
Calzados Bestard este o afacere de familie, înfiinţată în 1940 şi situată 
în Lloseta, la poalele muntelui Serra Tramuntana, pe insula Mallorca, 
Spania.

Pasiunea moştenită de la predecesorii actualilor conducători, a fost 
întotdeauna de a produce ghete şi pantofi de cea mai înaltă calitate 
posibilă la nivel tehnic. Ambiţia de a fi prima alegere atât pentru 
iubitorii de aer liber cât şi pentru profesionişti i-a împins către 
producerea de încălţăminte ia cel mai înalt nivel de confort, 
durabilitate, siguranţă şi funcţionalitate.

Pentru a atinge acest obiectiv, a fost combinată experienţa şi măiestria 
de artizan în domeniul fabricării încălţărilor cu cele mai recente 
progrese în tehnologie, design şi materiale, legătura strânsă cu 
companii de top, cum ar fi Gore-Tex, Vibram, Perwanger, Schoeller, 
Frasson Solemakers etc., fapt care a dus la dezvoltare, devenind în cele 
din urmă un brand consolidat şi recunoscut, atât în Spania, cât şi pe 
pieţele internaţionale. Produsele sunt împărţite în trei categorii diferite, 
în funcţie de domeniul de activitate pentru care sunt proiectate.

Filozofia Bestard
Să producă ghete de cea mai înaltă calitate folosind tehnologia cea mai 
avansată, şi să se concentreze pe ceea ce ştiu cel mai bine şi 
întotdeauna să păstreze dorinţa de îmbunătăţire, ascultând cu atenţie 
fiecare sfat oferit de clienţi, experţi şi propriile lor picioare. Să fie 
deschişi, flexibili şi de a lucra în echipă cu distribuitorii şi furnizorii, 
întotdeauna să rămână cu picioarele pe pământ (în toate sensurile 
cuvântului!) şi să păstreze plăcerea de a face încălţăminte care să se 
poarte.

Foarte rezistenţi pentru drumeţii montane în orice sezon, concepuţi 
dintr-o singură bucată de piele Perwanger, cu bandă de cauciuc dispusă 
360° pentru a proteja pielea atunci când sunt folosiţi pe câmpurile de 
grohotişuri. în ciuda robusteţii sale, sunt neobişnuit de confortabili, cu 
un grad ridicat de libertate de mişcare. Ideal pentru trasee lungi, fără sa 
conteze cât de dur este terenul şi condiţiile de vreme.

Dimensiuni 4154,42,4254,4354,44,4454,4514,46
•  carâmb piele groasă 2,6 mm Perwanger tratată water repellent/banda 
protecţie cauciuc
•  căptuşeală Gore-Tex® Performance Comfort
•  talpă Vibram®
•  lamelă Bestflex 3 /  normală
•  branţuri anatomice
Greutate 1.530 g (pentru mărimea 4044)

Dimensiuni 4154,42,4254,4314,44,4454,4554,46
•  carâmb piele groasă 2,7 mm /  bandă protecţie cauciuc
•  căptuşeală Gore-Tex® Comfort
•  talpă Vibram®
•  lamelă Bestflex 6 /  semi-rigidă
•  branţuri anatomice
Greutate 1.900 g (pentru mărimea 4044)

Bocanci de iarnă cu talpă groasă din cauciuc dublat EVA a cărui profil - Trek 
asigură aderenţă excelentă Indiferent de condiţiile de teren.
•  carâmb hard rock termo - ARMOUR 4, construit pentru condiţii dificile
•  rezistenţi la abraziune, protecţia sporită pe toate zonele expuse
•  talpă cu profil adânc, larg distanţat, din cauciuc
•  sistem de prinderea a şiretului Rapid-Pul! cu şireturi lungi de folosinţă 

îndelungată
•  căptuşeală Thinsulate™ respirabilă

Cprolog Ic

•  feţe din material rezistent din piele de căprioară
•  talpă uşoară TPR dar durabilă, oferă confort datorită flexibilităţii sale
•  căptuşeală călduroasă, stratificată
•  uşor de curăţat cu o perie şi talpa lavabilă
•  pentru folosinţă de până la -25°C
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Culoare: maron
•  Materiale: piele nubuc tratat impermeabil 2,2
•  căptuşeală: membrana Sympatex
•  talpă: Vibram Hunter 245K
•  lamelă: EVA

-2 ,4  mm.
Culoare: kaki
•  talpa: cauciuc dublă densitate, partea superioar EVA
•  material: nylon 1000D, aplicaţii piele, protecţie cauciuc
•  branţuri interioare latex
•  membrană impermeabilă şi respirabilă


