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Arctic Adventure dAm
Lätt och behagLig damvinterstöveL 

• Stretch skafttopp för behaglig värme
• 5 mm CR flex-foam med fyra lager stretchfoder
• Lätt och komfortabel, 100% vattentät 
• Lättavrinnande ytterhölje av gummi
• Resistent och lätt gummiyttersula
• Förstärkt i tå och häl
• Stålförstärkt hålfotsstöd
     mönstrad svart  stl 36-42

• Finns även med kort skaft,
    Lady Arctic Weekend

tYne  rid- och aLLvädersstöveL  

5 mm CR flex-foam med fyra 
lager stretchfoder, lätt och 
komfortabel, 100% vattentät, 
hållbar, lätt gummiyttersula, 
stålförstärkt hålfotsstöd 
vid häl för god stabilitet, 
stretch skafttopp behåller 
värmen inne och kylan 
ute. 
Komfortvärme från  
-170 till +300.
art nr 83388-  stl 37-47

rYder mid   
Xpress cooL komfort  
100% vattentät, Mid höjd, Lättvikt, 
XpressCool foder som håller fötterna torra 
och svala i varmt väder. Antibaktriellt foder. 
Komfortvärme från -170 till +300.
art nr 83409-  stl 36-43

reign  Xpress cooL komfort  

100% vattentät, Lättvikt, XpressCool foder håller 
fötterna torra och svala i varmt väder. Antibaktriellt 
foder. Komfortvärme från -170 till +350.
art nr 83408-  stl 36-43

PAcY  stärkt häL med dekorskaft  

5 mm CR flex-foam med fyra lager stretchfoder, lätt och kom-
fortabel, 100% vattentät, hållbar, lätt gummiyttersula, stålför-
stärkt hålfotsstöd vid häl för god stabilitet, stretch skafttopp 
behåller värmen inne och kylan ute. Extra Achilles förstärkning 
för extra hälskydd. Komfortvärme från -170 till +300.
art nr 83407-  stl 36-46

lAdY Arctic  
weekend

komfort

temp

-300 C  till  200 C

komfort

temp

-170 C  till  +30/350 C

weAr    aLLroundkänga 
för staLL och aktivt uteLiv

komfort

temp

-170 C  till  +30/350 C

100% vattentät, helt isolerad 
med 4 mm CR flex-foam ger 
extrem komfort samt håller 
fötterna svala och torra i varmt 
väder, exklusivt foder minskar 
friktion och värmeutveckling, 
bred skuren hälbas för extra 
stabilitet. 
Komfortvärme från -170 till +350.
art nr 83389-  stl 37-47

muck boots är ett av flera ledande varumärken 

som marknadsförs och disribueras gyttorp ab

gyttorp ab är en rikstäckande distributör 

till nordisk detaljhandel inom jakt & fritid

Nyheter 
Våren 2014

pacy

reignryder mid adv. rosa stl 36-42 adv. svart stl 36-42 adv. vinröd stl 36-43

weekend svart stl 36-43 weekend vinröd stl 36-43


