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Rejält, varmt och tåligt

◆ Hylte Lantmän marknads-
för en ny vinterstövel kallad 
Genzo Polar. Skaftet består 
av sju millimeter neopren 
och stöveln är invändigt 
fodrad med Thinsulate.

Neopren förknippar vi 
normalt med vadarbyxor, 
men materialet har börjat 
dyka upp även i ”vanliga” 
stövlar. Det är ett mycket 
mjukt material och Genzo 
Polar är inget undantag. Stö-
veln är behaglig att gå i och 
skaftet känns följsamt då 
man böjer foten. Neopren 
har också den egenskapen att 
det släpper igenom en del av 
kroppsfukten, men det är 
samtidigt helt vattentätt om 
du står i vatten.

Den nedre delen av stö-
veln är gummiöverdragen 
och själva sulan är rejält 
vridstyv, ungefär som på 
mer traditionella arbetsskor 

och skyddsskor. Vid tåbasen 
är sulan lätt böjd uppåt så du 
rullar fram över foten då du 
går, på samma sätt som med 
många vandringskängor.

Lästen är anpassad för 
våra lite bredare nordiska 
fötter, men stöveln är något 
liten i storlekarna, så jag 
förmodar att många köpare 
kommer att få välja större 
skostorlek än normalt. I öv-
rigt har sulan grovt mönster 
som ger bra grepp.

Stöveln är varm. Den 
känns rejäl och man får 
onekligen mycket vintersko 
för pengarna. Den bör vara 
intressant för både vinter-
fiskare och passjägare, men 
även lant- och skogsbrukare. 
Stöveln uppges för övrigt 
vara tålig mot olja och göd-
sel.

Två uppsättningar lösa 
innersulor följer med stöv-
larna. Det ena paret sulor 
har upphöjd hålfot, det andra 
paret är en tunnare och mer 
ordinär innersula. Tanken är 
att stövelköparen själv ska 
kunna anpassa innermåtten 

och komforten beroende på 
vilken typ av fötter man har, 
vilka strumpor som används 
och så vidare. Bra tänkt!

Utöver denna vinterstövel 
säljer Hylte Lantmän även en 
lite tunnare modell för höst-
bruk, Genzo Trapper, som 

Omdöme
PLUS: Varm. Följsamt skaft. 
Kraftig sula skonar fötterna.

MINUS: Inga. 

PRIS: Cirka 995 kronor.

Per Sigvardsson

har ett fem millimeter tjockt 
neoprenskikt. Den kostar cir-
ka 300 kronor mindre.
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