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Najdete nás také na facebooku.
www.facebook.com/HOLMENKOL.GmbH

WIR SIND FÜR SIE DA!

Milí sportovci a fanoušci sportu,
v říjnu je slunce ráno i večer těsně nad obzorem. V tento okamžik se na
krátkou dobu vzdává svých působivých schopností. Kdo se na chvilku zastaví
a všimne si tohoto detailu, zažije zvláštní moment dosud nepřekonané krásy.
HOLMENKOL Ti nabízí podobné zážitky. Jedná se o krátký okamžik zrychlení,
který Tě při sjezdu dostane do čela. Jsou to také skvěle ošetřené funkční textilie,
které Tě zrychlují při tréninku. Je to téměř neslyšný chod řetězu, který bez námahy zrychluje Tvé kolo.
Všechno naše snažení má jeden cíl: podpořit Tě. Stále máme přitom na mysli
naše motto – „LICENSE TO WIN“ (Licence k vítězství). Kde jsme, tam jde o vítězství. Jsi tam s námi?
Sportovci se na nás mohou spolehnout a my se o ně postaráme.
Tvůj HOLMENKOL-Team
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Každým rokem stojí naši spolupracovníci před výzvou, aby zákazníka ohromili novými výrobky.
Tak vznikají nejrůznější a velmi kreativní nápady.
Nápad, který je pak převeden do hotového výrobku,
je vítězem.
Jedná se především o inovativní produkty. Kromě
toho zde představujeme kombinované výrobky,
které se zaměřují na praktické použití.

CareFleece 50
Strana 55

NO

VYLEPŠE

Novink

Dávkovač pro sprej
Sport Hygienic

a
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Leather Wax
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Novink

a
Natural Active Wax
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Novink
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Žehlička Digital Racing Waxer
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Ocelový kartáč
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Syntec Race - Alpin
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Wet / Mid / Cold
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Závodní nápojová ledvinka
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All-in-One 2.0
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Voskovací stůl
Alpin/Nordic 2.0
Strana 71
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SYNTEC – PŘÍBĚH
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Jste spokojeni se standardními výrobky nebo hledáte
další inovace?
Stále hledáme nové možnosti. Syntetizujeme na míru vyráběné látky. Vyvíjíme pokrokové a dosud neznáme receptury.
Používáme nejnovější technologie. To vše je projekt SYNTEC.
Výsledkem jsou výrobky vyvinuté podle nejaktuálnějších
poznatků, testované za nejvyššího nasazení a vyrobené
v nejmodernějších podmínkách. Důvěřujte firmě HOLMENKOL
– Vaší „Licenci k vítězství“.

VÝVOJ

ALÝZA
AN ET
IBOM RIE
TR

PŘÍPRAVA
VÁNÍ V TERÉN
STO
U
E
T

VÝZKUM

Vývoj výrobku začíná ve firmě HOLMENKOL základním výzkumem. Naše laboratoř
stále hledá na míru vyráběné látky, které
ještě zlepší vlastnosti produktů. U projektu
SYNTEC spolupracuje vlastní vývoj a syntéza s výzkumnými ústavy a univerzitami.
Důležitá je také spolupráce s významnými
výrobci surovin.
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Naše receptury stále prověřujeme. Naše DNA
– Licence k vítězství nás k tomu zavazuje.
Stále v recepturách zkoumáme vlastnosti jako
jsou tření a přínos nových látek SYNTEC.

8

LÝZ
ANA A
OMETRIE
B
I
TR

VÝVOJ

PŘÍPRAVA
VÁNÍ V TERÉ
NU
STO
TE

VÝZKUM

Naše nejmodernější laboratorní vybavení
zajistí nejlepší kvalitu a maximální
funkčnost. Účinné látky vyvinuté na míru
SYNTEC mluví samy za sebe. Každý výrobek
musí přesvědčit.
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HOLMENKOL je Licencí k vítězství od Lillehammeru až po Val di Fiemme a od Beaver Creeku
až po Moskvu. Náš testovací tým urazí ročně
přes 150 tisíc kilometrů autem, letadlem a vlakem, aby naše produkty otestoval téměř na
všech typech sněhu a za všech povětrnostních
podmínek. -30°C až +10°C, nový nebo starý
sníh – naše výrobky musí přesvědčit všude,
a to před tím, než si zaslouží označení „LICENSE TO WIN“.
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Marcel Lipburger
Ředitel týmu World Racing Team
Alpine

Thomas Burmann
Ředitel týmu World Racing Team
Nordic

„Testování je základ naší práce.
Pořád, stále a znovu. Jen tak
zůstanou naše výrobky stále
úspěšné.“

„Lyžařské vosky testuji už 25 let.
Klíčem k úspěchu je úzká spolupráce mezi laboratoří a testováním
v terénu.“
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Výrobky firmy HOLMENKOL garantují „Licenci k vítězství“. Tato
ambice se zakládá na úspěších na nejvyšší úrovni. Jsme pyšnými
dodavateli výrobků závodníkům a reprezentačním týmům ze 44
zemí světa. V sezóně 2014/15 se s produkty HOLMENKOL dosáhlo
na vítězství při všech vrcholných událostech lyžařské zimy. HOLMENKOL stál vždy na stupních vítězů: v Beever Creeku, ve Falunu
i v Kontiolahti. Je jedno zda při skocích na lyžích, biatlonu nebo při
sjezdovém či běžeckém lyžování – HOLMENKOL je volbou vítězů.

ÚSPĚŠNÉ VÝROBKY

Zajišťujeme kvalitu a odolnost za
nejmodernějších výrobních podmínek.
Exkluzivní látky SYNTEC se dají zapracovat i v tom nejmenším množství.
Výrobky HOLMENKOL musí vždy
vyhovovat maximálním požadavkům.
Důvěřujte této snaze.
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Image Source: BLIZZARD / Marco Trovati-Pentaphoto / Athlet: Stephanie Venier

SnÍH
Zdroj fotografie: © HEAD Sport GmbH / Sportovec: Matthias Mayer

Stojíš na startu a před tebou je jen sjezdovka. Odpočítávání do startu jde po vteřinách. Tvé myšlenky se upírají jen k trati. 3...2...1...START! Nikdo tě už nemůže zadržet.
Roky jsi pracoval pro tento okamžik. Tvoje tělo je perfektně připraveno. A co vybavení? To má na starosti HOLMENKOL. Celé naše snažení se odvíjí podle motta – „LICENSE TO WIN“ (Licence k vítězství). Kde jsme, tam jde o vítězství. Jsi tam s námi?
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Zdroj fotografie: © Pentaphoto / Fotograf: Gio Auletta / Sportovec: Dominik Paris

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

Dokončovací
vosky

Rychlostní faktor

Syntec Race
ALPIN

Í
ÁN
OV

SpeedBlock
24351/24353/24355
(Strana 23)

SpeedFinish 2.0
24366/24367/24368

SpeedPaste
24370
(Strana 22/24)

Závodní vosky

SpeedBase
HYBRID
24545/24550/24555/
24560
(Strana 20)

SpeedBase
MATRIX
24570/24575
(Strana 21)

RacingMix (HF)
24950/24960/24970
(Strana 26)

Racing Base
LF 21 (LF)
24911
(Strana 28)

Základní vosky
Fluormix
24134
(Strana 28)

Alpha/Beta/
Ultra- mix
24104/24114/24124/

TES
T

24346/24347/24348
(Strana 19)
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SYNTEC Race Alpin
Syntec Race WET - Alpin
Vysoce fluorovaný syntézový prášek
– NOVÝ a úspěšný vosk používaný ve Světovém poháru
– nová technologie SYNTEC umožňuje úplně nový výkon
– dosud nepoznané zrychlení, rychlost a odolnost proti otěru
– zažehlit žehličkou (např. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) nebo zapracovat korkem
– nejlepší použití: vlhký až mokrý hrubozrnný a jemnozrnný sníh
– pro teploty sněhu od 0 °C do -6 °C
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SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

ZÁVODNÍ DOKONČOVACÍ PRODUKTY SYNTEC

TES
T

24541

30 g

Počet ks v balení 1
sjezdové
4

250081

645416

4

250081

645423

4

250081

645430

Syntec Race MID - Alpin

Vysoce fluorovaný syntézový prášek
– NOVÝ a úspěšný vosk používaný ve Světovém poháru
– nová technologie SYNTEC umožňuje úplně nový výkon
– dosud nepoznané zrychlení, rychlost a odolnost proti otěru
– zažehlit žehličkou (např. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) nebo zapracovat korkem
– nejlepší použití: jemný až hrubozrnný sníh
– pro teploty sněhu od -4 °C do -12 °C
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Novinka
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1
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T

24542

30 g

Počet ks v balení 1
sjezdové

Syntec Race COLD - Alpin

Vysoce fluorovaný syntézový prášek
– NOVÝ a úspěšný vosk používaný ve Světovém poháru
– nová technologie SYNTEC umožňuje úplně nový výkon
– dosud nepoznané zrychlení, rychlost a odolnost proti otěru
– zažehlit žehličkou (např. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) nebo zapracovat korkem
– nejlepší použití: studené a suché podmínky
– pro teploty sněhu od -12 °C do -20 °C
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VÝZ

Novinka

TES
T

24543

30 g

Počet ks v balení 1
sjezdové
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SYNTEC Race Nordic
Syntec Race WET - Nordic
Vysoce fluorovaný syntézový prášek
– NOVÝ a úspěšný vosk používaný ve Světovém poháru
– nová technologie SYNTEC umožňuje úplně nový výkon
– dosud nepoznané zrychlení, rychlost a odolnost proti otěru
– zažehlit žehličkou (např. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) nebo zapracovat korkem
– nejlepší použití: vlhký až mokrý hrubozrnný a jemnozrnný sníh
– pro teploty sněhu od 0 °C do -4 °C
M
KU

VÝ
V

OJ

VÝZ

Novinka
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A
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Í
ÁN
OV

1
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T

24346

30 g

Počet kusů v balení 1
běžecké
4

250081

643467

4

250081

643474

4

250081

643481

Syntec Race MID - Nordic
Vysoce fluorovaný syntézový prášek
– NOVÝ a úspěšný vosk používaný ve Světovém poháru
– nová technologie SYNTEC umožňuje úplně nový výkon
– dosud nepoznané zrychlení, rychlost a odolnost proti otěru
– zažehlit žehličkou (např. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) nebo zapracovat korkem
– nejlepší použití: vlhký až suchý sníh
– pro teploty sněhu od -2 °C do -10 °C

1
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VÝZ

Novinka

TES
T

24347

30 g

Počet kusů v balení 1
běžecké

Syntec Race COLD - Nordic
Vysoce fluorovaný syntézový prášek
– NOVÝ a úspěšný vosk používaný ve Světovém poháru
– nová technologie SYNTEC umožňuje úplně nový výkon
– dosud nepoznané zrychlení, rychlost a odolnost proti otěru
– zažehlit žehličkou (např. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) nebo zapracovat korkem
– nejlepší použití: suchý a studený sníh
– pro teploty sněhu od -8 °C do -20 °C
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Novinka

24348

30 g

Počet kusů v balení 1
běžecké
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ZÁVODNÍ VOSKY

SPEEDBASE Hybrid
SpeedBase Hybrid WET
Vysoce fluorovaný základní prášek pro sjezdové lyže.
– na vlhký, nový a jemný sníh a mokrý sníh
– pro teploty sněhu od 0 °C do -2 °C
– výborné skluzové vlastnosti
– vyniká svou extrémní odolností vůči otěru
– velmi jednoduché použití
– zažehlovací teplota 120 °C
24545

75 g

Počet kusů v balení 1
sjezdové

Tip experta

- Mix It Your License to Win

SpeedBase Hybrid MID
Vysoce fluorovaný základní prášek pro sjezdové lyže.
– na vlhký až suchý nový a jemnozrnný sníh
– pro teploty sněhu od 0 °C do -7 °C
– výborné skluzové vlastnosti
– vyniká svou extrémní odolností vůči otěru
– velmi jednoduché použití
– zažehlovací teplota 130 °C
24550

75 g

Počet kusů v balení 1
sjezdové

Tip experta

- Mix It Your License to Win

4

SpeedBase Hybrid COLD
Vysoce fluorovaný základní prášek pro sjezdové lyže.
– na vlhký až suchý jemnozrnný až hrubozrnný sníh
– pro teploty sněhu od -5 °C do -12 °C
– výborné skluzové vlastnosti
– vyniká svou extrémní odolností vůči otěru
– velmi jednoduché použití
– zažehlovací teplota 140 °C
24555

75 g

Počet kusů v balení 1
sjezdové

Tip experta

- Mix It Your License to Win

SpeedBase Hybrid EXTREME COLD
Vysoce fluorovaný základní prášek pro sjezdové lyže.
– na suchý jemnozrnný až hrubozrnný sníh a agresivní sníh
– pro teploty sněhu od -10 °C do -25 °C
– výborné skluzové vlastnosti
– vyniká svou extrémní odolností vůči otěru
– velmi jednoduché použití
– zažehlovací teplota 140 °C
24560

75 g

Počet kusů v balení 1
sjezdové

Tip experta

- Mix It Your License to Win

TIPP

Všechny prášky SpeedBase Hybrid Powder

20

250081

615976

SpeedBase Matrix MID

Nejprodávanější

Vysoce fluorovaný základní prášek pro běžecké lyže.
– na vlhký až suchý nový a jemnozrnný sníh
– pro teploty sněhu od -2 °C do -10 °C
– výborné skluzové vlastnosti
– vyniká svou extrémní odolností vůči otěru
– velmi jednoduché použití
– zažehlovací teplota 120 °C
TIPP

24570

75 g

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

SPEEDBASE Matrix

Počet kusů v balení 1
běžecké

Tip experta

- Mix It Your License to Win

SpeedBase Matrix COLD
Vysoce fluorovaný základní prášek pro běžecké lyže.
– na vlhký až suchý jemný až hrubozrnný sníh
– pro teploty sněhu od -8 °C do -20 °C
– výborné skluzové vlastností
– vyniká svou extrémní odolností vůči otěru
– velmi jednoduché použití
– zažehlovací teplota 140 °C
TIPP

24575

75 g

Počet kusů v balení 1
běžecké

Tip experta

- Mix It Your License to Win
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ZÁVODNÍ DOKONČOVACÍ PRODUKTY

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

SPEEDBLOCK
SpeedBlock WET
Stlačený 100% fluorkarbonový prášek.
– nejlepší použití na: vlhký až mokrý nový sníh, zrnitý až hrubozrnný starý nebo technický sníh
– pro teploty sněhu od 0 °C do -5 °C
– extrémní zrychlení, nejvyšší rychlost
– rychlá a jednoduchá aplikace, možno i před startem
– balení dlouho vydrží
– použití: nanést a zapracovat korkem; může se také zažehlit (95 °C ~ 100 °C)
HF

HIGHFLUORATED

WAX

24351

15 g

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Nejprodávanější

SpeedBlock MID
Stlačený 100% fluorkarbonový prášek.
– nejlepší použití na: nový nebo vlhký starý sníh nebo technický sníh
– pro teploty sněhu od -2 °C do -10 °C
– extrémní zrychlení, nejvyšší rychlost
– rychlá a jednoduchá aplikace, možno i před startem
– použití: nanést a zapracovat korkem; může se také zažehlit (105 °C)
– balení dlouho vydrží
HF

HIGHFLUORATED

WAX

24353

15 g

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

SpeedBlock COLD
Stlačený 100% fluorkarbonový prášek.
– nejlepší použití na: suchý nebo zrnitý sníh
– pro teploty sněhu od -5 °C do -20 °C
– extrémní zrychlení, nejvyšší rychlost
– rychlá a jednoduchá aplikace, možno i před startem
– použití: nanést a zapracovat korkem; může se také zažehlit (125 °C)
– balení dlouho vydrží
HF

HIGHFLUORATED

WAX

24355

15 g

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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ZÁVODNÍ
SPEEDPASTE
DOKONČOVACÍ SPREJE
SpeedFinish 2.0 WET
Vysoce koncentrovaný fluorový sprej.
– použití na vlhký nový sníh, mokrý sníh a jemnozrnný až hrubozrnný starý sníh
– pro teploty sněhu od 0 do -4 °C
– zvyšuje rychlost a schopnost zrychlení
– velmi odolný vůči špíně
– působení dokončovací vrstvy se optimálně zvyšuje s použitím vysoce fluorovaných vosků
– jednoduchá a rychlá aplikace před závodem

24366

50 ml

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

4

250081

643665

4

250081

643672

4

250081

643689

SpeedFinish 2.0 MID

Nejprodávanější

Vysoce koncentrovaný fluorový sprej.
– univerzální použití na všechny typy sněhu
– pro teploty sněhu od -2 °C do -10 °C
– zvyšuje rychlost a schopnost zrychlení
– velmi odolný vůči špíně
– působení dokončovací vrstvy se optimálně zvyšuje s použitím vysoce fluorovaných vosků
– jednoduchá a rychlá aplikace před závodem

24367

50 ml

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

SpeedFinish 2.0 COLD
Vysoce koncentrovaný fluorový sprej.
– použití na studený a agresivní sníh
– pro teploty sněhu od -8 °C do -20 °C
– zvyšuje rychlost a schopnost zrychlení
– velmi odolný vůči špíně
– působení dokončovací vrstvy se optimálně zvyšuje s použitím vysoce fluorovaných vosků
– jednoduchá a rychlá aplikace před závodem

24368

50 ml

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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ZÁVODNÍ DOKONČOVACÍ PRODUKTY

PASTA
SpeedPaste Racing
Vosková pasta s vysokým obsahem fluorkarbonu.
– na vlhké až mokré podmínky. Obzvláště na mokrý nový sníh.
– pro teploty sněhu od 0 do -6 °C
– vysoká odolnost proti otěru, široký rozsah použití
– optimální použití na závodní vosky
– jednoduchá aplikace
– balení vydrží dlouho

Nejprodávanější
24370

30 g

Počet kusů v balení 1

Zdroj fotografie: Nordic Focus

sjezdové běžecké
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SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

Tabulka závodních dokončovacích produktů pro SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ

COLD
WET
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Finish 2.0

MID
COLD

Speed Paste

Paste Racing

Tabulka závodních dokončovacích produktů pro BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
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ZÁVODNÍ VOSKY
RacingMix WET
Vysoce fluorovaný vosk pro trénink i závody.
– na jemnozrnný až hrubozrnný a mokrý sníh
– pro teploty sněhu od 0 ° do -4 °C
– skvělé výsledky týkající se zrychlení, skluzových vlastností a odolnosti proti otěru
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– zažehlovací teplota 115~125 °C

24951

150 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

24950

2x 35 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

Nejprodávanější

RacingMix MID
Vysoce fluorovaný vosk pro trénink i závody.
– na jemnozrnný až hrubozrnný a vlhký sníh
– pro teploty sněhu od -4 ° do -10 °C
– skvělé výsledky týkající se zrychlení, skluzových vlastností a odolnosti proti otěru
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– zažehlovací teplota 125~135 °C

24961		

150 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

24960		 2x 35 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

RacingMix COLD
Vysoce fluorovaný vosk pro trénink i závody
– na jemnozrnný až hrubozrnný a agresivní sníh
– pro teploty sněhu od -10° do -25 °C
– skvělé výsledky týkající se zrychlení, skluzových vlastností a odolnosti proti otěru
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– zažehlovací teplota 140~150 °C

24971		

150 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

24970		 2x 35 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké
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ZÁVODNÍ VOSKY
Additiv High-Fluor GW 25
Vysoce fluorované aditivum pro kolekci závodních vosků.
– použití při vysoké vlhkosti vzduchu a/nebo sněhu
– ke zlepšení skluzových vlastností a odpudivosti vody a špíny
– muže se přidat k voskům RacingMix a SpeedBase
– zažehlovací teplota 115~125 °C

Tip experta
24139		

150 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

24140		 2x 35 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

RacingMix WET

0 ° ~ -4 °C

jemnozrnný/hrubozrnný mokrý

115 - 125 °

RacingMix MID

- 4 ° ~ -10 °C

jemnozrnný/hrubozrnný vlhký

125 - 135 °

RacingMix COLD

- 10 ° ~ -18 °C

jemnozrnný/hrubozrnný agresivní

140 - 150 °

Additiv High-Fluor GW 25

GW 25 se může přidávat k voskům RacingMix a SpeedBase
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ZÁKLADNÍ VOSKY LF

ZÁKLADNÍ VOSKY

Nejprodávanější

Racing Base LF 21
Lehce fluorovaný základní vosk pro sjezdové, běžecké i skokanské lyže. Používá se v celé škále – od ledového
agresivního sněhu, přes technický až po mokrý. Vhodný také do lyžařských hal. Perfektní základní
vosk pro dlouhé distance. Při skocích na lyžích je vhodný na ledovou stopu.
– pro teploty sněhu od 0° do -20 °C
– vysoká odolnost proti otěru
– minimální zachytávání špíny
– široká škála použití
– zažehlovací teploty 140 ~150 °C

24908		

150 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

24911		 2x35 g

Počet kusů v balení 6

4

250081

610841

4

250081

249119

sjezdové běžecké

Fluormix bílý
Lehce fluorovaný, vysoce kvalitní tréninkový a základní vosk
na všechny typy sněhu.
– použití především při vyšší vlhkosti
– pro teploty sněhu 0° až -14°C
– vysoká odolnost proti otěru
– zažehlovací teplota 125 ~135 °C

24131		

150 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

24134		 2x35 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké
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ZÁKLADNÍ VOSKY
Alphamix žlutý
Kvalitní základní a tréninkový vosk na hydrokarbonové bázi.
– pro měkký, nový a jemnozrnný sníh
– pro teploty sněhu od 0° do -4 °C
– vyniká svou extrémní odolností vůči otěru
– zažehlovací teplota 115 ~125 °C

24101		

150 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

24104		 2x35 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

Nejprodávanější

Tip experta
Doporučujeme pro voskovací stroje s technologií
infračerveného záření.

Betamix červený
Kvalitní základní a tréninkový vosk na hydrokarbonové bázi.
– na všechny typy sněhu
– pro teploty sněhu od -4° do -14 °C
– vyniká svou extrémní odolností vůči otěru a širokou škálou použití
– ideální jako transportní vosk
– zažehlovací teplota 125 ~135 °C

24111		

150 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

24114		 2x35 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

Ultramix MODRÝ
Vysoce kvalitní základní a tréninkový vosk na hydrokarbonové bázi.
– určen pro studený, starý a agresivní sníh
– pro teploty sněhu od -8° do -20 °C
– vyniká svou extrémní odolností vůči otěru
– zažehlovací teplota 135 ~145 °C

24121		

150 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

24124		 2x35 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké
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ZÁKLADNÍ VOSKY

ZÁKLADNÍ VOSKY

Nejprodávanější

Worldcup Mix HOT ŽLUTÝ-ČERVENÝ
Vysoce kvalitní základní a tréninkový vosk na hydrokarbonové bázi.
– praktická sada obsahující tyčinku Alphamix ŽLUTÝ a tyčinku Betamix ČERVENÝ
– na všechny typy sněhu
– na teploty sněhu od 0° do -14 °C
– zažehlovací teplota 115 ~145 °C

24128		 2x35 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

Worldcup Mix COLD ČERVENÝ-MODRÝ
Vysoce kvalitní základní a tréninkový vosk na hydrokarbonové bázi.
– praktická sada obsahující tyčinku Betamix ČERVENÝ a tyčinku Ultramix MODRÝ
– na všechny typy sněhu
– na všechny teploty sněhu od -4° do -20°C!
– zažehlovací teplota 125 ~145 °C

24127		 2x35 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

Jump Ceramic Wax
Speciálně vyvinutý tréninkový a závodní vosk pro keramické stopy.
– vhodný pro všechny teploty vzduchu
– jednoduché použití – není potřeba míchat!
– extrémní odolnost proti otěru
– zažehlovací teplota 135 – 145 °C

24906		

150 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké
4

30

250081

610919
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Zdroj fotografie: © HEAD Sport GmbH / Sportovec: Matthias Mayer
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UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY

UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY

Nejprodávanější

Natural Skiwax Fluid
Univerzální tekutý vosk vhodný pro všechny typy sněhu a teploty.
– praktické kapesní balení „vše v jednom“
– s integrovanou houbičkou a leštící plstí
– postará se o optimální skluzové vlastnosti a ošetří skluznici
– rychlé a jednoduché použití
– biologicky odbouratelný

10 min.

24023		 100 ml

Počet kusů v balení 12
sjezdové běžecké

Natural Skiwax Stick
Univerzální vosk k přímému nanášení, vhodný na všechny typy sněhu i teploty.
– postará se o optimální skluzové vlastnosti a ošetřuje skluznici
– praktický kapesní formát, příjemný do ruky, určen pro rychlou aplikaci v terénu
– rychlé a jednoduché použití
– s praktickou leštící plstí
– vhodný také na bočnice
– biologicky odbouratelný








24015		

50 g

Počet kusů v balení 12
sjezdové běžecké

Natural Skiwax Paste
Univerzální lyžařský vosk ve formě pasty pro všechny typy sněhu i teploty.
– tuba s integrovanou houbičkou k nanášení
– postará se o optimální skluzové vlastnosti a zároveň ošetří skluznici
– rychlé a jednoduché použití
– biologicky odbouratelný

10 min.

24012		

75 ml

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké
4

32

250081

615709

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY
Natural Skiwax Spray
Lyžařský vosk ve spreji. Na všechny typy sněhu i teploty.
– postará se o optimální skluzové vlastnosti a ošetří skluznici
– rychlé a jednoduché použití
– s praktickou leštící plstí
– air sprej neškodící životnímu prostředí
– biologicky odbouratelný

20

10 min.

-3
m
0c

24004		 200 ml

Počet kusů v balení 12
sjezdové běžecké

Natural Skiwax
Univerzální tyčinka horkého vosku pro všechny typy sněhu a teploty.
– postará se o optimální skluzové vlastnosti a ošetří skluznici
– rychlé a jednoduché použití
– zažehlovací teplota 120~130 °C
– biologicky odbouratelný

24005		

150 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

24007		 2x35 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

Natural Skiwax Display

400 mm

210 mm

Obsah:
– 4x 24012 Natural Skiwax Paste 75 ml
– 4x 24023 Natural Wax Fluid 100 ml
– 5x 24015 Natural Skiwax Stick 50 g
– Rozměry: 210 x 210 x 400 mm

24065		

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

23064 (Prázdný stojan )		

Počet kusů v balení 1

4

250081

624657

m

0m
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UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY
Fluor Skiwax Fluid
Univerzální tekutý vosk s fluorem, který se postará o nejlepší skluzové vlastnosti na vlhkém a mokrém sněhu.
– praktické balení „vše v jednom“, kapesní formát
– s integrovanou houbičkou k nanášení a leštící plstí
– postará se o optimální skluzové vlastnosti, ošetřuje skluznici
– vhodné použití u dorosteneckých závodních lyží
– rychlá a snadná aplikace

5 min.

24021		

75 ml

Počet kusů v balení 12
sjezdové běžecké

NoWax AntiIce & Glider Spray
Sprej pro jistý a snadný skluz a stoupání, který je určen pro lyže zero, chemical a skluznice se šupinami.
– zabraňuje tvoření námraz na odrazových plochách lyží
– rychlé a snadné použití
– airsprej neškodící životnímu prostředí

20

15 min.
m

0c

-3

24031		 200 ml

Počet kusů v balení 12
běžecké

Tip experta

Ski Tour Skin Spray
Impregnace určená pro úpravu stoupacích pásů. Vhodná pro všechny typy sněhu i teploty.
– zabraňuje nalepování sněhu i ledu
– ošetřuje všechny typy stoupacích pásů (testováno na produktech firem Fischer, Atomic, Salomon a Madshus)
– zlepšuje skluzové vlastnosti a ošetřuje pásy
– airsprej neškodící životnímu prostředí, stoupací pásy ošetřuje šetrně
– použití: nastříkat před začátkem túry, nechat uschnout a lehce zažehlit žehličkou (100 °C)

3 min.











24873		 125 ml

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

4
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250081

248730
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ZÁKLADNÍ VOSKY
Smart Waxer Set
Praktická voskovací sada, která vám pomůže v začátcích při voskování za horka.
Obsahuje:
– 1x 20603 Žehlička SmartWaxer
– 1x 24104 Alphamix ŽLUTÝ 2x 35g
– 1x 24114 Betamix ČERVENÝ 2x 35g
– 1x 24124 Ultramix MODRÝ 2x 35g
– 1x 24510 Nylonový kartáč
– 1x 20630 Plastová škrabka 3mm
– 1x 24492 Ubrousky CareFleece 50 útržků
– 1x 24410 WaxAb 250 ml
– 1x 20694 Pevný kufřík

24046			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

4

250081

640466

4

250081

624060

Alpin Starter Set
Obsahuje:
– 1x 24624 Edge Trick
– 1x 24454 Ergo Easy
– 1x 24114 Betamix ČERVENÝ 2x 35 g
– 1x 24124 Ultramix MODRÝ 2x 35 g
– 1x 20630 Plastová škrabka 3 mm
v taštičce na zip

24049			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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Zde najdete online rady,
jak voskovat

Zdroj fotografie: Fischer

www.holmenkol.com/de/wachsberater.html
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STOUPACÍ VOSKY

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

KLISTRY
Klistr MODRÝ
– základní klistr pro všechny ostatní klistry
– široký rozsah použití u hrubozrnného, agresivního sněhu, technického sněhu a na ledovou stopu
– pro teplotu vzduchu od -3 °C do -20 °C
– balení včetně aplikační špachtle

24237		

60 ml

Počet kusů v balení 6
běžecké

Klistr FIALOVÝ
– na mokrý, hrubozrnný sníh a zmrzlou ledovou stopu
– pro teplotu vzduchu od +2 °C do -4 °C
– balení včetně aplikační špachtle

24236		

60 ml

Počet kusů v balení 6
běžecké

Klistr červený
– široký rozsah použití od ledové stopy až po hrubozrnný mokrý sníh (klistr na proměnlivé sněhové podmínky)
– pro teplotu vzduchu od +3 °C do -2 ° C
– balení včetně aplikační špachtle

Nejprodávanější
24234		

60 ml

Počet kusů v balení 6
běžecké

Klistr ČERVENÝ SPECIÁL
– na nový vlhký sníh a mokré, rozbředlé stopy
– pro teplotu vzduchu od 0 °C do -2 °C
– balení včetně aplikační špachtle

24233		

60 ml

Počet kusů v balení 6
běžecké

38

Klistr UNIVERZÁLNÍ
– široký rozsah použití od starého jemnozrnného sněhu až po hrubozrnný zmrzlý sníh (vlhký až ledový)
– pro teplotu vzduchu od +4 °C do -4 °C
– balení včetně aplikační špachtle

Nejprodávanější
24232		

60 ml

Počet kusů v balení 6
běžecké

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

KLISTRY

Klistr STŘÍBRNÝ
– speciální klistr pro jemnozrnný starý, mokrý a zašpiněný sníh
– pro teploty vzduchu od +3 °C do -1 °C
– balení včetně aplikační špachtle

24231		

60 ml

Počet kusů v balení 6
běžecké

Klistr ČERNÝ SPECIÁL
– speciální klistr na jemnozrnný starý až mokrý sníh
– používá se v kombinaci s ostatními stoupacími vosky
– pro teplotu vzduchu od +10 °C do -1 °C
– balení včetně aplikační špachtle

Nejprodávanější

24230		

60 ml

Počet kusů v balení 6
běžecké
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STOUPACÍ VOSKY

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

STOUPACÍ VOSKY
Stoupací vosk ZÁKLADNÍ
Základní vosk pro zvýšenou odolnost proti otěru stoupacích vosků u starého, agresivního a technického sněhu.
– pro teploty vzduchu od -2 °C do -10 °C

24224		

45 g

Počet kusů v balení 6
běžecké

Stoupací vosk ZELENÝ
– na suchý, studený nový a pouze mírně transformovaný sníh
– pro teploty vzduchu od -6 °C do -20 °C

24219		

45 g

Počet kusů v balení 6
běžecké

Stoupací vosk MODRÝ
– na suchý a jemnozrnný starý sníh
– pro teploty vzduchu od -3 °C do -7 °C

24218		

45 g

Počet kusů v balení 6
běžecké

Stoupací vosk MODRÝ EXTRA
– široký rozsah použití na suchém, novém a jemnozrnném prachovém sněhu a technickém sněhu
– pro teploty vzduchu od -2 °C do -6 °C

24217		

45 g

Počet kusů v balení 6
běžecké

Stoupací vosk MODRÝ SPECIÁL
– nejlepší použití při vysoké vlhkosti vzduchu, na nový a jemnozrnný prachový a technický sníh
– pro teploty vzduchu od -1 °C do -6 °C

Nejprodávanější
24216		

45 g

Počet kusů v balení 6
běžecké
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Stoupací vosk FIALOVÝ SPECIÁL
– široký rozsah použití od (padajícího) nového sněhu až po jemný starý nebo transfomovaný sníh a technický sníh
– pro teploty vzduchu od 0 °C do -2 °C

Nejprodávanější

24212		

45 g

Počet kusů v balení 6
běžecké

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

STOUPACÍ VOSKY

Stoupací vosk FIALOVÝ
– na vlhký nový sníh kolem nuly
– pro teploty vzduchu kolem 0 °C

24213		

45 g

Počet kusů v balení 6
běžecké

Stoupací vosk ČERVENÝ
Nejlepší použití na jemný starý nebo transformovaný sníh a jemnozrnný technický sníh.
– pro teploty vzduchu od +2 °C do -1 °C

24211		

45 g

Počet kusů v balení 6
běžecké

Stoupací vosk ŽLUTÝ
– podobný klistru, použití při proměnlivých podmínkách při vlhkém novém sněhu společně s tvrdšími vosky
– pro teploty vzduchu +4 °C do -1 °C

24210		

45 g

Počet kusů v balení 6
běžecké
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SADY STOUPACÍCH VOSKŮ

STOUPACÍ VOSKY
3x stoupací vosk do stopy
Trojbalení obsahuje:
– 1x 24211 stoupací vosk ČERVENÝ 45 g
– 1x 24212 stoupací vosk FIALOVÝ SPECIÁL 45 g
– 1x 24216 stoupací vosk MODRÝ SPECIÁL 45 g

24222		 3x 45 g

Počet kusů v balení 1
běžecké

Nordic Starter Set
Obsahuje:
– 1x 24217 stoupací vosk MODRÝ EXTRA 45 g
– 1x 24212 stoupací vosk FIALOVÝ SPECIÁL 45 g
– 1x 24232 klistr UNIVERZÁLNÍ 60 ml
– 1x 24234 klistr ČERVENÝ 60 ml
– 1x 20646 syntetický korek
v taštičce na zip

24047			

Počet kusů v balení 1
běžecké

4

250081

624046

4

250081

624053

Grip & Glidewax Set
Obsahuje:
– 1x 24217 stoupací vosk MODRÝ EXTRA 45 g
– 1x 24212 stoupací vosk FIALOVÝ SPECIÁL 45 g
– 1x 24114 Beta Mix ČERVENÝ 2x 35 g
– 1x 20646 syntetický korek
– 1x 20630 plexisklová škrabka 3 mm
v taštičce na zip

24048			

Počet kusů v balení 1
běžecké
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Tabulka vosků na klasické lyžování
-25° -20° -15° -12° -10° -8°

-6°

-5°

-4°

-3°

-2°

-1°

0°

+1° +2° +3° +4° +5° 10°

Základní
Zelený
Modrý
Modrý extra
STOUPACÍ
VOSK

Modrý speciál
Fialový speciál
Fialový
Červený
Žlutý
-25° -20° -15° -12° -10° -8°

-6°

-5°

-4°

-3°

-2°

-1°

0°

+1° +2° +3° +4° +5° 10°

Modrý
Zdroj fotografie: Nordic Focus / Sportovec: Tim Tscharnke

Fialový
Červený
KLISTR

Červený speciál
Univerzální
Stříbrný
Černý speciál
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Fotograf: Ben Wiesenfarth
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TOURINGOVÉ VOSKY
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SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

TOURINGOVÉ VOSKY

TOURINGOVÉ VOSKY

Nejprodávanější

Ski Tour Wax Stick
Univerzální vosk k přímému nanášení na stoupací pásy i skluznici. Vhodný na všechny typy sněhu i teploty.
– vhodný pro všechny druhy stoupacích pásů
– zlepšuje skluzové vlastnosti a ošetřuje skluznici
– šetrně ošetřuje stoupací pásy
– praktický kapesní formát, příjemný do ruky
– použití: nanáší se před a během skialpové túry, zapracuje se pomocí leštící plsti








24871		

50 g

Počet kusů v balení 6
sjezdové

4

250081

648714

Ski Tour Skin Spray
Impregnace určená pro úpravu stoupacích pásů. Vhodná pro všechny typy sněhu i teploty.
– zabraňuje nalepování sněhu i ledu
– ošetřuje všechny typy stoupacích pásů
– zlepšuje skluzové vlastnosti a ošetřuje skluznici
– airsprej neškodící životnímu prostředí, stoupací pásy ošetřuje šetrně
– použití: nastříkat před začátkem túry, nechat uschnout a lehce zažehlit žehličkou (100 °C)

10 min.











24873		 125 ml

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

4
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250081

648738

Ski Tour Skin Spray Racing
Závodní sprej na ošetření stoupacích pásů. Vhodný pro všechny typy sněhu i teploty.
– zabraňuje nalepování sněhu a ledu
– zlepšuje stoupací schopnosti
– optimalizuje skluzové vlastnosti pro dosažení vyšší rychlosti
– stoupací pásy ošetřuje velmi šetrně
– použití: nastříkat před začátkem túry, nechat uschnout

5 min.

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

TOURINGOVÉ VOSKY











24875		

50 ml

Počet kusů v balení 1
sjezdové

4

250081

648752

Ski Tour Decor Spray
Sprej na ošetření svrchní strany lyží zabraňující tvoření ledu.
– zabraňuje nalepování sněhu a ledu na svrchní straně lyží
– použití: před začátkem túry nastříkat a nechat zaschnout
– neškodí životnímu prostředí

15 min.

24877		 125 ml

Počet kusů v balení 6
sjezdové

4

250081

648776

250081

624558

210 mm

400 mm

Stojan Ski Tour
Obsah:
– 4x 24877 Ski Tour Decor Spray 125 ml
– 8x 24873 Ski Tour Skin Spray 125 ml
– 6x 24871 Ski Tour Wax Stick 50 g
– Rozměry: 210 x 210 x 400 mm

24055			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

m

2

m
10

23054 (Prázdný stojan)		

Počet kusů v balení 1

4
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KARTÁČE

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

KARTÁČE

Novinka

Ocelový kartáč
Optimální ocelový kartáč k čištění skluznice před a během voskování za horka.
– perfektně se hodí k vykartáčování základního vosku

70

mm

125

mm

24524

25 mm		

Počet kusů v balení 4
sjezdové běžecké
4

250081

645249

Oválný kartáč ocelový
Ocelový kartáč na čištění skluznice před a během voskování za horka, jehož schopnosti jsou ověřeny ve Světovém poháru.
– velmi dobře se s ním pracuje díky velké ploše, kde se kartáč drží a díky navlékacímu pásku
– perfektně se hodí k vykartáčování základního vosku
– standardní kartáč používaný u běžeckých závodů

10

0m

m

210

mm

24522

25 mm		

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Měděný kartáč
70 mm

Hrubý měděný kartáč vhodný k čištění skluznice před a během voskování za horka.
– skvělý k odkrytí struktury
– ideální jako univerzální kartáč
125 mm

24502

12 mm		

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

Oválný měděný kartáč
Hrubý měděný kartáč vhodný k čištění skluznice před a během voskování za horka.
– velmi dobře se s ním pracuje díky velké ploše, kde se kartáč drží a navlékacímu pásku
– skvělý k odkrytí struktury
– ideální jako univerzální kartáč

10

0m

m

210

mm

24520

12 mm		

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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Tip experta

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

KARTÁČE
Oválný měděný kartáč s dlouhými vlákny
Hrubý měděný kartáč používaný ve Světovém poháru na čištění skluznice před a během voskování za horka.
– velmi dobře se s ním pracuje díky velké ploše, kde se kartáč drží a díky navlékacímu pásku
– skvělý k odkrytí struktury
– extrémně dlouhá životnost
– standardní kartáč používaný při závodech ve sjezdovém lyžování

10

0m

m

210

mm

24534

20 mm		

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

4

250081

645348

Žíněný kartáč
70 mm

Ideální žíněný kartáč určený k zapracování a vykartáčování dokončovacích produktů (např. prášky HOLMENKOL Syntec
Race Powder)

125 mm

24513

8 mm		

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

Oválný kartáč žíněný
Ideální žíněný kartáč pro zapracování a vykartáčování dokončovacích produktů (např. prášky HOLMENKOL Syntec Race
Powder).
– velmi dobře se s ním pracuje díky velké ploše, kde se kartáč drží a díky navlékacímu pásku

10

0m

m

210

mm

24533

10 mm		

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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KARTÁČE

Tip experta

Dokončovací kartáč ocelový mikro
Velmi jemný kartáč pro finální odkrytí struktury používaný ve Světovém poháru.
– odstraňuje poslední zbytky vosku hluboko uvnitř struktury
– zvyšuje rychlost lyží
– optimální použití pro dokončovací produkty (např. prášky HOLMENKOL Syntec Race Powder)
– tajný tip k čištění skluznice po závodech (použití čistícího prostředku HOLMENKOL Nano-CFC-Cleaner)

70 mm

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

KARTÁČE

125 mm

24503

12 mm		

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké
4

250081

614764

Dokončovací oválný kartáč ocelový mikro
95 mm

Velmi jemný ocelový kartáč pro finální odkrytí struktury používaný ve Světovém poháru.
– velmi dobře se s ním pracuje díky velké ploše, kde se kartáč drží a díky navlékacímu pásku
– odstraňuje poslední zbytky vosku hluboko uvnitř struktury
– zvyšuje rychlost lyží
– optimální použití pro dokončovací produkty (např. prášky HOLMENKOL Syntec Race Powder)
– tajný tip k čištění skluznice po závodech (použití čistícího prostředku HOLMENKOL Nano-CFC-Cleaner)
150 mm

24523

12 mm		

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Nejprodávanější
Nylonový kartáč
70 mm

Velmi kvalitní nylonový kartáč.
– optimálně se hodí pro přeleštění dokončovacích produktů (např. prášky HOLMENKOL Syntec Race Powder)

24510

125 mm

8 mm		

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

Oválný nylonový kartáč
Velmi kvalitní nylonový kartáč.
– optimálně se hodí pro přeleštění dokončovacích produktů (např. prášky HOLMENKOL Syntec Race Powder)

10

0m

m

m

210 m

24530

12 mm		

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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ROTAČNÍ KARTÁČE
Rotační kartáč měděný
Optimální měděný kartáč na čištění skluznice před a během voskování za horka.
– speciálně určen na nové a čerstvě broušené lyže
– TIP! Kartáčovat s nízkým počtem otáček a používat jen s ochrannými pracovními pomůckami.

20674

12 mm		

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

120 mm

120 mm

Rotační kartáč Fibre
Univerzální kartáč pro vykartáčování všech druhů zažehleného vosku.

20670

12 mm		

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

120 mm

Rotační kartáč žíněný
Žíněný kartáč k vykartáčování skluzových vosků a dokončovacích produktů.

20672

7 mm		

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

120 mm

Rotační kartáč nylonový
Nylonový kartáč velmi vhodný k přeleštění dokončovacích produktů.

20671

7 mm		

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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KARTÁČE

120 mm

Tip experta

ROTAČNÍ KARTÁČE
Rotační kartáč fleecový
Bezešvý fleecový váleček určený k optimálnímu a skluznici šetřícímu zapracování dokončovacích produktů, který se
používá ve Světovém poháru.

20688			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

KLIK

SpeedStick Pro II
Velmi kvalitní nástroj na výměnu všech druhů rotačních kartáčů.
– zhotovení z kvalitní oceli
– unikátní zacvakávací mechanismus pro rychlou výměnu

20685		 120 mm

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

SpeedShield Pro II (ochranná pracovní pomůcka)
Optimální ochranný kryt pro SpeedStick (20685).

20686		 120 mm

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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ČIŠTĚNÍ

Nejprodávanější

Odstraňovač vosku ve spreji WaxAb
Speciální čistící prostředek a odstraňovač vosku.
– perfektně se hodí k šetrnému odstraňování vosku, mastnoty, oleje a pryskyřice ze skluznice lyží, rukou i oblečení
– možno optimálně dávkovat

20
-3
0c
m

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

ČIŠTĚNÍ

24410		 250 ml

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

Čistící prostředek
Speciální čistící prostředek a odstraňovač vosku.
– perfektně se hodí k šetrnému odstraňování vosku, mastnoty, oleje a pryskyřice ze skluznice lyží, rukou i oblečení
– možno optimálně dávkovat

15 min.

20421		 500 ml

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

20422		 1000 ml

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

20423 		 3000 ml

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Čistící prostředek nano-CFC Fluor
Jedinečný speciální čistící prostředek pro prášky Syntec a další závodní produkty.
– selektivně rozpouští přípravky s fluorem
– nesnižuje působení parafínového základu
– v návaznosti na jeho aplikaci vstřebá lyže více vosku
– pravidelným používáním získají lyže vyšší základní rychlost

15 min.

Tip experta

24418		 100 ml

Počet kusů v balení 4
sjezdové běžecké

24419		 500 ml

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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ČIŠTĚNÍ
CareFleece 50
Speciální velmi savý fleece.
– optimální použití při čištění skluznice a leštících pracích

24492		 50 kusů

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
4

250081

615525

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

VYLEPŠENO

VYLEPŠENO
CareFleece
Speciální velmi savý fleece.
– optimální použití při čištění skluznice a leštících pracích
– s praktickou perforací

24490		27 m x 20 cm

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

24491		102 m x 20 cm Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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ŽEHLIČKY

ŽEHLIČKY
Žehlička SmartWaxer
12 mm

Nejprodávanější

Velmi kvalitní a praktická žehlička.
– jednoduché a přesné nastavení teploty pomocí otočného kolečka
– konstantní regulace teploty díky extra silné žehlicí ploše
– nastavení teploty v rozsahu 50-160°C
– jedinečná speciální struktura na žehlicí ploše zaručí optimální rozprostření vosku
– balení obsahuje tepelně odolnou odkládací podložku
– 12 mm silná žehlicí plocha

20603		

230 V

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

20604		

110 V

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Žehlička ClassicWaxer
12 mm

Velmi kvalitní a praktická žehlička používaná a ověřená při závodech.
– jednoduché a přesné nastavení teploty pomocí otočného kolečka
– konstantní regulace teploty díky extra silné žehlicí ploše
– hladká žehlicí plocha (bez drážek) je vhodná hlavně k zažehlování stoupacích vosků
– balení obsahuje tepelně odolnou odkládací podložku
– 12 mm silná žehlicí plocha

20602		

230 V

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Žehlička Electronic RacingWaxer

NEW
15 mm

Profesionální žehlička používaná a ověřená při závodech.
– jednoduché a přesné nastavení teploty pomocí otočného kolečka
– teplota se reguluje pomocí mikroprocesoru, díky kterému zůstává při práci stabilní
– extra silná žehlicí plocha umožňuje ideální zpracování tepelně citlivých speciálních a závodních vosků
– nastavení teploty v rozsahu 90-160°C
– vyrobeno v EU
– balení obsahuje tepelně odolnou odkládací podložku
– 15 mm silná žehlicí plocha

24420		

230 V

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

24421		

110 V

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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ŽEHLIČKY
Žehlička Digital RacingWaxer
Profesionální žehlička používaná a ověřená při závodech Světového poháru s digitálním ukazatelem.
– jednoduché a přesné nastavení teploty pomocí otočného kolečka
– teplota se reguluje pomocí mikroprocesoru, díky kterému zůstává při práci stabilní
– extra silná žehlicí plocha umožňuje ideální zpracování tepelně citlivých speciálních a závodních vosků.
– nastavení teploty v rozsahu 90-180 °C
– vyrobeno v EU
– balení obsahuje tepelně odolnou odkládací podložku
– 15 mm silná žehlicí plocha

15 mm

24422		

230 V

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

24423		

110 V

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Novinka

26 mm

Žehlička Digital RacingWaxer Thick Plate 2.0
Profesionální žehlička s digitálním ukazatelem teploty používaná a ověřená týmy ve Světovém poháru.
– jednoduché nastavení teploty pomocí dotykového displeje
– teplota se reguluje pomocí mikroprocesoru, díky kterému zůstává při práci stabilní
– extra silná žehlicí plocha umožňuje ideální zpracování tepelně citlivých speciálních a závodních vosků
– perfektně se hodí na použití při nízkých okolních teplotách
– nastavení teploty v rozsahu 90-200 °C
– vyrobeno v EU
– baleno ve stabilním kufříku
– 26 mm silná žehlicí plocha

25441		

230 V

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

25442		

110 V

4

250081

654418

4

250081

654425

4

250081

617314

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Odkládací stojan na žehličku
Stabilní hliníkový stojan na žehličku se silikonovou ochranou.
– připevňuje se na servisní stůl (např. 20725)
– vhodný na všechny stoly s tloušťkou pracovní desky do max. 50 mm
– hodí se pro všechny žehličky do šířky 110 mm
– odolný vůči teplotě do 230 °C

20723			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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ŽEHLIČKY
Wax Fleece
Velmi kvalitní fleece pro použití při zažehlování.
– určen pro rovnoměrné a šetrné nanesení vosku
– zabraňuje přímému kontaktu žehličky se skluznicí

20620		100 kusů

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

ŠKRABKY
Plexisklová škrabka
Velmi kvalitní plexisklová škrabka k odstraňování přebytečného zažehleného vosku.

Nejprodávanější
20630 		130 x 60 x 3 mm Počet kusů v balení 24
sjezdové běžecké
4

014701

000371

4

014701

000883

4

250081

616096

4

014701

601028

4

014701

024582

20631		130 x 60 x 5 mm Počet kusů v balení 12
sjezdové běžecké

Závodní ostřič plexisklových škrabek
Profesionální nástroj k ostření plexisklových škrabek používaný a ověřený ve Světovém poháru.
– použitelný pro škrabky 3-6 mm široké
– vhodný pro připevnění na pracovní stůl
– obsahuje pilník CrossFile Mini 100 x 30 mm (20521)

24622			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Drážková škrabka na běžecké a skokanské lyže
Velmi kvalitní a odolná drážková škrabka se zakulacenými hliníkovými konci.
– vhodná na čištění středové drážky běžeckých a skokanských lyží

20638			

Počet kusů v balení 1
běžecké

Nerezová škrabka
Velmi ostrá a odolná nerezová škrabka.
– vhodná na úpravu bočních hran a skluznic

20635		112,5 x 60 mm Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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BRUSNÉ POLŠTÁŘKY / KORKY / OPRAVY / ÚPRAVA HRAN

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

BRUSNÉ POLŠTÁŘKY
PadSet
Speciální brusné polštářky na zdrsňování skluznice.

24495			

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké
4

250081

610933

4

014701

024612

4

014701

024629

4

250081

615174

4

250081

615150

KORKY
Dokončovací korek FinishKork
Speciální korek s leštící plstí k dokončovacím pracím a leštění vosků a urychlovacích produktů.

20645			

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

Syntetický korek SyntheticKork
Speciální korek k zapracování stoupacích vosků.

20646			

Počet kusů v balení 6
běžecké

Nejprodávanější

OPRAVY
FX-Strips
Speciální svíčky pro opravu menších poškození skluznice
– vhodné na všechny běžné typy skluznic
– použití: zapálit, nakapat, seškrábnout a hotovo.

24400 (průhledné)		 5 kusů

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké

24401 (černé)		 5 kusů

Počet kusů v balení 6
sjezdové běžecké
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Edge Trick
Kapesní nástroj s oxidovým kamenem k odstranění zatvrdnutých částí na hranách.
– úhel je možno nastavit po půl stupni od 85° do 90°
– optimální nástroj pro prvotní úpravu hran

24624			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

250081

616119

4

250081

615952

4

250081

611787

4

250081

611794

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

ÚPRAVA HRAN

Segment Stone Blue
Náhradní oxidový kámen pro Edge Trick (24624).

24612			

Počet kusů v balení 1
sjezdové

Ergo Easy
Praktický kapesní ostřič hran se standardními úhly 88° a 89°.
– vhodný ke zjemnění drsných okrajů a ostření ocelových hran lyží a snowboardů
– praktická kapesní velikost
– včetně kvalitního 40 mm pilníku

24454			

Počet kusů v balení 1
sjezdové

Spare File
Náhradní pilník pro Ergo Easy (24454).

24464		 40 mm

Počet kusů v balení 1
sjezdové
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ÚPRAVA HRAN

ÚPRAVA HRAN
Steel Edge WorldCup

Nejprodávanější

Nástroj na úpravu hran sjezdových lyží a snowboardů používaný ve Světovém poháru.
– nastavení úhlu po jednom stupni v rozsahu 88° až 85°
– vhodný k nastavení přesného pracovního úhlu u všech typů lyžařských pilníků, diamantových pilníků a oxidových kamenů
(viz. strana 66-68)

24475			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

250081

614917

World Cup File Guide
Velmi kvalitní hliníkový úhlovač pro vedení pilníku.
– vhodný na všechny typy lyžařských pilníků, diamantových pilníků a oxidových kamenů (viz. strana 66-68)
– balení neobsahuje šroubovací svěrku (24481)

24476

86°		

Počet kusů v balení 1
sjezdové

24477

87°		

4

250081

617802

4

250081

617819

4

250081

617826

4

250081

617833

Počet kusů v balení 1
sjezdové

24478

88°		

Počet kusů v balení 1
sjezdové

24479

89°		

Počet kusů v balení 1
sjezdové

File Guide Clamp
Šroubovací svěrka k upevnění pilníku na úhlovači World Cup File Guide.
– drží pilník nebo diamant ve stabilní a přesné pozici na úhlovači (24476-79)
– tip ze Světového poháru: aby pilník nebo diamant lépe držel, použijte na úhlovač (24476-79) dvě svorky File Guide Clamp

24481			

Počet kusů v balení 1
sjezdové

4
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250081

617840

BaseEdge File Guide
Ideální nástroj pro zešikmení ocelových hran sjezdových lyží a snowboardů zespodu.
– nastavení úhlovače pro vedení pilníku od 0,5° do 1,5°
– vhodné pro pilníky šíře 20 až 25 mm a tloušťky až 6 mm

24450			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

250081

609463

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

ÚPRAVA HRAN

Profi Edger
Velmi kvalitní, ergonomicky tvarovaný ostřič hran s vodícími válečky na spodní straně.
– brusný úhel je nastavitelný od 90° do 85°
– možno použít se všemi typy lyžařských pilníků, diamantovými pilníky a oxidovými kameny (viz. strana 66-68)
– včetně kvalitního 80 mm pilníku

24497			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

250081

244978

Nejprodávanější
Semi Edger
Ergonomicky tvarovaný ostřič hran se skluznými plochami na spodní straně.
– brusný úhel je nastavitelný od 90° do 85°
– možno použít se všemi typy lyžařských pilníků, diamantovými pilníky a oxidovými kameny (viz. strana 66-68)
– včetně kvalitního 80 mm pilníku

24496			

Počet kusů v balení 1
sjezdové

Novinka

4

250081

644969

4

250081

644891

Combi Edger
Všestranný nástroj k broušení hran zespodu a srovnávání bočních hran.
– velmi dobrá manipulace a podpora
– brusný úhel nastavitelný od 89° do 85°
– brusný úhel pro broušení zespodu nastavitelný od 0,5° do 1,0°
– včetně kvalitního 80 mm pilníku
– vhodný pro všechny lyžařské pilníky, diamantové pilníky a oxidové kameny (viz. strana 66-68)

24489			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
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ÚPRAVA HRAN

ÚPRAVA HRAN

Novinka

Combi Edger Spare File
Náhradní pilník určený pro nástroj Combi Edger.

2448901

5 kusů		

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

250081

689014

Novinka
Side Wall Planer Pro
Kvalitní ergonomicky tvarovaný nástroj na srovnávání bočních hran s teflonovými skluznými plochami na spodní straně.
– velmi dobrá manipulace a podpora
– pozice ostří může být nastavena optimálně pro každou boční hranu
– včetně náhradního ostří 6mm

24498			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

250081

644983

Ergo SideWall Planer
Ergonomicky tvarovaný nástroj pro srovnávání bočních hran se skluznými plochami na spodní straně.
– učen pro rychlou a spolehlivou preparaci lyží a snowboardů před ostřením ocelových hran
– pozice ostří se změní jednoduše a flexibilně
– balení obsahuje i náhradní ostří Spare Blade Round 6 mm

24456			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

250081

616317

4

250081

611800

4

250081

617079

SpareBlade
Náhradní ostří určené pro Ergo SideWall Planer (24456).

24463

Radius 3 mm		

Počet kusů v balení 1
sjezdové

24474

Kulatý 6 mm		

Počet kusů v balení 1
sjezdové
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ÚPRAVA HRAN
SmartEdger 230 Volt
Velmi kvalitní elektronická bruska hran pro rychlé, precizní a profesionální broušení hran.
– hrana se může opracovat s menší námahou než při manuální úpravě
– vhodné i pro velmi poškozené hrany
– jednoduché nastavení úhlu v rozsahu 90° až 85°
– balení obsahuje: 4 hrubé pásy (24487), 3 jemné pásy (24488), ochrannou masku a čistící štěteček

24486			

Počet kusů v balení 1
sjezdové

4

250081

644860

4

250081

644877

4

250081

644884

SpareBand Smart Edger Coarse
Náhradní hrubé pásy pro Smart Edger.

24487

5 kusů		

Počet kusů v balení 1
sjezdové

SpareBand Smart Edger Fine
Náhradní jemné pásy pro Smart Edger.

24488

5 kusů		

Počet kusů v balení 1
sjezdové
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PILNÍKY
Závodní pilník L-MAXI
Profesionální pilník na úpravu hran lyží a snowboardů.
– velmi vhodný na zešikmení ocelových hran lyží a snowboardů zespodu
– optimální použití pro úhlovač Base Edge File Guide (24450)

2052300000		250 x 25 mm, 13 zubů/cm 		Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

014701

022946

Závodní pilník L-MINI
Profesionální pilník pro přesnou úpravu hran lyží a snowboardů.
– velmi vhodný na broušení ocelových hran lyží a snowboardů
– optimální použití pro nástroje Steel Edge Worldcup (24475), Profi Edger (24497), World Cup File Guide a Semi Edger (24496)

20524		100 x 25 mm, 13 zubů/cm

Počet kusů v balení 1
sjezdové

Nejprodávanější

4

014701

024230

4

014701

022939

Závodní pilník M-MAXI
Profesionální pilník pro přesnou úpravu hran lyží a snowboardů.
– alternativně použitelný k závodnímu pilníku L-MAXI (24450) – na ještě jemnější broušení
– optimální použití pro úhlovač Base Edge File Guide (24450)

20526		200 x 20 mm, 15 zubů/cm		Počet kusů v balení 1
sjezdové

Závodní pilník M-MINI
Profesionální pilník pro přesnou úpravu hran lyží a snowboardů.
– velmi vhodný na broušení ocelových hran lyží a snowboardů
– alternativně použitelný k závodnímu pilníku L-MINI (20524) – na ještě jemnější broušení
– optimální použití pro nástroje Steel Edge Worldcup (24475), Profi Edger (24497), World Cup File Guide a Semi Edger (24496)

20527		100 x 25 mm, 15 zubů/cm		Počet kusů v balení 1
sjezdové
4
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014701

024247

Závodní pilník S
Profesionální pilník pro detailní úpravu hran lyží a snowboardů.
– alternativně použitelný pro ruční šikmení ocelových hran lyží a snowboardů zespodu

2052900000		150 x 15 mm, 18 zubů/cm		Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

014701

022915

014701

024216

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

PILNÍKY

Pilník CrossFile MAXI
Hrubý velký pilník k předbroušení hran lyží a snowboardů používaný a ověřený ve Světovém poháru.
– optimální použití pro hrubé opravy na ocelových hranách a skluznici

2052000000		300 x 30 mm

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

Pilník CrossFile MINI
Profesionální hrubý pilník k předbroušení hran lyží a snowboardů.
– optimální použití pro hrubé opravy na ocelových hranách a skluznici
– optimální použití pro Steel Edge Worldcup (24475), Profi Edger (24497), World Cup File Guide a Semi Edger (24496)

20521		100 x 30 mm

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

014701

024223

4

014701

024438

4

014701

024377

Kartáč na čištění pilníků
Kartáč, který odstraní z pilníku železné špony a prach z broušení.

20564			

Počet kusů v balení 1
sjezdové

Brusná pryž
Hrubá brusná pryž k dokončovacím pracím hran lyží a snowboardů.
– slouží ke ztupení broušených ocelových hran v přední a zadní části
– optimální použití na odstranění koroze

20550		70 x 50 20 mm

Počet kusů v balení 6
sjezdové
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PILNÍKY / SVĚRÁKY

PILNÍKY
Diamantový pilník World Cup Fine (jemný)
Diamantový pilník k dokončovacím pracím na broušených hranách lyží a snowboardů.
– optimální použití pro leštění a tvrzení ocelových hran
– optimální použití pro nástroje Steel Edge Worldcup (24475), Profi Edger (24497), World Cup File Guide a Semi Edger (24496)

24482			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

250081

644822

Diamantový pilník World Cup Medium (střední)
Diamantový pilník k dokončovacím pracím na broušených hranách lyží a snowboardů.
– optimální použití pro leštění a tvrzení ocelových hran
– optimální použití pro nástroje Steel Edge Worldcup (24475), Profi Edger (24497), World Cup File Guide a Semi Edger (24496)

24483			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

250081

644839

Diamantový pilník World Cup Coarse (hrubý)
Diamantový pilník k dokončovacím pracím na broušených hranách lyží a snowboardů.
– optimální použití pro leštění a tvrzení ocelových hran
– optimální použití pro nástroje Steel Edge Worldcup (24475), Profi Edger (24497), World Cup File Guide a Semi Edger (24496)

24484			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

250081

644846

4

014701

024490

4

014701

024414

Arkansas true hard
Arkansaský kámen k dohlazování broušených hran lyží a snowboardů.
– ostrá hrana díky tomu vydrží déle
– tajný tip pro dokončovací práce na úpravě hran

20576			

Počet kusů v balení 1
sjezdové

Oxyd mini
Oxidový kámen pro všechny opravy hran lyží a snowboardů.
– odstraňuje ztvrdlé části, rez a menší poškození hran

20561			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
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100 mm



SuperProPlus Worldcup

Nejprodávanější

Prvotřídní svěrák na lyže používaný ve Světovém poháru.
– pro všechny typy sjezdových lyží (závodní carvingové, freeridové, freestylové, touringové)
– výškově nastavitelné vnější podpěry s možností nastavení v rozsahu od 90° do 60°
– robustní prostřední svorka je 90 mm široká a je možné ji rozevřít až na 100 mm
– velmi vhodný na úpravu hran a skluznic
– tvořen hliníkovým tělesem odolným vůči tlaku i tahu
– balení obsahuje také 2 držáky brzdiček

24432			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

250081

614153

250081

616911

250081

616911

155 mm



SuperProPlus Wide
Speciální svěrák na lyže určený pro profesionální úpravu skluznic a hran.
– pro všechny typy sjezdových lyží (závodní carvingové, freeridové, freestylové, touringové a skokanské)
– robustní prostřední svorka je 90 mm široká a je možné ji rozevřít až na 155 mm
– výškově nastavitelné vnější podpěry s možností nastavení v rozsahu od 90° do 60°
– tvořen hliníkovým tělesem odolným vůči tlaku i tahu
– balení obsahuje také 2 držáky brzdiček

24428			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

90 mm



All-In-One 2.0

Novinka

Speciální svěrák na lyže určený pro profesionální úpravu skluznic a hran.
– pro všechny typy sjezdových lyží (závodní carvingové, freeridové, freestylové, touringové a skokanské)
– robustní prostřední svorka je 90 mm široká a je možné ji rozevřít až na 155 mm
– výškově nastavitelné vnější podpěry s možností nastavení v rozsahu od 90° do 60°
– tvořen hliníkovým tělesem odolným vůči tlaku i tahu
– balení obsahuje také 2 držáky brzdiček

24441			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
4
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SVĚRÁKY / STOLY / PROFILY

SVĚRÁKY
Sada ALL-IN-ONE
Ideální sada svěráků pro servisy, opravy a tuning. Vhodné pro široké lyže, např. rockerové.
– svěráky pro vertikální upevnění, upínací podložka, adaptér pro běžky
– vhodné pro vázání Dynafit
– fixuje všechny typy lyží jistě a šetrně bez použití čelistí
– trojí fixační pozice, vždy s dobrým přístupem k hraně
– ideální na preparaci juniorských lyží

24429			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
4

250081

616775

Board / FreerideFix
Speciální svěrák pro snowboardy a široké lyže.
– pro rychlé a jednoduché použití v horizontální i vertikální poloze
– ideální pro základní preparaci a úpravu hran
– dva úhly na úpravu hran: 90° a 60°

20516			

Počet kusů v balení 1
sjezdové
4

250081

605168

Svěrák Nordic Waxing
Ideální kompaktní svěrák lyží určený pro běžecké lyže.
– fixace možná nastavitelným středním dílem přímo k vázání
– tvořen hliníkovým tělesem odolným vůči tlaku i tahu
– nízká hmotnost, kompaktní velikost
– velmi vhodný na cesty

24430			

Počet kusů v balení 1
běžecké
4
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250081

609456

Voskovací stůl Profi
Lehký a stabilní voskovací a servisní stůl používaný ve Světovém poháru, vyrobený v kombinaci hliníku a nerezové oceli.
– je možno ho rozšířit na stůl Nordic pomocí sady Nordic (24437)
– balení obsahuje: 1 pár rozšíření profilu, držák lyží a kvalitní přepravní tašku
– rozměry: 103 x 48 cm
– výškově nastavitelný v rozsahu 84 až 115 cm
– vyrobeno v Německu

24433			

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

STOLY / PROFILY

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
4

250081

611657

4

250081

607254

Voskovací stůl Alpin/Nordic (fotografie podobná)
Kvalitní stabilní voskovací a servisní stůl.
– jednoduchý manipulační sklapovací mechanismus
– odkládací plocha navíc
– výškově nastavitelný
– oboustranně je možno ho rozšířit na stůl Nordic pomocí sady Nordic (24437)
– balení obsahuje: 1 pár rozšíření profilu, držák lyží a kvalitní přepravní tašku
– hmotnost (bez tašky): 23,8 kg
– rozměry pracovní plochy: 100 x 43 cm
– vyrobeno v EU

20725			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Novinka
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SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

STOLY / PROFILY / STRUKTUROVAČE / DOPLŇKY

STOLY / PROFILY
WaxingProﬁle nordic

Tip experta

Stabilní a přesně pasující profil k fixaci běžeckých lyží.
– možno přimontovat na každý pracovní stůl pomocí svorky (není součástí balení)
– určeno pro lyže o délce 160 až 210 cm s možností přenastavení
– balení obsahuje také háček a váleček

24444			

Počet kusů v balení 1
běžecké
4

250081

611459

4

250081

615761

4

250081

609142

Počet kusů v balení
Sada na rozšíření voskovacího stolu (20721 a 24433).

24437			

Počet kusů v balení 1
běžecké

Přepravní taška na voskovací stůl (fotografie podobná)
Taška na voskovací stůl (20721/20725/24433) – neobsahuje stůl.

20722			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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Strukturovač Cross pro běžecké lyže
Mimořádně efektivní strukturovač s dvěma válečky pro křížovou strukturu používaný a ověřený ve Světovém pohádu.
– velmi účinně zlepšuje skluzové vlastnosti na mokrém a mramorovém sněhu (při sněžení a teplotách 0 °C až 3 °C nebo po
sněžení a stoupající teplotě)
– tajný tip při nulových teplotách

		
24485			

Počet kusů v balení 1
běžecké
4

Tip experta

250081

614139

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

STRUKTUROVAČE

Nejprodávanější

Strukturovací sada KIT pro běžecké lyže
Rozšiřovací sada se čtyřmi strukturami, které byly vyzkoušeny ve Světovém poháru.
– ideální doplněk ke křížovému strukturovači (24485)
– sada obsahuje V struktury 0,3 mm a 0,5 mm a lineární struktury 0,5 mm a 1,0 mm (balení neobsahuje strukturovač)

24621			

Počet kusů v balení 1
běžecké
4

250081

616546

4

250081

616072

DOPLŇKY
Teploměr na sníh FlashPen
Určen k bezdotykovému měření teploty sněhu infračerveným paprskem. Balení obsahuje baterii.

24617			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

SERVIS

Nejprodávanější

SERVIS
Univerzální voskovací tyčinka RŮŽOVÁ

NOVÁ RECEPTURA

Univerzálně použitelný lyžařský vosk.
– možno použít na všechny typy sněhu.
– pro teploty sněhu od 0~ -20 °C

2005600000		4 x 250 g

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

NOVÁ RECEPTURA

4

014701

023363

4

250081

617024

4

014701

023325

4

014701

023332

4

250081

611558

Univerzální voskovací tyčinka růžová
Univerzálně použitelný lyžařský vosk.
– možno použít na všechny typy sněhu
– pro teploty sněhu od 0~ -20°C

24052		5 x 190 g

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

NOVÁ RECEPTURA
Univerzální voskové pastilky RŮŽOVÉ
Univerzálně použitelný lyžařský vosk.
– možno použít na všechny typy sněhu
– pro teploty sněhu od 0~ -20°C

2005000000		

1 kg

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

2005100000		

5 kg

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Zubehör

Tip experta
Doporučujeme pro voskovací
stroje s technologií
infračerveného záření.

BETAMIX pastilky ČERVENÉ
Servisní vosk použitelný na všechny typy sněhu.
– určen pro teploty sněhu -4~ -14 °C
– vyniká svou extrémní odolností vůči otěru a širokou škálou použití
– výborně se hodí jako transportní vosk

24115-P		

1 kg

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

74

Studené voskovací pastilky Cold Wax
Servisní vosk speciálně určený pro nízké teploty od -10~ -30°C.

2007100000		

5 kg

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
4

014701

023400

4

250081

617031

4

250081

615006

4

250081

615013

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

SERVIS

Studená voskovací tyčinka Cold Wax
Servisní vosk určený speciálně pro nízké teploty od -10~ -30°C.

24072		5 x 190 g

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Voskovací nástroj WaxPro 125
Voskovací nástroj pro rychlé a rovnoměrné nanášení vosku používaný a ověřený ve Světovém poháru.
– šířka válečku 125 mm
– vhodný pro všechny voskovací pastilky
– tajný tip při závodech pro míchání různých klistrů

24426			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Náhradní vanička pro WaxPro 125
Náhradní vanička pro voskovací nástroj WaxPro (24426) včetně válečku o šířce 125 mm.

24427		

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

SERVIS

SERVIS
Universal Ski Wax Fluid
Univerzálně použitelný tekutý lyžařský vosk pro všechny typy sněhu.
– pro teploty sněhu 0~ -20 °C

20058		 1000 ml

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
4

014701

027279

Zubehör
Čistič
Speciální čistící prostředek a odstraňovač vosku.
– perfektně se hodí k šetrnému odstranění mastnoty, oleje, pryskyřice a vosku z rukou, skluzových ploch lyží a z oblečení
– dobře se dávkuje

20422		 1000 ml

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

20423		 3000 ml

Počet kusů v balení 1

4

014701

023905

4

014701

023912

4

014701

024810

4

014701

024391

sjezdové běžecké

Zástěra pro servismany (fotografie podobná)
Velmi funkční zástěra s mnoha praktickými kapsami používaná ve Světovém poháru.

20750			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Tape (plastová lepicí páska)
Úzká lepicí páska určená pro servisy.

20740			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Tape smart (papírová lepicí páska)
Široká a flexibilní papírová lepicí páska určená pro zakrývání. Lehce se odtrhává, možno opětovně lepit.

20741			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
4

76

014701

024797

CareFleece
Velmi savý speciální fleece.
– vhodný na čištění skluznice a leštění
– s praktickou perforací

VYLEPŠENO
24490		27 m x 20 cm

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
4

250081

609449

4

250081

615518

4

014701

024131

24491		102 m x 20 cm Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

SERVIS

Repair Card – servisní nálepky
Servisní karta s odtrhávacími kupóny pro hladký průběh servisu lyží.

20488		 50 listů

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

77

78
Zdroj fotografie: SALOMON

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

SERVIS

Merchandise

Binding Stopper – barevný mix
Uzavírací záslepky na vázání v mnoha barvách.

20490		500 kusů

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
4

014701

024148

4

014701

607532

4

250081

616553

4

250081

616560

SJEZDOVÉ / BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

Merchandise				
SERVIS

Stopper Holder
Pomůcky k uchycení brzdiček během preparace lyží.

20502		 12 kusů

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Ochranná maska střední
Chrání před vdechováním výparů a prachu při voskování a kartáčování. Balení obsahuje 2 filtry.

24416			

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké

Filtry do ochranné masky
Filtry do ochranné masky (24416) zachytávající prach a plyny.

24417		 2 kusy

Počet kusů v balení 1
sjezdové běžecké
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Zdroj fotografie: Haglöfs

OCHRANA
TEXTILIÍ

802

OCHRANA TEXTILIÍ

OCHRANA TEXTILIÍ

Dnes je tvůj den. Chceš ven, do přírody. Chceš se hýbat a je ti jedno, jaké je počasí. Jsi vybavený tím
nejlepším vhodným oblečením. Podal jsi skvělý výkon. Oblečení je plné potu a špíny a už je v pračce.
Co teď? Textil, ve kterém jsme toho mnoho zažili, potřebuje také zvláštní péči. HOLMENKOL ti dá ty
správné výrobky. Produkty, které odstraňují nečistotu šetrně k životnímu prostředí, uchovají funkčnost
membrán i tkanin a připraví tvé oblečení na další dobrodružství.
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TEXTILPFLEGE 			
PÉČE O TEXTIL

HIGH-TECH AUSRÜSTUNG BRAUCHT HIGH-TECH PFLEGE.

ČIŠTĚNÍ
Textile Wash
Speciální prací prostředek pro kvalitní sportovní a funkční oblečení.
– použitelný u všech textilií s membránou (např. GORE-TEX®*), syntetických výplní (např. Thinsulate, Thermolite, PrimaLoft)
a elastických tkanin (např. softshell a fleece)
– šetrně čistí prodyšné sportovní prádlo
– efektivně zabraňuje tvorbě nepříjemného pachu
– neobsahuje bělící činidla, optické zesvětlovače ani plnidla

/

/

/

/

20 ml / 0.676 (fl)oz

OCHRANA TEXTILIÍ

8L

Nejprodávanější

22234		

82

20 ml / 0.676 (fl)oz

50 ml

Počet kusů v balení 60

22235		 250 ml

Počet kusů v balení 12

22233		 500 ml

Počet kusů v balení 8

22236

		 1000 ml

Počet kusů v balení 6

22229		 5000 ml

Počet kusů v balení 1

4

250081

612043

ČIŠTĚNÍ
Natural Wash
Jemný prací koncentrát pro péřové oděvy, spacáky a kvalitní oblečení z vlny a merina.
– šetrné a důkladné vyprání díky kvalitnímu složení
– uchovává typické vlastnosti přírodních vláken (přirozený odvod vlhkosti, regulaci pachu, přirozenou ochranu před UV
zářením)
– zachovává přirozenou izolační funkci a funkci uchování tepla
– výplně zůstávají díky tomuto prostředku nadýchané a elastické
– neobsahuje bělící činidla, optické zesvětlovače ani plnidla

/

/

/

/

8L
22245		 250 ml

OCHRANA TEXTILIÍ

20 ml / 0.676 (fl)oz

20 ml / 0.676 (fl)oz

Počet kusů v balení 12

Pultový stojan Wash & Proof

400 mm

210 mm

m

m
10

Obsah:
– 8x 22235 Textile Wash 250 ml
– 4x 22155 Wash Proof 250 ml
– 4x 22210 Textile Proof 250 ml

22255			

Počet kusů v balení 1

23044 (Prázdný stojan)		

Počet kusů v balení 1

2

4

* GORE-TEX®

250081

622554

je značkou W.L. Gore&Associates
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TEXTILPFLEGE 			
PÉČE O TEXTIL

HIGH-TECH AUSRÜSTUNG BRAUCHT HIGH-TECH PFLEGE.

IMPREGNACE

Nejprodávanější

Textile Proof
Speciální impregnace pro sportovní a funkční oblečení.
– použitelná na všechny textilie s membránou (např. GORE-TEX®)*, syntetické výplně (např. Thinsulate, Thermolite,
PrimaLoft) a elastické tkaniny (např. softshell a fleece)
– zachovává jejich prodyšnost
– extrémně odolná vůči vodě a špíně (lotosový efekt)
– široká variabilita použití (např. na batohy a stany)
– jednoduché použití: nastříkat, nechat uschnout a hotovo!

22210		 250 ml

Počet kusů v balení		12
LOTUS
HYBRID

OCHRANA TEXTILIÍ

M AT R I X

HighTec Proof

Nejprodávanější

Hi-Tech impregnace určená pro všechny textilní a kožené materiály.
– použitelná na všechny textilie s membránou (např. GORE-TEX®)*, syntetické výplně (např. Thinsulate, Thermolite,
PrimaLoft) a elastické tkaniny (např. softshell a fleece)
– zachovává jejich prodyšnost
– extrémně odolná vůči vodě a špíně (lotosový efekt)
– jednoduché použití: nastříkat, nechat uschnout a hotovo!
– není potřeba zahřívat
Doporučujeme pro péči o obuv!

22150		 250 ml

Počet kusů v balení		12
LOTUS
HYBRID
M AT R I X

Wash Proof
Tekutý prací prostředek s impregnačními účinky pro sportovní a funkční textilie.
– ekologická tekutá impregnace na vodní bázi
– použitelná na všechny textilie s membránou (např. GORE-TEX®)*, syntetické výplně (např. Thinsulate, Thermolite, PrimaLoft) a elastické tkaniny (např. softshell a fleece)
– zachovává jejich prodyšnost
– odolná vůči vodě a špíně
– šetrná k barvám
– tip na použití: zvýšeného účinku impregnace se dosáhne šetrným sušením v sušičce

8x
22155		 250 ml

84

Počet kusů v balení		12

ml
= ~ 80
2.705 (fl) oz

8L

8x

ml
= ~ 80
2.705 (fl) oz

ČIŠTĚNÍ & IMPREGNACE
Textile Wash 250 ml & Wash Proof 250 ml
Sada prostředků pro optimální péči o funkční oblečení.
Obsah:
– 1x 22235 Textile Wash 250 ml
– 1x 22155 Wash Proof 250 ml

22156		2x 250 ml

Počet kusů v balení		12
250081

617093

OCHRANA TEXTILIÍ

4

Textile Wash 250 ml & Textile Proof 250 ml
Sada prostředků pro optimální péči o funkční oblečení.
Obsah:
– 1x 22235 Textile Wash 250 ml
– 1x 22210 Textile Proof 250 ml

22157		2x 250 ml

Počet kusů v balení		12
LOTUS
HYBRID
M AT R I X

4

250081

617383

Cestovní sada
Praktická cestovní sada prostředků pro péči o textilie a obuv.
Obsah:
– 1x Textile Wash 50 ml
– 1x Textile Proof 75 ml
– 1x Shoe Proof 75 ml

Všechny výrobky v sadě jsou

22090			

Nejprodávanější
Počet kusů v balení		16
LOTUS
HYBRID
M AT R I X

* GORE-TEX®

4

250081

615136

je značkou W.L. Gore&Associates
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TEXTILPFLEGE 			
PÉČE O OBUV

HIGH-TECH AUSRÜSTUNG BRAUCHT HIGH-TECH PFLEGE.

PÉČE & OCHRANA – Boty

Nejprodávanější

Shoe Proof
Speciální impregnace na kůži a kombinované materiály.
– vhodná na sportovní, turistickou a volnočasovou obuv
– zachovává prodyšnost materiálů s membránou (např. GORE-TEX®)*
– velmi odolná vůči vodě a špíně (lotosový efekt)
– obsažené látky zlepšují vlastnosti svrchního materiálu
– jednoduché použití: nastříkat, nechat uschnout a hotovo!

22100		 250 ml

Počet kusů v balení		12
LOTUS
HYBRID

OCHRANA TEXTILIÍ

M AT R I X

Nejprodávanější

HighTec Proof
Hi-Tech impregnace na všechny kožené a textilní materiály.
– zachovává prodyšnost textilií s membránou (např. GORE-TEX®)*
– vhodná i pro směsové a kožené materiály
– velmi odolná vůči vodě a špíně (lotosový efekt)
– jednoduché použití: nastříkat, nechat uschnout a hotovo!

22150		 250 ml

Počet kusů v balení		12
LOTUS
HYBRID
M AT R I X

Shoe Clean
Hi-tech čistící a ochranný prostředek na všechny kožené a textilní materiály.
– vhodný pro sportovní, turistickou a volnočasovou obuv
– zachovává prodyšnost materiálů s membránou (např. GORE-TEX®)*
– účinkuje velmi dobře na skvrny, špínu a skvrny od vody
– ošetřující látky podporují a vyživují textilní i kožené materiály
– lehká manipulace díky inovativnímu kartáčku na víčku

22163		 125 ml
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Počet kusů v balení		12

PFLEGE
PÉČE
& OCHRANA
& SCHUTZ –Schuhe			
Boty

Novinka

CARE & PROTECTION Shoes

Natural Active Wax

250 mm

Intenzivní péče a impregnace pro prodyšnou sportovní, outdoorovou a turistickou obuv.
– zachovává prodyšnost materiálů s membránou (např. GORE-TEX®)*
– ošetřující látky podporují a vyživují textilní i kožené materiály
– velmi odolná vůči vodě i špíně
– tuba s integrovanou houbičkou
– biologicky odbouratelné
– distribuováno v praktickém pultovém stojanu

22165		
m

210

Počet kusů v balení		20

mm

4

250081

621656

4

250081

621649

OCHRANA TEXTILIÍ

175 m

75 ml

Leather Wax

Novinka

Včelí vosk a impregnace pro velmi namáhanou outdoorovou a turistickou obuv.
– kvalitní účinné látky ošetřují kůži, zachovávají její měkkost a flexibilitu
– prodlužuje životnost výrobků z kůže
– velmi odolné vůči vodě

22164		

Nejprodávanější

Novinka

85 ml

Počet kusů v balení 6

Sport Hygienic
Koncentrovaný hygienický sprej s hi-tech pohlcovačem pachů pro sportovní vybavení.
– aktivně neutralizuje nepříjemný zápach
– s citronovou vůní
– multifunkční použití
– ideální pro obuv, helmy, rukavice, chrániče, tašky a batohy

22121		 125 ml

Počet kusů v balení		12

22123		 3000 ml

Počet kusů v balení		1

1x

Dávkovač pro sprej Sport Hygienic
Optimální pomocník pro sprej Sport Hygienic (3 000 ml).
– jednoduché použití
– pro opakované použití
22124		

1 kus

Počet kusů v balení 1
4

* GORE-TEX®

250081

621243

je značkou W.L. Gore&Associates
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TEXTILPFLEGE 			
HI-TECH VYBAVENÍ POTŘEBUJE HI-TECH PÉČI
HIGH-TECH AUSRÜSTUNG BRAUCHT HIGH-TECH PFLEGE.

OCHRANA TEXTILIÍ

OSVĚŽENÍ / HYGIENA

ČIŠTĚNÍ / PÉČE

IMPREGNACE
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OCHRANA TEXTILIÍ

IMPREGNACE

ČIŠTĚNÍ / PÉČE
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© Alexander Rochau / Fotolia.com

PÉČE O TĚLO
Zdroj fotografie: © Fischer Sports GmbH

Schuhpflege
SHOESIND
WIR
CAREFÜR SIE DA!

90

péče
o tělo

PÉČE O TĚLO

Je chladný zimní den. Chvěješ se zimou už jen při myšlence na trénink, ale nedá se
nic jiného dělat. Máš cíl a tvoji soupeři trénují také tvrdě. Ale máš výhodu – výrobky
HOLMENKOL podporují tvé tělo. Jsi stejně dobře připraven jako tvé sportovní
vybavení.
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Schuhpflege
PÉČE O TĚLO
SHOESIND
WIR
CAREFÜR SIE DA!

PÉČE O TĚLO

Nejprodávanější

Warm Feet

250 mm

Hřejivá a ošetřující mast pro studené nohy.
– speciální soubor účinných látek poskytne Vašim nohám již krátce po nanesení příjemný pocit tepla, který vydrží několik
hodin
– rychle se vstřebává
– díky prvkům allantoin a urea je pokožka dostatečně vlhká
– dodává se v praktickém pultovém stojanu

175 m

m

22171		

75 ml

Počet kusů v balení		20
4

m
0m

250081

621717

21

Nice Feet

250 mm

Výživná a ošetřující mast pro namáhané nohy.
– speciální kombinace urey, glycerinu a výtažku z hlohu obecného viditelně odstraňuje ztvrdlou kůži
– díky prvkům allantoin a urea je pokožka dostatečně vlhká
– rychle se vstřebává
– receptura působí aktivně proti zápachu nohou
– vhodná pro každodenní použití
– vhodná pro diabetiky
– dodává se v praktickém pultovém stojanu

PÉČE O TĚLO

22172		
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175 m

m

0
21

mm

75 ml

Počet kusů v balení		20
4

250081

221726

PÉČE O TĚLO
Hand Cream Sensitive
Výživný a ošetřující krém pro namáhané ruce.
– díky jojobovému oleji zůstane kůže měkká a hladká
– bez mastného filmu
– zachovává přirozenou vlhkost
– velmi jemný, vhodný pro citlivou pokožku
– vhodný pro denní použití

30 ml

Počet kusů v balení		60

70204 Prázdný pultový stojan		

Počet kusů v balení		1

51550 Vnitřek pultového stojanu

Počet kusů v balení		1

4

250081

621731

4

250081

617369

190 m

m

190

mm

245 mm

22173		

157 mm

Tyčinka na rty s ochranným a ošetřujícím účinkem.
– ochranný faktor 20
– chrání rty před vysušením a vnějšími vlivy, jako je např. UV záření
– výrobky se dodávají v praktickém pultovém stojanu

22028		

5

13

m

m

4,8 ml

Počet kusů v balení		24

PÉČE O TĚLO

250 mm

Premium Lip Balm

93

94

kolo

kolo

Fotograf: Ben Wiesenfarth

Zdroj fotografie: EGO-Promotion, Armin M. Küstenbrück

kolo

Kamínky Ti létají kolem uší. Přikrčíš se, aby ses vyhnul další větvi. Čeká
Tě skok a za ním konečně dlouhá zatáčka. Jsi ve svém živlu. S kolem
tvoříš jeden celek, nic Tě nemůže od něj oddělit. Čistá důvěra. Protože jsi
připravený. Protože máš připravené kolo. Protože výrobky HOLMENKOL
jsou pro Tebe první volbou. Jsme tu pro Tebe.
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MAXIMÁLNÍ VÝKON & OCHRANA

ČIŠTĚNÍ / OCHRANA
SportClean
Hi-tech čistič a odstraňovač mastnoty na všechny kovové části.
– základní čistič pro LubeExtreme
– použití na olejové a mastné části jako jsou řetězy, převodníky a přehazovačky
– čistí spolehlivě, nezanechává stopy
– rozpustí i ulpělou špínu v prohlubních
– kape méně než běžné čističe řetězů

22430		 250 ml

Počet kusů v balení		12
4

250081

611244

4

250081

615082

4

250081

610902

4

250081

609579

BikeWash
Velmi výkonný čistící prostředek pro lakované, kovové a karbonové povrchy.
– čistí šetrně a průběžně chrání před dalším zašpiněním
– předchází vzniku koroze
– použití: nastříkat, nechat působit a spláchnout
Upozornění: u hrubých, černých a matných laků se mohou objevit lehce bílé stopy

22401		 500 ml

Počet kusů v balení		6

DirtProtector
Hi-tech antiadhezní povrchová úprava odpuzující špínu určená pro rámy kol.
– extrémně odpuzuje špínu, vodu a prach
– způsobí viditelné odtečení vody a oleje
– snižuje ulpívání špíny až o 80 %
– chrání před korozí

22406		 250 ml

Počet kusů v balení		12
LOTUS
HYBRID
M AT R I X

kolo

NoFog

Nejprodávanější

Hi-tech čistící a protizamlžovací prostředek určený pro úpravu skla a brýlí.
– účinně zabraňuje kondenzaci a zamlžení i při extrémní vlhkosti
– čistí všechny skleněné povrchy bez povrchové úpravy
– vhodný také pro štíty a speciální brýle

22301		
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20 ml

Počet kusů v balení		30

MAZIVA
LubeExtreme
Mazivo na bázi nanotechnologie, které extrémně odpuzuje špínu.
– snižuje ulpívání špíny na řetězu na minimum
– umožní velmi dobrou klouzavost řetězu, promazání a ochranu před korozí
– snadnější čištění řetězů, převodníků, přehazovaček, pedálů apod.
– znatelné snížení koroze, otěru a opotřebení

22417		

50 ml

Počet kusů v balení		12
4

250081

615051

4

250081

611602

4

250081

615068

4

250081

611619

LubeExtreme Spray
Mazivo na bázi nanotechnologie, které extrémně odpuzuje špínu.
– snižuje ulpívání špíny na řetězu na minimum
– umožní velmi dobrou klouzavost řetězu, promazání a ochranu před korozí
– snadnější čištění řetězů, převodníků, přehazovaček, pedálů apod.
– znatelné snížení koroze, otěru a opotřebení

22415		 250 ml

Počet kusů v balení		12

Natural BikeLube
Biologicky odbouratelné hi-tech mazivo
– vynikající klouzavost a velmi dobrá adheze řetězu
– spolehlivě chrání řetězy, přehazovačky, náboje atd. před korozí a opotřebením

22421		

50 ml

Počet kusů v balení		12

LubeClassic
Kvalitní mazivo s nejlepšími klouzavými vlastnostmi pro všechny kovové části.
– velmi dobrá klouzavost a adheze
– chrání před vnějšími vlivy jako je koroze, opotřebení a slaná voda
– umožní tichý a plynulý chod řetězů, převodníků, přehazovaček a dalších kovových částí

22420		 250 ml

kolo

Nejprodávanější

Počet kusů v balení		12
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REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY

98

Je chladný zimní den. Jsi na cestě na start, ale náhle začne sněžit. Na
to jsi nebyl připravený. Ale neměj obavy – specialisté z firmy HOLMENKOL
jsou na tvé straně. Jen je potkat a důvěřovat jejich know-how. A ty se můžeš
i nadále soustředit na svůj výkon, protože změnu počasí vyřešíme za tebe.
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REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Merchandise				
REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY

Merchandise

Tmavě modré tričko s bílým logem (fotografie podobná)

23422-S		

1 kus

Počet kusů v balení 1

23422-M		

1 kus

Počet kusů v balení 1

23422-L		

1 kus

Počet kusů v balení 1

23422-XL		

1 kus

Počet kusů v balení 1

23422-XXL		

1 kus

Počet kusů v balení 1

1 kus

Počet kusů v balení 1

Čepice modrá

20969		

4

250081

609692

4

250081

609708

4

250081

609715

4

250081

629737

Běžecká závodní čepice

20970 (Velikost M)		

1 kus

Počet kusů v balení 1

20971 (Velikost L)		

1 kus

Počet kusů v balení 1

Nálepka na textil
Možno nalepit nebo zažehlit.

23206 (15,8 x 2 cm)		

1 kus

Počet kusů v balení 1

Závodní běžecká čelenka HOLMENKOL

20973 (Velikost L)		
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1 kus

Počet kusů v balení 1

Merchandise				
REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY

Novinka

Merchandise

Závodní nápojová ledvinka
Nápojová ledvinka s přídavnou kapsou.
– s praktickým vytahovacím uzávěrem
– nápoje udrží teplé až 4 hodiny

20961			

Počet kusů v balení 1
4

250081

609616

4

250081

617857

4

014701

024759

4

014701

605576

4

014701

605569

Ledvinka
Ledvinka z pevného nylonu. Vhodná na nošení nástrojů i vosků na běžecké lyže.

20963			

Počet kusů v balení 1

Servisní box modrý
Velký stabilní servisní box s logem HOLMENKOL.
– vhodný na vosky, nástroje pro úpravu hran a další potřeby
– s různě velkými zásuvkami
– nutnost pro každého servismana

20703

465 x 180 x 360 mm		Počet kusů v balení 1

Kufr na vosky prázdný
Praktický pevný kufr, který můžete vybavit jak chcete. Bez obsahu.

20694 (velký)		
260 x 340 x 125 mm

1 kus		Počet kusů v balení 1

20692 (malý)		
200 x 250 x 70 mm

1 kus		Počet kusů v balení 1
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REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Nejprodávanější
105 mm

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
Pásek na lyže pro sjezdové/carvingové lyže

55 mm

Praktické pásky na lyže, chrání skluznici a hrany sjezdových a carvingových lyží (při objednávce nad
1000 kusů možno umístit vlastní logo).

2081000000		

1 kus

Počet kusů v balení		20
4

014701

025398

47 mm

75 mm

Pásek na běžecké lyže
Praktický pásek, který chrání skluznici a hrany běžeckých lyží (při objednávce nad 1000 kusů možno umístit vlastní logo).

20811		

1 kus

Počet kusů v balení		20
4

014701

025404

55 mm

135 mm

Pásek na závodní běžecké lyže
Praktický pásek, který chrání skluznici a hrany závodních běžeckých lyží (při objednávce nad 1000 kusů možno umístit
vlastní logo).

20812		

1 kus

Počet kusů v balení		20
4

014701

Banner velký
Velký banner k vyvěšení v obchodech nebo na akcích. Vhodný do vnitřních i venkovních prostor.
Rozměr: 360 x 80 cm.

23210		

1 kus

Počet kusů v balení 1

Banner malý
Malý banner k vyvěšení v obchodech nebo na akcích. Vhodný do vnitřních i venkovních prostor.
Rozměr: 200 x 50 cm.

23218		
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1 kus		

Počet kusů v balení 1

025411

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
Látkový banner velký
Bílé logo na modrém pozadí, rozměr: 300 x 80 cm.

23282		

1 kus

Počet kusů v balení 1

Reklamní vlajka 4 m
Vlajka pro dekoraci výloh, obchodů a k použití na akcích. Určena pro vnitřní i venkovní prostory. Včetně
rotátoru a vrtného trnu.

24840		

1 kus

Počet kusů v balení 1

Reklamní vlajka 2,2 m
Vlajka pro dekoraci výloh, obchodů a k použití na akcích. Určena pro vnitřní i venkovní prostory. Včetně podstavce.

24830		

1 kus		Počet kusů v balení 1

Vytyčovací páska s logem

23281

500 m		

1 kus

Počet kusů v balení 1

Papírová taška s logem

23224		

1 kus

Počet kusů v balení 1
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REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
WIR SIND FÜR SIE DA!

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
Nálepka malá

23200		3,5 x 10,5 cm		Počet kusů v balení		 1

Nálepka velká

23208		7,4 x 21 cm		Počet kusů v balení		 1

Papírová vlajka

23219		21 x 13 x 40 cm		Počet kusů v balení		 1

PRŮVODCE. Servis závodních sjezdových lyží a snowboardů.

23292 DE		

1 kus

Počet kusů v balení 1

2329204 EN		

1 kus

Počet kusů v balení 1

2329203 FR		

1 kus

Počet kusů v balení 1

RACE GUIDE
E150925 – Art.-Nr. 23292

ALPIN/BOARD
Official supplier of:

トレース

JAPAN
SKI

S. A. J. TEAM
RECOMMENDATION
オリジナル

23292_RaceGuide_AlpinBoard_16_17_DE_E150925.indd 1

25.09.15 10:27

Image source : Nordic Focus © Manzoni / Athlete: Kaisa Mäkäräinen

PRŮVODCE. Servis závodních běžeckých lyží.

23293 DE		

1 kus

Počet kusů v balení 1

2329304 EN		

1 kus

Počet kusů v balení 1

2329303 FR		

1 kus

Počet kusů v balení 1

RACE GUIDE
E150925– Art.-Nr. 23293

NORDIC
Official supplier of:

23293_RaceGuide_Nordic_16_17_DE_E150925.indd 1
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トレース

JAPAN
SKI

S. A. J. TEAM
RECOMMENDATION
オリジナル

25.09.15 11:03

1 kus

Počet kusů v balení 1

10 min.

Wachsberater

2339004 EN		

1 kus

Počet kusů v balení 1

2339003 FR		

1 kus

Počet kusů v balení 1

DNA výrobků SYNTEC HOLMENKOL.
Všechny výrobky pocházející z našeho projektu SYNTEC nesou pečeť kvality. Nejvyšší standardy pro nejnáročnější.

Ihr PLUS:
E150630 Art.-Nr. 23390

HOLMENKOL GmbH
Monrepos 7
D-71634 Ludwigsburg
Fon: +49 (0)7141/3894-0
www.holmenkol.com
Made in Germany

www.holmenkol.com/de/wachsberater.html

+ Mehr Spass beim Fahren
+ Schnelle und einfache Anwendung
+ Pflege und Werterhalt Ihrer Ski
+ Schutz des Belages
+ Erhöhung des Gleitvermögens
+ Verbesserung der Drehfreudigkeit
+ Erhöhung der Fahrsicherheit

BIO DEGRADABLE
Biologicky odbouratelný znamená, že produkt
se v přírodě během 28 dní po použití rozloží
alespoň ze 63%.

Letáček – Péče o textil

SO PFLEGEN SIE RICHTIG.
GRUNDREGELN.
Textilpflege
✔ Beachten Sie unbedingt das eingenähte Pflegeetikett.
✔ Entfernen Sie starke Verschmutzungen vor der Maschinenwäsche
unter fließendem Wasser.
✔ Waschen Sie die Produkte nur mit speziellen Waschmitteln (z.B. Textile
Wash). Herkömmliche Haushaltswaschmittel sind meist zu aggressiv und
können sowohl das Obermaterial als auch die Membrane angreifen.
✔ Schließen Sie vor dem Waschen alle Reiss- und Klettverschlüsse
und ziehen Sie evtl. die Kapuze aus dem Kragen.
✔ Verwenden Sie niemals Weichspüler.
✔ Füllen Sie die Waschtrommel bis max. 2/3 Maschinenvolumen mit Wäsche.
✔ Lassen Sie Jacken auf einem Bügel an einem warmen Ort trocknen.
✔ Imprägnieren Sie Jacken nach jedem Waschgang (und nach Bedarf) mit
Textile Proof. Dies verbessert den Abperleffekt und ermöglicht einen
optimalen Schweißtransport von Innen nach Aussen.
Schuhpflege
✔ Stark verschmutzte Schuhe mit einer Bürste und mit warmem Wasser
od. Schuhreinigungsmittel reinigen (z.B. ShoeClean).
✔ Fußbett zum Auslüften und Trocknen aus dem Schuh nehmen.
✔ Schnürsenkel entfernen, damit die Pflegestoffe auch an verdeckte Stellen
Ihres Schuhs, wie z.B. die Zunge und den Zungenbeutel gelangen können.
✔ Schuhe, die häufig extremer Nässe ausgesetzt sind, sind unbedingt mit
einer Wachscreme oder Wachsemulsion zu pflegen. Die durch das Wasser
ausgeschwemmten Bestandteile müssen dem Leder zurückgegeben werden,
damit es anpassungsfähig, flexibel und widerstandsfähig bleibt.
✔ Regelmäßige Nachimprägnierung der Schuhe verhindert die Wasser- und
Schmutzaufnahme und erhält die Atmungsaktivität (z.B. ShoeProof).
✔ Lederschuhe nicht in der Waschmaschine waschen.
HOLMENKOL GmbH
Monrepos 7
D-71634 Ludwigsburg
Fon: +49 (0)7141/3894-0
www.holmenkol.com
Made in Germany

PFLEGEANLEITUNG

Funktionstextilien sowie Sport- und Outdoorschuhe sollten mit entsprechenden Pflegeprodukten behandelt werden, um die besonderen
Eigenschaften wie Wasserabweisung und Atmungsaktivität zu erhalten. Richtige und regelmäßige Pflege trägt entscheidend zur Qualitätserhaltung und Funktionalität der Funktionstextilien, Sport- und Outdoorschuhe bei.

23278 DE		

1 kus

Počet kusů v balení 1

23278 EN		

1 kus

Počet kusů v balení 1

23278 FR		

1 kus

Počet kusů v balení 1

E150611 Art.-Nr. 23278

10 min.

G
TIN

RES
E

23390 DE		

10 min.

TES

WACHSEN...
FERTIG...
LOS!

Smart Waxer Set – Art. 24046
Praktisches Wachsset, das den optimalen
Einstieg ins Heißwachsen ermöglicht.
Inhalt:
– 1x 20603 SmartWaxer
– 1x 24104 Alphamix YELLOW 2x 35g
– 1x 24114 Betamix RED 2x 35g
– 1x 24124 Ultramix BLUE 2x 35g
– 1x 24510 BaseBrush Nylon
– 1x 20630 Plexiklinge 3 mm
– 1x 24492 CareFleece 50 Blatt
– 1x 24410 WaxAb 250 ml
– 1x 20694 Stabiler Koffer

Letáček – Návod k jednoduchému voskování
sjezdových lyží

IS
YS

Skipräparation einfach gemacht!
Eine kurze Anleitung von Profis – für Anfänger
und Fortgeschrittene.

Alpin Starter Set – Art. 24049
Inhalt:
– 1x 24624 Edge Trick
– 1x 24454 Ergo Easy
– 1x 24114 Betamix RED 2x 35 g
– 1x 24124 Ultramix BLUE 2x 35 g
– 1x 20630 Plexiklinge 3 mm
in Reißverschlußtasche

DEVE
LO

ANA
L

Perfekt für Ihre Bedürfnisse zusammengestellt.

CH
AR

ENT
PM

.





REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Hygiene Effect
Hygienické čistoty textilií dosáhnete již při nízké teplotě praní nebo po nastříkání sprejem.

LOTUS
HYBRID
M AT R I X

WARM
FEET
Kalte Füße
müssen nicht sein!
HOLMENKOL
wärmende Fußcreme ist die
wohltuende Pflege bei
kalten Füßen.

Letáček Warm Feet

23289		

1 kus

Lotus-Hybrid-matrix
Počet kusů v balení 1

Kapky stékají po povrchu materiálu díky jeho
unikátní struktuře, která je založena na principu lotosového květu.

www.holmenkol.com

NICE
FEET

Letáček Nice Feet

CARBON APPROVED
23290		

1 kus

Počet kusů v balení 1

Výrobky označené tímto znakem jsou určeny
pro lakované nepoškozené karbonové povrchy.

www.holmenkol.com
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OCHRANA
TEXTILIÍ
sníh

PÉČE
O TĚLO

HOLMENKOL GmbH
Monrepos 7
D-71634 Ludwigsburg
Fon
Fax

kolo

+49(0)7141/3894-0
+49(0)7141/3894-100

info@holmenkol.com
www.holmenkol.com

