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FINNTRAIL projektuje i produkuje od dekady 
wyspecjalizowaną Off-roadową, ATV i UTV odzież do 
brodzenia.

FINNTRAIL wyróżnia się szeroką gamą odzieży do 
brodzenia, natomiast wodery są naszym podstawowym 
produktem. Wiemy o nich wszystko. Wodery testowane 
są w trudnych warunkach pogodowych. 

Nasze produkty testujemy w rzeczywistych warunkach, 
występujących podczas jazdy. Szukamy największego 
błota, brudu, wody i śniegu, dlatego możemy być pewni, 
że nasz sprzęt spełni najwyższe oczekiwania.

Lata doświadczeń i współpraca z użytkownikami pozwoliły 
nam stworzyć idealną odzież dla różnych celów, która 
zapewnia maksimum ochrony i komfortu. Najlepsi 
Kanadyjscy i Europejscy kierowcy współpracowali z nami 
projektując i testując odzież FINNTRAIL.

Pomimo sukcesu i szerokiej rozpoznawalności marki, 
nieustannie pracujemy nad jakością i trwałością naszych 
produktów, utrzymując atrakcyjne ceny.

Produkujemy najwyższej jakości ATV i UTV odzież do 
brodzenia. Jesteśmy pewni jakości naszych produktów: 
zapewniamy gwarancję i 2-letni serwis.

Czym jest FINNTRAIL?



Wodery są typem wodoodpornych 
kombinezonów na szelkach. Pomagają w 
przemierzaniu głębokiej wody (do poziomu 
klatki piersiowej). Pozwalają pozostać 
suchym oraz zapewniają 100% mobilności 
podczas ulewnych deszczy. Najczęściej 
występujące rodzaje woderów to 
oddychające oraz neoprenowe. Innymi 
popularnymi typami są wodery typu Bootfoot 
(z wbudowanymi gumowymi butami) oraz 
Stockingfoot (z wbudowanymi, 
wodoodpornymi, neoprenowymi skarpetami, 
używanymi razem ze specjalnymi butami 
noszonymi na skarpetach).  

Czym są wodery dedykowane dla ATV i UTV?



Otrzymujesz najwyższy poziom komfortu, 
wybierając wodery wykonane z specjalnej 
oddychającej tkaniny membranowej. Są 
lekkie, nie jest w nich zbyt ciepło, są 
odpowiednie dla każdej pory roku, a przede 
wszystkim przepuszczają powietrze. Wodery 
neoprenowe są ciepłe, idealne do 
użytkowania w sezonie zimowym. Nie 
przepuszczają powietrza, dlatego podczas 
upałów jest w nich za gorąco.

Jaka jest różnica między oddychającymi a 
neoprenowymi woderami?



Zalety woderów Bootfoot: 
łatwe do zakładania, zdejmowania i 
czyszczenia 

Wady woderów Bootfoot:
stosunkowo ciężkie, nie ochraniają kostki, mogą 
się ślizgać lub spaść, podczas użytkowania w 
głębokim błocie

Zalety woderów Stockingfoot:
lekkie, silna ochrona kostki, maksymalna 
ochrona przed uszkodzeniem i rozdarciem, 
komfort użytkowania w ciągu dnia, utrzymują 
bezpieczeństwo stóp 

Jaka jest różnica między woderami 
Bootfoot a Stockingfoot?

+



To prawie niemożliwe, aby odróżnić najdroższy GORE-TEX od japońskiego, tajwańskiego czy koreańskiego odpowiednika 
po prostu patrząc na nie. Jednakże, występuje duża różnica w trwałości tkaniny.

Odporność na rozdarcie i uszkodzenie tkaniny uzyskuje się dzięki laminowaniu dodatkowych warstw ochronnych. Zleży 
ona od ilości warstw w tkaninie: im więcej warstw, tym trwalsza tkanina. Zazwyczaj wodery wykonane są z 3-warstowej 
lub 5-warstowej tkaniny. Większość woderów Finntrail jest wzmocniona 5-warstową tkaniną w obszarach o wysokim 
użyciu, takich jak dolna, wewnętrzna część uda i siedzenia. 

Jaka jest różnica pomiędzy rodzajami tkanin membranowych?

4-warstowa tkanina membranowa 5-warstowa tkanina membranowa



Finntrail posiada w ofercie dwa typy 
woderów: uniwersalne wodery wykonane z 
4-warstowej tkaniny i wysokospecjalistyczne 
wodery stworzone do użytkowania w 
ekstremalnych warunkach, wzmocnione 5-
warstwową tkaniną. Oprócz 
wielowarstwowej, membranowej tkaniny, 
żywotność woderów jest wzmocniona przez 
specjalne cięcie, które pozwala na 
wykluczenie pionowych szwów po 
wewnętrznej stronie nóg. Najwyższy poziom 
komfortu zapewniają wodery wyposażone w 
wodoodporny, centralnie usytuowany zamek 
błyskawiczny, który pozwala na wygodne 
zdejmowanie i zakładanie woderów, bez 
obniżania ich, bez zdejmowania kurtki, bądź 
pozwala po prostu rozpiąć je dla dodatkowej 
wentylacji w upalne dni. Suwak posłuży 
długie lata, przy odpowiedzialnym 
użytkowaniu.

Jaka jest różnica pomiędzy modelami woderów?



Buty do brodzenia są specjalnym typem 
obuwia, które możesz wykorzystać do 
wędrówek i pokonywania wodnych 
przeszkód. Po wyjściu z wody, wilgoć 
odprowadzana jest dzięki specjalnej tkaninie i 
kanalikom odpływowym. 

Cechy wysokiej jakości butów do brodzenia:
• Wykonane z wytrzymałego i odpornego na wilgoć
materiału,
• Wyposażone w niezawodną podeszwę,
• Zapewniają mocne wsparcie kostki,
• Dbają o bezpieczeństwo stóp i minimalizują 
ryzyko wystąpienia wypadków,
• Zapobiegają uszkodzeniom neoprenowych
skarpet, chroniąc je przed przetarciem.

Podeszwa wykonana z wytrzymałej gumy 
oraz oryginalny profil bieżnika minimalizują 
ryzyko poślizgu na kamieniach, doskonale 
ochraniając stopę. 

Czym są buty do brodzenia?



Kurtka do brodzenia wykonana jest z 
przepuszczającej powietrze tkaniny 
membranowej. Jest krótsza od normalnej kurtki, 
nie ma podszewki i wyposażona jest w 
przestronne kieszenie na wysokości klatki 
piersiowej. Noszenie zwykłej kurtki, w kontakcie 
z wodą spowoduje zamoczenie podszewki i 
kieszeni, a także wpuszczenie wody do środka. 
Kurtka do brodzenia powinna być noszona na 
woderach, w przeciwnym razie woda z 
padającego deszczu będzie ściekała do środka. 

Wybierając kurtkę do brodzenia zwróć uwagę na 
mankiety, które powinny zabezpieczać przed 
dostaniem się wody i błota, niezawodne 
kieszenie odporne na wodę i błoto oraz trwały 
główny zamek.
Kurtka do brodzenia wyposażona w zapięcie 
magnetyczne zamiast rzepu jest najlepszym 
rozwiązaniem, jesli zamierzasz używać jej w 
błocie.
.

Czym jest kurtka do brodzenia?



Absolutny must have to bielizna i skarpety 
termiczne, która stanowią pierwszą warstwę. 
W sezonie letnim zaleca się używanie odzieży 
odprowadzającej wilgoć jako pierwszą 
warstwę, która przyspieszy proces 
parowania. Jeśli chodzi o sezon zimowy, 
używaj bielizny i skarpet utrzymujących 
ciepło, które odprowadzają wilgoć z 
powierzchni skóry. Kiedy robi się naprawdę 
zimno, załóż drugą warstwę odzieży 
termicznej. Druga warstwa najczęściej 
wykonana jest z wełny lub Polartec®. 
Najlepszym rozwiązaniem dla zachowania 
izolacji cieplnej w ramach drugiej warstwy 
jest zastosowanie kombinezonu 
kompatybilnego z woderami

Co założyć pod wodery?



Wodery to absolutny must have dla off-
roadowych zapaleńców. W porównaniu z 
innymi zawodnikami, używającymi zwykłych 
ubrań i gumowych butów, kierowca, który 
ma na sobie wodery pozostaje suchy i 
wygodnie przemierza głęboką wodę i bagna. 
Wodery zapewniają 100% ochronę przed 
przeciekaniem, zwłaszcza podczas złych 
warunków pogodowych, kiedy wieje silny 
wiatr i pada deszcz. Głównym kryterium 
wyboru woderów OFF-ROADowych jest 
wzmocnienie z trwałej, 5-warstowej tkaniny 
w obszarach 
o wysokim zużyciu: w dolnej części,
po wewnętrznej stronie ud i w miejscu 
siedzenia.

Jak wybrać wodery do użytku off-roadowego?



Jak dopasować rozmiar?

Jak dopasować rozmiar woderów?
Zmierz pas i biodra. Wybierz większą wartość pomiaru. Zmierz również odległość od krocza do kostek. Dodaj 2-3 cm do 
pomiaru, uwzględniające wewnętrzny szew. Odnosząc się do wyników, dobierz odpowiedni rozmiar, porównując go z 
wymiarami w tabeli.

*rozmiar woderów nie jest tożsamy z rozmiarem ubrań, które nosisz na co dzień.



Jak wybrać swój rozmiar?

Jak dobrać rozmiar butów do brodzenia?

Jak doprać rozmiar kurtki i bielizny termoaktywnej?
Zmierz obwód pasa i klatki piersiowej. Odnieś pomiar do tabeli poniżej.

Połóż stopę na czystej kartce papieru. Zaznacz najbardziej wysunięte punkty stopy i zmierz 
odległość pomiędzy nimi. Następnie użyj tabeli, aby znaleźć właściwy rozmiar.

*IW przypadku używania neoprenowych skarpet lub dwóch par skarpet termoaktywnych dodaj 5 mm do twojego pomiaru.

*zazwyczaj rozmiar kurtki i bielizny termoaktywnej jest taki sam jak odzieży noszonej na co dzień.



Jak wybrać rozmiar rękawic?

Zmierz obwód dłoni bez kciuka (jak na załączonym obrazku). Odnieś wynik do tabeli, aby 
wybrać odpowiedni rozmiar.

W JAKI SPOSÓB DOPASOWAĆ ROZMIAR MANKIETÓW W KOMBINEZONIE? 

Obcisłe mankiety z neoprenu idealnie dopasowują się do ciała i zapobiegają przedostawaniu się wody i błota. Jeśli 
mankiet jest za mały, możesz łatwo dostosować jego średnicę. Mankiety wykonane są na kształt stożka. 
W celu poszerzenia, rozwiń je trochę.
*UWAGA: Skracaj długość mankietów nie więcej niż 5 mm na raz!



Jak zadbać o odzież do brodzenia?

W celu usunięcia drobnych zabrudzeń, wystarczające jest użycie mydła i szczotki. Aby usunąć uporczywe 
zabrudzenia, użyj myjki wysokociśnieniowej w bezpiecznej odległości. Nie używaj żadnych detergentów.

Pierz w pralce w 30oC, używając programu do prania ręcznego lub do tkanin delikatnych. Bierz rzadko – przedłużysz 
żywotność produktu. Nie susz w suszarce bębnowej i nie czyść chemicznie.

Czego używać do prania?
Używaj specjalnych detergentów zalecanych do prania tkanin membranowych, np. MCNett lub Nikwax. Nie używaj 
detergentów w proszku, zmiękczaczy tkanin, odżywek czy wybielaczy. 

Stosuj się do instrukcji na metce.

Pranie
Cykl „prania ręcznego” w 30 ° C jest 
zalecany wraz z użyciem łagodnego 
środka piorącego i dokładnym płukaniem.

Suszenie w 
suszarce bębnowej.
Nie susz w suszarce 
bębnowej.

Wybielanie
Nie wybielaj.

Prasowanie
Prasuj w niskich 
temperaturach, 
używając materiału 
pomiędzy odzieżą, którą 
chcesz uprasować a 
żelazkiem.

Pranie chemiczne 
Nie pierz chemicznie.

Czyszczenie

Pranie

Jak suszyć?
Odwróć odzież na wewnętrzną stronę i pozostaw do obcieknięcia w dobrze pomieszczeniu z wentylacją. Po kilku 
godzinach, odwróć ponownie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia w pomieszczeniu z temperaturą pokojową. Susz 
rozwieszoną odzież w pomieszczeniu bez ogrzewania.

Nigdy nie susz odzieży do brodzenia blisko źródeł ciepła (ognia, ogniska, kaloryfera, pieca).



Nie pierz w pralce!!!

Czyść i pierz ręcznie buty z piasku i brudu, używając wody lub specjalnego, łagodnego detergentu oraz 
szczotkuj za pomocą sztywnej szczotki po każdym użyciu. Brud i piasek wewnątrz obuwia prowadzi do 
niepotrzebnego uszkodzenia skarpet neoprenowych.

Susz rozwieszone w pomieszczeniu. Nigdy nie susz butów do brodzenia blisko otwartych źródeł ciepła 
(ognisk, otwartego ognia, grzejnika, pieca, kaloryfera).

Konserwacja butów do brodzenia

Buty do brodzenia wykonane są z syntetycznego materiału i skóry. Złe warunki przechowywania oraz niewłaściwa 
konserwacja, sprawiają, że buty mogą się szybko zniszczyć. Niezwykle istotne jest przestrzeganie zaleceń producenta, 
które mają na celu zwiększenie ich trwałości.



Jak wykryć nieszczelność/uszkodzenie tkaniny w woderach?
Jeśli uszkodzenie nie jest widoczne, 
najefektywniejszym rozwiązaniem, aby je 
znaleźć, będzie  napełnienie woderow wodą. 
Ciśnienie wypchnie wodę przez nawet 
najmniejszą przerwę w tkaninie. Będziesz 
potrzebował specjalnego urządzenia do 
mocnego zapięcia woderów. Składa się ono z 
dwóch drewnianych prętów i dwóch zacisków. 
Urządzenie znajduje się w ofercie FINNTRAIL.

Kolejność wykonywania czynności:
1. Obróc wodery na lewą stronę.
2. Mocno przymocuj górną część, używając 

dwóch drewnianych prętów i zacisków.
3. Powieś wodery.
4. Napełnij wodery wodą.
5. Znajdź uszkodzenie materiału.



Jak naprawić wodery?

Dziury lub przecięcia są głównymi i najbardziej powszechnymi typami uszkodzeń woderów. Przed dokonaniem napraw 
należy ocenić stopień uszkodzeń. Do naprawy drobnych uszkodzeń, takich jak przetarcia, dziurki czy przecięcia, będziesz 
potrzebował taśmy klejącej, pędzla i kleju. W przypadku poważnych uszkodzeń, takich jak duże dziury, większe 
przetarcia czy przecięcia materiału, będziesz potrzebował łaty.

Krok 1. 
Przygotuj wszystkie narzędzia

Narzędzia

Rys. Klej Aquaseal, pędzel, taśma klejąca, łata

Większe uszkodzenie

Drobne uszkodzenie

Krok 2. 
Zlokalizuj uszkodzenie i oceń jego wielkość



Krok 3. 
Utnij kawałek taśmy klejącej i przyklej ją na 
uszkodzenie na zewnętrznej stronie woderów.

Krok 4. 
Odwróć wodery na lewą stronę, odtłuść powierzchnię 
do naprawy. Nałóż klej Aquaseal za pomocą pędzla, 
na przecięcie i w promieniu 10 mm (po wewnętrznej 
stronie woderów). Pozostaw do wyschnięcia na 12 
godzin. Jeśli szkody są znaczne, nie czekaj, aż klej 
wyschnie tylko przejdź do następnego kroku.

Większe uszkodzenie

Większe uszkodzenie

Drobne uszkodzenie

Drobne uszkodzenie



Naklejanie łaty

Krok 5. 
W przypadku znacznego rozcięcia użyj łaty. Nałóż cienką warstwę kleju na rozcięcie. Rozprowadź klej dookoła 
rozcięcia oraz 10 mm poza rozmiar (obszar?) łaty. Następnie nałóż klej na łatę. Połóż łatę na rozcięciu. Pozostaw 
do wyschnięcia na 12 godzin.



FINNTRAIL przykłada szczególną wagę do jakości swoich produktów i stale je ulepsza. Jesteśmy przekonani o jakości i 
trwałości naszych produktów.

Czym jest jakość dla FINNTRAIL?
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