
Wandelschoen Aarhus Low 

100% waterproof & ademend  

 
Productomschrijving 

Deze prachtige en lage waterdichte wandelschoen is de meest complete wandelschoen voor alle 

weersomstandigheden en alle seizoenen. De wandelschoen is 100% waterproof en ademend. De 

binnenkant is voorzien van leer en een waterdicht membraam. De wandelschoenen beschikken 

tevens over een rubberen profielzool van Vibram voor extra grip en een uitneembare en 

voorgevormde inlegzool. Deze wandelschoenen van Travelin' reikt tot net onder de enkel. Deze 

Aarhus Low is ideaal voor moeilijk terrein. Beschikbaar voor dames en heren. 

 

Categorie 

Deze A/B categorie schoen is een soepele wandelschoen die de enkel omsluit. De Vibram zool geeft 

een goede afwikkeling en heeft een maximale demping. Deze wandelschoenen zijn geschikt voor 

lange afstandswandelingen in nat en moeilijk terrein en geschikt voor dagelijks gebruik en 

wandelingen op een vlakke ondergrond. Een echte allround schoen voor de bossen, de Ardennen, 

maar ook op een wat ruigere en rotsigere ondergrond zijn deze Travelin' schoenen geschikt. Deze 

A/B Wandelschoenen zijn de meest populaire schoenen in het wandelsegment. Ze zijn soepel en 

stevig en geven een goede steun bij het lopen. Wat je zegt moet je beloven! Een functionele schoen 

moet aan de hoogste eisen voldoen en van de beste materialen vervaardigd zijn. Dit kunnen we niet 

alleen. De Travelin  ́wandelschoen collectie wordt ontwikkeld samen met hoogwaardige merken die 

al meer dan 70 jaar ervaring hebben. 

 

Vibram 

Het Italiaanse Vibram ® is wereldwijd marktleider in high performance rubberen zolen, gericht op de 

outdoor, werk, recreatie, mode, reparatie en orthopedische markten. Voor meer dan 70 jaar, heeft 

de beroemde gele achthoek dat ons merk identificeert synoniem voor kwaliteit, prestaties, 



veiligheid, innovatie en design. Sinds een revolutie in de sport met de oprichting van de eerste 

rubberen zool voor bergbeklimmen in de jaren '30, heeft Vibram zich gepositioneerd als de 

marktstandaard. Vibram zolen, gemaakt met een verlangen om veiligheid en bescherming te 

verhogen, zijn het resultaat van een voortdurende toewijding aan onderzoek en ontwikkeling. Ze 

bleken onvervangbaar metgezellen te zijn tijdens vele extreme expedities: het veroveren van de 

Everest, K2 en bijna alle van de hoogste toppen in de wereld; onderscheiden zich in wedstrijden en 

transoceanische regatta's, zoals de America's Cup en de Vendee Globe Challenge, en het nemen van 

innovatieve ontwerpen in mode en recreatie. Vibram ® heeft een niet aflatende inzet voor onderzoek 

en ontwikkeling. Elk nieuw Vibram ® product is ontwikkeld met behulp van alleen de nieuwste 

ontwerpen en de beste verbindingen voor zijn specifieke doel. Nieuwe zolen worden altijd 

geproduceerd met drie doelstellingen: de beste prestaties, het maximale niveau van comfort en 

kwaliteit in de tijd te waarborgen. Deze doelstellingen worden gerealiseerd door de strenge tests die 

worden in het laboratorium en in het veld uitgevoerd door de Vibram ® Tester Team. Nederlands 

Design: Achter de collectie die de ontwerper met het schoenenmerk Travelin  ́succesvol heeft 

ingezet, gaat een eigen team van designers schuil. Travelin v́erkent, verlegt én bewaakt de grenzen 

die het merk kenmerken. Het dynamische ontwerpersteam slaagt er steeds weer in om nieuwe 

dimensies toe te voegen aan de herkenbare Travelin  ́stijl, waarin ‘functioneel’ en ‘fashion’ met 

elkaar versmelten. 

 

✓ 100% waterdicht en ademend 

Deze wandelschoenen zijn voorzien van een waterdicht  membraam. Door dit membraam 

heeft u altijd een optimaal klimaat in de schoen en blijven uw voeten warm en droog. 

✓ Hoogwaardig leer 

De schoenen zijn vervaardigd uit een combinatie van Hoogwaardig gelooid Leer. 2,3mm. Leer 

looien is een ambachtelijke traditie, gebaseerd op 200 jaar oude recepten gecombineerd met 

hedendaagse technologie. Het looien van het leder duurt gemiddeld 100 dagen en geeft een 

eigenzinnig karakter aan het leder.  

✓ Voering 

Ademende, sneldrogende leer maakt  van zacht (foam)materiaal dat drukpunten voorkomt. 

✓ Contrefort 

Vorm om de hiel die de stevigheid van een schoen bepaalt en de hiel vast zet, zodat deze niet 

gaat schuiven. 

✓ Zool 

De rubberen Vibram profielzool heeft een uitstekende grip in combinatie met een 

uitstekende slijtvastheid.  

✓ Uitneembaar voetbed 

Door de uitneembare schok dempende binnenzool heeft deze schoen een perfecte pas vorm.  

U kan ook gebruik maken van inleg- of steunzolen om een nog betere pasvorm te genereren?  

✓ Stootrand 

Extra leren verstevigingen op hiel en neus 

✓ Watertong 

Het uitklapbare deel onder de tong. Zorgt ervoor dat de wandelschoen bij de tong waterdicht 

is. 

✓ Wandelschoenen rem  

De Vibram zool heeft bij de hak een profiel dat bij het afdalen werkt als een rem. 

✓ Veterogen en fixatieoog 

Degelijke veterogen voor het soepel aansnoeren van de schoen.  


