LE CHAMEAU 1927

Врхунски мајстор за израду чизама од 1927.године.
Интернет страница компаније: www.lechameau.com

О компанији
Дугогодишње искуство, иновације и високи квалитет луксузних материјала за израду су елементи које красе
француску „Le Chameau“ чизму. И дан данас се ручно праве у оргиналним радионицама од стране врхунских
мајстора за израду чизама. Ова компанија се првенствено базира на врхунски дизајн, удобност, природну гуму и
ручну производњу.

Наследство
,,Claude Chamot“, француски пољопривредни инжењер је провео живот са људима који су живели од послова који
су зависили од годишњих сезона и временских услова. Свакодневно је слушао жалбе људи, како су им чизме
неудобне и да пропуштају воду. Као последица тога, он је почео са дизајнирањем нове врсте чизама, од чисте,
природне гуме добијене прерадом смоле дрвета каучука. И тако је 1927. године у Шербуру почетак приче ове
компаније почела.

Радионице
У обе радионице у „Pont d'Quilly“ и Казабланци, патентирани, производни процеси су исти. Обе радионице
користе и дан данас, идеје развијене од стране њеној власника. Он је своје прототипове чизама давао особама око
себе, те чизме је красила удобност, флексибилност и чврстоћа, и због тога су их сви веома брзо заволели.
Захваљујући брзој репутацији коју су стекле његове ручно рађене чизме код ловаца, риболоваца и
пољопривредника, потражња за овим чизмама је све више расла. Да би одржао корак са растућом потражњом, он
започиње производњу на већој скали у „Pont d'Quilly“ у Нормандији. Његов посао је даље наставио да се успешно
развија, па је 1949. године, донео одлуку да отвори и нову производну локацију у Казабланци (Мароко-Африка).
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Када је реч о овом континенту једна о првих речи која нам пада напамет је камила (,,Le Chameau" на
француском), одакле и потиче име овог бренда.

Израда
Израда ,,Le Chameau" чизама је вештина која се преноси са генерације на генерацију. Да би радник добио посао
мора да прође обуку у трајању од девет месеци. Након година искуства и тренирања, обућари заслужују титулу
мајстора за израду чизама. Потребно је 150 индивидуалних корака да би се пажљиво ручно направила свака чизма
од стране врхунских мајстора, па је самим тим свака чизма уникатна. Приликом израде саме чизме, користе се
само материјали које красе најбољи квалитети и карактеристике: најбоља природна гума, кожа, неопрен, кевлар,
разне мембране итд. Чизме пролазе кроз ригорозне контроле квалитета и задовољавају највише стандарде. Ова
компанија је такође позната по томе што је прва почела са комбиновањем коже и гуме при изради чизама, прва
која је почела користити рајсфершлус, она је први и једини луксузни бренд гумених чизама на тржишту.
Компанија је такође велики мајстор што се тиче вештине бојења природне гуме, а резултат тога су безвременске и
иконичне боје чизама. Ове чизме су веома цењене од стране ловаца и представљају статусни симбол међу њима.
Поред одличне обуће, ,,Le Chameau" нуди и врхунску ловачку конфекцију.

Део процеса израде чизама
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Принц Хари и Кејт Мидлтон у ,,Le Chameau" чизмама

Технологија и материјали
Код сваког производа ћете наћи у опису једну од следећих карактеристика, која је овде укратко објашњена:
*Кордура (,,Cordura") – овај материјал је направљен од стране ,,DuPont“-a (чији је регистровани заштитни знак)
да обезбеди издржљивост и снагу. Чак и најлакша тканина кордуре има 2 пута већу отпорност на хабање у односу
на стандардне тканине. Кордура осигурава трајност и дуг век трајања сваке тканине.
*,,GORE-TEX" мембрана - мембрана коју краси: водоотпорност, дисање и отпорност на ветар.
*Кожа ,,terracare" – кожа супериорног квалитета, пријатељски настројена према окружењу.
*Кожа – телећа кожа високог квалитета, отпорна, има природан изглед и додир. Она обухвата ногу у потпуности
обезбеђујући врхунску удобност. Чизме са поставом од коже су снажне, отпорне и лако се обувају.
*Комбинација коже и текстила – снажна комбинација дизајнирана за интензивно коришћење.
*Акрил – синтетичка влакна која се праве од полимера. Полимер мора да садржи минимално 85% „acrylonitrile“
мономера, да би се звао акрилним. Његове карактеристике су: мала тежина, мекоћа, топлотна изолација, отпоран
је на скупљање и наборе, отпоран је на мољце, уља, хемикалије и веома је отпоран на изложеност сунцу.
*“Jersey“ постава – је комбинација 2 материјала, 50% полиестера и 50% памука. Растегљива је као гума тј.
поседује еластична својства. Чизма која је направљена од гуме у комбинацији са ,,Jersey" поставом може бити
обликована да тачно одговара нози, пратећи и њене најмање покрете.
*Неопрен – овај материјал има савршену изолацију. Користи се за прављење ронилачких одела, спрећава да
топлота излази. ,,Le Chameau"-ов неопрен је еластичан, има одличну термалну изолацију и еластичну меморију.
*,,3D Air-Comfort” влакна - обезбеђују удобност, апсорбовање шокова и термалну изолацију. Захваљујући
побољшаном кретању ваздуха око ноге обезбеђује термалну изолацију, долази до повећане вентилације и
преспирације кроз ова влакна.
,,Ortholite“ уложак – пошто дише, у знатној мери смањује влажност (отворена конструкција ћелија ствара
вентилациони систем и помаже смањењу влаге унутар обуће). Снажан и мекан, задржава 95% своје дебљине
током времена. Ови улошци такође поседују анти-бактеријско дејство.
*Вибрам(,,Vibram") ђон - Вибрам је светски лидер у области ђонова високих перформанси. Сваки Вибрам ђон је
дизајниран да пружи максималне перформансе, удобност и издржљивост, чак и за најзахтевније кориснике.
Вибрам ђон чини обућу удобном за ношњу и на најсуровијим теренима, јер апсорбује шокове, ударце и штити
Вашу ногу.
*“EVA“ уложак – скраћеница за етинел винил ацетат и представља умирујућу гелну технологију, ублажује
ударце код спортских активности. Веома су лагани, флексибилни и пружају стабилност.
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*,,Shank reinforcement"– ригиднији и стабилнији уложак дозвољава боље кретање врха стопала. У знатној мери
смањује умарање мишића и истезање лигамената стопала, тиме обезбеђујући много удобнију и пријатнију шетњу.

*,,Thermo Cool" – ова врста пуњења је развијена да понуди већу мекоћу, дуготрајност и боље грејање. Ефикасна
и лагана изолација за хладно време.
*,,LCX essential system" – ,,LCX" мембране гарантују заштиту од ветра, водоотпорност, одбијају воду и дишу.
Коткор систем нуди повећану отпорност на цепање и абразију захваљујући комбинацији памука и кордуре.

*,,LCX water repellent" – одбија воду.

*,,LCX technowarm" – ови материјали обезбеђују удобност, топлоту, дисање и веома брзо сушење.
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*,,Teflon" - овај слој осмишљен од стране ,,DuPont"-a, штити материјал тако што одбија воду и флеке. Реактивира
се топлотом (пеглањем на 40 степени).

*,,Polartec" - производи материјал најчешће познат као полар, који има двоструку улогу: да пружи термичку
изолацију и одвођење влаге од тела великом брзином. ,,Polartec Classic Micro" - производи који садрже овај
материјал су лагани, топли, дишу, брзо се суше и издржљиви су.
*,,Anti-mosquito technology" (технологија против комараца) - Производи са овом технологијом пружају
природни третман против комараца захваљући премазу који поседују. Тканина овог производа садржи природну
цитронелу, тиме смањујући у знатној мери уједе комараца. Биљка цитронела је карактеристичног мириса, па на
известан начин маскира остале мирисе и тако отежава инсектима да Вас нађу. Хипоалергенски (не изазивају
алергије код особа склоних ка истима) - биоразградиви. Ефикасан и након 20 прања. Технологија је тестира у
лабораторијским условима на универзитет за тропску медицину у Таунсвилу (Аустралија).
*,,Dryway" - принцип брзог преноса влаге производеног од стране тела и његовог брзог сушења. Испуњавање ове
две особине је од кључног значаја за било коју спортску активност.

*,,Coolmax" - Овај систем омогућава да се уклони перспирација (влага), кроз тканину, где може брзо да испари,
што омогућава да се особа која носи ову тканину осећа пријатније, свежије и удобније.
* ,,RS-1927" - тих и отпоран материјал.
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Врсте постава чизама и температуре у којима је нози удобно у истима.
Неопрен 5 мм.
Неопрен 3 мм. и крзно
Кожа и ,,Airconfort
,,Jersey" постава

Удобна температура (у целзијусима)

Заштита: мерење перформанси материјала (водоотпорност и дисање)
Водоотпорност
Дефиниција: онемугућавање проласка воде кроз тканину.
Технологија која се користи: мембране или микро поризни премаз
Како га мере?: ,,Schmerber test - Internation standard ISO811"
Није водоотпорно
0
Слабија водоотпорност
< 2.000
Водоотпорно
> 2.000
Висока водоотпорност
> 5.000
Јако висока водоопотрност > 10.000

Дисање
Дефиниција: омогућава евакуацију зноја
Технологија која се користи: мембране или микро поризни премаз
Како га мере?: ,,MTVR Test" - American Standard Astme 96"
Не дише
0
Слабо дише < 5.000
Дише
> 5.000
Јако дише > 10.000

6

ОБУЋА
BCB 1497 Vierzon M
Подесива чизма са водоотпорним уметком и затезном траком прилагођена за све
љубитеље природе. Лице чизме је од природне гуме, а постава од веома удобне
тканине (50% полиестер и 50% памук). Обруб чизме је ојачан, проширив и има
подесив каиш. Имају чврст и отпоран гумени ђон (отпоран на абразију) који ногу
држо стабилном на свим теренима, подржава зглоб и горњи део стопала.
,,Jersey" постава + ,,Shank reinforcement"

BCB 1615/41 Vierzonord Plus
Подесиве и добро изоловане чизме за изузетно хладно време са водоотпорним
уметком и подесивим каишем. Направљене су за посебне и тешке услове. Лице
чизме је од природне гуме, а поставу чини 5 мм. неопрена и двоструки слој
неопрена испод стопала (издржава температуру до -25˚C степени). Ђон је
направљен од гуме и дизајниран да буде јак, отпоран на абразију, да одговара свим
теренима и у исто време пружајући Вашој нози потребну стабилност. Поседује
антибактеријска својства и апсорбује висок степен влаге, до 215 мг./цм2, чиме је
решен проблем знојења стопала и ноге, који се иначе среће код чизама са
неопреном.
Неопрен + ,,Shank reinforcement"
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BCB 1813 Vierzon Cuir
Поседује све предности ,,Vierzon" дизајна, али у кожној верзији за удобност без
премца. Има водоотпорни уметак и подесиви каиш. Лице чизме је од природне
гуме, а постава од фине коже. Ђон је направљен од гуме, дизајниран да буде јак,
отпоран на абразију и да одговора за све терене и у исто време пружајући Вашој
нози потребну стабилност.
Кожа + ,,Shank reinforcement"

BCB 1915 Vega Airconfort
Прозрачне, удобне, изоловане чизме. Поседују
водоотпорни уметак и каиш за затезање. Лице чизме
је од природне гуме, а постава од ,,3D Air Comfort”
влакана. Захваљујући побољшаном кретању ваздуха
око ноге, долази до повећане вентилације и
преспирације. Ова чизма пружа Вашој нози
стабилност која јој је потребна. Захваљујући Вибрам
ђону уживаћете у удобности, чак и приликом дужих
шетњи.
Вибрам ђон + ,,Shank reinforcement"

BCB 1922 Anjou Evolution
Вишенаменска чизма. Нови дизајн са додатним ојачањем за максималну
робусност и удобност. Лице чизме је од природне гуме, а постава од веома
удобне тканине (50% полиестер и 50% памук).
,,Jersey" постава + ,,Shank reinforcement"
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LCV 1512 Drever
Компресионе, отпорне и дишуће чарапе састављене од 75% полиамида и
25% еластина (боље пријањање уз ногу) омогућавају бољу циркулацију
крви у ципелама или чизмама, смањује умор мишића и брз опоравак.

LCS 1286 Sac Bottes
Ранац за чизме са вентилирајућом мрежом.

Спреј од 150 мл. за одржавање чизама од природне гуме.
Пре употребе овог спреја, прво оперите чизме чистом водом ( не
користити детерџент) и оставите их да се осуше у проветреној
просторији (не на сунцу и близу радијатора). Када се осуше нанесите
спреј директно (са удаљености од неких 30 цм.) на гуму и обришите их
са меканом тканином. Добро протресите спреј пре употребе.
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BCG 1324 Sika GTX
Ова нова генерација ципела је дизајнирана за брзо кретање у лову на
брдовитом, неравном терену. Направљена је од комбинације коже и
текстила. Њихова техничка конструкција гарантује динамично, лагано
корачање и удобност. Она нуди: стабилност и подршку ноге (екстерна
синтетичка карбонска шасија), заштиту (гумена заштита од камена),
водоотпорност дуготрајност и дисање ноге (,,GORE-TEX" мембрана),
апсорпцију шокова и добро приајање (Вибрам ђон, ,,EVA" уложак ,
лагани „Ortholite“ уложак и ,,Shank reinforcement").

BCG 1326 Arran + GTX
Ципеле за лов направљене од квалитетне коже које обезбеђују додатну
заштиту и подршку зглобовима на суровим теренима. Нуде: дуготрајност
(ушивена заштита од камена), удобност (кожа ,,terracare"), водоотпорност,
отпорност на ветар и омоћавају дисање ноге (,,GORE-TEX" мембрана),
добро приајање и апсорпцију шокова (дуални материјал полиуретан (ПУ) и
Вибрам ђон), подршку (висина ципеле и увезивање).

Подршка за ношење
ловачке пушке.

Флексибилна
зона за
динамично
шетање.
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BCG 1347 Caracal GTX
Ове ципеле средње висине комбинују удобност, подршку и
заштиту Ваших стопала. Њен ,,HYPERGRIP" ђон (отпорна
гума) је погодан за све терене. Дизајнирана за све типове лова
и вакућних активности.
Технологије: комбинација коже и текстила + GORE-TEX
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ОДЕЋА

LCV 1487 Chene
Топао и удобан џемпер направљен од 50% акрила и 50%
вуне.

LCV 1543 Chene
Топао и удобан џемпер са сликом фазана. Направљен од
50% акрила и 50% вуне.
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LCV 1682 Skadi LCX Jacket
Дугачка, водоотпорна (WP 5000/MP 5000) јакна за хладне, зимске
услове. Направљена је од тихог, топлог и отпорног материјала
(90% полиестер, 10% полиамид). Има 2 џепа са рајсфершлусом за
грејање руку, 2 велика џепа на преклапање, један вертикални џеп
на грудима, 3 у 1 џеп на десној страни, један унутрашњи џеп за
радио (моторолу), крзнена капуљаћа која се скида са заштитницима
за уши који се такође могу скинути.
Технологија: ,,LCX essential system" + ,,Thermo Cool" + ,,RS 1927".
Одговарајућа температура: за 1 сат осредње активности -41,4°C;
за 8 сати осредње активности -26,7°C; за 1 сат лагане активности -22°C;
за 8 сати лагане активности -6°C; за 1 сат мировања -20°C; за 8 сати
мировања -0,2°C.

Део за уши се може скинути

3 у 1 џеп

Ергономски џеп

Неопрен на леђима
(за изолацију и комфор)

LCV 1693 Skadi LCX Pants
Водоотпорне (WP 5000/MP 5000) панталоне за хладне, зимске услове.
Направљене су од тихог, топлог и отпорног материјала (90% полиестер,
10% полиамид). Имају 2 џепа са стране, 2 велика џепа на преклапање, 1
џеп са рајсфершлусом на позадини. Поседују интегралне камашне и
каиш.
Технологија: ,,LCX essential system" + ,,RS - 1927"
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LCV 1717 Obernai vest
Водоотпоран (WP 5000/MP 5000), отпоран и тих прлсук. Направљен од 90%
полиестера и 10% полиамида. Има 2 спољашна џепа, 2 џепа на грудима са
рајсфершлусом, 2 нижа џепа и један џеп за дивљач на леђима – приступ са
обе стране са рајсфершлусима.
Технологија: ,,LCX water repellent + ,,RS - 1927"
RS-1927: Тих и отпоран материјал

LCV 1694 Obernai jacket
Отпорна, тиха, дишућа и ветроотпорна и водоотпорна јакна (WP 5000/
MP 5000), направљена од 90% полистера и 10 % полиамида.
Има велики џеп на леђима за дивљач.
Технологија: ,,LCX essential system" + ,,RS-1927".

LCV 1695 Obernai pants
Високо водоотпорно, дишуће, тихе,
отпорне и топле панталоне.
Материјал: 90% полиестер и 10%
полиамид.
Доњи део ногавица, може да се скине
(слика са десне стране) по потреби у
зависности да ли носите чизме или ципеле,
а део који остане је направљен од ликре.
Еластични појас око струка омоћува
подешавање ширине.
Садржи више џепова.
Технологија: ,,LCX essential system" +
,,RS-1927".
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LCV 1742 Skadi cap
Тих, веома отпоран и топао качкет. Направљен од памучног полиестера (90%
полиестер и 10% полиамид), постава је од микрофлиса. Има узицу за
подешавање. Универзална величина.
Технологија: ,,LCX essential system" + ,,RS - 1927"

LCV 1275 Arbois cap
Водоотпоран и дишући качкет. Читав горњи део качкета се може
преврнути и тада постаје флуоресцентно наранџаст, чиме се повећава
његова видљивост током лова. Поседује и заштитнике за уши од
микрофлиса за хладније временске услове. Универзална величина.
Технологија: ,,LCX essential system"

LCV 1714 Polaire hat
Зимска капа.
Технологија: ,,Polartec"
Плава боја - испаравање
воде.
Наранџаста боја - топлота.

- Регулише топлоту
- Високо дишуће
- Мембране смањују тежину
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LCV 1744 Skadi hat
Отпорна, тиха, водоотпорна и дишућа шубара,
направљена од 90% полиестера и 10% полиамида.
Постава је од синтетичког крзна и микро руна.
Технологија: ,,LCX essential system" + ,,RS - 1927"

BCV 1595 Terreneuve
¾ панталоне. Направљене су од 100% најлона са ПВЦ премазом. Постава
је од нецепајућег најлона. Има еластични струк за повећану удобност.
Одбијају воду и веома су отпорне.
Технологија: ,,LCX water repellent"

LCV 1461 Russy
Топао вунени џемпер са полиамидним ојачањем на раменима и
лактовима. Поседује рајсфершлус читавом дужином. Има 2 предња џепа
са рајсфершлусом, унутрашњи џеп и узицу за подешавање.
Технологија: ,,LCX technowarm"
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LCV 1466 GTX Ortolo pants
Лагане, тихе и отпорне панталоне састављене од кордуре и ,,GORE-TEX"
мембране, коју краси водоотпорност, дисање и отпорност на ветар.
Ојачане кордуром на коленима и крајевима. Има 2 водоотпорна џепа са
рајсфершлусом. Постава је мрежаста за већу удобност и дисање. Има и
гумени каиш за подешавање.

LCV 1296 Lansac jacket
Веома отпорна водоотпорна(WP 5000/MP 5000) јакна
израђена од полиестера/најлона са слојем који одбија воду и
флеке. Садржи 2 џепа на леђима за дивљач.
Технологије: ,,Teflon" и ,,LCX essential system"
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LCV 1298 Lansac pants
Отпорне и водоотпорне (WP 5000/MP 5000) панталоне
израђене од полиестера/најлона са слојем који одбија воду и
флеке. Садржи више џепова и механизам за подешавање обима
струка.
Технологија: ,,Teflon" и ..LCX essential system".

LCV 1530N Faroz jacket
Тиха, лагана, отпорна и водоотпорна (WP 5000/MP 5000) јакна
направљена од веома лагане кордуре. Постава 60g. пружа осећај
удобности и тренутне топлоте. Поседује: капуљачу која може
да се скине, више џепова (један велики за дивљач на леђима),
механизам за подешавање струка и рукава како би се спречио
улазак хладног ваздуха.
Технологија: ,,Кордура" и ,,LCX essential system"

LCV 1462 Vexin
Топао, лаган, дишући и брзо сушећи дукс за хладније временске
услове.
Има ципзар читавом дужином, као и два џепа на ципзар.
Материјал: 37% италијанска вуна, 48% полиестар, 15% полиамид.
Технологија: ,,LCX Technowarm"
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LCV 1486 Grandville
За хладније временске услове.
Материјал израде: 80% јагњећа вуна - пружа удобност,
луксуз и мекоћу, 20% најлон.
Поседује ципзар у пределу врата.

LCV 1051 Chasseur
Топле, отпорне, лагане, водоотпорне и дишуће, ловачке
рукавице. Направљене од ,,nylon Oxford" материјала,
поседују траку за подешавање око зглоба, чичкови на
кажипрсту Вам омогућавају да ослободите исти,
уколико постоји потреба за тим (нпр. приликом
пуцања).
Технологије: ,,LCX essential system"

LCV 1477 Flers
Рукавице направљене од ,,LCX Action" материјала,
кога красе отпорност, мала тежина, водоотпорност,
дисање и отпорност на ветар.
Поседују могућност подешавања траке око зглоба, а
длан рукавице је израђен од коже.

19

LCV 1139 - Mosnay Chemise
Веома елегатна и лагана кошуља за топлије временске услове.
Направљена је од Ripstop Micro Nylon материјала, што је чини
изузетно отпорном на цепање. Ова кошуља такође дише,
омогучавајући да се осећате пријатно и при већим
температурама. Поседује 2 џепа на грудима и дугачке рукаве који
могу лако да се савију и претворе у кратке.
Технологија: ,,Dryway", ,,Anti-mosquito technology"
(технологија против комараца).

LCV 1128 - Mosnay Battle
Лагане, дишуће панталоне за топлије временске услове.
Направљене од Ripstop Micro Nylon материјала, што их чини
изузетно отпорним на цепање. Поседују више џепова, 2
"италијанска" џепа, 2 бочна џепа са клапном и 2 џепа на задњици.
Садржи пресована колена и еластични појас око струка.
Технологија: ,,Dryway", ,,Anti-mosquito technology"
(технологија против комараца).

LCV 1334 - Orne Casquette
Лаган, дишући качкет који Вас штити од сунца и изненадних
летњних пљускова. Качкет са савијајућим шилтом је
направљен од Ripstop Micro Nylon материјала, чинећи га веома
отпорним. .
Технологија: ,,Coolmax", ,,Dryway", ,,Anti-mosquito
technology" (технологија против комараца).
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LCV 1757 - Mosnay Gilet
Лаган прслук за топлије временске услове. Направљен је од
Ripstop Micro Nylon материјала, што га чини изузетно отпорним
на цепање. Поседује 4 џепа с предње стране и један велики
позади.
Технологија: ,,Dryway", ,,Anti-mosquito technology"
(технологија против комараца)

LCV 1687 Opale
Кошуља направљена од дишућег памука.
Техногогија: ,,Dryway"

LCV 1319 - Grenadier Polo
Поло мајица кратких рукава направљена од
стопостотног (100%) памука. Саджи лого компаније
са леве стране груди.
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Одржавање ,,Le Chameau" обуће
,,Le Chameau" се изузетно поноси на квалитет својих чизама. Да би сте одржали њихову удобност и
максимизирали њихову трајност, препоручујемо Вам да пратите ове једноставне смернице за њихову негу:
Чинити
- Чистите чизме само са чистом водом и четком
- Пустите да се чизме осуше помоћу ваздуха
- Држите чизме на сувом и проветреном месту, даље
од сунчеве светлости и било каквог другог
топлотног извора
- Ако се постава (унутрашњост) чизама покваси,
пустите да се осуши пре него што их поново
обућете. У сушењу Вам могу помоћи згужване, суве
новине
- Уколико одлажете чизме на дуже време, очистите
их детаљно и одложите их на суво и хладније место,
даље од сунчеве светлости.

Не чинити
- Никада немојте сушити чизме у директном
контакту са неким топлотним извором, као што је
радијатор или сунце.
- Не корисити агресивне производе, као што су
детерџенти да бисте очистили чизме
- Не одлажите Ваше чизме у влажном стању или
савијене
- Уколико чизме имају рајсфершлус, држите га
чистим. У супротном, прљавштина ће у знатној
мери скратити његов животни век
- Кориштење спреја је препоручљиво да се подмаже
рајсфершлус пре прве употребе и након сваког
кориштења
- Не остављајте рајсфершлус отворен када носите
чизме, јер ће ово повечати шансе да прљавштина
уђе у исти
- Никада немојте да силите рајсфершлус
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