
MOUNT TRACK

Elastyczne raczki na buty. 13 zębów z hartowanej stali 
oraz łańcuch ze stali nierdzewnej zapewniają bardzo dobrą 
przyczepność do podłoża.  Wystarczy założyć je na podeszwę  
i zaciągnąć taśmę. Raczki są dyskretne i wygodne. Dostarczane 
z pojemnikiem, który ma szlufki na pasek oraz karabinek.

MOUNT TRACK są przeznaczone do poruszania się 
w górskim terenie zaśnieżonym lub zalodzonym.

Rozmiary: S (33–36) M (36–41) L (41–44,5) XL (45–48)

Nie nadają się do alpinizmu wyczynowego. 
Cena: 149 zł

ICE TRACK

Elastyczne raczki na buty. Stalowe zęby poddane obróbce 
termicznej oraz łańcuch ze stali nierdzewnej zapewniają bardzo 
dobrą przyczepność do podłoża. Wystarczy założyć je na 
podeszwę i zaciągnąć taśmę. Raczki są dyskretne i wygodne. 
Raczki są dostarczane z pojemnikiem, który ma szlufki na pasek.

Raczki ICE TRACK są przeznaczone do poruszania się w terenie 
zaśnieżonym lub zalodzonym, jak również na stromych zboczach 
porośniętych trawą. Znajdują zastosowanie przy wycinaniu lasu, 
wędkarstwie, polowaniu.

Rozmiary: S (33–36) M (36–41) L (41–44,5) XL (45–48)

Nie nadają się do alpinizmu wyczynowego. 
Cena: 129 zł

RUN TRACK

Raczki przeznaczone dla biegaczy, którzy chcą się czuć pewnie 
na zaśnieżonym lub zalodzonym terenie. Ząbkowane kolce 
zapewniają bardzo dobrą przyczepność a dzięki łańcuchom 
ze skręconych spawanych ogniw są trwałe i mocne. Dobre 
dopasowanie uzyskuje się dzięki elementowi z gumy silikonowej, 
który zapobiega zsuwaniu z butów. Część znajdująca się pod 
piętą chroni przed ześlizgiwaniem się i zapewnia stabilność przy 
zbieganiu.

Raczki przeznaczone są do każdego rodzaju biegania. 
Mocowanie jest proste, raczki można przechowywać w torebce 
na pasku, do której można włożyć telefon komórkowy i pojemnik 
z wodą.
Rozmiary: M (36–41) L (41–44,5) XL (45–48)

Nie nadają się do alpinizmu wyczynowego. 
Cena: 179 zł



GRIP STEP

Raczki przeznaczone do poruszanie się za zaśnieżonych 
i zalodzonych ulicach. Wyposażone w zęby, zapewniające  
dobrą przyczepność. Są małe i dyskretne, pasują do każdego 
rodzaju butów.

Mocowanie jest proste. Raczki są dostarczone w atrakcyjnym 
pojemniku.
Rozmiary:  M (35–41) L (41–47)

Cena: 95 zł

URBAN STEP

Prosta ale skuteczna wersja podkładek do chodzenia po 
zaśnieżonych i zalodzonych ulicach.
Czarny kolor zapewnia dyskrecję. Dostarczane z eleganckim 
pojemnikiem.
Rozmiary:  M (35–41) L (41–47)

Cena: 75 zł

CITY TRACK

Gumowe podkładki z kolcami. 
Pasują do każdego rodzaju butów.
Rozmiary:  M (36–41) L (39-46) XL (45–48)

Cena: 55 zł
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