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Undvik halkskador och bli en gasell på vintervägarna
– Ökad efterfrågan på dubbar och broddar
Vintern närmar sig och SMHI har gått ut med första varningen om ishalka.
Med rätt utrustning kan du motionera som vanligt och undvika halkskador.
Gå & Löpkliniken märker tydligt en ökad efterfrågan av utrustning som
skyddar mot halka.
När vintern närmar sig väntar även den
förrädiska halkan bakom hörnet. Enligt
Konsumentverket söker ca 25 000 personer
läkarvård i Sverige varje år efter att ha halkat
på snö eller is. Över 40 procent av
halkolyckorna sker på vägar, gator, trottoarer
och liknande. Räddningen är moderna
alternativ med dubbar och broddar som håller
dig stadigt på fötterna.
Gå & Löpkliniken har tydligt märkt en ökad efterfrågan av olika varianter på skor och
skydd mot halkan. Både från vardagsmotionärer som promenerar till jobbet eller går
ut med hunden och ivriga vinterlöpare.
– Allt fler går över till dubbade skor i stället för löstagbara broddar. I dag
finns många olika varianter, inklusive varmfodrade skor med bra grepp
tack vare dubbar i slitstarkt karbidstål, säger Johan Svedelius, butikchef
på Gå & Löpkliniken i Umeå.
Löpboomen har spridits över Sverige och många tränar utomhus året runt. Utbudet
av halkskydd spänner över allt från skor med inbyggda dubbar, till dubbar som kan
sättas fast i sulan på dina vanliga skor eller broddar som du enkelt trär på dina skor.
– Tidigare förknippades halkskydd främst med den äldre generationen.
I dag märker vi en ökad efterfrågan på dubbat bland alla åldrar, där
kunderna utgörs av allt från elitlöpare till vardagsmotionärer, säger
Johan Svedelius, butikchef på Gå & Löpkliniken.
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Om Gå & Löpkliniken:
Gå & Löpkliniken, med fem butiker runt om i Sverige, är specialister på att prova ut rätt skor utifrån individuella krav och
förutsättningar. Butikernas ortopedtekniker provar ut och tillverkar ortopediska fotbäddar och skoinlägg och i butikerna
finns ett brett utbud av personligt anpassade löpskor, promenadskor, sandaler och gympaskor.

