
M U C K B O OT  M A L L I S TO  2015



– 2 –

U U T U U D E T  2 0 1 5

ARCTIC SPORT II TALL (AS2T-000 & AS2T-400) 
ARCTIC SPORT NAISTEN LESTILLÄ

ARCTIC SPORT II MID (AS2M-000 & AS2M-400)
MATALA ARCTIC SPORT NAISTEN LESTILLÄ
• Paino: ~650g / kenkä

NAISTEN WOODY MAX, PINK-CAMO (WWPK-RAPG)
MONIPUOLINEN METSÄSTYSSAAPAS

Lämpimin naisten talvisaapas uusissa muodikkaissa väreissä.  
Istuu jalkaan erittäin hvyin. 
 
• 5mm:n neoprene eristys
• lämmin ja pehmeä Fleece –vuori
• miellyttävä EVA sisäpohjallinen
• pitävä täyskumi ulkopohja
• kapeampi naisten lesti
• kaksi väriä: pinkki(-400) ja musta (-000)
• Paino: ~750g / saapas

Mukavuuskäyttölämpötila -400 <> +40.

KOOT 36-43

• 4mm:n CR-vaahto eristys
• PK–verkkovuori
• miellyttävä EVA sisäpohjallinen
• pitävä täyskumi MS2 -ulkopohja
• kapeampi naisten lesti

Mukavuuskäyttölämpötila -150 <> +180.

KOOT 37-42

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä
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ARCTIC EXCURSION LACE TALL (AEL-300) 
100% VEDENPITÄVÄ MONIKÄYTTÖINEN  
ULKOILUSAAPAS KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN

BREEZY COOL ANKLE  
TYYLIKÄS LOAFERI UPEISSA VÄREISSÄ JA KUVIOISSA

ARCTIC EXCURSION ANKLE (AELA-000) 
100% VEDENPITÄVÄ MONIKÄYTTÖINEN MATALAVARTINEN 
ULKOILUSAAPAS KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN

PEAK 8 PAC (PS8-900) 
VAATIVIIN TALVIOLOSUHTEISIIN, 
MARKKINOIDEN LÄMPIMIN VAELLUSKENKÄ

PURSUIT SHADOW MID (PSM-RTX) 
UUDEN AJAN METSÄSTYSKENKÄ

PURSUIT SHADOW ANKLE (PSK-900) 
METSÄSTYS JA VAPAA-AJAN KENKÄ

• 5mm:n neoprene eristys
• Fleece –vuori
• etc® pohjavuori
• ulkopinta täyskumi
• kevyt EVA välipohja
• erittäin pitävä täyskumi EVA ulkopohja
• Paino: ~ 900g / saapas
Mukavuuskäyttölämpötila -400 <> +40.

KOOT 39-48

100% vedenpitävä, matala, XpressCool materiaali pitää jalat kuivina ja viileinä 
lämpimissä säissä. Helppo ja nopea vetää jalkaan. 
• 5mm:n neoprene eristys
• Fleece –vuori
• etc® pohjavuori
• ulkopinta täyskumi
• kevyt EVA välipohja
• erittäin pitävä täyskumi EVA ulkopohja
• Paino: ~ 900g / kenkä
 
Mukavuuskäyttölämpötila -400 <> +40.

• 5mm:n neoprene eristys
• Fleece –vuori
• etc® pohjavuori
• ulkopinta täyskumi
• kevyt EVA välipohja
• erittäin pitävä täyskumi EVA ulkopohja
• Paino: ~ 497g / kenkä
Mukavuuskäyttölämpötila -400 <> +40.

KOOT 39-48

8mm:n neoprene eristys pitää jalat lämpiminä vaikka seisot paikallasi.
• 8mm:n neoprene eristys
• Fleece –vuori
• vedenpitävät vahvikkeet
• pinta aitoa nahkaa ja Spanduraa
• kumivahvistettu varvasosa ja kantapää 
• erittäin pitävä täyskumi EVA ulkopohja
• Paino: ~ 900g / kenkä
 
Mukavuuskäyttölämpötila -500 <> +10.

KOOT 41-48

Istuu jalkaan hyvin ja eikä jätä hajujälkiä.  
Pursuit -kenkä on lämmin, tukeva ja yksi  
markkinoiden kevyimmistä. 
• 5mm:n neoprene eristys
• Fleece –vuori
• Spandura -päällinen
• agion® antibakteerinen käsittely
• Iscentable® hajujälkien esto
• pitävä täyskumi 3D ulkopohja
• Paino: ~ 550g / kenkä
 
Mukavuuskäyttölämpötila -300 <> +100.

KOOT 39/40-48
Kevyin ja monipuolisin kenkä Pursuit –mallistossa. Nilkkamittainen kenkä istuu 
jalkaan hyvin, on lämmin ja eikä jätä hajujälkiä. On myös miellyttävä ja sopii 
sekä metsästykseen että vapaa aikaan. 
• 5mm:n neoprene eristys
• Fleece –vuori
• Spandura -päällinen
• agion® antibakteerinen käsittely
• Iscentable® hajujälkien esto
• pitävä täyskumi 3D ulkopohja
• Paino: ~ 435g / kenkä
Mukavuuskäyttölämpötila -300 <> +100.

KOOT 39/40-48

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä

BZA-4GHM 
KOOT 36-43

BZA-000A 
KOOT 36-43

BZA-0GHM 
KOOT 36-43
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T A L V E N L Ä M M I T T Ä J Ä

PEAK HARDCORE  
MONIPUOLINEN METSÄSTYS JA VAELLUSKENKÄ

Äärimmäisen kevyt ja lämmin jalkine vaelluksiin ja talviakti-
viteetteihin. Päällipinta valikoitua nahkaa ja kulutuskestävää 
vedenpitävää Spandura-tekstiiliä, lämpöeristävä pohja jossa 
6mm:n CR-vaahto. Iskuavaimentava EVA-välipohja. Anti-
mikroobinen etc®-sisäpohja vähentää kitkaa ja kosteutta. 
Fleece-vuori, 100% vedenpitävä, kuminen varvas- ja kanta-
suoja. Pitävä ulkopohja.
Mukavuus käyttölämpötila -400 <> +40.
Paino: ~ 800g / kenkä

RUSKEA   KOOT 39-50
MUSTA  KOOT 39-48

MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

-500 C  <>  +50 C MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

-400 C  <>  +40 C

Fleece -vuori, saumaton kumipinta, joustoistuva varren 
yläosa pitää lämmön, 8mm:n CR-vaahtoa ja neliker-
roksinen vuori, 100% vedenpitävä. , valettu ulkopohja, 
kaksinkertaiset vahvistukset nilkassa ja kantapääs-
sä, ylimääräinen nilkan vuori, EVA-valettu välipohja. 
Mukavuuslämpötila -500 <> +50.
Paino: ~ 1,2kg / saapas

KOOT 37-48

ARCTIC PRO  
ÄÄRIMMÄISEEN KYLMYYTEEN JA PITKIIN PASSEIHIN

100% vedenpitävä
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HUMBER    TYÖHÖN, PUUTARHAAN JA MAATALOUTEEN

Lyhytvartinen notkea työsaapas. Teräksinen varvassuoja ja naulaa-
nastumissuoja. Teräsvahvistettu pohja ja irrotettava suojaava poh-
jallinen. Öljykestävä pohja. 100% vedenpitävä, lisäeristetty varsi.   
Mukavuuskäyttölämpötila -170 <> +200.
Paino: ~ 1,4kg / saapas

KOOT 39-48

CHORE   VAPAA-AIKAAN JA JAHTIIN
Kunnollinen yleissaapas  täydellisellä 
istuvuudella. Jousoistuva varren yläosa 
mahdollistaa mukavan lämmön, 5mm:n 
CR-joustovaahta ja nelikerroksinen vuori, 
kevyt ja mukava, 100% vedenpitävä, hel-
posti puhdistettava ulkopinta, kestävä ja 
kevyt kumiulkopohja, vahvistetut varvas- 
ja kantaosat, teräsvahvikkeet kantapäissä. 
Mukavuuskäyttölämpötila -170 <> +200.
Paino: ~ 1,0kg / saapas

KOOT 36-48

ARCTIC SPORT     AKTIIVISILLE JALOILLE VUODEN YMPÄRI

Fleece -vuori, joustoistuva varren yläosa pitää lämmön sisäl-
lä ja kylmän ulkona, 5mm:n CR-joustovaahto ja nelikerroksinen jous-
tovuori, kevyt ja mukava, 100% vedenpitävä. MS-1 valettu ulko-
pohja,  vahva ja kulutusta kestävä, joka antaa parhaan mahdollisen 
suojan ja vakauden. Nilkan ja kannan kaksinkertainen vahvistus, 2mm:n vaah-
to eristys nilkan lisälämmöksi. EVA-valettu välipohja ja pyöristetty jalantila. 
Mukavuuskäyttölämpötila -400 <> +150.

VARRENKORKEUS 44 CM - KOOT 37-50 

Paino: ~ 1,0kg / saapas
VARRENKORKEUS 32 CM  - KOOT 37-48 

Paino: ~ 900g / saapas

TESTI 
VOITTAJA MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

-400 C  <>  +150 C

MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

-170 C  <>  +200 C

MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

-170 C  <>  +200 C

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä



– 6 –

KIDS ARCTIC ADVENTURE 
REIPPAILLE TALVENTAISTELIJOILLE

Joustoistuva varren yläosa pitää lämmön, 4mm:n neopreeni yhdessä neli-
kerroksisen joustovuoren kanssa, 100% vedenpitävyys, kevyt ja lämmin flee-
ce-vuori, kulutusta kestävä luonnonkumipinta.  EVA -pinnoitettu sisäpohjallinen.  
Mukavuuskäyttölämpötila -300 <> +100.

KOOT 30-35

RUGGED II   REIPPAILLE TALVENTAISTELIJOILLE

Joustoistuva varren yläosa pitää lämmön, 5mm:n neopreeni yhdessä neli-
kerroksisen joustovuoren kanssa, 100% vedenpitävyys, kevyt ja lämmin flee-
ce-vuori, kulutusta kestävä luonnonkumipinta.  EVA -pinnoitettu sisäpohjallinen.  
Mukavuuskäyttölämpötila -400 <> +40.

KOOT 30-37

T A L V E N L Ä M M I T T Ä J Ä

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä
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VÄRIT  KOOT

MUSTA  36-43

PINKKI  36-42

VIININPUNAINEN  36-43

PUNAINEN  36-42

TURKOOSI  36-42

100% vedenpitävä, puolikorkea, Xpress Cool™ -vuori pitää jalat kuivina ja 
viileinä lämpimässäkin säässä, antibakteerinen vuori, EVA-pohja. 

Mukavuuskäyttölämpötila 00 <> +350.
Paino: ~ 415g / saapas

MUSTA/KUKKA    KOOT 36-42

BREEZY MID
DESIGNTRENDI HIEMAN LÄMPIMÄMMILLE PÄIVILLE

Joustoistuva varren yläosa antaa mielyttävää läm-
pöä, 5mm:n CR-joustovaahto ja nelikerroksinen 
joustovuori, kevyt ja mukava, 100%vedenpitävä, 
helposti puhdistuva kumipinta, pitävä ja kevyt ku-
mipohja, vahvistettu varvas- ja kantaosa jossa myös 
teräsvahviste.
Mukavuuskäyttölämpötila -300 <> +200.
Paino: ~ 600g / saapas

NAISTEN ARCTIC ADVENTURE
TRENDITIETOISILLE AKTIIVEILLE - YMPÄRI VUODEN

Kuten Arctic Adventure yllä mutta matalal-
la varrella. Saatavana neljässä eri värissä 
ja myös musta moccanahka vetoketjulla. 
Mukavuuskäyttölämpötila -300 <> +200.
Paino: ~ 475g / saapas

ARCTIC WEEKEND
HIEMAN KEVYEMPI JA MATALAMPI

VÄRI  KOOT

MUSTA  36-43

VIINIPUNAINEN  36-43

TURKOOSI  36-43 
PUNAINEN  36-43

 

LISÄTIETOA XPRESS COOL MATERIAALISTA, 
KTS. S. 7

MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

-300 C  <>  +200 C

MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

-300 C  <>  +200 C

MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

00 C  <>  +350 C

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä
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100% vedenpitävä, kokonaan eristetty 4mm:n 
CR-flexfoamilla, joka antaa erittäin hyvää mu-
kavuutta sekä pitää jalat viileinä ja kuivina läm-
pimillä keleillä, laadukas vuori vähentää kitkaa 
ja lämpökehitystä. Leveä/tilava lesti tuo lisäva-
kautta. 
Mukavuuskäyttölämpötila -170 <> +350.
Paino: ~ 700g / saapas

KOOT 37-47

WEAR  YLEISKENKÄ 
TALLILLE JA AKTIIVIULKOILUUN

T A L L I K A V E R I T

MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

-170 C  <>  +350 C

100% vedenpitävä
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Helppo laittaa jalkaan ja riisua sivulenkien avulla. 
Kannus, vahvistettu kanta, 4mm:n CR-joustovaah-
tovuori.  Kevyt, puolikorkea ja 100% vedenpitävä. 
Xpress Cool -vuori, joka pitää jalat kuivina ja vii-
leinä lämpimällä säällä. Antibakteerinen vuori. 
Mukavuuskäyttölämpötila 00 <> +350.
Paino: ~ 640g / saapas

KOOT 36-43

Korkea, hoikka varren muoto. Sopii yhtä hy-
vin ratsatushousuille kuin farkuille. Kannus, 
100% vedenpitävä, vahvistettu kanta ja 4mm:n 
CR-joustovaahtovuori joka pitää jalat kuivina ja vii-
leinä lämpimällä säällä. Antibakteerinen vuori. 
Mukavuuskäyttölämpötila 00 <> +350.
Paino: ~ 745g / saapas

KOOT 36-43

Lämmin ja mukava koristellulla varrella.  Kannus, kevyt 
kumipohja, teräsvahvistettu kantaosa antaa paremman 
vakeuden, joustava varren yläosa pitää lämmön sisällä 
ja kylmän ulkona. 5mm:n CR-joustovaahtovarsi jos-
sa nelikerroksinen joustovuori ja 100% vedenpitävä. 
Achilles jänteen vahvistus antaa kantapäälle lisäsuojaa.  
Mukavuuskäyttölämpötila -300 <> +100.
Paino: ~ 850g / saapas

KOOT RUSKEA 36-43 

KOOT MUSTA 36-43

1. Kun jalka alkaa hikoilla, imee XpressCool 
nopeasti pois ihon kosteuden. 

2. XpressCool imee itseensä ja levittää 
kosteuden vuoren kuivempiin osiin nopeut-
taen haihtumista.

3. XpressCool-toiminto luo nopeasti jääh-
dytystehon, joka pitää jalkasi viileinä ja kui-
vina lämpimässä säässä.

XPRESSCOOL™ 
VIILEÄMPÄNÄ  
LÄMMÖSSÄ

RYDER MID   
YLEISSAAPAS WELLIE-TYYLIÄ JA MUKAVUUTTA 
XPRESS COOL TEKNIIKALLA

REIGN
MUKAVUUTTA XPRESS COOL TEKNIIKALLA

PACY   
LÄMMIN JA KORISTELTU  
KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN

TYNE/COLT RYDER   
JOKA SÄÄN RATSASTUSSAAPAAS

5mm:n CR-joustovaahtoa jossa nelikerroksinen  
joustovuori, kevyt ja mukava, 100% vedenpitävä,  
kannus, kevyt kumipohja, teräsvahvistettu  
kantatuki antaa  hyvän vakauden, ja   
joustava varren yläosa pitää lämmön  
sisällä ja kylmän ulkona. 
Mukavuuskäyttölämpötila  -170 <> +300.
Paino: ~ 970g / saapas
KOOT 37-47

MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

-170 C  <>  +300 C

MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

-300 C  <>  +100 C

MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

00 C  <>  +350 C

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä



WOODY MAX  
KYLMIEN OLOSUHTEIDEN METSÄSTYSSAAPAS

Miellyttävän lämmin 5mm:n neopreeni fleecevarrella ja 2mm:n 
lämpövaahdolla jalan alla. Yhdistelmä joka antaa metsäs-
täjälle oikeat edellytykset keskittyä jahtiin kylmien jalkojen 
häiritsemättä myös erittän kylmässä. Muotovalettu EVA-vä-
lipohja ja erikois valettu ulkopohja antavat kunnon pidon. 
Mukavuuskäyttölämpötila -400 <> +50.
Paino: ~ 950g / saapas

KOOT 37-49/50

Arctic Weekend vedenpitävästä mokkanahasta. Kaunis muotoi-
lu. Helppo pukea ja riisua, kiitos varrenmittaisen vetoketjun.  
Lämpövuorattu neopreeni fleecevuorella ja neljän millin CR-poh-
jan joustovaahto sekä EVA-välipohja antavat lisämukavuutta.  
Pitovarma ja  likaahylkivä ulkopohja.
Mukavuuskäyttölämpötila -300 <> +100.
Paino: ~ 475g / saapas

KOOT 36-43

LADY ARCTIC WEEKEND MOCCA
NOTKEAMPI VETOKETJULLA 

MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

-300 C  <>  +100 C

MUKAVUUS

LÄMPÖTILA

-400 C  <>  +50 C

100% vedenpitävä

100% vedenpitävä

Jokaisessa mallissa on omat erilaiset ominaisuudet.  
Pohjalliset, varret ja eristykset on kehitetty erilaisiin  
tilanteisiin antamaan miellyttävyyden ja parhaan  
hyödyn missä sitten menetkin, maalla, jäällä, metsässä,  
talleilla tai kaupungissa. 

• Arctic Excursion –mallit, Peak –mallit, Arctic Sport –mallit 
ja Pacy –mallit pitävät jalkasi lämpiminä -30° -40° C. 

• Kaikki saappaat ovat vedenpitäviä varren yläreunaan 
saakka myös matalissa versioissa. 

• Ulkopohjissa erilaisia kuviointeja parhaan pidon ja  
  mukavuuden saavuttamiseksi.

Mikä malli sopii minulle?



Muckbootin erinomaiset ominaisuudet: 
 
Ne ovat lämpimät
Varret on valmistettu lämpöeristetystä neopreenistä, samasta 
materiaalista josta valmistetaan kuivapuvut sukeltajille. 
 

Luonnonkumi
Muckbootit on valmistettu luonnonkumista. Ne ovat erittäin 
kulutuskestävät, pitkäikäiset ja murtumattomat.
 
 
Xpress Cool™ 
Kun jalka alkaa hikoilla, imee XpressCool nopeasti pois ihon 
kosteuden, itseensä ja levittää  
kosteuden vuoren kuivempiin osiin nopeuttaen haihtumista.  
Tämä toiminto luo nopeasti  
jäähdytystehon, joka pitää jalkasi viileinä ja kuivina lämpimäs-
sä säässä. 
 
ETC© Anti-Friction Sock Liner 
Sisäpohjallinen estää kitkan muodostumisen pitäen jalkasi  
kuivina ja viileinä. 
 

Hengittävä pohjallinen
Niin kuin juoksukengissä, Muck Bootissa on hengittävä  
polymeeripohjallinen joka pehmentää  
iskut ja näin tekee kävelyn miellyttäväksi. Sisäänrakennettu  
mikrokuitulevy takaa hyvän  
vääntöjäykkyyden ja vakauden.
 
Hengittävä
Patentoitu ilmakanavoitu sisävuori poistaa saappaasta ylimää-
räisen kosteuden ja lämmön.

Lisäsuoja
Varpaan ja kannan vahvistukset antavat suojaa ja tukea.

Taittuvat varret
Kaikissa saappaissa on taitettavat varret jotka helpottavat 
saappaiden pukemista ja riisumista.
 
Pesu
Muck Boot saappaat voi pestä haalealla vedellä ja miedolla 
pesuaineella. Kumiosan voi käsitellä pesun jälkeen esim. Gyttorp 
Silikon kyllästysaineella. Saappaat kuivuvat nopeasti.



INFO@GYTTORP.FI              GYTTORP.FI

Because everyday heroes
need everyday boots.


