
ДЕКІЛЬКА ЦІКАВИХ ФАКТІВ ТА 

НАЙЦІННІШИХ ПОРАД ПРО ВЗУТТЯ З ЕВА  

 
Ще декілька років тому , про взуття , і взагалі про вироби з ЕВА майже ніхто не знав . Так 

були  пляжні сланці , легкі та практичні. Але про чоботи з ЕВА, які носять в – 40 С, майже 

ніхто не знав … 

  

1. ХТО ПЕРШИМ ВИПРОБУВАВ ВЗУТТЯ З ЕВА ? 
  Першими були рибалки. Раніше взимку вони сиділи біля лунки  у величезних 

валянках чи гумових галошах . Але ж валянки промокали , а галоші тяжкі.    

 Тому, коли з’явилися перші чоботи з ЕВА , рибалки практично молилися на них . 

ТЕПЛІ І  ВОДОНЕПРОНИКНІ, ЛЕГКІ І ЗРУЧНІ . Що ще потрібно для зимової риболовлі?    

  Звісно ,є багато наслідувачів традиційного взуття. Але світ не стоїть на місці  …  

 

2. ЯК ЗЯВИЛИСЯ ДИТЯЧІ ЧОБОТИ З ЕВА ? 
  

Згодом за рибалками чарівні властивості ЕВА оцінили їх друзі та близькі. І захотіли такі ж – 

для себе та своїх дітей . Маркетологи вчасно визначили цей тренд. Так з’явилися дитячі 

чоботи . А пізніше і сноубутси з ЕВА . 

         



Але  мами також не одразу визнали це взуття. Спочатку з недовірою приглядалися., Але коли 

бачили результат – розводили руками від здивування . Тому що, це дійсно незвичайно: в 

чоботах і так схожих на звичайні гумові можна і сміливо ходити по снігу і крижаній воді, а 

ноги при цьому залишаються сухими та теплими . 

 

 
 
3. КОЛИ КРАЩЕ НОСИТИ ВЗУТТЯ З ЕВА? 
  

Все залежить від наявності утеплювача. З ним взуття можливо носити від нуля та нижче 

Чим товстіше вставка , тим на більш низькі температурі розрахована модель.  

Наприклад, дитячі чоботи  Кредо 18-д-25  при високій активності розраховані на 

температуру - 17 С, а чоловічі чоботи Термос 1888 до -30С. 

 

 

Без утеплювача чоботи ЕВА можна носити і літом, як звичайні гумові чоботи, І навіть 

весною чи восени  при перших морозах. Сам матеріал ЕВА відмінно утримує тепло і не 

«холодить» ногу як гумові чоботи.   

 

  

4. ЧОМУ ВЗУТТЯ З ЕВА ТЕПЛЕ НАВІТЬ БЕЗ УТЕПЛЮВАЧА? 
  

Пригадуємо фізику 6 класу. Одні матеріали добре проводять тепло ( залізо , 

наприклад) , інші – погано ( пластик чи дерево) . Тому гаряче залізо не можна чіпати  

руками, а на пательнях є пластикові ручки. Щоб не обпектися . Тому зимою залізна лавка 

холодніше ніж дерев’яна.   



Матеріал ЕВА, як пластик чи дерево, погано проводить холод ззовні, та зберігає тепло 

всередині. В таких чоботах можна стояти в крижаній воді, і ногам буде тепло. А якщо 

всередині ще й тепла вставка з еко-хутра …! 

 

 

5. ЧОМУ ВЗУТТЯ З ЕВА ТАКЕ ЛЕГКЕ? 
  

Дуже часто наводиться така історія :  

Людина  робить замовлення через Інтернет- магазин. Отримує на пошті посилку і тут в 

паніці її розкриває . Тому що впевнений, що там порожньо ! І яке ж його здивування , коли 

він бачить що там дійсно  є взуття. Просто воно настільки ЛЕГКЕ, що в це навіть не віриться 

. 

  

А річ в тому, що ЕВА – дуже пористий матеріал Буквально повітряний, І, до речі , це ще одна 

з причин чому він теплий. Повітря – найкращий тепло ізолятор.  

В середньому  дитячі чоботи важать  близько   200-300 гр., а дорослі  – 600- 800 гр. Це в 2-3 

рази легше звичайних гумових чобіт, але при цьому, вони витримують значні навантаження, 

пов’язані з їх експлуатацією. 

Спочатку не надаєш цьому значення, але коли є з чим порівняти, вага взуття – це дуже 

важливо . 

 



 

  
 5. НЕ ШКІДЛИВИЙ ЧИ  МАТЕРІАЛ ЕВА? 
  

Слово «ЕВА» розшифровується - «етіленвінілацетат». І на  слух сприймається, як щось 

хімічне і лякаючи і шкідливе. 

  

Насправді  ж ЕВА – екологічний матеріал. Не викликає алергії. Невипадково , з цього 

матеріалу роблять не тільки дитяче взуття, але і дитячі іграшки.   

  

8. НЕВЖЕ НЕМАЄ НЕДОЛІКІВ? 
  

Насправді є. І навіть три.  

  

По перше, взуття з ЕВА ковзає по голій кризі. Звісно, відгуки різняться. Хтось заявляє : « Все  

в порядку, чоботи з ЕВА слизькі не більше ніж будь-які інші» Але все ж таки краще бути 

обережними. Рибалки можуть придбати металеві льодоступи, з шипами, що знімаються.   

По друге, матеріал ЕВА боїться вогню і просто високих температур. Тому взуття з ЕВА не 

варто сушити поблизу вогню чи ставити на гарячу батарею. Може розплавитися чи 

деформуватися.  



По-третє, пористий ЕВА боїться механічних пошкоджень . Будь - який мисливець розкаже з 

десяток історій про те, як він чи його товариш ходив по лісі, зачепився за гілку та пошкодив 

чоботи . Насправді,  бувалі мисливці знають ще стільки ж історій, як ця проблема легко 

знешкоджується за допомогою звичайної запальнички . Звичайно, якщо поріз або прокол 

були незначні.  

В будь якому випадку, ці три особливості матеріалу легко  уникнути - варто лише дбати за 

ним, використовувати взуття за призначенням, носити уважніше і зберігати охайніше. 

 Тим паче, що переваги, які дарують чоботи з ЕВА, дійсно коштують того. 

 

 


