
 

Viking footwear byla jedna z prvních evropských společností, které použily GORE - TEX 

technologii k výrobě obuvi v širším měřítku. GORE TEX se skládá z blány s vnějším - a 

vnitřním lemováním. Ty jsou nepromokavé, odolné proti větru a prodyšné, drží nohy v teplu a 

suchu. 

Představujeme několik různých GORE-TEX technologií: 

  GORE-TEX Ultimate: Vysoká dýchatelnost (nejvyšší izolace),odolná nepromokavá 

ochrana.  

  GORE-TEX Partelana:Dýchatelnost, nejvyšší izolace, odolná nepromokavá ochrana, 

funkční směs z vlny a polyesteru.  

  GORE-TEX Sierra:Vysoká dýchatelnost, odolnost nepromokavá ochrana, extrémní 

odolnost.  

  GORE-TEX Soft:Dýchatelnost, vysoká izolace, lehký dotek mikrovlákna, odolná vodní 

ochrana.  

  GORE-TEX XCR = Nadstandardní komfort :Extrémní vysoká dýchatelnost, optimální 

tepelná vodivost, odolná nepromokavá ochrana.  

 

UGC – Ultimate Grip Concept je Technologie podešve Vikingu, která byla původně 

vyvinuta k nošení při lovu v těžko schůdném terénu, jako jsou mokré a kluzké skály. 

Kombinace lehké směsi gumy se speciálně uspořádanou podrážkou zajistily odolnost 

obrušování a maximální přilnavost na mokrých površích. Anatomická zóna ohybu poskytuje 

hbitost a komfort. UGC koncept se neustále rozpíná, aby co nejvíce vyhovoval veškerým 

outdoorovým potřebám.Dnes se UGC hodí do širší topografie, terénu a měnících se 

klimatických podmínek. Jednotlivé typy UGC podešve vyjadřují jejich specifické využití, ale 

mají i společné vlastnosti. Přilnavost, pohlcení nárazů, stabilita – to jsou 3 hlavní faktory, 

kvůli kterým jsme UGC podešev vyvinuli. UGC podešev byla navržena a vyvinuta firmou 

Viking Footwear. Maximální přilnavost je dosažena kombinací vlastností přírodního kaučuku 

se specifiky daného typu podešve. Směsi kaučuku poskytují optimální přilnavost a odolnost 

proti sešlapání a obrušování podešve. Povrch kaučuku s pružnými zarážkami je přilnavý i na 

kluzkém a zledovatělém povrchu. Zarážky jsou umístěny v různých polohách tak, abyste se 

cítili stabilně bez ohledu na to, v jaké pozici stojíte. Odvádění vody z podešve a její struktura 

jsou přizpůsobeny jednotlivým potřebám každého modelu. Některé UGC podešve mají 

nasazovací ocelové trny k dosažení maximálního protismyku. 

 

 



 

 

      STABILIZER – STABILIZÁTOR (ocel, TPU, Nylon) 

 

Pevná ocel a plastové součásti jsou vyladěny tak, aby stabilita při otáčení se a měkkost 

podešve vyhovovali přirozené chůzi. Složky stabilizátoru se vyskytují uprostřed podešve a 

mezipodešve. Využitím všech funkcí této boty zdoláte jakýkoliv terén. 

  SHOCK ABSORBENT – POHLCOVÁNÍ NÁRAZŮ (PU, EVA, kaučuk) 

Noha má dvě náchylné části, na patě a na přední části nohy. UGC podešev zvlášť chrání tato 

místa, protože je vybavena materiály pohlcující nárazy jako PU, EVA nebo kaučuk. 

Odpružující efekt podešve způsobuje to, že se bota nevyzouvá tlakem boty. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Natural rubber - Viking používal přírodní kaučuk ve svých botách od úplného začátku.My 

využíváme obě know - how a technologii při zpracování tohoto přírodního produktu. Všechny 

části jsou spojené ručně.Konečný výsledek: Nepromokavá a flexibilní bota vyrobena sama 

přírodou. 

 

LWR - Light Weight Rubber (Lehký kaučuk) je sloučenina Vikingu užívána jako nový 

plnicí materiál, který je mnohem méně hustý a proto lehčí než tradiční směs gumy. Třebaže 

boty obsahují víc jak 60% přírodního kaučuku, jsou o hodně lehčí než tradiční gumové boty. 

Pravě proto jsou tak odolné proti opotřebení a jsou tak stabilní. 

 

BOA - Šněrovací systém Boa je duchaplná technologie, která dělá botu lehce nasaditelnou a 

stejně jednoduše si ji můžete i sundat. Skládá se z protkaného drátěného lana, které lemuje 

celou botu, jako běžná tkanička na přední straně na jazyku a uvnitř těsně pod kotníkem. Drát 

je spojen s manipulačním kolečkem, které utahuje nohu a vy si tak sami můžete nastavit svůj 

komfort pouze jedním pohybem ruky. A na závěr, manipulační kolečko má rychlé uvolňovací 

tlačítko, stačí kolečko vytáhnout směrem k sobě a můžete botu vyzout. 

 

 



 

 

 

 

Max Grip – Rubber Outsole. Tato zvláštní sloučenina gumy je lehká, přesto pevná a 

flexibilní. Po důkladném testování a experimentech s různými sloučeninami a typy podešví 

jsme přišli s takovou, která zajistí dobrý kontakt dokonce i na mokrém, kluzkém a 

zledovatělém povrchu. 

 

Seamless Technology - Bezešvá technologie, kde horní části jsou společně svařené a počet 

prošitých švů byl maximálně zredukován. To způsobuje že je bota pohodlná, navržena k 

tomu, aby snížila riziko oděrek nebo puchýřů. 

 

Vibram podešve jsou slavné pro jejich vysokou kvalitu a výdrž dokonce i v nejdrsnějších 

podmínkách. Vibram podešve jsou zvláště navržené k tomu, aby vykonávaly to nejlepší v 

různě náročném terénu. Sloučenina gumy garantuje maximální přilnavost na mokrém a 

suchém povrchu. 

 

 

Praní - Obuv s tímto symbolem znamená prát obuv ve 30°C. Malé Vikingy netrápí kde boty 

nosí, oni je zamažou rychle. Dejte je do pračky a jsou jako nové.Nesušte je v sušičce! ( 

Samozřejmě boty - ne malé Vikingy!) 

 

PU = Polyurethane. Toto je velmi lehký materiál, často užívaný pro podešve, kde je 

vstříknut do speciálně zhotovených forem, aby vytvořil správný tvar pro koncové použití. 

Viking užívá PU pro zimní boty a pro jejich mezipodešve, mezi vrškem boty a odolností 

odírání vnějšího chodidla. Jsou tam miliony malých vzduchových bublin. Materiál je velmi 

lehký a má velmi dobrou izolaci. PU dělá boty velice pohodlné(a pomáhají prevenci většího 

poranění) od té doby co funguje jako polštář tlumení nárazů. PU udržuje svůj tvar i po delší 

době, co zůstane stlačený, po uvolnění se vrátí do svoji původní podoby. 

 

EVA=Ethylene Vinyl Acetate je široce používaný materiál, zvláště oblíbený v 

mezipodešvích. Je vyráběn v různých hustotách jako tlumič nárazù. EVA je velmi lehký a má 

vysoké izolační vlastnosti. 

 


