
 Karbon gumi, ami a saroknál és a talppárna 

alatt helyezkedik el. Ez hivatott biztosítani a 
tapadást. Tartósság és a tapadás!  X-10, egy 

rendkívül tartós Mizuno fejlesztésű szén-gumi 
vegyület, amely erősen kopás és ütésálló. így, 

meghosszabbítja a cipő viselési idejét. 

  

Egy professzionálisan megtervezett technológia, 
mely a gördülés közben biztosítja a láb számára 

a gyors munkavégzést. 

  

Mizuno trail cipők egyik technikai jellemzője az 
X kapaszkodó borda és az XTA Ride 

talpkiképzés, melyek segítségével a cipő képes 
bármilyen talajon megkapaszkodni. 

 Egy könnyű, saját fejlesztésű vegyület, mely 

magas szintű tartást biztosít, és emellett 
rugalmasságánál fogva kíméletesen visszaadja 

a becsapódási energiát, amivel segíti az 
elrugaszkodást. 

 Egy teljesen új típusú középtalp keverék, amely 
párnázást, visszapattanást és tartósságot 

biztosít a magas szint. A szuperlágy tökéletes 
harmóniája és fejlett párnázás magas 

energiavisszatérítéssel olyan érzést kelt, mintha 
a vízen úszna. 

 A Mizunónk által ihletett kötött konstrukció 
Hullám technológia. Ez dinamikus nyújtás és 

tartási képességek olyan zokniszerű illeszkedést 
biztosítanak, amely érezhető természetes 

minden lépés. 

  
G3, egy rendkívül könnyű, de erős technológiai 

fejlesztés, melynek következtében a futócipő 
kapaszkodóképessége a maximumra növelhető. 

 A Mizuno Hullámlemez szerkezet új alapanyaga 
- Pebax R new ™ . a fenntartható jövő és 

fejlődés érdekében, az alapanyag tisztán 
növényi alapú olaj. Ezzel is hozzájárulnak az 

alacsony szén-dioxid kibocsájtáshoz, megtartva 
a védelmi rendszer (Wave) nagy teljesítményű 

jellemzőit. 

  

Egy egyedülálló, rendkívül könnyű talp 

összetevő vegyület, amely magas szintű 

kényelmet és teljesítményt nyújt a futás 
közben. 

 Egy továbbfejlesztett könnyű talpszerkezeti 

összetevő, mely elősegíti a lábnak a felesleges 

a stresszmentes futást, ami mellett párnázott 

érzést ad. Az U4iCX egy feszültségmentes, 
eufórikus érzést adó és szuperkényelmes 

technológia. 

 Egy, a természet ihlette egyedülálló Wave –

hullám sarok-talp becsapódás elnyelő 
technológia, mely párnázottságot és stabilitást 

ad. Wave egyedi alakján szertefoszlanak a 
becsapódáskor keletkező erők, mely ennek 

következtében védi az ízületeket, a gerincet és 
sima párnázott érzést biztosít. 

  

 
Az Airmash technológia biztosítja a magas 

szintű szellőzést a kiváló komfort érdekében. 
 

 
 

A Mizuno saját mérnökei által kifejlesztett 
egyedi technológia. Ez a rugalmas anyag az orr 

és a sarokrészen található - neki köszönhető, 
hogy a cipő a viselés során kiválóan illeszkedik 

a láb formájához. 

 
 

 
 

Egy kiváló rezgéscsillapító, párnázottságot adó 
anyag. 

 

 
 

A Mizuno saját fejlesztése, mely a cipő talpán 
húzódik végig. Ez a technológia a 

szellőzőcsatornáin keresztül biztosítja a talp 
számára a kiváló szellőzést, a keletkezett 

izzadság és hő elvezetését. 

 
 

 
Egy anatómiailag formázott talpbetét, mely 

optimális súlyelosztást biztosít a láb számára a 
kényelem és a párnázottság érdekében. 

 
 
 

Egy kompozit anyag mely a csillapítás mellett, 
rugalmasságánál fogva visszaadja a lendületi 

energiát. 

 
 

 

Egy kiváló minőségű cserélhető talpbetét, mely 
plusz kényelmet és rugalmasságot biztosít. 

 A Mizuno saját fejlesztésű csúcstechnológiás 

megoldása, ami a cipő teljes hosszúságában 

alkalmazott KO POLIMEL, Ez a kiváló tartóssága 

mellett– könnyű és rugalmas is egyszerre. 

 Jól párnázott leszállást biztosít csodálatos 

energia visszaadás.Ez a középtalp anyaga 

mindent felülmúl a korábbi anyagok által 

meghatározott kényelmi elvárások. 

 Határozza meg újra, hogy milyen érzést kelt az 

energiavisszaadás mint ezzel a szuper puha és 
pattogós középtalppal a Mizuno által a felső 

sorunkhoz készített anyag Termékek. 

 A MIZUNO COB (egyensúly központja) egy 

középtalp szerkezet több tokkal, amelyek 
aktiválják a testet tudatosság az egyensúly 

növelésére. 

 Az új MIZUNO felsőrész technológia tartja a láb 
stabil futás közben a biztos illeszkedés 

érdekében és an páratlan kényelem. Puha 
szövetháló nyúlik és a láb köré csavarja, hogy a 

legtöbbet hozza létre kényelmes utazás. 

 Pebax® Powered Wave Plate a könnyű energia 
érdekében Visszatérés 

 Extra szilárd sziklalemez a lábfejben, amely 
kiváló védelmet nyújt a kövekkel és sziklákkal 

szemben. 

 Vízálló, légáteresztő szövet membrán felsőrész 
technológia. 

 Eredeti gumikeverék, amelyet a Michelin, amely 
nagyobb tapadást és kényelmet biztosít. 

 Nyomáselnyelő fújt gumi külső talp 
optimalizálja a nyomáseloszlást az egész elülső 

láb. 

 Kiváló tapadást biztosító külső 
talpszerkezet alkalmazkodó képességének 
köszönhetően különféle felületeken. Nagy 

tapadást tesz lehetővé puha és magas 
felületeken súrlódás szilárd felületeken 

  

 


