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ORIZO 

 

Интернет страница: www.orizo.it 

О компанији 

,,Consult Line” је италијанска компанија основана почетком 80-их година прошлог века. Првенствено се бавила 

производњом обуће за разне намене (спорт, планинарење, и друге врсте рекреације) Од 2000. године настаје 

бренд ,,Orizo”.  

 

Са истом страшћу и искуством ловца док лови свој плен, ,,Orizo” почиње са производњом обуће за ловачко 

тржиште. Жалбе људи да су им стопала влажна, хладна, да их боле, су прикупљене и послужиле су као главна 

основа за производњу квалитетне обуће која ће задовољити и захтевније купце. Како у овој фирми знају рећи:  

,,Ви наставите да размишљате о Вашем плену, ми мислимо о Вашим стопалима“. Са истом концепцијом је 

представљена и Оризова серија обуће са пуцање глинених голубова које су настале након консултације са 

врхунским спортским стрелцима. 

Тако је ,,FITAV” (италијански стрељачки савез) пожелео Ориза као свог главног спонзора италијанског тима за 

пуцање глинених голубова. Захваљујући великим резултатима и победама постигнутим у тим годинама (Светско 

првенство и ОИ у Атини 2004.) ,, FITAV" наставља сарадњу са Оризом до ОИ у Пекингу 2008. Захваљујући 

константном присуству Ориза у најзначајнијим интернационалним и локалним догађајима, иновацији и 

креативношћу њихове колекције, Оризо је заузео водећу позиција на италијанском и високу позицију на 

интернационалном тржишту. 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Оризо је ,укратко, компанија која се не бави 

само производњом обуће за лов, већ и обуће 

и опреме за риболов, стрељаштво и 

рекреацију (пешаћење, планинарење,...). 

 

http://www.orizo.it/
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Материјали и технологија 

,,Event waterproof fabric“ (ивентова водоотпорна тканина) 

 

 

Ивент мембрана је технологија за перспирацију, спречавање знојења стопала. 

Знојење је природна појава, могли бисте то назвати природном климатизацијом људског тела. Када вежбамо наше 

тело производи топлоту. Да бисмо подржали нашу „људску климатизацију“ водоотпорна тканина мора дозволити 

да зној испари. Уколико се знојите више него што тканина може да издржи, дешавају се 2 ствари: 

1. Ваздух унутар обуће се загрева, док релативна влажност ваздуха достиже 100%. 

2. Испаравање вишка топлоте постаје немогуће, што доводи до тога да способност Вашег тела да 

избалансира Вашу температуру бива угрожена. Као резултат тога прегрејете се и натопите се у 

сопственом зноју. Обичним ходањем људи произведу од 0,25 до 0,5 литара зноја на сат, а и до 1,5 литара 

током напорне активности. Сав овај зној мора да се креће кроз Вашу обућу. 

Зашто ивент тканина? 

 

Зато што омогућава да зној испари до 2-3 пута брже него обичне водоотпорне, дишуће тканине. Ова тканина 

омогућава да зној брзо испари напоље, држећи унутрашњост Ваше обуће сувим. 

Како ово функционише? 

Ивент тканина добија своје јединствене карактеристике од патентиране водоотпорне мембране. Његов јединствен 

састав омогућава милионима ситних пора да дишу на нивоу њуховог пуног потенцијала. Зној директно испарава 

напоље у једном једноставном кораку. Ова технологија се зове ,,Direct Venting Technology". Њена генијалност је 

скривена у њеној једноставности. 
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ORIZO WATERPROOF TECHNOLOGY (Оризова водоотпорна технологија) 

 

Оризова водоотпорна технологија комбинује коришћење тестиране водоотпорне и дишуће мембране са посебном  

методом за израду, која се састоји у производњи унутрашње чарапе са топлотно завареним шавовима који 

омогућавају да се сачува непропустљивост воде и које су проверене путем строгих тестова. Карактеристике и 

квалитет употребљених материјала дозвољава да ноге стално остану суве, чак и у екстремним временским 

условима и гарантују одличну отпорност на абразију и флексију, као и дуг век трајања. Употреба оризове 

водоотпорне технологије осигурава висок ниво комфора. 

Vibram (Вибрам) 

 

 

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. Са преко 70 година 

искуства Вибрам производи 50 мешавина и 400 модела и свако од њих пролази кроз захтевне тестове и строгу 

контролу. Вибрам ђон чини ципелу удобном за ношњу и на најсуровијим теренима (апсорбује шокове, ударе и 

штити Вашу ногу). 
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OFP (ОФП) 

 

 

 

Стоп падању. Лед, снег, блато, шљунак, спуштање низ брдо, пењање уз брдо, могу бити суочени са већим нивоом 

сигурности захваљујући ,,niceStep OFP" систему. Овај систем се примењује на ђон (једноставним притиском на 

дугме са стране га отварате и затварате) и сви његови делови су направљени у каљеном иноксу да би обезбедили 

чврстину и отпорност на хабање. Не плаши се воде и влажности што омогучава да их користите како у 

нормалним, тако и у екстремним условима. 

OC System (ОЦ систем) 

 

ОЦ систем против клизања (антиклиз) са двопозиционом ротирајућом траком (Grip On – Grip off), омогучава 

удобно и сигурно стајање и шетање на леденој, блатњавој,  каменој површини, спречавајући падање и клизање, а 

истовремено омогућава шетање по било каквој подлози без да се оштети. 

 

 



 
5 

 

3M THINSULATE INSULATION (3М тинсулејт изолација) 

 

Било да је реч о обући или одећи, чизмама или рукавицама, можете заборавити на хладноћу, јер Вам тинсулејт 

изолација увек пружа неопходну топлоту.  Лака термална изолација за максималну удобност. Такође Вас греје у  

влажним условима. Материјал са супериорно активно-дишучом перфомансом, издржњив и лак за одржавање. 

PRIMALOFT INSULATION TECHNOLOGY (Прималофт изолација) 

 

Наше тело задржава изолацију коришћењем енергије. Прималофт користи јединствен микрофибер помажући телу 

да задржи топлоту, самим тим и енергију. Он гарантује мекоћу, лакоћу, удобност, топлину у свим временским 

условима са највећом респирацијом. Прималофт изолација користи милионе ваздушних микропростора у 

микрофиберовој структури. Захваљујући овим танким просторима, процес респирације се наставља. 

WEATHER PROTECTION (заштита од времена) 

 

Полипропилена влакна не апсорбују влагу која долази споља и суше се јако брзо за разлику од других влакана. 

Веома удобна и увек сува. Користећи овај елеменат унутар техничке обуће обезбеђује се висок степен 

преспирације (испаравања), изолације и термичке проводљивости, дајући велику удобност стопалима. У условима 

хладног времена, она такође повећавају удобност захваљујући оптималној непропустљивости. 

CORDURA (Кордура) 

 

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. 
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REALTREE HARDWOODS GREEN HD AND ADVANTAGE MAX-4 HDTM 

 

Камуфлажа. Нуде све елементе одеће и обуће са темом шуме, стабла, широк спектар лишћа и других боја. Они се 

лако утопе са великим бројем станишта, мочвара, пашњака, пустиња, итд. 

MICROFIBRA (Микрофибер) 

 

Микрофибер је мешавина полиестера и полиамида. Тканине сачињенеод микрофибера су узузетно меке и 

одржавају добро свој облик. Када се високо квалитетан микрофибер комбинује са одговарајућим процесом 

плетења, оно ствара изузетно ефикасан материјал за чишћење. Овај материјал може да издржи до 7 пута своју 

тежину у води. Они се такође користе за неке процесе чишћења, због своје изузетне способности да апсорбују 

уља. 

COOLMAX (Кулмакс) 

 

Овај систем омогућава да се уклони перспирација, кроз тканину, где може брзо да испари, што омогућава да се 

особа која носи ову тканину осећа пријатније, свежије и удобније. 
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COMPOSITE TOE CAP 

 

Ојачана капица на предњем делу обуће. Ова капица служи као додатна заштита коже, нпр. од камена. 

NO METAL TECHNOLOGY (non-metallic antiperforation midsole) 

 

Ђон- за већу лакоћу, флексибилност и темичку удобност. 

SLIP (Слип) 

 

Пружа отпорност ђону на велике топлоте (300Ц – 60 секунди). 

 

                                                                                     THERMOLITE 

 

                                                                            
 

,,Thermolite" омогућава одличну термичку изолацију и удобност за већу слободу кретања у хладним временским 

приликама.   

VERA PELLE 

 

На италијанском значи права кожа. 
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Брига и одржавање 

1. Припрема 

 

Уклоните унутрашњи део ципеле који се може извадити. Када користите крему, восак или сличне производе 

извадите пертле. 

2. Чишћење 

 

Очистите блато и друге врсте прљавштине са ципела под млазом воде. И уколико је неопходно, користите 

неутрални сапун и мекану четку. 

3. Хигијена 

 

Уколико ципеле луче непријатан мирис од зноја, очистите унутрашњост уз помоћ топле воде и влажне крпе или 

мекане четке. 
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4. Сушење 

 

Отворите ципеле и ставите их неко проветрено хладније место. Немојте да сушите ципеле на сунцу или још горе 

поред неког извора грејања. Облик ципеле можете да одржавате уз помоћ специјалних образаца, по могућности 

од дрвета. 

5. Крема или восак 

 

Кожа се мора повремено намазати са кремом или воском. Производ нанесите у пропорционалној мери помоћу 

крпе или спужве у средњим количинама. 

6. Спреј 

 

Одржавајте ципеле водоотпорним користећи одговарајући производ (спреј или крему) у нормалним количинама 

док је ципела још увек влажна, што ће омогучити боље продирање. 
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7. Ципеле од преврнуте коже 

 

Ова врста коже бива све тамнија и глађа након наношења воска. Ово је нормална појава и ни на који начин не 

угрожава кожу. 

8. Куке и петље 

 

Након чишћења и сушења, куке и петље могу бити третиране са спрејом против рђе или машћу, како би се 

избегла корозија тј. рђа. 
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ОБУЋА 

 

 

         

 

 

 

 

Orizo Monviso 

100% водоотпорне 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): ,,EVENT" мембрана и 

,,Primaloft" 

,,Vibram" ђон 

Тежина: 1860 грама 

Температура: -30°C 

Заштитна гума коже од камена 

 

Orizo Brennero 

100% водоотпорне 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): ,,ORIZO waterproof 

technology" 

,,Vibram" ђон 

Тежина: 1720 грама 

Температура: -5°C 
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Orizo Falzarego 

100% водоотпорне 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): ,,ORIZO waterproof 

technology", ,,Thinsulate", кожа и сомот. 

,,Vibram" ђон 

Тежина: 1920 грама 

Температура: -20°C 

 

Orizo Comelico 

100% водоотпорне 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): ,,Event" мебрана и 

,,Primaloft" 

,,Vibram" ђон 

Тежина: 1600 грама 

Температура: -30°C 

 

Orizo Nevegal 

100% водоотпорне 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): ,,ORIZO waterproof 

technology", ,,Thinsulate", кожа и сомот 

,,Vibram" ђон 

Тежина: 1600 грама 

Температура: -20°C 
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Orizo Molina 

100% водоотпорне 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): ,,ORIZO waterproof 

technology" 

Ђон: гума 

Тежина: 1300 грама 

Температура: -5°C 

 

Оrizo Sempione 

100% водоотпорне 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): ,,EVENT" мембрана 

,,Vibram" ђон 

Тежина: 1340 грама 

Температура: -10°C 

 

Orizo Borgo 

Водоотпорне 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): кожа 

Ђон: гума 

Тежина: 1720 грама 

Температура: -5°C 
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Orizo Corvara 

100% водоотпорне 

Лице: кожа и ,,Cordura" 

Унутрашњост (постава): ,,ORIZO waterproof 

technology" 

,,Vibram" ђон 

Тежина: 1620 грама 

Температура: -5°C 

 

Orizo Carezza 

100% водоотпорне 

Лице: кожа и водоотпорна ,,Cordura" 

Унутрашњост (постава): ,,ORIZO waterproof 

technology" 

Ђон: гума 

Тежина:  1460 грама 

 

Orizo Grober 

100% водоотпорне 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): ,,EVENT" мембрана" и 
,,Primaloft" 

Ђон: гума са крампоном 

Тежина: 1820 грама 

Температура: -30°C 
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Orizo Alloco 

100% водоотпорне 

Лице: кожа и ,,Cordura" 

Унутрашњост (постава): ,,ORIZO waterproof 

technology" 

Ђон: гума 

Тежина: 1450 грама 

 

Orizo Marilleva 

100% водоотпорне 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): ,,ORIZO waterproof 

technology" и ,,Thinsulate" 

Ђон: гума 

Тежина: 1560 грама 

Температура: -15°C 

 

Orizo Bormio 

Водоотпорне 

Лице: кожа и водоотпорна ,,Cordura" 

Унутрашњост (постава): филцована чарапа 

направњена од weather protection & cold protection 

влакана. 

Ђон: гума 

Тежина: 1320 грама 

Температура: -10°C 
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Orizo Ortisei 

100% водоотпорне 

Лице: кожа и ,,Cordura" 

Унутрашњост (постава): ,,ORIZO waterproof 

technology" 

Ђон: гума 

Тежина:  1220 грама 

 

Orizo Bonn 

Водоотпорне 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): кожа и сомот 

Ђон: гума 

Тежина: 860 грама 

 

Orizo Dresda 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): кожа 

Ђон: гума 

Тежина: 860 грама 
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Orizo Flensburg 

Водоотпорне 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): 

Ђон: гума 

Тежина: 870 грама 

 

Orizo Stoccarda 

Водоотпорне 

Лице: кожа 

Унутрашњост (постава): кожа и сомот 

Ђон: гума 

Тежина: 830 грама 

 

Orizo Colorado 

Водоотпорне 

Лице: кожа и водоотпорна ,,Cordura" 

Унутрашњост (постава): ,,EVENT" мембрана 

,,Vibram" ђон 

Тежина: 780 грама 
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Orizo Amburgo 

Водоотпорне 

Лице: кожа и водоотпорна ,,Cordura" 

Унутрашњост (постава): полиестер 

,,Vibram" ђон 

Тежина: 800 грама 

 

Orizo Garda 

Водоотпорне 

Лице: кожа и водоотпорна ,,Cordura" 

Унутрашњост (постава): ,,EVENT" мембрана 

,,Vibram" ђон 

Тежина: 870 грама 

 

Orizo Sirmione  

100% водоотпорне 

Лице: кожа и водоотпорна ,,Cordura" 

Унутрашњост (постава): ,,EVENT" мембрана 

,,Vibram" ђон 

Тежина: 910 грама 
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Ловачки ранац са редеником: Scoiattolo - Z015 

Материјал: Водоотпорна 600 D PU нецепајућа ,,Cordura" 

Капацитет: 15 литара 

Тежина: 470 грама 

Димензије: 45x15x34 цм 

Ранац поседује реденик, ,подесиве појасеве и џеп за моторолу или мобилни. 

Идеалан за лов на ситну дивљач 

 

 

Orizo Z021 – Alce 

Оризо комплет, ранац са столицом. 

Материјал: водоотпорна 600 D PU нецеђајућа ,,Cordura" 

Димензије: 32x14x36 цм. 

Вишенаменски ранац са широким отвором и са више џепова, два са стране и један напред. Има подесиве 

појасеве. Нарочито погодан за лов и риболов. Столица која иде уз ранац има металну конструкцију, лако се 

отвара и склапа, а и удобна је за седење. Столица и ранац се могу одвојити уколико желите, па их можете 

посебно носити. 
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Z030 - Castoro 

Материјал: Водоотпорна 600 D PU нецепајућа ,,Cordura" 

Димензије: 40X28X53 cm  

Капацитет: 30 литара 

Поседује више џепова и подесиве појасеве. 

Има унутрашњу водоотпорну врећу која може да се извади по потреби. 

 

               

 

Z045-Marmotta 

Материјал: Водоотпорна 600 D PU нецепајућа ,,Cordura". 

Димензије: 43X32X60 cm 

Капацитет: 45 литара 

Свестран ранац, нарочито погодан за дивљач средње величине, јако удобан и поуздан у свакој ситуацији. 

Поседује предње и бочне џепове. 

Вентилациони систем на леђима спречава прекомерно знојење, захваљујући мрежастом материјалу, који одржава 

одређену дистанцу између Вас и ранца.  

Појасеви су подесиви и има унутрашњу водоотпорну врећу која може да се извади по потреби. 
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Orizo Z070 - Capriolo 

Материјал: водоотпорна 600 D PU нецепајућа ,,Cordura" 

Капацитет: 70 литара 

Димензије: 65x40x50 цм. 

Ово је свестран ранац, нарочито погодан да се у њему носи већа дивљач (као што су срндаћ, дивокоза, 

итд.), захваљујући могучности да се повећа капацитет ранца-отварањем ципзера и чичка позиционираног 

на предњем делу и проширењем унутрашње водоотпорне вреће. Још једна велика предност је његов 

систем за вентилацију на леђима. Он се састоји од мрежастог материјала који дозвољава одговарајућу 

раздаљину између особе и ранца и тиме у знатној мери смањује знојење. 

Остале карактеристике: подесиви појасеви на раменима, појасеви са стране, појас на грудима, велики број 

џепова, део (џеп) у коме се може ставити пушка и унутрашња водоотпорна врећа која може да се извади. 

 

                                   
                                                                                                         

Orizo Z025 - Cinghiale 

Материјал: водоотпорна 600 D PU нецепајућа ,,Cordura" 

Водоотпоран и од кордуре, што му повећава снагу и издржљивост у односу на остале прслуке. 

Тежина му је око 660 грама. Поседује више џепова (један велики на леђима), копчи и такође се 

поједини (флуоресцентни) делови прслука могу скинути.  

Универзална величина, тј. дужина и ширина прслука се могу подесити по потреби. 
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Ghette L – Z007 (Камашне) 

Материјал: водоотпорна 600 D PU нецепајућа ,,Cordura" 

Сајле су направљене од челика (уз камашне се добија још 

један резервни пар сајли). Челичне сајле служе за 

причвршћивање испод ципела. 

Тежина: 370 грама 

Висина: 60 цм. 

Горњи део се може савити, тако да добијете краћу камашну 

уколико желите. 

Штите Вас од високог снега, росе, купина,... 

 

Lacci-Laces (Пертле) 

110 – 130 цм., 150-190 цм. 

 

 

Grasso idroreppelente e protettivo per pelle 

anfibio 

Spray idroreppelente e protettivo per pelle anfibio 

(средства за одржавање обуће) 
Фокина маст за одржавање водоотпорности и 

заштиту обуће од коже. 

 

Спреј за одржавање водоотпоности и заштиту 

обуће од изврнуте коже (nubuck and suede leather). 

 



 
23 

 

 

          

                                                                               
 

 

 

 

      

 

 

 

      

C 100 - дугачке ловачке чарапе 

Материјал: 53% мерино вуна, 

32% акрил, 10% полиамид и 5% 

еластам. 

 

Висина: 60 цм. 

 

C 200 - дугачке ,,Thermolite" 

ловачке чарапе 

Материјал: 62% ,,Thermolite", 9.4% 

вуна, 9.4% акрил, 15.7% полиамид, 

3.5% еластам. 

 

Висина: 60 цм. 

 

P 500 - Primaloft термални улошци 

Материјал: ,,Primaloft" 

 

P 400 - анти-бактеријски улошци против знојења 

Ови улошци захвљујући својој специјалној 

технологији држе Ваше стопала свежијим. 
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P 600 - мекани улошци. 

Материјал: кожа и латекс. 
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