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WAVE RIDER 12, 

Namenjen je tekaËem, 
ki æelijo Çhitre« copate 
z dobro ublaæitvijo 
udarcev in stabilnostjo. 
Idealen model za vse, 
ki nimajo veËjih biome-
haniËnih teæav.

WAVE ULTIMA, 

Namenjen je tekaËem, 
ki so teæji, imajo manjπe 
biomehaniËne teæave, 
vendar potrebujejo co-
pate z odliËnim blaæen-
jem, obenem pa tudi 
stabilnostjo in oporo.

WAVE INSPIRE 5, 

Za aktivne tekaËe, ki 
æelijo zelo stabilen in 
Çhiter« copat z dobro 
ublaæitvijo. Trening 
model za vrhunske 
tekaËe in tekmovalni 
model za rekreativce.

WAVE RIDER JE DOBIL DVA BRATA. DRUÆINA JE POPOLNA!

Vsak πportnik potrebuje tekaπki Ëevelj, ki poleg blazinjenja in 
stabilnosti ponuja tudi trajnost in udobje. To so πtiri kljuËne 
zahteve, ki πportnikove napore pretvorijo v najboljπe rezultate.

Edinstvena valovna tehnologija, ki jo najdete v vsakem Mi-
zunovem Ëevlju, je zaradi zaπËite in podpore, ki ju omogoËa, 
v svetu æe pridobila priznanje. Vendar pa v podjetju Mizuno 
ne poËivajo na lovorikah. Za opazovanje in natanËne meritve 
gibanj stotin tekaËev so porabili na tisoËe ur biomehanskih 
πtudij in z njihovo pomoËjo razvili svojo valovno tehnologijo.

Cilj razvoja, naËrtovanja in evolucije valovne tehnologije je bil zmanjπanje nevarnosti poπkodb in 
doseganje kar najboljπih rezultatov πportnika. Valovna tehnologija ta dva cilja dosega z duπenjem 

in razprπevanjem πkodljivih udarnih sil, ki nastajajo med tekom in omogoËanjem izjemne 
stabilnosti. KljuË za doseganje takπnega amortiziranja in stabilnosti je izbira materiala v 

vmesnem podplatu Ëevlja.

MIZUNOVA DRUGA»NOST
Biomehanske πtudije kaæejo, da sta blaæilnost in stabilnost Ëevlja doloËeni s 
kompresijsko trdnostjo vmesnega podplata. Teæava pri konvencionalnih vmesnih 

plasteh Ëevlja je v tem, da so iz pene, kar pomeni, da ne omogoËajo zahtevane 
kompresijske trdnosti celotne povrπine vmesnega podplata.

Mizunov pristop z valovno tehnologijo pa je povsem drugaËen. Z uporabo 
valovno oblikovane termoplastike v vmesnem podplatu lahko Ëevelj 

Mizuno uravnava kompresijsko trdnost z upogibno trdnostjo vstavljenih 
valovnih ploπË. Z izborom pravih lastnosti materiala valovnih ploπË, 

kot so debelina, amplituda in dolæina, lahko upogibno trdnost nas-
tavimo na optimalno raven. Valovna ploπËa lahko tudi nadzoruje 

deformacijo vmesnega podplata v vsaki dimenziji, s tem pa je 
zagotovljena stabilnost in prepreËen nagib.

ZaπËita, ki jo daje valovna tehnologija, se takoj opazi v 
najnovejπi generaciji tekaπkih Ëevljev. Vsak udarec, ki nas-
tane, ko noga udari ob tla, se takoj razprπi po vsej povrπini 
celotnega vala, kar zagotavlja manj napetosti v sklepih in 
udih. Stabilnost je zagotovljena z izkoriπËanjem razliËnih 
materialov med zunanjo (lateralno) in notranjo (medialno) 
povrπino Ëevlja. To omogoËa upiranje pritisku vmesnega 
podplata v podroËjih visokega pritiska.

Nadalje mehki blaæilni stebriËki, vstavljeni med ploπËe vala, 
omogoËajo veËje udobje in tudi podaljπujejo trajnost. Enako 
kot tekaË pridobi zaπËito z razprπitvijo udarnih sil, pa Ëevelj 
πËiti tudi sam sebe. Celo po stotinah kilometrih uporabe 
val πe naprej omogoËa skoraj popolno zaπËito tekaËu.

Vsakemu πportniku, ki æeli izkoristiti vse svoje po-
tenciale, omogoËajo Ëevlji doseganje maksimalnega 
potenciala pri kljuËnih zahtevah:
• BLAÆENJA • STABILNOSTI
• TRAJNOSTI • UDOBJA PRI TEKU

Mizunova valovna tehnologija, zdruæena s principi 
tehnologije SmoothRide, omogoËa zaπËito in pod-
poro, kakrπne doslej πe ni bilo, vse to pa vsakemu 
πportniku pomaga, da pokaæe, kar zmore.

Vemo, da je vsak tekaË drugaËen, zato ima vsak 
naπ Ëevelj drugaËno valovno ploπËo ‡ kon-
struirano posebej za vas. Torej, preizkusite 

energijo vala in izboljπajte svoj naËin teka.


