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Explore o Ginásio Natural com MERRELL  
Novas coleções de Performance e Lifestyle para este Outono-Inverno 

 

 
 
Explorar o ar livre de uma forma dinâmica não é só uma forma de viver de uma 
forma saudável e inspiracional. É uma filosofia de vida que está cada vez mais na 
moda e que deste sempre esteve na génese da Merrell, a marca outdoor numero 
um do mundo.  Inspirada no ADN da marca e nas novas tendências de lifestyle, a 
Merrell apresenta uma nova campanha para o Outono-Inverno 2017 denominada 
Ginásio Natural, assim como as novidades das linhas Performance e Lifestyle. 
 
As novidades desta estação estão repletas de tecnologias inovadoras que 
maximizam a performance e o conforto em diversas atividades outdoor, para além 
de encorajarem os fãs da marca a fazerem exercício físico no dia-a-dia, nos 
variados ambientes que os rodeiam. E porque nem todos nascemos ao lado das 
montanhas de Vermont, como a Merrell, a ideia de transformar a natureza no 
nosso ginásio é transversal a qualquer pessoa, seja qual for o local do mundo onde 
habita.  
 
Para aproveitar a vida Outdoor da forma que melhor faz sentido, a Merrell 
apresenta uma série de novidades versáteis desenhadas especificamente para 
respeitar a sua natureza e ajudar a criar novas rotinas de exercício no exterior.  
 



 
 
Performance Outdoor 
 
As atividades outdoor estão repletas de obstáculos, razão pela qual a Merrell 
aposta no desempenho da sua linha Performance Outdoor. O obectivo é 
ultrapassar todos os desafios, sejam rochas, ravinas, raízes, rios ou terrenos 
enlameados, com todo o conforto e proteção.  
 
Um dos destaques desta coleção é a linha Moab com os seus modelos femininos e 
masculinos para aventuras ultra confortáveis. Graças às suas tecnologias de 
performance, os modelos da linha Moab são muito versáteis e ideais para diversas 
atividades ao ar livre. Não é por acaso que Moab é uma sigla que designa Mother-
Of-All-Boots™. Outra das grandes apostas da marca para manter o conforto em 
qualquer situação é a linha Chameleon II, para senhora e homem. Desenvolvidos a 
pensar no bem-estar, os modelos Chameleon II proporcionam um ajuste preciso e 
proteção até nos trilhos mais difíceis. 
 
 

   
 

Moab 2 Vent (H)      Chameleon II Stretch (S) 

 

A gama de modelos femininos Siren regressa nesta estação com a tecnologia 
QForm2 que proporciona suporte exclusivo, amortecimento e posicionamento 
correto ao andar graças à sua palmilha desenvolvida para as mulheres. Para eles, o 
novo modelo All Out Blaze 2 é uma aposta extra confortável para todo o terreno. 
 
 

 
 

Siren Q2 (S)     All Out Blaze 2 (H)    Siren Sport Q2 (S) 

 

 

 

 



 
 

Active Lifetyle 

 
Preparada para os desafios do quotidiano citadino a Merrell apresenta a sua linha 
Active Lifetyle que combina performance e lifestyle em novos modelos 
confortáveis e de estilo descontraído. As silhuetas casuais convidam a explorar a 
cidade, mantendo os atributos tecnológicos que garantem todo o conforto.  
 
Para os amantes do estilo de montanha, a Merrell apresenta a linha feminina 
Eventyr e a masculina Burnt Rock. Com silhuetas descontraídas e desportivas mas 
que piscam o olho ao estilo outdoor, estes modelos vão proteger os seus pés 
mesmo nos dias mais cinzentos.  
 

   
 

Burnt Rock Mid WTPF (H)              Eventyr Vera Bluff Lace WTPF (S) 

 

Para quem ama andar de bicicleta em ambientes urbanos a Merrell criou o modelo 
ideal, o Freewheel Infuse Lace, que integra a tecnologia CicleTread na sola, para 
uma pedalada mais eficaz. A linha Active Lifestyle abrange ainda vários modelos 
que apresentam as mais recentes tecnologias de conforto e amortecimento em 
silhuetas ultra leves, como é o caso da linha AirCushion+. 

 

 
 

        Freewheel Infuse Lace (H)   Wilderness AC+ (H)                         Jungle Lace AC+ (H)   

 

 

 

 

 



Kids 

 
A coleção Kids para este Outono-Inverno apresenta várias novidades para que os 
mais pequenos possam aproveitar ao máximo os momentos ao ar livre ou na 
escola. Para as crianças mais aventureiras, a coleção Kids apresenta a sua linha de 
Performance Outdoor que proporciona proteção à prova de água e tração 
otimizada, mesmo em pisos escorregadios.  
 

 
Chameleon Low Lace WTPF  Moab FST LTT Moab FST   Mid AC WTRPF 

 

 
Já a linha Active Lifestyle da coleção Kids apresenta novos modelos casuais super 
confortáveis e com tecnologia para repelir a água nos dias mais chuvosos. Com as 
novidades de criança da Merrell descanse o espírito sabendo que os pés dos mais 
pequenos estão protegidos, quentes e secos.  

 
Freewheel Mid WTRPF   Freewheell LTT    Alpine 

 

 

 

Sobre a MERRELL 

A MERRELL é uma marca líder 
mundial de calçado de Outdoor. 
Criada há 36 anos nas montanhas 
do estado de Vermont, nos EUA, por 
Randy MERRELL, um sapateiro de 
botas de cowboy por medida, que se 
lembrou de desenhar uma bota de 
caminhada. Desde os seus 
primórdios que a MERRELL 
encoraja todos a saírem de casa, a 
serem ativos e a abraçarem as 
atividades ao ar livre de uma forma 
natural, com calçado e vestuário 
que garantem conforto e estilo seja 
em paisagens naturais ou urbanas.  
 

 
 


