
Acasa: Svrchní materiál/vnitřní materiál: 60 % vlna, 30 % polyester, 10 % viskóza 

Aktiv: Svrchní materiál (síťovina): 90 % polyester, 10 % elastan, vnitřní materiál: 100 % 

mikrovlákno, stélka: 100 % mikrovlákno 

Aktiv alasco: Svrchní materiál (síťovina): 100% polyester, vnitřní materiál: 100 % vlna 

Amalfi: Svrchní materiál: 100% polyester, stélka: 51% polyamid, 49% polyuretan 

Ballerina: Svrchní materiál/vnitřní materiál: 60 % polyamid, 38 % lyocell (viskóza), 2 % 

elastan 

Beat: Svrchní materiál/vnitřní materiál: 100 % polyester, stélka: 51 % polyamid, 49 % 

polyuretan 

Care: Svrchní materiál: 80 % Polyester, 20 % Polyuretanová kůže, vnitřní materiál: 82 % 

polyamid (52 % recyklovaný), 18 % bambus, stélka: 51 % polyamid, 49 % polyuretan  

Chess: Svrchní materiál/vnitřní materiál: 98 % polyester, 2 % elastan, elastický pás: 91 

% polyamid, 9 % elastan. 

Chester zimní: Svrchní materiál: 65% polyamid, 35% polyuretan (mikrovlákno), vnitřní 

zateplení: 80% střižní vlna, 20% polyester. 

Chester: Vnější materiál: 65 % polyamid, 35 % polyuretan, vnitřní materiál: 90 % 

polyester, 10 % elastan, stélka: 66 % polyamid, 29 % polyuretan, 5 % polyester. 

City: Vnější materiál: 100 % polyamid, vnitřní materiál: 90 % polyester, 10 % elastan, 

stélka: 51 % polyamid, 49 % polyuretan. 

Classic černé, modré: Svrchní materiál: 53 % polyamid, 38 % lyocell (viskóza), 7 % 
polypropylen, 2 % elastan. 

Classic červené: Svrchní materiál: 49 % polyamid, 33 % lyocell (viskóza), 7 % 
polypropylen, 9 % bavlna, 2 % elastan. 

Classic kaštanově hnědé: Svrchní materiál: 60 % polyamid, 38 % lyocell (viskóza), 2 % 
elastan. 

Classic černé zimní: Svrchní materiál: 57 % vlna, 7 % bavlna, 34 % polyamid, 2 % 
elastan. 

Denim: Svrchní materiál: 61 % bavlna, 36 % polyester, 3 % elastan, vnitřní materiál: 90 % 
polyester, 10 % elastan, stélka: 65 % polyamid, 35 % polyuretan. 

 



Energy: Svrchní materiál: 100 % polyester, pata: 90 % polyester, 10 % elastan + PU 
pěna, Vnitřní materiál: 100 % polyester + PU pěna, stélka: 51 % polyamid, 49 % 
polyuretan. 

Gentle: Svrchní materiál: 100% nejjemnější hovězí nubuk (kůže), jemně vyčiněný a 

jemně broušený, boty ručně šité, Vnitřní materiál/stélka: pružná podšívka z kůže. 

Gentle nappa: Svrchní materiál: 100% nejjemnější hovězí nappa (kůže), jemně vyčiněný 

a jemně broušený, Vnitřní materiál/stélka: pružná podšívka z kůže. 

Go: Svrchní materiál/vnitřní materiál: 100% polyester, stélka: 51% polyamid, 49% 

polyuretan. 

Husky: Svrchní materiál: 60% polyester, 40% polyuretan (vodoodpudivý a prodyšný), 

svrchní materiál pata + podšívka: 100% polyester. 

Jara: Svrchní materiál: 95% polyester, 5% PU pěna, suchý zip: 100% polyamid, stélka: 

51 % polyamid, 49 % polyuretan.  

Jaspar: Svrchní materiál: 100 % polyester, Vnitřní materiál: 75 % polyamid, 25 % 

polyester, stélka: 60 % vlna, 30 % polyester, 10 % viskóza. 

Kosmo: Svrchní materiál: 100% polyamid (vodoodpudivý a prodyšný), svrchní materiál 

pata + podšívka: 100% polyester. 

Lady: Svrchní materiál: 100% polyester, stélka: 51% polyamid, 49% polyuretan. 

Leguanito: Svrchní materiál: 47 % (Lyocell) viskóza, 42 % polyamid, 9 % polypropylen, 2 

% elastan. 

Leguanito aktiv: Svrchní materiál (síťovina): 90 % polyester, 10 % elastan, vnitřní 

materiál: 100 % mikrovlákno, stélka: 100 % mikrovlákno. 

Leguanito scippo: Svrchní materiál: 100% polyester, vnitřní materiál: 75% polyamid, 

25% polyester, stélka: 80 % střižní vlna (bez praktiky mulesingu), 20 % polyester. 

Marilyn: Svrchní materiál, podšívka a stélka: 100% nejjemnější hovězí kůže. 

Primera: Svrchní materiál: 48 % polyamid, 32 % lyocell (viskóza), 10 % bavlna, 8 % 

polypropylen a 2 % elastan. 

Scio black, mint, white a blue: svrchní materiál: 100 % polyester, stélka: 51 % polyamid, 

49 % polyuretan. 

Scio rose: Svrchní materiál: 90 % polyester, 10 % lurex, stélka: 51 % polyamid, 49 % 

polyuretan. 

Sneaker: Svrchní materiál: 35 % lyocell (viskóza), 63% polyamid, 2% elastan. 



Spinwyn: Svrchní materiál: 100% polyester, stélka: 51% polyamid, 49% polyuretan. 

Style maritim, cream, rose, tango, pearl: Svrchní materiál: 100 % polyester, stélka: 51 % 

polyamid, 49 % polyuretan. 

Style flamingo: Svrchní materiál: 100% polyester, stélka: 100% nylon. 

Style berry, peppermint: Svrchní materiál 100 % polyester, stélka: 66 % polyamid, 29 % 

polyuretan, 5 % polyester. 

Thermo: Svrchní materiál: 82% polyamid s neoprenem, 18% elastomer, podšívka: 100% 

polyester, stélka: 80% střižní vlna (bez praktiky mulesingu), 20% polyester. 

 

Všechny modely leguano mají podrážku vyrobenou z LIFOLIT®-lg . Tento materiál, 

vyrobený výhradně pro leguano, umožňuje vysokou flexibilitu podešve při současné 

vysoké odolnosti proti oděru. 


