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MBT parengė jums stilingų rudens ir ţiemos naujienų. Modelis „Kisiwa Chelsea“ iš 2011–2012
metų rudens ir ţiemos kolekcijos. Nuotraukos – iš MBT archyvo

Manote, kad fiziologinė avalynė, nors ir patogi jūsų kojoms, jūsų įvaizdžiui „balų“
neprideda? Taip galvoti gali tik tie, kurie nematė naujausios MBT avalynės kolekcijos! Štai 10
priežasčių, kodėl turėtumėte pamėgti šią fiziologinę avalynę.

Pirma, šie batai ne tik naudingi ir patogūs jūsų kojoms, bet ir visam jūsų kūnui, o jausmas, juos
avint, tarsi vaikščiotumėte basomis (išvertus paţodţiui, MBT reiškia „masajų basų kojų
technologija“ pagrįstą avalynę, angl. Masai Barefoot Technology).
Šie batai ypatingi dar ir tuo, kad yra ne tik funkcionalūs, bet ir unikalaus dizaino. Iš pirmo ţvilgsnio
net nepasakytumėte, kad tai – fiziologiniai MBT batai.

Antra, kompanija rimtai pretenduoja tapti geriausių pasaulyje stilingų fiziologinių batų
gamintoja. Būti pirmiems – tokia MBT nuostata, kuria kompanija vadovaujasi jau 15 metų, nuo
tada, kai 1996-aisiais Šveicarijos inţinierius Karlas Mülleris sukūrė pirmąją revoliucinės avalynės
porą.

Nuo to laiko MBT nuolat investuoja į tyrimus, naujausias technologijas, kokybiškas ir patvarias
medţiagas, bendradarbiauja su garsiausiais mokslininkais, fizioterapeutais, sporto mokslo
ekspertais, dalyvauja konferencijose, parodose ir t. t.

Trečia, šie batai jau yra pelnę tarptautinį pripaţinimą. MBT pozicija siūlyti pirkėjui kokybišką ir
inovatyvaus dizaino fiziologinę avalynę pernai kompanijai atnešė prestiţinio dizaino konkurso „Red
Dot Award“ pripaţinimą ir solidų apdovanojimą (uţ inovatyvaus dizaino sportinių batelių modelį
„Ari“).

Moteriški sportiniai bateliai „Ari“, MBT, įvertinti prestižiniame dizaino konkurse „Red Dot Award“

Ketvirta, šių batų nori net garsenybės. MBT avi Demi Moore (šios ţvaigţdės avimi sportiniai
MBT bateliai netgi buvo įamţinti filme „Dţounsų šeimyna“ (angl. The Joneses)), amerikiečių kino
legendos Alas Pacino ir Sylvesteris Stallone, britų gyvūnų teisių gynėja ir labdaros fondų kūrėja
Heather Mills, aktorės Jennifer Love Hewitt, Katherine Heigl, Salma Hayek, madingas naujoves
visuomet išbandanti Paris Hilton ir kt.
MBT fiziologinę avalynę įvertino ir ţinomi Lietuvos pramogų bei sporto pasaulio atstovai:
reţisierius Vytenis Pauliukaitis, radijo laidų vedėja Skaiva Jasevičiūtė, stipriausias pasaulio ţmogus,
galiūnas Ţydrūnas Savickas, badmintonininkas, olimpietis Kęstutis Navickas. Apie pamėgtus batus
jis sakė: „Keliausiu su šia MBT avalyne po visą pasaulį, tai neįtikimai patogu.“

Penkta, MBT – populiarūs, paklausūs ir mėgstami pirkėjų. Priešingu atveju kompanija neturėtų
430 firminių parduotuvių tokiose pasaulio prekybos mekose, kaip „Harrods“ Londone, „Galeries
Lafayette“ Paryţiuje, Maskvos „GUM’e“, „Corso Como“ Milane ar „KaDeWe“ Berlyne. Šiuo metu
fiziologine MBT avalyne prekiaujama 55 pasaulio šalyse, jų galima įsigyti ir Lietuvoje.

Šešta, „masajų batais“ vadinama MBT avalynė yra inovatyvaus dizaino ir „dera“ su
naujausiomis avalynės mados tendencijomis. Taip netvirtintume, jei apie MBT nerašytų garsiausi
pasaulio mados ţurnalai. Stilinga ir patraukli akiai fiziologinė avalynė vis daţniau įtraukiama į
naujausių sezonų must have (būtinų turėti daiktų) sąrašus madų ţurnaluose.

Septinta, MBT avalynės kolekcijos kuriamos bendradarbiaujant su profesionaliais dizaineriais.
Pernai įvairiaspalvę fiziologinę MBT avalynę padėjo kurti garsus vokiečių dizaineris Wolfgangas
Joopas, ne vienerius metus bendradarbiaujantis su MBT. Šiemet naujausios kolekcijos buvo
kuriamos bendradarbiaujant su mados sostine vadinamos Italijos mados meistrais. Kuriant šių metų
pavasario ir vasaros bei 2011–2012 metų rudens ir ţiemos kolekciją, kompanijai talkino dizaineris
Alberto del Biondi.
Italų mados kūrėjas teigia: „Vos tik pamačiau MBT batus, supratau, kad galima sukurti kai ką labai
šiuolaikiško ir įdomaus.“

Aštunta, avėdami MBT batus ne tik padėsite savo kojoms visą dieną, tačiau galėsite drąsiai
rodytis biure ir net vakarėlyje. Vyrams net sukurti specialūs modeliai „Kabisa“, skirti avėti būtent
biure. Tamsiai rudos spalvos šio modelio batus galite laimėti dalyvaudami KONKURSE.

Vyriški batai „Kabisa“, MBT

Vyriški batai „Kabisa“, MBT
2011–2012 metų rudens ir ţiemos kolekcijos moto – mada ir funkcionalumas. Pavyzdţiui, labai
elegantiški „Kesho MJ“ ar lakuotos odos „Nane“ modelio batai iš šių metų rudens ir ţiemos
kolekcijos panašūs į vis dar tokius madingus balerinų batelius, Mary Jane stiliaus įkvėpti bateliai
puikiausiai tiks prie sijono, o ilgaauliai arba vidutinio ilgio „Tenga“ ne tik nuo darganų apsaugos
jūsų kojas, bet ir jas papuoš.

Bateliai „Kesho MJ“, MBT

Lakuotos odos bateliai „Nane“, MBT

Ilgaauliai „Tenga“, MBT

Auliniai batai „Tenga“, MBT

Ilgaauliai „Wia“, MBT

Vyriški batai „Rafiki“, MBT
Be to, tokie MBT avalynės modeliai, kaip „Chakula“, „Tenga“, „Vizuri“ moterims bei „Rafiki“,
„Kitabu“ vyrams yra gerai pritaikyti lietuviškos ţiemos sąlygoms. Ţinoma GORE-TEX®
technologija apsaugo pėdą nuo išorės drėgmės ir neleidţia jai prasiskverbti į avalynės vidų, tačiau
tuo pačiu uţtikrina, kad pėda kvėpuotų.
Modelio „Chakula“ batai, be GORE-TEX®, išoriniame pade turi dar ir specialius slysti
neleidţiančius ICELOCK® technologijos intarpus. ICELOCK® intarpai gaminami iš specialios
gumos su itin smulkiomis stiklo dalelių priemaišomis.
ČIA galite paţiūrėti vaizdo klipą (anglų kalba) apie MBT avalynės koncepciją ir pritaikymą
kasdieniame gyvenime.
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Moteriški sportiniai bateliai „Chakula“, MBT

Devinta, tikrai yra iš ko rinktis. Kalbame ne tik apie inovatyvaus dizaino madingus modelius
moterims ir vyrams kasdienai, sportui ir laisvalaikiui ir net išeigai, bet ir dydţius: moteriškų batų
rasite nuo 36 iki 42, vyriškų – nuo 40 iki 49 dydţio.

Dešimta, pirkdami batus iš 2011–2012 metų rudens ir ţiemos kolekcijos, galite sutaupyti. Ši
kolekcija ne tik funkcionali, bet ir itin šiuolaikiška bei madinga, todėl šaltajam sezonui nereikės
išlaidauti perkant kelias naujas poras batų, pakaks vienos, ir patogios, ir stilingos.
Naujausios kolekcijos MBT avalynė subtilių ir prislopintų „rudens“ spalvų (būtent tokios ţemės
spalvos madingos šį rudenį ir ţiemą), yra netgi modelių su retro ar vintaţinėmis detalėmis!
Jei sportuojate, irgi pravers MBT, nes ši avalynė saugo sąnarius, stiprina raumenyną ir visą atraminį
aparatą.
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Moteriški sportiniai bateliai „Mahuta“, MBT
O jeigu niekaip neprisiruošiate į sporto klubą, irgi avėkite MBT sportinukus. Ne veltui sakoma:
neturi laiko vaikščioti į sporto klubą – avėk MBT, kurie dar vadinami mini treniruokliais ant jūsų
kojų.
----Išbandykite fiziologinę MBT avalynę arba dalyvaukite KONKURSE ir, teisingai atsakę į klausimus,
laimėkite MBT batų porą. Tada dar kartą perskaitykite straipsnio įţangą. Vis dar manote, kad
fiziologiniai batai negali būti stilingi ir dailūs?

