zima
2016

www.inasport.cz

K a t a l o g

2017

Soutěže • Novinky • Přehled lyží

klub

STAŇTE SE ČLENY
Získejte výhody elan klubu
• 10% sleva na produkty značky ELAN
u vybraných prodejců
• speciální sleva na vybrané modely lyží značky ELAN,
slevy na aktuální akce a programy, pravidelný
newsletter o novinkách a speciálních programech
• můžete se účastnit soutěží o hodnotné ceny

Více informací na
www.elan-klub.cz

ÚSPĚCH ŘADY RIPSTICK
V USA
Lyže z řady Ripstick jsou ve Spojených státech stále oblíbenější. Jejich
kvalitu a špičkovou technologickou úroveň ocenilo mnoho odborných
porot. Ripstick získal na severoamerickém trhu několik ocenění a je
doporučován lyžařskými magazíny jako např. Freeskier, Ski, Skiing
a dalšími.

Boty Pinky pro skvělou
Gábinu Koukalovou
Speciální model ESK 2.0 vyrobený exkluzivně pro skvělou Gabi Koukalovou
Alpina je velmi pyšná na to, že může sponzorovat celkovou vítězku Světového
poháru v biatlonu v sezóně 2015/16 Gabrielu Koukalovou. Firma se rozhodla
překvapit Gábinu párem bot, který byl vyroben speciálně pro ni, a to v její oblíbené
růžové barvě. Jsou to prostě hezké boty pro hezkou mladou dámu. Možná Gábinu
v nadcházející sezóně uvidíme na stupních vítězů právě v těchto růžových botách.

LISTOPAD 2016 – BŘEZEN 2017
EVROPSKÁ WINTER TOUR FIRMY ELAN
zavítá do České republiky a na Slovensko.
Přijďte si zdarma vyzkoušet nové lyže a snowboardy Elan
10. února 2017 do Koutů nad Desnou nebo
12. února 2017 do Bachledka Ski and Sun!
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AMPHIBIO 4D

NAPROSTÁ VŠESTRANNOST

KONKÁVNÍ

KONVEXNÍ

ROCKER

Díky 4 dimenzím výkonu tyto lyže excelují ve všech podmínkách a terénech.
Více informací najdete na: amphibio4d.elanskis.com
4

CAMBER

ROCKER

NAŠE UMĚNÍ
Všichni milovníci zimy, sněhu a lyžování sní o tom, že by si nechali vyrobit pár lyží, který by naprosto vyhovoval jejich individuálním potřebám a představám. Takový, který
by byl takzvaně „ušitý na míru“. Každý nadšený lyžař nedočkavě čeká na okamžik, kdy zacvakne boty do vázání a vyrazí dolů ze svahu.
My jako jedni z mála máme to štěstí, že můžeme vyvíjet lyže přesně podle vlastních potřeb. Vyrábíme lyže už více než 70 let a dobře víme, že udělat skvělou lyži není
vůbec jednoduché. Strávili jsme spoustu času učením, počítáním, studováním a zkoušením různých typů dřeva i ostatních materiálů. Postupně jsme se stále více
zdokonalovali ve výrobě lyží – nejen pro sebe, ale hlavně pro ostatní: pro rekreační i závodní lyžaře, skialpinisty, adrenalinové lyžaře nebo horské dobrodruhy…
Naše nadšení pro tuto práci často vedlo k naprosto převratnému designu lyží a revolučním technologiím, které doslova změnily způsob lyžování a staly se obecně přijímanými
standardy v lyžařském průmyslu. Jsme na tyto inovace velmi pyšní a vývoj nových trendů je pro nás hlavní hnací silou. Po celých sedmdesát let existence firmy se každý den,
ať už v zimě nebo v létě, v dešti nebo za slunečného počasí, zabýváme tím, jak zdokonalit lyže Elan a poskytnout našim zákazníkům to nejlepší vybavení.
Výroba lyží je specifický druh řemeslného umění. Je v něm třeba skloubit znalosti a dovednosti několika profesí - truhláře, sochaře, inženýra, technologa, chemika,
designéra a malíře, aby byl výsledný produkt kvalitní. Je nutné spojit tradice a nejmodernější technologie. Dřevěná jádra, která jsou tělem i duší našich lyží, jsou doplněna
moderními materiály. Ty dodávají lyžím vlastnosti potřebné pro to, aby obstály i v nejnáročnějších podmínkách.
Lyže jsou odolné vybavení určené pro sníh, zimu, třeskutý mráz a někdy i led. Ale jestli chováte lásku k lyžím, určitě v nich vidíte i umělecké výtvory, které však nemají
své místo ve výstavních galeriích, ale na zasněžených svazích.
Váš tým Elan

SKUTEČNÁ SMRŠŤ OCENĚNÍ
Elan je ve světě lyžování známý jako inovátor a průkopník nových trendů. Naše práce vždy byla založena na technologických a designových inovacích, díky kterým značka
nasbírala velké množství prestižních mezinárodních ocenění. Jen za poslední desetiletí jich Elan získal více než 45 a dvakrát byl vyhlášen jako nejinovativnější značka v oboru
sportovního vybavení. Tým firmy Elan je vždy velmi poctěn, když jeho práci ocení odborné poroty a věrní zákazníci. Také nová kolekce 2016/17 už získala několik významných
cen, což je pro nás potvrzením toho, že svou práci děláme dobře a můžeme svým klientům pro nadcházející sezónu nabídnout špičkové vybavení.

KOLEKCE LYŽÍ 2016/17 zÍSKALA NÁSLEDUJÍCÍ MEzINÁRODNÍ OCENĚNÍ:

Ripstick 96

Ripstick 106

Amphibio 16 TI2,
Delight Prime

Ripstick Series

Amphibio 84 XTI,
Amphibio 84 XTI,
Ripstick 96, Ripstick 94 Ripstick 96, Ripstick 94

Ripstick Series

Amphibio 12 TI,
Amphibio 84 XTI,
Delight Supreme

Ripstick 96

Amphibio 14 TI,
Amphibio 84 TI,
Interra, Ripstick 106,
Ripstick 96, Ripstick 94

Amphibio 84 XTI

Amphibio 16 TI2

Insomnia

Insomnia,
Interra, Ripstick 96

(c) SportCombi Verlag GmbH
Alle diese Daten und Logos sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen bei der
SportCombi Verlag GmbH, Heerstraße 5, D-58540 Meinerzhagen.

SKIER'S
CHOICE

Diese Logos dienen der Visualisierung der Testergebnisse des im Frühjahr 2016 durchgeführten Skitests.

ALLMOUNTAIN FREE LADY

CE
ALLMOUNTAIN PERFORMAN
LADY

Diese Testergebnisse dürfen nicht verfälscht wiedergegeben, manipuliert oder verfälschend ergänzt werden.
Ebenso darf außer der von der SportCombi Verlag GmbH
getesteten Ski kein anderes Skimodell in redaktionellen Zusammenhang mit den anhängenden Logos gebracht werden.
Wir hoffen, Sie in Ihrer Arbeit gut unterstützen zu können und stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung:
Tel.: +49 / (0) 23 54 / 77 99 0
Fax: +49 / (0) 23 54 / 77 99 77

Ripstick 96

Ripstick 94

(c) SportCombi Verlag GmbH

www.sportcombi.de <http://www.sportcombi.de>
e-mail: info@sportcombi.de
Alle diese Daten und Logos sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen bei der
SportCombi Verlag GmbH, Heerstraße 5, D-58540 Meinerzhagen.
Mit sportlichen Grüßen

Amphibio 12 TI,
Amphibio 84 XTI,
Delight Supreme,
Ripstick 96

Ripstick 106,
Ripstick 94

Diese Logos dienen der Visualisierung der Testergebnisse des im Frühjahr 2016 durchgeführten Skitests.
Ihr SportCombi-Team

Ripstick 106,
Ripstick 96

ALLMOUNTAIN FREE LADY

Diese Testergebnisse dürfen nicht verfälscht wiedergegeben, manipuliert oder verfälschend ergänzt werden.
Ebenso darf außer der von der SportCombi Verlag GmbH
getesteten Ski kein anderes Skimodell in redaktionellen Zusammenhang mit den anhängenden Logos gebracht werden.

Ripstick 116,
Ripstick 106,
Ripstick 94

Delight 85 Intemp

Delight Supreme

Insomnia

CE
ALLMOUNTAIN PERFORMAN
LADY

Wir hoffen, Sie in Ihrer Arbeit gut unterstützen zu können und stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung:

Amphibio 14 TI

Amphibio 16 TI2

Tel.: +49 / (0) 23 54 / 77 99 0
Fax: +49 / (0) 23 54 / 77 99 77
(c) SportCombi Verlag GmbH
www.sportcombi.de <http://www.sportcombi.de>
e-mail:
info@sportcombi.de
Alle diese Daten und Logos
sind
urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen bei der
SportCombi Verlag GmbH, Heerstraße 5, D-58540 Meinerzhagen.
Mit sportlichen Grüßen
Diese Logos dienen der Visualisierung der Testergebnisse des im Frühjahr 2016 durchgeführten Skitests.
Ihr SportCombi-Team
Diese Testergebnisse dürfen nicht verfälscht wiedergegeben, manipuliert oder verfälschend ergänzt werden.
Ebenso darf außer der von der SportCombi Verlag GmbH
getesteten Ski kein anderes Skimodell in redaktionellen Zusammenhang mit den anhängenden Logos gebracht werden.

Amphibio 16 TI2

Amphibio 84 XTI

Wir hoffen, Sie in Ihrer Arbeit gut unterstützen zu können und stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung:
Tel.: +49 / (0) 23 54 / 77 99 0
Fax: +49 / (0) 23 54 / 77 99 77

ALLMOUNTAIN FREE LADY

CE
ALLMOUNTAIN PERFORMAN
LADY

Amphibio 84 XTI

www.sportcombi.de <http://www.sportcombi.de>
e-mail: info@sportcombi.de

A samozřejmě budeme i nadále pracovat na dalším zdokonalování technických řešení, abychom mohli vyrábět to nejkvalitnější vybavení.
Mit sportlichen Grüßen
Ihr SportCombi-Team
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DĚLÁME
LYŽE
V TOVÁRNĚ FIRMY ELAN VE SLOVINSKÉM MĚSTEČKU BEGUNJE NA GORENJSKEM
SE LYŽE VYRÁBĚJÍ UŽ PŘES 70 LET. VŽDY TADY PRACOVALI MANUÁLNĚ ZRUČNÍ LIDÉ
S BYSTRÝMI HLAVAMI A HLAVNĚ S NADŠENÍM A LÁSKOU KE SVÉ PRÁCI. ZAMĚSTNANCI
JSOU NA LYŽE ELAN PYŠNÍ A DOBŘE VYKONANÁ PRÁCE JE PRO NĚ VELKOU
SATISFAKCÍ. TAKÉ PROTO JE TATO ZNAČKA PRŮKOPNÍKEM INOVACÍ
VE VÝROBĚ LYŽÍ.

GREGOR ŠKET

6

KLEMEN RAzINGER
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Z téměř každého okna našeho závodu
v Begunje jsou vidět hory. V dálce se rýsují
strmé svahy Julských Alp korunované nejvyšší
slovinskou horou Triglav, která se majestátně
tyčí do výšky 2864 metrů. Když otevřeme
okna, naše plíce se naplní čerstvým horským
vzduchem a bez ohledu na to, jaké je počasí
nebo roční období, si vždy vzpomeneme na
lyžování. Lidé z Begunje a okolí vždy cítili
silné nutkání zdolávat zasněžené svahy a to je
také přivedlo k potřebě začít vyrábět lyže. Ty
jsou pro nás inspirací, radostí, uspokojením…
Vyrábíme je hlavou, rukama, srdcem a duší…
Vyrábíme je s láskou a nadšením… Proto
je značka Elan jednou z nejlepších na světě.
Proto jsme podepsáni pod spoustou inovací,
které změnily lyže a lyžování.

MINULOST
A BUDOUCNOST
Pro každého lyžařského nadšence je
možnost podívat se do výrobního závodu
firmy Elan jedinečným zážitkem. Když se
procházíte výrobními halami, pocítíte zde
zvláštní atmosféru – svým způsobem je to jako
muzeum, ale zároveň i okno do budoucnosti.
Vývojáři a technici firmy Elan jsou vždy několik
let dopředu oproti ostatním, takže továrna
v Begunje je místem, kde se rodí budoucnost
lyžování.

Když se podíváme do minulosti
a představíme si, kolik párů lyží už prošlo
stroji a rukama zaměstnanců továrny Elan,
je to až neuvěřitelné. Kdyby se všechny lyže,
které byly v Begunje dosud vyrobeny, položily
těsně za sebe, několikrát by obtočily zemský
rovník. Lyže Elan však neputují po zeměkouli
jen metaforicky, ale i doslova. Proslavily se
po celém světě a Slovinsko díky nim získalo
skvělou pověst na všech kontinentech.

KVALITA VÝROBKŮ
ELAN
JE KOMBINACÍ
BYSTRÉHO MYŠLENÍ
A MANUÁLNÍ
ZRUČNOSTI.

TRADICE
Na začátku celé historie a tradice Elanu
stál jeden muž – Rudi Finžgar. S výrobou
lyží začal už před druhou světovou válkou,
nejdříve jen pro sebe a své přátele. Během
války vyráběl lyže pro partyzány a potom
v roce 1945 založil značku Elan. Jeho podnik
se stal základem moderní firmy Elan, jak ji
známe dnes. Finžgarovi nástupci po něm
přebrali schopnost dívat se na věci novým,
inovátorským pohledem a snahu odlišovat
se od konkurence – a tento přístup v naší
společnosti přetrvává dodnes. Kvalita značky
Elan spočívá v kombinaci bystrého myšlení
a šikovných rukou. Je naprosto zřejmé, že
skvělé nápady a inovace by nemohly být
uskutečněny, kdyby nám chyběla řemeslná
zručnost a preciznost.

Víte, jakých ekonomických výsledků dosáhly
firmy vyrábějící sportovní zboží?

odpověď n

www.svets ajdete na
portu.info
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RUČNÍ VÝROBA
A ŠPIČKOVÉ MATERIÁLY
Výrobky Elan vznikají díky intenzivní
spolupráci mezi oddělením výzkumu a vývoje
a zkušenými a zručnými řemeslníky, kteří vtělují
život novým myšlenkám. Tento proces není
vždy jednoduchý, protože některé inovativní
návrhy se zprvu zdají téměř neproveditelné
a představují pro výrobu velkou výzvu. Ale
Elan naštěstí zaměstnává skutečné mistry
svého řemesla. Téměř každý designér, inženýr,
technik i dělník firmy Elan je zároveň nadšeným
lyžařem, takže umí přesně posoudit, jaký
postup a materiály je třeba při výrobě zvolit, aby
lyže dělaly to, co se od nich čeká.
Lyže značky Elan se pyšní malým nápisem
„Ručně vyrobeno ve Slovinsku“. A tato slova
přesně vystihují jejich pravou podstatu. Pečlivá
řemeslná práce byla od samého počátku
existence firmy základem úspěchu lyží
vyrobených v Begunje. I když jsou při výrobě
používány moderní technologie a postupy,
hlavní fáze výrobního procesu se pořád
dělají ručně. Je to jediný způsob, jak se dá
dosáhnout nejvyšší kvality. Elan vždy vyráběl
hlavní komponenty lyží ve své vlastní továrně
z těch nejkvalitnějších materiálů. K výrobě
jádra se u většiny lyží stále používá dřevo: pro
závodní lyže jde hlavně o bukové a topolové
dřevo a u lyží, které mají mít nižší hmotnost, se
používají různé druhy exotického dřeva. Hrany
se vyrábějí z vysoce odolné oceli. K nejdražším
součástem lyží patří výztuže z titanu. Díky
tomuto lehkému a zároveň pevnému materiálu
jsou lyže odolné, mají velkou torzní stabilitu
a optimální pružnost.

Elan nedá dopustit na sendvičovou
konstrukci. I když je to jedna z nejstarších
metod výroby lyží, je také nejefektivnějším
a nejlepším způsobem, jak vyrobit kvalitní
lyži. Výše uvedené materiály dostanou svou
finální podobu poté, co jsou stlačeny po dobu
25 minut v lisu.
Proces výroby má několik zajímavých
kroků. Lisování je určitě jedním z nich, ale
to, co je nejatraktivnější pro pozorovatele, je
bezesporu broušení hran, při kterém od lyží
odlétávají gejzíry jisker. V hale, kde se skladuje
dřevo, nasajete velmi příjemnou vůni. Do
nitra lyží můžete nahlédnout v prostoru, kde
se v továrně dává dohromady jádro. Když se
podíváte na různé profily jader, pochopíte,
proč jsou některé lyže pevné a skvěle drží i na
zledovatělých svazích, zatímco jiné modely
jsou měkké a vhodné pro volnější jízdu.
Zajímavou součástí výroby, v níž lyže dostávají
svou konečnou podobu, jsou formy. Dá se říct,
že jsou v podstatě archivem všech lyží Elan,
protože každý model a každá délka má svou
vlastní speciální formu.
Další zajímavostí je, že Elan zahajuje výrobu
lyží tiskem povrchové grafiky. Už několik let
je běžnou praxí, že je pomocí sítotisku na
průhledný svrchní plášť lyže natištěn grafický
vzor konkrétního typu lyže, logo a identifikační
kód každého kusu. A jak lyže postupují
výrobním procesem, tento kód prochází rukama
všech lidí, kteří se na výrobě podílejí.

Víte, jaké novinky připravili výrobci
sportovního vybavení?

LYŽE ELAN SE PYŠNÍ
MALÝM NÁPISEM
„RUČNĚ VYROBENO
VE SLOVINSKU“.
TATO SLOVA PŘESNĚ
VYSTIHUJÍ
JEJICH PRAVOU
PODSTATU.

odpověď n
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LEGENDÁRNÍ PŘÍBĚHY
V halách naší továrny v Begunje se rodí
základy legendárních lyžařských příběhů.
Nejdůležitější z nich jsou samozřejmě ty,
které jsou spojeny s vítězi závodů Světového
poháru, mistrovství světa nebo olympijských
her. Závodní lyže hrály u Elanu vždy velmi
důležitou roli. Vývojáři pečlivě naslouchají
přáním závodních lyžařů sponzorovaných naší
firmou, kterým vyrábíme lyže na míru přesně
podle jejich potřeb. Když si Filip Flisar přeje
lyže pro obří slalom s lepší přilnavostí hran na
patce, pak od nás přesně takové lyže dostane.

KOMBINACE STARÉHO
A NOVÉHO

v lyžařském průmyslu přišli s výraznějším
bočním vykrojením a vyvinuli carvingové lyže.
Po tomto zásadním přelomu v konstrukci lyží
přišla celá řada unikátních technologických
řešení, jako jsou WaveFlex, Fusion, Amphibio,
Amphibio 4D, technologie TNT, U-Flex
a neuvěřitelně lehké dámské lyže, které
získaly po celém světě spoustu ocenění za
svůj design a technologie.
Díky všem těmto úspěchům je Elan
víc než jen pouhou značkou sportovního
vybavení nebo továrnou na výrobu lyží. Je
také významným spolutvůrcem historie,
současnosti a budoucnosti lyžování. Díky
trendům a inovacím, které se zrodily
v Begunje, získala značka Elan respektované
postavení mezi lyžaři po celém světě.

Lyže Elan jsou unikátní kombinací
sedmdesátileté tradice a nejmodernějších
technologií a inovací. Po celou dobu fungování
firmy nastavovalo oddělení výzkumu
a vývoje Elanu nejnovější trendy v oboru. Je
známým faktem, že naši vývojáři jako první

ELAN,
Stálé investice do provozu
výroby lyží.
BEGUNJE
NA GORENJSKEM,
SLOVINSKO

KDYŽ SE PROCHÁZÍTE
VÝROBNÍMI HALAMI
ELANU,
POCÍTÍTE ZDE
ZVLÁŠTNÍ
ATMOSFÉRU –
SVÝM ZPŮSOBEM JE
TO JAKO MUZEUM,
ALE ZÁROVEŇ I OKNO
DO BUDOUCNOSTI.

V roce 2005 Elan dosáhl
rekordního objemu výroby –
továrnu opustilo zhruba
850 000 párů lyží.

Během více než 70 let
existence ﬁrmy vyrobil Elan
přes deset milionů párů lyží.

2005

10.000.000

850.000

1000
Elan vyrábí lyže od roku 1945.

Největší továrna na lyže
na světě nacházející se
na jednom místě.

Víte, jak se změnily vlastnické poměry
u výrobců sportovního zboží?

Elan v současnosti používá
více než 1000 různých forem
pro výrobu lyží.

odpověď n
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FORMA
A FUNKČNOST
TECHNOLOGIE AMPHIBIO 4D JE VYVRCHOLENÍM INOVACÍ VE VÝVOJI LYŽÍ, KTERÝM SE ELAN
VĚNUJE UŽ 70 LET
Gregor Šket

Lyže je „tvrdý oříšek“. Většinu roku
prospí, ale během zimy si veškeré nicnedělání
bohatě vynahradí. Musí spolehlivě fungovat
v třeskutém mrazu, sněhu a větru. Její
vytrvalost nezná hranic. Musí se nechat
namáhat, ohýbat a „mučit“ všemi možnými
způsoby, aniž by si postěžovala. Musí si
poradit s různými druhy sněhu i terénu.
Lyže Elan své majitele však v žádném
ohledu nezklamou. Díky sedmdesátiletým
zkušenostem v sobě nesou moudrost starších
a díky neustálým inovacím jsou nabité energií,
silou a živelností mládí. Může být lepší
kombinace?
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Alex Štokelj, Klemen Razinger

ESTETIKA
Na lyži se můžeme dívat z mnoha různých
hledisek. V Elanu se soustředíme hlavně na
technické parametry, které zásadně ovlivňují
výkon a vlastnosti lyží v obloucích určitého
rádia, na určitých svazích a v určité rychlosti.
Naše lyže však musí být silné i po estetické
stránce, protože vzhled dotváří jejich celkovou
„osobnost“. Lyže Elan byly vždy vyhlášené
svým atraktivním vizuálním provedením.
Elegantní dřevěné tvary, ke kterým se časem
přidalo boční vykrojení, vždy odrážely zručnost
a invenci jejich tvůrců. Hezky navržená lyže je
bezesporu jedním z nejkrásnějších produktů
průmyslového designu.

Nejnovější lyže od Elanu, Amphibio
4D, jsou úchvatné ze všech úhlů. Jedním
z nejzajímavějších detailů je zářivě zelená
hrana, která kopíruje boční křivku lyže. Povrch
lyže je hladký a černý, na špičce tvarovaný
konkávně a na patce konvexně. Oba tyto
konstrukční prvky jsou nenápadné a na první
pohled si jich téměř nevšimnete, jsou však
důležitou součástí vizuální identity této lyže
i jejího jízdního výkonu. Středu lyže dominuje
vázání, které může vzdáleně připomínat
závodní motocykl. Lyže Amphibio 4D vyzařují
sebevědomou eleganci s náznakem živelnosti
a nespoutanosti.

TECHNOLOGIE

se skvělými jízdními vlastnostmi. Díky této
konstrukci mají výrazně lepší torzní pevnost
a stabilitu, jsou o deset procent lehčí a tlumí
o třicet procent více vibrací.

Dokonalost lyží Amphibio 4D spočívá v tom,
že jejich forma a funkčnost jdou ruku v ruce.
Stejně jako se pod kapotou závodního auta
skrývá silný motor, pod povrchem našich lyží
jsou skryty technologie, díky kterým zvládnou
všechny výzvy. Technologie Amphibio 4D je
v podstatě dalším vývojovým stupněm naší
oceňované technologie Amphibio, která je
unikátním a převratným konstrukčním prvkem
založeným na odlišném provedení levé a pravé
lyže, kombinujícím profily rocker a camber.
Rocker umožňuje rychlejší a přímější oblouky,
zatímco camber zaručuje výborné držení hran.
Díky těmto vlastnostem jsou lyže Amphibio
naprosto univerzální – chovají se stejně dobře
v krátkých i dlouhých obloucích, na upravených
sjezdovkách i ve volném terénu, a na tvrdém
i měkkém sněhu.

Řada Amphibio 4D představuje nejlepší
univerzální lyže, které Elan kdy vyrobil. Díky
jedinečné kombinaci řemeslné zručnosti,
špičkových technologií a originálního designu
oslovily spoustu odborných porot a získaly
několik ocenění za technologii, design
a inovace.
Díky průlomové technologii Amphibio
4D obdržel Elan v loňském roce titul
Nejinovativnější značka v oblasti sportovního
vybavení. V roce 2016 do naší „Síně slávy“
přibyla spousta dalších ocenění.

amphibio4d.elanskis.com

Technologie Amphibio 4D posunuje koncept
Amphibio ještě o úroveň výš, protože se neliší
jen konstrukce pravé a levé strany lyže, ale
i přední a zadní části. Přední konkávní část
umožňuje snadnější a rychlejší nasazení
oblouku, zatímco zadní konkávní partie pomáhá
rychlému výjezdu z oblouku a usnadňuje vjezd
do dalšího oblouku. Podstatou konstrukce této
lyže je speciálně dvojitě tvarovaná titanová
výztuž, která lyži dodává potřebnou stabilitu
a přispívá k její výborné ovladatelnosti.
Zakomponovat do lyže prohnutou titanovou
výztuž se může zdát na první pohled
jednoduchý nápad, ale z hlediska výroby se
jedná o velmi složitou záležitost. Oddělení
výzkumu a vývoje firmy Elan tuto výzvu
úspěšně zvládlo a výsledkem jsou lyže

AMPHIBIO 16 TI2 FUSION
Amphibio 16 Ti2 Fusion je dokonalým
vybavením pro jakékoliv upravené svahy.
Výborně se hodí pro dlouhé oblouky obřího
slalomu i pro svižnou slalomovou jízdu. Díky
grafickému provedení v černé barvě a zeleným
bočním hranám je tato lyže elegantní a zároveň
na sebe upoutá pozornost svým výrazným
designem.

(c) SportCombi Verlag GmbH
Alle diese Daten und Logos sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen bei der
SportCombi Verlag GmbH, Heerstraße 5, D-58540 Meinerzhagen.
Diese Logos dienen der Visualisierung der Testergebnisse des im Frühjahr 2016 durchgeführten Skitests.

ALLMOUNTAIN FREE LADY

CE
ALLMOUNTAIN PERFORMAN
LADY

Diese Testergebnisse dürfen nicht verfälscht wiedergegeben, manipuliert oder verfälschend ergänzt werden.
Ebenso darf außer der von der SportCombi Verlag GmbH
getesteten Ski kein anderes Skimodell in redaktionellen Zusammenhang mit den anhängenden Logos gebracht werden.
Wir hoffen, Sie in Ihrer Arbeit gut unterstützen zu können und stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung:
Tel.: +49 / (0) 23 54 / 77 99 0
Fax: +49 / (0) 23 54 / 77 99 77
www.sportcombi.de <http://www.sportcombi.de>
e-mail: info@sportcombi.de
Mit sportlichen Grüßen
Ihr SportCombi-Team
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staňte se naším fanouškem na facebooku

www.facebook.com/elanklubcz
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Více informací se dozvíte na

1. místo
LYŽE ELAN, MODEL
AMPHIBIO 16 4D TI2
(včetně vázání)

www.elan-klub.cz

2. místo

3. místo

ZIMNÍ POBYT OD
CK NECKERMANN
(hotel Tia Monte Smart
pro 2 osoby na 3 noci
s polopenzí)

DÁMSKÉ LYŽE ELAN,
MODEL BLACK MAGIC
LIGHT SHIFT
(včetně vázání)

4.–6. místo 7.–15. místo 16.–20. místo
DĚTSKÉ LYŽE ELAN
(včetně vázání)

Staňte se členy Elan Klubu,
získejte výhody a vyhrajte!

TRIČKO ELAN

Termín konání soutěže

Partneři soutěže:

www.elan-klub.cz

BATOH ELAN

Soutěž se koná v termínu od 1. 11. 2016
do 31. 12. 2016 včetně.

Jak se můžete zúčastnit?
Účastníkem soutěže se stane každý, kdo je členem Elan Klubu,
na stránkách www.elan-klub.cz vyplní soutěžní interaktivní
formulář a odešle jej na e-mail pořadatele. Členství je bezplatné,
podrobnosti o výhodách členství v klubu můžete najít na webu.

Kdo vyhrává?

Výhercem soutěže se stane ten účastník soutěže,
který odpoví správně na všechny soutěžní otázky
a bude vylosován. Vylosování výherců proběhne
v sídle pořadatele 10. ledna 2017.

Zimní dovolená
na jižní straně Alp

Pro ty, kteří si chtějí užívat večery v uvolněnějším duchu: se skipasem dostanete slevu 20 procent v lázních
Kärnten Therme Warmbad-Villach, nejmodernějším
termálním zážitkovém centru v Rakousku. Kromě toho
Vás k návštěvě města na Drávě zvou Adventní trhy
ve Villachu (25. 11.–24. 12. 2016) včetně nádherného kluziště a tradičních prodejních trhů, a také největší
a nejhezčí nákupní centrum v Korutanech – Atrio.

LYŽOVÁNÍ S JISTOTOU SNĚHU, BRUSLENÍ NA ADVENTNÍM TRHU – A NEJMODERNĚJŠÍ
TERMÁLNÍ ZÁŽITKOVÉ CENTRUM RAKOUSKA: OBJEVTE KOUZLO ZIMY NA HORÁCH
V OKOLÍ VILLACHU, VE STŘEDISCÍCH GERLITZEN ALPE A DREILÄNDERECK.
Zábavu na lyžích ve své nejčistší podobě pro celou
rodinu si užijete na Gerlitzen Alpe. Největší lyžařské
středisko středních Korutan je se svými 17 lanovkami a vleky, 42 km sjezdovek, 15 km lyžařských
cest a dětským snowparkem opravdovým zimním
rájem. A jako jediný areál v Korutanech, kde jsou vítáni i začátečníci, nabízí Gerlitzen vedle širokých sjezdovek a jedné z nejlepších lyžařských škol v zemi také
velké množství sněhu. Díky nejmodernější zasněžovací

technice je zde, na jižní straně Alp, možno lyžovat již
od 3. prosince a až do začátku dubna.
Ještě příjemnější to může být v rodinném lyžařském
středisku Dreiländereck u Arnoldsteinu. Najdete zde
sjezdovky pro začátečníky i pokročilejší lyžaře, původní
chaty a 8 km dlouhou sáňkovací dráhu. Tipem pro skialpinisty a zimní turisty jsou Přírodní park Dobratsch a Alpen Arena. Zde si přijdou na své i běžkaři, kteří se tu své
vášni mohou oddávat dokonce i pod umělým osvětlením.

INFORMACE, POPTÁVKA A OBJEDNÁVKY KATALOGŮ
Villacher Skiberge, Gerlitzen Alpe & Dreiländereck, Korutany, Rakousko, tel.: +43 (0)4242/42000, e-mail: office@region-villach.at, www.region-villach.at

Hotelová vesnička
Naturel Hoteldorf
SCHÖNLEITN
APARTMÁNY A HOTEL U JEZERA FAAKERSEE
Náš malý útulný hotel se nachází přímo na úpatí pohoří Karawanky u překrásného jezera
Faaker See. Za několik málo minut jízdy autem se dostanete do lyžařského střediska
Gerlitzen Alpe s vynikajícími lyžařskými podmínkami a skvělým výhledem na zasněžená
korutanská jezera. Karawanken Lodge nabízí vedle dvou- a jednolůžkových pokojů
také apartmány s obývacím pokojem a kuchyní, v jejichž ceně je zahrnut i bohatý
snídaňový bufet. V hotelu se nachází také restaurace nabízející lokální speciality
Aktiv
Appartements
a koktejly,
kterými si můžete zpříjemnit svou dovolenou. Děti a psi jsou u nás vítáni.
Pro další informace a tipy na volný čas navštivte naše stránky:

www.karawanken-lodge.at

Zimní dovolená zcela bez starostí
a za skvělou cenu!
Vaše dovolená na lyžích uprostřed hor v okolí Villachu, v areálech Gerlitzen Alpe
a Dreiländereck. Dovolenou strávíte v okouzlující hotelové vesničce Naturel Hoteldorf
SCHÖNLEITN v útulných apartmánech se snídaní, rozšířenou polopenzí nebo formou
samozásobitelského pobytu. Ideální pro páry, přátele a rodiny.
Skibus Vás doveze zdarma z hotelové vesničky do středisek Dreiländereck, Gerlitzen
Alpe a zpět. Lyžařská škola v hotelové vesničce nabízí kromě lyžařských kurzů také
půjčovnu lyží.
Další zimní lákadla: wellness v hotelové vesnici, sáňkování, túry na sněžnicích, skialpové túry a další skvělé lyžařské areály v okolí 40 km (Tarvisio/Monte Lussari, Kranjska
Gora).

Udělejte si dovolenou
v útulném apartmánu již

od 106 eur/noc!
INFO & REZERVACE

Naturel Hotels & Resorts, Dorf SCHÖNLEITN, tel. +43/4254/2384
info@naturelhotels.com, www.naturelhotels.com
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MODERNÍ
GLADIÁTOŘI
SKI CROSS – JEDNA z DIVÁCKY NEJATRAKTIVNĚJŠÍCH LYŽAŘSKÝCH DISCIPLÍN NABITÁ ADRENALINEM

GREGOR ŠKET
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GEPA PICTURES

V období starověkého Říma se lidé bavili
sledováním gladiátorských zápasů, v nichž
vítězili jen ti nejsilnější, nejodvážnější
a nejzkušenější. V současné době
představují podobně napínavou podívanou
sportovní zápasy a závody. Dnešní sportovci
jsou v podstatě novodobými gladiátory –
veřejnost je nadšeně sleduje, fandí jim
a obdivuje ty nejlepší.
Existuje lyžařská disciplína, která je
zároveň soutěží, adrenalinovým sportem
a zajímavou show. Má spoustu specifických
rysů, díky kterým je stejně divácky
atraktivní jako závody ve sjezdu nebo
slalomu na legendárních tratích. Skicross
je svým způsobem směsí slalomu, obřího
slalomu, super G, sjezdu a freestylového
lyžování, ale hlavním rozdílem je přímý
kontakt. Závodníci nejsou sami na trati, ale
musí bojovat o svou pozici se třemi až pěti
soupeři, kteří chtějí všichni dorazit do cíle
jako první. Ve skicrossu nejde o čas – ten
se měří v kvalifikačních jízdách, aby se
závodníci rozdělili do skupin po čtyřech,
případně po šesti (v americké soutěži
X Games). Jde hlavně o výběr správné trasy,
taktiku, odvahu, cit pro lyže, předjíždění
a také trochu o zápasení. Boj je však třeba
udržovat v rozumných mezích, aby nebyla
porušena pravidla soutěže. Není dovoleno
žádné tahání a strkání. Pokud závodník strčí
do svého soupeře rukou, je automaticky
diskvalifikován.

ATRAKTIVNÍ PODÍVANÁ

GSX FUSION
Představte si blankytně modrou oblohu
brzy zrána, lesknoucí se krystaly sněhu
a čerstvě upravený svah, který čeká jen na
vás. Pokud vašemu stylu jízdy dominují dlouhé
rychlé oblouky, pak je pro vás GSX Fusion
tou pravou lyží. Hned když se na ni postavíte,
okamžitě prozradí svůj závodní původ a bude
ho připomínat při každém pohybu na svahu.
A nezapře ho ani její typický výrazný vzhled.

Souboj čtyř závodníků řítících se
najednou dolů po svahu s umělými
překážkami je zárukou napínavého
diváckého zážitku. Trať je plná terénních
vln, klopených zatáček a skoků. Je to
jako sledovat jízdu na sněhem pokryté
horské dráze nebo kreslený film pro děti.
Pro závodníky je to však velmi náročná
disciplína. Skoky bývají dlouhé mezi třiceti
až čtyřiceti metry, ale někdy přesáhnou
i šedesát metrů.
Závodníci si při doskoku musí hlídat
svou pozici ve vzduchu a pečlivě vybírat
místo, kam dopadnou. Pro tuto disciplínu
se nejčastěji používají lyže pro obří slalom
a závodí se ve volnějším oblečení. Ski cross
získává stále větší popularitu u diváků
a jeho prestiž mezi lyžařskými disciplínami
roste.

Víte, kde byly otevřeny nové sportovní
obchody?

HLAVNÍ ZÁVODY
Mezinárodní lyžařská federace (FIS) řadí
ski cross mezi freestylové lyžařské disciplíny,
pravděpodobně proto, že o vítězích nerozhodují
setiny vteřin. Každý rok se koná mistrovství
světa ve ski crossu a tato disciplína je od roku
2010 také součástí zimní olympiády – poprvé
byl zařazen mezi olympijské sporty na ZOH ve
Vancouveru.

TÝM ELAN
Zelená barva Elanu má na skicrossových
závodech velmi důstojné zastoupení. Hlavní
postavou týmu je slovinský závodník Filip Flisar.
K jeho největším dosavadním úspěchům patří
celkové vítězství ve Světovém poháru ve ski
crossu v roce 2012, druhé místo na X Games
v americkém Aspenu v témže roce a titul Mistra
světa ze šampionátu ve freestylovém lyžování
v Kreischbergu v roce 2015. Filip Flisar začal
svou lyžařskou kariéru jako sjezdový závodník
a později přešel ke ski crossu. Je všestranný
sportovní talent – v letních měsících předvádí
odvážné akrobatické kousky na horském kole,
skateboardu a kolečkových bruslích. Na otázku,
co pro něj znamená ski cross, odpověděl: „Ski
cross je podle mě velmi podobný motokrosu.
Na trati spolu soupeří čtyři, případně šest
závodníků. Na svahu jsou skoky, vlny, klopené
zatáčky a další překážky, které nám mají ztížit
jízdu, ale divákovi zároveň poskytují zábavnou
podívanou. Ski cross vyžaduje plné spektrum
lyžařských znalostí a dovedností.“
Ženský skicrossový tým firmy Elan dostal
loni velkou posilu – skvělou kanadskou
závodnici Kelsey Serwa, která je dvojnásobnou
vítězkou X Games z let 2011 a 2016, mistryní
světa z Deer Valley v roce 2011 a držitelkou
stříbrné olympijské medaile ze Soči v roce
2014. Stejně jako Filip Flisar je i Kelsey Serwa
velmi talentovanou sportovkyní, která vyniká
v lyžování, jízdě na horském kole nebo na surfu.
Dalšími členy skicrossového týmu firmy
Elan jsou závodníci z různých zemí: Slovinec
Blaž Ogorelc, Francouzi Terence Tchiknavorian
a Sebastien Lapage, Kanaďané Brady Leman,
Kevin Drury a Mathieu Leduc a Rusové Egor
Korotkov a Semen Denšikov.
Všichni závodí na lyžích Elan GSX,
které jsou mírně upravovány podle jejich
individuálních potřeb. Díky těmto závodníkům
bude zelená barva Elanu v nadcházející sezóně
opět zářit na skicrossových tratích.
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PEVNOST CENTRÁLNÍHO PÁTEŘNÍHO
OBLOUKU A PŘILNAVOST HRAN
Vnitřní konstrukce lyží je pevnější a po celé délce je vyztužena
vrstvou karbonu. Díky tomu mají tyto lyže vynikající přilnavost hran,
která je podpořena také camberovou částí profilu Amphibio®.

Řada lyží Elan Race představuje první závodní lyže se skutečně odlišnou
konstrukcí pravé a levé lyže. Na základě analýzy rozložení sil dospěli
vývojáři firmy Elan ke kombinaci technologie Power Spine s profilem
Amphibio® a asymetrické špičky a patky. Tyto technologie zaručují
nejlepší možný přenos sil od nohou lyžaře směrem na sníh a poskytují
bezkonkurenční výkon lyží na nejnáročnějších svazích.

BOČNÍ PRVKY/KOSTI
TORZNÍ STABILITA
„Kosti” jsou zpevněné prvky, které vycházejí z obloukové páteřní
konstrukce, a kopírují boční vykrojení lyží. Zaručují torzní stabilitu
rovněž na vnější části lyže. Spolu s rockerovou částí profilu
Amphibio® umožňují lyžaři dělat energické a přesné oblouky.

Nekompromisní inovace přinášející lyžím výhody jak profilu camber,
tak rocker. Tajemství spočívá ve speciální konstrukci levé a pravé
lyže: vnitřní hrana s profilem camber zaručuje přilnavost hran
a stabilitu, zatímco vnější hrana s profilem rocker přispívá k lepší
točivosti lyže.

ZVEDNUTÉ VÁZÁNÍ
Systém Fusion je integrovaný systém lyžařského vázání od firmy
Elan, který přispívá k rychlejšímu nasazení oblouku, větší pružnosti,
snadnějšímu zatáčení a lepšímu chování lyže při přechodu z hrany
na hranu.

Nové vázání ELX 14 a ELX 12 s přední částí nadzvednutou o 5 mm
pro snadnější nasazení oblouku.

ZVEDNUTÉ VÁZÁNÍ ( 5 MM )

ZPEVNĚNÍ VNITŘNÍCH HRAN
Vnitřní hrany byly zpevněny, aby lépe podporovaly konstrukci lyže
Power Spine a zároveň umožnily několikrát provést úpravu
hran během doby používání lyže.
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RACE

19 030 Kč
699 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

GSX FUSION
PRODEJNÍ KÓD

AA4BNDA6

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

Amphibio

Powerspine,
boční hrany RST,
laminované dřevěné
jádro, Dual Ti

114/70/99

170(16.8), 176(17.8),
182(19.8), 186(21.0)

FUSION

ELX 14.0 FUSION
BLK/FGRN

19 030 Kč
699 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

SLX FUSION

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

AA5BGHA6

Amphibio

Powerspine,
boční hrany RST,
laminované dřevěné
jádro, Dual Ti

120/69/103,
122/69/104,
123/69/107, 124/69/107

155(11.7), 160(12.0),
165(12.4), 170(13)

FUSION

ELX 14.0 FUSION
BLK/FGRN

18 050 Kč
659 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

SL FUSION

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

AA5BJHA6

Amphibio

Powerspine,
boční hrany RST,
laminované dřevěné
jádro, Mono Ti

120/69/103, 122/69/104,
123/69/107, 124/69/107

155(11.7), 160(12.0),
165(12.4), 170(13.0)

FUSION

ELX 12.0 FUSION
BLK/SMOKE

Víte, jaká města kandidují na pořádání
olympiády v roce 2024?

odpověď n

www.svets ajdete na
portu.info
informační
server ze sv

ěta sportovn

ího obchod

u

Technologie Amphibio 4D je zcela inovativní, protože využívá tvarovaný titan. Využívá kombinaci dřevěného jádra Response Frame se speciálně
(dvojitě) tvarovaným kovem a profilu Amphibio®. Díky této technologii jsou lyže naprosto univerzální a mají přesný výkon na hranách.

Amphibio® plně využívá odlišné konstrukce pravé a levé lyže.
První 4D technologie kombinující rockerový profil na vnější straně
lyže (pro snadnější zatáčení) a camberový profil na vnitřní straně
lyže (pro lepší přilnavost hran) s konvexní přední částí (pro přesné
nasazení oblouku) a konkávní zadní částí (pro rychlý výjezd
z oblouku). Výsledkem jsou lyže s odlišnou konstrukcí levá/pravá,
které poskytují vzrušující zážitek z jízdy na různých terénech.

DVOJITĚ TVAROVANÝ TITAN
Dvojitě tvarovaný titan zvyšuje torzní stabilitu a redukuje vibrace
o 30% při nasazení oblouku, protože zde je to nejdůležitější.
Lyže jsou díky tomu stabilnější a přesnější při celém průjezdu
každým obloukem. Dvojitě tvarovaný titan také umožňuje
vytvoření tenčí konstrukce, což snižuje hmotnost lyže o 10 %.

Systém Fusion je prvním plně integrovaným systémem vázání na
světě, který usnadňuje nasazení oblouku a zatáčení, a také zlepšuje
pružnost a reakci lyží při přechodu z hrany na hranu.

DŘEVĚNÉ JÁDRO RESPONSE FRAME
Dřevěné jádro Response Frame je unikátní inovativní laminované
dřevěné jádro sahající od špičky až po patku lyže. Umožňuje přímý
přenos sil a optimální torzní stabilitu díky kombinaci tvrdého
a měkkého dřeva – tvrdé dřevo vytváří okolo měkčího dřeva rám.
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KONKÁVNÍ
Rychlý výjezd

KONVEXNÍ
Přesné nasazení

ROCKER

Snadné zatáčení

ROCKER

CAMBER

CAMBER
Přilnavost hran

ROCKER

ROCKER

Snadné zatáčení

Revoluční inovace, která využívá předností profilu camber i rocker
zároveň. Vnitřní hrana s profilem camber zaručuje dobrou přilnavost
hran a stabilitu lyží, zatímco vnější hrana s profilem rocker umožňuje
rychlejší a přímější oblouky.
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ALL
MOUNTAIN
AMPHIBIO

19 600 Kč
699 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

AMPHIBIO 16 TI2 FUSION
PRODEJNÍ KÓD

AB1BHT16

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

Amphibio

Technologie Amphibio 4D,
boční hrany RST,
dřevěné jádro Response
Frame, dvojitě
tvarovaný Ti2

121/73/104

160(13.3), 166(14.5),
172(15.7), 178(17.0)

FUSION

ELX 12.0 FUSION
BLK/SMOKE

17 550 Kč
599 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

AMPHIBIO 14 TI FUSION
PRODEJNÍ KÓD

AB2BPB16

PROFIL

Amphibio

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

Technologie Amphibio 4D,
boční hrany RST,
dřevěné jádro Response
Frame, dvojitě
tvarovaný Ti2

121/73/104

160(13.3), 166(14.5),
172(15.7), 178(17.0)

FUSION

ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE

15 390 Kč
559 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

AMPHIBIO 12 TI POWER SHIFT
PRODEJNÍ KÓD

AB3BPD16
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středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

Amphibio

Technologie Amphibio
4D, boční hrany RST
dřevěné jádro Power,
dvojitě tvarovaný Ti

125/78/107

152 (11.8), 160 (13.3),
168 (14.9), 176 (16.5)

POWER SHIFT

ELS 11.0 SHIFT
BLK/SMOKE

20 600 Kč
749 EUR
TERÉN

ÚROVEŇ LYŽAŘE

AMPHIBIO 80 XTI FUSION/FLAT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

AB1BSJ16,
AB3BYU16 (FLAT)

Amphibio

středně pokročilý

pokročilý

upravený

expert

proměnlivý

prašan

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

Technologie Amphibio
4D, boční hrany RST,
dřevěné jádro Power,
dvojitě tvarovaný XTi

126/80/108

152(11.8), 160(13.3),
168(14.9), 176(16.5)

FUSION

ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE

17 440 Kč
639 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

AMPHIBIO 84 TI FUSION/FLAT
PRODEJNÍ KÓD

PROFILE

AB2BJQ16,
AB2BNZ16 (FLAT)

Amphibio

TECHNOLOGIE

Technologie Amphibio 4D,
boční hrany RST,
dřevěné jádro Power,
dvojitě tvarovaný Ti

středně pokročilý

GEOMETRIE

131/84/112

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

164(14.6), 170(15.8),
176(17.1), 182(18.5)

FUSION

ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE

21 230 Kč
779 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

AMPHIBIO 88 XTI FUSION/FLAT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

AB0BNW16,
AB0BPA16 (FLAT)

Amphibio

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

Technologie Amphibio
4D, boční hrany RST,
dřevěné jádro
Response Frame,
dvojitě tvarovaný XTi

135/88/116

170(15.5), 176(17.2),
184(19.0)

FUSION

upravený

proměnlivý

prašan

VÁZÁNÍ

ELX 12.0 FUSION
WB95 BLK/SMOKE

20 600 Kč
749 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

AMPHIBIO 84 XTI FUSION/FLAT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

TECHNOLOGIE

AB1BJM16,
AB1BNY16 (FLAT)

Amphibio

Technologie Amphibio
4D, boční hrany RST,
dřevěné jádro Power,
dvojitě tvarovaný XTi

středně pokročilý

GEOMETRIE

131/84/112

pokročilý

DÉLKA/RÁDIUS

164(14.6), 170(15.8),
176(17.1), 182(18.5)

Víte, kteří sportovci a týmy mají nového
sponzora?

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

FUSION

ELX 12.0 FUSION
BLK/SMOKE
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KORUTANY – slunný jih Rakouska

K

Jet s lyžemi na nohách po celý den
vstříc slunci – to zažijete například při
lyžařské výzvě Stella Ronda v srdci Korutan na Gerlitzen Alpe. V další lyžařské
oblasti Turracher Höhe hostům na slunečných místech na sjezdovce podává
nápoje komorník. Navíc je na mnoha
korutanských chatách zdarma k dispozici opalovací krém s optimálním
ochranným faktorem. Východ slunce na
sjezdovce byste neměli v žádném případě zmeškat při Early Morning Skiing. Ve
vybraných termínech začíná v areálech
Goldeck a Turrach den na lyžích už v půl
sedmé. Je to požitek, projíždět v malé
skupině první stopy ve sněhu. Při „lyžování před devátou“ v Bad Kleinkirchheimu vás dokonce bude doprovázet
olympijský vítěz Franz Klammer.
Lyžařské oblasti Korutan nabízejí ideální podmínky pro odpočinkovou zimní
dovolenou. Moderní pohodlné lanovky
s vyhřívanými sedačkami v Nassfeldu
nebo na hoře Gerlitzen, náročné sjezdy
v Turrachu a na Katschbergu nebo nejvýše položené lyžařské areály Korutan, ledovec Mölltal/Ankogel a lyžařská oblast
Grossglockner/Heiligenblut uprostřed
třítisícovek, také zaručují zábavu na sněhu až do jara. Menší korutanské areály
v regionu Lavanttal a pohoří Nockberge
se díky svým přehledným sjezdovkám
hodí pro rodinnou dovolenou.

„Jeden za všechny“ platí v Korutanech
s TOPSKIPasem. Je to univerzální klíč
ke všem korutanským lyžařským areálům. Paralelně k němu jsou k dispozici
regionální skipasy s mnoha atraktivními
službami v ceně. Je to například kombinovaný vstup do termálních lázní v Bad
Kleinkirchheimu nebo rodinné týdny Ski
for free, které velkým i malým lyžařům
umožňují prosluněné zimní zážitky.
www.korutany.com

© Franz GERDL, Johannes Puch, K. Dapra, korutany.com

orutany jsou v zimě ta největší prosluněná terasa Alp – je to jedinečný dárek od matky přírody! To
je jeden z důvodů, proč jsou Korutany jako lyžařská destinace stále oblíbenější. Samozřejmě, že je
možné vydatný sluneční svit zachytit i v číslech. Lyžařské oblasti v zimních měsících zaznamenávají
o 100 hodin slunečního svitu více než destinace ležící na sever od hlavního alpského hřebene. Sluneční
svit se měří na zimních slunečních hodinách v Nassfeldu přímo u horní stanice lanovky.

Na lyže za s uncem

Užíváme si sluníčka při lyžování na nekonečně širokých svazích.
Okolní scenérie je prostě nádherná! Jsme na jižní straně Alp.
Den pak příjemně odezní. To je dovolená. V Korutanech.

www.korutany.com

24 lyžařských areálů – široké svahy se zaručeným sněhem
Zimní dovolená plná zážitků

BÍLÝ
LABYRINT

BYL KONEC DUBNA 2015, KDYŽ SKONČILA NAŠE MĚSÍČNÍ ExPEDICE NA VÝCHODORUSKÉM
OSTROVĚ ONEKOTAN, KTERÁ BYLA DO TÉ DOBY NAŠÍ NEJVĚTŠÍ A NEJDOBRODRUŽNĚJŠÍ
VÝPRAVOU. A PRÁVĚ TEHDY SE zAČAL RÝSOVAT DALŠÍ, JEŠTĚ NÁROČNĚJŠÍ PROJEKT.

MATTHIAS MAYR
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JONAS BLUM

Zrovna jsme se vraceli z lyžařské
expedice na ostrově Onekotan. Let do
Moskvy z Petropavlovsku, který je jediným
městem na Kamčatském poloostrově na
východě Ruska, trval osm hodin. Když jsme
letěli nad Sibiří, byl jsem překvapený, že to
není jen plochá, sněhem pokrytá krajina.
Pod námi se rozprostíralo velké pohoří,
které nikdo z nás neznal. Žertem jsme si
s kamarádem „Haunim“ řekli, že bychom se
tam mohli vypravit příští rok.

NEVINNÝ ŽERT
Nyní je 25. ledna 2016 a já s Haunim
zase sedíme v letadle nad Sibiří. Chystáme
se přistát v Jakutsku, nejchladnějším
městě na světě, kde je průměrná lednová
teplota -43°C. Před čtyřmi měsíci jsme
začali plánovat expedici do hor, které
jsme loni v dubnu viděli z letadla při cestě
z východního Ruska, a teď tam opravdu
směřujeme.
Rozsáhlé Pohoří Čerského se nachází
na severovýchodní Sibiři a je dlouhé přes
1200 km. Jeho nejvyšší horou je velmi těžko
přístupná Poběda (3 003 metrů). Na jejím
vrcholu stanulo jen několik lidí a nikoho ještě
nenapadlo, že by se tam vydal na lyžích. Na
internetu jsme o tomto pohoří moc informací
nenašli, tak jsme se rozhodli, že vyrazíme
do Jakutsku a na místě zjistíme více. I když
je Jakutsk nejbližším městem k Pohoří
Čerského, je od něj vzdálený 1300 km.
Přesto jsme doufali, že tam najdeme někoho,
kdo na vrcholu Pobědy byl a mohl by nám
poskytnout informace o podmínkách, které
tam panují.

ZA SIBIŘSKÝMI
KOČOVNÍKY
O dva dny později už sedíme ve středisku
záchranné služby města Jakutsk. Její ředitel
Vassilij před mnoha lety na nejvyšším vrcholu
pohoří Čerského byl, ale v létě. Řekl nám, že
severní stěna je pokrytá ledovcem a je velmi
strmá, kolem 70 stupňů. To potvrdilo i několik
fotografií hory, které nám ukázal. Na jižní straně
jsou kamenné rokle, přibližně stejně strmé jako
severní strana. Byl přesvědčen, že horu není
možné sjet na lyžích a řekl nám, že ještě větší
problém je, vůbec se k ní dostat. Vassilije na
vrcholu vysadil vrtulník, když sloužil jako voják
v sovětské armádě. Od rozpadu Sovětského
svazu však v okolí žádná vrtulníková základna
není. Bez asistence helikoptéry se tam moc
lidí nevydalo. A taky nás varoval, že hodně
dobrodruhů se z této výpravy nevrátilo…
Vassilij nám doporučil, ať jedeme do Sasyru,
malé vesnice mezi pohořími Momským
a Čerského. Žijí tam kočovníci, kteří by nám
mohli pomoct.
O čtyři dny později sedíme v ruském
terénním autě UAZ a směřujeme do Sasyru. Náš
řidič Paša vyrůstal s kočovníky a teď bydlí ve
vesnici Sasyr. Po 28hodinové jízdě, během níž
jsme po příšerně rozbité cestě urazili 1000 km,
přijíždíme do města Ust Nera, bývalého
zlatokopeckého střediska. Je to pravděpodobně
nejvíce ponuré místo, které jsem kdy navštívil.
Po krátkém dohadování s místním policistou,
který nás chtěl zatknout, pokračujeme v jízdě.
Mezi městem Ust Nera a vesnicí Sasyr už žádná
cesta není, tak projíždíme přes pláně, zmrzlé
řeky a horské průsmyky. Teplota chvílemi klesá
pod -45 °C. Když se Paši zeptáme, co by se
stalo, kdyby se auto pokazilo, odpoví, že každou
zimu na této trase zemře několik lidí. Když
se vám pokazí auto a nikdo jiný tudy zrovna
nejede, máte smůlu a prostě tady umrznete.

Víte, kteří lyžaři změnili značku
vybavení na příští sezónu?

Proto vždycky, než vyrazí na cestu, položí
Paša do sněhu dvě cigarety jako oběť místním
bohům. Po 15 hodinách jízdy, během níž jsme
několikrát zapadli do sněhu, se dostáváme do
Sasyru. Žije tam kolem 800 lidí a nachází se
v krásném údolí, které je dostupné jen v zimě.
Když začnou v květnu tát řeky, nikdo už se
nedostane sem ani odtud. „Když potřebujete
k zubaři, musíte počkat do konce října,“ řekl
nám Paša s úsměvem.
V Sasyru vyměníme auto za sněžné skútry,
jediné dopravní prostředky, na kterých se dá
dostat ke kočovníkům. Teplota se blíží -50°C.
Než jsme nasedli na skútry, navlekli jsme
na sebe všechno oblečení, které jsme měli,
abychom během tříhodinové jízdy nezmrzli.
Místní nám naštěstí poskytli speciální boty,
protože v těch našich by nám umrzly prsty.
Po příjezdu do zimního tábora kočovníků
se ocitáme v úplně jiném světě, který je jako
z pohádky. Na úpatí Pohoří Čerského žije kmen,
v podstatě tři generace jedné rodiny, který
vlastní 1 000 sobů. Přes zimu žijí v dřevěných
domcích, v létě kočují za svým stádem
a přebývají ve stanech.
Když jim popisujeme, že chceme na lyžích
zdolat nejvyšší vrchol východní Sibiře, jsou
nadšení. Přestože si myslí, že jsme úplní blázni,
náš plán se jim líbí. Nikdy tam vysoko v horách
nebyli. „K čemu?,“ ptají se. Ale při naší výpravě
nám chtějí být nápomocní. Na jejich motorových
sáních a s pomocí sobů by bylo možné dostat
se co nejblíže k cíli. Sobi zvládnou náročnější
terény než sáně, takže nás pomohou dopravit
až do hor.
Dohodneme se, že se sem vrátíme na
konci dubna, kdy se teploty v ledovcové oblasti
začnou dostávat nad -30 °C, takže na sněhu
bude možné lyžovat. Ale varují nás, že kolem
8. května roztají řeky a cesty budou nesjízdné.
Přechod ze zimy do léta je zde velmi rychlý
a Pobeda vždy sešle špatné počasí, když se na
ni chtějí dostat nějací lidé.
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Je konec dubna 2016, téměř přesně rok
poté, co jsme si z legrace řekli, že se vypravíme
do tohoto odlehlého sibiřského pohoří. Sedíme
v dřevěné boudě kočovníků a není nám příliš
veselo, protože sobi už odešli na jiné místo, kde
porodí svá mláďata. Ale místní na nás počkali,
aby nám pomohli. Jedinou šancí, jak se dostat
do hor, jsou motorové sáně. Naše vybavení
a zásoby na deset dnů v horách váží 300 kg –
máme s sebou jídlo, fotoaparáty, kamery,
baterie, plyn a další nutné potřeby. Vyrážíme,
ale bohužel se dostáváme jen do poloviny
původně naplánované trasy, protože sníh je pro
sáně příliš měkký a hluboký. Jsme od vrcholu
Pobedy ještě hodně daleko a se vším nákladem
je nemožné se v těchto sněhových podmínkách
dostat dál. Pokud to chceme zvládnout, musíme
jít pěšky. Náš tým se skládá z Hauniho, mě,
Johannese a Moritze – filmařů, kteří jsou
v extrémně dobré kondici a velmi motivovaní,
a Jonase – švýcarského fotografa, který
s námi jezdí na expedice od roku 2012. Jsou
to přesně takoví lidé, které potřebujete, když
je třeba nést čtyřicetikilové batohy a několik
dnů táhnout do kopce hlubokým sněhem
sáně s devadesátikilovým nákladem. Během
prvních šesti hodin však zdoláváme pouhé dva
kilometry. Takhle to nezvládneme… Padne
rozhodnutí, že náklad rozdělíme a půjdeme
nadvakrát. Naštěstí jsme na severním polárním
kruhu, takže denní světlo trvá přes 20 hodin.
O dva dny později se dostáváme k ledovci,
kde trávíme desítky hodin vynášením věcí do
nadmořské výšky 2200 metrů.
Předpověď počasí, kterou získáváme přes
satelitní telefon, vypadá na příští tři dny slibně,

ale pořád ještě nevíme, jestli je vůbec možné
dostat se na vrchol Pobedy, případně z něj
sjet dolů na lyžích. Kolem nás jsou jen strmé
zledovatělé stěny. Rozhodneme se vykopat
si jámu ve sněhu, kde budeme přespávat,
a příští den zkusíme vystoupat na jednu z méně
strmých stěn, abychom si vyzkoušeli, jaké jsou
tady podmínky pro lyžování.
Ještě pořád nevíme, jestli naši misi zdárně
dokončíme. Sedíme v našem sněhovém
„bunkru“ a diskutujeme, jestli se vydat na jižní
nebo severní stěnu Pobedy. A myslíme na to, že
nám všichni říkali, že zdolat tuto horu na lyžích
je nemožné. Pokoušet se o něco takového je od
nás hodně bláznivé…
Jste zvědaví, jak to všechno dopadlo?
Podívejte se na film „THE WHITE MAZE“ (Bílý
labyrint) na I-tunes, Amazonu nebo na některém
filmovém festivalu.
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LEGRACE SE MĚNÍ VE
SKUTEČNOST

RIPSTICK 116
Naprosto skvělá a odolná freeridová lyže,
která je pevná, ale zároveň skvěle pohyblivá.
Hodí se pro jakékoliv horské výpravy. Je to
lyže určená pro jízdy v hlubokém sněhu. Profil
Amphibio je zárukou výborné ovladatelnosti
této lyže a poskytuje jistotu i ve vyšších
rychlostech. Ripstick 116 výborně zvládá
i vyfoukané svahy, rozbředlý a zmrzlý sníh,
a to hlavně díky technologii bočních hran SST.
K vynikajícím jízdním vlastnostem této lyže
přispívá i technologie TNT.

Víte, na jakém internetovém serveru najdete nejzajímavější
zpravodajství ze světa sportovního byznysu?

odpověď n

www.svets ajdete na
portu.info
informační
server ze sv

ěta sportovn

ího obchod

u

THE WHITE MAZE
(BÍLÝ LABYRINT)
Hlavní protagonisté: Matthias
Haunholder, Matthias Mayr
Kamera: Johannes Aitzetműler,
Moritz Sonntag
Fotograf: Jonas Blum
Producent: M-Line
Koproducent: Red Bull Media House
Délka: 52 minut

matthiasmayr.com/news/the-white-maze/
Matthias Mayr je jedním z nejrespektovanějších rakouských freeridových lyžařů. Je také doktorem sportovních věd a filmovým producentem. Na lyžích
Elan začal závodit před deseti lety. V průběhu své lyžařské kariéry se začal věnovat natáčení filmů, které zaznamenávají jeho lyžařská dobrodružství
a expedice. Letos firma Elan prodloužila smlouvu s Mayrem o další dva roky. „Elan mě podporoval od samého začátku mé profesionální freeridové kariéry.
Naše spolupráce trvá už deset let a já jsem moc rád, že bude pokračovat i nadále. Důvod, proč zůstávám u této značky, je kvalita lyží a také to, že když
přijedu do firmy Elan, cítím se tam jako doma. V Elanu jsou všichni jedna velká rodina,“ řekl Matthias Mayr.
Matthias Mayr je v oboru freeridového lyžování velmi respektovanou osobností a přednáší na univerzitách po celém světě. Jeho doménou je propojování
teorie s osobními praktickými zkušenostmi. Mayr se účastnil několika velmi náročných lyžařských expedic. Loni navštívil ostrov Onekotan v severní části
Kurilského souostroví v Ochotském moři a se svými přáteli tento ostrov prozkoumal na lyžích. Zážitky z této výpravy zachycuje film Onekotan – Ztracený
ostrov. V letošním roce zdolal společně se svým přítelem Matthiasem „Hauni“ Haunholderem nejvyšší horu východní Sibiře Gora Pobeda. Na této lyžařské
expedici natočili film The White Maze (Bílý labyrint), který měl premiéru v říjnu 2016.

Lyžařská dovolená ve Feld am See
u Bad Kleinkirchheimu.
Nejlepší rodinný sportovní hotel
vyznamenaný spolkovou zemí Korutany.
10 nových luxusních apartmánů, hala na
míčové hry pro děti (100 m²), dřevěná jizba
s otevřeným krbem a mnoho jiného.
Bruslení na zamrzlém jezeře nebo ledové dráze,
sáňkování, zimní turistika, skibus do lyžařského
střediska Bad Kleinkirchheim zdarma (15 minut
jízdy). Lyžařská školka Smiley pro začátečníky
přímo u hotelu, půjčovna lyží. Výrazně zlevněné
skipasy k dostání v hotelu.

Seewellness® s 5 ohřívanými bazény, 8 druhy
saun, ASIA wellness se speciálními masážemi,
hlídání dětí 60 hodin týdně, dětský domeček na
hraní s minigolfem a skluzavkou atd.
Cena 72 EUR za osobu a den.
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ALL
MOUNTAIN
EXPLORE
JISTOTA A RYCHLÝ
POSTUP K POKOŘENÍ
JAKÉHOKOLI SVAHU
Řada lyží Explore využívá exkluzivní technologii
Parabolický Rocker, která přispívá ke zdokonalování
stylu a umožňuje získat větší jistotu zdatnějším
lyžařům. Díky dobrému výkonu i při nízkém náklonu,
snadnému nasazení oblouků a dobré stabilitě
umožňují lyže z řady Explore posouvat lyžařům
jejich limity při zdolávání jakýchkoli svahů.

Tato unikátní konstrukce, která kombinuje parabolické vykrojení a profil Early Rise
Rocker, umožňuje nasazení oblouku při velmi nízkém úhlu náklonu. Stabilizátor přední
části tlumí vibrace při průjezdu obloukem, což přispívá k lepšímu držení hran a ovládání
lyží. Oblouky jsou díky tomu plynulé, carvování je snadné a lyže jsou stabilní za jakýchkoli
podmínek. Výsledkem je skvělý jízdní výkon na všech typech terénu.

1

WAVEFLEX
PRUŽNOST A PEVNÁ
OPORA

2

EARLY RISE ROCKER
SNADNÉ ZATÁČENÍ

2

1

4

3

3
PARABOLOCKÉ
VYKROJENÍ:
SNADNÉ NASAZENÍ
OBLOUKU

4
STABILIZÁTOR
PŘEDNÍ ČÁSTI
STABILITA

VELKÁ PRUŽNOST A TORZNÍ STABILITA
WaveFlexTM se vyznačuje zvlněným profilem, který přispívá k podélné flexi lyže
usnadňující zatáčení a k torzní stabilitě zlepšující přilnavost hran. Nikdy předtím
neumožňovala konstrukce lyží kombinaci těchto dvou vlastností u jedné lyže.
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ALL MOUNTAIN EXPLORE
12 090 Kč
439 EUR

EXPLORE 10 TI POWER SHIFT

ÚROVEŇ LYŽAŘE
středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

AB5BTK16

Parabolic Rocker

WaveFlex™, boční hrany
PST, dřevěné jádro Dual,
Mono Ti

125/76/104

152(12.0), 160(13.5),
168(15.1), 176(16.7)

POWER SHIFT

EL 10.0 SHIFT
BLK/FGRN

10 150 Kč
369 EUR
TERÉN

ÚROVEŇ LYŽAŘE

EXPLORE 8 POWER SHIFT

středně pokročilý

PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

AB8BJU16

Parabolic Rocker

WaveFlex™, boční hrany
PST, dřevěné jádro Dual,
laminát

125/76/104

pokročilý

DÉLKA/RÁDIUS_

152(12.0), 160(13.5),
168(15.1), 176(16.7)

expert

upravený

proměnlivý

prašan

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

POWER SHIFT

EL 10.0 SHIFT
BLK/SMOKE

8 990 Kč
319 EUR

EXPLORE 6 GREEN LIGHT SHIFT

ÚROVEŇ LYŽAŘE
středně pokročilý

PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

AB8BTM16

Parabolic Rocker

WaveFlex™, Full Power
Cap, dřevěné jádro Dual,
laminát

125/76/103

EXPLORE 6 ORANGE LIGHT SHIFT

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

152(12.3), 160(13.9),
168(15.4), 176(17.2)

LIGHT SHIFT

EL 10.0 SHIFT
BLK/GRN

ÚROVEŇ LYŽAŘE
středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

8 990 Kč
319 EUR

proměnlivý

prašan

PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

AB8BTU16

Parabolic Rocker

WaveFlex™, Full Power
Cap, dřevěné jádro Dual,
laminát

125/76/103

152(12.3), 160(13.9),
168(15.4), 176(17.2)

LIGHT SHIFT

EL 10.0 Shift
BLK/SMOKE

EXPLORE 4 GREEN LIGHT SHIFT

ÚROVEŇ LYŽAŘE
středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

6 990 Kč
249 EUR
prašan

PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

AB8BUK16

Parabolic Rocker

Technologie Dynaﬂex,
Full Power Cap, jádro
Synﬂex,laminát

114/72/103

138(9,7) 144(10,7),
152(11,9), 160(13,4),
168(15,0)

LIGHT SHIFT

EL 9.0 Shift
BLK/SMOKE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

EXPLORE 4 RED LIGHT SHIFT

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

6 990 Kč
249 EUR
prašan

PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

AB8BUN16

Parabolic Rocker

Technologie Dynaﬂex,
Full Power Cap, jádro
Synﬂex, laminát

114/72/103

138(9,7) 144(10,7),
152(11,9), 160(13,4),
168(15,0)

LIGHT SHIFT

EL 9.0 SHIFT
BLK/SMOKE
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KDYŽ SE LESKNOU
KRYSTALY
ELAN VYROBIL EXKLUZIVNÍ LYŽE OZDOBENÉ KRYSTALY OD FIRMY SWAROVSKI. TENTO KRÁSNÝ
MODEL DOSTAL NÁZEV DELIGHT BLACK EDITION.

Zima je kouzelné období. Každý, kdo někdy obdivoval krystaly sněhu
lesknoucí se ve slunci, s tím určitě souhlasí. V Elanu vždy přemýšlíme
nad tím, jak udělat tyto magické zimní chvíle ještě krásnějšími. U lyží
nám jde na prvním místě o jejich funkčnost, ale nikdy nezapomínáme
na design, grafické provedení a estetiku… A u dámských lyží jsou tyto
aspekty ještě důležitější. Ženy u sportovního vybavení vždy ocení, když
je přesně přizpůsobené jejich potřebám a prostřednictvím své formy
vyjadřuje ženskost a módní nápaditost.
Proto jsme se rozhodli spolupracovat s renomovanou rakouskou
firmou Swarovski, která se už od roku 1895 zabývá výrobou šperků.
Sdílíme s ní snahu o ctění tradic, precizní řemeslné umění, inovace
a touhu po dokonalosti. Obě firmy také nedávno oslavily významná
výročí – Swarovski loni slavil sto dvacet let od svého založení a Elan
sedmdesát.
Vzali jsme lyže Elan Delight Supreme, nejlehčí dámské lyže na světě,
a udělali jsme z nich krásný model Delight Black Edition. Povrch této
lyže je ozdoben krystaly značky Swarovski ve tvaru sněhových vloček,
které vytvářejí působivé vizuální efekty, když na lyže dopadá světlo
z různých úhlů. K těmto lyžím dostanete speciální certifikát, který je
atestem pravosti kamenů Swarovski.

Lyže Delight Black Edition mají stejné technické parametry jako lyže
Delight Supreme. Jsou založeny na konceptu Elan Lightskiing („lehké
lyžování“), který klade důraz nejen na nízkou hmotnost, ale i na špičkový
výkon lyží. Pevně věříme, že každá milovnice tohoto sportu může lyžovat
ještě lépe, pokud má k dispozici správné vybavení, a že tyto lyže umocní
skvělý zážitek z jízdy.
Model Delight Black Edition se kromě nízké hmotnosti pyšní také
velmi moderní konstrukcí, která zaručuje výbornou ovladatelnost
a skvělou dynamiku lyže. Je to lyže pro širokou škálu lyžařek a její
vlastnosti nejlépe vyniknou na upravených svazích. Využívá několik
nejmodernějších technologií firmy Elan, např. SlimShape, díky které
bylo možné výrazně zredukovat hmotnost lyže. Profil Early Rise Rocker
usnadňuje jízdu v obloucích a usnadňuje carving, zatímco dřevěné jádro
TruLite zaručuje optimální pružnost těchto lyží.
Díky své tmavé eleganci a vysoké kvalitě je Delight Black Edition –
společný produkt firem Elan a Swarovski – exkluzivní a nezaměnitelnou
lyží, která promění běžný den na sjezdovce v elegantní sportovní
a vizuální zážitek.

Nejlehčí dámské lyže na světě.

Ozdobeny krystaly
Swarovski®
delightblack.elanskis.com
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DELIGHT BLACK EDITION DELIGHT TECHNOLOGY
Lyže Delight Black Edition patří do řady Delight, která zahrnuje nejlehčí lyže na
světě. Tento model je ozdoben kameny ve tvaru sněhových vloček, které lyžím
dodávají vysoký lesk a výrazný vzhled.

ROVNOVÁHA, ENERGIE, NÍZKÁ HMOTNOST
Lyže byly vyvinuty podle konceptu LightSkiing. Jsou vybaveny patentovanou
technologií SlimShape, která velmi výrazně snižuje hmotnost, zaručuje lyžím
optimální přilnavost hran od špičky až po patku a umožňuje efektivnější přenos
energie na hrany. Silnější karbonové vyztužení přispívá k pevnosti a zároveň
pružnosti lyží při vysokých rychlostech.

Model Delight Black Edition je určen pro vášnivé lyžařky vyžadující odolné
a dynamické lyže, které mají skvělé jízdní vlastnosti v jakémkoli terénu. Není
třeba po několika jízdách odpočívat, protože tyto lyže vám pomohou šetřit
energii a brázdit svahy bez námahy po celý den.

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN
upravený

proměnlivý

středně pokročilý

prašan

pokročilý

profesionální

DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE
TORZNÍ STABILITA, VELKÁ PRUŽNOST
A NÍZKÁ HMOTNOST

TECHNOLOGIE SLIM SHAPE
LYŽE JE TENKÁ A LEHKÁ, PŘENOS ENERGIE
OD LYŽAŘE NA LYŽI JE EFEKTIVNÍ.

SYSTÉM
POWER SHIFT
NÍZKÁ HMOTNOST,
VÝBORNÝ VÝKON
A SNADNÁ
OVLADATELNOST

RST
SÍLA, SPOLEHLIVÁ
KONTROLA NAD LYŽEMI
& STABILITA.

EARLY RISE ROCKER
PRO SNADNÉ ZATÁČENÍ

12 990 Kč
473 EUR

DELIGHT BLACK EDITION POWER SHI
PRODEJNÍ KÓD
AC3CCA16

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIE
SlimShape,
boční hrany RST,
dřevěné jádro
TubeLite, laminát,
krystaly od firmy
Swarovski®

GEOMETRIE
125/78/107

DÉLKA/RÁDIUS
152 (11.7)
158 (12.8)
164 (14.4)

SYSTÉM/DESKA
Power Shift

VÁZÁNÍ
ELW 9 BLK/SMOKE

DÉLKY
152
158
164
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W STUDIO - LIGHTSKIING
Koncept Lightskiing („lehké lyžování“) v Elanu vyvinuly ženy, ale ne ledajaké ženy. Všechny jsou vášnivými lyžařkami, které se tomuto sportu věnují
celý život. Díky spolupráci s tímto kolektivem je Elan schopen zaručit, že všechny inovace speciálně zaměřené na ženy přesně vyhovují jejich
specifickým potřebám. Tento tým společně strávil spoustu času zkoumáním požadavků žen na vlastnosti a výkon lyží a jejich následným uvedením
do praxe tak, aby tyto inovace byly při jízdě na svahu opravdu poznat. Lehké lyžování. Protože v každé ženě se skrývá skvělá lyžařka; všechny naše
produkty z kategorie Lightskiing jsou prověřeny týmem W Studio.

TECHNOLOGIE DELIGHT
ROVNOVÁHA, ENERGIE, NÍZKÁ HMOTNOST
Patentovaná technologie SlimShape velmi výrazně snižuje hmotnost a zaručuje, že lyže firmy Elan jsou nejlehčí na světě. Díky specifickému tvaru pláště jádra jsou lyže
tenké a lehké a zároveň velmi odolné a pevné. K výborným jízdním vlastnostem přispívá optimální pružnost lyže, která zároveň poskytuje torzní pevnost a efektivnější přenos
energie od lyžaře k lyžím. Hrany skvěle drží a lyže se výborně ovládají v obloucích.

DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE
ZARUČUJE TORZNÍ STABILITU,
VELKOU PRUŽNOST A ZÁROVEŇ VÝRAZNĚ
SNIŽUJE HMOTNOST LYŽE.

TECHNOLOGIE SLIM SHAPE
EXTRÉMNĚ TENKÁ A LEHKÁ. UMOŽŇUJE
LEPŠÍ PŘENOS ENERGIE OD LYŽAŘE NA LYŽI
A ZARUČUJE VÝBORNÉ DRŽENÍ HRAN
A OVLÁDÁNÍ LYŽE PŘI PRŮJEZDU OBLOUKEM.

POWER SHIFT
NÍZKÁ HMOTNOST, SKVĚLÝ VÝKON
& SNADNÁ OVLADATELNOST

RST
SÍLA, KONTROLA NAD
LYŽÍ & STABILITA
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EARLY RISE ROCKER
PRO SNADNÉ ZATÁČENÍ

W STUDIO
ALL MOUNTAIN
RAZANTNÍ
OBLOUKY
PRO LEHKOST PŘI RYCHLÉ A NÁROČNÉ JÍZDĚ

15 980 Kč
599 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE
středně pokročilý

SPEED MAGIC POWER SHIFT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

AC0BKP16

Amphibio

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

Powerspine,
boční hrany RST,
laminované dřevěné
jádro, Mono Ti

117/67/98, 119/69/102,
120/69/103, 122/69/104,
123/69/107

145(10.9), 150(11.0),
155(11.7), 160(12.0),
165(12.4)

POWER SHIFT

ELW 11.0 SHIFT
BLK/TRQ

17 030 Kč
599 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

INSOMNIA POWER SHIFT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

AC0BHN16

Amphibio

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

Technologie Amphibio
4D, boční hrany RST,
dřevěné jádro Trulite,
dvojitě tvarovaný Ti

121/73/104

152(12.2), 158(13.3),
164(14.5), 170(15.7)

POWER SHIFT

ELW 11.0 SHIFT
BLK/TRQ

17 120 Kč
589 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

INTERRA POWER SHIFT/FLAT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

AC2CBT16,
AC2CDM16 (FLAT)

Amphibio

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

Technologie Amphibio
4D, boční hrany RST,
dřevěné jádro Trulite,
dvojitě tvarovaný Ti

129/82/111, 130/83/112,
131/84/112

152(12.2), 158(13.3),
164(14.6)

POWER SHIFT

ELS 11.0 SHIFT
WB90 BLK/SMOKE
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NEJLEHČÍ
DÁMSKÉ LYŽE
NA TRHU
DYNAMICKÉ
OBLOUKY
PRO LEHKOST, KDYŽ CHCETE DOSÁHNOUT DOKONALÉ JÍZDY.

16 490 Kč
550 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE
středně pokročilý

DELIGHT SUPREME POWER SHIFT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

TECHNOLOGIE

AC3BVB16

Early Rise Rocker

Technologie SlimShape,
boční hrany RST,
dřevěné jádro Tubelite,
laminát

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

125/78/107

152(11.7), 158(12.8),
164(14.4)

POWER SHIFT

ELW 10.0 SHIFT WHT

NEJLEHČÍ
NA
SVĚTĚ

14 180 Kč
519 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

DELIGHT PRIME LIGHT SHIFT
PRODEJNÍ KÓD

PROFILE

AC3BVE16

Early Rise Rocker

TECHNOLOGIE

Technologie SlimShape,
boční hrany PST,
dřevěné jádro Trulite

středně pokročilý

GEOMETRIE

126/76/103

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

146(10.5), 152(11.5),
158(12.6), 164(14.1)

LIGHT SHIFT

ELW 9.0 SHIFT WHT

12 490 Kč
490 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

DELIGHT STYLE LIGHT SHIFT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

AC3BVF16

Early Rise Rocker
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TECHNOLOGIE

WaveLight,
dřevěné jádro Trulite

středně pokročilý

GEOMETRIE

126/76/103

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

140(9.5), 146(10.5),
152(11.5), 158(12.6),
164(14.1)

LIGHT SHIFT

ELW 9.0 SHIFT WHT

MÍRNÉ
OBLOUKY
PRO LEHKOST PŘI JÍZDĚ, KTERÁ VÁM POSKYTNE JISTOTU A URYCHLÍ VAŠE POKROKY.

9 990 Kč
349 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE
středně pokročilý

BLACK MAGIC LIGHT SHIFT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

TECHNOLOGIE

AC3CBW16

Early Rise Rocker

WaveFlex™,
Full Power Cap,
jádro SupraLite

GEOMETRIE

119/72/100

pokročilý

LENGTHRADIUS_

140(10.0), 146(11.0),
152(12.1), 158(13.2)

TERÉN

expert

upravený

SYSTÉM/DESKA

proměnlivý

prašan

VÁZÁNÍ

LIGHT SHIFT

ELW 9.0 SHIFT
BLK/SMOKE

8 990 Kč
319 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

ZEST LIGHT SHIFT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

AC4BIO16

Parabolic Rocker

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

Waveﬂex™,
Full Power Cap,
jádro SupraLite

125/76/103

140(10.2), 146(11.3),
152(12.3), 158(13.9)

LIGHT SHIFT

ELW 9.0 SHIFT WHT

7 990 Kč
279 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

SNOW LIGHT SHIFT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

AC5BVA16

Parabolic Rocker

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

upravený

proměnlivý

prašan

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

Technologie Dynaflex,
Full Power Cap,
jádro Monolite

114/72/103

138(9.7), 146(10.7),
152(11.9), 158(13.4)

LIGHT SHIFT

EL 7.5 AC SHIFT WHT
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DĚTI TAKÉ UMÍ CARVOVAT
TECHNOLOGIE U-FLEx USNADŇUJE A URYCHLUJE PROCES UČENÍ.
V KAŽDÉM DÍTĚTI JE SKRYTÝ TALENT PRO CARVING.

GEORGIE BREMNER

Díky své práci instruktorky v lyžařských
a snowboardových školách po celém světě jsem
měla možnost pozorovat, jak se děti i dospělí
proměňují v milovníky zimních sportů. Je skvělé,
když se lyžování stane zábavou pro celou rodinu
a kvalitně stráveným společným časem. Než
však začnou všichni členové rodiny zdolávat
stejné svahy, trvá to nějakou dobu a vyžaduje to
velkou míru ﬂexibility a trpělivosti.
Co vlastně děti potřebují?
Doporučuji všem, aby se na proces učení
dívali z dlouhodobého hlediska. Aby se vyhovělo
potřebám všech členů rodiny, je často nejlepším
řešením, rozdělit se a nechat začátečníky
nebo méně pokročilé postupovat jejich
vlastním tempem a podle jejich individuálních
možností, bez nátlaku nebo komentářů a rad od
„zkušenějšího“ zbytku rodiny.
Každé dítě je jiné a proces učení nemusí
u všech postupovat stejně rychle. Soutěživost
mezi sourozenci může sloužit jako motivace ke
zlepšení, ale je třeba tuto soutěž proměnit ve
smysluplné a zábavné aktivity.
Než se děti začnou učit lyžovat, snažte se
vytvořit pozitivní atmosféru a povídat si o tom,
co je vlastně čeká, jaké to je, chodit v lyžařských
botách a mít na sobě několik vrstev teplého
oblečení. Naštěstí je dnešní vybavení mnohem
pohodlnější, lehčí a příjemnější než dřív. Ohebné
boty s technologií U-Flex od Elanu ještě více
usnadňují chůzi v lyžácích a díky tomu, že
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KLEMEN RAzINGER

se noha v těchto lyžácích může více hýbat,
zmenšuje se i riziko prochladnutí.
V jakém věku je nejlepší začít s lyžováním?
Neexistuje žádný ideální věk, kdy začít děti
učit a záleží to na každém jedinci. Je důležité,
aby se děti učily lyžovat podle vlastního tempa.
Je třeba brát ohledy na to, kolik mají energie,
jaká je teplota a počasí a jestli jsou naplněny
jejich osobní potřeby. Když o lyžování neprojevují
zájem, neznamená to, že ještě nejsou zralé na
učení, jen je třeba najít tu správnou motivaci.
Pokud jste dali dítě do lyžařské školy, určitě
se nemůžete dočkat, až se dozvíte, jak to vašim
ratolestem šlo. Rodiče rádi sledují, jaké pokroky
jejich děti dělají. Buďte ale opatrní a zvažte,
jestli je vaše přítomnost na svahu zbytečně
nerozptyluje. Když jsou rodiče nablízku, děti se
někdy špatně soustředí a také mají větší tendenci
si stěžovat na zimu, horko, únavu, hlad, nudu
apod. Na instruktora nebo instruktorku obvykle
„kňučení“ tolik nezkoušejí a dělají větší pokroky.
Pokud učíte děti lyžovat sami, vyzbrojte se
trpělivostí a dobrou náladou. Vytvořte pozitivní
atmosféru. Učení musí být pro děti příjemnou
zkušeností spojenou se zábavou, proto záleží
také na načasování. Čím jsou děti mladší, tím
kratší dobu na svahu by měly trávit. A nesmíme
zapomínat, že energie a vytrvalost dětí
(a samozřejmě i dospělých) je ovlivněna spoustou
faktorů – jestli se dobře vyspaly, nasnídaly,
jestli nemají strach nebo problém s vysokou

nadmořskou výškou, chladem a podobně. Proto
je třeba vždy přizpůsobit situaci okolnostem.
Často dostávám otázku, kdy je vhodné začít
u dětí používat lyžařské hůlky. Existují na to
různé názory. Moje rada je, nechat děti jezdit bez
hůlek co nejdéle. Při učení mají správně pracovat
hlavně nohy a hůlky v získání těchto návyků
můžou někdy překážet.
Ne každý má blízko hory a možnost vyrážet
pravidelně na lyže. Ale ať už jedete lyžovat jen
jednou za zimu nebo jste na horách téměř každý
zimní víkend, doba, kterou při lyžování strávíte,
představuje jedinečnou příležitost zdokonalovat
se a tento sport si náležitě užívat. Pokud chcete
lyžovat dohromady jako rodina, vyberte si
sjezdovku, která vyhovuje všem. Pořiďte dětem
moderní vybavení, které urychlí jejich pokroky
a umožní jim mít z pohybu na sněhu radost.
Zkušenosti instruktorů to potvrzují: shodují se na
tom, že děti s vybavením U-Flex dělají mnohem
rychlejší pokroky než ty, které používají klasické
lyže a boty. Sleduji to i u svých vlastních dětí –
jejich postoj a stabilita v obloucích je díky
technologii U-Flex mnohem jistější. Na lyžařském
vybavení opravdu záleží, a u dětí to platí ještě
více. Vyzkoušejte lyže a boty U-Flex od Elanu
a opravdu uvidíte rozdíl. Když jsou děti na svahu
spokojené, přináší to pohodu celé rodině. A vězte,
že dny společně strávené na horách budou patřit
k těm nejkrásnějším rodinným vzpomínkám.

JUNIOR
U-FLEX –
O 25 % MĚKČÍ,
O 250 % ZÁBAVNĚJŠÍ
Díky unikátní technologii U-Flex od ﬁrmy Elan jsou tyto
lyže o 25 % pružnější než je běžný standard u ostatních
výrobců a náš snowboard je v dané kategorii nejměkčí
a nejkratší. To zajistí mladým lyžařům a snowboardistům
spoustu zábavy, i když při jízdě dělají chyby. Lyže
a prkna s technologií U-Flex usnadňují proces učení.
A protože vyšší pružnost přispívá k většímu
komfortu jízdy a urychluje učení, byla technologie
U-Flex použita i pro lyžařské boty. Tyto lyžáky se ohýbají
jak v souladu s anatomií nohy, tak v souladu s lyží.
Elan nyní nabízí kompletní sadu lyží + bot s technologií
U-Flex, která poskytuje mladým lyžařům nejlepší
možné jízdní vlastnosti.

JEDNODUCHÉ ZATÁČENÍ = SNADNÉ UČENÍ
Jednou z největších výzev posledních let pro nás bylo, abychom u juniorských lyží dosáhli správné míry pružnosti. Řešení přinesla technologie U-Flex, která získala mnoho
odborných ocenění. Tato revoluční konstrukce lyží zvyšuje jejich pružnost o 25 %. V kombinaci se speciálně vyvinutou dětskou lyžařskou botou, která je vyrobena z měkčích
a pružnějších plastů, jsou tyto lyže ideálním řešením pro nejmenší lyžaře, protože umožňují snadnější učení a rychlý přechod k postoji na hranách.

PROBLÉM
MALÁ PRUŽNOST

POMALÉ UČENÍ

ŘEŠENÍ
TECHNOLOGIE U-FLEX

OHEBNÁ LYŽAŘSKÁ
BOTA

PRUŽNÁ LYŽE

O 25 % VĚTŠÍ PRUŽNOST

SNADNÉ UČENÍ
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JUNIOR
5 450 / 5 900 Kč
199 / 219 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

RC RACE SHIFT

první oblouky

řádění na sněhu

chyť mě,jestli
to dokážeš

PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

AF0BPV16 (EL 4.5)

Konvenční

WaveFlex™, Full Power
Cap, dřevěné jádro Dual,
laminát

114/70/98, 114/70,5/99,
115/71/100, 116/71,5/101,
117/72/102

110(6.2), 120(7.5),
130(8.9), 140(10.3),
150(11.9)

QUICK SHIFT

EL 4.5 / 7.5 AC
SHIFT BLK

5 450 / 5 900 Kč
199 / 219 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

RC ORANGE SHIFT

první oblouky

řádění na sněhu

chyť mě,jestli
to dokážeš

PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

AF0BZH16 (EL 4.5)

Konvenční

WaveFlex™, Full Power
Cap, dřevěné jádro Dual,
laminát

114/70/98, 114/70,5/99,
115/71/100, 116/71,5/101,
117/72/102

110(6.2), 120(7.5),
130(8.9), 140(10.3),
150(11.9)

QUICK SHIFT

EL 4.5 / 7.5 AC
SHIFT BLK

4 800 / 5 410 Kč
179 / 199 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

JETT QUICK SHIFT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

AF2BMV16

Early Rise Rocker

první oblouky

TECHNOLOGIE

U-Flex*, Full Power Cap,
jádro Synﬂex, laminát

GEOMETRIE

101/69/90, 105/68/90,
109/67/95

DÉLKA/RÁDIUS

70(2.5)*, 80(3.5)*,
90(4.8)*, 100(6.2)*,
110(7.0)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2),
150(13.1)

řádění na sněhu

chyť mě,jestli
to dokážeš

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

QUICK SHIFT

EL 4.5/7.5 AC
SHIFT BLK

4 800 / 5 410 Kč
179 / 199 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

STARR QUICK SHIFT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

AF2BMW16

Early Rise Rocker

první oblouky

TECHNOLOGIE

U-Flex*, Full Power Cap,
jádro Synﬂex, laminát

GEOMETRIE

101/69/90, 105/68/90,
109/67/95

DÉLKA/RÁDIUS

70(2.5)*, 80(3.5)*,
90(4.8)*, 100(6.2)*,
110(7.0)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2),
150(13.1)

řádění na sněhu

chyť mě,jestli
to dokážeš

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

QUICK SHIFT

EL 4.5/7.5 AC
SHIFT WHT

4 800 / 5 410 Kč
179 / 199 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

SKY QUICK SHIFT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

AF2BXW16

Early Rise Rocker

první oblouky

TECHNOLOGIE

U-Flex*, Full Power Cap,
jádro Synﬂex, laminát

GEOMETRIE

101/69/90, 105/68/90,
109/67/95

DÉLKA/RÁDIUS

70(2.5)*, 80(3.5)*,
90(4.8)*, 100(6.2)*,
110(7.0)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2),
150(13.1)

řádění na sněhu

chyť mě,jestli
to dokážeš

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

QUICK SHIFT

EL 4.5/7.5 AC
SHIFT WHT

4 800 / 5 410 Kč
179 / 199 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

MAXX QUICK SHIFT
PRODEJNÍ KÓD

PROFIL

AF2BXX16

Early Rise Rocker
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první oblouky

TECHNOLOGIE

U-Flex*,
Full Power Cap,
jádro Synﬂex,
laminát

GEOMETRIE

101/69/90, 105/68/90,
109/67/95

DÉLKA/RÁDIUS

70(2.5)*, 80(3.5)*,
90(4.8)*, 100(6.2)*,
110(7.0)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2),
150(13.1)

řádění na sněhu

chyť mě,jestli
to dokážeš

SYSTÉM/DESKA

VÁZÁNÍ

QUICK SHIFT

EL 4.5/7.5 AC
SHIFT BLK

LYŽE PRO K2
DAVO KARNIČAR

Během jedné z našich diskuzí o životě mi můj lyžařský mentor,
kterému je teď už hodně přes osmdesát, řekl: „Když je ti sedmdesát
pět, začneš opravdu cítit, že tvoje tělo už není, co bývalo…“ Hodně mě
to pobavilo, ale určitě je na tom kus pravdy. Poté, co jsem se potýkal
se zdravotními problémy, jsem zase zpět – organizačně a kondičně se
připravuju na expedici na K2.
Minulá zima byla krátká, ale na jaře bylo sněhu dost, takže jsem
během posledních šesti měsíců zvládl pobýt a trénovat na sněhu přes
stovku dní. Jak člověku přibývají roky, potřebuje stále více tréninku,
aby se dobře připravil na pobyt ve vysoce rizikových oblastech. To
je fakt, se kterým jsem se ze začátku těžko smiřoval, ale teď mi to
naopak vyhovuje, protože lyžuju jako nikdy předtím. Rok před mou další
výpravou do pohoří Karakoram musím pracovat na dovednostech, které
budu ve velehorách potřebovat. Jako ideální a cenově dostupné místo
pro trénování na ledovce, trhliny, seraky, strmá a úzká koryta nebo

zmrzlé ledové plotny na hřebenech, je pro mě Peru. Trénuju ve výškách
do 6700 metrů, což mi vyhovuje. Každá výprava má své vlastní kouzlo,
ale vnitřní plamen, který mě žene kupředu, je stále stejný – Čchokori,
neboli K2.
Skialpinismu se věnuju už čtyřicet let. Byl jsem svědkem mnoha
pokroků a vylepšení ve vybavení a technice. Udělal jsem nespočet
oblouků na všech možných svazích a na nejrůznějších typech sněhu.
Ale vždy pro mě bylo náročné vybrat si ty pravé lyže. Dovedu si tedy
představit, jak těžké je vybírat lyže pro průměrného rekreačního
skialpinistu. Řešení nikdy není jednoduché a jednoznačné.
Skialpinismus je složitá disciplína, takže ani výběr vybavení
samozřejmě není snadný. Jaké aspekty jsou důležité pro mě?
Spolehlivost, radost z lyžování (ať už v prašanu, rozbředlém sněhu, na
zmrzlých plotnách nebo na ledu), vlastnosti při chůzi nahoru a změnách
směru (zásadní je kvalita stoupacích pásů), hmotnost (ta je důležitá
hlavně při výstupu a tehdy, když musíte nést lyže na ramenou) a také
design – musí být výrazný, praktický a hezký.
Správné lyže nejsou jen výsledkem práce hlavy a rukou, ale jejich
tvůrci do nich musí vložit také kus svého srdce. Celý výrobní proces,
od prvotních návrhů až po marketingové taktiky, musí být provázen
hlubokou znalostí konkrétní disciplíny, pro kterou jsou lyže určeny. Z lyží
vytvořených tímto způsobem pak mají radost nejen jejich uživatelé, ale
i ti, kteří je prodávají.
A teď se s Vámi podělím o tajemství: TY PRAVÉ LYŽE už jsou na
světě! V květnu jsem si na NICH užíval poslední zbytky jarního sněhu
u nás v Alpách a v červnu jsem si JE vzal na svůj trénink na ledovcích
v Peru. Prožíval jsem JEJICH vývoj, cítil jsem JE, důvěřoval JIM a byl
jsem z NICH nadšený.
Tyto lyže přišly pro expedici na K2, která se kvůli mým zraněním
a organizačním komplikacím musela posunout na rok 2017, právě včas.
Pokud člověk opravdu hoří nadšením pro vysněný cíl, vždycky existuje
způsob, jak ho uskutečnit.
Zásadní pro mě je, že teď už přesně vím, jaké lyže potřebuji a mám
tu správnou energii. Synonymem Elanu je pro mě důvěra a spolehlivost.
Doufám, že u Vás to platí také.

Víte, kdo sponzoroval dresy hokejistů
ve Světovém poháru?

odpověď n

www.svets ajdete na
portu.info
informační
server ze sv

ěta sportovn

ího obchod

u

TOURING
LEHKÉ LYŽE
PRO NÁROČNÉ
DESTINACE
Touringová řada lyží Elan je určena lyžařům,
kteří se vyhýbají davům a lyžařským vlekům
a na vrchol raději stoupají po svých. Protože
zásadním aspektem této kategorie lyží je nízká
hmotnost, využíváme při jejich konstrukci
technologie GruvLite a Bridge, které snižují
hmotnost lyží a zlepšují jejich jízdní vlastnosti.
Výsledkem jsou skvělé lyže pro každé
dobrodružství, od běžného poznávání
přírody až po velké expedice.

1

Díky technologii Bridge mají lyže nižší hmotnost a lepší jízdní vlastnosti.
Dřevěné jádro s ultratenkým profilem je po celé délce zpevněno tzv.
můstkovými výztužemi - prvky, které zvyšují torzní stabilitu a umožňují
velmi efektivní přenos sil směrem k hranám.

2.

Dřevěné výztuže
Konstrukce s tenkým profilem

1
2

PRO TOURINGOVÉ LYŽAŘE
ORIENTOVANÉ NA FREERIDE
+ DOBRÁ PŘILNAVOST HRAN POD VÁZÁNÍM
+ NADNÁŠENÍ LYŽE
+ SNADNÁ OVLADATELNOST
42

ROZŠÍŘENÁ KONSTRUKCE PST
Technologie Partial Sidewall (PST) kombinuje konstrukci „cap“ pro
nižší hmotnost a snadné zatáčení s konstrukcí „sidewall“ pro silný
výkon a dobrou přilnavost hran v oblasti pod vázáním. Lyže jsou
buď silné nebo hravé – přesně podle toho, jak potřebujete.

TOURING
12 380 Kč
449 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

HIMALAYA BC
PRODEJNÍ KÓD

AD5BLK16

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

výstup

sjezd

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

HMOTNOST

Mountain Rocker

Technologie GruvLite,
boční hrany SST, laminované
dřevěné jádro, laminát

134/96/113

173(16.2), 180(18.0),
187(19.5)

1440 +/-50g(173)

12 380 Kč
459 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

LHOTSE

PRODEJNÍ KÓD

AD6BHF16

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

výstup

sjezd

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

HMOTNOST

Mountain Rocker

Technologie Bridge, boční
hrany PST, laminované dřevěné jádro, laminát

125/86/110, 126/86/112,
126/87/112, 126/88/112

163(15.1), 170(16.0),
177(18.0), 184(21.0)

1200 +/-50g(163)

10 550 Kč
389 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

ALASKA PRO
PRODEJNÍ KÓD

AD7BJC16

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

výstup

sjezd

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

HMOTNOST

Mountain Rocker

Technologie Bridge, Dual
Radius Monoblock, laminované dřevěné jádro, karbon

109/77/98, 109/78/98*,
109/79/99**, 110/80/100***

156(22/19), 159(13.0),
163(23.6/19.5),
170(24.5/20.1),
177(26.2/21.8)

1050 +/-50g(163)

9 910 Kč
369 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

MAKALU
PRODEJNÍ KÓD

AD7BJB16

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

výstup

sjezd

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

HMOTNOST

Early Rise Rocker

WaveLight, dřevěné jádro
Trulite

128/84/110

150(11.3), 159(13.0),
168(15.3)

1080 +/-50g(150)

6 870 Kč
250 EUR
ÚROVEŇ LYŽAŘE

KARAKORUM
PRODEJNÍ KÓD

AD8BMY16

středně pokročilý

pokročilý

TERÉN

expert

výstup

sjezd

PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

DÉLKA/RÁDIUS

HMOTNOST

Mountain Rocker

Monoblock, laminované
dřevěné jádro, laminát

118/78/106*, 120/80/108**

154(13.2)*, 162(14.9)*,
170(16.7)**, 178(18.5)**

1200 +/-50g(154)
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KOLEKCE LYŽÍ ELAN
2016/2017
RACE
RYCHLOST, STABILITA & KONTROLA
Řada Race je určena pro ty nejnáročnější lyžaře. Lyže z této třídy jsou
jako nekompromisní šípy a model Power Spine Amphibio mění pravidla
závodního lyžování. Technologie Power Spine, která představuje
genetickou evoluci konstrukce závodních lyží, díky svým prvkům v podobě
páteře a kostí zaručuje lepší přilnavost hran a větší torzní stabilitu, zatímco
profil Amphibio® umožňuje rychlejší a přímější nasazení oblouku.

ALL MOUNTAIN AMPHIBIO
NAPROSTÁ VŠESTRANNOST AMPHIBIO 4D
4 dimenze zaručují bezkonkurenční výkon za jakýchkoli podmínek a na
každém terénu. Technologie Elan Amphibio 4D funguje v souladu s našimi
dosavadními lyžemi Amphibio a výrazně zlepšuje jízdní vlastnosti lyží.
Tato technologie reguluje přilnavost hran, zlepšuje výkon lyží v obloucích
a usnadňuje jejich ovládání na každém terénu, za všech sněhových
podmínek a při jakékoliv rychlosti. Zkrátka nejdominantnější lyže, kterou
Elan dosud vyvinul.

ALL MOUNTAIN EXPLORER
JISTOTA A RYCHLÝ POSTUP KE ZDOLÁNÍ JAKÉHOKOLI SVAHU
Řada lyží Explore využívá exkluzivní technologii Parabolický Rocker,
která přispívá ke zdokonalování stylu a umožňuje získat ještě větší jistotu
zdatnějším lyžařům. Díky dobrému výkonu i při nízkém náklonu, snadnému
nasazení oblouků a dobré stabilitě umožňují lyže z řady Explore posouvat
lyžařům jejich limity při zdolávání jakýchkoli svahů.

W STUDIO ALL MOUNTAIN
V KAŽDÉ ŽENĚ SE SKRÝVÁ SKVĚLÁ LYŽAŘKA
Nezáleží na tom, jestli jste začátečnice nebo špičková lyžařka, jestli si
chcete užít pohodovou jízdu na sjezdovce nebo se do terénu pořádně opřít,
jestli ráda lyžujete s rodinou a přáteli nebo se raději po svazích proháníte
sama. Elan vyvinul specifická řešení pomocí konceptu Lightskiing (“lehké
lyžování”), která splňují širokou škálu požadavků různých typů lyžařek.
Stačí si jen vybrat vybavení z řady Lightskiing, které bude nejlépe
vyhovovat vašemu stylu jízdy a připravit se na maximální lyžařský zážitek.
Lehké lyžování. Protože v každé ženě se skrývá skvělá lyžařka.

44

ELANSPORTS.COM

JUNIOR
U-FLEX – O 25 % MĚKČÍ, O 250 % ZÁBAVNĚJŠÍ
Díky unikátní technologii U-Flex od firmy Elan jsou tyto lyže o 25 %
pružnější než je běžný standard u ostatních výrobců a náš snowboard
je v dané kategorii nejměkčí a nejkratší. To zajistí mladým lyžařům
a snowboardistům spoustu zábavy, i když při jízdě dělají chyby. Lyže
a prkna s technologií U-Flex usnadňují proces učení. A protože vyšší
pružnost přispívá k většímu komfortu jízdy a urychluje proces učení, byla
technologie U-Flex použita i pro lyžařské boty. Tyto lyžáky se ohýbají jak
v souladu s anatomií nohy, tak v souladu s lyží. Elan nyní nabízí kompletní
sadu lyží a bot s technologií U-Flex, která poskytuje mladým lyžařům
nejlepší možné jízdní vlastnosti.

RIPSTICK

EXTRÉMNĚ DOBRÁ OVLADATELNOST, PLYNULÁ JÍZDA & NÍZKÁ HMOTNOST
Model Ripstick byl vyvinut tak, aby lyžaři mohli podávat vynikající výkon i na nejtěžším
terénu a v nejnáročnějších podmínkách. Tato unikátní lyže využívá technologii TNT, která
kombinuje dřevěné jádro TubeLite s kompozitní výplní VaporTip. K vyšší univerzálnosti
lyže přispívá patentovaný profil Amphibio®, díky němuž se lyže výborně ovládá a její
hrany lépe drží na sněhu. Model Ripstick má konstrukci bočních hran SST, která
umožňuje efektivnější přenos sil. Výsledkem je lehká lyže, která je extrémně dobře
pohyblivá a umožňuje naprosto plynulou jízdu dokonce i na nejnáročnějších terénech.

TOURING

LEHKÉ LYŽE PRO NÁROČNÉ DESTINACE
Touringová řada Elan je určena lyžařům, kteří se vyhýbají davům
a lyžařským vlekům a na vrchol raději stoupají po svých. Protože zásadním
aspektem této kategorie lyží je nízká hmotnost, využíváme při jejich
konstrukci technologie GruvLite a Bridge, které snižují hmotnost lyží
a zlepšují jejich jízdní vlastnosti. Výsledkem jsou skvělé lyže pro každé
dobrodružství, od běžného poznávání přírody až po velké expedice.

FREERANGE

Tato kolekce je kombinací respektu k tradicím a nejnovějších poznatků.
I když usilujeme o co nejmodernější konstrukci a design lyží určených
pro freestyle, snowpark a univerzální freeride, používáme léty prověřený
postup, který kombinuje inovativní design, poctivou řemeslnou práci
a nejkvalitnější materiály k vytvoření výjimečných lyží. Díky široké škále
lyží, sahající od modelu Boomerang orientovaného na backcountry až
k juniorským modelům využívajícím technologii U-Flex, nabízí kolekce
Elan Freeski lyže různých vlastností, které zaručují špičkové výkony pro
všechny příznivce freeskiingu.
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HELMY
8

2

1 Y-CLIP
Spona Y-clip spojuje pásky z přední a zadní
části helmy a pohodlně je upevňuje nad
krytem uší. Dá se velmi snadno a rychle
nastavit podle individuálních potřeb lyžaře.

4 ODNÍMATELNÁ VNITŘNÍ
ČÁST

Všechny helmy Elan mají zapínání
s ergonomicky tvarovaným páskem a přezkou.
Je naprosto bezpečné, protože je zajištěno
proti přetočení a otevření v případě pádu.

Každý lyžař se potí, zvláště na hlavě. Proto
je možné u helem Elan s odnímatelným
polstrováním vnitřní část snadno a rychle
odepnout a ručně ji vyprat ve vlažné mýdlové
vodě. Po uschnutí se polstrování do helmy zase
snadno nasadí.

Testování CE odpovídající normě EN 1077
představuje v současné době nejpřísnější
testovací podmínky pro lyžařské přilby. Testuje
se mimo jiné tlumení nárazů, odolnost proti
proražení špičatým předmětem (v testech se
používá hrot lyžařské hole), systém upevnění
a zorné pole. Všechny lyžařské helmy Elan
splňují požadavky současné evropské normy
CE EN 1077.

7

Proudění vzduchu se dá regulovat zavřením
nebo otevřením větracích otvorů; ovládání
odvětrání je intuitivní a velmi snadné
i s nasazenými lyžařskými rukavicemi.

3 ZAPÍNÁNÍ NA
ERGONOMICKOU PŘEZKU

5 NORMA CE EN 1077

5

2 MOŽNOST REGULACE
PROUDĚNÍ VZDUCHU

6 SYSTÉM 3D-FIT

4

6

1

3

7 TECHNOLOGIE INMOLD

8 ODNÍMATELNÉ KRYTY UŠÍ

Systém 3D-fit je dalším stupněm vývoje
osvědčeného ergonomického systému.
Helma je opatřena utahovacím kolečkem
zabezpečujícím perfektní usazení helmy
a poskytuje lyžaři naprosté pohodlí.

Technologie in-mold je způsob výrobního
procesu vnitřního skeletu helmy: pod vysokým
tlakem a při vysoké teplotě dochází k nanesení
pěny pod vnější skelet. Konstrukce helmy je
díky tomu velmi pevná a zároveň má nižší
hmotnost. Helma vytvořená touto technologií
poskytuje lepší ochranu zejména před
mechanickým poškozením (např. při pádu na
špičatý předmět) než lepené helmy.

Výhodou helem Elan s odnímatelnými
kryty uší je to, že se oba kryty dají během
několika sekund od helmy oddělit. Za teplého
a slunečného počasí nebo při jarním lyžování
si lyžař může užívat jízdu s lehčím pocitem,
aniž by byla omezena ochranná funkce helmy.
Když se ochladí, kryty se snadno zase k helmě
připnou pomocí druku.

MORPHEO
BLACK

SPECTER

SNOW

INFINITY

PRODEJNÍ KÓD_CE250215
KONSTRUKCE_ Technologie Inmold
KRYTY UŠÍ_ Odnímatelné měkké kryty uší
ODVĚTRÁNÍ_ Regulovatelné proudění vzduchu
VNITŘNÍ PROVEDENÍ_ Odnímatelné měkké

PRODEJNÍ KÓD_ CE250415
KONSTRUKCE_Technologie Inmold
KRYTY UŠÍ_ Odnímatelné měkké kryty uší
ODVĚTRÁNÍ_ Regulovatelné proudění vzduchu
VNITŘNÍ PROVEDENÍ_ Odnímatelné měkké

PRODEJNÍ KÓD_ CE350815
KONSTRUKCE_Technologie Inmold
KRYTY UŠÍ_ Odnímatelné měkké kryty uší
ODVĚTRÁNÍ_ Regulovatelné proudění vzduchu
VNITŘNÍ PROVEDENÍ_ Odnímatelné extra

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI_ Černá
TECHNICKÉ PARAMETRY_ Nízká hmotnost,

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI_ Černá
TECHNICKÉ PARAMETRY_ Nízká hmotnost,

PRODEJNÍ KÓD_ CE350615
KONSTRUKCE_ Technologie Inmold
KRYTY UŠÍ_Odnímatelné měkké kryty uší
ODVĚTRÁNÍ_ Regulovatelné proudění vzduchu
VNITŘNÍ PROVEDENÍ_ Pohodlné polstrování
BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI_ Béžová kožešina
TECHNICKÉ PARAMETRY_ Nízká hmotnost,

polstrování

polstrování

měkké polstrování

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI_ Černá
TECHNICKÉ PARAMETRY_ Nízká hmotnost,

zapínání:
ergonomická přezka
FIT SYSTÉM_ 3D Fit System
VELIKOSTI_ 50-54, 54-58
CÍLOVÁ SKUPINA_ Dospělé ženy

zapínání: ergonomická přezka
FIT SYSTÉM_ 3D Fit System
VELIKOSTI_ 51-55, 56-59
CÍLOVÁ SKUPINA_ Dospělé ženy

1 670 Kč
69 EUR

1 670 Kč
69 EUR

1 670 Kč
69 EUR

RC RACE

TEAM GREEN

TEAM WHITE

FORMULA RED

PRODEJNÍ KÓD_ CE441614
KONSTRUKCE_Skelet ABS
ODVĚTRÁNÍ_ Regulovatelné proudění vzduchu
VNITŘNÍ PROVEDENÍ_ Pohodlné polstrování
BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI_ Černá
TECHNICKÉ PARAMETRY_ Chránič brady,

PRODEJNÍ KÓD_ CE452015
KONSTRUKCE_Technologie Inmold
KRYTY UŠÍ_ Odnímatelné měkké kryty uší
ODVĚTRÁNÍ_ Pasivní – větrací otvory
VNITŘNÍ PROVEDENÍ_ Odnímatelné speciálně

PRODEJNÍ KÓD_ CE441414
KONSTRUKCE_Technologie Inmold
KRYTY UŠÍ_Odnímatelné měkké kryty uší
ODVĚTRÁNÍ_ Pasivní – větrací otvory
VNITŘNÍ PROVEDENÍ_ Odnímatelné speciálně

zapínání: ergonomická přezka
FIT SYSTÉM_ Junior Fit System
VELIKOSTI_ 48-51, 51-55, 55-58
CÍLOVÁ SKUPINA_ Junioři - závodníci

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI_ Černá
TECHNICKÉ PARAMETRY_ Nízká hmotnost,

zapínání: ergonomická přezka

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI_ Černá
TECHNICKÉ PARAMETRY_ Nízká hmotnost,

PRODEJNÍ KÓD_ CE441014
KONSTRUKCE_Skelet ABS
ODVĚTRÁNÍ_ Pasivní – větrací otvory
VNITŘNÍ PROVEDENÍ_ Pohodlné polstrování
BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI_ Černá
TECHNICKÉ PARAMETRY_ Zapínání:

FIT SYSTÉM_ Junior Fit System
VELIKOSTI_ 48-52, 52-56
CÍLOVÁ SKUPINA_ Junioři

zapínání: ergonomická přezka
FIT SYSTÉM_ Junior Fit System
VELIKOSTI_ 48-52, 52-56
CÍLOVÁ SKUPINA_ Junioři

ergonomická přezka
FIT SYSTÉM_ Junior Fit System
VELIKOSTI_ 48-51, 51-55, 55-58
CÍLOVÁ SKUPINA_ Junioři

1 380 Kč
59 EUR

1 240 Kč
49 EUR

1 240 Kč
49 EUR

950 Kč
39 EUR

zapínání: ergonomická přezka
FIT SYSTÉM_ 3D Fit System
VELIKOSTI_ 51-55, 56-59
CÍLOVÁ SKUPINA_ Dospělí muži

zapínání:
ergonomická přezka
FIT SYSTÉM_ 3D Fit System
VELIKOSTI_ 51-55, 56-59
CÍLOVÁ SKUPINA_ Dospělí muži

1 670 Kč
69 EUR
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tvarované polstrování

tvarované polstrování

Lyžařský areál Präbichl – „Vyrážíme na opravdové hory“
Lyžařská aréna Präbichl, moderní lyžařské středisko v turisty hojně navštěvované
oblas� Hochsteiermark, leží v nadmořské výšce 1 100 – 1 608 m n. m. a disponuje
20 km sjezdovek různých stupňů ob�žnos�. Překrásné rodinné sjezdovky, skvěle
připravené carvingové svahy a prudké sjezdy na Polsteru pro sportovní lyžaře nabízejí
vše od pomalého sjíždění až po silný zážitek v hlubokém sněhu. Präbichl zaručuje ryzí
zimní zábavu při nejvyšší možné jistotě sněhové pokrývky (100% zasněžení).
Vrcholnými zážitky jsou „Purzelwiese & Schlumperwald“. Na Purzelwiese, uzavřeném
cvičném areálu s jezdícím „kouzelným kobercem“ a cvičném vleku, mohou dě�
a začátečníci procvičovat první obloučky na lyžích. A zážitková jízda v „Schlumperwaldu“
mezi svéhlavými obyvateli tohoto pohádkového lesa bude fascinovat jistě všechny dě�.
Funslope se zase postará o změnu ke klasické sjezdovce.
www.praebichl.at

Hü�endorf Präbichl

INFORMACE
O LYŽAŘSKÉM STŘEDISKU:
Präbichl Bergbahnen
8794 Vordernberg
Weidauweg 18
Tel: +43/3849/6060-0
oﬃce@praebichl.at
2 čtyřsedačkové lanovky
2 vleky
1 cvičný vlek, 1 posuvný pás
20 km sjezdovek
Purzelwiese & Schlumperwald
Funslope

TIPY:
www.hue�endorf-praebichl.at

Naše chaty v Hü�endorf Präbichl se nacházejí přímo u lyžařského střediska
Präbichl s překrásným výhledem na panorama okolních hor! Každá z 10 moderních
samozásobitelských chat nabízí na ploše kolem 65 m2 prostor pro 5–7 osob. Při
vybavování chat jsme se soustředili obzvláště na velké pohodlí hostů. Vybavení: sauna,
krbová kamna, podlahové topení, 2 ložnice, kompletně vybavená obývací kuchyň
s pohovkou, terasa, satelitní televize.
Top nabídky k začátku sezóny: „Zimní slunce, zábava na lyžích & kouzlo turis�ckých
chat“. Vykrojte ve sněhu první oblouky a užijte si několik lyžařských dnů na chatě
v Hü�endorf Präbichl. Je jedno, zda jste na lyžích nebo ležíte v sauně, odpočíváte
u krbu s praskajícím ohněm nebo si užíváte veselou zábavu na chatě!
3 nebo 4 dny dovolené na chatě (čt–ne/ne–čt) včetně třídenního skipasu, cena za
balíček do 23. 12. 2016 pro rodinu (2 dospělí + 2 dě�) od 523 EUR. Cena balíčku při
obsazení chaty 6 dospělými osobami od 126 EUR za osobu.
Lednová nabídka: 7 dní dovolené na chatě včetně 6denního skipasu od 239 EUR na
osobu při obsazení 6 osobami! Cena je bez vedlejších nákladů (elektrický proud, úklid,
místní taxy).

* začátek sezóny: 3. 12. 2016
* Intersport Rent Präbichl půjčovna
lyží a snowboardů
* lyžařská škola Präbichl
+43/(0)664/88717944

REZERVACE:
Hü�endorf Präbichl
8794 Vordenberg
Tel: +43/664/5124646
oﬃce@hue�endorf-praebichl.at

1

TAŠKY
SBALENO NA CESTY
ZA DOBRODRUŽSTVÍM
Nabalte do některé z těchto tašek své oblíbené lyže a veškeré vybavení,
které budete potřebovat a můžete vyrazit za dobrodružstvím.

BATOH RACE

2 370 Kč
87 EUR

PRODEJNÍ KÓD: CG460816000 ∙ POPIS: Velká hlavní kapsa, oddělená přední kapsa,
dvě postranní kapsy, nastavitelné ramenní popruhy, polstrování zad.
ZÁKLADNÍ BARVA: Černá

VAK NA LYŽE DEMO

7 170 Kč
261 EUR

PRODEJNÍ KÓD: CG160016000
POPIS: Vysunovací rukojeť, možnost rozdělení, stahovací pásky
ZÁKLADNÍ BARVA: Černá

VAK NA 1 PÁR LYŽÍ

1 220 Kč
45 EUR

PRODEJNÍ KÓD: CG661216000
POPIS: Stahovací pásky, polstrované ucho
ZÁKLADNÍ BARVA: Černá

VAK NA 2 PÁRY LYŽÍ

1 360 Kč
50 EUR

PRODEJNÍ KÓD: CG561016000
POPIS: Stahovací pásky, polstrované ucho
ZÁKLADNÍ BARVA: Černá

CESTOVNÍ TAŠKA RACE

7 090 Kč
259 EUR

TAŠKA NA KOLEČKÁCH

5 060 Kč
189 EUR

PRODEJNÍ KÓD: CG260416000 ∙ POPIS: Dvě hlavní velké oddělené
kapsy, boční kapsa, vysunovací rukojeť, ucha pro snadné přenášení,
zesílené hrany, velká kolečka. ∙ ZÁKLADNÍ BARVA: Černá

PRODEJNÍ KÓD: CG360616000 ∙ POPIS: Velká hlavní kapsa, malá kapsa, zesílené
dno, popruh pro přenášení. ∙ ZÁKLADNÍ BARVA: Černá

DÁMSKÝ VAK NA 1 PÁR LYŽÍ
PRODEJNÍ KÓD: CG661416000
POPIS: Stahovací pásky, polstrované ucho/ramenní popruhy
ZÁKLADNÍ BARVA: Bílá

TAŠKA NA
LYŽAŘSKÉ BOTY

910 Kč
39 EUR
PRODEJNÍ KÓD: CG861616000 ∙
POPIS: Velká hlavní kapsa, malá

kapsa, zesílené dno, popruh pro
přenášení. ∙ ZÁKLADNÍ BARVA: Černá

1 220 Kč
45 EUR
BATOH

2 850 Kč
109 EUR

PRODEJNÍ KÓD: CG861816000 ∙ POPIS: Středně velké oddělené kapsy,
několik dalších kapes, záda s dvojitým polstrováním z prodyšné
textilie, polstrované ucho pro přenášení, průhledné okénko na
jmenovku, vnitřní kapsa na počítač, ramenní popruhy s možností
nastavení délky, bederní pás s polstrováním a nastavitelnou délkou. ∙
ZÁKLADNÍ BARVA: Černá

CESTOVNÍ TAŠKA
DUALITE

6 510 Kč
237 EUR

PRODEJNÍ KÓD: CG160216000 ∙ POPIS: Taška na vybavení
s několika kapsami, rozměry palubního zavazadla, vysunovací rukojeť,
průhledná kapsička na jmenovku,
velká kolečka.∙ ZÁKLADNÍ BARVA: Černá
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LYŽAŘSKÉ HOLE
1

3

5

7

6

2

9

11

8

13

10

12

4

1

RACE GSX

2

RACE SLX

3

RACE RCG JR

4

RACE RCS JR

5

RACE CARBON

PRODEJNÍ KÓD_CD150215
MATERIÁL_Alu 7075
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá
RUKOJEŤ_Závodní černá
POUTKO_Strip 14/24
TALÍŘEK/BODEC_Comp R

PRODEJNÍ KÓD_CD150415
MATERIÁL_Alu 7075
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá
RUKOJEŤ_Závodní černá
POUTKO_Strip 14/24
TALÍŘEK/BODEC_Comp R

PRODEJNÍ KÓD_CD250615
MATERIÁL_Alu 6013
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)_95-105
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá
RUKOJEŤ_Závodní černá
POUTKO_Strip 14/24
TALÍŘEK/BODEC_Comp R

PRODEJNÍ KÓD_CD250815
MATERIÁL_ Alu 6013
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)_95-105
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá
RUKOJEŤ_Závodní černá
POUTKO_Strip 14/24
TALÍŘEK/BODEC_Comp R

PRODEJNÍ KÓD_CD361016
MATERIÁL_Karbon
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Karbon
RUKOJEŤ_Pěnová černá
POUTKO_Special
TALÍŘEK/BODEC_E-basket 55mm + ocel

1 380 Kč
59 EUR

1 380 Kč
59 EUR

1 020 Kč
39 EUR

1 020 Kč
39 EUR

2 020 Kč
79 EUR

6

AMPHIBIO GREEN

7

AMPHIBIO RED

8

AMPHIBIO ANTHRACITE

9

EXPLORE BLACK

10

EXPLORE RED

PRODEJNÍ KÓD_CD361216
MATERIÁL_Alu 7075
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Metalická černá
RUKOJEŤ_Pěnová černá
POUTKO_Neopren
TALÍŘEK/BODEC_E-Tip 55mm + ocel

PRODEJNÍ KÓD_CD361416
MATERIÁL_Alu 7075
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Metalická černá
RUKOJEŤ_Bidensity ELAN černá/Bílá
POUTKO_Special
TALÍŘEK/BODEC_Tip 1P 45mm + ocel

PRODEJNÍ KÓD_CD361616
MATERIÁL_Alu 7075
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Metalická černá
RUKOJEŤ_Bidensity ELAN černá/Bílá
POUTKO_Special
TALÍŘEK/BODEC_Tip 1P 45mm + ocel

PRODEJNÍ KÓD_CD562016
MATERIÁL_Alu 5083
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-105
ZÁKLADNÍ BARVA_Metalická černá
RUKOJEŤ_PE černá
POUTKO_Strip 20x560
TALÍŘEK/BODEC_Ring 1P 50mm + ocel

PRODEJNÍ KÓD_CD562216
MATERIÁL_Alu 5083
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Červená
RUKOJEŤ_PE Černá
POUTKO_Strip 20x560
TALÍŘEK/BODEC_Ring 1P 50mm + ocel

1 170 Kč
49 EUR

1 170 Kč
49 EUR

1 170 Kč
49 EUR

580 Kč
25 EUR

580 Kč
25 EUR

11

EXPLORE SILVER

12

EXPLORE WHITE

13

SPEED GREEN

PRODEJNÍ KÓD_CD562416
MATERIÁL_Alu 5083
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Stříbrná
RUKOJEŤ_PE černá
POUTKO_Strip 20x560
TALÍŘEK/BODEC_Ring 1P 50mm + ocel

PRODEJNÍ KÓD_CD562616
MATERIÁL_Alu 5083
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá
RUKOJEŤ_PE černá
POUTKO_Strip 20x560
TALÍŘEK/BODEC_Ring 1P 50mm + ocel

PRODEJNÍ KÓD_CD652815
MATERIÁL_Alu 6013
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Zelená
RUKOJEŤ_Bidensity černá/Bílá
POUTKO_Special
TALÍŘEK/BODEC_Tip 45mm + ocel

580 Kč
25 EUR

580 Kč
25 EUR

920 Kč
39 EUR
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CanoCar, s.r.o, Autorizovaný prodejce a servis Suzuki
Kamenice 1A, 625 00 Brno-Bohunice
Mobil: 777 888 034, 777 888 032
E-mail: info@canocar.cz, www.facebook.com/mojesuzuki
www.suzuki-brno.cz

15

14

17

16

19

18

21

23

20

25

22
24

14

SPEED ANTHRACITE

15

SPEED MAGIC

16

BLACK MAGIC

17

SNOW

PRODEJNÍ KÓD_CD653015
MATERIÁL_Alu 6013
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá
RUKOJEŤ_Bidensity černá/antracitová
POUTKO_Special
TALÍŘEK/BODEC_Ring 2P 50mm + ocel

PRODEJNÍ KÓD_CD763216
MATERIÁL_Alu 7075
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_110-125
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá metalická
RUKOJEŤ_Pěnová černá
POUTKO_Neopren
TALÍŘEK/BODEC_Ring 2P 50mm

PRODEJNÍ KÓD_CD763416
MATERIÁL_Alu 6013
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)_110-125
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá metalická
RUKOJEŤ_Bidensity černá/antracitová
POUTKO_Special
TALÍŘEK/BODEC_Ring 2P 50mm

PRODEJNÍ KÓD_CD763616
MATERIÁL_Alu 6013
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)_110-125
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá
RUKOJEŤ_Bidensity černá/antracitová
POUTKO_Special
TALÍŘEK/BODEC_Ring 2P 50mm

920 Kč
39 EUR

920 Kč
39 EUR

1 300 Kč
49 EUR

800 Kč
30 EUR

19

TOUR

20

TWILIGHT

PRODEJNÍ KÓD_CD965016
MATERIÁL_Alu 7075
TUBUS_Ø16/14mm
DÉLKA (CM)_90-140
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / ALU

PRODEJNÍ KÓD_CD965216
MATERIÁL_Alu 7075
TUBUS_Ø16/14mm
DÉLKA (CM)_90-140
ZÁKLADNÍ BARVA_ALU matná

RUKOJEŤ_Pěnová černá + prodloužení
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_Support 2P

RUKOJEŤ_Pěnová černá + prodloužení
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_Support 2P

50/85 mm + karbid

50/85 mm + karbid

1 530 Kč
59 EUR

1 530 Kč
59 EUR

matná kartáčovaná

24

MAXX BLUE

kartáčovaná

25

SKY

PRODEJNÍ KÓD_CD854415
MATERIÁL_Alu 6013
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_70-110
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá
RUKOJEŤ_UNI Jr. Černá
POUTKO_Special
POUTKO_Ring 2P 50mm + ocel

PRODEJNÍ KÓD_CD854615
MATERIÁL_Alu 7075
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_95-125
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá
RUKOJEŤ_ UNI Jr. Bílá
POUTKO_Special
TALÍŘEK/BODEC_Ring 2P 50mm + ocel

400 Kč
15 EUR

400 Kč
15 EUR

52

21

JETT RED

22

JETT ANTHRACITE

18

EXAR RENTAL

PRODEJNÍ KÓD_CD946814
MATERIÁL_Alu 7075
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Kartáčovaná +

mat průhledná

RUKOJEŤ_Rental průhledná
POUTKO_Strip 15/24
TALÍŘEK/BODEC_E-Tip 2P 55/90mm + ocel
SPECIÁLNÍ ZNAK_Barevný kód

800 Kč
30 EUR
23

MAXX GREEN

PRODEJNÍ KÓD_CD853815
MATERIÁL_Alu 6013
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_70-110
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá
RUKOJEŤ_JR/07 Černá
POUTKO_Strip 15x400
TALÍŘEK/BODEC_Tip 21P

PRODEJNÍ KÓD_CD854015
MATERIÁL_Alu 6013
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_70-110
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá
RUKOJEŤ_JR/07 Černá
POUTKO_Strip 15x400
TALÍŘEK/BODEC_Tip 1P

PRODEJNÍ KÓD_CD854215
MATERIÁL_Alu 6013
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_70-110
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá
RUKOJEŤ_UNI Jr. Černá
POUTKO_Strip 15x400
TALÍŘEK/BODEC_Ring 2P

400 Kč
15 EUR

400 Kč
15 EUR

400 Kč
15 EUR

45mm + ocel

45mm + ocel

50mm + ocel

KATSCHBERG

RODINNÁ ZIMNÍ DOVOLENÁ NA SLUNEČNÉ STRANĚ ALP
Možnost volně dýchat nealergenní vysokohorský vzduch, dostatek slunečního svitu ve spojení s jistotou sněhové
pokrývky a velké množství rozmanitých
aktivit pro celou rodinu. To je záruka
vydařené zimní dovolené v rakouských
horách.
A to všechno nabízí prázdninový rodinný
region Katschberg, který se etabloval jako
top destinace pro rodinnou rekreaci na
slunečné straně Alp. Kdo by si nepřál strávit dovolenou jako z pohádky? Rodinný
region Katschberg se nachází na ideálním
místě, na slunečné straně hlavního alpského hřebene v nadmořské výšce 1 150 až
2 220 m n. m.
Turistický region Katschberg nabízí ale
i něco navíc: více přírody, více pohostinnosti a větší množství dovolenkového
štěstí pro celou rodinu. Zatímco si rodiče
užívají zábavu na lyžích na 70 km skvěle
upravených sjezdovek se 100% zasněžováním, děti se mezitím zabaví v dětském
světě Katschi´s.
Ubytování vhodné pro rodiny najdete na
Katschberghöhe v několika 4hvězdičkových hotelech, ale také v prázdninových apartmánech nebo chatách. V obci
Rennweg a okolí se nachází mnoho rodinných penzionů, hostinců nebo prázdninových apartmánů.

www.katschberg.at

RODINNÝ HOTEL HINTEREGGER
Čas oddechu pro rodiny

APARTMÁNOVÝ DŮM
DAS ALPENHAUS KATSCHBERG. 1640
…o životě v blízkosti hor

• 4 noclehy v rodinném pokoji
• Hintereggerova nadstandardní penze
• kulinářské poukazy na polední jídlo
do naší lyžařské chaty
• 1 lahev vína a snack pro 2 dospělé
• 1 poukaz na masáže v hodnotě 15 eur
• 1 poukaz na kosmetiku v hodnotě 15 eur
• 1 masáž na dobré spaní pro Vaše dítě
• wellness na ploše 1 500 m²
• 1 dítě do 6 let zdarma (při 2 plně
platících osobách)
• hlídání dětí neděle až pátek

NA CHVILKU ODJET...
HURÁ NA KATSCHBERG
Od 408 eur na osobu
Začátek pobytu neděle, platí od
7. 12. 2016 – 8. 4. 2017 (neplatí
pro Vánoce, Silvestr a únorové pobyty).
KONTAKT
Familienhotel Hinteregger ****
Katschberghöhe 1, A - 9863 Katschberg
T +43 4734 219, urlaub@hotel-hinteregger.at
www.familienhotel-hinteregger.at

•
•
•
•
•
•
•

přímo na sjezdovce, nádherné výhledy
ski-in/ski-out
34 skvěle vybavených apartmánů
restaurace s terasou
wellness a spa na ploše 600 m²
dětská herna
servis čerstvého pečiva

ALPENHAUS. ZIMNÍ ČAS.
Od 145 eur na apartmán & noc
Cena nezahrnuje závěrečný úklid,
platí od 17. 12. 2016.
KONTAKT
Das Alpenhaus Katschberg.1640
Katschberghöhe 333
A - 5582 St. Michael im Lungau
T +43 4734 491-0
willkommen@alpenhaus-katschberg.at
www.alpenhaus-katschberg.at

TECHNOLOGIE LYŽÍ ELAN
TECHNOLOGIE JÁDER

TECHNOLOGIE
AMPHIBIO 4D

TECHNOLOGIE
POWER SPINE

TECHNOLOGIE
TNT

TECHNOLOGIE
SLIMSHAPE

TECHNOLOGIE
WAVEFLEXTM

TECHNOLOGIE
WAVELIGHT

Technologie Amphibio 4D je
úplnou novinkou díky vlastnostem
speciálně tvarovaného kovu.
Kombinace pečlivě vybraného
dřevěného jádra a dvojitě
tvarovaného titanu s profilem
Amphibio® přináší lyžím s touto
technologií bezkonkurenční
všestrannost a přesný výkon na
hranách.

Technologie Power Spine se
vyznačuje speciální konstrukcí,
která kopíruje rozložení sil
směrem od nohou k lyžím. Vnitřní
konstrukce lyží, „páteřní oblouk“,
je pevnější a po celé délce je
vyztužená vrstvou karbonu. Boční
prvky, „kosti“, zaručují torzní
stabilitu také na vnější části lyže.

Unikátní a inovativní technologie
TNT od Elanu kombinuje dřevěné
jádro TubeLite, karbonové
trubičky vedoucí po celé délce
lyže, a kompozitní výplň VaporTip
začleněnou do přední a zadní
části lyže.

Patentovaná technologie
SlimShape velmi výrazně snižuje
hmotnost a zaručuje, že lyže
firmy Elan jsou nejlehčí na světě.
Díky specifickému tvaru pláště
jsou lyže tenké a lehké a zároveň
velmi odolné a pevné. K výborným
jízdním vlastnostem přispívá
optimální pružnost lyže, která
zároveň poskytuje torzní pevnost
a efektivnější přenos energie
od lyžaře k lyžím. Hrany skvěle
drží a lyže se výborně ovládají
v obloucích.

Základem technologie WaveFlex™
je zvlněný profil, který je zárukou
optimální podélné pružnosti
pro snadnější zatáčení a torzní
stability pro lepší přilnavost hran.
Žádné jiné provedení lyží dříve
neumožňovalo kombinaci obou
těchto vlastností u jedné lyže.

Vlny na lyži zvyšují její pružnost
a zároveň poskytují velkou stabilitu
v oblouku. Díky specifickému tvaru
vln jsou lyže tenčí a lehčí.

TECHNOLOGIE
U-FLEX

TECHNOLOGIE
BRIDGE

TECHNOLOGIE
GRUVLITE

TECHNOLOGIE
DURALITE

TECHNOLOGIE
DYNAFLEX

Díky revoluční technologii U-Flex
jsou lyže o 25% pružnější.
V kombinaci s lehkým jádrem
Synﬂex, konstrukcí Full Power Cap
a profilem Early Rise Rocker
umožňuje U-Flex lyžovat na
hranách i úplným začátečníkům.
Tato unikátní patentovaná
technologie umožňuje snadné
učení a přináší dětem radost
z lyžování.

Výsledkem technologie Bridge
je nižší hmotnost lyží a jejich
lepší výkon. Ultratenký profil
dřevěného jádra je po celé délce
lyží zpevněn tzv. můstkovými
prvky, které zaručují torzní
stabilitu a bezkonkurenční přenos
sil na hrany.

Technologie GruvLite je lineárně
aplikována na tradiční dřevěné
jádro a přispívá k nižší hmotnosti.
Díky inovativní konstrukci se
snižuje objem materiálu jádra
a tím i celková hmotnost, aniž by
musela být obětována stabilita,
přilnavost hran, proplouvání lyže
sněhem ani žádné jiné jízdní
vlastnosti.

Technologie DuraLite snižuje
hmotnost špičky a patky
a zlepšuje ovladatelnost,
odrazovost a pružnost lyží při
freestylových tricích. Silnější
podpora v oblasti patky dodává
jezdcům jistotu při nájezdech na
switch a díky ochranné vrstvě
proti poškrábání na špičce a patce
vypadají lyže i po dlouhodobém
používání stále dobře.

Technologie DynaFlex se vyznačuje
tím, že má v jádru zabudovanou
hliníkovou pružnou strukturu. Díky
této konstrukci je lyže měkká
a snadno ovladatelná, přičemž
hlavní předností je větší podpora na
konci oblouku, kde to začátečníci
a středně pokročilí lyžaři nejvíce
potřebují. Výsledkem je jízda, která
se vyznačuje dynamikou a zároveň
lehkostí.

RST

SST

PST

FULL POWER CAP

VÝPLŇ VAPORTIP

Přispívá k efektivnímu přenosu síly
a energie od lyžaře na hrany, díky
čemuž hrany lyží optimálně drží
od špičky až po patku.

Zaručuje rychlý a přímý přenos
sil z nohou lyžaře na hrany
díky materiálu ABS vertikálně
umístěnému nad hranami lyže po
celé jejich délce, a dále zvyšuje
torzní stabilitu, takže lyžař může
efektivně ovládat lyže a zrychlovat
při přechodu z oblouku do
oblouku.

Konstrukce “cap” snižuje
hmotnost lyže a umožňuje dělat
plynulé oblouky; v kombinaci
s konstrukcí bočních hran PST
zaručuje skvělé jízdní vlastnosti
a lepší přilnavost hran ve střední
části lyže.

Lyže s konstrukcí Full Power Cap
jsou lehčí, snadněji zatáčí a jsou
tolerantní k chybám lyžařů.

VaporTip je moderní kompozitní
vyplň vsazená do jádra lyže
v oblasti jeho špičky a patky.
Snižuje hmotnost lyže a tlumí
vibrace, čímž výrazně zlepšuje
stabilitu a zaručuje hladkou
a plynulou jízdu i v nejnáročnějších
podmínkách.

DVOJITÝ TITAN / TI2

XTI

MONO TI

LAMINÁT

Jde o dřevěné jádro sendvičově
vtlačené mezi dvě vrstvy titanu.
Výztuž s dvěma vrstvami titanu
přispívá k lepší kontrole nad lyžemi
v pozici na hranách za jakýchkoli
sněhových podmínek, a také
zaručuje větší pružnost a vynikající
ovladatelnost lyží.

Speciální lehká konstrukce určená
pro velmi kvalitní široké lyže.
Jedna vrstva titanu umožňuje lepší
kontrolu nad hranami, zatímco
podélně umístěná karbonová
vlákna jsou zárukou snadné
ovladatelnosti lyží a plynulých
přechodů v obloucích, což je
u širších lyží velmi důležité.

Reakční schopnosti lyží jsou
vylepšeny jednou vrstvu titanu,
která je umístěna na povrchu
dřevěného jádra. Technologie
Mono Titanium je použita
i na bočních částech lyže, což
zaručuje delší životnost pružné
struktury lyže.

Vyztužení z laminátu umístěné
buď pod nebo nad jádrem lyže,
optimalizuje pružnost lyže a zvyšuje
její torzní tuhost.

KONSTRUKCE

VÝZTUŽE
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STABILIZÁTOR
PŘEDNÍ ČÁSTI
Stabilizátor přední části tlumí
vibrace na přední straně lyže,
což přispívá k udržení stability
a bezpečné pozici při jízdě na
hraně. Stabilizátor umožňuje
plynulou jízdu a snadnou
ovladatelnost, což poskytuje lyžaři
jistotu na jakémkoliv terénu.

PROFILY

PROFIL
AMPHIBIO
Profil Amphibio® je
unikátní revoluční inovace
kombinující výhody jak
profilu camber, tak rocker.
Tajemství spočívá v odlišné
konstrukci levé a pravé lyže:
camberová vnitřní hrana lyže
zaručuje dobrou přilnavost
hran a stabilitu, zatímco
rockerová vnější
hrana usnadňuje zatáčení.

PROFIL
PARABOLICKÝ
ROCKER
Díky profilu Parabolický rocker
je kontaktní hrana lyže kratší
a umožňuje dělat oblouky
bez námahy. Parabolické
boční vykrojení usnadňuje
carvingové oblouky na všech
typech terénu a stabilizátor
přední části zlepšuje stabilitu
lyže. Oblouky jsou díky
tomu plynulé, carvování je
snadné a lyže jsou stabilní za
jakýchkoli podmínek.

PROFIL EARLY
RISE ROCKER
Umožňuje dělat oblouky
bez námahy; díky mírnému
profilu rocker na špičce
a patce se zkracuje efektivní
délka hrany lyže.

KONVENČNÍ
(CAMBEROVÝ)
PROFIL

PROFIL
MOUNTAIN
ROCKER

Konveční profil má kontakt
hrany se sněhem od špičky
až po patku a zaručuje
dobrou přilnavost hran,
stabilitu a přenos sil po celé
délce lyže.

Mírný rocker na špičce
a nadzdvižená rockerová
patka přispívají k lepšímu
proplouvání lyže sněhem,
snadnějšímu nasazení
oblouku a lepší ovladatelnosti
v různých sněhových
podmínkách. V kombinaci
s mírným profilem camber
umožňuje velmi snadné
zatáčení a stabilitu na
upravených svazích.

PROFIL BC
ROCKER

PROFIL JIB
ROCKER

Kompletní rocker na
špičce je výhodou při
jízdě v prašanu i při jiných
sněhových podmínkách;
díky částečnému rockeru na
patce budou vaše switche
a přistání snadné a hladké.

Umožňuje dělat oblouky
bez námahy; díky mírnému
profilu rocker na špičce
a patce se zkracuje efektivní
délka hrany lyže.

SYSTÉM

FUSION

SYSTÉM SHIFT

POWER SHIFT

LIGHT SHIFT

QUICK SHIFT

QUICK TRICK

Systém Fusion je prvním
skutečně integrovaným systémem
lyžařského vázání na světě, který
umožňuje rychlejší nasazení
oblouku, zvyšuje pružnost lyží,
usnadňuje zatáčení a zlepšuje
reakce lyží při přechodu z hrany
na hranu.

Základem systému Shift je tenký
profil složený z lehkých materiálů,
který přispívá k optimálním jízdním
vlastnostem. Spočívá v pružné
free-ﬂexové konstrukci plate-inplate (“podložka v podložce”), která
lyži umožňuje podélně se ohýbat.
Tlumiče vibrací navíc absorbují
vibrace mezi lyží a podložkou, a tím
zlepšují spojení mezi nohou lyžaře
a lyží. Široká základna z materiálu
ABS zaručuje optimální přenos
energie, což zvyšuje přesnost lyže
a zlepšuje držení hran.

Systém PowerShift je plně
integrovaný systém vázání
s pružnou free-ﬂexovou konstrukcí
plate-in-plate (“podložka
v podložce”). Unikátní prvky
PowerEdge Lifters zaručují přímý
přenos energie od vázání na
hranu lyže, což urychluje nasazení
oblouku a usnadňuje ovládání
lyže v obloucích. Tlumiče vibrací
na koncových bodech podložky
přispívají k pohodlnější jízdě
a lepší ovladatelnosti lyží.

Systém LightShift je plně
integrovaný systém vázání
s pružnou free-ﬂexovou konstrukcí
plate-in-plate (“podložka
v podložce”). Tento systém využívá
lehké materiály s tenkým profilem
a přispívá k výraznému snížení
hmotnosti, což šetří energii lyžařů.
Tlumiče vibrací na koncových
bodech podložky přispívají
k pohodlnější jízdě a lepší
ovladatelnosti lyží.

Systém QuickShift je plně
integrovaný systém vázání
s pružnou free-ﬂexovou konstrukcí
plate-in-plate (“podložka
v podložce”). Tento systém využívá
lehké materiály s tenkým profilem
a měkčí podložku, takže funguje
v naprosté souhře se systémem
U-Flex a usnadňuje oblouky.

Systém Quick Trick se vyznačuje
vylepšeným zamykacím
systémem, díky kterému je možné
velmi snadno a rychle nastavit
délku vázání podle velikosti boty.
Jeho pružnost umožňuje plynulou
a snadnou jízdu a zaručuje lepší
stabilitu. Lehké materiály a tenký
profil přispívají k nízké hmotnosti
dámských a juniorských modelů
lyží.

DŘEVĚNÉ JÁDRO
RESPONSE FRAME

LAMINOVANÉ
DŘEVĚNÉ JÁDRO

DŘEVĚNÉ JÁDRO
TUBLEITE

DŘEVĚNÉ JÁDRO
POWER

DŘEVĚNÉ JÁDRO
DUAL

DŘEVĚNÉ JÁDRO
COMPREX

Přímý přenos sil a optimální torzní
stabilita; dřevěné jádro Response
Frame je unikátní laminované
dřevěné jádro sahající od špičky až
po patku lyže. Střední část jádra
je tvořena měkčím dřevem, kolem
něhož je rám z tvrdého dřeva.
To zaručuje extrémní pevnost
lyže a umožňuje přizpůsobit
pružnost různým potřebám lyžařů
a sněhovým podmínkám.

Laminované dřevěné jádro sahající
od špičky až po patku lyže je
speciálně tvarované pro každý
model a délku lyží. Díky použití
rozdílných druhů dřeva v různých
kombinacích je možné upravit
pružnost lyží pro různé potřeby.
Toto extrémně dobře reagující
a velmi odolné dřevěné jádro
umožňuje přenos sil přímo na
hrany a zaručuje vynikající jízdní
vlastnosti na různých terénech.

Ke konstrukci dřevěného
jádraTubeLite jsou použity dvě
extrémně lehké karbonové trubičky,
které jsou vloženy do laminovaného
dřevěného jádra. Tyto duté trubice
o průměru 5 mm vedou po celé
délce lyže a kopírují oblouk bočního
vykrojení lyže. Přispívají k torzní
stabilitě, velké pružnosti a zároveň
umožňují snížit množství materiálu
jádra. Výsledkem jsou extrémně lehké,
snadno ovladatelné a stabilní lyže.

Dřevěné jádro Power se skládá
z rámu vyrobeného z topolového
dřeva, který je vertikálně
připevněn k laminované vrstvě.
Lyže proto mají větší torzní
stabilitu a lépe reagují. Tato
složená kostrukce také přispívá
k lepšímu držení hran v oblasti
špičky a patky a lyže díky ní
mají stejnou pružnost na celé
své délce.

Dřevěné jádro Dual se skládá ze
dvou symetrických dřevěných
nosníků umístěných na
vnějších hranách jádra lyže.
Tato konstrukce umožňuje lepší
přenos sil a držení hran a zároveň
zaručuje snadnou ovladatelnost
lyží v různých sněhových
podmínkách.

Dřevěné jádro Comprex se skládá
z lehkého stlačeného dřevěného
jádra ve střední části lyže, což
zaručuje lepší reakce při přechodu
z hrany na hranu a carvování bez
námahy.

JÁDRO
SYNFLEX

DŘEVĚNÉ JÁDRO
TRULITE

DŘEVĚNÉ JÁDRO
SUPRALITE

DŘEVĚNÉ JÁDRO
DUALITE

JÁDRO
MONOLITE

Jádro Synﬂex se vyznačuje tím, že
na délce lyže se střídají materiály
s různou hustotou, což zaručuje
skvělé jízdní vlastnosti. Je to lehké
syntetické jádro s optimálním
rozložením pružnosti.

Toto extrémně lehké jádro
zlepšuje jízdní vlastnosti díky
speciální úpravě ﬂexe (pružnosti)
pro specifické ergonomické
potřeby lyžařek. Dřevěné jádro
Trulite přenáší síly přímo na hrany
a poskytuje tak potřebnou pevnost
a možnost všestranného využití na
různých terénech.

Nové jádro s moderním
ultralehkým kompozitním
materiálem, které snižuje
hmotnost lyže a optimalizuje
rozložení pružnosti.

Dřevěné jádro Dualite je
lehké a pružné jádro složené
z topolového dřeva, které je
vertikálně spojeno
s ostatními laminovanými
vrstvami. Tato konstrukce
zefektivňuje přenos sil, zlepšuje
držení hran a zároveň přispívá
k snadné ovladatelnosti lyže
v různých sněhových podmínkách.

Menší hustota jádra snižuje
hmotnost a optimalizuje pružnost
pro snadnější zatáčení.

JÁDRO
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BUĎTE JEŠTĚ LEPŠÍ
Unikátní jednodílná speciálně tvarovaná karbonová platforma od
firmy Alpina tvoří dokonalý celek s botou, s vaší nohou a s celkovým
lyžařským výkonem. Je tak tenká a pružná, že se vaše noha dostane
blíže botě a k terénu pod lyží, což přispívá ke spolehlivé kontrole nad
lyžemi. Zároveň je velmi pružná a dostatečně pevná, takže úspěšně
vzdoruje všemu, co by vám mohlo bránit ve skvělém lyžařském
výkonu. Každý záběr je silný a účinný.

EXTRÉMNĚ LEHKÁ KARBONOVÁ KONSTRUKCE,
EXTRÉMNĚ DOBRÝ LYŽAŘSKÝ VÝKON
Nejlehčí a nejlépe reagující běžecké boty na světě mění způsob,
jakým lyžujeme – a vyhráváme.

ESK 2.0
Jednodílná celokarbonová anatomicky tvarovaná platforma ‘Active
Edge’ (s „aktivní hranou“) speciálně
vyvinutá pro bruslení je extrémně
lehká, její podrážka má tvrdou flexi,
takže zaručuje skvělou pohyblivost
do stran a maximální podélnou tuhost
a stabilitu.

TO
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AB

IL

IT
A

Karbonová pantová konstrukce spojující manžetu
a opatek přispívá k extrémně nízké hmotnosti, maximální tuhosti, minimálnímu rotačnímu tření pantového
spojení a optimálnímu držení boty v oblasti kotníku.

ACTIVE EDGE
Active Edge („aktivní hrana“) má speciální sendvičovou strukturu, v níž jsou vnitřní a vnější karbonové
textilní vrstvy umístěny kolem gumové střední vrstvy.
To přispívá k maximální přizpůsobivosti platformy na
různé tvary pat, k silnému výkonu a spolehlivé kontrole nad lyžemi.

FREE HEEL
Konstrukce Free Heel („volná pata“) v podstatě eliminuje tlak na patu, což přispívá k maximálnímu pohodlí
lyžaře.

ECL 2.0
Extrémně lehká anatomicky tvarovaná jednodílná karbonová platforma
s ohebnou podrážkou a přizpůsobivou patovou částí zaručuje maximální
podélnou stabilitu, pohyblivost přesně podle potřeb lyžaře a efektivní přenos
sil. Přispívá k udržení správného postavení těla a optimální rovnovážné
poloze při běhu.

58

lczyk
a Kowa
n
i
t
s
Ju

VÍTĚZSTVÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL
VÍTĚZNÁ ÉRA S BĚŽECKÝMI BOTAMI ALPINA ELITE

on
lss
O
n
ha
Jo

BIATLON:
BĚLORUSKO
Nastassia Dubarezava
Iryna Kryjko

h
og

Fin
nH

aa
ge
n

Kr

ČESKÁ REPUBLIKA
Gabriela Koukalová
Ondřej Moravec
Adam Václavík
Tomáš Vojík
Lída Horká
Lucie Charvátová
ITÁLIE
Dominik Windisch
Thierry Chenal
Thomas Bormolini
Luca Ghiglione
Irene Lardschneider
Carmen Runggaldier

Jako
v Fa
k

KAZACHSTÁN
Jelena Chrustaleva
Darja Usanova
Jan Savickij
RAKOUSKO
Dominik Landertinger
Christina Rieder
NORSKO
Erland Bjoentegaard

Gabriela Koukalová

POLSKO
Monika Hojnisz
Weronika Nowakowska-Ziemniak
Magdalena Gvizdon
Karolina Batozynska
Krzystof Plywaczyk
RUSKO
Alexej Volkov
Jekaterina Glazyrina
Darja Vyrolainen
Timofej Lapšin
Anna Nikulina
Jekaterina Šumilova
Jana Romanova
Anastasija Zagorujko
SLOVENSKO
Miroslav Matiaško

G
Teja

ŠVÉDSKO
Elin Matsson
Tobias Arvidsson
Ted Armgren
Mona Brorsson
Anna Magnusson

ZÁVOD
o
reg

ŠVÝCARSKO
Benjamin Weger
Eligius Tambornino
Flurina Volken
Kenneth Schöpfer

r in

SLOVINSKO
Teja Gregorin
Andreja Mali
Klemen Bauer
Jakov Fak
Anja Eržen

Do

UKRAJINA
Sergej Semenov
Olga Abramova

mi

n ik

2x

1x

Z

1x

Z

2x

S

2x

B

S

1x

B

MUŽI
ŽENY

SVĚTOVÝ POHÁR 2014/2015

60

5x

Z

4x

S

8x

B

5x

Z

7x

S

2x

B

MUŽI
ŽENY

t
er
nd
La

Mistrovství světa v biatlonu KONTIOLAHTI 2015

in

ge

r
On

dr
ej

Mo

rav
e

c

Stina
N

ilsson

Veronika N.
Ziemn
iak
Ma
rcu
sH
ell
ne
r

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ:
ČESKÁ REPUBLIKA
Eva Nývltová
Kateřina Smutná
Lukáš Bauer
ESTONSKO
Peeter Kummel

V
es

FINSKO
Mona-Lisa Malvalehto
Ville Nousiainen

na

n
bja
Fa

NĚMECKO
Nicole Fessel
Stefanie Boehler
Tim Tscharnke
Jonas Dobler
Florian Notz

aug
Dyrh
las
Nic

ITÁLIE
Marina Piller
Illiara Debertolis
Giorgio Di Centa
Gaia Vuerich
JAPONSKO
Yoshida Keishin
KAZACHSTÁN
Alexej Poltaranin
NORSKO
Haga Ragnhild
Eirik Brandsdal
Niklas Dyrhaug
Anders Gloeersen
Finn Haagen Krogh

Charlotte Kalla

SLOVINSKO
Vesna Fabjan
Alenka Cebasek
Ana Marija Lampič
Nika Razinger

RUSKO
Natalia Korosteleva
Polina Medvedeva
Irina Chazowa
Anastasia Dotsenko
Světlana Nikolaeva
Julia Tichonova
Natalia Matvejeva
Jevgenija Šapovalova
Maxim Vylegžanin
Jevgenij Belov
Alexander Bessmertnyj
Dmitriy Japarov
Alexnder Utkin

s dal

DNÍCI

POLSKO
Justina Kowalczyk

Eiri

kB
rand

ŠVÉDSKO
Charlotte Kalla
Emma Wiken
Stina Nilsson
Hanna Brodin
Maria Rydqvist
Sara Lindborg
Marcus Hellner
Johan Olsson
Hana Falk
Janika Sundling

n

ŠVÝCARSKO
Ueli Schneider

de

rs

Gl

oe

er
se

USA
Ida Sargent

An

xi
Ma
uer
Lukáš Ba

nin
a
h
gz
e
l
y
mV

Mistrovství světa v klasickém lyžování FALUN 2015
MUŽI
ŽENY

5x

Z

3x

S

2x

B

1x

Z

5x

S

2x

B

SVĚTOVÝ POHÁR 2014/2015
MUŽI
ŽENY

8x

Z

9x

S

4x

B

2x

Z

7x

S

2x

B
61

ANATOMIE INOVACÍ
01 . KOPYTO / TVAR BOTY
(ZÁVODNÍ, SPORTOVNÍ, VIKING,
TOURING, BC, DÁMSKÉ, JUNIORSKÉ)
Kopyta boty jsou speciálně vyvíjena pro
každý typ a kategorii a podle specifických
funkčních požadavků na různé úrovně
pohodlí a fixace boty. Kopyta jsou tvarována na základě dosavadních zkušeností,
znalostí a dovedností a také pomocí
digitálního výzkumu (skenování) velkého
množství různých nohou. V potaz se bere
velká odlišnost a různorodost tvarů nohou
(objem a šířka nártu, velikost paty a zakřivení oblouku paty, tvary a rozmístění
kostí v oblasti kotníku, výška, velikost
a zakřivení klenby chodidla atd.). Dalším
důležitým aspektem je tvar a provedení
vnitřní „měkké“ části boty tak, aby optimálně seděla na nohách, ať jsou široké
nebo úzké, vysoké nebo nízké.

*

05 . PLATFORMA ACTIVE EDGE F1
(KLASIKA)
Karbonová, anatomicky tvarovaná, spodní část z materiálu TPU (termoplastický
polyuretan), základna přímo integrovaná
do platformy, opatek s konstrukcí „Active
Edge“; konstrukce „Free Heel“.
Extrémně lehká, měkká flexe podrážky,
základna kompatibilní s vázáním NNN,
zadní část se dobře přizpůsobuje tvaru
paty, minimální hmotnost, maximální
podélná tuhost a laterální stabilita, maximální přizpůsobivost a efektivní přenos sil z boty na lyži, přispívá k udržení
správného postavení těla a optimální
rovnovážné polohy při běhu, optimálně
drží v oblasti chodidla a kotníku.
Platforma = jednodílné provedení
podrážky a opatku s integrovanou chodidlovou částí.

02 . VNITŘNÍ BOTA F1 (KLASIKA)

Nízké provedení (volná flexe v oblasti
kotníku), konstrukce DRB (volná flexe
v oblasti nártu), měkce polstrovaný
jazyk v kratším provedení (maximální
přizpůsobení nártu), zavazování pod
úhlem 90° s textilními háčky (optimální
sevření nártu a volná flexe v nártové
oblasti), v oblasti paty podšívka se silikonovým protiskluzovým provedením
(pro spolehlivé držení paty), v přední
části boty podšívka z materiálu mesh
(pro pohodlí a ohebnost v oblasti nártu),
vyrobena z lehkých a voděodolných
materiálů (pro nižší hmotnost).
Konstrukce ‘DRB’ = jednodílné provedení
přední části boty a jazyka.

03 . VNITŘNÍ BOTA PREMIO
(BRUSELNÍ)
Středně vysoké provedení (pro maximální pohodlí kotníku), konstrukce LCC,
měkce polstrovaný 3D jazyk (maximální
přizpůsobení nártu a optimální obepnutí
nohy), systém zavazování Combi pod
úhlem 45°, v delším provedení (maximální torzní stabilita a přizpůsobení
nártu), v oblasti paty podšívka se silikonovým protiskluzovým provedením
(pro optimální držení paty), v přední
části boty podšívka ULTRADRY (vyšší
stabilita nártu a lepší odvod vlhkosti), na
vnitřní straně boty polstrování z pěnového materiálu Auto Fit Foam (pro omezení
tlaků na vnitřní část nohy), vyrobena
z lehkých a voděodolných materiálů (pro
nižší hmotnost).
Konstrukce ‘LCC’ = Long Cut Combi
(dlouhé provedení zavazovací části).

04 . PLATFORMA ACTIVE EDGE
PREMIO (BRUSLENÍ)
Karbonová, anatomicky tvarovaná, spodní část z materiálu TPU (termoplastický
polyuretan), opatek s konstrukcí „Active
Edge“.
Extrémně lehká, tvrdá flexe podrážky,
základna kompatibilní s vázáním NNN,
zadní část se dobře přizpůsobuje tvaru
paty, maximální podélná tuhost a laterální
stabilita, maximální přizpůsobivost
a efektivní přenos sil z boty na lyži, přispívá k udržení správného postavení těla
a rovnovážné polohy při běhu, optimální
držení v oblasti chodidla a kotníku.
Platforma = jednodílné provedení
podrážky a opatku s integrovanou chodidlovou částí.
Active edge = speciální sendvičová struktura platformy (uprostřed gumová vrstva
krytá vnější a vnitřní karbonovou textilní
vrstvou) přispívá k pružnosti v oblasti
paty a chodidla, opatek má měkčí hrany,
takže se přesně přizpůsobí noze.

06 . MANŽETA PREMIO (BRUSLENÍ)
Karbonová, inovativní pantová konstrukce připojení manžety k opatku
pomocí odnímatelného šroubu a matice
s teflonovou fólií, anatomicky tvarovaná,
polstrování EVA, stahovací pásek na
suchý zip.
Extrémně nízká hmotnost, maximální
pevnost a laterální stabilita, vynikající
pohyblivost do stran, minimální rotační
tření šroubu při pohybu manžety, optimální držení v oblasti kotníku, maximální pohodlí, nastavení obvodu kotníku.

07 . MANŽETA PRO
Karbonová, pantová konstrukce připojení manžety k opatku pomocí odnímatelného šroubu a matice, anatomicky
tvarovaná, polstrování EVA, stahovací
pásek na suchý zip.
Nízká hmotnost, maximální pevnost a laterální stabilita, vynikající přizpůsobivost
pohybu do stran, minimální rotační tření
šroubu při pohybu manžety, optimální držení v oblasti kotníku, maximální pohodlí,
nastavení obvodu kotníku.

08 . MANŽETA ELITE
Karbonová, ergonomická, stahovací
pásek na suchý zip.
Nízká hmotnost, velká pevnost a laterální stabilita, vynikající přizpůsobivost pohybu do stran, optimální držení
v oblasti kotníku, maximální pohodlí,
nastavení obvodu kotníku.

09 . MANŽETA SK
Plast, stahovací pásek na suchý zip.
Velká pevnost a laterální stabilita,
maximální pohodlí, nastavení obvodu
kotníku.

10 . MANŽETA CMB
Plast, stahovací pásek na suchý zip.
Velká pevnost a laterální stabilita,
maximální pohodlí, nastavení obvodu
kotníku.

* Poznámka: Pokud bota dobře nedrží na noze kvůli specifickému tvaru nohy, existují způsoby, kterými je možné maximálně přizpůsobit
tvar boty noze. V tomto případě prosím kontaktujte přímo výrobce.
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11. OCHRANNÝ KRYT
Jednodílný, bezešvý, kompletně kryje
botu a spodní část nohy, voděodolný,
s voděodolným zipem, elastický.
Chrání proti chladu, vodě, vlhkosti
a sněhu, nártová část se dá upravit
podle tvaru nohy.

12. ELASTICKÁ VSADKA
V OCHRANNÉM KRYTU
(BRUSLENÍ)
Umožňuje individuální přizpůsobení
vnitřní manžety různým tvarům nohy.

18. ANATOMICKÁ STÉLKA
Stélka boty výrazně přispívá k vertikální stabilitě nohy uvnitř boty, poskytuje
jí pohodlí a zlepšuje tepelnou izolaci
boty.

19. TVRDÁ FLEXE
Provedení boty společně s použitými materiály a komponenty zaručují
velkou ohybovou pevnost, což přispívá
k maximálnímu jízdnímu výkonu
a spolehlivé kontrole nad lyžemi při
bruslařské technice.

13. NASTAVENÍ FIXACE PATY
K nastavení tvaru a fixace paty jednoduše použijte plastovou páčku, pomocí
které upravíte sevření paty podle individuálních potřeb, což vám poskytne
pohodlí při jízdě.

20. MĚKKÁ FLEXE
Provedení boty společně s použitými
materiály a komponenty zaručují velkou ohybovou pružnost, což umožňuje
maximální jízdní výkon a kontrolu nad
lyžemi při klasické technice.

14. PLASTOVÝ OPATEK
Plastový opatek zaručuje pevné držení
boty na patě a zabraňuje pohybům paty
uvnitř boty; také se dobře přizpůsobuje
různým tvarům a velikostem pat. Přispívá k lepší torzní stabilitě boty a efektivnějšímu přenosu sil na lyži.

15. ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 45°

45˚

LS

21. MATERIÁL ‘4DRY’
Díky složení materiálu 4DRY (PVC materiály a membrána Sympatex) je bota
voděodolná a zároveň prodyšná. Vnitřní
část boty je odolná proti pronikání vody
a vlhkosti, zatímco povrchová vrstva
umožňuje odpařování vody a vzduchu
ven z boty. Uvnitř boty je sucho, teplo
a noha je v pohodlí.

Tkaničky jsou zavázány pod úhlem
45° vzhledem k podélné ose boty, což
zlepšuje torzní stabilitu měkké části
boty. To zaručuje pevné držení boty ve
fázi, kdy noha rotuje směrem do středu
při bruslařské technice.

22. ‘MEMBRÁNA ‘ALPITEX’
16. ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 90°

90˚

LS

Tkaničky jsou zavázány pod úhlem
90° vzhledem k podélné ose boty, což
zaručuje, že se bota výborně přizpůsobí
nártu a při jízdě klasickou technikou
pevně drží na patě.

17. ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
Kombinace tkaniček a textilních poutek,
kterými se tkaničky provlékají, využívá
tření mezi poutkem a tkaničkou. Umožňuje efektivní přenos sil ze zavázaných
tkaniček na celou nohu a zaručuje, že
bota pevně a zároveň pohodlně drží na
noze. Bota se snadno obouvá a zouvá.

Membrána Alpitex poskytuje dodatečnou ochranu proti pronikání vody a vlhkosti dovnitř boty a přispívá k většímu
pohodlí i v extrémnějších povětrnostních podmínkách.

23. TERMOIZOLACE ‘THINSULATE’
„Thinsulate“ umožňuje až dvojnásobně
větší tepelnou izolaci boty. Dokonce
i v extrémně chladných a vlhkých podmínkách poskytuje nohám maximální
tepelný komfort.
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ELITE VOLBA ŠAMPIONŮ
90˚
45˚

VNITŘNÍ BOTA
F1 (KLASIKA)
VNITŘNÍ
BOTA PREMIO
(BRUSL.)

ANATOMICKÁ
STÉLKA

ZÁVODNÍ
KOPYTO

ZAVAZOVÁNÍ
MANŽETA
OCHRANNÝ
TX-LOOP
PREMIO, PRO,
KRYT
ELITE

PLATFORMA TVRDÁ FLEXE ELASTICKÁ
ACTIVE EDGE
MĚKKÁ
VSADKA
PREMIO
FLEXE
V OCHRAN(BRUSL.)
NÉM KRYTU
(BRUSL.)

PLASTOVÝ
OPATEK

ECL 2.0

ESK 2.0
35–50; 351/2–491/2*
VRCHOLOVÝ ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/ČERNÁ/BÍLÁ
ALPINA NNN SS SK
XCELERATOR
ZÁVODNÍ KOPYTO
VNITŘNÍ BOTA PREMIO (BRUSLENÍ)
PLATFORMA ACTIVE EDGE PREMIO
(BRUSLENÍ)
MANŽETA PREMIO (BRUSLENÍ)
ELASTICKÁ VSADKA V OCHRANNÉM
KRYTU (BRUSLENÍ)
ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 45°
ZAVAZOVÁNÍ TX LOOP
ANATOMICKY TVAROVANÁ STÉLKA
TVRDÁ FLEXE

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

NOVINKA

5071-2; 5071-8*

5070-2; 5070-8*

ESK PRO

NOVINKA

35–50; 351/2–491/2*
VRCHOLOVÝ ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/ČERNÁ/BÍLÁ
NNN XCELERATOR
NNN XCELERATOR
ZÁVODNÍ KOPYTO
MANŽETA PRO
PLASTOVÝ OPATEK S KARBONOVÝM
STABILIZÁTOREM
ELASTICKÁ VSADKA V OCHRANNÉM KRYTU
(BRUSL.)
ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 45°
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
TVRDÁ FLEXE

ECL PRO
VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

NOVINKA

10 620 Kč
389 EUR

5116-1

5050-2; 5050-8*

NOVINKA

35–48, 351/2–481/2*
VRCHOLOVÝ ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/ČERNÁ/BÍLÁ
NNN XCELERATOR
NNN XCELERATOR
ZÁVODNÍ KOPYTO
MANŽETA ELITE
PLASTOVÝ OPATEK S KARBONOVÝM
STABILIZÁTOREM
ELASTICKÁ VSADKA V OCHRANNÉM KRYTU
ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 90°
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

9 350 Kč
339 EUR
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35–50, 351/2–491/2*
VRCHOLOVÝ ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/ČERNÁ/BÍLÁ
NNN XCELERATOR
NNN XCELERATOR
ZÁVODNÍ KOPYTO
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 90°
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

6 280 Kč
229 EUR

ECL PRO MARATHON

ED PRO
VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

35–50; 351/2–491/2*
VRCHOLOVÝ ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/ČERNÁ/BÍLÁ
ALPINA NNN SS CL
XCELERATOR
ZÁVODNÍ KOPYTO
VNITŘNÍ BOTA F1 (KLASIKA)
PLATFORMA ECTIVE EDGE F1 (KLASIKA)
OCHRANNÝ KRYT
ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 90°
SYSTÉM ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKY TVAROVANÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE

13 730 Kč
499 EUR

20 500 Kč
746 EUR

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 90°

5145-1; 5145-7*

5142-1; 5142-7*

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

PLATFORMA
ÚHEL
ACTIVE EDGE ZAVAZOVÁNÍ
F1 (KLASIKA)
45°

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

NOVINKA

36-47
VRCHOLOVÝ ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/ČERNÁ/BÍLÁ
NNN XCELERATOR
NNN XCELERATOR
ZÁVODNÍ KOPYTO
PLASTOVÝ OPATEK S KARBONOVÝM
STABILIZÁTOREM
ELASTICKÁ VSADKA V OCHRANNÉM
KRYTU
ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 90°
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

7 480 Kč
279 EUR

COMPETITION UKAŽTE, CO UMÍTE
90˚
45˚

ELASTICKÁ
VSADKA
V OCHRANNÉM
KRYTU (BRUSL.)

MANŽETA
ELITE

ANATOMICKÁ
STÉLKA

PLASTOVÝ
OPATEK

MANŽETA
CMB

ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 45°

5138-1

35–49
ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/ČERNÁ/BÍLÁ
NNN XCELERATOR
NNN XCELERATOR
ZÁVODNÍ KOPYTO
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 90°
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE
4 DRY

CSK
VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

5 980 Kč
219 EUR

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

35–49
ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/ČERNÁ/BÍLÁ
NNN XCELERATOR
NNN XCELERATOR
ZÁVODNÍ KOPYTO
MANŽETA ELITE
PLASTOVÝ OPATEK S KARBONOVÝM
STABILIZÁTOREM
OCHRANNÝ KRYT S ELASTICKOU VSADKOU
ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 45°
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
TVRDÁ FLEXE
THINSULATE
4 DRY

9 590 Kč
349 EUR

5139-1

5140-1

CCL MARATHON

CCOMBI

36–47
ZÁVODNÍ
ČERVENÁ/ČERNÁ/BÍLÁ
NNN XCELERATOR
NNN XCELERATOR
ZÁVODNÍ KOPYTO
PLASTOVÝ OPATEK S KARBONOVÝM
STABILIZÁTOREM
OCHRANNÝ KRYT S ELASTICKOU VSADKOU
ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 90°
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE
4 DRY

7 480 Kč
279 EUR

TVRDÁ/MĚKKÁ
FLEXE

5137-1

CCL
VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 90°

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

35–49
ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/ČERNÁ/BÍLÁ
NNN XCELERATOR
NNN XCELERATOR
ZÁVODNÍ KOPYTO
MANŽETA CMB
PLASTOVÝ OPATEK S KARBONOVÝM
STABILIZÁTOREM
OCHRANNÝ KRYT S ELASTICKOU VSADKOU
ÚHEL ZAVAZOVÁNÍ 90°
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE
4 DRY

7 880 Kč
289 EUR
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RACING OPŘETE SE DO TOHO

PLASTOVÝ
OPATEK

MANŽETA CMB

ANATOMICKÁ
STÉLKA

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

ZÁVODNÍ
KOPYTO

ZAVAZOVÁNÍ
TX-LOOP

MANŽETA SK

NASTAVENÍ
FIXACE PATY

5108-1

5106-1

RCL

RSK

35–50
ZÁVODNÍ
BÍLÁ/ČERVENÁ/ČERNÁ
NNN R3 PU
NNN XCELERATOR
ZÁVODNÍ KOPYTO
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
NASTAVENÍ FIXACE PATY
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

4 050 Kč
149 EUR

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

35–48
ZÁVODNÍ
BÍLÁ/ČERVENÁ/ČERNÁ
NNN R3 PU
NNN XCELERATOR
ZÁVODNÍ KOPYTO
MANŽETA SK
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
NASTAVENÍ FIXACE PATY
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
TVRDÁ FLEXE
THINSULATE

5 230 Kč
199 EUR

5107-1

5547-1

R COMBI

RCL EVE

35–48
ZÁVODNÍ
BÍLÁ/ČERVENÁ/ČERNÁ
NNN R3 PU
NNN XCELERATOR
ZÁVODNÍ KOPYTO
MANŽETA CMB
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
NASTAVENÍ FIXACE PATY
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

4 890 Kč
179 EUR
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TVRDÁ/MĚKKÁ
FLEXE

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

35–42
ZÁVODNÍ
BÍLÁ/ČERVENÁ/ČERNÁ
NNN R3 PU
NNN XCELERATOR
DÁMSKÉ KOPYTO
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
NASTAVENÍ FIXACE PATY
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

4 050 Kč
149 EUR

ALLROUND KAMKOLI SE VYDÁTE

OCHRANNÝ
KRYT S ELASTICKOU
VSADKOU

MANŽETA CMB

PLASTOVÝ OPATEK

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

ANATOMICKÁ
STÉLKA

ZAVAZOVÁNÍ
TX LOOP

NASTAVENÍ
FIXACE PATY

TVRDÁ/MĚKKÁ
FLEXE

5061-1

5075-1

ACL

A COMBI

35–50
REKREAČNÍ
ČERNÁ/ČERVENÁ/BÍLÁ
NNN R3 PU
NNN XCELERATOR
KOPYTO VIKING
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
NASTAVENÍ FIXACE PATY
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

3 360 Kč
129 EUR

5511-1

ACL EVE
VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

5506-1

5525-1

ASK EVE

A COMBI EVE
35–42
REKREAČNÍ
BÍLÁ/ČERVENÁ/ČERNÁ
NNN R3 PU
NNN XCELERATOR
DÁMSKÉ KOPYTO
MANŽETA CMB
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
NASTAVENÍ FIXACE PATY
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

3 890 Kč
149 EUR

35–42
REKREAČNÍ
BÍLÁ/ČERVENÁ/ČERNÁ
NNN R3 PU
NNN XCELERATOR
DÁMSKÉ KOPYTO
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
NASTAVENÍ FIXACE PATY
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

3 360 Kč
129 EUR

4 710 Kč
179 EUR

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

35–50
REKREAČNÍ
ČERNÁ/ČERVENÁ/BÍLÁ
NNN R3 PU
NNN XCELERATOR
KOPYTO VIKING
MANŽETA CMB
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
NASTAVENÍ FIXACE PATY
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

3 390 Kč
149 EUR

5058-1

35–50
REKREAČNÍ
ČERNÁ/ČERVENÁ/BÍLÁ
NNN R3 PU
NNN XCELERATOR
KOPYTO VIKING
MANŽETA SK
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
NASTAVENÍ FIXACE PATY
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
TVRDÁ FLEXE
THINSULATE

KOPYTO VIKING,
DÁMSKÉ

3 890 Kč

ASK
VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

MANŽETA SK

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

35–42
REKREAČNÍ
BÍLÁ/ČERVENÁ/ČERNÁ
NNN R3 PU
NNN XCELERATOR
DÁMSKÉ KOPYTO
MANŽETA SK
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
NASTAVENÍ FIXACE PATY
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
TVRDÁ FLEXE
THINSULATE

4 710 Kč
179 EUR

67

TOURING VYDEJTE SE DO TERÉNU

MANŽETA
CMB

PLASTOVÝ
OPATEK

ANATOMICKÁ
STÉLKA

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

KOPYTO
VIKING

ZAVAZOVÁNÍ
TX-LOOP

TVRDÁ/MĚKKÁ
FLEXE

OCHRANNÝ
KRYT

MANŽETA SK

5080-2K

5004-3K

T 20

T 10

35–49
TOURINGOVÝ
ČERNÁ/STŘÍBRNÁ/ČERVENÁ
NNN T3
NNN T3 AUTO
KOPYTO VIKING
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

35–50
TOURINGOVÝ
ČERNÁ/STŘÍBRNÁ/ČERVENÁ
NNN T4
NNN T3 AUTO
KOPYTO VIKING
OCHRANNÝ KRYT
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

2 190 Kč

2 930 Kč
109 EUR

1 810 Kč
79 EUR

5078-2K

5079-2K

T 40

T 30

35–49
TOURINGOVÝ
ČERNÁ/STŘÍBRNÁ/ČERVENÁ
NNN T3
NNN T3 AUTO
KOPYTO VIKING
MANŽETA SK
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
TVRDÁ FLEXE
THINSULATE

3 440 Kč
129 EUR

Víte, jaké jsou nové reklamní kampaně
sportovních značek?

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

35–49
TOURINGOVÝ
ČERNÁ/STŘÍBRNÁ/ČERVENÁ
NNN T3
NNN T3 AUTO
KOPYTO VIKING
MANŽETA CMB
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

3 490 Kč

2 990 Kč
129 EUR

odpověď n

www.svets ajdete na
portu.info
informační
server ze sv

ěta sportovn

ího obchod

u

MANŽETA
CMB

PLASTOVÝ
OPATEK

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

ANATOMICKÁ
STÉLKA

KOPYTO
VIKING

ZAVAZOVÁNÍ
TX-LOOP

TVRDÁ/MĚKKÁ
FLEXE

OCHRANNÝ
KRYT

50A8-2K

5076-1K

5523-2K

T 5 PLUS

T5

T 30 EVE

35–50
TOURINGOVÝ
ČERNÁ/STŘÍBRNÁ/ČERVENÁ
NNN T4
NNN T3 AUTO
KOPYTO VIKING
OCHRANNÝ KRYT
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

2 090 Kč
79 EUR

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

35–50
TOURINGOVÝ
ČERNÁ/STŘÍBRNÁ/ČERVENÁ
NNN T4
NNN T3 AUTO
KOPYTO VIKING
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

35–42
TOURINGOVÝ
BÍLÁ/ČERNÁ/MODRÁ
NNN T3
NNN T3 AUTO
DÁMSKÉ KOPYTO
MANŽETA CMB
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

1 490 Kč

1 390 Kč
69 EUR

3 250 Kč
119 EUR

Dovolená v hotelu

OTP Birkenhof

V hotelu OTP Birkenhof
Náš tradiční 4* hotel se nachází na západním konci Bad
Kleinkirchheimu, na klidném a slunečném místě ve svahu.
Je jedno, zda za sebou máte náročné výšlapy, výlety na kole
nebo den strávený ve wellnessu, v hotelu OTP Birkenhof
o Vás bude po každém nezapomenutelném dni Vaší
dovolené vždy dobře postaráno!

na Vás čeká pohostinnost, rodinná
atmosféra a vynikající kuchyně!

Balíček obsahuje:
– přenocování se snídaňovým bufetem (produkty z Korutan)
– nadstandardní polopenze s tematickými večery s italskou, maďarskou, korutanskou
a mezinárodní kuchyní
– poukázky do wellness ve výši 45 eur/osobu
– koupací tašku s měkkým županem a příjemnými ručníky, která je Vám k dispozici na pokoji
– bezplatné užívání našeho plaveckého bazénu (6 x 16 m, 27 °C), dětského brouzdaliště
(36 °C), infračervené kabiny, parní sauny, finské sauny (v plavkách)
– fitness, squashová hala (vybavení za poplatek), dětská herna
– billiard, šipky, stolní fotbálek, stolní tenis, místnost s playstation

Cena na osobu:

K dispozici je Vám bowlingová dráha, pingpongový stůl,
fitness zařízení se squashovou halou, wellness s bazénem,
sauna, solárium, masáže a mnoho dalšího.

Možnost rezervace jen na 7 nocí,
nelze kombinovat s jinými slevami.

od

513 Eur

Kontakt: Gurktaler Weg 6, 9546 Bad Kleinkirchheim, info@otp-birkenhof.at, www.otp-birkenhof.at

TOURING VYDEJTE SE DO TERÉNU

MANŽETA
CMB

PLASTOVÝ
OPATEK

ANATOMICKÁ
STÉLKA

KOPYTO VIKING,
DÁMSKÉ

ZAVAZOVÁNÍ
TX-LOOP

TVRDÁ/MĚKKÁ
FLEXE

OCHRANNÝ
KRYT

5520-2K

5624-2K

T 20 EVE
VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

35–42
TOURINGOVÝ
ČERNÁ/BÍLÁ/MODRÁ
NNN T3
NNN T3 AUTO
DÁMSKÉ KOPYTO
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

T 10 EVE
VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

2 190 Kč

2 930 Kč
109 EUR

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

1 890 Kč
80 EUR

56A2-3K

5518-1K

T 5 EVE PLUS

T 5 EVE

35–42
TOURINGOVÝ
BÍLÁ/ČERNÁ/MODRÁ
NNN T4
NNN T3 AUTO
DÁMSKÉ KOPYTO
OCHRANNÝ KRYT
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

2 090 Kč
79 EUR

70

35–42
TOURINGOVÝ
BÍLÁ/ČERNÁ/MODRÁ
NNN T4
NNN T3 AUTO
DÁMSKÉ KOPYTO
OCHRANNÝ KRYT
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

35–42
TOURINGOVÝ
BÍLÁ/ČERNÁ/MODRÁ
NNN T4
NNN T3 AUTO
DÁMSKÉ KOPYTO
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

1 790 Kč
69 EUR

JUNIOR RADOST Z KLOUZÁNÍ

MANŽETA
CMB

PLASTOVÝ
OPATEK

ANATOMICKÁ
STÉLKA

KOPYTO
JUNIOR

ZAVAZOVÁNÍ
TX-LOOP

TVRDÁ/MĚKKÁ
FLEXE

5545-2

35–42
VRCHOLOVÝ JUNIORSKÝ ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/ČERNÁ/BÍLÁ
XCELERATOR
NNN XCELERATOR
KOPYTO JUNIOR
MANŽETA SK
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
NASTAVENÍ FIXACE PATY
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
TVRDÁ FLEXE
THINSULATE

33–42
VRCHOLOVÝ JUNIORSKÝ ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/ČERNÁ/BÍLÁ
NNN R3 PU
NNN XCELERATOR
PLASTOVÁ MANŽETA
KOPYTO JUNIOR
MANŽETA SK
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
NASTAVENÍ FIXACE PATY
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

3 980 Kč
149 EUR

5544-2

5927-1K

ECL 2.0 JR

R COMBI JR

33–42
VRCHOLOVÝ JUNIORSKÝ ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/ČERNÁ/BÍLÁ
NNN R3 PU
NNN XCELERATOR
KOPYTO JUNIOR
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

4 340 Kč
159 EUR

NASTAVENÍ
FIXACE PATY

ED 2.0 JR
VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

5 500 Kč
199 EUR

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

MANŽETA SK

5546-2

ESK 2.0 JR
VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

OCHRANNÝ
KRYT

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

33–41
JUNIORSKÝ ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/BÍLÁ/ČERNÁ
NNN T4 PU
NNN T3 AUTO/NNN DINO
KOPYTO JUNIOR
MANŽETA CMB
PLASTOVÝ OPATEK
OCHRANNÝ KRYT
NASTAVENÍ FIXACE PATY
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

3 340 Kč
129 EUR

71

JUNIOR RADOST Z KLOUZÁNÍ

MANŽETA
CMB

PLASTOVÝ
OPATEK

ANATOMICKÁ
STÉLKA

KOPYTO
JUNIOR

ZAVAZOVÁNÍ
TX-LOOP

TVRDÁ/MĚKKÁ
FLEXE

OCHRANNÝ
KRYT

5934-1K; 5548-1K*

5944-3K

RCL JR
VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

25–34, 35–41*
JUNIORSKÝ ZÁVODNÍK
ČERVENÁ/BÍLÁ/ČERNÁ
NNN T4 PU
NNN T3 AUTO/NNN DINO
KOPYTO JUNIOR
OCHRANNÝ KRYT
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

T 10 JR
VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

25–38
TOURINGOVÝ
ČERNÁ/BÍLÁ/ČERVENÁ
NNN T4 JR
NNN T3 AUTO/NNN DINO
KOPYTO JUNIOR
OCHRANNÝ KRYT
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

2 440 Kč
89 EUR

1 910 Kč
69 EUR

5956-5K

5933-1K

T 5 JR PLUS

T 5 JR

25–38
TOURINGOVÝ
ČERNÁ/BÍLÁ/ČERVENÁ
NNN T4
NNN T3 AUTO/NNN DINO
KOPYTO JUNIOR
OCHRANNÝ KRYT
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

1 840 Kč
69 EUR

72

MANŽETA SK

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
PODRÁŽKA
VÁZÁNÍ
PARAMETRY

25–38
TOURINGOVÝ
ČERNÁ/BÍLÁ/ČERVENÁ
NNN T4
NNN T3 AUTO/NNN DINO
KOPYTO JUNIOR
ZAVAZOVÁNÍ TX-LOOP
ANATOMICKÁ STÉLKA
MĚKKÁ FLEXE
THINSULATE

1 670 Kč
65 EUR

NASTAVENÍ
FIXACE PATY

KATALOG
16/17

ZÁVODNÍ DOKONČOVACÍ PRODUKTY SYNTEC

24541

30 g

VÝZ

NOVINKA

M
KU

Í
ÁN
OV

ZA
LÝ

VÝZ

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

4 290 Kč

TES
T

1

VÝ
V

AN
A

Í
ÁN
OV

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

OJ

AN
A

SJEZDOVÉ

Syntec Race WET - Alpin

TES
T

VÝ
V

OJ

M
KU

SYNTEC Race Alpin

ZA
LÝ

NOVINKA

SYNTEC Race Alpin

BĚŽECKÉ

Syntec Race MID - Alpin

4 290 Kč

24542

30 g

VÝZ

4 290 Kč

ZA
LÝ

TES
T

1

VÝ
V

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

AN
A

Í
ÁN
OV

M
KU

TES
T

VÝZ

NOVINKA

OJ

SJEZDOVÉ

BĚŽECKÉ

24347

30 g

4 290 Kč

1

Syntec Race COLD - Alpin

TES
T

24543

30 g

4 290 Kč

VÝ
V

AN
A

ZA
LÝ

TES
T

SJEZDOVÉ

M
KU

Í
ÁN
OV

VÝZ

NOVINKA

OJ

VÝZ

Syntec Race COLD - Nordic

AN
A

Í
ÁN
OV

VÝ
V

OJ

M
KU

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

ZA
LÝ

NOVINKA

74

30 g

Syntec Race MID - Nordic

AN
A

Í
ÁN
OV

VÝ
V

OJ

M
KU

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

ZA
LÝ

NOVINKA

1

24346

1

BĚŽECKÉ
1

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

24348

30 g

4 290 Kč

ZÁVODNÍ VOSKY

SPEEDBASE Hybrid

SpeedBase Hybrid EXTREME
COLD

SpeedBase Hybrid WET

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

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
TTip
Ti
iipp experta

Tip
T
Ti
iip
p experta

- Mix It Your License to Win

SJEZDOVÉ

- Mix It Your License to Win

24545

75 g

1 240 Kč

SJEZDOVÉ 24560

SPEEDBASE Matrix

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

Nejprodávanější
SpeedBase Matrix MID

Tip
T
Ti
iip
p experta
TTip
Ti
iipp experta

- Mix It Your License to Win

- Mix It Your License to Win

SJEZDOVÉ

24550

75 g

1 240 Kč

BĚŽECKÉ

SpeedBase Hybrid COLD

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

24570

1 240 Kč

75 g

SpeedBase Matrix 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

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
Tip
T
Ti
iip
p experta

TTip
Ti
iipp experta

- Mix It Your License to Win

- Mix It Your License to Win

SJEZDOVÉ

1 240 Kč

75 g

24555

75 g

1 240 Kč

BĚŽECKÉ

24575

1 240 Kč

75 g

TIPP

Všechny prášky SpeedBase Hybrid Powder

75

ZÁVODNÍ DOKONČOVACÍ PRODUKTY

HF

HIGHFLUORATED

WAX

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

HF

HIGHFLUORATED

WAX

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

HF

HIGHFLUORATED

WAX

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

SPEEDBLOCK

ZÁVODNÍ DOKONČOVACÍ SPREJE

SpeedBlock WET

SpeedFinish 2.0 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)

24351

15 g

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

2 260 Kč

SpeedBlock MID

Nejprodávanější

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

24353

15 g

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

2 260 Kč

50 ml

2 780 Kč

SpeedFinish 2.0 MID
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

2 780 Kč

SpeedBlock COLD

SpeedFinish 2.0 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

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

24355

15 g

2 260 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24368

50 ml

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
24370
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SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24366

30 g

3 470 Kč

– vysoká odolnost proti otěru, široký rozsah použití
– optimální použití na závodní vosky
– jednoduchá aplikace
– balení vydrží dlouho

2 780 Kč

ZÁVODNÍ VOSKY HF / ZÁKLADNÍ VODKY LF

ZÁVODNÍ VOSKY

Tip experta

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

24951
24950

150 g
2× 35 g

1 750 Kč
930 Kč

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24961
24960

150 g
2× 35 g

24971
24970

150 g
2× 35 g

0 ° ~ -4 °C

jemnozrnný/
hrubozrnný mokrý

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

115–125 °

150 g
2× 35 g

3 020 Kč
1 860 Kč

ZÁKLADNÍ VOSKY

24908
24911

150 g
2× 35 g

1 170 Kč
590 Kč

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

1 750 Kč
930 Kč

RacingMix
WET

24139
24140

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

RacingMix COLD

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

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

Racing Base LF 21

1 750 Kč
930 Kč

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

Additiv High-Fluor GW 25

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24131
24134

150 g
2× 35 g

590 Kč
390 Kč

GW 25 se může přidávat k voskům
RacingMix a SpeedBase

77

ZÁKLADNÍ VOSKY

ZÁKLADNÍ VOSKY

Worldcup Mix HOT ŽLUTÝ-ČERVENÝ

Alphamix ŽLUTÝ

Nejprodávanější

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

Tip experta

24101
24104

150 g
2× 35 g

370 Kč
230 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Betamix 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

230 Kč

24128 2x35 g

Worldcup Mix COLD
ČERVENÝ-MODRÝ

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

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

Doporučujeme pro voskovací
stroje s technologií
infračerveného záření.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24111
24114

150 g
2× 35 g

370 Kč
230 Kč

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24121
24124

150 g
2× 35 g

370 Kč
230 Kč

Víte, jaké změny připravily pro návštěvníky
tuzemské lyžařské areály?

230 Kč

24127 2x35 g

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

390 Kč

150 g
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UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY

Nejprodávanější

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

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

m

c
30

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

370 Kč

24023 100 ml

10 min.

20

10 min.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Natural Skiwax Stick

400 Kč

24004 200 ml

Natural Skiwax

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

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








SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24015

370 Kč

50 g

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

210 mm

Natural Skiwax Paste

24005
24007

420 Kč
240 Kč

150 g
2× 35 g

Natural Skiwax Display

400 mm

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.

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

m

0m

21

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24012

75 ml

370 Kč

Víte, kdo ze sportovkyň a sportovců
vydělává nejvíce?

24065

4 400 Kč

1 ks
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UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY

Tip experta

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

BĚŽECKÉ

Fluor Skiwax Fluid

Ski Tour Skin Spray

NoWax AntiIce & Glider Spray

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

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

15 min.

20

5 min.

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)

m

0c

-3

3 min.











24021

75 m l

590 Kč

24031

400 Kč

75 m l

24873 125 m l

Ötscher
& Hochkar
Ötscher & Hochkar

alpský lyžařský ráj úplně nadosah
alpský lyžařský ráj úplně nadosah
nejvýše položená lyžařská střediska v Dolním Rakousku
nejvýše položená lyžařská střediska v Dolním Rakousku
skvělé sněhové podmínky – perfektně upravené sjezdovky
skvělé sněhové podmínky – perfektně upravené sjezdovky
freeridový areál – fun trail – aprés ski
freeridový areál – fun trail – aprés ski
vhodné pro rodiny
vhodné pro rodiny

2 střediska
–11skipas
skipas
2 střediska –
www.hochkar.com
www.oetscher.at
www.oetscher.at
80

www.hochkar.com

500 Kč

STOUPACÍ VOSKY

KLISTRY

KLISTRY

Klistr MODRÝ

Klistr UNIVERZÁLNÍ

– 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

BĚŽECKÉ

BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

BĚŽECKÉ

24237

60 ml

Nejprodávanější

370 Kč

BĚŽECKÉ

– 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

24232

370 Kč

60 ml

Klistr FIALOVÝ

Klistr STŘÍBRNÝ

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

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

24236

60 ml

370 Kč

BĚŽECKÉ

24231

370 Kč

60 ml

Klistr ČERVENÝ

Klistr ČERNÝ SPECIÁL

– 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

– 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

24234

60 ml

Nejprodávanější

370 Kč

BĚŽECKÉ

24230

370 Kč

45 g

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

BĚŽECKÉ

24232

60 ml

370 Kč

Víte, kde se uskuteční nová minitour
ve skocích na lyžích?

odpověď n

www.svets ajdete na
portu.info
informační
server ze sv

ěta sportovn

ího obchod

u

STOUPACÍ VOSKY

BĚŽECKÉ

STOUPACÍ VOSKY

STOUPACÍ VOSKY

Stoupací vosk ZÁKLADNÍ

Stoupací vosk MODRÝ SPECIÁL

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

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

24224

45 g

230 Kč

BĚŽECKÉ

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

24219

45 g

230 Kč

BĚŽECKÉ

24218

45 g

230 Kč

BĚŽECKÉ

230 Kč

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

BĚŽECKÉ

82

24210

45 g

230 Kč

230 Kč

24213

45 g

230 Kč

Stoupací vosk ČERVENÝ

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

45 g

45 g

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

Stoupací vosk MODRÝ EXTRA

24217

24212

Stoupací vosk FIALOVÝ

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

BĚŽECKÉ

230 Kč

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

Stoupací vosk MODRÝ

BĚŽECKÉ

45 g

Stoupací vosk ZELENÝ

Nejprodávanější

BĚŽECKÉ

24216

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

BĚŽECKÉ

24211

45 g

230 Kč

SADY STOUPACÍCH VOSKŮ

STOUPACÍ VOSKY
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

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

BĚŽECKÉ

24222

3x 45 g

680 Kč

BĚŽECKÉ

24048

1 ks

1 150 Kč

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
BĚŽECKÉ

24047

1 ks

Vysoko Vzhůru a pak
dolů do údolí

1 530 Kč

Hotel St. oSwald Se Stane Vaší luxuSní
základnou na jedinečném místě
přímo u sjezdovky nad střediskem
Bad KleinKirchheim.

prázdniny V Hotelu st. oswald****S
velkorysé rodinné pokoje a suity, kulinářské pochoutky na odpoledním bufetu nebo
poukázka na občerstvení v chatě, k tomu bezplatná doprava k lyžařské škole. osvěžit
se můžete v bazéně nebo v saunovém světě. dětský areál strom života (lebensbaum)
se postará o kreativní zábavu pro vaše děti i s hlídáním.

Zimní dny, kdy se budete cítit dobře
„Čistá zábaVa na lyžích“

rodinná doVolená na horácH
tip: nejlepší
„Skvělé práZdniny na lyžícH pro celou rodinu“

4denní pobyt s kulinářským uměním hotelu st. oswald │ polední a odpolední
pochoutky │ 3denní skipas │ rozsáhlá zóna s bazénem a saunovým areálem │
1 poukázka v hodnotě 35 eur na procedury v naší „Studnici mladosti“
(Jungbrunnen) │ váš prázdninový zážitek │ zábava, sport a pohoda

7denní pobyt s kulinářským uměním hotelu st. oswald │ polední a odpolední pochoutky │
vybrané dětské nápoje k jídlům zdarma │ 6denní skipas včetně nabídky Familien-euRo │
rozsáhlá koupací a saunová zóna │ hlídání a program v jedinečném areálu pro děti
stRom Života │ váš prázdninový zážitek │ zábava, sport a pohoda

od 495 eur na osobu a pobyt

od 1 799 eur na rodinu (2 dospělí + 1 dítě) a pobyt

Pro Vaši individuální rodinnou nabídku nás kontaktujte na telefonu +43 4240 5910 nebo na e-mailu: info@hotel-st-oswald.at.
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TOURINGOVÉ VOSKY

Nejprodávanější

TOURINGOVÉ VOSKY
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







SJEZDOVÉ 24871

500 Kč

50 g

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

10 min.












SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24873

500 Kč

125 ml

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 24875

50 ml

2 780 Kč

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.

SJEZDOVÉ 24877
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125 ml

500 Kč

KARTÁČE

NOVINKA

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

KARTÁČE

Tip experta

Ocelový kartáč

Oválný měděný kartáč s dlouhými vlákny

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

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

24524

25 mm

1 150 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24534

20 mm

1 620 Kč

Oválný kartáč ocelový

Žíněný kartáč

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

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

24522

25 mm

1 620 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24513

370 Kč

8 mm

Měděný kartáč

Oválný kartáč žíněný

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

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

24502

12 mm

620 Kč

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

KARTÁČE

24520

12 mm

1 170 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Tip experta

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24533

930 Kč

10 mm

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)
24503

10 mm

1 620 Kč
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KARTÁČE / ROTAČNÍ KARTÁČE

ROTAČNÍ KARTÁČE

KARTÁČE
Dokončovací oválný kartáč ocelový mikro

Rotační kartáč Fibre

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)
SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

24523

12 mm

2 260 Kč

Univerzální kartáč pro vykartáčování všech druhů
zažehleného vosku.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24510

8 mm

370 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

12 mm

710 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

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.

86

20674

12 mm

2 260 Kč

1 240 Kč

20671

7 mm

1 240 Kč

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

Rotační kartáč měděný

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

7 mm

Nylonový kartáč velmi vhodný k přeleštění
dokončovacích produktů.

Tip experta

ROTAČNÍ KARTÁČE

20672

Rotační kartáč nylonový

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

24530

1 240 Kč

Žíněný kartáč k vykartáčování skluzových vosků
a dokončovacích produktů.

Oválný nylonový kartáč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

12 mm

Rotační kartáč žíněný

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

20670

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

20688

1 860 Kč

ROTAČNÍ KARTÁČE / ČIŠTĚNÍ / ŽEHLIČKY

ROTAČNÍ KARTÁČE

ŽEHLIČKY
12 mm

KLIK

SpeedStick Pro II

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

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

20685

Nejprodávanější

1 860 Kč

120 mm

SpeedShield Pro II (ochranná pracovní
pomůcka)

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

20686

1 620 Kč

120 mm

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

ČIŠTĚNÍ

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

15 mm

20
m
0c

-3

250 ml

1 400 Kč

20602 230 V

Žehlička Electronic RacingWaxer

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

24410

1 400 Kč
1 400 Kč

20603 230 V
20604 110 V

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

Odstraňovač vosku ve spreji WaxAb

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

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

Žehlička ClassicWaxer

12 mm

Optimální ochranný kryt pro SpeedStick (20685).

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Žehlička SmartWaxer

330 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Víte, kdo je novým sponzorem Světového
poháru v alpském lyžování?

3 820 Kč
3 820 Kč

24420 230 V
24421 110 V

odpověď n

www.svets ajdete na
portu.info
informační
server ze sv

ěta sportovn

ího obchod

u

ŽEHLIČKY / ŠKRABKY / BRUSNÉ POLŠTÁŘKY

ŠKRABKY

ŽEHLIČKY
Žehlička Digital RacingWaxer

Nejprodávanější

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24422 230 V
24423 110 V

5 610 Kč
5 610 Kč

Velmi kvalitní plexisklová škrabka k odstraňování
přebytečného zažehleného vosku.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

1 220 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Velmi kvalitní fleece pro použití při zažehlování.
– určen pro rovnoměrné a šetrné nanesení vosku
– zabraňuje přímému kontaktu žehličky se skluznicí

20620

100 kusů

370 Kč

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

88

20635 112,5 × 60 mm

230 Kč

24622

1 170 Kč

Drážková škrabka na běžecké
a skokanské lyže

Wax Fleece

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

130 Kč
180 Kč

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)

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

20630 130 × 60 × 3 mm
20631 130 × 60 × 5 mm

Závodní ostřič plexisklových škrabek

Odkládací stojan na žehličku

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Plexisklová škrabka

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

BĚŽECKÉ

20638

590 Kč

KORKY / OPRAVY / ÚPRAVY HRAN

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

BRUSNÉ POLŠTÁŘKY

ÚPRAVA HRAN

PadSet

Edge Trick

Speciální brusné polštářky na zdrsňování skluznice.

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

200 Kč

24495

SJEZDOVÉ

KORKY

460 Kč

24624

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

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

180 Kč

20645

SJEZDOVÉ

Syntetický korek SyntheticKork

Ergo Easy

Speciální korek k zapracování stoupacích vosků.

BĚŽECKÉ

160 Kč

20646

200 Kč

24612

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

SJEZDOVÉ

590 Kč

24454

Nejprodávanější

OPRAVY

Spare File
Náhradní pilník pro Ergo Easy (24454).

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24400 (průhledné)
24401 (černé)

5 ks
5 ks

150 Kč
150 Kč

SJEZDOVÉ

Víte, kolik investuje stát v příštím roce
do sportování dětí a mládeže?

24464

310 Kč

40 mm

odpověď n

www.svets ajdete na
portu.info
informační
server ze sv

ěta sportovn

ího obchod

u

ÚPRAVY HRAN

Nejprodávanější

SJEZDOVÉ

ÚPRAVA HRAN

ÚPRAVA HRAN

Steel Edge WorldCup

Profi Edger

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)

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

1 860 Kč

24475

SJEZDOVÉ 24497

Nejprodávanější

World Cup File Guide

86°
87°
88°
89°

750 Kč
750 Kč
750 Kč
750 Kč

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

SJEZDOVÉ

24481

240 Kč

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

SJEZDOVÉ

90

24450

SJEZDOVÉ

NOVINKA

File Guide Clamp

1 260 Kč

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

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
24477
24478
SJEZDOVÉ 24479

1 530 Kč

24496

1 020 Kč

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

1 020 Kč

ÚPRAVA HRAN

NOVINKA

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

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

SJEZDOVÉ

NOVINKA

2448901

440 Kč

SJEZDOVÉ

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

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 6 mm

24498

2 550 Kč

SJEZDOVÉ

24486

Náš zimní zázrak
7. 1.–4. 2. 2017

NabídKa obsahuje:
• 7 nocí v Juniorsuite Maibrunn
• Nadstandardní polopenze se snídaňovým
bufetem
• Obměňovaný bufet s předkrmy, saláty
a dezerty a 5chodové galavečeře
• 3x týdně odpolední svačina nebo zákuskový
bufet
• Užití naší wellness zóny na ploše více než
1 000 m² s vyhřívaným venkovním bazénem
zdarma
• Relaxační masáž
• 2 měkké župany
• Nekuřácké pokoje
• herní prostory pro děti a mládež
• bezplatné parkování u hotelu, WLAN zdarma

1 620 Kč

SmartEdger 230 Volt

Side Wall Planer Pro

SJEZDOVÉ

24456

Hotel Kolmhof se nachází v centru
lyžařského střediska Bad Kleinkirchheim,
v místní části Bach, v nadmořské výšce
1 050 m n. m.
Leží naproti lázním St. Kathrein a uprostřed
lyžařského areálu Bad Kleinkirchheim/St. Oswald.
Na lyžích se tedy dostanete přímo k hotelu!

akčNí balíčky Na 7 NOCí:
Za cenu 1 429 EUR
v termínech 7. 1.–4. 2. 2017
Dětská sleva na požádání!

Ferienhotel Kolmhof****

Familie Lienert
Dorfstraße 26, A-9546 Bad Kleinkirchheim
T: +43 (0) 4240 216 • F: +43 (0) 4240 21612
hotel@kolmhof.at • www.kolmhof.at

11 600 Kč
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2016-17
ZIMNÍ SPORTY
KATALOG PRODUKTŮ

BUNDA EGEMONE D-DRY®

BUNDA BLACK GRUAL D-DRY®

AKCE

AKCE

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4749354-Q40

M-XL

16 070 Kč

CENA

12 990 Kč

VLASTNOSTI

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod., péřové vsadky na zádech, hrudníku, límci
a kapuci, odepínací kapuce, odepínací protisněhový pás, na bocích odvětrávací
otvory na zip, konstrukce podšívky TECH, vodní sloupec 20 000 mm, na
zádech široká kapsa, zapínání vepředu na dvoucestný vodoodpudivý zip YKK®
TEXTIL: BUNDY / KALHOTY

Aquacheat®. Laminovaný materiál Shell s membránou D-Dry, Keep HeatTM
Dyntex izolační výplň PrimaLoft®Silver. Hadřík na leštění brýlí, kapsička na peníze,
uvnitř límce materiál PrimaLoft Merino.

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4749334-S11

XL-XXL

VLASTNOSTI

prodyšnost, voděodolnost, vodní sloupec 20 000 mm, větrací otvory. Dvě postranní
kapsy a náprsní kapsa s tepelně lepenými švy. Uvnitř manžet rukávů jsou vnitřní
návleky z materiálu Lycra® s otvorem na palec, odnímatelná kapuce s péřovou
výplní. Vnitřní výplň Tech kombinuje materiál Primaloft® One 60 g a peří. Kapsy na
MP3 přehrávač a Smartphone s otvory pro sluchátka. Odnímatelná kapsa na mince
z elastické tkaniny a hadřík na čištění brýlí, odnímatelná vnitřní manžeta.

BARVY

BARVY
S11 zelená/černá/červená

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4769338-Q79

M-XL

KALHOTY A3 D-DRY®
KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4769330-Q40

XL-XXL

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI
Prodyšnost 20 000 g/m /24 hod.,
2

kompletně tepelně lepené švy, na

AKCE

11 990 Kč

Tepelně lepené švy z čtyřsměrně pružného materiálu D-Dry®, vysoká

zelená/černá

KALHOTY EGEMONE D-DRY®

14 990 Kč

CENA

nohavicích ventilační otvory se zipy,
polstrování kolen, odnímatelné kšandy,
na lemu nohavic úprava proti poškození
od hran lyží, protisněhové manžety se
silikonovou protiskluzovou úpravou,
vodní sloupec 20 000 mm, laminovaný
materiál Shell s membránou D-Dry®,

Kalhoty jsou vybaveny mikroelastickými
vsadkami v oblasti stehen a beder, které
usnadňují pohyb, mají kompletně tepelně
lepené švy a jsou vyrobeny z čtyřsměrně
pružného materiálu D-Dry®. Vysoká
prodyšnost a voděodolnost, vodní sloupec
20 000 mm. Vnitřní výplň z materiálu
Primaloft® One 60 g. Odnímatelné kšandy
s nízkým zadním laclem v oblasti beder. Na

izolační výplň D-Thermo.

kolenou měkké polstrování. Ve spodní části

BARVY

proti oděru, vnitřní návleky na boty a zip pro

Q79 černá/zelená

úpravu šířky. Kalhoty se dají připnout zipem

nohavic zesílený materiál pro vyšší odolnost

k bundě ACTION PRO COREJACKET E1.

8 790 Kč
CENA

7 990 Kč

BARVY
Q40 jasně zelená/černá

7 640 Kč
CENA

6 990 Kč

Víte, kteří lyžaři dosáhli v loňské sezóně
nejvyšších výdělků?

odpověď n

www.svets ajdete na
portu.info
informační
server ze sv

ěta sportovn

ího obchod

u

BUNDA ALTA ZERO D-DRY®

BUNDA ROCA JACK D-DRY®

AKCE

AKCE

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4749388-Y34

XS-XXL

16 070 Kč

CENA

12 990 Kč

VLASTNOSTI

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4749391-W78

XS-XXL

11 140 Kč

CENA

9 900 Kč

VLASTNOSTI

Vodní sloupec 20 000 mm. Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod., kompletně lepené

Vodní sloupec 20 000 mm, prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod., kompletně lepené

švy, konstrukce podšívky TECH. Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip YKK®

švy, odepínací kapuce. Svrchní vrstva: laminovaný materiál s membránou

Aquacheat®. Péřové vsadky na zádech, hrudníku, límci a kapuci, odnímatelná

D-Dry®. Termoizolace D-Thermo. Nabízí se v několika barevných provedeních, je

zádová péřová vložka, odepínací kapuce, odepínací protisněhový pás. Pod pažemi

jednoduchá a cenově dostupná. Provedení a detaily bundy Roca Jack prozrazují

větrací otvory se zipem.

nezaměnitelný styl značky Dainese.
BARVY

různé barevné provedení

KALHOTY EXCHANGE
DROP D-DRY®
AKCE

LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍ

BARVY

různé barevné provedení

KALHOTY EXCHANGE
DROP D-DRY®

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4769350-631

XS-4XL

VLASTNOSTI
Vodní sloupec 20 000 mm, prodyšnost
20 000 g/m2/24 hod., kompletně lepené

AKCE

švy, odepínací kšandy. Uvnitř nohavic
návleky s protiskluzovými silikonovými
pásky. Na spodním lemu nohavic zesílení
proti poškození od hrany lyží. Svrchní
vrstva: laminovaný materiál s membránou
D-Dry®. Termoizolace D-Thermo.
BARVY
černá/černá

8 790 Kč
CENA

7 990 Kč

Víte, která firma se stala sponzorem
letošního Turné čtyř můstků?

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4769350-X07

XS-4XL

VLASTNOSTI
Vodní sloupec 20 000 mm, prodyšnost
20 000 g/m2/24 hod., kompletně lepené
švy, odepínací kšandy. Uvnitř nohavic
návleky s protiskluzovými silikonovými
pásky. Na spodním lemu nohavic zesílení
proti poškození od hrany lyží. Svrchní
vrstva: laminovaný materiál s membránou
D-Dry®. Termoizolace D-Thermo.
BARVY
zelená/černá

8 790 Kč
CENA

7 990 Kč

odpověď n

www.svets ajdete na
portu.info
informační
server ze sv

ěta sportovn

ího obchod

u

BUNDA ALTING D-DRY®

BUNDA BACK CORRIES
KÓD VÝROBKU

VELIKOST

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4749384

XS – XXL

4749385

XS – XXL

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Kompletně lepené švy

• Kompletně lepené švy

• Konstrukce podšívky FEEL

• Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip
YKK® Aquacheat®

• Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip
YKK® Aquacheat®

• Odnímatelná kapuce

• Odepínací kapuce

• Všité stahovací šňůrky CohæsiveTM

• Odepínací protisněhový pás

MATERIÁL

• Na bocích větrací otvory se zipem
• Všité stahovací šňůrky Cohæsive

• Svrchní vrstva: laminovaný materiál
s membránou D-Dry®

MATERIÁL

• Vlna Schoeller®

TM

• Strečová membrána Dermizax
• Vlna Schoeller®

CENA

LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍ

BARVY

CENA

• Termoizolace PrimaLoft® Gold

21 030 Kč

• Termoizolace D-Thermo

EV

TM

16 070 Kč

• Podšívka z prošívané vlny

X34
X91
Y36
X92
černá/antracitová- ocelově šedá/antracitová černá/antracitová- černá/antracitovámelanž/námoř. modř
-melanž/černá
melanž/červená
melanž/černá

BUNDA LAUBERHORN

BARVY

X92
černá/antracitovámelanž/černá

BUNDA KANDAHAR

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4749386

XS – XXL

4749387

XS – XXL

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Kompletně lepené švy

• Kompletně lepené švy

• Konstrukce podšívky PRO-TECH

• Konstrukce podšívky TECH

• Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip
YKK® Aquacheat®

• Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip

• Péřové vsadky na zádech, hrudníku,
límci a kapuci

• Péřové vsadky na zádech, hrudníku,

YKK® Aquacheat®
límci a kapuci

• Odnímatelná zádová péřová vložka

• Odepínací kapuce

• Odepínací kapuce

• Odepínací protisněhový pás

• Odepínací protisněhový pás

• Pod pažemi větrací otvory se zipem

• Na bocích a rukávech větrací otvory
se zipem

• Všité stahovací šňůrky CohæsiveTM

• Všité stahovací šňůrky Cohæsive

TM

CENA

MATERIÁL

22 270 Kč

X93
černá/šedámelanž/černá

• Strečová membrána DermizaxTM EV
• Termoizolace PrimaLoft® Gold

MATERIÁL
• Strečová membrána DermizaxTM EV

CENA

18 540 Kč

• Termoizolace PrimaLoft® Silver
• Keep HeatTM Dyntex

• Keep HeatTM Dyntex
BARVY

96

Y37
černá/černá/
červená

W58
tyrkys. modrá/
červená/černá

W59
světle zelená/tyrkys.
modrá/černá

BARVY

Y38
bílá/černá/
červená

W64
X69
X27
červená/černá/ námoř. modrá/tyrkys. černá/tyrkys.
tyrkys. modrá
modrá/červená
modrá/bílá

BUNDA ALTA ZERO D-DRY®

BUNDA SKYWARD D-DRY®

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4749388

XS – XXL

4749390

XS – XXL

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Kompletně lepené švy

• Kompletně lepené švy

• Konstrukce podšívky TECH

• Konstrukce podšívky PERFORMANCE

• Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip
YKK® Aquacheat®

• Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip
YKK® Aquacheat®

• Péřové vsadky na zádech, hrudníku,
límci a kapuci

• Odepínací kapuce

• Odepínací kapuce

MATERIÁL

• Odepínací protisněhový pás

• Svrchní vrstva: laminovaný materiál
s membránou D-Dry®

• Pod pažemi větrací otvory se zipem

• Termoizolace D-Thermo

MATERIÁL

CENA

• Termoizolace PrimaLoft® Silver

16 070 Kč
BARVY

• Keep HeatTM Dyntex

W65
černá/černá/
zářivě žlutá

W66
modrá aqua/černá/
světle zelená

X36
červená/námoř.
modrá/černá

X35
tyrkys. modrá/námoř.
modrá/červená

CENA

13 610 Kč
BARVY

BUNDA ROCA JACK D-DRY®
KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4749391

XS – 4XL

R09
černá/černá/
bílá

W73
W74
W75
černá/modrá červená/tyrkys. zářivě žlutá/
aqua/červená modrá/černá černá/černá

X38
tyrkys. modrá/námoř.
modrá/černá

LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍ

• Svrchní vrstva: laminovaný materiál
s membránou D-Dry®

PÉŘOVÁ BUNDA BLACKCOMB
D-DRY®
KÓD VÝROBKU
VELIKOST
4749401

XS – 4XL

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Kompletně lepené švy

• Kompletně lepené švy

• Odepínací kapuce

• Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip
YKK® Aquacheat®

MATERIÁL

• Odepínací kapuce

• Svrchní vrstva: laminovaný materiál
s membránou D-Dry®

• Odepínací protisněhový pás
MATERIÁL

• Termoizolace D-Thermo

• Svrchní vrstva: laminovaný materiál
s membránou D-Dry®
• Termoizolace: Prachové peří 95/5 Fill
Power 800

CENA

CENA

11 140 Kč

BARVY R09

černá/
černá/bílá

12 370 Kč

W60
bílá/černá/
červená

W77
tyrkys. modrá/
černá/černá

W78
W79
světle zelená/ červená/černá/
černá/černá
černá

W80
černá/zářivě
žlutá/černá

BARVY

W92
tyrkys. modrá

W93
červená

001
černá

97

DÁMSKÁ KOMBINÉZA
CRISTALLO

DÁMSKÁ BUNDA TIFFINDEL

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4520020

XXS – XL

4749392

XXS – XL

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip

• Kompletně lepené švy

YKK® Aquacheat®

• Konstrukce podšívky FEEL

• Opasek s magnetickou přezkou

• Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip
YKK® Aquacheat®

MATERIÁL

• Opasek s magnetickou přezkou Fidlock

• Strečová membrána DermizaxTM EV

• Odepínací kapuce

• Prvky z laminované kůže

• Odepínací protisněhový pás

• Termoizolace PrimaLoft® Gold

MATERIÁL

• Prošívaná vlněná podšívka

• Strečová membrána DermizaxTM EV
• Prvky z laminované kůže
• Termoizolace PrimaLoft® Gold

CENA

29 700 Kč

LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍ

BARVY

• Prošívaná vlněná podšívka

CENA

21 030 Kč
BARVY

001
černá

DÁMSKÁ BUNDA VENTINA
KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4749393

XXS – XL

474
bílá/bílá

631
černá/černá

DÁMSKÁ BUNDA EPAULE
D-DRY®
KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4749400

XS – XXL

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI
• Vodní sloupec 20 000 mm

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24hod

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Kompletně lepené švy

• Kompletně lepené švy

• Konstrukce podšívky FEEL

• Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip
YKK® Aquacheat®

• Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip
YKK® Aquacheat®

• Odepínací kapuce

• Odepínací kapuce

MATERIÁL

• Odepínací protisněhový pás

• Svrchní vrstva: laminovaný materiál
s membránou D-Dry®

MATERIÁL

• Vlna Schoeller®

• Strečová membrána DermizaxTM EV

• Termoizolace D-Thermo

• Vlna Schoeller®
• Termoizolace PrimaLoft® Gold
• Podšívka: prošívaná vlna

CENA

CENA

18 540 Kč
BARVY

98

X95
šedá-melanž/
bílá

13 610 Kč
X96
antracitovámelanž/bílá

BARVY

X99
ocelově šedá/
antracitová-melanž

Y00
bílá/šedámelanž

Y01
černá/antracitovámelanž

DÁMSKÁ BUNDA CIAMPAC
D-DRY®
KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4749394

XXS – XL

DÁMSKÁ BUNDA SARENNE
D-DRY®
KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4749395

XXS – XL

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Kompletně lepené švy

• Kompletně lepené švy

• Konstrukce podšívky PERFORMANCE

• Odepínací kapuce

• Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip
YKK® Aquacheat®

MATERIÁL

• Odepínací kapuce

• Svrchní vrstva: laminovaný materiál
s membránou D-Dry®

• Odepínací protisněhový pás

• Termoizolace D-Thermo

MATERIÁL
• Svrchní vrstva: laminovaný materiál
s membránou D-Dry®
• Termoizolace D-Thermo
• Keep Heat™ Dyntex
CENA

11 140 Kč

BARVY

BARVY

W81
W83
X97
světlá lila/černá/ zářivě žlutá/černá/ modrá aqua/černá/
modrá aqua
modrá aqua
jasně červená

DÁMSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA
BLACKCOMB D-DRY®

W86
námoř. modrá/
modrá aqua/
černá

W87
tmavě ﬁalová/
modrá aqua/
modrá aqua

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4749402

XXS – XL

4769348

XS – XXL

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Kompletně lepené švy

• Kompletně lepené švy

• Vepředu dvoucestný vodoodpudivý zip
YKK® Aquacheat®

• Odepínací kšandy
• Uvnitř nohavic návleky
s protiskluzovými silikonovými pásky

• Odepínací protisněhový pás

• Na spodním lemu nohavic zesílení
proti poškození od hran lyží

MATERIÁL

MATERIÁL

• Svrchní vrstva: laminovaný materiál
s membránou D-Dry®

• Strečová membrána DermizaxTM EV
• Termoizolace: PrimaLoft® Gold

• Termoizolace: prachové peří 95/5 Fill
Power 800

CENA

CENA

8 640 Kč

12 370 Kč
W98
světlá lila

X70
X98
černá/černá/
světlá lila/
modrá aqua tmavě ﬁalová/
tmavě ﬁalová

KALHOTY ROTEGG

• Odepínací kapuce

BARVY

W88
zářivě žlutá/
modrá aqua/
černá

LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍ

CENA

13 610 Kč

X00
modrá aqua

001
černá

BARVY

W92
tyrkys. modrá

W93
červená

001
černá

99

DÁMSKÉ KALHOTY ROTEGG
KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4769349

XXS – XL

KALHOTY EXCHANGE DROP
D-DRY®
XS – 4XL

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI
• Vodní sloupec 20 000 mm

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h

• Kompletně lepené švy

• Kompletně lepené švy

• Odepínací kšandy

• Odepínací kšandy

• Uvnitř nohavic návleky
s protiskluzovými silikonovými pásky

• Uvnitř nohavic návleky
s protiskluzovými silikonovými pásky

• Na spodním lemu nohavic zesílení
proti poškození od hran lyží

• Na spodním lemu nohavic zesílení
proti poškození od hran lyží

MATERIÁL

MATERIÁL

• Strečová membrána DermizaxTM EV

• Svrchní vrstva: laminovaný materiál
s membránou D-Dry®
• Termoizolace D-Thermo

CENA

8 640 Kč

7 410 Kč
001
černá

003
bílá

BARVY

LYŽAŘSKÉ OBLEČENÍ

BARVY

VELIKOST

• Vodní sloupec 20 000 mm

• Termoizolace: PrimaLoft® Gold

CENA

KÓD VÝROBKU

4769350

X07
zelená/černá

X09
X10
námořnická jasně červená/
modrá/černá
černá

X11
zářivě žlutá/
černá

631
černá/černá

DÁMSKÉ KALHOTY
EXCHANGE DROP D-DRY®
KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4769351

XXS – XL

VLASTNOSTI
• Vodní sloupec 20 000 mm
• Prodyšnost 20 000 g/m2/24 h
• Kompletně lepené švy
• Odepínací kšandy
• Uvnitř nohavic návleky
s protiskluzovými silikonovými pásky
• Na spodním lemu nohavic zesílení
proti poškození od hran lyží
MATERIÁL
• Svrchní vrstva: laminovaný materiál
s membránou D-Dry®
• Termoizolace D-Thermo

CENA

7 410 Kč
BARVY

100

W98
světlá lila

X00
modrá aqua

001
černá

W89
ﬁalová

KALHOTY AVIOR

DÁMSKÉ KLAHOTY 2° SKIN

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

4769335

XS – 4XL

4769332

XXS – XL

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

• Přiléhavý střih

• Zesílené lemy nohavic

• Polstrování kolen

• Uvnitř nohavic návleky
s protiskluzovými silikonovými pásky

• Mikroelastické vsadky
• Uvnitř nohavic návleky
s protiskluzovými silikonovými pásky

CENA

CENA

5 690 Kč
BARVY

S88
tmavě modrá/
černá

5 690 Kč
631
černá/černá

BARVY

001
černá

003
bílá

ČAS pro NÁS – Zimní ČAS pro rodinu

Ortners Eschenhof****
Alpine Slowness
Zažijte jedinečnou rodinnou dovolenou v jiném vnímání času.
Bezstarostné zimní radovánky pro malé a velké na sjezdovce
a v zasněžené krajině korutanského pohoří Nockberge,
přímo v centru lyžařského a lázeňského střediska
Bad Kleinkirchheim na slunečném jihu Rakouska.

Tip pro
rodiny:

Se skipasem FamilienEURO budou děti do 12 let
lyžovat jen za 1 euro na den na skvěle připravených
sjezdovkách v jednom z největších lyžařských
areálů Korutan.

• NÁŠ ZDROJ KLIDU: 7 nocí pro 2 dospělé a 2 děti ve velkorysém rodinném
apartmánu.
• NÁŠ ZDROJ POŽITKŮ: ¾ penze z oceňované kuchyně (ocenění Zelená
čepice) & denně zdarma poukázka na polévku na chatě Maibrunn.
• NÁŠ ČAS ODPOČINKU: wellness pro dospělé v Eschenhof SPA s bonusem
30 eur na dospělého.
• NÁŠ ČAS ZÁŽITKŮ: hlídání dětí u Evy & rodinný vodní svět s vnitřním
a venkovním bazénem.
• NÁŠ ČAS POBYTU V PŘÍRODĚ: program „Nature Experience“ pro celou
rodinu s průvodcem.
• TIP: včetně 6denního rodinného EUROskipassu (8. 1.–3. 2. 2017).
Ortners Eschenhof**** – Alpine Slowness, www.eschenhof.at, hotel@eschenhof.at

INOVATIVNÍ
INOVATIVNÍ
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
KONSTRUKCE
KONSTRUKCE
INOVATIVNÍ
TECHNOLOGIE
KONSTRUKCE

REVOLUČNÍ
FLEXIBILITA

FLEX HELMET

REVOLUČNÍ
REVOLUČNÍ
FLEXIBILITA
FLEXIBILITA

Dokonale padnoucí, zvýšená ochrana a bezkonkurenční pohodlí.
Nová helma Dainese Flex redefinuje standardy pro lyžařské přilby.
Umí se přizpůsobit jakémukoli tvaru hlavy, díky inovativní technologii
konstrukce vnějšího anti-penetračního pláště.
Helma Flex se přizpůsobí vám a ne vy jí.

FLEX
HELMET
FLEX HELMET
Dokonale padnoucí, zvýšená ochrana a bezkonkurenční pohodlí.

Dokonale
padnoucí,
zvýšená
ochrana
a bezkonkurenční
pohodlí.
Nová
helma Dainese
Flex
redefinuje
standardy
pro lyžařské přilby.
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VÁŠEŇ PRO

BĚŽECKÉ
LYŽOVÁNÍ

TECHNOLOGIE.

POKROČILÁ TECHNOLOGIE PELTONEN
SKISELECTOR®
VÝBĚR LYŽÍ
BEZVOSKOVÝ NANOGRIP® – RYCHLE,
ZÁBAVNĚ, LEHCE
Nanogrip® je vhodný pro všechny rekreační lyžaře. Nanogrip® je
stoupací a sjezdový vosk zároveň; na lyži je aplikován již v továrně.
Nanogrip® je skutečně všestranným systémem, zaručujícím dobré
stoupání a skluz ve většině sněhových podmínek. Perfektně
funguje v podmínkách, kde je odraz normálně obtížný.
Peltonen je první firma v oboru, která
použila technologii CNT nanocarbon
u běžeckých lyží. Díky nanocarbonovému epoxidu jsme schopni vytvořit lyže,
které nastavují nové standardy pro sílu
a hmotnost lyže.

Díky měřící technologii SkiSelector
dokáže Peltonen nabídnout nejlépe
padnoucí lyže na míru každému jezdci. U každé lyže je automaticky měřeno
několik parametrů, s pomocí kterých je
zkušený personál schopný vybrat nejlépe padnoucí pár lyží.

WSB-NANO
SPECIAL BASE

Speciální povrch pro mokrý sníh.

Běžecké lyže Peltonen jsou
kompatibilní s NIS-systémem
Rottefella.

Víte, které město nabádá své obyvatele
ke cvičení v ulicích?

odpověď n

www.svets ajdete na
portu.info
informační
server ze sv

ěta sportovn

ího obchod

u

LYŽUJTE
ZÁVOĎTE
ZÁVOĎ
ZÁVOD
ZÁVODTE
LYŽOVÁNÍ JE PRO NÁS VŠÍM.

NA VŠEM ZÁLEŽÍ. VŠECHNO SE POČÍTÁ.

JEĎTE
JEDTE
Ville Nousiainen (FIN)

NIKDY TO NEVZDÁVEJTE.

Ručně vyrobeno ve Finsku

ZÁVODY SVĚTOVÉHO POHÁRU

NOVÁ KONSTRUKCE – NOVÝ SVĚŽÍ VZHLED
Zcela inovovaná kolekce lyží Peltonen Elite nabízí několik nových funkcí pro potřeby vrcholových sportovců. Nová konstrukce jádra s materiálem skluznice Nano High Speed posouvá skluz a výkon lyže na zcela novou úroveň. Peltonen vyrábí
všechny závodní lyže na speciální výrobní lince. Nyní můžete najít naše nejlepší lyže, které jsou obvykle dostupné pouze
pro závodníky Světového poháru, v místním obchodě s lyžařským vybavením.

HYBTONITE NANOCARBON

1
2
8
3
7

5

6

4

1
2
3
4
5

Lehká svrchní vrstva
Laminát ze skelného vlákna/karbonu
Jádro Aircell Aviflex
Laminátová výztuž
Grafitová skluznice Peltonen Nanobase

Víte, jakých tržeb dosáhly vloni on-line
prodeje sportovního zboží?

6
7
8

Laminát ze skelného/karbonového vlákna
Zpevněné bočnice
Bočnice ControlEDGE
HYBTONITE® nanocarbon epoxid

odpověď n

www.svets ajdete na
portu.info
informační
server ze sv

ěta sportovn

ího obchod

u

PELTONEN SUPRA X SKATE
Lyže Peltonen Elite byla zcela inovovaná. Díky zdokonalené konstrukci jádra Aircell
v kombinaci s novým tvarem špičky a paty jsou lyže stabilnější a umožňují pohodlnější jízdu. Tužší přední část lyže zlepšuje skluzové vlastnosti během stoupání. Nová
konstrukce jádra s nižším profilem camber zaručuje lepší skluz ve všech sněhových
podmínkách. Tato lyže také přichází s novým povrchem Nano High Speed, který
zlepšuje skluz ve vyšších rychlostech. Lyže Supra X skate je také dostupná s povrchem Nano High Speed Wet pro vlhký sníh.

Délka
181, 188, 193
Skluznice Nano High Speed, NHS Wet
Profil
Hard track
Universal track
Wet snow track
Flexe
Střední, Tvrdá

10 770 Kč

Naše elitní závodní lyže jsou dostupné v různých profilech pro celou řadu závodních podmínek. S různými profily Vám můžeme nabídnout lyže
se špičkovými vlastnostmi do všech speciálních podmínek. Rozdílné profily jsou vytvořeny díky konstrukčním a také povrchovým variantám.

HARD TRACK

WET SNOW TRACK

UNIVERSAL TRACK

> Tuhost a dlouhý profil camber k zajištění
dobré stability
> Krátké tlakové zóny působící proti sněhu
> Tuhost a uzavřená špička a pata
(vyšší torzní tuhost)

> Lyže s poměrně nízkým profilem camber kombinovaným
s poměrně krátkými tlakovými zónami
> Otevřená špička a pata k zabránění ulpívání lyží na sněhu
> Speciální transparentní (bezgrafitová) skluznice nano wet
výborně funguje v kombinaci s fluorovými vosky

> Ve srovnání s profilem Hard Track nižší
a kratší profil camber, ale se stejnou tvrdostí
> Delší tlakové zóny
> Flexibilní a menší otevření na špičce a patě

PELTONEN INFRA X CLASSIC
Jedná se o zbrusu nový model klasické lyže Peltonen Elite. Zdokonalená konstrukce
jádra Aircell s vyšším profilem poskytuje více místa pro vosk a tah pro lepší skluz. Ve
výsledku vyšší a více elastická drážka poskytuje úžasný, snadnější odraz při zachování
výborných skluzových vlastností. Tato lyže má nový materiál skluznice Nano High
Speed, který zlepšuje skluz ve vyšších rychlostech. Infra X classic je také dostupná
s povrchem Nano High Speed Wet pro vlhký sníh.

Délka
188, 195 , 202, 207
Skluznice Nano High Speed, NHS Wet
Profil
Universal / Cold
Wet snow
Flexe
Střední, Tvrdá

10 770 Kč

Naše elitní závodní lyže jsou dostupné v různých profilech pro celou řadu závodních podmínek. S různými profily Vám můžeme nabídnout nejlépe fungující lyže do všech speciálních podmínek. Rozdílné profily jsou vytvořeny díky různým konstrukčním a také povrchovým variantám.

UNIVERSAL / COLD SKI

WET / KLISTER SKI

> Dlouhé a nízké počáteční camberové profily s přijatelnou
celkovou tuhostí
> Pro chladný sníh zvolte nižší camberový profil ve srovnání
s univerzálním

> Dlouhý a poměrně vysoký profil camber s poměrně vysokou celkovou tuhostí
> Otevřená špička a pata zabraňují ulpívání lyží na sněhu
> Speciální transparentní (bezgrafitový) nano povrch, vhodný pro kombinaci s fluorovými vosky

PELTONEN INFRA X CLASSIC ZERO
Lyže Infra X Zero je vytvořena speciálně do nepříznivých klimatických podmínek,
jako je mráz a padající sníh. Lyže zaručuje výborný odraz pomocí bezvoskové
oblasti, která ideálně funguje na zmrzlé trati.

PELTONEN WAXFREE ZERO
Speciální bezvosková skluznice ZERO pro mokrý sníh.
Dostupná v Infra-X.
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Délka
Skluznice
Profil
Flexe

188, 195 , 202, 207
NHS + Zero
Universal
Střední, Tvrdá

11 280 Kč

PELTONEN SUPRA C SKATE

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

Lyže Supra C skate má některé parametry stejné, jaké můžeme najít u nejlepších závodních lyží. Nové nízkoprofilové jádro Aircell s vylepšenou špičkou a patou zaručuje
velmi stabilní a pohodlnou jízdu. Univerzální profil s povrchem na závodní úrovni, má
skvělé jízdní vlastnosti ve většině sněhových podmínek. Flexe jsou dostupné v unikátně široké škále – dostupné také pro lyžaře s vyšší hmotností.

181, 188, 193
PRG 4100
Universal
Střední, Tvrdá, Tvrdá+

7 300 Kč

PELTONEN INFRA C CLASSIC
Infra C classic má stejně lehkou konstrukci jako mají klasické lyže pro vrcholové závodníky. Díky nové, vyšší a velmi elastické voskové drážce je zapotřebí méně úsilí pro
odraz. Je tu také spousta prostoru pro stoupací vosk, který snižuje odpor vzduchu
a zlepšuje kluzné vlastnosti lyže. Univerzální profil s povrchem na závodní úrovni
perfektně funguje ve většině sněhových podmínek. Flexe jsou dostupné v unikátně
široké škále – dostupné také pro lyžaře s vyšší hmotností.

HYBTONITE
NANOCARBON
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Délka
Skluznice
Profil
Flexe

188, 195 , 202, 207
PRG 4100
Universal
Střední, Tvrdá, Tvrdá+

7 300 Kč

Lehká svrchní vrstva
Laminát ze skelného vlákna/karbonu
Jádro Aircell Aviflex
Laminátová výztuž
Grafitová skluznice Peltonen
Nanobase

PELTONEN ZENITH SKATE

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

Zenith SK je výbornou volbou pro aktivní bruslaře. Má veškeré vlastnosti závodní lyže
za rozumnou cenu. Je to nejlehčí lyže v této cenové kategorii. Díky nové konstrukci
jádra poskytuje tato lyže bruslaři lepší rovnováhu a pohodlnější jízdu. Nízký profil camber se závodním povrchem skluznice, zlepšuje kluzné vlastnosti ve všech sněhových
podmínkách.

6
7
8

Laminát ze skelného/
karbonového vlákna
Zpevněné bočnice
Bočnice ControlEDGE
HYBTONITE® nanocarbon
epoxid

174, 181, 188, 193
PRG 4000
Universal
Střední, Tvrdá

6 270 Kč

PELTONEN ZENITH CLASSIC

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

Zenith CL je lyží pro náročné lyžaře, stejně lehká a snadno ovladatelná jako nejlepší
závodní lyže. Vysoká kvalita závodní skluznice zvyšuje kluzné vlastnosti ve všech sněhových podmínkách. Pro dobrý odraz je potřeba méně síly.

181, 188, 195 , 202, 207
PRG 4000
Universal
Střední, Tvrdá

6 270 Kč
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Nový materiál konstrukce cap
Laminát ze skelného vlákna
Jádro Aircell Aviflex
Laminátové vyztužení

6
7
8
9

Grafitová skluznice PRG 4000
Laminát skluznice
Zpevněné bočnice
Bočnice ControlEDGE

4
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PELTONEN SUPRA X LW SKATING

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

Kolekce Peltonen LW představuje úroveň Světového poháru mezi
juniorskými lyžemi se stejnými vlastnostmi, jaké můžeme najít u lyží
pro dospělé. Tato kolekce je určená pro lehčí lyžaře do 55 kg.

5 990 Kč

PELTONEN INFRA X LW CLASSIC

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

Supra X LW je nová závodní lyže pro juniory. Superlehké jádro Aircell
a závodní povrch PRG 4100 zaručují špičkový výkon v různých sněhových podmínkách.

1
2

8

3

7

5

6

4

1
2
3
4

Nový materiál konstrukce cap
Laminát ze skelného/karbonového vlákna
Jádro Aircell Airflex
Laminátová výztuž

PRG 4100 grafitová skluznice
Skluznicový laminát
Zpevněné bočnice
Bočnice ControlEDGE

4 140 Kč

PELTONEN INFRA C LW CLASSIC

Délka
146, 153, 160, 167
Skluznice PRG 4100
Profil
Universal

Infra C LW je úžasná lyže pro odstartování kariéry v klasickém lyžování. Má drážku pro snadný odraz s jádrem air channel a vysoce kvalitním povrchem PRG 4100, který zvyšuje rychlost lyže.
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5
6
7
8

Délka
139, 146, 153, 160, 167
Skluznice PRG 4100
Profil
Universal

Supra C LW je první závodní skateová lyže pro budoucí šampiony.
Vysoce kvalitní povrch PRG 4100 napomáhá lepšímu skluzu ve většině sněhových podmínek.

CAP CONSTRUCTION

153, 160, 167, 174, 181
PRG 4100
Universal
Střední (153-181), Tvrdá (174-181)

5 990 Kč

PELTONEN SUPRA C LW SKATING

AIR CHANNEL

153, 160, 167, 174
PRG 4100
Universal
Střední (153–174), Tvrdá (174)

4 140 Kč

1
2
3

Nový materiál konstrukce cap
Laminát ze skelného vlákna
Lehké dřevěné jádro se
vzduchovými kanálky

4
5
6

Laminát ze skelného vlákna
Grafitová skluznice PRG 3000
Zpevněné bočnice

PELTONEN ACADIA SKATING
Excelentní kvalita za skvělou cenu. Acadia je nejlehčí lyže ve své cenové kategorii. Výkon Acadie dokonce splňuje požadavky lyžařů kategorie
World-Loppet (dálkové lyžování). Díky tuhosti do 120 kg je Acadia dobrou
volbou pro různé typy lyžařů.

PELTONEN ACADIA CLASSIC
Široký výběr délek a flexí dělá Acadii dobrou tréninkovou lyží pro lyžaře
World-Loppet. Díky tuhosti do 120 kg je Acadia dobrou volbou pro různé
typy lyžařů.

1

2

8

3
7

5

6

1
2
3
4

Nový materiál konstrukce cap
Laminát ze skelného vlákna
Jádro Aircell Aviflex
Zpevňující laminát

Astra je k dostání za přijatelnou cenu a zároveň disponuje vlastnostmi,
které jsou typické pro dražší lyže: širokou diverzitu flexí a rychlou skluznici
PRG 3600. A stejně jako její „sourozenci” z vyšších kategorií, je i Astra ručně
vyráběna ve Finsku. Dostupná s nebo bez NIS desky.

CAP CONSTRUCTION

167, 174, 181, 188, 193
PRG 3600
Universal
Střední, Tvrdá

5 560 Kč

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

181, 188, 195 , 202, 207
PRG 3600
Universal
Střední, Tvrdá

5 560 Kč

6
7
8
9

Grafitová skluznice PRG 4000
Laminát skluznice
Zpevněné bočnice
Bočnice ControlEDGE

4

PELTONEN ASTRA CLASSIC

AIR CHANNEL

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

1
2
3

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

4 470 Kč

Nový materiál konstrukce cap
Laminát ze skelného vlákna
Lehké dřevěné jádro se
vzduchovými kanálky

Víte, která disciplína se nově objeví
na zimní paralympiádě v roce 2022?

AVAILABLE

181, 188, 195 , 202, 207
PRG 3600
Universal
Střední, Tvrdá

4
6
7

Laminát ze skelného vlákna
Grafitová skluznice PRG 3000
Zpevněné bočnice

odpověď n

www.svets ajdete na
portu.info
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server ze sv
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NANOGRIP®. SNADNĚJŠÍ CESTA.
Nanogrip® je revoluční systém nabízený exkluzivně Peltonenem. Lyže Nanogrip® od Peltonenu jsou určeny pro aktivní i rekreační lyžaře. Tato technologie funguje ve všech podmínkách, zvláště ve vlhku/mrazu. Nanogrip® je patentovaná inovace využívající nejnovější nanotechnologii. Lyže jsou bezúdržbové, stačí je jen očistit. Žádný stoupací
vosk, žádný sjezdový vosk – jen zábava.

PELTONEN FACILE NANOGRIP®

4 180 Kč

3 800 Kč

AVAILABLE

Velmi úspěšný model Nanogrip® Facile již oslovil řadu lyžařů rozumnou cenou a bezvoskovým provedením. Stačí jen sbalit lyže a vyrazit. Dostupné s nebo bez NIS desky.

Délka
174, 181, 188, 195, 202, 207
Skluznice Nanogrip®
Profil
Universal

1 830 Kč

PELTONEN TIGER JR NANOGRIP

®

1 670 Kč

Prémiová juniorská lyže s atraktivní grafikou, konstrukcí woodcap, sintrovanou skluznicí a nátěrem
Nanogrip® v bezvoskovém provedení. Dostupné také s předinstalovaným vázáním Rottefella Start.

JAK POUŽÍVAT LYŽE NANOGRIP® V PRAXI
Odrazové vlastnosti lyží jsou optimální od samého počátku. Skluzové vlastnosti lyží se optimalizují
během několika kilometrů první jízdy. Barva materiálu Nanogrip® je šedá, ale s postupem času začne
skluznice lyží černat, nejprve na skluzových zónách lyží. Tento fakt nemá žádný vliv na odrazové ani
skluzové vlastnosti lyží. V době, kdy padá nový sníh při teplotách kolem nuly, vždy použijte Holmenkol 24031 NoWax AntiIce & Glider Spray, abyste předešli nalepování sněhu na skluznici.

Délka
100-160 cm / 10 cm
Skluznice Nanogrip®

K očištění skluznice můžete
používat běžný odstraňovač vosků,
ale doporučujeme vám používat
přípravek 24031 Holmenkol
NoWax Anti Ice & Glider Spray
obsahující fluor, který zabraňuje
namrzání lyží a zlepšuje jejich
skluzové vlastnosti.

Přijeďte do lyžařské arény Nassfeld! Čeká na Vás přes 100 km skvěle
upravených sjezdovek. Užijte si svou lyžařskou dovolenou v našem
hotelu, který se nachází na překrásném jižním svahu se skvělým
výhledem na panorama nad lyžařským centrem.
•
•
•
•
•

jen 6 km k lyžařskému středisku
sáňkařská dráha přímo u hotelu
jen 5 km od běžeckých tratí
bezplatný skibus přímo od hotelu
děti vítány

• ﬁnská sauna
• dětská herna
• bioprodukty z vlastního
hospodářství
• polopenze s volbou menu

•
•
•
•
•

snídaňový bufet
salátový bufet
mini knihovna
komfortní pokoje
hotelové apartmány a byty

Dny na sněhu 2017
3 noci s polopenzí ve dvoulůžkovém pokoji se sprchou/WC/TV
včetně dvoudenního skipasu, bezplatného použití sauny,
skibusu a půjčovny sněžnic a saní.

Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji
288 EUR + místní taxy.
Berghotel Presslauer
Kreuth 18, 9631 Jenig, tel.: +43 4285 209
E-mail: mail@berghotel-presslauer.at
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Spektrum G001 in Cool Grey. Extra lens included.
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STINE LARSEN
HERO BASELAYER – DÁmSkÝ nÁtĚlnÍk
03—998—1040
HERO BASELAYER – DÁmSkÉ poDVlÉkAcÍ 3/4 kAlhotY
09—555—1040
VICTOR REYES
HERO BASELAYER –
PÁNSKÉ PODVLÉKACÍ TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM
03—999—2055
HERO BASELAYER – pÁnSkÉ poDVlÉkAcÍ ŠortkY
09—558—2055
112

ZÁKLADNÍ
VRSTVA
KOLEKCE 2016

Technologie Fit Zone pro optimální pohodlí
a volnost při pohybu
Bezešvé provedení díky speciálnímu trubicovému
způsobu pletení tkaniny
Využívá převratnou technologii polygiene,
díky které se oděv udržuje bez zápachu
a bakterií a zároveň déle vydrží
Výrobky hummel zůstávají svěží
díky technologii polygiene
Antibakteriální úprava
Výrazná redukce vzniku plísní a výskytu
bakterií způsobujících zápach
Účinná antimikrobiální technologie šetrná
k životnímu prostředí
Využívá přírodní stříbrnou sůl (chlorid stříbrný)
schválený pro použití v textilním průmyslu
standardy oeko-tex® a bluesign®
Výrobek není třeba tak často prát,
takže se prodlužuje jeho životnost

Stine larsen

Celou kolekci základní vrstvy
naleznete na www.inasport.cz.
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INOVATIVNÍ
TECHNOLOGIE
KONSTRUKCE

REVOLUČNÍ
FLEXIBILITA

FLEX HELMET
Dokonale padnoucí, zvýšená ochrana a bezkonkurenční pohodlí.
Nová helma Dainese Flex redefinuje standardy pro lyžařské přilby.
Umí se přizpůsobit jakémukoli tvaru hlavy, díky inovativní technologii
konstrukce vnějšího anti-penetračního pláště.
Helma Flex se přizpůsobí vám a ne vy jí.

Flexagon představuje díky své inovativní konstrukční technologii převratnou změnu ve standardech
ochranného komfortu. K jeho výjimečné pružnosti napomáhají vzájemně se překrývající vrstvy paměťové
retenční pěny Crash Absorb®, které se pohybují nezávisle na sobě a kopírují anatomii lidského těla.
Ergonomické uspořádání měkkých plátů, které mají tvar šestiúhelníku, poskytuje pohodlí, maximální
volnost při pohybu (6 stran, pohyblivost podél osy 30°, 90° a 150°) a zároveň efektivní ochranu.

Turracher Höhe, tříjezerní náhorní plošina

Dovolená plná zážitků
pro celou rodinu
CESTA NEJEN ZA KRÁSAMI PŘÍRODY, ALE TAKÉ DO SVĚTA POŽITKŮ!
Harmonická dovolená plná zážitků
4* komfort v prostředí pečlivě a kvalitně zařízeného hotelu
útulné a pohodlné pokoje
příjemná rodinná atmosféra
Rozšířená odpočinková zóna s rekonstruovaným bazénem a pěti různými saunami
masáže, speciální energetická kúra pro pohybový aparát
výrazné slevy pro děti na pokoji rodičů

ZIMNÍ NABÍDKA:
Jistota sněhu od začátku prosince do konce dubna
nejlepší poloha v celém lyžařském středisku, přímo u lanovek a běžeckých tras
lehátka zdarma na nejhezčích místech střediska, Pistenbutler servis – Váš osobní sluha
bobová dráha Nocky Flitzer, snow a funpark, freestylový ráj
Sjezdové a běžecké lyžování, bruslení, zimní procházky, túry na sněžnicích atd.
Kuchyně oceněná u Gault Millau, A la carte a Falstaff
Gurmetská polopenze včetně 5chodového večerního menu, denně kulinářská překvapení

Vybírejte z naší TOP nabídky:
„PISTEN-BuTLER – uVÍTACÍ TýDNY“
Nabídka na 7 nocí s polopenzí včetně
6denního skipasu.
10. 12. 2016–17. 12. 2016
17. 12. 2016–24. 12. 2016
€ 847,00 „Richard Löwenherz“
€ 931,00 „Erzherzog Johann“
€ 973,00 „König Ludwig“

„TýDNY V HLuBOKÉM SNĚHu –
TýDNY SNĚHOVýCH KRYSTALŮ“
Nabídka na 7 nocí s gurmetskou polopenzí.
8. 1. 2017–4. 2. 2017
€ 763,00 „Richard Löwenherz“
€ 854,00 „Erzherzog Johann“
€ 903,00 „König Ludwig“

„SPORTOVNÍ TýDNY“

„VÁNOčNÍ SEN PRO POŽITKÁŘE“
(štědrovečerní aranžmá)

Nabídka na 7 nocí s gurmetskou polopenzí.

Nabídka na 3 noci s gurmetskou polopenzí včetně
2denního skipasu, horské Vánoce v kostele sv. Kryštofa,
túra na sněžnicích, sváteční štědrovečerní koktejly,
vánoční příběhy, Ježíšek a vánoční degustační menu.

€ 812,00 „Richard Löwenherz“
€ 903,00 „Erzherzog Johann“
€ 952,00 „König Ludwig“

5. 3. 2017–18. 4. 2017

23. 12. 2016–26. 12. 2016

NA ZKOušKu „DOLCE VITA“

€ 447,00 „Richard Löwenherz“
€ 486,00 „Erzherzog Johann“
€ 507,00 „König Ludwig“

Nabídka na 4 noci s gurmetskou polopenzí včetně
3denního skipasu (mezi ne a pá).

NA ZKOušKu: ADVENT V HORÁCH

Ne až pá: 5 nocí s gurmetskou polopenzí včetně
4denního skipasu (nebo bez skipasu s 2 celkovými
masážemi).
11. 12. 2016–16. 12. 2016
18. 12. 2016–23. 12. 2016
€ 607,00 „Richard Löwenherz“
€ 667,00 „Erzherzog Johann“
€ 697,00 „König Ludwig“

19. 3. 2017–17. 4. 2017
€ 576,00 „Richard Löwenherz“
€ 628,00 „Erzherzog Johann“
€ 656,00 „König Ludwig“

Tajný tip pro romantické příležitosti:
naše gurmetská restaurace „philipp“. Jako kreativní
a plná vůní se ukazuje Philippova kuchyně, ve které
zručně a rafinovaně kombinuje ty nejlepší alpské
produkty. Po/út zavírací den.
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