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VNITŘNÍ PRODYŠNÝ SYSTÉM

SÍŤOVÝ PRODYŠNÝ SYSTÉM 

děrovaná 
podrážka

ochranná 
vrstva

maximální 
vzdušnost

VNITŘNÍ PRODYŠNÝ SYSTÉM
Speciální vnitřní podšívka se vzduchovými mezerami 
vytváří volný prostor mezi chodidlem a svrškem, přes 
které může teplo vyjít ven směrem nahoru, čímž usnadní 
přirozený proces termoregulace a dodává příjemný pocit 
suchého chodidla.

SÍŤOVÝ PRODYŠNÝ SYSTÉM
Díky mimořádně velkým otvorům v podrážce, 
v kombinaci s membránou v celé velikosti, která je 
umístěna po celé délce chodidla, tak Nebula pomáhá 
přebytečnému teplu uniknout a zajišťuje tak v každém 
okamžiku maximální prodyšnost. Existuje také i speciální 
polyesterová vrstva, která chrání chodidlo od ostrých 
předmětů, a to i odhalených míst na podrážce.

PŘIROZENÁ PRUŽNOST A DOKONALÉ ODPRUŽENÍ
Podrážka díky systému 3D PERFORMANCE UNIT byla 
vytvořena na základě sledování přirozených opěrných 
bodů chodidla a byla zhotovena z materiálů, které 
zajišťují ideální amortizaci a optimální pružnost jak 
v průběhu běžné chůze, tak v jejich dynamičtějších 
okamžicích.

ÚČINNÁ PŘILNAVOST
Unikátní tvar systému 3D PERFORMANCE UNIT 
a specifické složení gumy zaručují dokonalou přilnavost 
na každém povrchu.



Firma Geox podpořila prodej na stávajících a 
nových trzích komunikační platformou, jejímž 
cílem je modernizovat komunikaci firmy Geox 
ohledně jedinečné prodyšné technologie. 

Využila rostoucí zájem směrem k wellness a lepšímu 
životu.. 
 

GEOX VYZÝVÁ SPOTŘEBITELE, ABY VÍCE 
DÝCHALI, VÍCE SE POHYBOVALI, VÍCE ŽILI..  

 

Nebula ™ je nejnovější evolucí 
tradičního pojetí prodyšnosti. Využívá 
inovativní technologie, které zajišťují 
vysokou prodyšnost celého chodidla. 
 
Nebula dýchá ve třech dimenzích a 
dodává úroveň komfortu a snadného 
použití, jako nebylo nikdy předtím u 
obuvi dosaženo. 
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NEBULA

EVERY DAY, EVERYWHERE
Obuv Nebula se zrodila 
pro chůzi po světě.
Stejně jako mraky, 
nezná ani roční období
ani hranice:
lze ji nosit každý den, 
na všechna místa.
Její technologie zajišťuje 
lehkost a vzdušnost, 
pro lepší termoregulaci.
Budeš mít pocit, 
že chodíš po oblacích.
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NEBULA

3D BREATHING ENGINEERING 

Obuv Nebula přeměňuje koncept běžné vzdušnosti. Inovované technologie, 
kterými je vytvořena, zajišťují vynikající vzdušnost celého chodidla, ve všech směrech.
Obuv Nebula dýchá ve 3 dimenzích.
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NEBULA

INNER BREATHING SYSTEM

Speciální vnitřní podšívka se vzduchovými mezerami vytváří volný prostor mezi chodidlem 
a svrškem, přes které může teplo vyjít ven směrem nahoru, čímž usnadní přirozený proces 
termoregulace a dodává příjemný pocit a pocit suchého chodidla.
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NEBULA

NET BREATHING SYSTEM 

Díky velkým otvorům v podrážce, společně v kombinaci s membránou „Full Size“,
která je po celé délce chodidla, podporuje obuv Nebula vylučování nadměrného tepla,
a zajišťuje tak v každém okamžiku maximální vzdušnost.
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NEBULA

NATURAL FLEXIBILITY & PERFECT CUSHIONING

EFFICIENT GRIP 

SUPERIOR STABILITY

Podrážka, díky systému 3D PERFORMANCE UNIT, byla vytvořena na základě sledování 
přirozených opěrných bodů chodidla a byla zhotovena z materiálů, které zajišťují ideální 
amortizaci a optimální pružnost, jak v průběhu běžné chůze, tak v jejich dynamičtějších 
okamžicích.

Zvláštní vzorek kapslí a specifická směs 
gumy zaručují dokonalou přilnavost 
na každém povrchu.

Inovativní tvar kapslí podešve (hladké na patě 
a kulaté na ostatních místech) je vymyšlen tak, aby 
optimalizoval stabilitu celého systému chodidla/nohy 
v průběhu vibrací, tato podešev zajišťuje zvýšení 
přesnosti kontroly rovnováhy.
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NEBULA

LIGHTWEIGHT

Inovační směs elastomerů a polymerů,
ze kterých je zhotovena podešev a materiály svršku,
dodává obuvi Nebula zvýšenou výkonnost ve smyslu 
lehkosti a komfortu.
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NEBULA

DYNAMIC FIT

Elastické čelní části jsou vyprojektovány tak, 
aby bylo zaručeno dynamické
pohodlí a správná chůze.
Nebula je obuv, která se přizpůsobí
chodidlu, ne naopak.
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NEBULA

EASY ENTRY

Elastické čelní části společně 
se zvláštním designem Nebula,
zaručují mimo jiné chodidlu snadné
a rovnoměrné nazutí i vyzutí.
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NEBULA

LIKE A SLIPPER

V okamžiku relaxace, v práci, na cestách, nebo kdekoli, 
lze přeměnit obuv Nebula na pohodlnou pantofli. 
Toto díky zvláštnímu střihu svršku na zadní straně, 
kterou lze ohýbat směrem dovnitř. 
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NEBULA

WATER REPELLENT

Nebula je zhotovená z vodě odpuzujících materiálů, 
je vhodná do všech povětrnostních podmínek. 
Je to obuv pro všechna roční období, která se nebojí 
žádného počasí, a stále udržuje chodidla v suchu. 
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NEBULA

UPOZORNĚNÍ:

Geox zaručuje nepromokavost děrované podešve. 

Svršek je voděodolný, ale ne vodotěsný.

Otvory nelze čistit ostrými předměty.

Tak jako všechna obuv, také Geox je třeba ukládat 
na suché a vzdušné místo.

Obuv nelze prát v pračce.


