
Cizmele Le Chameau reprezintă vârful calităţii în domeniu, produse în 
Franţa încă dinl927. Numele lor a devenit sinonim cu excelenţa, în 
materiale, design şi fabricaţie. Toate cizmele Le Chameau sunt realizate 
manual, din cauciuc natural, de către meşterii cizmari.
Atenţia la detalii, combinată cu dezvoltarea continuă a produselor, a 
făcut ca Le Chameau să-şi câştige reputaţia în lume ca fiind cel mai 
respectat fabricant în domeniu. Ancorată în tradiţie, dar în totdeauna în 
fruntea tehnologiei de fabricaţie, Le Chameau foloseşte cele mai noi 
modele de tălpi şi materiale pentru căptuşeală, inovatoare în fabricarea 
gamei de cizme.

VLC.BCB.1811

CHASSEUR FOURREE

Căptuşite cu blană, acest model de 
cizme vă oferă confort, datorită 
modului unic de ajustare şi căptuşelii 
de blană călduroase.
•  carâmb: cauciuc natural
•  căptuşeală: lână - asigur confort 

termic
•  talpă: material cu bi-densitate, 

rezistent la abraziune şi aderenţă 
crescută, Semelle Grip.

Mărimi 42 -46 .

VLC.BCB.1497

VIERZON

Cizmă ajustabilă, cu clin 
impermeabilă, ideală pentru 
pasionaţii de activităţi în aer liber.
•  carâmb: cauciuc natural
•  căptuşeală: jersey rezistent şi 

confortabil.
•  talpă: material cu bi-densitate, 

rezistent la abraziune şi aderenţă 
crescută, Semelle Grip.

Mărimi 41 -46 .

VLC.BCB.1853

VANGAII

Cizme foarte elegante, confecţionate din material dual, carâmbul din piele 
întoarsă şi cizma de cauciuc. Cu fermoar lateral şi clin pentru uşurinţă la 
echipare. Aplicaţie cu logo-ul Le Chameau.

•  carâmb: piele moale naturală/ 
cauciuc natural

•  căptuşeala: membrană rezistentă, 
comfortabilă Baltico

•  talpa: uşoară, Shock Absorbing, 
cu profil All Terrain, Monoflex Sole.

Mărimi 42 -4 6 .

Baltico -  membrană din ţesătură de 
poliamidă - polyester ş i spumă, 
laminată ce asigură o rezistenţă 
excelentă materialului de bază, fiind 
totodată foarte confortabilă. 
Tratament de acoperire anti
bacterian.

VLC.BCB. 1768

ANJOU AIR-CONFORT

Cizme cu căptuşeală 3D, ce asigură 
ventilaţia şi confortul termic, ideal 
pentru iubitorii de activităţi în aer 
liber.
•  carâmb: cauciuc natural
•  căptuşeală: material textil 

Airconfort 3D ventilat
•  Talpă crestată, Semelle Jardin. 
Mărimi 41 -4 6 .

Airconfort - căptuşeală confecţionată 
dintr-un material tricotat 3D, care 
asigură confortul ş i amortizarea 
şocurilor. Graţie acestui concept de 
căptuşeală, se crează libera circulaţie 
a aerului în ju ru l piciorului, eliminând 
umezeala din interior.

Cizmele Lemigo se remarcă prin greutatea mult redusă (comparativ cu produse similare), dar şi prin gradul 
sporit de protecţie, iar acest lucru se datorează procesului de fabricaţie, patentat, având la bază combinarea 
materialelor EVA şi PU. Rezistente la intemperii (ploaie, zăpadă) şi temperaturi negative extreme.

LX.75862XX
Grenlander 862 EVA

LX.75875XX

Artic Termo+ 875 EVA

•  căptuşeală detaşabilă din textil
•  rezistente la temperaturi negative 
extreme (-30°C)

•  căptuşeală detaşabilă din textil
•  rezistente la temperaturi negative 
extreme (-50°C)

A8.N270152

CIZME CHAMPION 
THERMO STIEFEL
•  cu cataramă
•  material carâmb cauciuc natural
•  material talpă cauciuc composit
•  căptuşeală neoprene 
Mărimi disponibile 4 1 -4 6

81 £

A8.N270151

CIZM E CHAMPION 
THERMO ZIP P ER
•  cu fermoar
•  material carâmb cauciuc natural
•  material talpă cauciuc composit
•  căptuşeală neoprene 
Mărimi disponibile 41 -4 6

90 £

LX.75877XX

Vermont 877 EVA PRODUSE ÎN POLONIA

A8.EIG.376XX
EIGER COMFORT ZONE

•  cizme călduroase şi confortabile
•  căptuşite material bumbac
•  clin impermeabil cu curea pentru 
ajustare
•  realizate manual din cauciuc 
natural
•  întărituri suplimentare şi 
suprapuneri pentru protecţie şi sprijin
•  branţul interior detaşabil 
Mărimi disponibile 41-45

A8.EIG.376XX

EIGER N EO -ZO N E
Cizme de cauciuc elegante, proiectate 
şi realizate special pentru condiţii de 
vreme rece, căptuşite cu neoprene de 
3,5 mm grosime
•  întărituri pentru protecţie şi 
stabilitate
•  clin impermeabil cu curea pentru 
ajustare realizate manual din cauciuc 
natural
•  branţul interior detaşabil
•  talpă cu aderenţă excelentă.
Mărimi disponibile 40-46
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