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Mikið úrval af skóm sem henta jafnt fyrir fjallgöngugarpa og annað útivistarfólk

Mikið úrval af skóm sem henta jafnt fyrir fjallgöngugarpa og annað útivistarfólk

VÖNDUÐ ÍTÖLSK GÆÐAVARA
Vibram® skósólar og GORE-TEX® vatnsheldni
í öllum skóm. Komdu til okkar í ICEWEAR
MAGASÍN á ASOLO skódögum, Laugavegi 91,
og fáðu þér vandaða skó á einstöku verði.

VÖNDUÐ ÍTÖLSK GÆÐAVARA
Vibram® skósólar og GORE-TEX® vatnsheldni
í öllum skóm. Komdu til okkar í ICEWEAR
MAGASÍN á ASOLO skódögum, Laugavegi 91,
og fáðu þér vandaða skó á einstöku verði.

25% afsláttur af öllum ASOLO skóm
2.-12. mars.

25% afsláttur af öllum ASOLO skóm
2.-12. mars.
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Shiver GV
Kr. 19.990.-
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.69,;,?[Y`NN[

Til í mörgum litum

Shiver GV
Kr. 19.990.-

Nú kr. 14.993.Til í mörgum litum

Falcon GV

TPS 520 GV

Parete Nord GV

Nú kr. 20.618.-

Nú kr. 29.993.-

Nú kr. 33.743.-

Kr. 27.490.-

Kr. 44.990.-

Kr. 39.990.-

Falcon GV

TPS 520 GV

Parete Nord GV

Nú kr. 20.618.-

Nú kr. 29.993.-

Nú kr. 33.743.-

Kr. 27.490.-
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Mikið úrval af skóm sem henta jafnt fyrir fjallgöngugarpa og annað útivistarfólk

VÖNDUÐ ÍTÖLSK GÆÐAVARA
Vibram® skósólar og GORE-TEX® vatnsheldni í
öllum skóm. Komdu til okkar í ICEWEAR
MAGASÍN á ASOLO skódögum, Laugavegi 91,
og fáðu þér vandaða skó á einstöku verði.
25% afsláttur af öllum ASOLO skóm
2.-12. mars.
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Shiver GV
Kr. 19.990.-

Nú kr. 14.993.Til í mörgum litum

Falcon GV

TPS 520 GV

Parete Nord GV

Nú kr. 20.618.-

Nú kr. 29.993.-

Nú kr. 33.743.-

Kr. 27.490.-

Kr. 44.990.-

Kr. 39.990.-
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Dreifipóstur á höfuðborgarsvæðið
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KLIFURSKÓR

ÞÚ FÆRÐ RÉTTU
SKÓNA Á SKÓDÖGUM
ASOLO

Tribe GV

Drifter GV

Kr. 31.990.Nú kr. 23.993.-

Parete Nord GV

Alta Via GV

Kr. 29.990.Nú kr. 22.493.-

Kr. 44.990.Nú kr. 33.743.-

Kr. 49.990.Nú kr. 37.493.-

Mikið úrval af skóm sem henta jafnt fyrir fjallgöngugarpa og útivistarfólk

Dömu

Herra

Drifter GV
Piolet GV

Fugitive GTX

Kr. 29.990.Nú kr. 22.493.-

Piolet GV

Kr. 41.990.Nú kr. 31.493.-

SKÓDAGAR

Kr. 27.990.Nú kr. 20.993.-

VÖNDUÐ ÍTÖLSK
GÆÐAVARA

Kr. 41.990.Nú kr. 31.493.-

Vibram® skósólar og GORE-TEX®
vatnsheldni í öllum skóm. Komdu til
okkar í ICEWEAR MAGASÍN á ASOLO
skódögum, Laugavegi 91, og fáðu þér
ASOLO skó á einstöku verði.

Dömu

Dömu

Gönguskór ætlaðir til fjallgöngu hvort sem er í stuttar eða langar ferðir með þyngd á bakinu. Vibram®
skósólar sem hannaðir eru til að hrinda frá sér mold og gefa gott grip í lausu undirlagi jafnt sem stöðugu.
Örugg GORE-TEX® vatnsheldni, saumaðir úr heilu leðri. Allir ASOLO skór eru vatnsheldsprófaðir áður en þeir
fara á markað.

Herra

Skór ætlaðir í klifur, hvort sem er klettaklifur eða ísklifur og krefjandi fjallgöngur. Skórnir eru með Carbon
fibre sem gerir þá heilstífa. Vibram® skósólarnir eru sérhannaðir fyrir erfiðar aðstæður, gefa gott grip, og
endast lengi. Hægt er að setja á þá ísbrodda og eru með hællás sem gefur meira öryggi þegar staðið er í
tána. Örugg GORE-TEX® vatnsheldni og saumaðir úr heilu leðri.

Falcon GV

FJALLGÖNGUSKÓR

TPS 520 GV

Dömu

.69,;,?[Y`NN[

Shiver GV

Kr. 19.990.Nú kr. 14.993.-

Tribe GV

Kr. 19.990.Nú kr. 14.993.-

Kr. 31.990.Nú kr. 23.993.-

Kr. 32.990.Nú kr. 24.743.-

Dömu
Margir litir til

Herra
Margir litir til
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Gönguskór ætlaðir í léttari fjallgöngur og sem hversdagsskór. Vibram® skósólar og örugg GORE-TEX® vatnsheldni. Allir ASOLO skór eru vatnsheldsprófaðir áður en þeir fara á markað.

Herra

KLIFURSKÓR

MEÐ ÞÉR Í NÆSTA
BAKPOKA ÆVINTÝRI

/LSK\YM}[\Tô\YY\TVNL`R\Yô¤NPUKP

Herra

Shiver GV

Shiraz GV

Dömu
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Kr. 32.990.Nú kr. 24.743.-

Herra
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Falcon GV

Kr. 27.490.Nú kr. 20.618.-

Shiraz GV

Kr. 39.990.Nú kr. 29.993.-

25% afsláttur af öllum ASOLO
skóm 2.-12. mars.

LÉTTARI GÖNGUFERÐIR & HVERSDAGSSKÓR

TPS 520 GV

Alta Via og Parete Nord skórnir eru heilstífir (Carbon
fibre) klifur- og gönguskór með Vibram® sóla sem
eru fullkomlega hannaðir með tilliti til blandaðrar
fjallamennsku með hálf-sjálfvirkri aðferð til að
setja á ísbrodda. Skórnir hafa verið hannaðir og
þróaðir með mjög ítarlegum og nákvæmum
rannsóknum og tæknilegum prófunaraðferðum við
erfiðar aðstæður. Sérstök athygli hefur verið veitt
við öll smáatriði og bestu fáanleg efni verið valin í
framleiðslu á skónum. Aðal markmiðið hefur verið
að þróa mjög tæknilega, létta og nákvæma skó fyrir
klifur og blandaða notkun.

TPS EVO-skólínan er frá Asolo byggir á langri
verkfræðiþekkingu við að þróa og framleiða
vandaða gönguskó. Það sem gerir TPS EVO
skóinn sérstakan eru þrír höggpúðar á
Vibram® sólanum sem auka stöðugleika og
þægindi. Tveir höggpúðar eru staðsettir þar
sem hællinn kemur niður en þriðji púðinn er
staðsettur undir táberginu sem veita festu og
öryggi við hreyfingu og deyfa högg þegar
stigið er í fótinn.

Þéttur PU
miðsóli

TPS 520 GV
Það sem gerir TPS 520 GV skóinn sérstakan eru þrír höggpúðar á sólanum
sem auka stöðugleika og þægindi. Tveir höggpúðar eru staðsettir þar sem
hællinn kemur niður en þriðji púðinn er staðsettur undir táberginu sem
veita festu og öryggi við hreyfingu og deyfa högg þegar stigið er í fótinn.
Þessi nýja skólína stendur fyrir aukin gæði og endingu sem endurspeglast
ekki síst í hágæða Vibram® sólanum og GORE-TEX® vatnsvörninni sem
tryggir þurra fætur og þægindi. Skórnir eru hannaðir og framleiddir fyrir
karla og konur og henta sérstaklega vel í langar bakpokaferðir með ólíku
undirlagi.

TPU til að
krækja
ísbrodda
TPU Hæll

Fislétt Carbon Fibre
aðlagað í skó

Lægri
þéttleika
PU miðsóli

HVERSDAGSSKÓR &
LÉTTARI GÖNGUFERÐIR

Nú kr. 29.993.-

FJALLGÖNGUSKÓR

Kr. 39.990.-

Mega Grip er ný hönnun Asolo í samvinnu við
Vibram®. Einstakur gúmmí sóli með
sjálf-hreinsun og EVA miðsóla. Mega Grip
skóskólinn er framleiddur úr sérstakri gúmmí
blöndu með ótrúlegu gripi sem hentar á allar
gerðir af landslagi. Hann er hannaður með
hliðarstuðningi og veitir aukna vörn. EVA
miðsólinn verndar fótinn gegn höggum með
mikilli höggdeyfingu.

TPU távörn
EVA
miðsóli

EVA
hælpúði
Vibram®
skósóli

Miðsóli
með miklum
þéttleika

Vibram®
Mega Grip
skósóli

Vibram®
skósóli

Vefauglýsingar / visir.is, mbl.is
Stærðir: 1018x360, 635x450, 310x400

Merkingar í skóhillu
Stærð: A5
Alta Via GV
Hællás
Heel Locking

Kr. 49.990.Nú kr. 37.493.-

Hentugir fyrir: Krefjandi aðstæður á fjöllum, í klifur og á jöklum.
Heilstífir skór úr 2,4 mm Perwanger leðri. Fóðraðir með vatnheldu GORE-TEX® efni
sem andar vel. Stífur Pebax ytri sóli sem tryggir trausta viðspyrnu. Undir Asolo/Vibram® sólann er auðvelt að setja algengustu brodda.
Recommended for: Technical use on high altitude terrain and ice.
One-piece water-resistant 2,4 mm Perwanger leather upper. Gore-Tex® lining
insulated, waterproof and breathable. Total traction sole with rigid Pebax frame for
support and torsional stability. The Asolo/Vibram® sole is compatible both with most
common crampon.

Parete Nord GV
14 Rock Tec
Lateral shell

TPS 520 GV

Piolet GV

Kr. 39.990.Nú kr. 29.993.-

Kr. 41.990.Nú kr. 31.493.-

Kr. 44.990.Nú kr. 33.743.-

Hentugir fyrir: Krefjandi aðstæður, klettaklifur, erfiðar fjallgöngur.

Hentugir fyrir: Fjallamennsku, krefjandi göngur og klifur.

Hentugir fyrir: Bakpokaferðir, göngur á ójöfnu undirlagi, langar gönguferðir.

Vatnsvarið Schoeller K-Tech-efni. Fóðraðir með vatnheldu GORE-TEX® efni sem andar vel.
Skór með Vibram® ytri sóla sem veitir hámarks stöðugleika. Hægt að nota með hálf-sjálfvirkum broddum. Rétta valið með tilliti til léttleika og tækni. Byltingarkenndir alvöru skór
sem geta tryggt hámarks frammistöðu og hreyfanleika.

Vatnsvarðir skór úr 2,4 mm Perwanger leðri. Fóðraðir með vatnheldu GORE-TEX® efni
sem andar vel. Nýr Asolo/Vibram® sóli gerður með DIS-tækni sem veitir aukinn
stöðugleika hvort sem spyrnt er frá eða hvílst, jafnvel á erfiðasta undirlagi. Góð távörn.
Henta með Newmatic mannbroddum.

Gönguskór úr vatnsvörðu 2,8 mm heilu leðri. Fóðraðir með vatnheldu GORE-TEX® efni
sem andar vel. TPS/Vibram® nýr hátækni sóli sem hefur þrjá höggpúða staðsetta þar
sem mest álag kemur á fótinn við hreyfingu. Vibram® sólinn er með grófgert mynstur og
veitir hámarks stöðugleika á ólíku undirlagi.

Recommended for: Technical climbing, Via Ferrate, demanding Trekking

Recommended for: Classical mountaineering, hard trekking and vie

Water-resistant Schoeller K-Tech upper. Insulated, waterproof and breathable GORE-TEX®
lining. Provided with a Vibram® outsole offering maximum support and torsonial stability,
adaptable to semi-automatic crampons. The right choice in terms of lighteness and
technology. A revolutionnary compact boot, able to guarantee maximum performance
and agility.

One-piece water-resistant 2,4 mm. Perwanger leather upper. GORE-TEX® lining, waterproof and breathable. New Asolo/Vibram® sole with Dual Integrated System technology
which absorbs impact, helps during traction and holds while braking on any terrain even
the most inaccessible. Protective toe cap in front and Newmatic crampon compatible.

ferrate.

Shiraz GV

Lagazuoi GV

Tribe GV

Kr. 32.990.Nú kr. 24.743.-

Kr. 31.990.Nú kr. 23.993.-

Recommended for: Technical use on high altitude terrain and ice.
One-piece water-resistant 2,8 mm full grain leather upper. GORE-TEX® lining , waterproof and breathable. Asolo/Vibram® highly technical sole. The outsole incorporates
three shock absorbers that correspond with the areas of foot that receive highest impact
during activity. Gripped with a molded rubber outsole produced in conjunction with
Vibram®, the balance of the outsole has self-cleaning lugs designed for optimum
performance on varying types of terrain.

Fugitive GTX

Kr. 31.990.Nú kr. 23.993.-

Kr. 27.990.Nú kr. 20.993.-

Hentugir fyrir: Gönguferðir með þyngd á bakinu. Fjallgöngur á erfiðum
slóðum. Langar fjallgöngur.

Hentugir fyrir: Bakpokaferðir, ferðir á ólíku undirlagi, lengri göngur.

Hentugir fyrir: Fjallgöngur á sumrin - vetrar ferðir.

Hentugir fyrir: Fjallgöngur á sumrin - vetrar ferðir.

Skór saumaðir úr 2,4 mm heilu leðri. Fóðraðir með vatnheldu GORE-TEX® efni sem andar
vel. Nýr Asolo/Vibram® tvískiptur sóli með örtrefja miðsóla tvöföldum þéttleika og
Anti-Shock® PU tækni sem gleypir högg, gefur gott grip og heldur við þegar gengið er
niður í móti á ólíku undirlagi.

Skór úr vatnsvörðu Schoeller K-Tech-efni og 1,8 mm leðri. Fóðraðir með vatnheldu
GORE-TEX® efni sem andar vel. Nýr Asolo/Vibram® ytri sóli og miðsóli úr örtrefjum með
tvöföldum þéttleika og PU höggpúðatækni sem veitir aukinn stöðugleika hvort sem
spyrnt er frá eða hvílst, jafnvel á erfiðasta undirlagi. Gúmmívörn á tá og hliðum.

Skór úr vatnsvörðu 2,4 mm Perwanger rúskinni.Fóðraðir með vatnheldu GORE-TEX® efni
sem andar vel. Miðsóli úr EVA-kvoðu í einföldum þéttleika. Grófmunstraður „Radiant” ytri
sóli gerður með Asolo/Vibram® tækni veitir hámarks stöðugleika á ólíku undirlagi ekki síst
í kulda á hálum stígum. Sígilt reimakerfi. Gúmmí távörn.

Skór úr vatnsvörðu 1,8 mm rúskinni. Fóðraðir með vatnheldu GORE-TEX® efni sem andar
vel. Álagsfletir gerðir með Duo Asolflex tækni. Miðsóli úr PU-kvoðu í einföldum þéttleika.
Grófmunstraður ytri sóli gerður með Asolo® hátækni og hannaður til að veita hámarks
stöðugleika á ólíku undirlagi. Sígilt reimakerfi. Gúmmí táhetta.

Recommended for: Backpacking, trekking on technical terrains, long distance
hiking.

Recommended for: Backpacking, trekking on technical terrains, long distance
hiking.

Recommended for: Hiking and summer - winter walking.

Recommended for: Hiking and summer - winter walking.

One-piece water-resistant 2,4 mm nubuck leather upper, GORE-TEX® lining, waterproof
and breathable. New Asolo/Vibram® sole + dual density microporous midsole with
Anti-Shock technology in PU which absorbs impact, helps during traction and holds
while braking on any terrain even the most inaccessible. Full rubber rand.

One-piece water-resistant Schoeller K-Tech upper + 1,8 mm suede leather, GORE-TEX®
lining, waterproof and breathable. New Asolo/Vibram® sole + dual density microporous
midsole with Anti- Shock technology in PU which absorbs impact, helps during traction
and holds while braking on any terrain even the most inaccessible. Full rubber rand.

One-piece water-resistant 2,4 mm Perwanger leather upper. GORE-TEX® lining, waterproof and breathable. Midsole in Eva mono density. Outsole “Radiant” Asolo/Vibram®
highly technical sole, the balance of the outsole has self-cleaning lugs designed for
optimum performance on varying types of terrain. Classic lacing system. Toe rubber cap.

One-piece water-resistant 1,8 mm suede leather upper. GORE-TEX® lining, waterproof
and breathable. Lasting board with Duo Asolflex technology. Midsole in PU mono
density. Asolo® highly technical sole, the balance of the outsole has self-cleaning lugs
designed for optimum performance on varying types of terrain. Classic lacing system. Toe
rubber cap.

Drifter GV

Hentugir fyrir: Fjallaferðir og sumargöngur.
Skór úr Cordura® og 1,8 mm vatnsheldu rúskinni. Fóðraðir með vatnheldu GORE-TEX®
efni sem andar vel. Miðsóli úr EVA-kvoðu í einföldum þéttleika. Tæknilegur „Radiant“
Asolo/Vibram® ytri sóli með grófgerðu munstri sem veitir hámarks stöðugleika á ólíku
undirlagi. Sígilt reimakerfi. Táhetta úr gúmmíi.
Recommended for: Hiking and summer walking.
Cordura® and 1,8 mm water-resistant suede upper. GORE-TEX® lining , waterproof
and breathable. Midsole in Eva mono density. Outsole “Radiant” Asolo/Vibram® highly
technical sole, the balance of the outsole has self-cleaning lugs designed for optimum
performance on varying types of terrain. Classic lacing system. Toe rubber cap.

Falcon GV

Megaton GV

Kr. 29.990.Nú kr. 22.493.-

Path GV

Kr. 27.490.Nú kr. 20.618.-

Kr. 19.990.Nú kr. 14.993.-

Kr. 27.490.Nú kr. 20.618.-

Hentugir fyrir: Léttar göngur, sumar sem vetur.

Hentugir fyrir: Fjallaferðir og sumargöngur.

Hentugir fyrir: Krefjandi aðstæður og klettaklifur.

Skór úr vatnsvörðu 1,8 mm rúskinni og polyester. Fóðraðir með vatnheldu GORE-TEX®
efni sem andar velr. Miðsóli úr EVA-kvoðu í einföldum þéttleika. Grófmunstraður
Megagrip ytri sóli gerður með Asolo/Vibram® tækni veitir hámarks stöðugleika á ólíku
undirlagi. Reimaðir á hefðbundinn hátt. Gúmmí táhetta.

Cordura® og 1,8 mm vatnsvarið rúskinn. Fóðraðir með vatnheldu GORE-TEX® efni sem
andar vel. Miðsóli úr EVA-kvoðu í tvöföldum þéttleika. Tæknilegur „Radiant“ Asolo/Vibram® ytri sóli með grófgerðu munstri sem veitir hámarks stöðugleika á ólíku undirlagi.
Sígilt reimakerfi. Távörn úr TPU.

Lágir skór úr vatnsvörðu örtrefjaefni og rúskinni. GORE-TEX® fóður sem gerir skóna
vatnshelda og hentuga við ýmsar aðstæður. Reimaðir fram í tá og falla eins og sniðnir að
fætinum. Gúmmíhetta á táog ytri sóli veita góða vörn við klifur. Vibram® sóli og örtrefja
miðsóli, auk höggpúða úr PU.

Recommended for: Light Hiking and summer - winter walking.

Recommended for: Light Hiking and summer - winter walking.

Recommended for: Technical approach and vie ferrate.

One-piece water-resistant 1,8 mm suede leather upper + polyester. GORE-TEX® lining,
waterproof and breathable. Midsole in eva mono density. Asolo®/Vibram® Megagrip
highly technical sole. The balance of the outsole has self-cleaning lugs designed for
optimum performance on varying types of terrain. Classic lacing system. Toe rubber cap.

Cordura® and 1,8 mm water-resistant suede upper. GORE-TEX® lining , waterproof and
breathable. Midsole in Eva double density. Outsole “Radiant” Asolo/Vibram® Megagrip
highly technical sole, the balance of the outsole has self-cleaning lugs designed for
optimum performance on varying types of terrain. Classic lacing system. Toe cap in tpu.

Water resistant microfiber upper and GORE TEX® Surround lining to make the shoe
resistant and versatile, in its low cut version. Asymmetrical to-the-toe lacing system
providing a customized fit. Toe rubber protection: the first, together with the outsole, offers
protection in climbing. Vibram® sole with microporous midsole + Anti-Shock technology
system in PU.

Shiver GV

Nucleon GV

Kr. 19.990.Nú kr. 14.993.-

Gardína/ mbl.is
Stærð: 1300x700

Faðmlag visir.is
Stærð: 1018x360
205x850x2

Facebook / Boost

Skjaáuglýsing RÚV

Þjófavörn við inngang

Valmynd á vef icewear.is

Kr. 19.990.Nú kr. 14.993.-

Hentugir fyrir: Gönguferðir að sumri sem vetri - dagleg not.

Hentugir fyrir: Léttar göngur, sumar sem vetur.

Lágir skór úr vatnsvörðu 1,8 mm rúskinn.Fóðraðir með vatnheldu GORE-TEX® efni
sem andar vel. Miðsóli úr EVA-kvoðu í einföldum þéttleika. Grófmunstraður „Tenerè”
Asolo/Vibram® ytri sóli gerður með tækni sem veitir hámarks stöðugleika á ólíku
undirlagi. Reimaðir á venjulegan hátt. Gúmmíhetta á tá.

Skór úr 1,8 mm vatnsvörðu rúskinni. Fóðraðir með vatnheldu GORE-TEX® efni sem andar
vel. Miðsóli úr EVA-kvoðu í einföldum þéttleika. Tæknilegur Asolo/Vibram® Megagrip ytri
sóli með grófgerðu munstri sem veitir hámarks stöðugleika á ólíku undirlagi. Sígilt
reimakerfi. Gúmmí táhetta.

Recommended for: Light hiking and summer - winter walking - lifestyle.

Recommended for: Light Hiking and summer - winter walking.

Low cut shoes, water-resistant 1,8 mm suede leather upper. Lining in GORE-TEX®
waterproof and breathable. Midsole in Eva mono density. Outsole “Tenerè”
Asolo/Vibram® highly technical sole, the balance of the outsole has self-cleaning
lugs designed for optimum performance on varying types of terrain. Classic lacing
system. Toe rubber cap.

One-piece water-resistant 1,8 mm suede leather upper. GORE-TEX® lining, waterproof
and breathable. Midsole in eva mono density. Asolo/Vibram® Megagrip highly technical
sole. The balance of the outsole has self-cleaning lugs designed for optimum performance on varying types of terrain. Classic lacing system. Toe rubber cap.

