Stylmartin – Nieuwe modellen:
Double WP, Shadow Black & Navajo Low
Stylmartin Double WP
De nieuwe sneaker in twee kleuren van Stylmartin. Het vermogen om te innoveren
van dit historische merk is altijd verrassend. Een beoordeling die des te "passender"
is voor Double.
Dit model, dat deel uitmaakt van de collectie 2022, voegt een extra vleugje
originaliteit toe aan wat een echte hoeksteen is voor Stylmartin: de uniseks
sneaker. Uitgevoerd in volnerfleer en waterdicht gemaakt door de WP-voering,
springt Double in het oog met een tweekleurige look die het klassieke zwarte bovenwerk combineert met een
gedurfd felrood dat wordt gebruikt voor de details en de antislip rubberen zool. PU binnenbeschermers en CEcertificering zijn ook aanwezig.
Dit model voegt een hoog niveau van comfort op zowel het zadel als aan de voet toe door zijn frisse en
eigentijdse look, dankzij een zorgvuldig ontworpen anatomische, uitneembare en micro-geperforeerde
binnenzool.
De Stylmartin Double sneaker is verkrijgbaar in een uitgebreide reeks uniseks maten van 36 tot 47.
Dit model is CE gecertificeerd volgens de norm EN 13634:2017

Stylmartin Shadow
Het toch al brede assortiment Stylmartin sneakers bevat nu ook een unisex
model, ontworpen voor het zomerseizoen. Net als de schaduw - waar hij zijn
naam aan ontleent - is de Shadow-sneaker fris, licht en bovenal... totaal zwart!
Hij heeft een bovenwerk van een mix van leer en gewaxte stof, zit iets hoog op de
enkel en verbergt interne beschermingen en een zeer ademende voering.
Onmisbaar zijn de CE-certificering en de veters in flou-geel: een extra vleugje
zichtbaarheid dat het merk zelden opgeeft. Het comfort wordt verzekerd door een ademende mesh-voering en
een anatomisch en micro-geperforeerd voetbed.
Absoluut het vermelden waard is de stevige zool, ook volledig zwart net als het bovenwerk, gemaakt van rubber
met een effectieve anti-slip-grip.
Stylmartin Shadow is verkrijgbaar in een groot aantal uniseks maten van 36 tot 47.
Dit model is CE-gecertificeerd volgens de norm EN 13634:2017.

Stylmartin Evo Low
Stylmartin Navajo Evo Low is een objectief mooie laars. Dit is te danken aan de
combinatie van altijd groene elementen en materialen, vooral het slijtvaste lederen
bovendeel, en andere beslist meer eigentijdse elementen. Noemenswaardig zijn
onder meer het 3D-"diamant"-effect dat een deel van de schacht kenmerkt en de
originele rode details die contrasteren met de zwart/antraciete zool.
Ook de zool verdient een vermelding: deze is gemaakt van antisliprubber en
voorzien van het Stylmartin-logo in rood.
Stylmartin Navajo Evo is verkrijgbaar in maten van 38 tot 47.
Dit model is CE-gecertificeerd volgens de norm EN 13634:2017.

