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WL574OBD

https://www.eastend.pl/buty-new-balance-wl574obd
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CAT Colorado
Ponad 20 lat temu model Colorado marki 
Cat zmienił obraz rynku obuwniczego. 

Solidna konstrukcja Colorado powstała z myślą o ludziach stworzonych do 
działania. Siła, trwałość, autentyczność - wartości od lat wyznawane przez 
lidera w produkcji maszyn budowlanych zostały przejęte także przez obuwie. 
Przez ponad dwie dekady kultowe Colorado ukazało się w ponad 100 
odsłonach. Choć pojawiły się modele w różnych kolorach i wykorzystujące 
nowe materiały, podstawowe wartości pozostały niezmienne.

Buty: Caterpillar Colorado 691 (499 zł)Buty: Caterpillar Colorado 692 (499 zł)

Buty: Caterpillar Colorado 693 (499 zł)

https://www.eastend.pl/buty-caterpillar-colorado-692
https://www.eastend.pl/buty-caterpillar-colorado-693
https://www.eastend.pl/buty-caterpillar-colorado-691
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Buty: New Balance H710BB (369 zł)Buty: New Balance H754TB (349 zł)

Buty: New Balance H710DG (369 zł)

https://www.eastend.pl/buty-new-balance-h710bb
https://www.eastend.pl/buty-new-balance-h710dg
https://www.eastend.pl/buty-new-balance-h754tb


Buty: Timberland 6” Premium 09A (599 zł) Buty: Asics GT-Quick 9007 (469 zł)
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https://www.eastend.pl/buty-timberland-6-in-prem-09a
https://www.eastend.pl/buty-asics-gt-quick-9007
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WMNS ROSHERUN 353

https://www.eastend.pl/buty-nike-wmns-rosherun-353
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ZOOM NA 
MARKĘ THE 
NORTH FACE
Znana na całym świecie marka The North 
Face to synonim niezawodności i wygody.

Każdy, kto wyznaje zasadę: „wolę jedną rzecz, a porządną,
zamiast trzech byle jakiej jakości”, powinien zapoznać się z ofertą tej
amerykańskiej marki. Ubrania i buty wyróżniają się bardzo solidnym 
wykonaniem, a dzięki zastosowaniu szeregu zaawansowanych technologii 
doskonale spełniają swoją rolę jesienno-zimową porą – tutaj komfort zawsze 
jest najważniejszy!
 
Firmę stworzyło dwóch przyjaciół – Douglas Tompkins i Kenneth „Hap” Klopp, 
którzy w San Francisco w latach 70. ubiegłego stulecia założyli swój 
początkowo mały sklep ze sprzętem szeroko pojętej turystyki górskiej. Nazwali 
go The North Face – od północnej ściany góry, która jest najczęściej 
najtrudniejszym miejscem do wspinaczki.
 
Coraz szersza oferta firmy jest obecnie dedykowana nie tylko miłośnikom 
profesjonalnych wypraw i wspinaczki, ale dla wszystkich wielbicieli produktów 
najwyższej jakości.

Buty: The North Face M Ballard II T1K (599 zł)

Kurtka: The North Face W New Polar Down Parka JK3 (889 zł)

https://www.eastend.pl/kurtka-the-north-face-w-new-polar-down-parka-jk3
https://www.eastend.pl/buty-the-north-face-m-ballard-ii-t1k
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6" PREMIUM WP 992

https://www.eastend.pl/buty-timberland-6-in-prem-wp-992

