
ERVAAN MAX PRESTATIES MET 
FJ'S LAATSTE 'BEST-IN-CLASS' SCHOEN, 

TOUR X
FootJoy, de #1 Shoe in Golf en #1 Shoe op de wereldwijde professional Tours, lanceert de volledig nieuwe Tour X. De innovatiegedreven stabiliteitsschoen is geboren uit de synthese van 3 Tour-beproefde modellen, samengebracht om de ultieme 'X' Factor te leveren.
Met input van de beste golfers ter wereld, heeft Tour X de beste kwaliteiten van Tour-S, DNA en Fury samengevoegd en versterkt met de nieuwste prestatietechnologieën en materialen om de meest veelzijdige prestatieschoen in de geschiedenis van FJ te worden.

  DNA     

• ChromoSkin Soft leer
• 3D Foam Kraag & Tong

  TOUR-S     

• PowerPlate buitenzool
• Geïntegreerde PowerStrap

  FURY     

• Ortholite Impressions



  DE DETAILS:

• FJ PowerPlate buitenzool met Launch Pod technology- De meest stabiele buitenzool in het assortiment van FJ - volledige TPU PowerPlate-buitenzool - Launch Pods bieden stabiliteit en een grotere dekking van het oppervlak- Grafisch Tour X design op de zool 
• FJ PowerStrap-systeem voor meer controle van de middenvoet-  TPU-riem biedt mediale en laterale middenvoetondersteuning-  Superzacht, soepel en waterdicht ChromoSkin-leer van Pittards-  Versterkte bovenkant PowerEyelets vergrendelt je voet op zijn plaats
• Comforttechnologieën die je voet omhullen met demping en 

controle-  Ortholite Impressions FitBed voor het ultieme comfort binnen in de schoen-  Comfortabele 3D gegoten kraag-  Tour-Spec stretch tong biedt comfort en ademend vermogen

  RICHARD FRYER, DIRECTOR OF FOOTWEAR PRODUCT MANAGEMENT, ZEGT:  

``Feedback van de tour en consumenten vertelden ons dat ze dol waren op de 
ongeevenaarde stabiliteit van de PowerPlate-buitenzool en PowerStrap van Tour-S, maar 
hunkeren naar zacht soepel leer dat ze ervoeren in DNA en het comfort onder de voeten in 
de Fury. We hebben ze dus alle drie gecombineerd en ze samengevoegd met de nieuwste 
technologie om de ultieme hybride schoen te creeren. Tour X was geboren. ”

For further information, contact Stefan Wiedergrün at FootJoy: stefan_wiedergruen@acushnetgolf.com 

www.FootJoy.de    @FootJoyEurope FootJoyDATCH             @FootjoyEurope

  BESCHIKBAARHEID:

Lanceer datum: 
January 6th, 2020

RRP: 

239,95 € / 
269,95 € BOA

Stylen:

White/Blue/Lime 
Black/Lime

White/Silver/Red Boa

Tour X is ontworpen voor golfers die maximale stabiliteit zoeken. Toonaangevende FJ Brand Ambassadors, Rafa Cabrerra Bello en Kevin Kisner, hebben de overstap al gemaakt naar Tour X om te spelen in toernooien over de hele wereld.


