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®Enlight RB9X
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Non absorbing
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®
RB9X

Stałe kolce
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®
BUGrip

®
BUGweb
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SPIRIT3 olx

A9805-9A A9806-9B
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SPIRIT4 olx

Orchid/BlackJade/Black
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ARDOR olx

A7109-9A
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®Acceleritas3 RB9X

Black/CandyB5310-0C

US7,5-US13 (41-47)
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®Acceleritas4 RB9X

B5313-0A B5314-0B
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ReefBlue/CharcoalD8201-0A D8202-0A
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®Enlight RB9X

C1605-0A C1606-0A
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®Certo RB9X 

Violet/BlackBlackA7105-0A A7106-0C
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Heros

Opal/SilverBlack/SilverD8995-0A D8994-0A
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®PYTHO2 BUGrip

Lilac/Black
A7103-9B

A7104-9E
A7103-9D Sky/BlackA7103-9C

A7104-9C
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PurpleBlackD5405-9A D5406-9C
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AKCESORIA
Gaiter

ICE TUBE



BO ZADOWOLONY KLIENT TO 
POWÓD DO DUMY
„Kochani, wasze buty są cudowne. Dziś pierwszy raz mogłam wypróbować
moje "pytho-nki" w lesie na śniegu i zapunktowały maksymalnie. Nie dość,
że są ślicznie zielonutkie, mają świetną stabilność, są lekkie i ku mojemu
wielkiemu zdziwieniu ciepłe, nogi mi nie zmarzły a butki nie przemokły.
KOCHANI BIEGACZE wielka 6+ dla butków ICEBUG PYTHO.
Gorąco polecam do zimowych biegów!"

- Katarzyna L.

„Czy to długa połonina Świdowca, czy ostre granie Fogaraszy, jednego
zawsze mogliśmy być pewni... przyczepności. Nigdy wcześniej nikt z nas
nie odczuł takiego komfortu przy stawianiu stopy na śliskich podłożach.
Icebug Certo z gumą RB9X polecamy każdemu! Z czystym sumieniem!"

- KARPACKIE
WYZWANIE

„...buty Icebug PYTHO2 BUGrip warte są swojej ceny, są idealne w terenie,
świetnie spisują się podczas biegu, jak i marszu Nordic Walking, a po przebyciu
300 km nie widać żadnych oznak zużycia. Jest to produkt najwyższej klasy,
który stanowi świetną alternatywę dla dominatorów rynku
trialowego jakimi są Inov-8 i Salomon."

- Karol Schröder
WICEMISTRZ POLSKI
W NORDIC WALKING

- Tomasz A.

"Buty jak zwykle mają doskonały wygląd i poprzez jaskrawe kolory zapewniają
jakąś dozę bezpieczeństwa przed nieuważnymi kierowcami, którzy mogliby 

nas nie zauważyć. Dodatkowo zarówno ten jak i poprzedni model (Pytho)
charakteryzuje się mocnym wykonaniem. Nawet cena, którą przyjdzie 

nam zapłacić za Icebug Spirit jest tego warta. Jestem przekonany,
że to buty nie tylko na 1 sezon."
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