Emne: Golfsko

Du er landet her, fordi du er typen, der går op i kvalitet, komfort og stil - korrekt?

Med en ECCO golf sko går du ikke galt i byen, og det samme gælder på golfbanen. Du vil opleve at være i
skøn forening med jorden under dig, og alle golfentusiaster med respekt for sig selv ved, at fodfæste er
altafgørende for den sportslige præcision. Både inden- og ikke mindst efter svinget kan du føle dig sikkert
plantet på græsset, for ECCO's sko giver dig både moment og balance.

Det store sortiment af ECCO golfsko fortæller meget om det anerkendte skomærke. Der er simpelthen sko
for enhver smag, så du kan være stensikker på at finde og sammensætte lige præcis det ECCO golfudstyr,
som skal sikre dig succes. Golfeksperten har samlet en kollektion, der spænder bredt fra det sportslige
udtryk over de mere hverdags-prægede modeller til den klassiske og robuste golf sko.

Tag nu eksempelvis vores 100% vandtætte Ecco Biom G2 - Dame, der er produceret i Yak-læder som, ud
over at fremstå stilfuld, tillader en komfortabel åndbarhed til din fod. Eller den sportslige Ecco Biom G2 Mand, som er kendt for sin stabilitet på trods af, hvor let skoen i virkeligheden er. Ecco Classic Lux er et
tredje eksempel på en golfsko, der henvender sig til den traditionelle spiller, der holder af et flot klassisk
look, men hvor åndbarheden er bibeholdt takket være ECCO's innovative Hydromax teknologi.

Når du vandrer imellem hullerne på de forskellige greens, er det alfa og omega, at dit fodtøj ikke er til gene,
men derimod kompletterer golf-oplevelsen. Mange golf-entusiaster går meget op i deres køller, for det er
med køllerne, at de sender bolden i den rigtige retning. Men tyngdepunktet i dine sko er mindst ligeså
vigtigt for et vellykket sving. Hos ECCO har man specialiseret sig i at skabe de bedste forudsætninger for, at
du kan lave dit Hole in One.

Vi ved godt, at mode, farver og præferencer til dine sports-idoler i sidste ende også har betydning for valget
af dine ECCO golf sko. Men heldigvis er dette ikke noget problem. Vi har 44 forskellige ECCO skoprodukter i
alverdens designs og farver, og flere af vores golfsko bæres af kendte spillere som Fred Couples, Thomas
Bjorn og mange andre.

