
Tilbud på Alfa sko 

MX Sport Evenskjer 

 

Walk King/Queen Special Edition 

Veil 2599,- Tilbudspris 1949,- 

Walk King er laget i oljet nubuck med Gore-Tex som gjør den vanntett og pustende, for å holde deg 

tørr på beina under alle forhold. Støvelen er oppgradert med memoryfoam innvendig slik at den sitter 

enda mer behaglig på foten. i tillegg har den fått en mykere toppkant for økt komfort. Kalosjeringen 

som forsterker hæl,- og tåparti gir enkstra slitestyrke og holdbarhet. Støvelen har også en ny, lettere 

mellomsåle som består av stabiliserende materiale og har en konstruksjon som gir et naturlig steg. 

Yttersålen, som er middels stiv, gir sikker og god stabilitet på alle underlag. 

 

 

Nye Walk King/Queen 

Veil 2499,- Tilbudspris 1899,- 

Walk King er laget i fullnarvet lær med Gore-Tex som gjør den vanntett og pustende, for å holde deg 

tørr på beina under alle forhold. Støvelen er oppgradert med memoryfoam innvendig slik at den sitter 

enda mer behaglig på foten, i tillegg har den fått en mykere toppkant for økt komfort. Kalosjeringen 

som forsterker hæl, - og tåpartiet gir ekstra slitestyrke og holdbarhet. Støvelen har også en ny, lettere 

mellomsåle som består av stabiliserende materiale og har en konstruksjon som gir et naturlig steg. 

Yttersålen, som er middels stiv, gir sikker og god stabilitet på alle underlag 

  



Trollstein herre og dame 

Veil 2499,- Tilbudspris 1899,- 

Trollstein er en stabil, men lett fjellstøvel som egner seg godt til fotturer i fjell og mark. 

Støvelen er laget i en kombinasjon av nubucklær og tekstil som gir den gode pusteegenskaper. Den er 

utstyrt med Gore-Tex som gjør den vanntett og pustende for å holde deg tørr på beina under alle 

forhold. Trollstein har helkalosjering som gor den økt slitestyrke, og gummiblandingen i yttersålen gor 

sikkert grep til underlaget og god stabilitet på hele turen. 

Trollstein har lav vekt, den sitter godt på foten og innbyr til både lange og korte turer. 

  

 

Eidshorn here og dame 

Veil 1999,- Tilbudspris 1499,- 

Eidshorn er en myk, smidig og lett støvel som egner seg for alt fra markaturer til dagstur på fjellet med 

lett sekk.Støvelen er laget i en kombinasjon av skinn og tekstil, som fører til at den har optimale 

pusteegenskaper og god slitestyrke. I tillegg har den Gore-Tex membran som gjør den vanntett og 

pustende for å holde deg tørr på beina under alle forhold. Eidshorn har en selvrensende yttersåle som 

også gir godt feste under de fleste forhold. Godt helgrep og god passform gjør at modellen sitter godt 

på foten. 

 Dameskoen 

kommer i ny farge for 2014.  



Marka 

Veil 1499,- Tilbudspris 1099,- 

Overdelen i slitesterk tekstil med ekstra forsterkning på hæl og tå gjør Marka til en lett med slitesterk 

støvel. GORE-TEX® for gir deg optimal klimakomfort ved å holde dine føtter behagelig tørre under alle 

værforhold. Snøresystem med tekstilhemper, gjør at lissene glir lett og gjør det enkelt å tilpasse 

strammingen av støvelen. Yttersålen gir godt grep og større stabilitet i nedoverbakke. 

 

 

Cumulus Mid damesko 

Veil 1499,- Tilbudspris 1099,- 

Skoen er laget i et meget slitesterkt tekstilmateriale og har i tilegg forsterkninger på utsatte steder. 

Gore-Tex® foret gjør støvelen helt vanntett og pustende. Den lette yttersåle gir sikkert grep til 

underlaget og god stabilitet. 

 

  



Dyna herre og dame 

Veil 1299,- Tilbudspris 999,- 

Dyna er en nyhet fra Alfa. En lett og komfortabel multifunksjonell terrensko, som går like fint til jeans 

som til fjellbukse. 

Skoene har et overmateriale i tekstil i kombinasjon med microfiberpartier. Dette gir gode 

forsterkninger i forhold til slitestyrke. Dyna er fóret med Gore-Tex Vision som har de aller beste 

pusteegenskapene samtidig som den holder deg tørr på beina.  

Med den nye sålen fra Vibram får du god vridningsstabilitet og støtdemping, i tillegg til at gummisålen 

er designet med et mønster som gir et stort kontaktområde for maksimal gripeevne. Skoen har lisser 

med hurtigsnøring 

  

 

Dette tilbudet gjelder for turlagets medlemmer i tidsrommet 11.06.14 til og med 12.07.14 

 

Benytter du deg av tilbudet i perioden får du 

25% rabatt på alt fra Bergans. Kom å ta en titt. 

Mye fint både i sekker og bekledning for en 

aktiv fritid! 

Minner om at grunnrabatten for for turlagets medlemmer er 15% på hele 

sortementet i butikk. Gjelder sykler, fiskeutstyr, ski etc. 

For produkter som «naturlig faller inn under turlagets aktiviteter» gis det 20% 

rabatt. 


