
Unisex

BREELITE 01
Navy Blue
36 – 46

BREELITE 02
Black
36 – 46

BREELITE 03
White
36 – 46

BREELITE 04
Rose
36 – 42

• Breelite Insole

> Karta techniczna

BREELITE 06 BREELITE 07
Golden
36-42

Light Grey
36-42

BREELITE 05
Dark Grey
36-46



Oddychające

Absorbcja
wstrząsów

Wyjmowana
wkładka

Superlekkie

Materiał i technologia

Specyfikacja

Użytkownicy
BREELITE jest idealnym obuwiem dla osób spędzających wiele godzin stojąc i 
mających tendencję do dyskomfortu i zmęczenia stóp a mianowicie:

• Wyjmowana profilowana wkładka,
• Sznurówki,

BREELITE obuwie stworzone przy użyciu najbardziej 
zaawansowanej  technologii. W    yjątkowo lekkie i wytrzymałe. 
Idealnie dopasowują się do każdego kształtu stopy. Zapewniają 
wysoki komfort podczas pracy czy spacerach na świeżym powietrzu. 
Opis
BREELITE sneaker oparty w całości na materiałach polimerowych i siatce flyknit, 
który posiada następujące elementy:

BREELITE wykonane w technologii Feelite™. Ta technologia 
sprawia, że obuwie jest bardzo lekkie, zapewnia odporność na 
zapachy, hamuje namnażanie się bakterii i jest nietoksyczne.

BREELITE jest produkowany w technologii FRESHKNIT™. 
Oddychający materiał Flyknit zapewnia świeżość stóp podczas 
długich dni pracy.

Geriatria i fizjoterapia Osoby prowadzące 
aktywny tryb życia

Gastronomia Przemysł kosmetyczny

30 ºC30 ºC

Superlekkie
Technologia Feelite™ tworzy niezwykle lekkie, odporne i wygodne 
obuwie.

Antypoślizgowe
Podeszwa została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć ryzyko 
poślizgu.

Absorbcja wstrząsów
Specjalna konstrukcja pomaga zmniejszyć występowanie 
mikrourazów w ścięgnach, kościach i stawach. 

Zamknięta pięta
Dodatkowe wsparcie stabilizujące stopę w bucie. 

Wymienna wkładka
Anatomicznie profilowana z amortyzującym podkładem.

Oddychające 
Reguluje temperaturę i wilgotność stopy.

Nadają się do prania
Obuwie można prać w pralce do 30°C.

• Rodzaj detergentu;
• Liczba cykli i czas trwania;
• Temperatura;
• obciążenie fizyczne podczas 

cykli.

Specyfikacja techniczna
• Odporność na ciepło — pranie w pralce maksymalnie do 30 °C;
• Antypośligowe;
• Odporne na ścieranie;
• Odporne na słoną wodę;
• Odporne na tłuszcz zwierzęcy.

Pielęgnacja i czyszczenie
Mycie: Można prać w pralce w maksymalnej temperaturze 30°C.
Suszenie: Wytrzyj ściereczką lub wysusz w temperaturze pokojowej, bez 
bezpośredniej ekspozycji na światło.

Uwaga
BREELITE odporne na kilka prań w 30°C w pralce. Nie zaleca się stosowania 
środków wybielających podczas prania w pralce w temperaturze 30°C. 
Odporność materiału BREELITE na pranie zależy od kilku czynników:

Made and designed by: 
WOCK® 2020 by Walkemore, S.A. WOCK® is a registered trademark owned by Walkemore, S.A.
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