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V-series.
I fyra årtionden har vi sprungit i skogen och i städer över 
hela världen. För varje mil och svettigt träningspass har vi 
samlat djupgående kunskap om träning och löpning. Med 
denna erfarenhet som grund lanserar vi nu V-serien!

V-kollektionen är utvecklad med fokus på löpupplevelsen 
och har ett mycket bra grepp, anatomisk passform och 
responsiv stötdämpning. I kombination med en lågmäld 
design gör detta V till det perfekta valet för såväl långa 
som korta sträckor. För både asfalt och grusvägar. Men 
framförallt för människor som älskar att springa.

Craft Footwear
AW19
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Löparsko med effektiv ventilation, bra flexibilitet och stöd för ett neutralt löpsteg. 
Perfekt för både intervall- och distanspass.

V150 Engineered löparsko har en luftig överdel i tekniskt avancerad mesh som ger mycket 
bra ventilation vid intensiva löprundor. Denna mångsidiga löparsko har dessutom V Energy 
Foam i mellansulans främre del som ger effektiv stötdämpning och respons, vilket innebär att 
energin som överförs till skon vid markisättningen återförs omgående och ger extra kraft till 
ditt löpsteg. Skon är byggd på en läst som följer fotens naturliga form och är även utrustad 
med anatomisk tåbox samt flexibilitet på rätt ställen för att fotens muskler ska kunna arbeta 
på ett naturligt, optimalt sätt. V150 Engineered har en neutral grundstabilitet för att ge rätt 
stöd för löpare med ett neutralt löpsteg (normal pronation).

  

Craft Footwear V-Series

Engineered
Finns i en mängd färg- och storleksvarianter.

• Överdel i tekniskt avancerad mesh ger effektiv ventilation
• V Energy Foam i mellansulans främre del ger mycket bra stötdämpning 
och respons
• Skon är byggd på en läst som följer fotens naturliga form och kontur
• Neutral stabilitet ger optimal rörelse för löpare med normal pronation
• V-flexzoner i yttersulan ger både ökad stabilitet och flexibilitet
• Vibram yttersula ger bra grepp på både våta och torra underlag 
• Anatomisk passform
• Bred storleksrange. Herr: EU 39½-50½, Dam: EU 35½-42
• Drop: 6 mm
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WEIGHT
FABRIC

SIZE

V150 Engineered M 
1908265  
291 g storlek 42
Upper Mesh: 60% Polyester 40%Polyamid; Insole: EVA with single mesh; Lining: 100% 
Polyester; Outsole: 100% Rubber; Midsole:100%EVA; Insole: EVA with single mesh  
Herr: EU 39½ - 50½ 
  
960:-

Alla priser är ex moms. 
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WEIGHT
FABRIC

SIZE

V150 Engineered W 
1908264 
229 g stolek 38
Upper Mesh: 60% Polyester 40%Polyamid; Insole: EVA with single mesh; Lining: 100% 
Polyester; Outsole: 100% Rubber; Midsole:100%EVA; Insole: EVA with single mesh  
Dam: EU 35½ - 42 
  
960:-

845000 900000

736000

Alla priser är ex moms. 
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V175 Fuseknit är en lätt löparsko med responsiv stötdämpning och sömlös Fuseknit-överdel 
för optimal komfort. Modellen bygger på den unika GATE-teknologin (Grip, Anatomical 
shape, Torsion, Energy return) och ger bra flexibilitet, stabilitet och grepp på alla typer av 
underlag. Utvecklad för ett neutralt löpsteg. Ett perfekt val för både löpning och vardagsbruk.

Fuseknit-teknologin kombinerar sömlöst stickade delar med ergonomiskt formade och 
strategiskt placerade sömmar. Resultatet är färre sömmar och en löparsko med hög komfort. 
Vibram Megagrip yttersula ger bra grepp på både våta och torra underlag och ser till att du 
kan ha ett smidigt och kraftfullt löpsteg i alla förhållanden. Sulans unika gummiblandning 
säkerställer att energin i löpsteget omvandlas till en framåtriktad rörelse. Resultatet är 
snabbare, säkrare och effektivare löpning.

Skon är byggd på en läst som följer fotens naturliga form och kontur. Teknologin innefattar 
även anatomisk tåbox samt flexibilitet på rätt ställen för att fotens muskler ska kunna arbeta 
på ett naturligt, optimalt sätt. Skon har också en grundstabilitet för att ge rätt stöd för löpare 
med ett neutralt löpsteg (normal pronation). 

V Energy Foam i mellansulans främre del ger mycket bra stötdämpning och respons. 
Detta innebär att energin som överförs till skon vid markisättningen återförs omgående 
och ger extra kraft och energi till ditt löpsteg. Det högpresterande materialet är tillverkat av 
Engineered Thermoplastic Polyurethane (ETPU).

• Total sultjocklek: 18 mm (häl)/12mm (fram) + 5 mm innersula = 23 mm häl och 17 mm fram
• Drop: 6 mm 
• Mellansula: V foam, Phylon, med ETPU energi i framfoten.
• Yttersula: Vibram Megagrip

  

Fuseknit

Craft Footwear V-Series
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999982

V175 Fuseknit M 
1906960 
318 g storlek 43  
Polyester 40%, Polyamide 20%, TPU 5%, EVA 
25%, Rubber 10%  
Herr: EU 39½ - 47 
  
1040:-

 
 

WEIGHT
FABRIC

SIZE

V175 Fuseknit W 
1906959 
252 g storlek 38  
Polyester 40%, Polyamide 20%, TPU 5%, EVA 
25%, Rubber 10%  
Dam: EU 35½ - 42 
  
1040:-

 
 

WEIGHT
FABRIC

SIZE

Alla priser är ex moms. 
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Grip
Vibram Megagrip yttersula ger bra grepp på både våta och torra underlag och ser till att du 
kan ha ett smidigt och kraftfullt löpsteg i alla förhållanden. Sulans unika gummiblandning 
säkerställer att energin i löpsteget omvandlas till en framåtriktad rörelse. Resultatet är 
snabbare, säkrare och effektivare löpning.

Anatomical 
 
Skorna är byggda på en läst som följer fotens naturliga form och kontur. Teknologin innefattar 
även anatomisk tåbox samt flexibilitet på rätt ställen för att fotens muskler ska kunna arbeta på 
ett naturligt, optimalt sätt.

Torsion
Skorna har en grundstabilitet för att ge rätt stöd för löpare med ett neutralt löpsteg (normal 
pronation). Skorna är dessutom utrustad med mellanfotsstöd som tillsammans med V-flexzoner 
i yttersulan ger både ökad stabilitet och flexibilitet.

Energy return
V Energy Foam i mellansulans främre del ger mycket bra stötdämpning och respons. Detta 
innebär att energin som överförs till skon vid markisättningen återförs omgående och ger 
extra kraft och energi till ditt löpsteg. Det högpresterande materialet är tillverkat av Engineered 
Thermoplastic Polyurethane (ETPU).

  

G.A.T.E Technology

G.A.T.E
Grip . Anatomical . Torsion . Energy return
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Innersulan
För ett ge responsiv stötdämpning, god ventilation och bra komfort 
är V-seriens innersula gjord av lättvikts EVA som är 6 mm tjock vid 
hälen 5 mm tjock vid trampdynan.

Mellansulan 
 
V Energy Foam i mellansulans främre del ger mycket bra stötdämpning och respons. 
Detta innebär att energin som överförs till skon vid markisättningen återförs omgående 
och ger extra kraft och energi till ditt löpsteg. Det högpresterande materialet är 
tillverkat av Engineered Thermoplastic Polyurethane (ETPU).

Yttersulan
V-serien bygger på en gummiyttersula från Vibram som ger ett utmärkt grepp på både 
våta och torra underlag. Självrengörande dubbar och så du slipper grus som fastnar 
under skon. V flex design ger naturlig flexibilitet.

V-series
soles.

  

Craft Footwear V-Series
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Storleksguide 

UK US EU Häl till tå

6 7 39½ 25

6½ 7½ 40 25,5

7 8 40 ¾ 26

7½ 8½ 41½ 26,5

8 9 42 27

8½ 9½ 43 27,5

9 10 43½ 28

9½ 10½ 44 28,5

10 11 44½ 29

10½ 11½ 45 29,5

11 12 45 ¾ 30

11½ 12½ 46½ 30,5

12 13 47 31

13 14 48½ 32

14 15 49½ 33

15 16 50½ 34

UK US EU Häl till tå

3 5 35½ 22

3½ 5½ 36 22,5

4 6 37 23

4½ 6½ 37½ 23,5

5 7 38 24

5½ 7½ 38 ¾ 24,5

6 8 39½ 25

6½ 8½ 40 25,5

7 9 40 ¾ 26

7½ 9½ 41½ 26,5

8 10 42 27

9 11 43½ 28

Herr storlek Dam storlek

Steg 1
Stå upp rakt på en hård yta med hälen 
mot väggen på ett tomt papper som är 
tejpat på golvet.

Steg 2
Ta hjälp av någon som markerar den 
längsta delen av din fot (kallad häl till tå-
mått) på papperet med en penna, eller 
mät själv om det behövs. Upprepa med 
den andra foten, eftersom storlekarna 
kan vara olika på vänster och höger fot.

Steg 3
Använd en linjal för att mäta det häl 
till tå-mått du markerade för varje fot. 
Leta upp ditt centimetermått (häl till 
tå) i storleksguiden nedan och välj den 
storleken.

Häl till tå-måttet (cm) kommer att vara något kortare än centimeter-
måttet du hittar i skon. Vi har tagit med det i beräkningen för att du 
ska ha utrymme för foten i framkant av skon.

Såhär mäter du dina fötter



With passion for sports and commitment to innovation,  
design and performance, we offer tools for sport achievements 
that inspire and enable athletic progress for world champions 

and everyday heroes.

WWW.CRAFTSPORTSWEAR.COM


