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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“

HIT ZIMY

8. 12. 2018–15. 12. 2018
16. 12. 2018–23. 12. 2018

27. 1.–31. 1. 2019

€ 648,00 „Richard Löwenherz“
€ 720,00 „Erzherzog Johann“
€ 756,00 „König Ludwig“

€ 393,00 „Richard Löwenherz“
€ 432,00 „Erzherzog Johann“
€ 453,00 „König Ludwig“

„VÁNOČNÍ SEN PRO POŽITKÁŘE“
(štědrovečerní aranžmá)

„SPORTOVNÍ TÝDNY“

7 nocí pobýt – 6 nocí zaplatit.

Nabídka na 3 noci včetně ¾ nadstandardní penze, túra
na sněžnicích, sváteční Štědrý večer s koktejly, vánoční
příběhy, Ježíšek a vánoční degustační menu.
23. 12. 2018–26. 12. 2018
Datum příjezdu a odjezdu není možné měnit.

3+1 noc zdarma
Datum příjezdu a odjezdu není možné měnit.

Nabídka na 7 nocí včetně ¾ nadstandardní penze.
9. 3. 2019–23. 3. 2019
€ 854,00 „Richard Löwenherz“
€ 945,00 „Erzherzog Johann“
€ 994,00 „König Ludwig“

€ 405,00 „Richard Löwenherz“
€ 444,00 „Erzherzog Johann“
€ 465,00 „König Ludwig“

UŽÍVEJTE SI V BŘEZNU

TÝDNY SNĚHOVÝCH KRYSTALŮ

€ 387,00 „Richard Löwenherz“
€ 426,00 „Erzherzog Johann“
€ 447,00 „König Ludwig“

7 nocí pobýt – 6 nocí zaplatit.
6. 1. 2019–27. 1. 2019
€ 702,00 „Richard Löwenherz“
€ 780,00 „Erzherzog Johann“
€ 822,00 „König Ludwig“

ODDECHNĚTE SI V HLUBOKÉM SNĚHU
Nabídka na 4 noci s ¾ nadstandardní penzí.
8. 1. 2019–12. 1. 2019
20. 1. 2019–24. 1. 2019

Datum příjezdu a odjezdu není možné měnit.

€ 460,00 „Richard Löwenherz“
€ 512,00 „Erzherzog Johann“
€ 540,00 „König Ludwig“

Nabídka na 3 noci s ¾ nadstandardní penzí.
20. 3. 2019–23. 3. 2019

Datum příjezdu a odjezdu není možné měnit.

LYŽOVÁNÍ ZA SLUNÍČKA
7 nocí pobýt – 6 nocí zaplatit
24. 3. 2019–7. 4. 2019

Datum příjezdu a odjezdu není možné měnit.

€ 774,00 „Richard Löwenherz“
€ 852,00 „Erzherzog Johann“
€ 894,00 „König Ludwig“

Tajný tip pro romantické příležitosti:

naše gurmetská restaurace „philipp“. Jako kreativní
a plná vůní se ukazuje Philippova kuchyně, ve které
zručně a ranovaně kombinuje ty nejlepší alpské
produkty. Po/út zavírací den.

A-8864 Turracher Höhe 33 | Tel.: +43 4275 8234 | Fax: +43 4275 8234 215 | info@schlosshotel-seewirt.com | www.schlosshotel-seewirt.com
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Staňte se členy elan klubu
a získejte všechny jeho výhody
• 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

Zlato, stříbro, bronz
Při skicrossových závodech na zimní olympiádě
v Pchjongčchangu se rozděloval půltucet medailí. Elanu
se podařilo získat hned čtyři z nich, včetně obou zlatých.
Více na str. 28.

• Můžete se účastnit soutěží o hodnotné ceny
Více informací na www.elan-klub.cz

elanskis.com v české verzi
Před několika dny byly spuštěny aktuální stránky
www.elanskis.com v české verzi. Najdete zde všechny
informace o lyžích pro nadcházející sezónu, novinky, místa
a data testování lyží Elan apod. S výběrem lyží Vám
pomůže Ski selector, stačí vyplnit interaktivní tabulku.
Navštivte stránky a podívejte se co je u Elanu nového.

Testování lyží Elan
Kouty 6. 2. 2019
Bachledka Ski and Sun 8. 2. 2019

INA SPORT SPOL. S R. O.
Dusíkova 3/794, 638 00 Brno, Czech Republic
tel.: +420 545 422 431
e-mail: inasport@inasport.cz, www.inasport.cz
Koncept a kompletní realizace Contimex, spol. s r.o. www.contimex.cz
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4* HOTEL U

www.samerhof.at

25€
darem*

KÓD AKCE:
SCHNEE2019

Lyžařské středisko Nassfeld:
cca. 140 km sjezdovek
a 40 moderních lanovek a vleků

KRAKÓW
BRNO

WIEN
SALZBURG
KÖTSCHACH
MAUTHEN

HERMAGOR

NASSFELD
TRÖPOLACH
VENEDIG

VILLACH
KLAGENFURT

UDINE

LJUBLJANA

4* Hotel SAMERHOF am Nassfeld (u sjezdovky, s wellness a polopenzí)
A-9631 Nassfeld/Tröpolach 7 | Tel. +43 4285 52320 | info@samerhof.at
*) Od 3 nocí; možno uplatnit na zákazníka & celkovou cenu pouze jednou; nelze vyměnit za hotovost; není možné kombinovat s jinými akčními nabídkami a je možno využít pouze při rezervaci přímo v hotelu;
platnost do 7. 4. 2019 (den odjezdu)

SJEZDOVKY!
ALL-INKLUSIVE URLAUB
KÄRNTEN - AUSTRIA

„První
První stopy na Nassfeldu
Nassfeldu“
od 7
7.. 12. do 23. 12. 2018

noclehy
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Good Times
Lyžování je paradoxní sport.
I když se jedná o individuální sport, nejlépe si ho užijeme ve skupině. Lyžovat sám, může být na první pohled skvělé, ale taková zábava jako s dalšími lidmi to
prostě není.
Sami na lanovce? Sami v ledovém vichru nebo napůl ztraceni v mrznoucí mlze? Sólo oběd v horské chatě? Ne, nezní to úplně lákavě. Když ale do těchto rovnic
přidáte dobré přátele nebo rodinu, dostanete úplně jiné výsledky: Skvělé zážitky. Dobrodružství. Příběhy, na které budete vzpomínat a vyprávět si je ještě po
letech. Společně jste si vytvořili báječné vzpomínky.
A právě proto nejsou těmi nejlepšími dny na lyžích ty s ideálními sněhovými podmínkami nebo ty nejslunečnější (i když ani to pochopitelně není k zahození),
ale ty s nejsilnějšími emocemi, dny zakončené úsměvy na všech tvářích a plácnutím si po skvělém dni – ať už jste vykrajovali dokonalé carvingové oblouky
na sjezdovce, brázdili nekonečná prašanová pole nebo se jen tak projížděli po horách. Představu ideálního dne na lyžích máme každý jinou, svou vlastní, ale
všechny spojuje jedna věc – pohoda. U nás v Elanu chceme, aby si to lyžaři na horách užili a své zážitky sdíleli se svými nejbližšími. Příjemné chvíle s přáteli,
rodinou, dětmi, rodiči, vaším partnerem, bratrem, sestrou, bratrancem nebo sestřenicí – o tom přece lyžování je.
Na lyžích si vytváříte cenné vzpomínky a vztahy – a proto nám v Elanu tolik záleží na tom, abyste si z lyžování odnesli vždy skvělé zážitky.
Elan archive
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rok PlnÝ ocenĚní
Rok 2018 byl pro výrobky značky Elan velmi dobrý.
Lyže Elan získaly po celém světě téměř 50 významných ocenění.

radost nám udělaly nadšené reakce
Američanů, vyjádřené cenou Show Stopper
pro kolekce Ripstick Black a Delight Black.
Řada Ripstick Black se dočkala také titulu
lyže roku od časopisu Powder. Skvěle se
ale Elanu vedlo také v Evropě: nové lyže
Element Green získaly ocenění Red Dot
a Plus X.
Lyže od Elanu se však neztratily ani na
stále uznávanějším Světovém testování
lyží (World Ski Test), kde byla desítka lyží
z naší nabídky ohodnocena stupněm „velmi

dobrý“ (Sehr Gut). Špičková hodnocení
obdržela i v německém testu lyží DSV.
Všechna tato ocenění jsou pro nás motivací,
abychom i nadále pokračovali ve více než
sedmdesátileté tradici přinášení inovací do
světa lyžování. Elan už od svých počátků
stojí v čele lyžařského sportu a snaží
se nabízet lepší a efektivnější sportovní
vybavení s cílem vnášet do života radost
stále více lidem.

KIERS.
LS

OM
C

REA

Rok 2018 nebyl jen dobrý rok – byl to rok
přímo vynikající. Zima byla nebývale štědrá
na sníh a díky tomu i na dny se skvělými
podmínkami pro lyžování, dokonalé oblouky
a rozesmáté tváře. Naše lyže opět obstály
ve všech zkouškách a z celého světa se
na Elan valila všemožná ocenění. Skvělá
práce vývojářských i designérských týmů
Elanu nezůstala bez povšimnutí odborníků
na žádném významnějším lyžařském trhu
světa. Celkem naše lyže nasbíraly skoro
čtyři desítky větších ocenění. Obzvláštní

2019

ELEMENT GREEN
ELEMENT GREEN

RIPSTICK 102W

RIPSTICK BLACK EDITION
106 / 86 / 94W

AMPHIBIO BLACK EDITION

SLX PLATE

84 / 88 XTI / SLX FUSION
RIPSTICK 86W

AMPHIBIO 84 XTI
DELIGHT PRIME

DELIGHT BLACK EDITION
RIPSTICK 106 / 94W / 102W

RIPSTICK BLACK EDITION

RIPSTICK BLACK EDITION

DELIGHT BLACK EDITION

AMPHIBIO BLACK EDITION
SLX FUSION

GSX FUSION
AMPHIBIO 16 Ti2 / 14 Ti FUSION
RIPSTICK 106 / 96
IBEX 84 / 94 CARBON XLT /
INSOMNIA / INSPIRE

AMPHIBIO 84 XTI FUSION
IBEX 84 CARBON

SLX PLATE
RIPSTICK BLACK EDITION
116 / 106 / 102W

AMPHIBIO 84 XTI
RIPSTICK 96
DELIGHT PRIME

RIPSTICK BLACK EDITION
116 / 106 / 94W / 102W

RIPSTICK 96

BACKCOUNTRY MAGAZINE
EDITOR'S CHOICE

AMPHIBIO 84 XTI FUSION

RIPSTICK 106

INSPIRE

RIPSTICK 94W

IBEX 94 CARBON XLT
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novinkY

nová ﬁliálka
elan v usa

elan spojil síly
s Pipistrelem

Elan dlouhodobě aktivně působí na
severoamerickém trhu, kde se těší značnému
respektu a oblibě. Pro posílení tohoto postavení
zřídila společnost novou nezávislou dceřinou
firmu Elan Sports USA s centrem ve městě
Lebanon v New Hampshiru. „Založení Elan
Sports USA je jednoznačným potvrzením
našeho zájmu o americký trh. Umožní nám
poskytovat koncovým zákazníkům i obchodním
partnerům ty nejlepší služby“, říká ředitel Gary
Fleming. „Elan Sports USA chápeme jako
logický krok na cestě k dalšímu zlepšování
našich služeb. Jsme velice spokojení s přijetím
našich produktů na americkém trhu a máme
v plánu dále na těchto úspěších stavět
a prodeje do budoucna ještě zlepšit,“ dodává
Leon Korošec z vedení Elan s.r.o. Elan Sports
USA převezme také zastoupení značky Alpina
na americkém trhu.

Po jistou část svých bohatých a barvitých
dějin vyráběl Elan také ultralehké kluzáky.
Nedávno byla naše společnost přizvána
firmou Pipistrel k vývoji letadla schopného
vertikálního vzletu i přistání, jež by se mohlo
účastnit městského dopravního provozu.
„Je pro nás obrovskou poctou, že můžeme
spolupracovat se společností, která do projektu
Uber eVTOL přinese svých 50 let zkušeností
s prací s pokročilými kompozitními materiály.
Zkušenosti Elanu z vývoje ultralehkých
a současně nesmírně pevných kompozitních
materiálů mohou pomoci dosáhnout delší
životnosti stroje ve vzduchu i vyššího možného
zatížení, z čehož budou mít užitek všichni
zúčastnění,“ řekl k tomu zakladatel a šéf
Pipistrelu Ivo Boscarol.

Čína si
zamilovala
lyže od elanu
Význam asijského lyžařského trhu roste
závratnou rychlostí. Po úspěchu zimní
olympiády v jihokorejském Pchjongčchangu
se mají zimní hry znovu konat v Asii už v roce
2022, tentokrát v čínském Pekingu. Čína je se
svou 1,5 miliardou obyvatel největším trhem
na světě. Zdejší lyžařský trh navíc v posledních
letech zažívá masivní boom. Ruku v ruce se
vznikem mnoha nových lyžařských středisek
jde i rychlý nárůst počtů lyžařů. Čína je pro Elan
strategicky velice významným trhem, na němž
v současnosti máme čtyřicetiprocentní podíl.
Jsme pevně odhodláni naši pozici na tomto trhu
do zimní olympiády v čínské metropoli v roce
2022 dále posílit.

always Good
Times Tour
Lyže od Elanu se na svazích rozhodně neztratí –
znají je mladí i starší lyžaři a radost na sněhu
přinášejí všem bez rozdílu. Všichni příznivci
Elanu tak pokaždé netrpělivě čekají na novinky
z kolekce pro novou sezonu. Už několik let proto
pořádáme tour Always Good Times, aby si naše
nové produkty a inovace mohli přímo na horách
vyzkoušet i naši věrní lyžaři a zjistit, jaký z nich
mají pocit.
Termíny a místa zastávek tour Always Good
Times 2018/2019 budou zveřejněny na webu
www.elanskis.com

Turizem Dolina Soče
Dolina Soče Tourist Board:
Web: www.dolina-soce.si
E-mail: info@dolina-soce.si

1st Outdoor destination
in slovenia!

The highest
ski resort
in Slovenia
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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

J
A
R
VYH
!
M
E
N
A
L
SE

1. místo

2. místo

3. místo

Lyže
Amphibio 16 TI2
FUSION

Pobyt v hotelu Falkensteiner
Funimation Katschberg ****

Dětské lyže
Elan

(Rakousko) – 7 dní, plná penze,
2 dospělé osoby a 2 děti do 12 let

STAŇTE SE ČLENY
ELAN KLUBU, ZÍSKEJTE
VÝHODY A VYHRAJTE!

včetně vázání

4.–19.
místo

20.–40.
20 40
místo

Dárková karta
Deichmann
v hodnotě 1000 Kč

Tričko Elan

Více informací se dozvíte na

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Účastníkem soutěže se stane každý, kdo je členem Elan Klubu, na stránkách www.elan-klub.cz
vyplní soutěžní formulář a odešle jej na e-mail pořadatele. Členství je bezplatné, podrobnosti
o výhodách členství v klubu můžete najít na webu. Výhercem soutěže se stane ten účastník
soutěže, který odpoví správně na všechny soutěžní otázky a bude vylosován. Vylosování
výherců proběhne v sídle pořadatele.

www.elan-klub.cz

TERMÍN SOUTĚŽE
1 . 11.–31. 12. 2018
SLOSOVÁNÍ
9. 1. 2019

Turracher Höhe:
Zimní ráj v 1 763 m n. m.

Díky své poloze patří Turracher Höhe k regionům Rakouska
s největší jistotou sněhové pokrývky. Od listopadu do
května se středisko prezentuje jako zimní ráj s bohatou
nabídkou vyžití na sjezdovkách i mimo nich. Lyžaři
a snowboardisté budou nadšeni ze 42 km sjezdovek
a širokých dlouhých sjezdů. Jako první a dosud jediný
region nabízí Turracher Höhe v největším rakouském FunMountain centru snowpark, funslope, funcross i novou
dětskou sjezdovku.

Turracher Höhe uspokojí se svou rozmanitou nabídkou
jak zimní sportovce, tak návštěvníky hledající odpočinek
i požitky. Středisko je vhodné také pro rodiny s dětmi.
Kromě širokých sjezdovek s jistotou sněhové pokrývky
čeká na návštěvníky rovněž 15 km běžeckých tras, 24 km
zimních turistických cest, možnost nočního sáňkování,
skitouringu i zamrzlé Turrašské jezero lákající na
procházky a k bruslení.
Pro rodiny s dětmi jsou připraveny v hotelích rodinné
pokoje i hrací koutky. Lyžařské školky i školy se postarají
o profesionální péči. Rodiče si mezitím mohou vychutnat
chvilky odpočinku ve zdejší magické zimní krajině na
slunečné straně Alp.
Servis není na Turracher Höhe jen pouhou frází, ale něco,
co opravdu zažijete. Každodenním důkazem je srdečná
pohostinnost, vysoká kvalita zdejších zařízení, a také
jedinečná služba Pistenbutlera. Ten vám na sjezdovce
nabídne sklenici Prosecca, pro děti má připravené lízátko,
na jaře zmrzlinu. Pistenbutler vás také provede krásami
zdejší zimní krajiny a zavede do původních chat, abyste
mohli ochutnat tamní speciality.
TIP pro malé i velké: legendární alpská horská dráha
Nocky Flitzer – impozantní 1,6 km dlouhá dráha vedoucí
ze 2 000 m n.m., která je sjízdná v zimě i v létě.

Turracher Höhe
info@turracherhoehe.at | www.turracherhoehe.at
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BLACK
EDITION

2019

2018/19

N OVỲ
MODEL

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

středně pokročilý

TERÉN

prašan

proměnlivý

upravený

21 990
18 990 Kč
819
709 €
(bez vázání)

aMPHIBIo
BLacK edITIoN
Fusion
KÓD_ ABGEEM18
PROFIL_ Amphibio
TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio 4D,
Dvojité tvarování, boční hrany RST,
Dřevěné jádro TubeLite, 2 vrstvy Ti,
Karbon, skluznice NanoTech
GEOmETRIE_ 121/73/104
DÉLKA RÁDIUS_ 166(14.5), 172(15.7),

178(17.0)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Fusion +

předtvarovaná lehká podložka
VÁZÁNÍ_ ELX 12.0 FUSION GW B85

Špičkové univerzální lyže
Lyže Amphibio Black Edition se stanou
ideálním vybavením pro váš ranní
start na dokonale upravených svazích.
Díky vylepšeným jízdním vlastnostem
a novému provedení s karbonovou
výztuží lyže Amphibio Black Edition
posunou váš výkon na vyšší úroveň.
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N OVỲ
MODEL

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

N OVỲ
MODEL

pokročilý

středně pokročilý
prašan
pokročilý

TERÉN

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

proměnlivý

středně pokročilý
upravený

TERÉN

prašan

15 990
12 990 Kč
599
489 €

proměnlivý

upravený

(vázání ELW 9)

16 990
13 990 Kč
629
519 €

16 490
13 490 Kč
609
499 €

(bez vázání)

(vázání ELX 11)

RIPSTIcK
BLacK edITIoN

deLIGHT
BLacK edITIoN
Power Shift

KÓD_ ADDEFB18

KÓD_AC3EKFA8

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Early Rise Rocker

TEcHNOLOGIE_ Technologie TNT, boční

TEcHNOLOGIE_ Ozdobeny kameny od firmy

hrany SST, Dřevěné jádro TubeLite, VaporTip,
Karbon

Swarovski®, Technologie SlimShape, Boční
hrany RST, Dřevěné jádro TubeLite, Karbon

GEOmETRIE_ 134/96/113

GEOmETRIE_ 125/78/107

DÉLKA RÁDIUS_ 167(14.9), 174(16.2),

DÉLKA RÁDIUS_ 146(10.6), 152(11.7),

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Power Shift

VÁZÁNÍ_ ATTACK2 13 AT W_O BRAKE

VÁZÁNÍ_ ELX 11.0 SHIFT GW B85

To nejlepší z obou světů
Lyže z oceňované řady Ripstick spojují
to nejlepší z obou světů: dokonale
ovladatelné v prašanu a zároveň
spolehlivé a odolné na tvrdém sněhu.
Když se pak Ripstick spojí s nejmodernější
karbonovou konstrukcí Black Edition,
působí výsledný produkt skoro jako
z jiného světa. Tyto extrémně univerzální
lyže, nepřekonatelné na prašanu, nabízejí
také vynikající ovladatelnost a větší
energii na tvrdém sněhu.

Móda na svazích
Luxusní elegance a stylový výkon na
sjezdovce, to je poslední výkřik lyžařské
módy známý jako Delight Black Edition.
Karbonem vyztužená konstrukce pro
maximální výkonnost a nadčasový
design ozdobený kameny od společnosti
Swarovski® jsou zárukou toho, že vaše
elegantní oblouky budou sklízet obdivné
pohledy ostatních lyžařů na svahu.

181(18.0), 188(19.5)

158(12.8), 164(14.4)
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RADOST ZE ZIMY
A SUPER ZIMNÍ NABÍDKY
Hotely Falkensteiner zaručují pestrou nabídku zimní a
wellness dovolené na slunečných svazích rakouských Alp
a Jižního Tyrolska!
Bližší informace o zimních nabídkách najdete na:

www.falkensteiner.com

FMTG Services GmbH, Columbusplatz 7-8, A-1100 Wien, Firmenbuch: HG Wien, FN 304169 h, Firmensitz: Wien

Element: víc než
jen solidní základ
Lyže Element jsou určeny primárně pro lyžaře, kteří začínají objevovat
tento sport s cílem dosáhnout dokonalých oblouků. Zároveň si však
jízdu na těchto lyžích můžou užít i velmi dobří lyžaři.

Vid Baruca

Členové zkušebního a testovacího týmu
Slovinského lyžařského svazu sledují vývoj
v lyžařském odvětví velice pozorně. Nové
materiály i lyžařské technologie velmi
posunují tento sport dopředu. Dalo by se
dokonce říct, že kvůli technologickým
inovacím se v průběhu let opakovaně
upravovala celá lyžařská technika. Vezměte
si třeba, jak lyže s výrazným vykrojením
ovlivnily a změnily nejen techniku lyžování,
ale také výuku a samotné vnímání tohoto
zimního sportu. Já osobně většinou jezdím
na lyžích Elan GSX. Po ruce ale mívám
taky pár lyží Ripstick, jen tak pro případ, že
by přes noc napadlo půl metru čerstvého
prašanu. Nic se nevyrovná tomu, když
člověk může vykrajovat ve vzácných
chvílích volna obloučky v čerstvém prašanu.
V sezóně s sebou vozívám také lyže, které
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Klemen Razinger

půjčuji zájemcům o práci lyžařského
instruktora. Ohlasy na novou řadu Element
jsou jednoznačně ohromující. Nejsou to
totiž jen lyže pro méně zkušené lyžaře,
ale taky úžasné vybavení pro každého,
kdo si chce jízdu na svazích užít, aniž by
musel absolvovat tvrdou letní přípravu.
Elementy jsou neuvěřitelně intuitivní lyže,
dokonale vyvážené a stabilní i při vysokých
rychlostech, takže je mohu vřele doporučit
širokému spektru lyžařů.
Dovolte mi krátce popsat, jak jsem se
vlastně s lyžemi Element seznámil. Náš
tým měl vytvořit reklamní video pro Elan.
Celá skupina se sešla na rakouském
ledovci, abychom tam natočili videa pro
celou lyžařskou kolekci. Všichni v týmu
byli profesionální lyžaři. Dostali jsme za
úkol natočit pro Elan záběry na obzvlášť

tvrdé sjezdovce, která přes noc kompletně
přemrzla. Ráno jsme si mezi sebou vyměnili
pár znepokojivých pohledů – trochu jsme
pochybovali, jestli lyže zledovatělý svah
zvládnou. Po několika obloucích jsem
ale cítil, že mě lyže poslouchají na slovo:
oblouky se nasazovaly nebývale snadno
a lyže dokonale držely i ve stále vyšší
rychlosti. Nepovolily, ani když jsem je
naklápěl daleko za hranice toho, co se od
nich rozumně dalo očekávat. Zastavil jsem,
abych se podíval, jak se vede ostatním,
a ti, stejně jako já, zářili úsměvy: „Co to do
těch lyží dali, že jsou tak lehké a stabilní?“
Po celodenní zábavě na svahu jsme se
shodli, že den natáčení na lyžích Element si
nijak nezadá se dny strávenými freeridem
ve společnosti přátel.

co se tedy
skrývá uvnitř?
Po návratu do centrály Elan jsme se
vývojářského týmu, který stojí za lyžemi
Element, vyptávali na technologii, v níž se
skrývá kouzlo této řady. Velice ochotně
se s námi o svá tajemství podělili. Skvělé
vlastnosti těchto lyží podle nich spočívají
ve trojici technologií: Groove, Power Shell
a parabolický profil vylepšený technologií
rocker. Podívejme se na jednu po druhé
trochu blíže. Každý lyžař, který si nasadí
lyže Element, má už po pár obloučcích
pocit, jako by na nich lyžoval odjakživa.
Hlavní zásluhu na tom nese technologie
Groove, díky níž si lyžař stále udržuje
vyrovnaný postoj, což bývá velký problém
mnoha lyžařů, od začátečníků až po
špičkové závodníky. Stačí se z lanovky
letmo podívat nad lyžaře pod vámi, aby
vám bylo okamžitě jasné, že špatný postoj
trápí velkou část lyžařů. Lyže Element
tento problém řeší svým provedením. Jsou
vybaveny drážkami, které zajišťují lineární
pružnost a větší kontrolu nad lyžemi
při každém oblouku. Profil parabolický
rocker zase jízdu vylepšuje špičkou, která
usnadňuje nasazení oblouku. Parabolické
boční vykrojení pomáhá udržet rychlost
v průběhu celého průjezdu obloukem.
Tato kombinace je ideální pro rozvíjení
individuální lyžařské techniky.
S tím jak postupně zrychlujete – a věřte
mi, že k tomu dojde, protože vám lyže
nejen dodávají sebevědomí, ale jízda na
nich je také úžasná zábava – nastupuje
na scénu konstrukce Power Shell.
Kombinace dřeva a vyztužení CAP od hrany
k hraně rovnoměrně rozprostírá energii
po celé délce lyže a do hran. Konstrukce
Power Shell však nijak nezvyšuje jejich
hmotnost, takže lyže zůstávají lehké
a díky špičkové technologii jsou dokonale
připraveny na moment, kdy se rozhodnete
zařadit vyšší stupeň.
Když sníh postupně přejde v led a rychlost
jízdy se ještě zvýší, oceníte vyztužení
ze sklolaminátu, jež vám dodá stabilitu
ve vysokých rychlostech a zvyšuje
bezpečnost jízdy při každém oblouku.
Proto také lyže Element využívám při
výuce. Naučit se lyžovat nemusí být pro
každého úplně jednoduché, a tak považuji
za velmi důležité učit se na lyžích, které
celý proces dále neztěžují, ale naopak
napomáhají jeho hladkému průběhu.
Při letních soustředěních dávám lyže
vyzkoušet závodníkům, kteří jen stěží
dokáží uvěřit, jak velkého náklonu mohou
dosáhnout s minimálním vynaložením
energie. Poslední zkouškou lyží Element

bylo, když jsem je dal své manželce. Je
to zkušená lyžařka, která používá lyže pro
zábavu i výuku dětí. S úsměvem prohlásila,
že z jejích stávajících slalomových lyží se
tímto okamžikem stávají lyže pro zvláštní
příležitosti a hlavními lyžemi pro ni od teď
budou Elementy.
Lyže Element se hodí pro všechny typy
lyžařů: ti méně zkušení rádi využijí
technologii Groove a profil parabolický
rocker pro snadné nasazování oblouku
a trvalou stabilitu, zatímco ti zdatnější ocení
konstrukci Power Shell, na jejíž podporu
se lze naprosto spolehnout i při těch
nejnáročnějších carvingových obloucích.

vyzkoušet lyže, vytáhnu Elementy. Protože
je Elan nabízí spíš jako lyže pro začátečníky,
dívají se na mě trochu nedůvěřivě, jako by
si říkali: „Vždyť já jsem pokročilý lyžař, proč
mi nedáš něco, s čím už se dá pracovat?“
Vždycky se ohromně bavím tím, jak jsou
tihle velmi pokročilí lyžaři z Elementů
nadšení a jak se jich jen neochotně
vzdávají.

Lyže Element mi natolik přirostly k srdci,
že je vždy vozím s sebou. Když si zájemci
o pozici lyžařských instruktorů chtějí
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ALL MOUNTAIN

ELEMENT

3

2

1

TECHNOLOGIE
GROOVE
Vždy v rovnováze,
vždy pevně pod
kontrolou.

1

TECHNOLOGIE
GROOVE
Maximálně posílí
vaše sebevědomí,
poskytuje rovnováhu,
pohodlí a kontrolu
nad lyžemi.

2

POWER
SHELL
Vynikající stabilita
bez větší
hmotnosti lyže.

Lyže Element dělají z dobrých lyžařů ještě lepší lyžaře. Jsou tolerantnější k chybám a pomáhají
dostat se do stabilního postavení, což přináší lepší a příjemnější zážitek z jízdy. Lyže Element
jsou vybaveny technologií Groove, která zaručuje lepší rovnováhu a kontrolu nad každým
obloukem. Power Shell pak dodává stabilitu při vyšších rychlostech, což z těchto lyží činí
vynikající volbu pro lyžaře všech úrovní. Zatímco Power Shell zajišťuje stabilitu, parabolický
rocker usnadňuje nasazení oblouku při nízkem náklonu hran.
18

3

PARABOLICKÝ
ROCKER
Snadnější oblouky,
menší námaha.

TOPof

PYHRN-PRIEL

lyžařský a dovolenkový region v Horním Rakousku
Dechberoucí kulisa hor, jistota sněhové pokrývky a příjemná tradiční místa - to je dovolenkový region
Pyhrn-Priel, který se v zimě ukazuje ze své nejpřitažlivější strany. Je snadno a rychle
dosažitelný po dálnici. V zimě si hosté v okolí známých středisek Hinterstoder
a Windischgarsten užijí mnoho slunečných dní a počasí bez mlh. K tomu se
přidává bohatá nabídka volnočasových aktivit mimo sjezdovky, srdečná pohostinnost
a kulinářské vrcholy, které udělají ze zimní dovolené s rodinou, přáteli nebo v páru
nezapomenutelný zážitek.

HINTERSTODER - budete cítit pravé hory
zábava na 40 km sjezdovek všech stupňů obtížnosti + navíc náročná sjezdovka
pro závody světového poháru
sjezd ze 2000 m až do 600 m
zážitková sjezdovka SNOWtrail (akčnost & zábava pro velké i malé - vlny,

klopené zatáčky atd.)
Infernopiste (sjezdovka se sklonem až 70% určena jen pro velmi zdatné lyžaře)

snowpark
závody Audi FIS světového poháru v Hinterstoderu (Super G muži 29. 2. 2020,
obří slalom muži 1. 3. 2020)

WURZERALM - můj zimní svět
rodinné lyžařské středisko s 22 km sjezdovek všech stupňů obtížnosti
lyžování ve výšce 810 - 1870 m n. m.
Sunny Kids Park - možnost prvních zkušeností na sněhu pro malé
lyžaře (kouzelné koberce, lyžařský kolotoč atd.)
nejrychlejší pozemní lanová dráha v Evropě
rodiny lyžují až o 30% levněji!
(Spočítejte si příklad 2 dospělí a 2 děti pod 10 let: děti do 10 let (ročník 2009)
lyžují při zakoupení skipasu pro rodiče pouze s tzv. sněhulákovým skipasem
za 3 eura denně (nutno doložit rodinný doklad!))

Leoben

Tourismusverband Pyhrn-Priel | info@pyhrn-priel.net | T. +43 7562 5266-99 | www.topof.at
Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG | info@hiwu.at | T. +43 7564 5275 | www.hiwu.at

Láska na první oblouk
Lyže Element podpoří vaše sebevědomí a vnesou harmonii do
každého lyžařského zážitku. Zaručí vám potřebnou stabilitu a díky
snadnější kontrole nad lyžemi budete moci vykrajovat oblouky po
celý den. Lyže Element, vybavené profilem parabolický rocker, byly
vylepšeny také technologiemi Groove a Power Shell, které dodají
začínajícím lyžařům potřebnou jistotu k tomu, aby mohli jezdit
rychleji a pouštět se i na náročnější svahy.

NOVỲ

N OVỲ

MODEL

ÚROVEŇ LYŽAŘE

pokročilý

NOV Ỳ

MODEL

expert

MODEL

expert

pokročilý

expert

pokročilý

pokročilý

středně pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

upravený

proměnlivý

upravený

8 170 Kč
299 €

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

TERÉN

N OVỲ

MODEL

ÚROVEŇ LYŽAŘE

ELEMENT

ÚROVEŇ LYŽAŘE

ALL MOUNTAIN

proměnlivý

upravený

8 170 Kč
299 €

proměnlivý

upravený

7 980 Kč
299 €

7 980 Kč
299 €

eLeMeNT GReeN
Light Shift

eLeMeNT BLUe oRaNGe
Light Shift

eLeMeNT WHITe BLUe
Light Shift

eLeMeNT BLacK BLUe
Light Shift

KÓD_ ABLEFL18

KÓD_ ABLEFM18

KÓD_ ABLEJX18

KÓD_ABLEMM18

PROFIL_ Parabolický rocker

PROFIL_ Parabolický rocker

PROFIL_ Parabolický rocker

PROFIL_ Parabolický rocker

TEcHNOLOGIE_ Technologie Groove, Power Shell,

TEcHNOLOGIE_ Technologie Groove, Power

TEcHNOLOGIE_ Technologie Groove, Power

Dřevěné jádro Dual, Laminát

Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát

Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát

TEcHNOLOGIE_ Technologie Groove, Power
Shell, Dřevěné jádro Dual, Laminát

GEOmETRIE_ 127/76/102

GEOmETRIE_ 127/76/102

GEOmETRIE_ 127/76/102

GEOmETRY_127/76/102

DÉLKA RÁDIUS_ 152(12.0), 160(13.5), 168(15.2),

DÉLKA RÁDIUS_ 152(12.0), 160(13.5),

DÉLKA RÁDIUS_ 144(10.6), 152(12.0),

DÉLKA RÁDIUS_ 144(10.6), 152(12.0),

160(13.5), 168(15.2)

160(13.5), 168(15.2)

176(16.9)

168(15.2), 176(16.9)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Light Shift

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Light Shift

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Light Shift

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Light Shift

VÁZÁNÍ_ EL 10.0 SHIFT GW B85

VÁZÁNÍ_ EL 10.0 SHIFT GW B85

VÁZÁNÍ_ ELW 9.0 SHIFT GW B85

VÁZÁNÍ_ ELW 9.0 SHIFT GW B85

Víte, jakých ekonomických výsledků
dosáhly firmy vyrábějící sportovní zboží?

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

franz FERDINAND
Mountain Resort Nassfeld
Outdoorový hotel pro všechny, kteří
mají rádi volnost na horách – přímo
u dolní stanice lanovky Millennium
Express v lyžařském středisku
Nassfeld. Elegantní designový hotel
pro aktivní dovolenkáře, sportovní
rodiny, party kamarádů i páry.
Všech 144 prostorných pokojů nabízí zvýšené
boxpring postele, ploché obrazovky a WLAN
zdarma. Kromě toho je u všech k dispozici velkorysý
prostor včetně sušáku obuvi, kam se vejde veškeré
vaše sportovní vybavení.

Radost z lyžování v Nassfeldu

Díky bohaté kulinářské nabídce s regionálními
specialitami a superpotravinami bohatými na
vitamíny i prostorné lounge s barem a otevřeným
krbem se stane franz FERDINAND místem
setkávání.
Postaráme se také o sportovní vrcholy: aktivní hotel
nabízí v hotelové lobby 16 m vysokou lezeckou
stěnu, jednu z nejvyšších v Rakousku. Pro děti je
připravena boulderingová stěna a vnitřní herna. V
případě nepřízně počasí a pro váš odpočinek nabízí
franz FERDINAND dva saunové světy – disco
saunu 70. a 80. let a zimní říši divů.
Součástí hotelu je i půjčovna lyží a snowboardů.
Navštivte ještě dnes www.franz-ferdinand.at

Informace & rezervace ubytování:

franz FERDINAND Mountain Resort Nassfeld
Tröpolach 152a, 9631 Tröpolach/Nassfeld
Tel.: +43 4285 71335, email: reservation@franz-ferdinand.at, www.franz-ferdinand.at

ALL MOUNTAIN

AMPHIBIO

2
3

2

4

ROCKER

Snadné zatáčení

CAMBER

Přilnavost hran

ROCKER

Snadné zatáčení

1

1

PROFIL AMPHIBIO
Síla, lehkost a výkon.

2

KONVEXNÍ / KONKÁVNÍ
KONVEXNÍ

Přesné nasazení oblouku.

3

4
Snadné oblouky,
méně námahy.

KONKÁVNÍ

Rychlý výjezd.

Technologie Amphibio 4D je nejmodernější inovací v konstrukci lyží. Základem 4D konceptu
firmy Elan jsou tradiční strukturální vrstvy materiálu, které jsou speciálně tvarované – konvexně
na přední a konkávně na zadní části lyže. Toto dvojité tvarování v kombinaci s profilem Amphibio
zaručuje bezkonkurenční univerzálnost, pevnost a skvělý výkon.
22

Vynikající skluzové
vlastnosti.

ALL MOUNTAIN

AMPHIBIO

pokročilý

expert
ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

pokročilý

středně pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

TERÉN

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

upravený

19 600 Kč
699 €

17 550 Kč
599 €

15 390 Kč
559 €

aMPHIBIo 16 TI2
Fusion

aMPHIBIo 14 TI
Fusion

aMPHIBIo 12 TI
Power Shift

KÓD_ ABHDZJ18

KÓD_ ABIDZM18

KÓD_ ABJDZQ18

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio 4D,

TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio 4D,

TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio 4D,
Dvojité tvarování, Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Power, 1 vrstva Ti

Dvojité tvarování, Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
2 vrstvy Ti, Skluznice Nanotech

Dvojité tvarování, Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
1 vrstva Ti, Skluznice Nanotech

GEOmETRIE_ 121/73/104

GEOmETRIE_ 121/73/104

DÉLKA RÁDIUS_ 160(13.3), 166(14.5),

DÉLKA RÁDIUS_ 160(13.3), 166(14.5),

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Fusion

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Fusion

VÁZÁNÍ_ ELX 12.0 FUSION GW B85

VÁZÁNÍ_ ELX 11.0 FUSION GW B85

Drtič sjezdovek
„Zapněte si prosím bezpečnostní
pásy“ – čeká vás totiž jízda vašeho
života na lyžích Amphibio 16. Jsou
primárně určeny pro upravené svahy
a jsou opravdu silné, skvěle vykrajují
dlouhé oblouky ve vysoké rychlosti
a zároveň jsou dostatečně hbité pro
úzké tratě.

Ideální all-mountain řešení
Pokud toužíte po opravdu pohyblivých
lyžích a vaší vášní jsou svižné oblouky
bez vynaložení větší námahy, pak se
připravte na nezapomenutelnou jízdu
na lyžích Amphibio 14. Jsou určeny
pro vyšší rychlost a doslova zamávají
s monitory srdeční činnosti.

172(15.7), 178(17.0)

172(15.7), 178(17.0)

GEOmETRIE_ 125/78/107
DÉLKA RÁDIUS_ 152(11.8), 160(13.3),

168(14.9), 176(16.5)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Power Shift
VÁZÁNÍ_ ELX 11.0 SHIFT GW B85

Víkendový společník
Jestli hledáte lyži, která zvládne
cokoliv na upraveném svahu,
Amphibio 12 určitě splní vaše
požadavky. Dlouhé oblouky ve vysoké
rychlosti – skvělé. Krátké oblouky na
strmém terénu – skvělé. Pohodová
středně rychlá jízda – skvělá. Není
třeba dlouho vybírat, našli jste přesně
to, co potřebujete.
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expert

2019

expert

expert

pokročilý

ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

pokročilý

pokročilý

pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

proměnlivý

upravený

10 630 Kč
439 €

9 660 Kč
339 €

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

ÚROVEŇ LYŽAŘE

2019

MODEL

upravený

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

21 230 Kč
779 €

20 600 Kč
749 €

aMPHIBIo 10 TI
Power Shift

aMPHIBIo 8
Power Shift

aMPHIBIo 88 XTI
Fusion

aMPHIBIo 84 XTI
Fusion

KÓD_ ABKEDZ18

KÓD_ ABLEEC18

KÓD_ ABAEDQ18, ABCEDT18 (flat)

KÓD_ ABBDYZ18, ABBEAD18 (flat)

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio
4D, Dvojité tvarování, Boční hrany DST,
Dřevěné jádro Power, 1 vrstva Ti

TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio
4D, Dvojité tvarování, Boční hrany DST,
Dřevěné jádro Power, Laminát

TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio

4D, Dvojité tvarování, Boční hrany RST,
Laminované Dřevěné Jádro, Xti

TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio 4D,
Dvojité tvarování, Boční hrany RST, Dřevěné
jádro Power, Xti

GEOmETRIE_ 127/77/105

GEOmETRIE_ 127/77/105

GEOmETRIE_ 135/88/116

GEOmETRIE_ 131/84/112

DÉLKA RÁDIUS_ 146(10.4), 152(11.5),

DÉLKA RÁDIUS_ 152(11.5), 160(12.9),

DÉLKA RÁDIUS_ 170(15.5), 176(17.2),

184(19.0)

DÉLKA RÁDIUS_ 164(14.6), 170(15.8),

168(14.4), 176(16.0)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Power Shift

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Power Shift

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Fusion / Flat

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Fusion / Flat

VÁZÁNÍ_ ELS 11.0 SHIFT GW B85

VÁZÁNÍ_ EL 10.0 SHIFT GW B85

VÁZÁNÍ_ ELX 12.0 FUSION GW B95

VÁZÁNÍ_ ELX 12.0 FUSION GW B85

Opojení z lyžování
Pokud vás lákají všechny typy svahů
a terénů, budou pro vás lyže Amphibio
10 TI ideální volbou. Tyto univerzální
lyže s inovativní technologií Amphibio
a skvělou pružností z vás udělají krále
svahů.

Je čas si zalyžovat!
Pro ty, kdo si chtějí užít každý den na
svahu, jsou lyže Amphibio 8 dokonalou
výstrojí. Novinka pro rok 2018, která
kombinuje inovativní technologii
4D s všestranností a snadnou
ovladatelností, je určena pro lyžaře,
kteří chtějí lyže do jakýchokoliv
podmínek a různých terénů.

Nejširší lyže v kolekci
Potřebujete širokou lyži pro jízdu
mimo sjezdovky, ale zároveň si
chcete občas zalyžovat na upraveném
svahu? Amphibio 88 Xti je tou pravou
univerzální výbavou. Je dostatečně
široká na to, aby zvládla čerstvý
sníh v ranních hodinách a zároveň
dostatečně silná a přesná na to, aby
mohla na konci dne vykrajovat dlouhé
oblouky při rychlé jízdě na upraveném
svahu.

160(12.9), 168(14.4), 176(16.0)
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176(17.1), 182(18.5)

Nový standard
Slyšeli jste, že “40 je nová 30“?
Nevěřte tomu, 40 je 40, ALE: 84 mm je
stoprocentně nová 78 mm. Všestranná,
rychlá, silná a plná energie – nenechte
se zmást středovou šířkou. Budete se
na ní cítit, jak by vám bylo zase 30, což
je nově 20.

Lyžařský areál Präbichl – „Vyrážíme na opravdové hory“
www.praebichl.at
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. Funslope se zase postará o změnu
ke klasické sjezdovce.

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:

Hü�endorf Präbichl

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
zařizování 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 na leden: „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
při obsazení chaty 6 osobami od 130 EUR na osobu. Při obsazení chaty 4 dospělými
osobami od 169 EUR na osobu. Platnost od 6. 1.–27. 1. 2019.
7 dní dovolené na chatě včetně 6denního skipasu od 249,50 EUR na osobu při obsazení
6 osobami! Cena je vždy uvedena bez vedlejších nákladů (elektrický proud, úklid, místní taxy).

* začátek sezóny: 1. 12. 2018
* 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

N OVỲ

NOV Ỳ

MODEL

pokročilý

pokročilý

středně pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

proměnlivý

upravený

17 030 Kč
639 €

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

středně pokročilý

upravený

proměnlivý

upravený

15 390 Kč
549 €

proměnlivý

upravený

10 630 Kč
439 €

9 660 Kč
339 €

aMPHIBIo 84 TI
Power Shift

aMPHIBIo 80 TI
Power Shift

aMPHIBIo 78 TI
Power Shift

aMPHIBIo 76
Power Shift

KÓD_ABDEAK18, ABDEAK18 (flat)

KÓD_ ABFDZF18, ABFEAN18 (flat)

KÓD_ ABEEEJ18

KÓD_ABGEEF18

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio

TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio

TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio

4D, Dvojité tvarování, Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Power, 1 vrstva Ti

4D, Dvojité tvarování, Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Power, 1 vrstva Ti

4D, Dvojité tvarování, Boční hrany DST,
Dřevěné jádro Power, 1 vrstva Ti

TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio
4D, Dvojité tvarování, Boční hrany DST,
Dřevěné jádro Power, Laminát

GEOmETRIE_ 131/84/112

GEOmETRIE_ 126/80/108

GEOmETRIE_ 127/78/105

GEOmETRIE_ 127/76/105

DÉLKA RÁDIUS_ 164(14.6), 170(15.8),

DÉLKA RÁDIUS_ 152(11.8), 160(13.3),

DÉLKA RÁDIUS_ 152(11.5), 160(12.9),

DÉLKA RÁDIUS_ 152(11.5), 160(12.9),

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Power Shift / Flat

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Power Shift / Flat

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Power Shift

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Power Shift

VÁZÁNÍ_ ELX 11.0 SHIFT GW B85

VÁZÁNÍ_ ELX 11.0 SHIFT GW B85

VÁZÁNÍ_ ELS 11.0 SHIFT GW B85

VÁZÁNÍ_ EL 10.0 SHIFT GW B85

100% zábavy
Upravené svahy, rozježděný
a přemrzlý sníh, prašan nebo tvrdý
kompaktní sníh – Amphibio 84 Ti
je řešením pro všechno. Tato lyže
je dostatečně silná pro agresivní
a dynamickou jízdu. Zároveň
je poddajná a tolerantní pro
odpočinkovou jízdu na konci dne.

Najděte si to své
Amphibio 80 Ti je naprosto dokonalým
univerzálním vybavením pro krátké
i dlouhé oblouky, pro perfektně
upravené svahy i rozježděný a měkký
sníh. Díky naprosté univerzálnosti
těchto lyží v kombinaci s jejich
poddajností si na těchto lyžích budete
připadat jako zkušený pilot stíhačky.

Opojení z lyžování
Nevěřte těm, podle kterých je čtyřicet
nových třicet: čtyřicet je pořád čtyřicet.
ALE 84 mm je opravdu nových
78 mm! Tyto lyže jsou všestranné,
rychlé, silné a plné energie – nenechte
se ale oklamat šířkou. Budete se na
nich cítit, jako by vám znovu bylo
třicet – a to je nových dvacet.

Je čas si zalyžovat!
Pro ty, kdo si chtějí užít každý den
na lyžích, je model Amphibio 76
ideální volbou – skvěle zvládne
všechny sněhové podmínky a terény.
Pro sezónu 2018 jsou lyže Amphibio
76 nově vybaveny technologií 4D,
která přispívá ke snadnější jízdě
a ještě větší univerzálnosti.

176(17.1), 182(18.5)
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168(14.9), 176(16.5)

168(14.4), 176(16.0)

168(14.4), 176(16.0)

Skvělé pojištění
(nejen)
do hor
2019
 léčebné výlohy
v zahraničí
 záchranné a pátrací akce
 odpovědnost za škodu
 pojištění zahrnuje
také lyžování, freeride,
snowboarding, skitouring
i skialpinismus

S námi se Alpenverein
opravdu vyplatí!

www.oeav.cz
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E

od 1 . z
á
do kon ř í až
ce
pro v š rok u
e ch
nové č ny
leny

IN

 na horských chatách až
o 50 % levněji, slevy až 20%
v obchodech a další výhody
pro členy OEAV.CZ

Pojištění je poskytováno v rámci členství
v rakouském alpském svazu Alpenverein.
Podrobné podmínky pojištění a poskytovaných
slev naleznete na www.oeav.cz

OEAV.CZ s.r.o. Údolní 57, Brno
tel. 606 075 575
clenstvi@oeav.cz
Kontaktní místa po celé ČR

on-line registrace a platba = pojištění ihned
www.alpenverein-express.cz

Zlato, stříbro
i bronz
Při skicrossových závodech na zimní olympiádě v Pchjongčchangu se
rozděloval půltucet medailí. Elanu se podařilo získat hned čtyři z nich, včetně
obou zlatých.
Martin Tekše

Slogan Elanu „Always Good Times“ má
vystihovat zábavu při lyžování, příjemné
chvíle strávené s přáteli a pozitivní energii.
Většina lidí si ho nejspíš spojuje hlavně
s rekreačním lyžováním. Nyní už ale
bezpečně víme, že stejně dobře může
platit i na té nejvyšší úrovni, dokonce i
když jsou v sázce olympijské medaile.
Tímto „důkazem“ je příhoda z rána před
ženským finálovým závodem ve skicrossu
na letošní zimní olympiádě v jihokorejském
Pchjongčchangu.
Bylo pět ráno a teplota zůstávala hluboko
pod nulou. Většina lidí by se pohodlí
vyhřáté postele nevzdala ani za nic. Kelsey
Serwaová s Brittany Phelanovou se však už
v tuto brzkou hodinu společně rozehřívaly
na rotopedech v posilovně. Poté se
společně vydaly na svah, kde se odehrával
závod. Osmifinále, čtvrtfinále, semifinále,
finále… Lyže jely jako blesk a Kelsey i
Britanny se neustále držely na špici. A to
i v té poslední, nejdůležitější jízdě. Chvíli
po poledni už měly každá svou vlastní
olympijskou medaili: zlato pro Kels, stříbro
pro Britt. Děvčata jsou nejlepší kamarádky

28

GEPA Pictures

už tolik let, že jim na barvě kovu jejich
medailí nejspíš ani tolik nezáleželo. Po
stříbrné ze Soči bylo ale zlato z Koreje pro
Kelsey dalším logickým milníkem. „Pořád
ještě nemůžu uvěřit, že se to doopravdy
stalo. Všechno vyšlo úplně dokonale. Trenéři
odvedli skvělou práci a lyže od Elanu jely
jako s raketovým pohonem. Nejlepší ale
bylo potkat se na pódiu s Brittany, která
je dlouhá léta mojí nejlepší kamarádkou.
Z její medaile mám stejnou radost jako z té
své,“ prozradila nám Kelsey během své
návštěvy v Begunje. Její triumf činí ještě
působivějším fakt, že kvůli zranění musela
vynechat skoro celou sezónu 2016/2017.
„Byl to nejlepší den mého života. Před
třemi lety jsem přešla od klasického
alpského lyžování ke skicrossu – a teď
mám stříbrnou olympijskou medaili. A
moje kamarádka Kelsey zlatou. Vždycky
spolu trénujeme, pomáháme si a vzájemně
se podporujeme, když se jedné z nás
něco nedaří. I proto na ten okamžik nikdy
nezapomenu. Zapomenout ale nesmím
ani na lyže, které se o medaili zasloužily
taky. Elan dělá ty nejrychlejší lyže na

světě. Pro lyžaře je naprosto zásadní, aby
svému vybavení stoprocentně důvěřoval,
jinak nikdy nemůže jet naplno. A já lyžím
od Elanu věřím na sto procent,“ říká
s úsměvem Brittany Phelanová.
Jen dva dny před závodem žen si slávy užil
také jejich týmový kolega Brady Leman.
„V Soči mi medaile utekla jen o vlásek.
Nezbylo mi než další čtyři roky tvrdě makat
a trpělivě čekat na další šanci. Olympijské
zlato je něco neuvěřitelného. Moc dobře
ale vím, že tento úspěch není jenom moje
zásluha – velkou zásluhu na tom měly i lyže
Elan,“ vysvětluje dvaatřicetiletý Kanaďan
z Calgary, mimo jiné také vítěz X-Games.
Olympijská medailová sada by však
nebyla kompletní bez bronzu. O doplnění
olympijské sbírky Elanu se zasloužil
ruský závodník Sergej Ridzik. Jakým
jiným sloganem bychom popsali kvartet
olympijských medailí než „Always Good
Times”?
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PRECISION

6
1

4

2
3
5

1

KARBONOVÁ
PODLOŽKA
S PROFILEM CAMBER

2

Pevnost a energie.

Více energie a dynamiky
při průjezdu obloukem.

3

ŠPIČKA ARROW
Okamžité nasazení
oblouku.

DŘEVĚNÉ JÁDRO
RESPONSE FRAME

4

PATKA ARROW
Snadné oblouky, méně
námahy.

6

5
Vynikající skluzové
vlastnosti.

Technologie Arrow („šipka“) využívá speciálně tvarované karbonové podložky a titanalové
strukturální vrstvy, jejichž vzájemné působení v konstrukci lyže umožňuje bleskově rychlou
ovladatelnost lyže a naprostou přesnost. Do lyže je zabudován karbonový plát s proﬁlem camber,
který způsobuje rychlý přenos síly na špičku lyže. Tato energie přechází na vrstvu z titanalu ve
tvaru šipky a je okamžitě přeměněna na neuvěřitelně silný tlak na hrany.
30

Plynulá jízda, nízká
hmotnost.
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ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

pokročilý

středně pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

TERÉN

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

upravený

23 110 Kč
749 €

19 820 Kč
649 €

23 110 Kč
749 €

SLX
Fusion

SL
Fusion

GSX
Fusion

KÓD_ AAKEBT18

KÓD_ AALEET18

KÓD_ AAJEEQ18

PROFIL_ Arrow Rocker

PROFIL_ Arrow Rocker

PROFIL_ Arrow Rocker

TEcHNOLOGIE_ Technologie Arrow, Boční hrany

RST, Dřevěné jádro Response Frame,
2 vrstvy Ti, Skluznice Nanotech

TEcHNOLOGIE_ Technologie Arrow, Boční hrany

RST, Dřevěné jádro Response Frame,
2 vrstvy Ti, Skluznice Nanotech

TEcHNOLOGIE_ Technologie Arrow, Boční hrany
RST, Dřevěné jádro Response Frame,
2 vrstvy Ti, Skluznice Nanotech

GEOmETRIE_ 121/68/104

GEOmETRIE_ 121/68/104

GEOmETRIE_ 110/69/94

DÉLKA RÁDIUS_ 155(11), 160(12), 165(12.8),

DÉLKA RÁDIUS_ 155(11), 160(12), 165(12.8),

DÉLKA RÁDIUS_ 170(17.4), 175(19.0), 180(21.2)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Fusion + Podložka Arrow

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Fusion + Karbonová
podložka Arrow /RacePlate EVO 14 + Karbonová
podložka Arrow

170(13.5)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Fusion + Karbonová

podložka Arrow /RacePlate EVO 14 +
Karbonová podložka Arrow
VÁZÁNÍ_ ELX 12.0 FUSION GW B85 /

ER 17.0 FF EVO

Síla a obratnost
Svižné a dynamické přechody z jednoho
rychlého oblouku do druhého vám umožní
lyže SLX Fusion, která je novou definicí
“silné energie” a je doslova nabitá od
špičky až po patku. Skvělá lyže pro rychlé
a úzké oblouky.

170(13.5)

VÁZÁNÍ_ ELX 11.0 FUSION GW B85

Slalomový carving
Model SL Fusion je stejné závodní auto
jako SLX, jen palivo má méně oktanu. Je
ideální na nedělní vyjížďku – dostatečně
sportovní a zároveň pohodovější
a tolerantnější k chybám. Vydržíte na něm
dělat krátké oblouky delší dobu při stejném
množství paliva.

VÁZÁNÍ_ ELX 12.0 FUSION GW B85 / ER 17.0

FF EVO

Rychlost & síla
Pokud milujete jasná horská rána a čerstvě
upravené svahy, jestli je vaší vášní rychlost
a vyžíváte se v dlouhých rychlých obloucích,
jestli za vámi zůstává jen oblak sněhu,
pak je lyže GSX Fusion pro vás tou pravou
volbou.
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Pohled
do zákulisí
Každý velký příběh se začíná odvíjet v zákulisí. V případě Elanu je tímto „zákulisím“
malá kancelář v Begunje, kde sídlí vedení závodního týmu. Právě zde je pracoviště
Blažara Lazara, manažera, koordinátora a tak trochu i otce týmu, který sklízí velké
úspěchy ve skicrossových závodech na zelených lyžích značky Elan. Ve skutečnosti
je to ale jen jedno z jeho několika pracovišť, hodně totiž cestuje nebo je v terénu.
Martin Tekše

Elanu se podařilo sestavit velice silný
skicrossový tým. Jeho členky a členové,
kteří se pyšní úctyhodnou sbírkou vítězství,
pohárů a medailí, vyhrávají závody
světového poháru, mistrovství světa,
olympiády i X-Games a na stupních vítězů
chybějí jen málokdy. Tahle kosmopolitní
parta mezi sebou mluví slovinsky, anglicky,
francouzsky, rusky, německy nebo česky.
Celá mezinárodní operace ale samozřejmě
musí mít nějaké „velitelství“ – a tím je
firma Elan ve slovinském Begunje, kde
má ústředí závodní tým Elanu. Samotná
místnost se od dob Ingemara Stenmarka,
Bojana Križaje a Matejy Svetové příliš
nezměnila, ale lidé pochopitelně ano. Elan
do světa skicrossu naplno vstoupil před pěti
lety a brzy se stal jedním z nejsilnějších
hráčů. Skupinu nově doplnil silný kanadský
kontingent složený z olympijských vítězů
Kelsey Serwaové a Bradyho Lemana
a stříbrné olympijské medailistky Brittany
Phelanové. Slovinsko v týmu zastupuje
někdejší mistr světa a vítěz světového
poháru Filip Flisar, Rusko bronzový
z Pchjongčchangu Sergej Ridzik, Francii
Terence Tchiknavorian a Švýcarsko Ryan
Regez.
Každý tým pochopitelně potřebuje šéfa,
koordinátora, otcovskou autoritu –
říkejte si tomu, jak chcete. V závodním
skicrossovém týmu Elanu patří role
vedoucího už čtyři roky Blaži Lazarovi,
dlouholetému veteránovi Elanu. Blaž je
hloubavý a organizačně nesmírně zdatný
muž. Tento nadšený lyžař a všeobecně
nadaný sportovec v létě drtí soupeře
na tenisových kurtech svým zákeřným
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Alex Štokelj

bekhendem. Vypadá to, že Blaž se se pro
tuto práci přímo narodil. Funguje jako
jakési neviditelné dynamo: na první pohled
ho není příliš vidět, ale vždy se stará o to,
aby vše běželo jako na drátkách. Dění
v zákulisí totiž často bývá zajímavější než
to, co se odehrává ve světlech reflektorů.
Téměř veškerá, pro jakýkoliv úspěch
bezpodmínečně nutná dřina, zůstává
pohledům veřejnosti skryta. Je zřejmé, že
práce „v zákulisí“ není vždy jednoduchá.
Dost často se stane, že se motivace
a ambice vyčerpají a nastupuje krize.
Dochází k názorovým neshodám a někdy

dojde i na zvýšení hlasu. V takových
okamžicích je ze všeho nejvíc potřeba
zachovat chladnou hlavu a další kroky
pečlivě promyslet. Žádá si to určité
diplomatické dovednosti jako schopnost
zklidnit situaci a podívat se na ni z odstupu
a odlišných úhlů pohledu.
A proto Blaž jen málokdy chybí na velkých
sportovních akcích, ať už se jedná o závody
světového poháru, mistrovství světa nebo
olympiádu. Pravidelně také navštěvuje
týmové tréninky, zejména při testování
materiálu a vybavení. Díky tomu dokonale
vidí do fungování různých týmů i do hlav

jednotlivých závodníků. Blaž také úzce
spolupracuje s techniky, kteří jednotlivým
týmům poskytují servis. „Musím říct, že
svou práci miluju. Mám rád cestování,
lyžování, ale hlavně všechny kluky i holky
z našeho týmu. A pak taky tu skvělou
skicrossovou atmosféru. V poslední době
se sice konkurence v tomto sportu hodně
zvýšila, pořád ale oproti jiným sportům
zůstává velice uvolněná. Za ty čtyři roky,
co jsem u týmu, se profesionální vztahy
rozvinuly v přátelství,“ říká Blaž, který
má také za úkol sloužit jako spojka
mezi závodníky a vývojářským týmem.
„Závodníci mívají speciální požadavky na
stavbu a nastavení lyží. Proto jsou pro nás
velmi důležití naši technici Tomaž Trdina
a Zmago Tonejc, kteří zajišťují technickou
stránku věci. Oni jsou spojovacím článkem
mezi závodním týmem a vývojářským
a designovým oddělením Elanu,“ dodává.
Samotní závodníci si Blažův podíl na
svých sportovních úspěších velice dobře
uvědomují. „Blaž je jako šéf závodního
skicrossového týmu skvělý. Umí naslouchat
a má pro nás závodníky velké pochopení.
Výborně se orientuje nejen ve své práci,
ale taky v celém procesu výroby lyží,
takže naše požadavky dokáže přesně
přetlumočit klukům z oddělení vývoje.
Blaž rozhodně patří mezi nejdůležitější
strůjce mých největších sportovních
úspěchů,“ říká o něm slovinský skicrossový
šampion Filip Flisar. „Blaže i jeho práce si
nesmírně vážím. Jeho zásluhy na úspěších
skicrossového týmu Elan se jen stěží dají
vyčíslit. Vkládá do nás a do své práce
spoustu know-how a moudrosti – nejen
co se sportu týče, ale taky lidsky,“ přidává
se Kelsey Serwaová. A Brittany Phelanová
dodává: „Tým Elanu je jako rodina, a já
jsem velice hrdá na to, že můžu být její
součástí. Blaž je prostě úžasný. Když mi
podával lyže, které jsem si s sebou brala
na stupně vítězů v Pchjongčchangu, prostě
jsem ho musela obejmout.“ „Naše vztahy
s Elanem jsou dlouhodobě skvělé. Plně
se soustředí na to, aby přišli s co možná
nejlepšími lyžemi, a jejich vývojářský tým
pokaždé přidá onu pomyslnou třešinku
na dortu, těch pár procent navíc, které
nakonec často rozhodují. Blaž se zase
vždycky stará o to, aby nám závodníkům
nic nechybělo, za což jsme mu pochopitelně
velmi vděční,“ uzavírá Brady Leman
a všichni závodníci souhlasně přikyvují.
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FREERIDE

RIPSTICK

3

2

1

TECHNOLOGIE TNT
Podporuje jistotu lyžaře
v každé situaci na horách

1

PROFIL AMPHIBIO
Extrémní pohyblivost
a skvělé držení hran

2

DŘEVĚNÉ JÁDRO
TUBELITE
Síla a energie

Technologie TNT od ﬁrmy Elan je jedinečnou inovativní kombinací dřevěného jádra TubeLite
vybaveného karbonovými trubičkami po celé délce lyže, výplně VaporTip a moderních kompozit
zabudovaných do špičky dřevěného jádra lyže.
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3

VÝPLNĚ
VAPOR TIP
Plynulá jízda,
nízká hmotnost

NEUVĚŘITELNĚ VELKÉ. NEUVĚŘITELNĚ BLÍZKO.
90 LANOVEK A VLEKŮ
284 KM ZÁBAVY NA SJEZDOVKÁCH
80 LYŽAŘSKÝCH CHAT

www.skiwelt.at
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MOTORWAY EXIT
Kufstein Süd
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MOTORWAY EXIT
Wörgl Ost
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NEUVĚŘITELNĚ MNOHO ZÁBAVY

NEUVĚŘITELNĚ ŠIROKÁ NABÍDKA

284 km perfektně upravených sjezdovek
90 nejmodernějších lanovek a vleků
více než 80 původních chat
Vesnička „ALPENIGLU® Dorf“: Iglú
hotel, iglú restaurace, bar a ledová
výstava
4 funparky, Skimovie trasy, SkiWelt
chill area s wifi zdarma atd.
Sáňkování ve dne v noci: 3 osvětlené
sáňkařské dráhy

y lyžování:
n
d
tý
é
n
in
d
o
R
&
. - 21.12.2018
019
8.12

16.3. - 31.3.2

* Děti do 1
5 let zdarm
a!

10 kilometrů večerního lyžování největší nabídka večerního lyžování
v Rakousku
22 lyžařských škol s vlastními
dětskými lyžařskými školami, hlídání
malých dětí (od 5 měsíců) a cvičné
louky zdarma.

*Pokud si jeden z rodičů zakoupí alespoň 3denní SkiWelt skipas, obdrží všechny jeho děti do 15 let (ročníky
2003-2012) skipas do lyžařské oblasti SkiWelt Wilder
Kaiser - Brixental na stejnou dobu zdarma.

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH • Dorf 84 • AT 6306 Söll • TEL +43. 5333. 400 • www.skiwelt.at

FREERIDE

RIPSTICK

expert

pokročilý

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert
ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

pokročilý

pokročilý

pokročilý

středně pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

proměnlivý

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

středně pokročilý

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

upravený

upravený

17 570 Kč
649 €

17 210 Kč
639 €

16 140 Kč
599 €

13 760 Kč
490 €

RIPSTIcK 116

RIPSTIcK 106

RIPSTIcK 96

RIPSTIcK 86

KÓD_ AD0DXF18

KÓD_ AD0DXL18

KÓD_ AD1DXG18

KÓD_ ADDDXR18

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Mountain Rocker

TEcHNOLOGIE_ Technologie TNT, Boční

TEcHNOLOGIE_ Technologie TNT, Boční

TEcHNOLOGIE_Technologie TNT, Boční hrany

SST, Dřevěné jádro Tubelite, Vaportip,
Laminát

TEcHNOLOGIE_ Technologie TNT, Boční
hrany SST, Dřevěné jádro Tubelite, Vaportip,
Laminát

hrany SST, Dřevěné jádro Tubelite, Vaportip,
Laminát

hrany SST, Dřevěné jádro Tubelite, Vaportip,
Laminát

GEOmETRIE_ 143/116/132

GEOmETRIE_ 140/106/122

GEOmETRIE_ 134/96/113

GEOmETRIE_ 128/87/108

DÉLKA RÁDIUS_ 167(15.8), 174(17.0),

DÉLKA RÁDIUS_ 167(14.9), 174(16.2),

DÉLKA RÁDIUS_ 163(15.4), 170(16.2),

181(18.1), 188(20.4)

181(18.0), 188(19.5)

177(17.6), 184(19.2)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

DÉLKA RÁDIUS_ 185(20.3), 193(22.9)
SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ_ ATTACK2 18 (X)

AT W_O BRAKE

Vznášejte se a zaútočte na svahy!
Největší a nejdrsnější horský zabiják
je zpět! Ale nevyžádá si žádné oběti.
Ripstick 116 byl vytvořen a prověřen
našimi nejúspěšnějšími a nejzkušenějšími
závodníky. Bezohledně zaútočí na
nejstrmější a nejnáročnější terény.
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expert

TERÉN

TERÉN

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ_ ATTACK2 13 AT W_O

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ_ ATTACK2 13 AT W_O

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ_ ATTACK2 11 GW W_O

BRAKE

BRAKE

BRAKE

Glen Plake doporučuje
Podobně jako jeho “širší bratr” je
Ripstick 106 lyžařským zázrakem pro
nejrůznější horské terény. Je skvělý od
vrcholu až na parkoviště, od základního
tábora až po cílovou metu.

Specialista na lehkost
Ripstick 96 sklízí chválu v testech
odborných časopisů a také od
profesionálních lyžařů. Osvědčil se jako
špičková freeridová lyže díky tomu, že je
lehký, všestranný a umožňuje hladkou
jízdu za jakýchkoli sněhových podmínek.

SUV na sjezdovky
Ripstick 86 je ideální
kombinací všestrannosti, skvělé
pohyblivosti a výborného výkonu za
téměř jakýchkoli podmínek. Na tuto
freeridovou lyži se můžete spolehnout
kdykoli a kdekoli, od volného terénu na
vrcholu hory až po sjezdovku.

OTP Birkenhof

V hotelu
na Vás čeká pohostinnost, rodinná
atmosféra a vynikající kuchyně.

Náš tradiční 4* hotel se nachází na západním okraji střediska
Bad Kleinkirchheim na klidném a slunečném místě ve svahu.
V hotelu OTP se o Vás vždy výborně postaráme!
K dispozici je bowlingová dráha vhodná i pro děti, stolní tenis,
fitness, squashová hala, wellness s bazénem, sauna, oddělená
odpočinková místnost (od ledna 2019), masáže a další! Ve středisku
Bad Kleinkirchheim na Vás čeká 103 km sjezdovek, 24 vleků a lanovek,
4 lyžařské školy, kilometry nádherných běžkařských tras, osvětlená
sáňkařská dráha, zimní turistické cesty nebo túry na sněžnicích.
„Familien-Euro“ – senzační nabídka pro rodiny! Dítě do 12 let, jehož
rodič si koupí 6denní skipas, obdrží 6denní skipas jen za cenu 6 eur.

7denní balíček Bílá zimní radost obsahuje:

* ubytování s polopenzí
* snídaňový bufet (produkty z Korutan) a nadstandardní
polopenzi s tematickými večery (italská, maďarská,
korutanská a mezinárodní kuchyně)
* volné užití wellness, bazénu (6x16 m, 27 °C) i sedacího
bazénu (34 °C) od 7,30 do 19 hodin, ve středu
do 21 hodin
* saunový svět, parní kabiny, finská sauna
* infra kabina, zážitková sprcha
* koupací taška na celý pobyt s županem a ručníky
* fitness místnost s kardiostroji
* sluneční terasy

*
*
*
*
*
*
*
*

squashová hala (vybavení za poplatek)
Cena na osobu
billiard, šipky, stolní fotbal, stolní tenis
bezplatné parkování
od 552 eur
herna pro děti
na 7 nocí
místnost s Playstation pro velké i malé
bowling (za poplatek)
WLAN zdarma
poukaz do wellness v hodnotě 45 eur/dospělého

Rezervace je možná jen na 7 nocí, nedá se kombinovat s jinými slevami.
Platnost od 5. ledna do 9. března 2019.

https://otp-birkenhof.at/de/weisse-winterfreude-ab-7-nachte
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ADVENTURE

IBEX

3

4

2

1

TECHNOLOGIE BRIDGE
Výkonnost při výstupu
& spolehlivost při sjezdu.

1

DŘEVĚNÉ JÁDRO
TUBELITE
Pevnost, stabilita,
snadná ovladatelnost.

2

VÝPLNĚ
VAPOR TIP
Plynulá jízda bez
zvýšení hmotnosti.

3

PODLOŽKA CYA
ALU PLATE

4

Zaručuje spolehlivé
připevnění k lyži.

Technologie Bridge snižuje hmotnost lyže, zlepšuje torzní stabilitu a zaručuje naprosto efektivní
přenos sil na hrany. Unikátní inovativní 3D tvar zabraňuje ulpívání sněhu na lyži. Dřevěné jádro
je vyztuženo výplněmi VaporTip, které přispívají k plynulosti jízdy a další redukci hmotnosti.

38

PLÁŠŤ KARBON
POWER
Torzní stabilita,
efektivní přenos sil,
ochrana proti ulpívání
sněhu na lyži.

ADVENTURE

IBEX

BACKCOUNTRY MAGAZINE
EDITOR'S CHOICE

pokročilý

expert
ÚROVEŇ LYŽAŘE

pokročilý

expert
ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

pokročilý

středně pokročilý

nahoru

nahoru

nahoru

nahoru

dolů

dolů

22 750 Kč
849 €

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

dolů

16 490 Kč
619 €

dolů

21 000 Kč
779 €

14 980 Kč
559 €

IBeX 94
caRBoN XLT

IBeX 94
caRBoN

IBeX 84
caRBoN XLT

IBeX 84
caRBoN

KÓD_ ADJDBJ17

KÓD_ ADKDBM17

KÓD_ ADJCQV17

KÓD_ADMDBF17

PROFIL_ Mountain Rocker

PROFIL_ Mountain Rocker

TEcHNOLOGIE_ Technologie Bridge, Dřevěné

jádro Tubelite, Výplň Vapor, Hliníková podložka,
Plášť Carbon Power

TEcHNOLOGIE_ Technologie Bridge, Dřevěné
jádro Tubelite, Výplň Vapor, Hliníková podložka,
Laminát

GEOmETRIE_ 120/84/105

GEOmETRIE_ 120/84/105

DÉLKA RÁDIUS_ 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0),

DÉLKA RÁDIUS_ 156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0),

170(19.0/18.0), 177(20.0 /19.0)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

HmOTNOST_ 1350g +/- 50g (163)

HmOTNOST_ 1030g +/- 50g (163)

HmOTNOST_ 1200g +/- 50g (163)

VÁZÁNÍ_ ION 12

VÁZÁNÍ_ ION 12

VÁZÁNÍ_ ION 12

Nový touringový standard
Ibex 94 uspokojí skialpové nadšence,
kteří chtějí lehké a širší lyže pro hlubší sníh.
Tento model je vybaven nejmodernější
technologií pro redukci hmotnosti
a vyznačuje se větší šířkou.

Maximální skialpinistický zážitek
Pro náročné dobrodruhy, kteří chtějí lyže
s nejlepšími technologiemi, jsou lyže Ibex
84C XLT tou pravou volbou. Tyto touringové
lyže s nízkou hmotností a skvělým jízdním
výkonem mají výborné vlastnosti jak při
výstupu, tak při sjezdu.

Všestranná touringová lyže
Ibex 84 C podává skvělý výkon díky
moderním technologiím, kterými je tato lyže
vybavena. Je lehká, takže umožňuje rychlý
výstup, a zároveň stabilní a silná při sjezdu.

PROFIL_ Mountain Rocker

PROFIL_ Mountain Rocker

TEcHNOLOGIE_ Technologie Bridge, Dřevěné

TEcHNOLOGIE_ Technologie Bridge,

jádro Tubelite, Výplň Vaportip, Hliníková
podložka, Plášť Carbon Power
GEOmETRIE_ 130/94/111
DÉLKA RÁDIUS_ 163(18.9), 170(20.1),

177(21.2), 184(22.7)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat
HmOTNOST_ 1150g +/- 50g (163)
VÁZÁNÍ_ ION 12

Nový ultralehký touringový standard
Ibex 94 C XLT je určen pro dobrodruhy,
kteří u svého vybavení nechtějí dělat
žádné kompromisy a vyžadují lyže
s nejlepšími jízdními vlastnostmi a s co
nejnižší hmotností, aby mohli zdolávat ty
nejnáročnější trasy a terény.

Dřevěné jádro Tubelite, Výplň Vapor,
Hliníková podložka, Laminát
GEOmETRIE_ 130/94/111
DÉLKA RÁDIUS_ 163(18.9), 170(20.1), 177(21.2),

184(22.7)
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IoN 12 BINdING
W/Brakes
IBeX 84 SKINS
KÓD_ DTS71017
expert
ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

středně pokročilý

mATERIÁL_ Mohér/nylon
pokročilý

65% – 35%

ADHEZE_ Lepidlo
středně pokročilý

nahoru

DÉLKY_ 156, 163, 170, 177

nahoru

TYP_ Předtvarovaný stoupací pás
FIXAcE NA ŠPIČcE_ Kovová svorka

mODELY LYŽÍ_ Ibex 84, Ibex 84

TERÉN

TERÉN

FIXAcE NA PATcE_ Spona

dolů

Karbon, Ibex 84 Karbon XLT

dolů

10 550 Kč
399 €

9 450 Kč
359 €

KÓD_ DTG32869
mOŽNÉ BRZDY [mm]_ 85/100/115/130
HmOTNOST_ 579 g
DIN_ 5–12
POPIS_ Nejvýkonnější, nejspolehlivější

a nejsnadněji ovladatelné lehké vázání,
které si umíte představit. Díky provedení
BootStop je toto vázání lehčí, jednodušší
a má méně pohyblivých součástí.

URČENO PRO_ Freeridové lyžaře a skialpinistické nadšence

15 710 Kč
589 €

4 870 Kč
179 €
IBeX 94 SKINS
KÓD_ DTS71217

mATERIÁL_ Mohér/nylon

IoN 12 deMo BINdING
W/Brakes

ADHEZE_ Lepidlo

KÓD_ DTG32871

DÉLKY_ 163, 170, 177, 184

65% – 35%

TYP_ Předtvarovaný stoupací pás
FIXAcE NA ŠPIČcE_ Kovová svorka
FIXAcE NA PATcE_ Spona
mODELY LYŽÍ_ Ibex 94 Karbon,

Ibex 94 Karbon XLT

IBeX 84

IBeX 78

KÓD_ ADNDBH17

KÓD_ ADOEKL18

PROFIL_ Mountain Rocker

PROFIL_ Mountain Rocker

TEcHNOLOGIE_ Technologie Bridge,

Laminované Dřevěné Jádro, Výplň Vapor,
Podložka Aluplate, Laminát

TEcHNOLOGIE_ Technologie Bridge,
Laminované Dřevěné Jádro, Výplň
Vapor, Laminát

GEOmETRIE_ 120/84/105

GEOmETRIE_ 114/78/100

DÉLKA RÁDIUS_ 156(17.0/16.0),

DÉLKA RÁDIUS_ 149(16.0/15.0),

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

HmOTNOST_ 1290g +/- 50g (163)

HmOTNOST_ 1290g +/- 50g (163)

VÁZÁNÍ_ ION 12

VÁZÁNÍ_ ION 12

Dobrodružství začíná
Pro ty, kteří upřednostňují radost
z pohybu před dobrodružnými
výpravami, je Ibex 84 ideální
touringovou lyží. Nabízí kombinaci
skvělé ceny a spolehlivého výkonu jak
při výstupu, tak při sjezdu.

První outdoorová zkušenost
Lyže Ibex 78 jsou určeny pro
aktivní lyžaře, kteří si poprvé chtějí
vyzkoušet skialpinismus. Pokud
chcete dělat rychlé pokroky, budou
pro vás tyto lyže ideální volbou.

163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0),
177(20.0/19.0)

156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0),
170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)

mOŽNÉ BRZDY [mm]_ 85/100/115/130
DIN_ 5–12
POPIS_ Vázání se skvělými vlastnostmi,

navíc s výhodným provedením pro
půjčovny. Rychlé a spolehlivé nastavení
pomocí jediného nástroje. Rozpětí 62 mm
umožňuje použití pro 7 velikostí bot
mondo. Systém montování umožňuje
spolehlivou výměnu za vázání ION, které
není určeno pro půjčovny.

4 870 Kč
179 €

URČENO PRO_ Freeridové lyžaře a skialpinistické nadšence

IBeX 78 SKINS

17 270 Kč
640 €

KÓD_ DTS81018
DÉLKY_ 149, 156, 163, 170, 177
mATERIÁL_ Mohér/nylon

65% – 35%

ADHEZE_ Lepidlo
TYP_ Předtvarovaný stoupací pás
FIXAcE NA ŠPIČcE_ Kovová svorka
FIXAcE NA PATcE_ Spona
mODELY LYŽÍ_ Ibex 78

4 870 Kč
179 €

IoN cRaMPoN
KÓD_ DTG32257
mOŽNÉ BRZDY [mm]_ 85/95/100/115/130
HmOTNOST_ 137 g
POPIS_ Stoupací železa pro tvrdý a zledo-

vatělý sníh. Snadno a rychle se připevní
nebo sundají jednou rukou doslova za
pochodu.

URČENO PRO_ Freeridové lyžaře a skialpinistické nadšence
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2 750 Kč
109 €

Ať je léto nebo
zima, na Trojáku
je vždy prima!
� Ubytování v hotelových pokojích
a apartmánech
� Pronájem prostor na školení či ﬁremní akce
� Relaxace – bazén, sauna, masáže
� Sportovní aktivity – bowling, squash,
kulečník, minigolf, dětské hřiště
� Restaurace
� Parkování zdarma
K areálu náleží sjezdovka, Yetty ski škola
a půjčovna vybavení s novými modely lyží ELAN
� zapůjčení lyžařského a snowboardového
vybavení
� testování lyží ELAN
� individuální výuka snowboardingu a lyžování
� skupinová výuku pro MŠ, ZŠ i SŠ
� parkování zdarma
Provozní doba ski areálu:
PO:
11–16 hod.
ÚT–SO: 9–20 hod.
NE:
9–17 hod.
Další informace o rekreačním komplexu
v Hostýnských vrších najdete na stránkách

www.trojak.cz.

@skiarealtrojak
Skiareál Troják

ADVENTURE

SKLÁDACÍ
TOURINGOVÉ
LYŽE

NOVÉ
POJETÍ
SKIALPINISMU

1

Lyže jsou rozděleny
na dvě části spojené
podložkou

2

Při složení se podložka
otáčí kolem své
osy o 180°

3

Když se lyže skládají,
podložka se připevní
k přední části lyže,
zadní část lyže se složí
kolem středového
pantového spoje
o 180°

4

Při lyžování samotném
nosná podložka
absorbuje sílu působící
v oblasti středového
pantu.

180°

Snadná přeprava tradičního lyžařského vybavení se může při dobrodružstvích v horském terénu, ve sněhu a na skalách často stát problémem.
Abychom vám usnadnili přenášení lyží a zlepšili vaši mobilitu, přichází Elan s novými skládacími lyžemi té nejvyšší kvality, které vás nijak
neomezují v pohybu. Snadno, rychle a spolehlivě je připevníte k batohu. Jako základ pro tento pokrokový designérský počin jsme vzali lyže
Elan Ibex, rozřízli je na polovinu a spojili je revolučním skládacím mechanismem umístěným na ﬁxní hliníkové podložce, kterou lze otočit
o 180° a z lyží o délce 163 cm tak za méně než 20 sekund pro snadnější transport udělat lyže pouze devadesáticentimetrové. A navíc díky této
podložce umožní tyto lyže mnohem spolehlivější a snadnější jízdu.
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“Klasické lyže připevněné k batohu mají tendenci
zachytávat se o kameny a kořeny, někdy je problémem
i samotný sklon svahu. Skládací lyže všechny tyto
komplikace skvěle řeší. Tyto lyže vám poskytují nejen
úplnou volnost pohybu, ale podávají také naprosto
vynikající výkon na sjezdovce. Základovou podložku pod
botou, na které je upevněno vázání, považuji za skvělou
a nápaditou inovaci, která poskytuje správnou míru torzní
stability a pevnosti. Vysoká výkonnost a bezpečnost
těchto lyží pro mě byly velice příjemným překvapením.”

pokročilý

středně pokročilý
nahoru

TERÉN

daVo KaRNIČaR

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

dolů

39 900 Kč
1 479 €

IBeX TacTIX caRBoN IoN 12
KÓD_ ADPEPU18
PROFIL_ Mountain Rocker
TEcHNOLOGIE_ Technologie Bridge; Skládací Lyže
GEOmETRIE_ 120/84/105
DÉLKA RÁDIUS_ 163(18.0/17.0),

170(19.0/18.0)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Karbonová podložka
VÁZÁNÍ_ ION 12 DEMO

Snadno se nosí, skvěle se na nich jezdí
Snadná přeprava tradičního lyžařského vybavení
se při dobrodružstvích v horském terénu, ve
sněhu a na skalách může často stát problémem.
Abychom vám usnadnili přenášení lyží a zlepšili
vaši mobilitu, přichází Elan s novými skládacími
lyžemi té nejvyšší kvality, které vás nijak
neomezují v pohybu. Snadno, rychle a spolehlivě
je připevníte k batohu.
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ŽENSKÝ
PRINCIP
Elan W Studio letos slaví patnácté výročí od svého založení. Při té příležitosti jsme si s Melanjí
Šoberovou, zakladatelkou a ředitelkou W Studia popovídali o navrhování lyží a dalšího sportovního
vybavení. Výsledky práce jejího týmu dynamických designérek totiž svými inovacemi přinášejí radost
lyžařkám po celém světě.
Gregor Šket

Elan jako jeden z prvních výrobců
sportovního vybavení přišel s produkty,
které zohledňují ženskou stavbu těla,
fyzickou sílu a pochopitelně také ženský
cit pro styl a vkus. V Elan W Studiu se
sešel tým dynamických žen se sportovním
duchem, který pracuje na vývoji dámských
lyží a lyžařských doplňků. Bývalá závodní
lyžařka Melanja Šoberová zodpovídá za
strategické plánování produktů pod záštitou
značky Elan. Kromě jiného dohlíží na vývoj
různých kategorií produktů a koordinuje
jednotlivá oddělení společnosti. Vytrvale
také hledá ideální rovnováhu mezi
vývojem a možnostmi výroby na jedné
straně a požadavky trhu na straně druhé
tak, aby všem lyžařkám přinesly vždy
skvělý požitek – „Always Good Times”.
Melanja patří mezi zakladatelky W Studia
a dlouhá léta stojí v jeho čele. Její
kolegyně pocházejí z celého světa i mnoha
profesních oblastí, všechny je ale spojuje
upřímná a hluboká láska k lyžování. Díky ní
také přicházejí s průkopnickými, technicky
špičkově řešenými a vizuálně přitažlivými
produkty. To vše přispívá k radosti ženlyžařek a umožňuje jim užít si pohodu ve
společnosti dobrých přátel, sněhu a slunce
v horské kulise. Tento designérský tým
usnadnil a zpříjemnil lyžování mnoha
ženám po celém světě.

Klemen Razinger

W Studio firmy Elan letos slaví
patnácté narozeniny. V době jeho
vzniku v roce 2003 na trhu ale příliš
mnoho sportovního vybavení speciálně
zaměřeného na ženy neexistovalo. Jak
jsi vlastně přišla na myšlenku vytvářet
produkty určené dámským lyžařkám?
Elan se na různé skupiny zákazníků
soustředí dlouhodobě. Při analýze využívání
lyží i jejich uživatelů se před námi postupně
začaly jasně ukazovat různé skupiny, takže
jsme se rozhodli vyvíjet lyže přizpůsobené
jejich specifickým potřebám. Jednou
z těchto skupin pochopitelně byly i ženy.
Proto jsme se také rozhodli sbírat poznatky
a informace o tom, jak nejlépe postupovat
při vyvíjení inovací konkrétně zaměřených
na ženy. Tato fáze shromažďování podnětů
a dat sice trvala poměrně dlouho, ale dnes
díky tomu víme, co lyžařky chtějí a jak při
procesu vývoje nejlépe zohlednit jejich
přání a cíle.
Jak důležitá je pro tebe skutečnost, že
celý tým tvoří výhradně ženy?
Všechny skupiny produktů vyvíjíme
podle požadavků zákazníků. Co možná
nejdůkladněji zkoumáme jejich zkušenosti
s výrobky naší značky, abychom věděli,
co ponechat tak, jak to je, co vylepšit a co
třeba úplně vypustit. W Studio se podílí
na fázi výzkumu a vývoje, kdy nejprve
zanalyzujeme uživatele a následně
přicházíme s nápady, které produktovému
manažerovi pomohou při vytyčování

podoby nových projektů. Tým se účastní
počátečních fází designu, prověřování
zvolených postupů a také závěrečného
testování. Každá z nás používá naše
produkty každodenně, a tak získáváme
další zpětnou vazbu a podklady pro další
vývoj.
V týmu W Studia spolupracují kreativní
ženy různého věku, národností
i profesních specializací. Je podle tebe
tato rozmanitost důležitým faktorem
při nacházení inovačních řešení, ať už
se týkají grafického designu nebo ryze
technologických a funkčních otázek?
Samozřejmě! Zákaznice jsou velice
rozmanitá skupina a náš tým do jisté
míry kopíruje klíčové zákaznické profily.
Pochopitelně nelze zachytit každý
potenciální uživatelský profil, ale přímý
kontakt s lidmi, kteří lyžováním každodenně
žijí, je pro nás nesmírně důležitý.
Lyžařskému odvětví vládnou muži, takže
v mnoha případech bývá prvním ženským
uživatelem produktu až koncová zákaznice.
V Elanu si dobře uvědomujeme, jak důležité
je zahrnout ženy do všech stádií vývoje
dámských lyží, od návrhů designu až po
umístění ve výloze prodejny.
Během loňského roku zažil tým značnou
obměnu a omlazení. Co za těmito
změnami stálo?
Dlouhodoběji spolupracujeme se skupinou
zkušených lyžařek, chtěli jsme však posílit
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rozmanitost, abychom tak mohli lépe oslovit
více typů zákaznic.
Při příležitosti patnáctých narozenin
W Studia jsi přivítala velice zajímavý
čtyřlístek nových spolupracovnic –
módní návrhářku Ninu Šušnjarovou,
tenistku Polonu Hercogovou a kanadské
lyžařky Kelsey Serwaovou a Brittany
Phelanovou, zlatou a stříbrnou
medailistku ze zimní olympiády
v Pchjongčchangu. Co si od této
spolupráce slibuješ?
Všechno to jsou výjimečně úspěšné
a kreativní ženy, nabité pozitivní energií.
A pak je tu globálně stále silnější
a známější značka Elan, což s sebou nese
také vyšší očekávání. Přizváním módní
návrhářky Niny Šušnjarové, tenistky Polony
Hercogové a kanadských lyžařek Kelsey
Serwaové a Brittany Phelanové k účasti na
přípravě limitované edice našich lyží jsme
získali především jedinečnou perspektivu
těchto silných osobností. Ovoce této
spolupráce – mimořádná a limitovaná
edice řady lyží – se na pultech objeví už
pro tuto zimní sezónu. Každá ze čtveřice
jmenovaných dam se podílela na designu
svých vlastních osobních lyží a absolvovala
s nimi všechny dílčí kroky vývoje produktů
Elanu. Při vývoji se nám podařilo vzájemně
propojit značné množství kroků a činitelů
přípravné fáze. Celý příběh tvůrčího
procesu odhalíme současně s těmito velice
speciálními lyžemi.
Podíleli se na celém projektu, hlavně
tedy jeho technické stránce, také nějací
muži?
V Elanu nepracují jen ženy, a proto je
jasné, že se muži podílejí na všech
činnostech: výrobě, vývoji i prodeji. Všichni
patříme k témuž procesu. Elan W Studio
neznamená, že lyže od A až do Z vytvářejí
výhradně ženy. Předkládají ale nápady
a nové projekty, které poté dostávají
konkrétnější podobu ve fázi průzkumu trhu
a vývoje. Následně pak tyto projekty sledují
a podílejí se na nich až k jejich dovršení.
Bylo by však pochopitelně absurdní tvrdit,
že lyže jsou tvořeny výhradně ženami.
Co obnáší proces výroby lyží a jak
dlouho to vlastně trvá?
Když pomineme dlouhodobé strategické
plánování, dostává se produkt ke
koncovému zákazníkovi obvykle zhruba po
dvou letech poctivé práce vývojářů. Jakmile
dostane projekt nové řady lyží zelenou,
pustíme se do pečlivého rozboru, jakého
cíle by vlastně měl produkt dosáhnout. Na
základě těchto informací pak připravujeme
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podklady pro oddělení vývoje a úzce s ním
spolupracujeme – vždyť právě tady se
zrodily naše nejlepší inovace. Vyrábí se tam
prototypy a hledají různá řešení problémů,
na kterých pracujeme. Zkušební tým se
poté vydává možná navrhovaná řešení
důkladně testovat s koncovými zákazníky
konkrétního produktu. Na základě jejich
zpětné vazby se rozhoduje, zda přejít do
další fáze, nebo se vrátit k práci s prototypy.
Trojrozměrná podoba produktu je dnes
velice důležitá, protože výrobky dnes
mají i více než pětiletou životnost, takže
se v tomto stadiu vyrábí spousta modelů
konkrétního produktu v „životní“ velikosti.
Jakmile dosáhneme shody na trojrozměrné
podobě, přichází chvíle grafiků.
Na marketingovém příběhu produktu se
pracuje současně s vývojem, protože
zákazníkům se musí zboží nejen líbit, ale
také by mu měli rozumět. V celém procesu
jsou zakotveny určité pojistky, tak abychom
nesešli ze správné cesty. Kromě toho se
do každé fáze snažíme zapojit i koncového
uživatele. Grafický design má u Elanu být
vždy oporou technologie, protože právě
technické inovace jsou tím, co dělá naše
produkty jedinečnými. Chceme, aby to
viděli také zákazníci.
V čem se podle tebe liší mužský
a ženský přístup k lyžování?
Ženy si mnohem víc než muži spojují
lyžování s celým spektrem zážitků na
horách, se sluncem a na čerstvém vzduchu.
Jde jim v první řadě o příjemně strávený
čas s rodinou a přáteli. Proto chceme
vytvářet takové produkty, které k těmto
příjemných chvílím a krásným vzpomínkám
přispívají – i když ne nutně na úkor výkonu
a sportovního růstu.
Na co se dámy při výběru lyží hlavně
zaměřují?
Lyže musí ženám umožnit snadný pohyb
zimním terénem – na sjezdovce i mimo ni.
Důležitá je i nízká hmotnost, nesmí však
lyžím ubírat na funkčnosti. Naším cílem
také je nabízet speciální lyže pro různé typy
lyžování i na různé druhy sněhu. Třeba na
freeride a skitouring lidé chtějí lehké, ale
současně velmi výkonné lyže.
Mnohé dámy ale patří mezi velice zdatné
lyžařky, které od lyží vyžadují maximální
výkon. Myslíte i na ně?
Samozřejmě! V nabídce lyží Elan pro
muže i ženy najdete opravdu špičkové
kousky. Závodní lyže Speed Magic
vycházejí z jedněch z nejoblíbenějších lyží
na sjezdovky – SLX. Insomnia s Interrou
zase vznikly ze stejného modelu jako

Amphibio 16 a 14. Ve freerideové nabídce
pak dámské modely nabízejí totožný výkon
jako ty pánské – nebo spíš univerzální.
Jak bys popsala podstatu dámských
lyží?
Klíčová je určitě funkčnost. Bezpodmínečně
se musejí lyžařce přizpůsobit – ať už
mluvíme o nejlehčích lyžích na světě
(Delight) nebo o závodních lyžích, musejí
splňovat jistá výkonnostní očekávání,
aby se lyžařky na svahu cítily bezpečně
a sebevědomě. Jedině tak se mohou
zlepšovat a rozšiřovat své znalosti.
A samozřejmě si u toho užívat spoustu
zábavy.
U těchto produktů ale jistě nejde jen
o tvar nebo grafiku – v prvé řadě mají
být uzpůsobeny stavbě ženského těla.
V čem se tedy dámské lyže liší od těch
pánských?
Musejí být lehčí a snadněji ovladatelné,
aby reflektovaly odlišnosti anatomie
ženského těla. Hodně se věnujeme
pečlivému a důkladnému studiu ženských
pohybových stereotypů a přenosu síly
v obloucích. Ženy obvykle dávají přednost
spíše kratším lyžím. Na nás tedy je, aby
tyto kratší lyže měly stejně dobrou stabilitu
jako ty delší. Ženy také mají při lyžování
trochu jinak umístěné těžiště. Lyže jsou
proto uzpůsobeny odlišnému postoji. Přišli
jsme se skvělými lyžemi na freeride, které
vycházejí z dámských modelů s jádrem
Tubelight. Je to dost unikátní konstrukce,
která pro snížení váhy a navýšení síly
využívá karbonové a titanalové výztuže.
Výsledné lyže jsou díky tomu nejen lehčí,
ale i snáze ovladatelné a stabilnější.
Zajímavé je, že lyže Ripstick v jádru sice
žádné kovové součástky nemají, ale přesto
odvádějí na všech typech sněhu skvělý
výkon.
Na grafice už nějaký čas spolupracujete
se Studiem Sonda. Jak tato spolupráce
vypadá?
Studio Sonda je špičková agentura a náš
dlouhodobý partner. Jsou pro nás takovou
prodluženou rukou do světa grafického
designu, což nám pomáhá držet si přehled
o nejnovějších trendech. Kromě toho ale
samozřejmě přicházejí s výjimečnými
grafickými návrhy, které následně
zapracováváme do našich produktů.

Kde při tvůrčím procesu hledáte
inspiraci?
Je to spojení vstupů z různých oblastí
a zdrojů – od aktivního sledování
a oživování si trendů až po využití znalostí,

s nimiž přicházejí naši partneři. Účastníme
se konferencí a po očku taky sledujeme
sousední odvětví.
Někdy se náš produktový tým vydá do
velkého města, kde sleduje, co lidé nosí, jak
se chovají nebo jaké produkty využívají…
Který designér je pro tebe osobně
největší inspirací?
Určitě slovinský designér automobilů Robert
Lešnik, který pracuje pro Mercedes Benz.
Oslovuje mě hlavně to, jak dokáže zůstat
věrný základním designovým směrnicím
značky a současně zanechat na své práci
specifický osobní rukopis. Je to nesmírně
nadaný návrhář, ve světě automobilového
průmyslu právem vysoce uznávaný.
Jak obtížné je každý rok přicházet
s novou grafickou podobou návrhů
a nabídnout tak něco nového
a originálního?
Rozhodně to není nic jednoduchého.
Řekla bych ale, že se nám to daří dobře,
v neposlední řadě také díky soustavné
a systematické přípravné návrhářské
práci, která vlastně nikdy nekončí. Co
se technických parametrů týče, zůstává
u dámských lyží velice důležitá nízká

hmotnost. Dá se říct, že naše superlehké
lyže Delight odstartovaly malou revoluci.
Jednoznačně mezi námi ale panuje
shoda na tom, že lyžování nemá být jen
pro závodníky. Většinu lyžařů totiž tvoří
obyčejní lidé – muži, ženy, děti, skvělí lyžaři
i začátečníci, turisté na lyžích …
Proto našimi inovacemi nemíříme jen na
špičkovou část lyžařského spektra. Jsme
jediná společnost na světě, díky jejímž
novinkám se lyžování stalo snazší třeba pro
děti. S profesionálním lyžováním to sice
nemá nic společného, ale zase to dokonale
zapadá do naší filozofie: snažit se udělat
lyžování lepší a dostupnější pro všechny
lyžaře.
Nejlehčí dámské lyže na světě jsme vyvinuli
proto, abychom lyžování přiblížili ženám
a vyřešili některé z problémů, s nimiž se
lyžařky musejí vypořádávat. Lehčí lyže
znamenají méně námahy, což na oplátku
znamená více lyžování. Vůbec pak už
nemluvím o tom, že se snáz přenášejí. Lyže
Delight otevřely na trhu segment, který
byl předtím opomenutý. Naše prodejní
výsledky ukazují, že jsme na potřeby našich
zákazníků i zákaznic zareagovali dobře.
Všechna vylepšení našich lyží tvoříme
pro uživatele a držíme se při tom našeho

poslání přiblížit lyžování lidem a ukázat jim,
že může být bezpečné, zábavné a dostupné
všem.
Jaké budoucí výzvy před vámi stojí?
Naše produkty už dlouhá léta sbírají
spoustu designových ocenění i první místa
v různých testech lyží. Revoluční lyže jsou
výsledkem naší bohaté tradice a našeho
cíle nejen dělat lyže, ale také přicházet
vždy s tím nejpokrokovějším lyžařským
vybavením, které lyžařům umožní prožívat
nezapomenutelné chvíle na horách.
Coby globální značka věříme, že dobrým
lyžařem se může stát každý, a lyžování si
náramně užívat. Proto nabízíme lyže pro
sportovce všech výkonnostních kategorií,
bez ohledu na pohlaví, věk nebo lyžařské
zkušenosti. Lyžování chápeme jako
magické spojení sněhu, slunce a hor. Našim
zákazníkům by inovativní produkty od Elanu
měly přinášet hlavně nádherné zážitky na
sněhu. Naše nové motto „Always Good
Times” ukazuje lyžování jako zábavnou
aktivitu ve společnosti přátel a rodiny.
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1

TECHNOLOGIE
SLIMSHAPE
Nízká hmotnost,
pevnost, stabilita

1

DŘEVĚNÉ JÁDRO
TUBELITE
Síla, snadná
ovladatelnost
& stabilita.

2

PROFIL EARLY
RISE ROCKER
Pro snadné
oblouky.

Patentovaná technologie SlimShape výrazně snižuje hmotnost, takže dámské lyže Elan jsou
nejlehčí na světě. Díky speciálnímu tvaru pláště jsou tenké a lehké a zároveň neuvěřitelně
pevné a odolné. K lepšímu výkonu přispívá také optimální pružnost, velká torzní pevnost
a efektivní přenos sil od lyžařky na lyže. Díky tomu mají tyto lyže výjimečně dobré držení hran
a zaručují spolehlivou kontrolu nad lyžemi v obloucích.
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3

SYSTÉM
SHIFT
Nízká hmotnost,
výkon & snadná
ovladatelnost.
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pokročilý

expert
ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

pokročilý

středně pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

TERÉN

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

upravený

15 980 Kč
599 €

17 030 Kč
589 €

17 030 Kč
599 €

SPeed MaGIc
Power Shift

INTeRRa
Power Shift

INSoMNIa
Power Shift

KÓD_ ACADYJ18

KÓD_ ACBDYR18

KÓD_ ACCDYK18

PROFIL_ Arrow Rocker

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

TEcHNOLOGIE_ Technologie Arrow, Boční

TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio 4D,

hrany RST, Dřevěné jádro Response
Frame, 1 vrstva Ti

Boční hrany RST, Dřevěné jádro Dualite,
Dvojité tvarování, 1 vrstva Ti

TEcHNOLOGIE_ Technologie Amphibio 4D,
Boční hrany RST, Dřevěné jádro Trulite,
Dvojité tvarování, 1 vrstva Ti

GEOmETRIE_ 119/68/102

GEOmETRIE_ 130/83/112

GEOmETRIE_ 121/73/104

DÉLKA RÁDIUS_ 145(10.2), 150(10.5),

DÉLKA RÁDIUS_ 152(12.2), 158(13.3),

164(14.6)

DÉLKA RÁDIUS_ 146(11.3), 152(12.2),

155(11), 160(12), 165(12.8)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Power Shift +

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat / Power Shift

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Power Shift

VÁZÁNÍ_ ELW 11.0 SHIFT GW B85

VÁZÁNÍ_ ELW 11.0 SHIFT GW B85

Nový standard
Naprosto univerzální lyže, která podává
vynikající výkon jak na sjezdovce, tak
mimo upravené svahy a za všech
sněhových podmínek. Interra posune
vaše lyžařské zážitky na novou úroveň.

Styl, rychlost, pohodlí
Insomnia je rychlá carvingová lyže
vhodná pro dlouhé i krátké oblouky.
Je to skvělá lyže pro upravené svahy,
která je velmi hbitá a zároveň stabilní
a tolerantní k chybám.

Podložka Arrow

VÁZÁNÍ_ ELX 11.0 SHIFT GW B85

Závodní DNA vyladěná koncepcí
Lightskiing
Model Speed Magic je určen pro
nejpokročilejší lyžařky, které mají
závodění zakódované ve své DNA.
Jsou to ty nejlepší carvingové
lyže pro ženy, které neúnavně drtí
upravené svahy.

158(13.3), 164(14.5), 170(15.7)
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pokročilý

expert
ÚROVEŇ LYŽAŘE

pokročilý

expert
ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

pokročilý

středně pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

proměnlivý

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

středně pokročilý

TERÉN

TERÉN

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

upravený

upravený

16 490 Kč
549 €

14 180 Kč
519 €

10 700 Kč
399 €

10 700 Kč
399 €

deLIGHT SUPReMe
Power Shift

deLIGHT PRIMe
Light Shift

deLIGHT STYLe
Light Shift

deLIGHT MaGIc
Light Shift

KÓD_ ACFDYU18

KÓD_ ACGDYV18

KÓD_ ACHDYW18

KÓD_ ACIEFN18

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

TEcHNOLOGIE_ Technologie Slimshape,

TEcHNOLOGIE_ Technologie Slimshape,

Boční hrany PST, Dřevěné jádro Trulite

TEcHNOLOGIE_ Technologie Slimshape,

Jádro Supralite

TEcHNOLOGIE_ Technologie Slimshape,
Jádro Supralite

GEOmETRIE_ 126/76/103

GEOmETRIE_ 124/74/102

GEOmETRIE_ 124/74/102

DÉLKA RÁDIUS_ 146(10.5), 152(11.5),

DÉLKA RÁDIUS_ 140(9.3), 146(10.3),

DÉLKA RÁDIUS_ 140(9.3), 146(10.3),

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Light Shift

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Light Shift

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Light Shift

VÁZÁNÍ_ ELW 9.0 SHIFT GW B85

VÁZÁNÍ_ ELW 9.0 SHIFT GW B85

VÁZÁNÍ_ ELW 9.0 SHIFT GW B85

Nejlehčí dámské lyže na světě
Zbavte se zátěže s lyží Delight Prime,
která je úplně nejlehčí dámskou lyží na
světě. Je to naprosto univerzální lyže,
která umožňuje pohodovou jízdu bez
námahy a šetří vaše nohy i energii pro
další zážitky na sněhu.

Lyžování s lehkostí
Pokud chcete lyžovat, dělejte to se
Stylem! Lyže Delight Style je velmi
lehká, pohyblivá a umožňuje dělat
oblouky bez námahy. Jízda na ní je
snadná, zábavná a užijete si při ní
doslova každý oblouk.

Lyžování s lehkostí
Pokud se rozhodnete pro Delight
Magic, uvidíte, že umí na svahu
kouzlit. Jejími hlavními rysy jsou nízká
hmotnost a velmi snadné zatáčení,
takže jízda na této lyži je zábavná,
lehká a naplní vás nadšením.

Boční hrany RST, Dřevěné jádro Tubelite,
Laminát
GEOmETRIE_ 125/78/107
DÉLKA RÁDIUS_ 146(10.6), 152(11.7),

158(12.8), 164(14.4)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Power Shift
VÁZÁNÍ_ ELW 10.0 SHIFT GW B85

Určeny pro ženy, ale chtěl
by je každý
Lyže Delight Supreme dělá čest svému
jménu a skvěle kombinuje nízkou
hmotnost a špičkový výkon. Jde
o nejdokonalejší univerzální dámskou
lyži, která zvládne jakékoli podmínky,
se kterými se na svazích můžete
setkat.
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158(12.6), 164(14.1)

152(11.3), 158(12.4)

152(11.3), 158(12.4)

... lyžování ve středisku Maso Corto - Schnalstal

100% jistota sněhu od října do května
Residence s bazénem ve 2011 m.n.m., umístěná přímo na sjezdovkách.

13.04.2019 – 20.04.2019 Týdenní ELAN SKI test
Možnost zdarma vyzkoušet novou kolekci ELAN SKI. V ceně též zahrnuta večeře v
horské boudě Lazaun zakončená sjezdem do Maso Corto na saních, DJ party a mnoho dalšího.
Ubytování na 7 nocí + skipas na 6 dní již od 301 € za osobu. Sleva pro rodiny.

Skirent / Testcenter Skifactory Maso Corto
online booking - 20 %
Pro více informací:
www.masocorto.it – info@masocorto.it
Tel. + 39 0473 66 25 02 nebo +39 0473 66 22 20
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pokročilý

REA

expert
ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

TERÉN

středně pokročilý

proměnlivý

upravený

upravený

15 210 Kč
569 €

13 980 Kč
519 €

KIERS.
LS

2019

pokročilý

středně pokročilý

TERÉN

TERÉN

expert

OM
C

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

proměnlivý

upravený

13 760 Kč
519 €

RIPSTIcK 102 W

RIPSTIcK 94 W

RIPSTIcK 86 W

KÓD_ ADEDXY18

KÓD_ AD1DYC18

KÓD_ ADGDYF18

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

TEcHNOLOGIE_ Technologie TNT, Boční hrany SST,

Dřevěné jádro Tubelite, Vaportip, Laminát

TEcHNOLOGIE_ Technologie TNT, Boční hrany SST,

Dřevěné jádro Tubelite, Vaportip, Laminát

TEcHNOLOGIE_ Technologie TNT, Boční hrany SST,
Dřevěné jádro Tubelite, Vaportip, Laminát

GEOmETRIE_ 143/105/120

GEOmETRIE_ 135/95/110

GEOmETRIE_ 127/87/106

DÉLKA RÁDIUS_ 156(15.0), 163(15.8), 170(17.0), 177(18.1)

DÉLKA RÁDIUS_ 156(14.0), 163(15.0), 170(16.2), 177(18.0)

DÉLKA RÁDIUS_ 152(13.7), 159(15.4), 166(16.2), 173(17.6)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ_ ATTACK2 13 AT W_O BRAKE

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ_ ATTACK2 11 GW W_O BRAKE

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ_ ATTACK2 11 GW W_O BRAKE

Na prašanu ještě elegantněji
Model Ripstick 102 W je určen pro velmi zdatné
lyžařky, které chtějí stále posunovat své limity
a vyhledávají náročné terény a nejhlubší prašan.
Před jejich výkony blednou i muži.

Kráska a zvíře
Skvělá lyže pro jakékoli dobrodružství na horách –
výborně zvládá jízdu na sjezdovce i mimo upravené
svahy, mezi stromy, v boulích nebo na strmých
svazích. Na lyžích Ripstick 94W se progresivní dámy
dostanou všude, kam chtějí.

Hladce jako po másle
Ripstick 86W je synonymem univerzálnosti a rychlého
pokroku. Tyto lyže jsou dostatečně široké, takže zvládnou všechny sněhové podmínky, které vás na horách
můžou potkat, a zároveň dostatečně lehké a pohyblivé,
proto na nich snadno zvládnete jakékoli výzvy.

4 LYŽAŘSKÉ AREÁLY
90 km SJEZDOVEK, 1 SKIPAS
››
››
››
››
››

Imst, Hochzeiger, Rifflsee a ledovec Pitztal (až 3 440 m n. m.)
Jistota sněhové pokrývky až do pozdního jara
Děti do 10 let jezdí na Bambini Freipass zdarma
Cenově dostupné ubytování všech kategorií
Osvětlené sáňkařské dráhy, útulné chaty

Skibus
zdarma

Jste zvědaví? Více na www.pitztal.com
Foto: Daniel Zanger
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Skvelá zábava pro teenagery

Základem trvalé lásky k lyžování je poctivá péče o tento vztah od dětských let až do dospělosti.
V Elanu si uvědomujeme, jak zásadní jsou pro lyžaře léta na přelomu dětství a dospělosti,
a jsme přesvědčeni, že teenageři potřebují rozvíjet své dovednosti s tím nejvhodnějším
vybavením, protože kvalitní výbava obvykle znamená také skvělý zážitek. Pro ty, kteří se
chtějí zlepšovat a vykročit do světa závodního lyžování, jsou ideální volbou lyže Elan RC
Race. Pokud se mladí lyžaři pouštějí do dobrodružství v lehčím sněhu nebo se chtějí začít
věnovat skialpinismu, jsou tou nejlepší volbou lyže RC blue a Ripstick 86 T a TW.
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N OVỲ
MODEL

pokročilý

pokročilý

středně pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

proměnlivý

řádění na sněhu

první obloučky

5 900 Kč
219 €

(130–150)

(130–150)

5 450 Kč
199 €

5 450 Kč
199 €

(110–120)

upravený

řádění na sněhu

první obloučky

5 900 Kč
219 €

proměnlivý

upravený

chyť mě, jestli
to dokážeš
ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

TERÉN

TERÉN

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

chyť mě, jestli
to dokážeš

(110–120)

8 770 Kč
329 €

8 770 Kč
329 €
RIPSTIcK 86 T

RIPSTIcK 86 TW

RS RIPSTIcK Shift

Rc Race Shift

KÓD_ AD2DXU18

KÓD_ ADGEKR18

KÓD_ AFAEAR18

KÓD_ AFODZW18

PROFIL_ Mountain Rocker

PROFIL_ Mountain Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

TEcHNOLOGIE_ Boční hrany SST,

TEcHNOLOGIE_ Boční hrany SST,

Laminované Dřevěné Jádro, Laminát

TEcHNOLOGIE_ WaveFlex, Full Power Cap,

Dřevěné jádro Dual, Laminát

TEcHNOLOGIE_ WaveFlex, Full Power Cap,
Dřevěné jádro Dual, Laminát

GEOmETRIE_ 123/86/112

GEOmETRIE_ 123/86/112

GEOmETRIE_ 114/70.5/99

GEOmETRIE_ 114/70.5/99

DÉLKA RÁDIUS_ 138(11.5), 148(12.9),

DÉLKA RÁDIUS_ 138(11.5), 148(12.9),

DÉLKA RÁDIUS_ 110(6.2), 120(7.5),

DÉLKA RÁDIUS_ 110(6.2), 120(7.5),

130(8.9), 140(10.3), 150(11.9)

130(8.9), 140(10.3), 150(11.9)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ SLR2

SYSTÉm/PODLOŽKA_ SLR2

Laminované Dřevěné Jádro, Laminát

158(15.0), 168(16.7)

158(15.0), 168(16.7)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat

VÁZÁNÍ_ ATTACK2 11 GW W_O BRAKE

VÁZÁNÍ_ ATTACK2 11 GW W_O BRAKE

VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 AC SHIFT

Povolení k jízdě (volným stylem)
Lyže Ripstick 86T, vyrobené s využítím
těch nejmodernějších materiálů,
přinášejí mladým příznivcům freeridu
dokonalý mix efektivní lehké konstrukce
a skvělé pohyblivosti v každé situaci.

VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 AC SHIFT

Lyžuj jako táta
Pro ambiciózní mladé závodníky jsou
určeny lyže RC Race, které zaručují
vyváženou kombinaci flexe, torzní
stability a přilnavosti hran.

řádění na sněhu

chyť mě, jestli
to dokážeš

první obloučky
ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

chyť mě, jestli
to dokážeš

chyť mě, jestli
to dokážeš
ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

chyť mě, jestli
to dokážeš

5 830 Kč
219 €

řádění na sněhu

(125–145)

první obloučky

první obloučky

5 830 Kč
219 €

řádění na sněhu

(125–145)

první obloučky

5 200 Kč
199 €

8 120 Kč
299 €

5 200 Kč
199 €

8 120 Kč
299 €

(105–115)

řádění na sněhu

(105–115)

PINBaLL
Light Shift

PINBaLL
Quick Shift

TWIST
Light Shift

TWIST
Quick Shift

KÓD_ AETCVG17

KÓD_ AETCVH17

KÓD_ AEUCVJ17

KÓD_ AEUCVK17

PROFIL_ JIB Rocker

PROFIL_ EarlyRise Rocker

PROFIL_ JIB Rocker

PROFIL_ EarlyRise Rocker

TEcHNOLOGIE_ Full Power Cap, Laminát,

TEcHNOLOGIE_ Technologie U-Flex*, Full

TEcHNOLOGIE_ Full Power Cap, Laminát,

Dřevěné jádro Dual

Power Cap, Jádro Synflex, Laminát

Dřevěné jádro Dual

TEcHNOLOGIE_ Technologie U-Flex* , Full
Power Cap, Jádro Synflex, Laminát

GEOmETRIE_ 116/84/111

GEOmETRIE_ 105/72/97*, 112/81.5/107

GEOmETRIE_ 115/83/110

GEOmETRIE_ 105/72/97*, 112/81.5/107

DÉLKA RÁDIUS_ 155(13.8), 165(16.1), 175(18.4)

DÉLKA RÁDIUS_ 105(6.9)*, 115(8.8)*,

DÉLKA RÁDIUS_ 155(13.8), 165(16.1)

DÉLKA RÁDIUS_ 105(6.9)*, 115(8.8)*,
125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat / Light Shift
VÁZÁNÍ_ ATTACK2 11 GW W_O BRAKE /

EL 10.0 SHIFT GW B85

Ladný freestyle
Twintipová lyže Pinball Pro je určená pro
freestylové výkony a její provedení a design
jsou přesně ušity na míru mladým lyžařům.

125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat (125-145) /
Quick Flat / Light Shift
VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 AC SHIFT WB

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat / Light Shift
VÁZÁNÍ_ ATTACK2 11 GW W_O BRAKE /

EL 10.0 SHIFT GW B85

Ladný freestyle pro dívky
Twintipová lyže Twist Pro je ideální
freestylovou lyží pro dívky, které si nadšeně
užívají jízdu a triky ve snowparku.

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Flat(125-145) /

Quick Shift

VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 AC SHIFT WB
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dĚTi
na lYžích
Aneb jak vychovat celoživotního lyžaře.
Krista Crabtree

Kdykoliv mám sama sebe popsat, slovo
„lyžařka“ se mi dere na jazyk současně
s „mámou" a „spisovatelkou“. Vyrostla
jsem v lyžařské rodině a ani na chvíli jsem
nezapochybovala, že lyžařkou se stane
i moje dcera. Časem jsem ale byla nucena
připustit si, že přání a touhy své ratolesti
nedokážu ovládat o nic víc než třeba
počasí. Přesto lze ale s trochou rozvahy
a příprav dítě postrčit kýženým směrem.
Když byla moje dcerka malá, mnohem více
než obloučky ji zajímali sněhoví andělíčci.
Měla jsem proto trochu strach, že ji lyžování
nebude bavit. Po několika lekcích v lyžařské
škole mu však přišla na chuť. Bavilo ji být
s ostatními dětmi i příjemnými instruktory.
Její lyžařské schopnosti se zlepšovaly ruku
v ruce s jejími motorickými dovednostmi
a koordinací. Ale pak jsem udělala chybu.
Před lety jsem pro obchodní publikaci
napsala článek „Zpověď mámy z lyžařské
branže“. Přiznala jsem se v něm, že jsem
v návalu „prašanové horečky“ z nového
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Klemen Razinger

sněhu vzala svou dceru do terénu, který byl
nad její schopnosti. Jako učitelce lyžování
mi bylo jasné, že bych dítě měla nechat
lyžovat na méně náročných svazích, kde
by své dovednosti rozvíjelo postupně. Můj
nedočkavý lyžařský mozek byl však onoho
dne silnější – a proto z toho byly i slzy,
moje i její. Dnes však mohu už v klidu
říct, že tato událost na ní zřejmě žádné
trvalé následky nezanechala a z mojí už
dvanáctileté dcery se oficiálně stala lyžařka,
která miluje čerstvý prašan, skáče z převisů
a bez náznaku strachu vykrajuje oblouky
na prudkých svazích. S manželem jsme
se museli naučit trpělivosti a pomáhat
rozvíjet její dovednosti tím, že jsme jí zařídili
lekce v lyžařské škole a později i členství
v závodním oddíle. Následně jsme se
zaměřili na věci, které jí profesionálové radili
dále vypilovat. A tak je z nás teď lyžařská
rodina, přesně, jak jsem vždycky doufala.
Následující tipy jsou souhrnem mých
poznatků, které jsem sesbírala na své cestě

rodiče-lyžaře. Chybám se samozřejmě
vyhnout nelze, ale snad se vám je podaří
přetavit v lekce, které v konečném účtování
pomohou vašemu dítěti stát se celoživotním
lyžařem.

nechejte to na
profesionálech

strachu se
postavte čelem

Každý učitel lyžování, se kterým jsem se o tom
bavila, doporučuje dítě zapsat do lyžařské
školy v první řadě proto, že děti mnohem lépe
reagují, když je nové věci učí někdo jiný než
jejich rodiče. Ale i když si přizvete na pomoc
profesionála, stále se můžete na lyžařské
výchově svého dítka podílet tím, že budete
rady učitele opakovat. Nestyďte se instruktora
nebo trenéra zeptat, na čem by podle něj
mělo vaše dítě zapracovat, a pak si o tom
s vaším potomkem promluvte. Hodně pomůže,
když budete užívat stejná slova jako lyžařský
instruktor, aby si dítě snáze osvojilo a lépe
zažilo poznatky a návyky z hodin.

Pokud naučíte děti potřebným dovednostem
na plochém nebo mírném terénu, měly by
s přibývající silou a koordinací bez potíží
zvládat i prudší svahy. Některé děti se však při
pohledu na strmý nebo zledovatěle působící
svah můžou vyděsit. A protože jsou to vizuálně
zaměřená stvoření, pomozte jim soustředit
se jen na několik nejbližších oblouků. Dítě si
může prozpěvovat oblíbenou písničku nebo
dělat značky ve sněhu – cokoliv, co přetaví jeho
strach v soustředění se na správnou techniku
lyžování. Jakmile budete bezpečně dole, hezky
spolu tento úspěch oslavte.

staňte se jejich
průvodcem

vyberte dětem
správné vybavení

Spousta rodičů vybírá sjezdovky, na které
s sebou bere děti, ne podle toho, jestli
odpovídají lyžařské úrovni jejich dítěte, ale
protože tam sami chtějí lyžovat. Ti nejlepší
horští vůdcové ale vždycky dělají to, co je
nejlepší pro skupinu, ne pro ně samotné.
Pokud vezmete děti na příliš těžký svah, můžou
si tím posílit špatné návyky. Děti se fyzicky
vyvíjejí svým vlastním tempem a nemusejí být
schopné lyžovat na stejné úrovni jako vy: často
jim ještě schází koordinace nebo potřebná síla
k ohýbání kloubů, a tak budou s rostoucím
sklonem svahu přenášet váhu stále více na
paty. V terénu přiměřeném jejich dovednostem
děti běžně zvládají paralelní obloučky, ale
s rostoucím sklonem se vracejí k obloukům
pluhem. Jakmile si této změny v lyžařském
stylu dítěte všimnete, raději se vydejte na
mírnější svah.

Většina odborníků se shoduje na tom, že měkčí
lyžáky jsou pro malé lyžaře nepostradatelné.
Příliš pevná bota znamená, že se budou příliš
ohýbat v kolenech a bocích namísto kotníků,
což je ale základní předpoklad pro výuku
carvingu. Dopustila jsem se chyby, když jsem
své dcerce z druhé ruky koupila příliš tvrdé
boty. Doslova ji to nadzvedlo: všimla jsem si, že
lyžuje ve vzpřímenějším postoji, takže nedokáže
zatlačit na přední část lyží a pořádně zatočit.
Důležitá je také délka lyží: obecné pravidlo zní,
že dětem byste neměli pořizovat lyže, které jim
sahají nad čelo. Čím kratší lyže, tím snáz se
na nich dělají oblouky – pokud jsou ale krátké
příliš, dítě je rychle lyžařsky „přeroste“.

musí to být zábava
Když jsem si dělala starosti, jestli z mé dcery
bude celoživotní lyžařka nebo ne, zapomínala
jsem někdy na to, že ji to v daný okamžik
má hlavně bavit. Děti totiž žijí přítomností,
a jakmile jsem se na lyžování začala dívat
dětskýma očima, byla to pro nás obě ohromná
legrace. Zkuste se proto podívat na svah
dětskýma očima. Vyhledávejte zábavné zóny
pro celou rodinu. Ve většině středisek najdete
speciální, dětem určená místa, často doplněná
objekty, které můžou děti podjíždět, nebo
vyzdobená barevnými obrázky oblíbených
postaviček. Do programu ale klidně můžete
zařadit i jiné aktivity, při nichž si děti osvojují
dovednosti: zkuste třeba brždění smykem,
soutěže ve skocích, počítání muld nebo menší
neoficiální závod v lehčím terénu.

dávejte si
přiměřené cíle
Příznivci zenové meditace mluví o nutnosti
snižovat svá očekávaní a zvyšovat schopnost
smířit se s věcmi. Na vlastní kůži jsem si
ověřila, že tento poznatek platí i pro lyžování
s dětmi. Jakmile jsem se mentálně přizpůsobila
výdrži své dcerky a náležitě upravila svá
očekávání, hned nám to na svahu šlo o hodně
lépe. Někdy prostě musíte skončit dřív, protože
svaly ve vývinu se rychleji unaví a svahy někdy
mohou být až příliš plné podnětů, což vede
k obávanému přetažení dítěte. Vyzkoušejte také
jiné činnosti – v lyžařských střediscích se toho
přece dá dělat spousta: aktivity jako bruslení,
tubing nebo skákání na trampolíně mohou
nejen pomoci s rovnováhou a koordinací, ale
lyžařská dovolená je díky nim pro děti také
zábavnější. A konečně – při zapojení ostatních
dětí si užijí více zábavy všichni, protože lyžování
s kamarády působí jako mazivo v někdy trochu
skřípajícím soukolí vztahu rodiče s dítětem.
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ALL MOUNTAIN

KIDS

Skvelá zábava pro deti

Elanu se povedlo zvýšit úroveň zábavy pro děti o 250%! Díky exkluzivní technologii U-Flex jsou
dětské lyže Elan o 25% pružnější, než je běžný standard, takže malí lyžaři mohou vykrajovat
oblouky stejně dobře jako jejich rodiče. Elan nabízí sadu lyží a bot vybavených technologií
U-Flex a poskytuje tak nejlepší možné dětské lyžařské vybavení.
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PROBLÉM
Malá pružnost.

PRUŽNÁ LYŽAŘSKÁ BOTA

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA

PRUŽNÁ LYŽE

ŘEŠENÍ
Technologie U-Flex.

O 25% VĚTŠÍ PRUŽNOST

JEDNODUCHÉ ZATÁČENÍ = SNADNÉ UČENÍ

Lyže jsou o 25% pružnější, než je v této
kategorii běžné, a tak umožňují dětem dělat
plynulé oblouky bez námahy. Díky těmto lyžím
je proces učení snadný a rychlý.

Jednou z největších výzev posledních let pro nás bylo dosáhnout správné míry pružnosti
u juniorských lyží. Řešením se stala technologie U-Flex, která získala spoustu ocenění.
Tato revoluční konstrukce lyží zvyšuje jejich pružnost o 25 procent. Lyže s technologií
U-Flex tvoří ideální kombinaci se speciálně vyvinutou dětskou botou vyrobenou z měkčího
a pružnějšího plastu. Umožňuje snadnější učení a rychlý přechod k jízdě na hranách.
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5 410 Kč
199 €

5 410 Kč
199 €

5 410 Kč
199 €

5 410 Kč
199 €

4 800 Kč
179 €

4 800 Kč
179 €

4 800 Kč
179 €

4 800 Kč
179 €

(130–150)

(130–150)

(70–120)

(70–120)

NOVÁ
DÉLKA

(130–150)

(70–120)

NOVÁ
DÉLKA

(70–120)

NOVÁ
DÉLKA

NOVÁ
DÉLKA

JeTT
Quick shift

STaRR
Quick shift

SKY
Quick shift

MaXX BLK BLUe
Quick shift

KÓD_ AF2DZX18

KÓD_ AF2DZY18

KÓD_ AFFEJY18

KÓD_ AFDEJZ18

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

TEcHNOLOGIE_ U-FLex, Full Power Cap,

TEcHNOLOGIE_ U-FLex,

TEcHNOLOGIE_ U-FLex, Full Power Cap,

Synflex, Laminát

Full Power Cap, Synflex, Laminát

Synflex, Laminát

TEcHNOLOGIE_ U-Flex, Full Power Cap,
Synflex, Laminát

GEOmETRIE_ 101/69/90

GEOmETRIE_ 101/69/90

GEOmETRIE_ 101/69/90

GEOmETRIE_ 101/69/90

DÉLKA RÁDIUS_ 70(2.5), 80(3.5), 90(4.8),

DÉLKA RÁDIUS_ 70(2.5), 80(3.5), 90(4.8),

DÉLKA RÁDIUS_ 70(2.5), 80(3.5), 90(4.8),

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)

100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4),
140(11.2), 150(13.1)

100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4),
140(11.2), 150(13.1)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Quick Shift

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Quick Shift

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Quick Shift

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Quick Shift

VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 AC SHIFT

VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 AC SHIFT

VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 AC SHIFT

VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 AC SHIFT

O 25% pružnější,
o 250% zábavnější
Lyže Jett je nejmodernější juniorskou
lyží na trhu díky patentované technologii
U-Flex od firmy Elan. Díky této inovaci
můžou mladí lyžaři prohnout lyže
pod nohama tak, aby si užili pocit
z carvování hned od prvních oblouků.

O 25% pružnější,
o 250% zábavnější
Lyže Starr je nejmodernější juniorskou
lyží na trhu díky patentované technologii
U-Flex od firmy Elan. Díky této inovaci
můžou mladí lyžaři prohnout lyže
pod nohama tak, aby si užili pocit
z carvování hned od prvních oblouků.

O 25% pružnější,
o 250% zábavnější
Lyže Sky je nejmodernější juniorskou
lyží na trhu díky patentované technologii
U-Flex od firmy Elan. Díky této inovaci
můžou mladí lyžaři prohnout lyže pod
nohama tak, aby si užili pocit z carvování
hned od prvních oblouků.

O 25% pružnější,
o 250% zábavnější
Lyže Maxx je nejmodernější juniorskou
lyží na trhu díky patentované technologii
U-Flex od firmy Elan. Díky této inovaci
můžou mladí lyžaři prohnout lyže pod
nohama tak, aby si užili pocit z carvování
hned od prvních oblouků.

5 410 Kč
199 €
(130–150)

MaXX BLK Red
Quick shift
KÓD_ AFDEGF18

4 800 Kč
179 €
(70–120)

PROFIL_ Early Rise Rocker
TEcHNOLOGIE_ U-Flex, Full Power Cap,
Synflex, Laminát
GEOmETRIE_ 101/69/90
DÉLKA RÁDIUS_ 70(2.5), 80(3.5), 90(4.8),

NOVÁ
DÉLKA

100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4),
140(11.2), 150(13.1)

SYSTÉm/PODLOŽKA_ Quick Shift
VÁZÁNÍ_ EL 4.5_7.5 AC SHIFT

60

(130–150)

100(6.2), 110(7.0), 120(8.6), 130(9.4),
140(11.2), 150(13.1)

eZYY 2

LYŽAŘSKÉ
BOTY
U-FLEX

eZYY
PRODEJNÍ KÓD

RBJA0316 (EZYY XS),
RBJA0117 (EZYY 1),
RBJA0217 (EZYY 2)

2 470 Kč
99 €

TEcHNOLOGIE

LightWeight (EZYY XS)
U-Flex™, Vložka pro upravení velikosti
VCP (EZYY 1/2)

1

KONSTRUKcE

Cabrio
SKELET

Polypropylen
2

VNITŘNÍ BOTA

Termoizolace,
Junior Comfort,
Kopyto Junior

3

eZYY 1

2 220 Kč
89 €

VELIKOST

4

1

OPTIMÁLNÍ PRUŽNOST
LYŽAŘSKÉ BOTY

2

Lyžařská bota Elan U-Flex
kopíruje přirozený pohyb
nohy a umožňuje dětem
lépe hýbat prsty uvnitř
boty. Díky ohebnosti přední
části podrážky se bota
optimálně přizpůsobuje
pružnosti lyže.

NOHY JSOU STÁLE
V TEPLE
Díky ohebnosti lyžařské
boty mohou děti snadněji
hýbat prsty, což společně
s kvalitními materiály
vnitřní botičky umožňuje
udržet dětské nohy
v teple a pohodlí.

150, 155, 160, 165 (EZYY XS),
170, 175, 180, 185, 190, 195 (EZYY 1),
200, 205, 210, 215, 220, 225 (EZYY 2),
PŘEZKY

1 nylonová přezka (EZYY XS/EZYY 1),
2 nylonové přezky (EZYY 2)
BARVA

Zelená/černá

Poddejte se pružnosti
Dětské lyžařské boty Ezzy
v kombinaci s technologií U-Flex
tvoří koncepci optimální pružnosti
dětských lyží a bot, což usnadňuje
lyžování a urychluje proces učení.

eZYY XS

1 970 Kč
79 €

BLooM 2

BLooM
PRODEJNÍ KÓD

3

VLOŽKA PRO
UPRAVENÍ VELIKOSTI
BOTY
Díky speciální vložce
mohou jedny boty pokrýt
3 velikosti nohy. Součástí
každé boty je oboustranná
plastová vložka, která
upravuje vnitřní objem
boty podle toho, kterou
stranou se do boty vloží.

4

PODRÁŽKA
Při pohybu boty se
ohýbá i podrážka,
takže bota má
skvělou pružnost.

RBJB0316 (BLOOM XS),
RBJB0117 (BLOOM 1),
RBJB0217 (BLOOM 2)

2 470 Kč
99 €

TEcHNOLOGIE

LightWeight (BLOOM XS)
U-Flex™, Vložka pro upravení velikosti VCP
(BLOOM 1/2)
KONSTRUKcE

Cabrio
SKELET

BLooM 1

Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA

Termoizolace,
Junior Comfort,
Kopyto Junior

2 220 Kč
89 €

VELIKOST

150, 155, 160, 165 (EZYY XS),
170, 175, 180, 185, 190, 195 (EZYY 1),
200, 205, 210, 215, 220, 225 (EZYY 2),

PoZIce 1

PŘEZKY

1 nylonová přezka (BLOOM XS/1),
2 nylonové přezky (BLOOM2)
PoZIce 2

Na základě poznatku, že vyšší pružnost lyží usnadňuje proces
učení, vyvinul Elan také dětské lyžařské boty s technologií U-Flex.
Mohli jsme tak uvést na trh kompletní sadu lyží a bot s touto
technologií. Nová bota kopíruje přirozený pohyb nohy, je ohebná
a společně s pružností lyže přispívá ke snadnějšímu učení.

BARVA

Bílá/stříbrná/růžová

BLooM XS

Poddejte se pružnosti
Dětské lyžařské boty Ezzy
v kombinaci s technologií U-Flex
tvoří koncepci optimální pružnosti
dětských lyží a bot, což usnadňuje
lyžování a urychluje proces učení.

1 970 Kč
79 €
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LYŽAŘSKÉ
HOLE
RUKOJEŤ
Kvalitní rukojeť je u hole
tak trochu jako ona
pověstná třešnička na
dortu. Proto jsou všechny
hole od Elanu vybaveny
ergonomicky tvarovanými
rukojeťmi, vyrobenými z těch
nejkvalitnějších materiálů.
Všechny jsou navrženy
i vyrobeny v Evropě.

Pokud sháníte lyžařské
hole, které dokonale
doplní váš skvělý
lyžařský zážitek, určitě si
vyberete z nové kolekce
lyžařských holí Elan.
Všechny produkty jsou

DESIGN A BARVY

velmi důkladně testovány

Všichni chceme na fotkách
se svým vybavením vypadat
dobře – proto v Elanu pozorně
sledujeme nejnovější grafické
i technologické trendy v oblasti
designu. Výrazné barvy
a odvážné efekty – to jsou
hlavní rysy naší kolekce holí
2018/19.

a zaručí vám bezpečnost,
pohodlí a spolehlivost
v každé situaci.

SYSTÉM UZAMYKÁNÍ
DÍLŮ
Všechny teleskopické
lyžařské hole od Elanu jsou
vybaveny vnějším systémem
uzamykání dílů, díky němuž
si délku hole můžete snadno
a rychle přizpůsobit, a to
i pokud na sobě máte silné
rukavice.

TALÍŘKY
Kromě celé kolekce holí
jsme pro vás připravili také
různé typy talířků navržených
tak, aby váš lyžařský zážitek
byl co nejintenzivnější.

BODCE
Při lyžování je velmi důležité
neztratit kontakt s povrchem,
a proto v Elanu neděláme žádné
kompromisy. Bodce našich
holí jsou z té nejkvalitnější oceli
a karbidu, takže se na ně můžete
spolehnout na jakémkoliv svahu.
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Zima jako v pohádce

Skiareál Kraličák je útulné zimní středisko v Hynčicích pod
Sušinou a ve Stříbrnicích s deseti sjezdovkami, jejichž celková
délka přesahuje sedm kilometrů lyžařských tras pro všechny
věkové a výkonnostní kategorie lyžařů. Celý areál je vybaven
moderním zasněžovacím systémem a tedy všechny sjezdovky
jsou zasněžovány. Nechybí bezdotykový odbavovací systém
ani jednotná permanentka pro všechny vleky.
Najdete zde všechno, co je třeba pro pohodlný a rozmanitý
zimní pobyt na horách: půjčovnu a servis lyží i snowboardů,
Elan test centrum, lyžařskou školu, snowtubing, snowpark,
pravidelně udržované běžecké tratě, občerstvení v aprés
ski barech, relaxační koutky přímo na sněhu, dětský areál,
doprovodné kulturní a sportovní akce i ubytování všech úrovní.
Skiareál Kraličák má dvě svoje vlastní ubytovací zařízení, a to
penzion Kraličák a chatu Erlina, obě v Hynčicích pod Sušinou
a nově otevřené Ski a Bike Box Centrum ve Stříbrnicích.
K dispozici jsou celkem 4 parkoviště s kapacitou přes 220 aut
(Stříbrnice 80, Hynčice pod Sušinou – horní 50, prostřední 100,
dolní 40 vozů). Všechna parkoviště jsou zdarma!

Provozní doba
Provozní doba sjezdovek a vleků je denně od 9:00 do 16:00 hodin
(dle podmínek výjimečně i déle).

www.mujkralicak.cz
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LYŽAŘSKÉ
HOLE

ToUR

2 410 Kč
89 €

PRODEJNÍ KÓD_CD984818 ∙ TYP_Teleskopické ∙ DÉLKA (cm)_95-140 (Teleskopické) ∙ TUBUS_Alu 7075 ∙
PROFIL_Ø18/16 mm ∙ BARVA_Listová zelená ∙ RUKOJEŤ_Touringová z lehké pěny ∙ POUTKO_Nastavitelné

z lehkého PES ∙ TALÍŘEK_Powder + Karbidový bodec

caRBoNRod

2 410 Kč
89 €

PRODEJNÍ KÓD_ CD381018 ∙ TYP_Pro dospělé ∙ DÉLKA (cm)_110-135 ∙ TUBUS_Karbon ∙ PROFIL_Ø14 mm ∙
BARVA_Karbon černá ∙ RUKOJEŤ_Bidensity ErgoForm ∙ POUTKO_ErgoForm – nastavení pomocí suchého zipu ∙
TALÍŘEK_ 55mm + Karbidový bodec

LITeRod

1 340 Kč
49 €

PRODEJNÍ KÓD_ CD381218 (Zelená), CD381418 (Oranžová), CD381618 (Modrá) ∙
TYP_Pro dospělé ∙ DÉLKA (cm)_110-135 ∙ TUBUS_Alu 7075 ∙ PROFIL_Ø14 mm ∙ BARVA_Zelená, Oranžová,

Modrá ∙ RUKOJEŤ_Bidensity ErgoForm ∙ POUTKO_ErgoForm – nastavení pomocí suchého zipu ∙
TALÍŘEK_ 45mm + Ocelový bodec

SPeedRod

700 Kč
29 €

PRODEJNÍ KÓD_ CD582418 (Zelená), CD582818 (Oranžová), CD582618 (Asfaltově šedá) ∙
TYP_Pro dospělé ∙ DÉLKA (cm)_110-135 ∙ TUBUS_Alu 5083 ∙ PROFIL_Ø16 mm ∙ BARVA_Zelená, Oranžová,
Asfaltově šedá ∙ RUKOJEŤ_Bidensity ErgoForm ∙ POUTKO_ErgoForm – nastavení pomocí přezky ∙
TALÍŘEK_ 50mm + Ocelový bodec

HoTRod

640 Kč
24 €

PRODEJNÍ KÓD_CD683218 (Asfaltově šedá), CD683418 (Bílá), CD683018 (Zářivě zelená), ∙
TYP_Pro dospělé ∙ DÉLKA (cm)_110-135 ∙ TUBUS_Alu 5083 ∙ PROFIL_Ø18 mm ∙ BARVA_Asfaltově šedá, Bílá ∙
RUKOJEŤ_Pevná ErgoForm ∙ POUTKO_System Strap ∙ TALÍŘEK_ 50mm + Ocelový bodec

SPeedMaGIc

1 340 Kč
49 €

PRODEJNÍ KÓD_ CD481818 ∙ TYP_Dámské ∙ DÉLKA (cm)_110-135 ∙ TUBUS_Alu 7075 ∙ PROFIL_Ø14 mm ∙
BARVA_Tmavě růžová ∙ RUKOJEŤ_Lehká pěna ErgoForm ∙ POUTKO_ErgoForm – nastavení pomocí přezky ∙
TALÍŘEK_ 45mm + Ocelový bodec

WHITe MaGIc

700 Kč
29 €

PRODEJNÍ KÓD_CD482018 (Světle šedá), CD482218 (Modrá) ∙ TYP_Dámské ∙ DÉLKA (cm)_110-135 ∙
TUBUS_Alu 5083 ∙ PROFIL_Ø16 mm ∙ BARVA_Světle šedá, Modrá ∙ RUKOJEŤ_ErgoForm – nastavení pomocí
přezky ∙ POUTKO_ErgoForm – nastavení pomocí přezky ∙ TALÍŘEK_ 50mm + Ocelový bodec

BLUe MaGIc

700 Kč
29 €
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PRODEJNÍ KÓD_CD482018 (Světle šedá), CD482218 (Modrá) ∙ TYP_Dámské ∙ DÉLKA (cm)_110-135 ∙
TUBUS_Alu 5083 ∙ PROFIL_Ø16 mm ∙ BARVA_Světle šedá, Modrá ∙ RUKOJEŤ_ErgoForm – nastavení pomocí
přezky ∙ POUTKO_ErgoForm – nastavení pomocí přezky ∙ TALÍŘEK_ 50mm + Ocelový bodec

RaceRod SLX

1 690 Kč
49 €

PRODEJNÍ KÓD_ CD180418 ∙ TYP_Pro dospělé ∙ DÉLKA (cm)_110-135 ∙ TUBUS_Alu 7075 ∙ PROFIL_Ø18 mm ∙
BARVA_Zářivě zelená ∙ RUKOJEŤ_Závodní gumová červená ∙ POUTKO_ErgoForm – nastavení pomocí suchého

zip ∙ TALÍŘEK_Závodní kuželovitý E-basket + Karbidový bodec

RaceRod GSX

1 690 Kč
49 €

PRODEJNÍ KÓD_ CD180218 ∙ TYP_Závodní pro dospělé ∙ DÉLKA (cm)_110-135 ∙ TUBUS_Alu 7075 ∙ PROFIL_

Ø18 mm ∙ BARVA_Zářivě zelená ∙ RUKOJEŤ_Závodní gumová červená ∙ POUTKO_ErgoForm s nastavením na
suchý zip ∙ TALÍŘEK_Závodní kuželovitý E-basket + Karbidový bodec

RaceRod RCS Jr

1 160 Kč
49 €

PRODEJNÍ KÓD_ CD280818 ∙ TYP_Závodní pro juniory ∙ DÉLKA (cm)_95-105 ∙ TUBUS_Alu 5083 ∙ PROFIL_

Ø16 mm ∙ BARVA_Zářivě zelená ∙ RUKOJEŤ_Závodní gumová červená ∙ POUTKO_System ∙ TALÍŘEK_
E-basket Závodní kuželovitý + Ocelový bodec

RaceRod RCG Jr

1 160 Kč
49 €

PRODEJNÍ KÓD_ CD280618 ∙ TYP_Závodní pro juniory ∙ DÉLKA (cm)_95-105 ∙ TUBUS_Alu 5083 ∙ PROFIL_

Ø16 mm ∙ BARVA_Zářivě zelená ∙ RUKOJEŤ_Závodní gumová červená ∙ POUTKO_System ∙ TALÍŘEK_
Závodní kuželovitý E-basket + Ocelový bodec

HotRod Jr

440 Kč
17 €

PRODEJNÍ KÓD_ CD883818 (Asfaltově šedá), CD883618 (Zelená), CD884018 (Červená), CD884218
(Růžová), ∙ TYP_Pro juniory ∙ DÉLKA (cm)_70-110 ∙ TUBUS_Alu 5083 ∙ PROFIL_Ø14 mm ∙ BARVA_Asfalově
šedá, Zelená, Červená, Růžová ∙ RUKOJEŤ_Jr ErgoForm ∙ POUTKO_Junior ErgoForm ∙ TALÍŘEK_ 50mm +
Ocelový bodec

Exar

1 070 Kč
29 €

PRODEJNÍ KÓD_ CD974617 ∙ TYP_Pro půjčovny – pro dospělél ∙ DÉLKA (cm)_110-135 ∙ TUBUS_Alu 7075 ∙
PROFIL_Ø18 mm ∙ BARVA_S barevnými kódy ∙ RUKOJEŤ_ErgoForm z průhledného PVC ∙ POUTKO_System ∙
TALÍŘEK_E-basket 55/90 mm + Ocelový bodec

Exar LITE

1 320 Kč
49 €

PRODEJNÍ KÓD_ CD984418, ∙ TYP_Pro půjčovny – pro dospělé ∙ DÉLKA (cm)_110-135 ∙ TUBUS_Kompozitní ∙
PROFIL_Ø14 mm ∙ BARVA_S barevnými kódy / Kompozitní ∙ RUKOJEŤ_Závodní z černé gumy ∙
POUTKO_System ∙ TALÍŘEK_E-Basket 55 mm + Ocelový bodec
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Když se jedná o bezpečnost,
neměli byste dělat žádné
kompromisy. Kolekce
helem od Elanu vám zaručí
bezpečnost a pohodlí, takže
vy se můžete soustředit jen
na lyžování a skvělé zážitky.

HELMY

3
2

NM OVỲ
ODEL

1

SPecTeR
PRODEJNÍ KÓD_ CE282418
KONSTRUKcE_ Skelet ABS
FIT SYSTÉm_ 3D Fit Systém
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

4

PARAmETRY_ Konstrukce ABS / Pasivní
Odvětrání / Antibakteriální Vnitřní Část /
Odnímatelné Kryty Uší / 3D Fit Systém
BARVA_ Černá

2 100 Kč
79 €

1

aNTIBaKTeRIÁLNÍ VÝSTeLKa
Výstelka uvnitř helmy je nezbytným
předpokladem pohodlí při lyžování,
a proto v Elanu velmi pečlivě volíme
ty nejprodyšnější a nejpohodlnější
materiály
s
antibakteriálními
vlastnostmi. Všechny výstelky jsou
snadno odnímatelné a pratelné.
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2

odVĚTRÁNÍ
Helmy od Elanu jsme vybavili
strategicky umístěnými průduchy,
aby hlava lyžaře a brýle byly za všech
podmínek ideálně odvětrané.

3

KoNSTRUKce aBS

Plastový skelet ABS, připevněný k lehké
EPS základně, zajišťuje optimální
tlumení nárazů a poskytuje tak lyžaři
ještě větší míru bezpečí a odolnosti
helmy.

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

4

SYSTÉM 3d FIT
Systém 3D Fit je spolehlivý
a ergonomicky tvarovaný mechanismus
pro upevnění helmy s precizním
seřízením a dokonalým přizpůsobením
se hlavě lyžaře, zaručující dokonalý
komfort.

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

SPecTeR coMP

TeaM GReeN

PRODEJNÍ KÓD_CE282618

PRODEJNÍ KÓD_CE471017

KONSTRUKcE_Skelet ABS

KONSTRUKcE_PC – Inmold

FIT SYSTÉm_3D Fit Systém

FIT SYSTÉm_Jr. Fit Systém

VELIKOSTI_51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

VELIKOSTI_48-52 (XS), 52-56 (S)

PARAmETRY_Konstrukce ABS / Pasivní

PARAmETRY_Konstrukce Inmold / Pasivní

Odvětrání / Antibakteriální Vnitřní Část /
Odnímatelné Kryty Uší / 3D Fit Systém
BARVA_Asfaltově šedá

Odvětrání / Antibakteriální Vnitřní Část /
Odnímatelné Kryty Uší / Jr. Fit Systém
BARVA_Zelená Elan

1 920 Kč
79 €

1 240 Kč
49 €

SNoW

TeaM PINK

PRODEJNÍ KÓD_CE370417

PRODEJNÍ KÓD_CE471417

KONSTRUKcE_PC – Inmold

KONSTRUKcE_PC – Inmold

FIT SYSTÉm_3D Fit Systém

FIT SYSTÉm_Jr. Fit Systém

VELIKOSTI_50-54 (S), 54-58 (M)

VELIKOSTI_48-52 (XS), 52-56 (S)

PARAmETRY_Konstrukce Inmold / Nastavitelné

PARAmETRY_Konstrukce Inmold / Pasivní

Odvětrání / Antibakteriální Vnitřní Část /
Odnímatelné Kryty Uší / 3D Fit Systém

Odvětrání / Antibakteriální Vnitřní Část /
Odnímatelné Kryty Uší / Jr. Fit Systém

BARVA_Bílá

BARVA_Tmavě růžová

1 670 Kč
69 €

1 240 Kč
49 €

INFINITY

TeaM WHITe

PRODEJNÍ KÓD_CE383218

PRODEJNÍ KÓD_CE471217

KONSTRUKcE_Skelet ABS

KONSTRUKcE_PC – Inmold

FIT SYSTÉm_3D Fit Systém

FIT SYSTÉm_Jr. Fit Systém

VELIKOSTI_51-55 (S), 56-59 (M)

VELIKOSTI_48-52 (XS), 52-56 (S)

PARAmETRY_Konstrukce ABS / Pasivní

PARAmETRY_Konstrukce Inmold / Pasivní

Odvětrání / Antibakteriální Vnitřní Část /
Odnímatelné Kryty Uší / 3D Fit Systém

Odvětrání / Antibakteriální Vnitřní Část /
Odnímatelné Kryty Uší / 3D Fit Systém

BARVA_Černá

BARVA_Bílá

1 670 Kč
69 €

1 240 Kč
49 €

ReNTaL

Rc Race

PRODEJNÍ KÓD_CE583818

PRODEJNÍ KÓD_CE441614

KONSTRUKcE_Skelet ABS

KONSTRUKcE_Skelet ABS

FIT SYSTÉm_3D Fit Systém

FIT SYSTÉm_Jr. Fit Systém

VELIKOSTI_51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

VELIKOSTI_48-51 (XS), 51-55 (S), 55-58 (M)

PARAmETRY_Konstrukce ABS / Pasivní

PARAmETRY_Konstrukce ABS / Nastavitelné

Odvětrání / Antibakteriální Vnitřní Část /
Odnímatelné Kryty Uší / 3D Fit Systém /
Barevné Kódy

Odvětrání / Antibakteriální Vnitřní Část /
Chránič Brady / Jr. Fit Systém
BARVA_Zelená Elan

BARVA_Šedá s barevnými kódy: S Žlutá –

M Červená – L Zelená

1 670 Kč
69 €
68

1 380 Kč
59 €

BATOHY
A TAŠKY

deMo SKI BaG
PRODEJNÍ KÓD_CG160016000

7 170 Kč
269 €

POPIS_Vysunovací rukojeť, kolečka,
možnost rozdělení hlavní kapsy,
stahovací pásky
BARVA_Černá / Zelená

1P SKI BaG

1 220 Kč
49 €

PRODEJNÍ KÓD_CG661216000
POPIS_Stahovací pásy, polstrovaná rukojeť
BARVA_Černá

2P SKI BaG
PRODEJNÍ KÓD_CG561016000

1 360 Kč
59 €

POPIS_Stahovací pásy,
polstrovaná rukojeť
BARVA_Černá

1P LadY BaG
PRODEJNÍ KÓD_CG661416000

1 220 Kč
49 €

POPIS_Stahovací pásy,
polstrovaná rukojeť/ramenní popruhy
BARVA_Bílá

FoLdaBLe SKI BaG
PRODEJNÍ KÓD_CG682018000
POPIS_Hlavní velká kapsa / Kapsa na
stoupací pásy a mačky / Popruh na hole /
Kapsa na doklady, Ve stylu batohu
BARVA_Černá

1 440 Kč
59 €
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Race BacK PacK
PRODEJNÍ KÓD_CG460816000
PPOPIS_Horní kapsa s možností
zvětšení, elastický popruh pro snadné
připevnění věcí, samostatná kapsa na
mokré prádlo, otvory pro odvětrání,
měkké polstrování ramenních popruhů

BooT BaG
PRODEJNÍ KÓD_CG861616000

BARVA_Černá / Zelená

POPIS_Stahovací pásky,

polstrované ucho, ramenní popruh

2 370 Kč
89 €

BARVA_Tmavě šedá

910 Kč
39 €

TRoLLeY BaG
PRODEJNÍ KÓD_CG260416000
POPIS_Snadno přenosné zavazadlo,
vysunovací rukojeť,
kolečka, dvě hlavní kapsy
na vybavení, elastické
popruhy, na každé straně
ucha pro snadné přenášení
BARVA_ Černá

5 060 Kč
189 €

Race TRaVeL BaG
PRODEJNÍ KÓD_CG180218000
POPIS_Vysunovací rukojeť,
kolečka, prodloužené
stahovací pásy, kapsa
na mokré vybavení, boční kapsy
BARVA_Černá / Zelená

URBaN BacKPacK

6 870 Kč
259 €

PRODEJNÍ KÓD_CG480818000
POPIS_ Boční kapsa, voděodolné dno,
oddělení na laptop, vnitřní kapsa se
zipem
BARVA_ Tmavě šedá

2 560 Kč
99 €

dUaLIe TRaVeL BaG
PRODEJNÍ KÓD_CG160216000

LIGHT daY BacKPacK

POPIS_Vysunovací rukojeť, kolečka,
prodloužené stahovací pásy,
na každé straně ucha pro
snadné přenášení, boční kapsy,
kapsička na jmenovku

PRODEJNÍ KÓD_ CG481018000

BARVA_Černá / Zelená

BARVA_ Černá

6 510 Kč
239 €

1 190 Kč
49 €

POPIS_ Hlavní oddělení, Boční kapsa,

malá kapsa na doklady
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Víte, kde byly otevřeny nové sportovní
obchody?

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

Muzeum Elanu
Elan se pyšní bohatou tradicí výroby lyží, člunů, sportovního vybavení
i dalších produktů. Celý příběh společnosti si teď můžete prohlédnout
takřka z první ruky v Elan Muzeu alpského lyžování, které bylo
otevřeno jako součást závodu ve slovinském Begunje.

Abychom plně docenili význam a důležitost
Elanu, musíme jej nejprve zasadit do
historického kontextu. Pro Slovince totiž
Elan odjakživa byl něčím mnohem víc
než „jen“ výrobcem lyží. Pro někoho asi
nebude úplně jednoduché pochopit, jak
mohl poměrně jednoduchý a ne úplně
životně důležitý výrobek mít tak zásadní
vliv a dopad na identitu celého národa.
V tomto ohledu Elan skutečně představuje
cosi odlišného a jedinečného. Zároveň je
však logickým vyústěním bohaté slovinské
lyžařské tradice, která sahá mnoho set
let do historie. Lyže Elan se zrodily ještě
před 2. světovou válkou – z lásky a vášně
jejich otce, vynikajícího lyžaře a skokana
na lyžích Rudiho Finžgara, který v té
době vyráběl lyže pro sebe a několik
svých kamarádů. Za války se lyže Elan
staly součástí bojů – Finžgar je dodával
slovinským partyzánům. V září 1945, kdy
světla z majáku svobody a naděje svítila
teprve pár měsíců, nastal den zrodu
družstevní výroby sportovního vybavení
Elan. Rudi Finžgar pří té příležitosti
pronesl slova, která se později měla stát
legendárními: „Kdo by teď myslel na
spánek nebo na peníze? Válka skončila
a je krásný zářijový den. Svět už na mě
čeká. A na Elan také.“
V dobách existence někdejší Jugoslávie se
Elan postupně stával slovinským národním
symbolem. Na lyže z Begunje tehdy byli
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Slovinci hrdější než na státní vlajku.
V bývalém společném státě čerpali hodně
národního sebevědomí právě z lyžování.
Možná nebyli nejlepší ve fotbale, ale
rozhodně uměli nejlíp lyžovat. Na lyžích
Elan tehdy malinkým písmem stálo
„Vyrobeno v Jugoslávii“, ale všichni dobře
věděli, že to ve skutečnosti znamená
„Vyrobeno ve Slovinsku“. Nikdy předtím
ani potom Slovinci nepoznali jinou značku,
s níž by se mohli ztotožnit tak silně jako
s lyžemi Elan.
Asi to úplně nejpozoruhodnější na
fenoménu Elan byl ovšem fakt, že jeho vliv
dalece přesahoval lokální patriotismus,
podmíněný konkrétní situací dost
specifické země. Jeho sláva záhy přerostla
hranice malé země, Jugoslávie a dokonce
i celého politického bloku, jehož byla tato
republika součástí. Výrobky od Elanu byly
prostě příliš dobré, novátorské a technicky
vyspělé, než aby prošly bez povšimnutí –
přestože pocházely z nesprávné strany
železné opony. Begunje se stalo domovem
nejbystřejších mozků lyžařského světa,
s nimiž si nevěděla rady ani konkurence
z velkých zemí, které si dělaly nárok
na Alpy. Inovátorský duch, který Elanu
vdechnul Rudi Finžgar, se stal typickým
rysem této společnosti. Oddělení vývoje
v Begunje si právem vysloužilo pověst
instituce udávající trendy v lyžování.
Seznam inovací od Elanu, které lyžování

posunuly kupředu, by byl velice dlouhý.
Tím nejzásadnějším počinem však byly
lyže s hlubokým vykrojením, které navždy
proměnily samotný přístup k lyžování.
A protože odvážnému štěstí přeje, je
příběh Elanu plný setkání, které jako
by vedla samotná Štěstěna. Jedním
z těch nejdůležitějších bylo jistě setkání
s legendárním Ingemarem Stenmarkem,
nejlepším lyžařem všech dob, který na
lyžích Elan odjel všech svých 86 vítězných
závodů světového poháru. Stenmark ale
nebyl jedinou lyžařskou hvězdou,
která oslnila sportovní svět s lyžemi
značky Elan. Zmínit bychom měli ještě
alespoň Slovince Bojana Križaje a Mateju
Svetovou. Dnes pak pomyslná pochodeň
věhlasu lyží Elan jasně září především ve
výsledcích skicrossových závodníků, kteří
si mezi sebou na zimních olympijských
hrách v Pchjongčchangu rozdělili čtyři ze
šesti medailí, včetně obou zlatých.
Tyto tradice a dějiny tak dnes dostávají
hmatatelnou formu, hlas i podobu. Závod
Elanu ve slovinském Begunje otevírá Elan
Muzeum alpského lyžování. Firma Elan
se tak znovu stává průkopníkem: jako
první výrobce lyží má své vlastní lyžařské
muzeum. „Nápad na zřízení muzea se
rodil několik let. Dlouho jsme přemýšleli,
jak na jediném místě představit dějiny,
tradice i hlavní inovace Elanu, které po
více než 70 let utvářejí podobu lyžování.

Letos konečně zahajujeme provoz
našeho vlastního muzea – a jsme na to
nesmírně hrdí,“ říká projektová manažerka
marketingového oddělení Elanu a ředitelka
muzea Rebeka Lah Notarová.

Elan je prvním
výrobcem lyží,
který otevřel
své vlastní
muzeum.
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TECHNOLOGIE
LYŽÍ

TecHNoLoGIe JÁdRa

TecHNoLoGIe GRooVe

TecHNoLoGIe
aMPHIBIo 4d

TecHNoLoGIe aRRoW

TecHNoLoGIe TNT

TecHNoLoGIe
SLIM SHaPe

TecHNoLoGIe
BRIdGe

Technologie Groove maximálně
podporuje sebevědomí lyžaře.
Ideálně slaďuje rovnováhu a kontrolu
nad lyžemi díky žebrovitým prvkům,
které dodávají lyži vyšší energii
a vytvářejí jednotný flexní profil, a tak
pomáhají lyžařům získat stabilitu
potřebnou pro vynikající výkon.
Při oblouku pak drážky zaručují
špičkovou a energickou výkonnost
lyže.

Technologie Amphibio 4D je
nejnovějším vývojovým stádiem
v moderní konstrukci lyží. Základem
4D konceptu od firmy Elan jsou
titanalové vrstvy lyží, které byly
tradičně ploché a které jsou nyní
speciálně konvexně a konkávně
vytvarovány na špičce a patce.
Dvojitě tvarovaný titanal v kombinaci
s profilem Amphibio přináší lyžím
bezkonkurenční všestrannost,
pevnost a skvělý jízdní výkon.

Technologie Arrow využívá speciálně
tvarované karbonové pláty a titanalové
strukturální vrstvy, jejichž vzájemné
působení v konstrukci lyže umožňuje
bleskově rychlou ovladatelnost
lyže a naprostou přesnost. Do
lyže je zabudován karbonový plát
s profilem camber, který způsobuje
rychlý přenos síly na špičku lyže.
Tato energie přechází na titanalovou
vrstvu ve tvaru šipky a je okamžitě
přeměněna na neuvěřitelně silný tlak
na hrany.

Technologie TNT využívá inovace,
které zaručují ideální kombinaci
nízké hmotnosti konstrukce, velké
pevnosti a skvělého jízdního výkonu.
Technologie TNT využívá výplň
VaporTip, která je začleněna do
dřevěného jádra TubeLite. Výsledkem
je extrémně nízká hmotnost, skvělý
výkon, vysoké tlumení vibrací, velká
pevnost a stabilita lyže.

Technologie SlimShape velmi
výrazně snižuje hmotnost a zaručuje,
že lyže Elan s touto technologií jsou
nejlehčí na světě. Díky specifickému
tvaru pláště jsou lyže tenké, lehké
a zároveň velmi odolné a pevné.
K výborným jízdním vlastnostem
přispívá optimální pružnost lyže,
velká torzní pevnost a efektivní
přenos energie od lyžaře k lyžím.
Hrany skvěle drží a lyžař má
v obloucích spolehlivou kontrolu
nad lyžemi.

Technologie Bridge snižuje
hmotnost lyží a zlepšuje jejich výkon.
Ultratenký profil dřevěného jádra
je po celé délce lyže zpevněn tzv.
můstkovými prvky, které zaručují
torzní stabilitu a bezkonkurenční
přenos sil na hrany.

TecHNoLoGIe JÁdRa

KoNSTRUKce

TecHNoLoGIe WaVeFLeX™

TecHNoLoGIe U-FLeX

TecHNoLoGIe dYNaFLeX

RST

SST

PST

WaveFlex™ je zvlněný profil na
povrchu lyže, který zaručuje velkou
podélnou pružnost pro snadné
zatáčení a torzní stabilitu pro lepší
přilnavost hran.

Technologie U-Flex spočívá v unikátní
konstrukci a profilu, díky nimž jsou
juniorské lyže o 25% pružnější, než
je v této kategorii běžný standard.
V kombinaci s lehkým jádrem Synflex,
konstrukcí Full Power Cap a profilem
Early Rise Rocker umožňuje U-Flex
dětem, naučit se jezdit na hranách
hned od prvního dne na lyžích. Tato
unikátní patentovaná technologie
zaručuje snadné učení a přináší větší
radost z lyžování.

Díky přidání materiálu DynaFlex
do zadní části jsou lyže s touto
konstrukcí měkké, poddajné a snadno
ovladatelné, hlavně na konci oblouku.
Výsledkem jsou jízdní vlastnosti, které
se vyznačují dynamikou a zároveň
lehkostí.

Konstrukce bočních hran RST
přispívá k optimálnímu přenosu síly
a energie od lyžaře na hrany lyží
a zaručuje maximální držení hran od
špičky až po patku.

Konstrukce bočních hran SST
zaručuje velmi rychlý a přímý přenos
sil z lyží na sníh a také přispívá
k mimořádné torzní pevnosti.

Konstrukce PST optimálně kombinuje
pevnost a poddajnost lyží. Díky
konstrukci Cap/Sidewall jsou lyže
lehké, tolerantní k chybám a zároveň
pevné a stabilní.

KoNSTRUKce

dST

MoNoBLocK

FULL PoWeR caP

PoWeR SHeLL

Hd PoWeR SHeLL

Technologie Dual Sidewall kombinuje
vertikální bočnice přispívající
k optimálnímu držení hran
s konstrukcí Cap a částečnou boční
hranou na vnější hraně lyže, což
zaručuje hladký průjezd obloukem.
Tato kombinace technologií přináší
výborné jízdní vlastnosti s vynikající
přilnavostí hran.

Konstrukce Monoblock přispívá
k velmi efektivnímu přenosu sil
a lepší torzní stabilitě. Spočívá
v aplikaci strukturálních vrstev na
hrany lyží.

Lyže s konstrukcí Full Power Cap
jsou lehké, snadno zatáčejí a jsou
tolerantní k chybám lyžařů.

Od hrany po hranu vyztužená svrchní
konstrukce (cap), jež rozkládá energii
a stabilitu na celou plochu lyže, aniž
by se musela zvýšit hmotnost lyže.

Tato technologie, využívaná pouze
u lyží Elan určených pro půjčovny,
se vyznačuje extrémně silnou
povrchovou vrstvou, která zaručuje
mimořádnou odolnost proti oděru
a odlupování a dlouhou životnost
lyží i při několikaletém používání.
Plášt HD Shell se nejen snadno
čistí a udržuje, ale její povrch se dá
využít podle individuálních potřeb
půjčoven – na speciálně vyhrazenou
plochu je možné umístit nálepku
s logem a zvýšit tak viditelnost lyže
v půjčovně i na svazích.

VÝZTUŽe

dUaL TI / TI2

XTI

MoNo TI

LaMINÁT

Dual Ti je sendvičové dřevěné
jádro se 2 vrstvami titanalu. Tato
konstrukce zaručuje špičkovou
kontrolu nad lyžemi při jízdě na
hranách a optimální pružnost lyží
nejvyšší kategorie.

XTI je speciální konstrukce určená
pro velmi kvalitní širší lyže. Jedna
vrstva titanalu umožňuje lepší
kontrolu nad hranami, zatímco
podélně umístěná karbonová vlákna
jsou zárukou snadné ovladatelnosti
lyží a umožňují plynulé přechody
v obloucích.

Konstrukce Mono Ti využívá jednu
vrstvu titanalu umístěnou na
povrchu dřevěného jádra. Přispívá
k lepšímu jízdnímu výkonu a větší
poddajnosti lyže.

Výztuž z laminátu optimalizuje
pružnost lyže a přispívá k její větší
torzní pevnosti. Laminátová vlákna
jsou umístěna buď pod, nebo nad
jádrem lyže a zlepšují konstrukční
strukturu lyže.
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HLINÍKoVÁ PodLoŽKa
cYa
Podložka CYA je kompatibilní se
všemi komerčními vázáními a je
vyztužena hliníkem pro bezpečné
a spolehlivé připevnění k lyži.

caRBoN PoWeR SHeLL

Karbonový pevný plášť lyže
(Carbon Power Shell) je jednou
z nejpokrokovějších inovací
v touringovém lyžování. Díky
kombinaci unikátního tvaru
a nejmodernějších materiálů
mají tyto lyže větší torzní pevnost
a zároveň jsou extrémně lehké, což
přispívá k jejich špičkovému výkonu.

VÝPLNĚ VaPoR TIP
Vapor Tip jsou moderní kompozitní
výplně vsazené do jádra lyže
v oblasti špičky a patky. Snižují
hmotnost lyže a tlumí vibrace,
čímž výrazně zlepšují stabilitu
a zaručují hladkou a plynulou jízdu
i v nejnáročnějších podmínkách.

PRoFIL

PRoFIL aMPHIBIo

PRoFIL PaRaBoLIcKÝ
RocKeR

PRoFIL eaRLY
RISe RocKeR

PRoFIL caMBeR

PRoFIL
MoUNTaIN RocKeR

PRoFIL aRRoW RocKeR

Technologie Amphibio představuje
revoluční konstrukci lyží, která
využívá jak profil camber, tak rocker
na jedné lyži. Pravá a levá lyže má
rozdílnou konstrukci: camberová
vnitřní hrana lyže zaručuje dobrou
přilnavost hran, přesný výkon
a stabilitu, zatímco rockerová vnější
hrana umožňuje snadné zatáčení,
plynulé přechody a přispívá
k poddajnosti lyže.

Tato unikátní konstrukce od firmy
Elan kombinuje výrazné boční
vykrojení lyže a profil Early Rise
Rocker, což umožňuje snadné
nasazení oblouku při menším
vynaložení námahy. Stabilizátor
přední části navíc tlumí vibrace,
takže hrany lépe drží a lyže se
skvěle ovládají.

Profil Early Rise Rocker umožňuje
dělat plynulé oblouky bez námahy
díky mírnému profilu rocker na
špičce.

Profil camber má kontakt hrany
se sněhem od špičky až po patku
a zaručuje vynikající přilnavost
hran, stabilitu a přenos sil po celé
délce lyže.

Profil Mountain Rocker se
vyznačuje mírným profilem rocker
na špičce a patce, což přispívá
k lepšímu proplouvání lyže sněhem,
snadnějšímu nasazení oblouku
a všestrannému výkonu v různých
sněhových podmínkách. Díky
kombinaci s mírným profilem
camber pod nohou zaručuje přesný
výkon a stabilitu na upravených
svazích.

Speciální profil s lehce zvýšenou
špičkou a s výztuží ve tvaru šipky
zaručuje okamžité nasazení oblouku
a naprosto přesný výkon lyže. Výztuž
ve tvaru šipky na špičce lyže aktivuje
profil rocker, proto je přední část
lyže na výjezdu z každého oblouku
silnější a stabilnější.

SYSTeM

FUSIoN

PoWeR SHIFT

LIGHT SHIFT

QUIcK SHIFT

Systém Fusion od Elanu je integrovaný systém lyžařského
vázání, který přispívá k větší pružnosti lyží. Toto řešení
usnadňuje nasazení oblouku a také zlepšuje pohyblivost
lyží při přechodu z hrany na hranu. Synchronizovaný
pohyb špičky a patky umožňuje rychlé a jednoduché
nastavení vázání.

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 lyže,
což umožňuje rychlé nasazení oblouku a efektivní přenos
sil v obloucích. Tlumiče vibrací na přední a zadní části
podložky přispívají k lepšímu držení hran a kontrole nad
lyžemi.

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 lyžařům umožňuje podat
maximální výkon při vynaložení menší energie. Tlumiče
vibrací na koncových bodech podložky přispívají
k výbornému držení hran a lepší kontrole nad lyžemi.

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 výrazně
usnadňuje oblouky.

JÁdRo

dŘeVĚNÉ JÁdRo
ReSPoNSe FRaMe

LaMINoVaNÉ dŘeVĚNÉ
JÁdRo

dŘeVĚNÉ JÁdRo
TUBeLITe

dŘeVĚNÉ JÁdRo
PoWeR

dŘeVĚNÉ JÁdRo dUaL

dŘeVĚNÉ JÁdRo
coMPReX

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. Tato konstrukce
zaručuje extrémní pevnost lyže
a umožňuje poskytnout rozdílnou
pružnost pro různé typy lyží.

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 typy
lyžařského výkonu. Toto velmi citlivé
a zároveň odolné dřevěné jádro
umožňuje přenos sil přímo na hrany
a zaručuje vynikající jízdní vlastnosti
v různých podmínkách.

Ke konstrukci dřevěného jádra
TubeLite 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
použít menší množství materiálu pro
konstrukci jádra. Výsledkem jsou
extrémně lehké, snadno ovladatelné
a stabilní lyže.

Dřevěné jádro Power tvoří rám
z topolového dřeva, který je
vertikálně spojen s laminovanou
vrstvou, což zaručuje větší torzní
stabilitu a výbornou ovladatelnost
lyží. Tato složená konstrukce 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

JÁdRo SUPRaLITe

dŘeVĚNÉ JÁdRo dUaLITe

JÁdRo MoNoLITe

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

Dřevěné jádro Trulite je extrémně
lehké a zlepšuje jízdní vlastnosti
díky tomu, že flexe (pružnost) je
speciálně upravena pro potřeby
lyžařek. Dřevěné jádro Trulite přenáší
síly přímo na hrany a poskytuje tak
potřebnou pevnost a všestrannost za
různých podmínek.

Jádro Supralite se skládá
z moderních ultralehkých kompozit.
Snižuje hmotnost lyže a optimalizuje
rozložení pružnosti.

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

Monolite je lehké syntetické jádro
s unikátním ztenčeným profilem.
Menší hustota jádra snižuje
hmotnost a optimalizuje pružnost
pro snadnější zatáčení.

JÁdRo
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Sloupek
Ingemara Stenmarka

Medaile,
tituly
a ocenění
Na velké vzpomínání o minulých vítězstvích a úspěších mě příliš neužije. Vlastně na ně nemyslím
skoro vůbec a na spoustu z nich už jsem dokonce stihnul zapomenout úplně. Žít v minulosti
podle mě nemá smysl a vyhřívat se v záři zašlých úspěchů není nic jiného než lenošení. Dnes
máme rok 2018 a všechny ty věci se odehrály v 70. a 80. letech minulého století. Je to tak
dávno, že dnes píšeme nejen jiné století, ale dokonce i tisíciletí.
Čas od času mi ale nějaká drobnost nebo pocit mou lyžařskou kariéru připomenou. Každé čtyři
roky před olympiádou si na mě a mé medaile obvykle vzpomene nějaký novinář. Jejich otázky
většinou spustí řetězovou reakci myšlenek a vzpomínek. Když takto vyplavou na povrch, někdy
mě napadá, jak hluboko v mém podvědomí jsem je vlastně musel pohřbít, když se nahoru
dostávají tak vzácně.
Trochu paradoxně se mi o vlastních úspěších nemluví kdovíjak snadno. V prvé řadě nechci
sklouznout k sebechvále. Dalo by se říct, že jsem patřil k těm šťastným sportovcům, jejichž kariéra
proběhla bez větších karambolů. Netrpěl jsem na zranění a sportovní vlohy jsem zřejmě získal po
rodičích nebo snad přízní osudu. Největší štěstí jsem ale nepochybně měl v tom, že jsem lyžování
skutečně miloval, takže tréninky a všechno okolo jsem nikdy nevnímal jako nějakou otročinu.
Byla to nejspíš souhra všech těchto příznivých faktorů, díky níž jsem v průběhu dvaceti let vyhrál
v podstatě všechno, co se vyhrát dalo.
Když po mě chtějí, abych nějak seřadil svá největší vítězství a nejdůležitější medaile, ocitám se
tak trochu v koncích. Nevím. Nedokážu to. Jednoduše to nejde. Každý závod, každé vítězství,
každá medaile i každý pohár za sebou mají svůj vlastní, samostatný příběh. Zpravidla bývá za
sportovně nejhodnotnější pokládáno olympijské zlato a optikou emocí bych s tím souhlasil – vždyť
každý sportovec dostane šanci získat ho jen jednou za čtyři roky. Takový křišťálový globus – a je
jedno jestli malý nebo velký – ale zase na druhou stranu nikdo nemůže vyhrát jen díky štěstí.
Triumf ve Světovém poháru získávají ti s nejstabilnější formou v průběhu sezóny. Když jsem ještě
závodil, konala se mistrovství světa jen jednou za čtyři roky, takže ze sportovního hlediska měl titul
mistra světa podobnou váhu jako zlato z olympiády. Dnes už se mistrovství pořádají každé dva
roky, takže titul z něj snad nepatrně ztratil na ceně. Často dostávám otázku, které vítězství je mé
nejoblíbenější. Ani na to se mi odpověď nehledá snadno, ale přece jen říkám, že to byl olympijský
závod v obřím slalomu na zimních hrách v Lake Placid v roce 1980. Před olympiádou jsem vyhrál
dvanáct závodů Světového poháru v obřím slalomu v řadě, takže se moje vítězství jednoznačně
očekávalo. Vysoká očekávání ale logicky vytvářejí nesmírný tlak. Olympijských her se v mé éře
směli zúčastnit jen amatérští sportovci. Karla Schranze z her v Sapporu v dvaasedmdesátém
kvůli jeho údajnému profesionalismu dokonce vyloučili – a nebyl jediný. Po dvou zlatech z Lake
Placid jsem byl spokojený a necítil už potřebu usilovat o další medaile. Proto jsem se rozhodl
zařídit si takzvanou B-licenci, svého druhu status profesionála, a tím se předem diskvalifikoval ze
zimních her v Sarajevu. Od té doby jsem soustředil hlavně na závody Světového poháru.
Pravdou je, že sportovní úspěchy otevírají mnohé dveře a olympijské medaile v tomto směru
mají jistě zvláštní postavení. A i když mi dnes připadá, jako by se to všechno odehrálo v nějakém
jiném životě, lidé si mě díky mým lyžařským výsledkům dodnes pamatují a poznávají mě. Právě
lyžování mi ostatně nejspíš otevřelo příležitost, abych se před několika lety zúčastnil švédské
verze Star Dance.
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Indoor zábavní centrum na 3 500m2
Unikátní koncepce hry inspirovaná Boyardem
25 originálních komnat
4 kategorie úkolů – trpělivost, zručnost, logika, síla
Pohyblivé překážky
Velká kapacita hry
Písčité pláže
Ubytování
Catering

www.tepfactor.com

TEPfactor Chotilsko -Slapy

tepfactor

TEPfactor

www.svetsportu.info
ZPRÁVY | SPORTOVNÍ ZBOŽÍ | CESTOVÁNÍ | HOTELY | KATALOGY | LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA

PŘEHLED ZPRÁV A AKTUALIT
NEJEN PRO OBCHODNÍKY A PODNIKATELE
Z OBLASTI SPORTU
www.svetsportu.info
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VÍTĚZSTVÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL
VÍTĚZNÁ ÉRA S BĚŽECKÝMI BOTAMI
ALPINA ELITE
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JeDNODÍLNÁ PLATFORMA
IN
cLASSIc AcTIvE EDGE
S pODRÁŽKOU ALpINA SSR
pRO KLASIcKÝ STYL

SKATE AcTIvE EDGE
S pODRÁŽKOU ALpINA SSR
pRO BRUSLENÍ

Extrémně lehká anatomicky a ergonomicky tvarovaná karbonová platforma
Active Edge s měkkou flexí a přímo
integrovanou základnou z TPU, která
je kompatibilní s vázáním NNN. Jednodílná konstrukce platformy zaručuje
maximální podélnou pevnost a stabilitu,
skvělé přizpůsobení se potřebám lyžaře
a efektivní přenos sil z nohy na lyži. Má
volnou patu – díky speciální konstrukci
patové části je na patu vyvíjen minimální tlak a bota skvěle sedí.

Extrémně lehká anatomická a ergonomická jednodílná karbonová platforma
Active Edge s tvrdou flexí a integrovanou základnou z TPU, která je kompatibilní s vázáním NNN. Tato konstrukce
platformy zaručuje maximální podélnou
pevnost a boční stabilitu, skvělé přizpůsobení se potřebám lyžaře a efektivní
přenos sil z nohy na lyži. Má adaptabilní
konstrukci patové části, díky níž bota
skvěle sedí na patě i na noze.

PODRÁŽkY

OPATkY

Všechny podrážky běžeckých bot
Alpina jsou kompatibilní s NNN. Typ
a konstrukce podrážky jsou individuálně vybírány pro každý typ boty
podle požadavků na jejich funkčnost
a vlastnosti.

FULL KARBON AcTIvE EDGE
(cELOKARBONOvÝ OpATEK
S AKTIvNÍ HRANOU)
Extrémně lehký. Zlepšuje torzní stabilitu
boty a poskytuje skvělé držení a optimální sevření paty. Díky své konstrukci
Active Edge ("aktivní hrana") se výborně
přizpůsobí různým typům a tvarům paty.

NNN XcELERATOR
Špičková závodní podrážka s neutrální
pozicí nohy umožňuje přímý přenos sil;
lehká, s optimalizovanou flexí a torzní
tuhostí; rozdílná tvrdost u bot určených
pro bruslení a klasický styl; vyrobena
z materiálu PEBAX.

KARBON + TpU
Karbonový stabilizátor poskytuje torzní
stabilitu opatku; v kombinaci s materiálem TPU se dobře přizpůsobí různým
tvarům a typům paty.

NNN R3

TpU

Závodní podrážka první generace; stále
poskytuje podobné technické a funkční
vlastnosti jako jiné, novější podrážky;
s neutrální pozicí nohy a různou tvrdostí
u bot pro bruslení a klasický styl; vyrobena z TPU.

Opatek z materiálu TPU poskytuje
pevné držení nohy a sevření paty; brání
nežádoucím pohybům paty a dobře se
přizpůsobí různým tvarům a velikostem
paty.

NNN T4
NNN T3

NASTAveNÍ FIXACe
PATY

Podrážka vyrobená z TPU s efektivním
přenosem sil a měkčí, pohodlnější flexí;
dobře se na ní chodí.

K nastavení tvaru paty jednoduše
použijte plastovou páčku, pomocí
které upravíte sevření paty podle
individuálních potřeb, což vám poskytne
větší pohodlí při jízdě.

NNN Bc
Podrážka poskytující optimální oporu na
náročném terénu; díky protiskluzovému
profilu se na ní dobře a bezpečně chodí.

vIBRAM 75MM
Standardní Vibramová 75 mm podrážka;
poskytuje skvělou podporu na náročných terénech; protiskluzový profil ze
speciálního gumového materiálu.
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FLEXE

STŘIH

Bruslařská technika vyžaduje podrážku
s tvrdou flexí, zatímco pro klasický
styl je potřeba měkká flexe podrážky
v přední části boty. U bot určených pro
bruslení (Skate) se používají komponenty a materiály s tvrdou flexí, zatímco
u obuvi typů Classic a Combi jsou
použity speciální komponenty a materiály s měkkou flexí, které poskytují
botě maximální pevnost a kontrolu nad
pohybem. Boty z kolekce Backcountry
využívají středně tvrdou podrážku
a komponenty, které přispívají k větší
pružnosti a přizpůsobivosti bot.

Střih a tvar vnitřní "měkké" části boty
zaručuje, že bota optimálně sedí na
noze – od úzkého závodního střihu
Race po širší pohodlnější střih Comfort;
střední sevření nohy poskytuje střih
Dynamic. Všechny tři typy střihu vnitřní
boty berou v úvahu vyšší a nižší tvary
nohou.

RAcE
DYNAMIc
cOMFORT
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Á
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kRYTY BOTY

MANŽeTY
Bruslení vyžaduje větší postranní
(laterální) oporu kotníku, aby byl výkon
co nejlepší. Proto je k botě připevněna
vnější manžeta, která poskytuje kotníku
pevnou oporu a laterální stabilitu, což
přispívá k optimálnímu přizpůsobení
boty noze a dobrému držení. Manžety
jsou vyrobeny buď z karbonu (jsou
extrémně lehké) nebo z plastu. Všechny
manžety jsou anatomicky a ergonomicky tvarované, jsou vybaveny stahovacím
páskem na suchý zip (některé mají EVA
polstrování) a jsou připevněny k opatku
pomocí nýtů nebo šroubů.

Jednodílné, bezešvé kryty kompletně
kryjí boty a spodní část nohy. Jsou
voděodolné, elastické a mají voděodolný
zip. Chrání proti chladu, vodě, vlhkosti
a sněhu. Nártová část se dá upravit
podle tvaru nohy.

pvc
NEOpRÉN
Materiál PVC je pevný, lehký, měkký,
pružný a zároveň vysoce odolný, zatímco neoprén si zachovává dobrou pružnost při různých teplotách a poskytuje
tepelnou izolaci a ochranu proti vlhku.

cELOKARBONOvÁ
Anatomická celokarbonová manžeta je
extrémně lehká, poskytuje maximální
pevnost a skvělou laterální přizpůsobivost. Díky polstrování z materiálu
EVA jsou boty velmi pohodlné a díky
stahovacímu pásku na suchý zip se dá
individuálně nastavit sevření kotníku
a bota výborně sedí.

KARBONOvÁ

4DRY pvc
4DRY WEAvE
Díky materiálu 4DRY PVC s perforovanou PVC strukturou a materiálu 4DRY
WEAVE s tkanou textilní konfigurací je
bota voděodolná a zároveň prodyšná.
Vodní páry unikají ven z boty, takže
vnitřek boty zůstává suchý a teplý, což
přispívá k maximálnímu komfortu.

-

Lehká anatomická karbonová manžeta
poskytuje maximální pevnost, laterální
stabilitu a zároveň skvělé přizpůsobení
boty noze.
Díky stahovacímu pásku na suchý zip se
dá optimálně nastavit sevření kotníku
a bota pohodlně sedí.

TpU SKATE
Termoplastický polyuretan poskytuje
dobrou pevnost a laterální stabilitu,
zatímco stahovací pásek na suchý zip
zaručuje maximální pohodlí a možnost
nastavit sevření kotníku.

eLASTICkÁ vSADkA

TpU cOMBI

Umožňuje individuální přizpůsobení
ochranného krytu boty různým tvarům
lýtek.

Bota COMBI je určena pro klasickou
techniku. Má podrážku s větší flexí
a manžetu, která poskytuje stabilitu
a větší boční oporu kotníku méně zkušeným lyžařům. Dá se přizpůsobit podle
individuálních potřeb komfortu.

IÁLY

ZAvAZOvÁNÍ

ER
MAT

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

MEMBRÁNA ALpITEX
Membrána Alpitex poskytuje dodatečnou ochranu proti pronikání vody
a vlhkosti dovnitř boty, což přispívá
k většímu pohodlí i při extrémnějších
povětrnostních podmínkách.

TERMOIZOLAcE THINSULATE

ANATOMICkÁ
STÉLkA
Anatomicky tvarovaná stélka výrazně
přispívá k vertikální stabilitě nohy uvnitř
boty, poskytuje pohodlí a zlepšuje
tepelnou izolaci boty.

Víte, jaká města kandidují na další
olympijské hry?

„Thinsulate“ umožňuje až dvojnásobně
větší tepelnou izolaci boty. Dokonce
i v extrémně chladných a vlhkých podmínkách poskytuje nohám maximální
tepelný komfort.

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info
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ESK 2.0
Jednodílná celokarbonová anatomicky tvarovaná platforma
‘Active Edge’ speciálně vyvinutá pro bruslení je extrémně lehká,
její podrážka má tvrdou flexi, takže zaručuje skvělou pohyblivost
do stran a maximální podélnou tuhost a stabilitu. 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

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 optimálně
vyvážené poloze při běhu na lyžích.
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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.

5145-1; 5145-7*

eCL 2.0

5142-1; 5142-7*

eSk 2.0

velikosti
35–50; 35½–49½*
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator skate
střih
race
flexe
tvrdá

cELOKARBONOvÁ
MANŽETA
SKATE AcTIvE EDGE
S pODRÁŽKOU ALpINA
SSR pRO BRUSLENÍ
45°
pvc
ELASTIcKÁ vSADKA

velikosti
35–50; 35½–49½*
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
xcelerator classic
střih
race
flexe
měkká

cLASSIc AcTIvE EDGE
S pODRÁŽKOU ALpINA
SSR pRO KLASIcKÝ STYL
pvc
ANATOMIcKÁ STÉLKA

13 730 Kč
509 €

ANATOMIcKÁ STÉLKA

20 500 Kč
760 €
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Tour de Ramsau
EUROLOPPET CHAMPIONSRACE

11. - 13. ledna 2018
Nyní přihláška na: www.tour-de-ramsau.com
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eCL PRO

5164-1; 5164-7*

eSk PRO

velikosti
35–50; 35½–49½*
barva
červená/černá/
bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
race
flexe
tvrdá

velikosti
35–50; 35½–49½*
barva
červená/černá/
bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
race
flexe
měkká

KARBON
KARBON + TpU
NNN
XcELERATOR
45°

NNN
XcELERATOR
pvc

NNN

ANATOMIcKÁ
STÉLKA

6 280 Kč
239 €

eD PRO

bílá
vázání
Xcelerator
střih
race
flexe
měkká

ELASTIcKÁ
vSADKA
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

10 620 Kč
399 €

eCL PRO
PLUS

velikosti
35–50; 35½–49½*
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
race
flexe
měkká

CCL

velikosti
35–49
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
dynamic
flexe
měkká

NNN
XcELERATOR

KARBON + TpU

eCL PRO
MARATHON

velikosti
36–47; 36,5–46,5*
barva
červená/černá/
bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
race
flexe
měkká

NNN
XcELERATOR
45°
pvc
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

7 480 Kč
279 €

pvc
ANATOMIcKÁ STÉLKA

11 390 Kč
429 €

velikosti
35–49
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
dynamic
flexe
tvrdá

5139-2

KARBON
KARBON + TpU
NNN
XcELERATOR
45°
4 DRY pvc
ELASTIcKÁ
vSADKA
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

CCL PLUS

velikosti
36–47
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
dynamic
flexe
měkká

KARBON + TpU
NNN
XcELERATOR
4 DRY pvc
ELASTIcKÁ
vSADKA
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

7 480 Kč
279 €

4 DRY pvc
ELASTIcKÁ
vSADKA
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

5116-2; 5116-8*

NNN XcELERATOR

CSk

TpU

ELASTIcKÁ
vSADKA
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

cELOKARBONOvÁ MANŽETA
AcTIvE EDGE

5137-2

5138-2

pvc

9 350 Kč
349 €

pvc

5111-1; 5111-7*

45°

9 590 Kč
359 €

5 980 Kč
229 €

86

e
vé lyž
lečko
na ko
boty
»
g
rekin
imní t
ky » z
návle
»
y
n
ov
» půjč

& hole
» lyže

E
MÍT
U
O
,C
ŽTE
A
K
U

N
o
i
T
i
T
E
P
M
o
C

ior
y » jun
ountr
ackc
b
»
g
urin
n » to
» actio
acing
r
»
n
io
petit
» com
elite

5167-1

TpU cOMBI

R COMBI
5551-1

RCL eve
5157-1

RSk

5162-1

RCL

velikosti
35–50
barva
červená/bílá/černá
vázání
NNN
Xcelerator
classic
střih
dynamic
flexe
měkká

TpU
NNN R3 pU
NASTAv. FIXAcE
pATY
4 DRY WEAvE
ELASTIcKÁ
vSADKA
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

velikosti
35–48
barva
červená/bílá/
černá
vázání
NNN
Xcelerator
skate
střih
dynamic
flexe
tvrdá

TpU SKATE
TpU
NNN R3 pU
NASTAv. FIXAcE
pATY
4 DRY WEAvE
ELASTIcKÁ
vSADKA
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

velikosti
35–42
barva
červená/bílá/
černá
vázání
NNN
Xcelerator
classic
střih
dynamic
flexe
měkká

TpU
NNN R3 pU
NASTAv. FIXAcE
pATY
4 DRY WEAvE
ELASTIcKÁ
vSADKA
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

TpU

velikosti
35–48
barva
červená/bílá/
černá
vázání
NNN
Xcelerator
classic
střih
dynamic
flexe
měkká

NNN R3 pU
NASTAv. FIXAcE
pATY
4 DRY WEAvE
ELASTIcKÁ
vSADKA
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

DÁMSKÉ

4 130 Kč
159 €

4 890 Kč
189 €

5 230 Kč
199 €

4 130 Kč
159 €
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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, Seewellness Massage & Beauty se
speciálními masážemi, hlídání dětí 60 hodin
týdně, dětský domeček na hraní s minigolfem
a skluzavkou atd.
Cena 78 EUR za osobu a den.

87

N
o
i
aCT

hole
že &

H a kolečkové lyže » ly
A
S
O ing » boty n
NAky »D
í trek
zimn
E
J
le
v
E
á
n
VŠior » půjčovny »

jun
try »
coun
back
»
g
tourin
ion »
» act
cing
a
r
»
ion
petit
» com
elite

5179-1k

A COMBI
5177-1k

ASk

5172-1k

ACL

velikosti
35–50
barva
černá/červená/bílá
vázání
NNN
Xcelerator classic
střih
comfort
flexe
měkká

TpU
NNN R3 pU
NASTAv. FIXAcE pATY
pvc

velikosti
35–50
barva
černá/červená/bílá
vázání
NNN
Xcelerator skate
střih
comfort
flexe
tvrdá

ANATOMIcKÁ STÉLKA

TpU SKATE
TpU
NNN R3 pU
NASTAv. FIXAcE pATY

velikosti
35–50
barva
černá/červená/bílá
vázání
NNN
Xcelerator classic
střih
comfort
flexe
měkká

pvc

ELASTIcKÁ vSADKA

5555-1k

ASk eve

velikosti
35–42
barva
černá/modrá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator classic
střih
comfort
flexe
měkká

NNN R3 pU
NASTAv. FIXAcE pATY
pvc
ANATOMIcKÁ STÉLKA

3 360 Kč
129 €
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velikosti
35–42
barva
černá/modrá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator skate
střih
comfort
flexe
tvrdá

TpU
NNN R3 pU
NASTAv. FIXAcE pATY
pvc
ANATOMIcKÁ STÉLKA

pvc
ANATOMIcKÁ STÉLKA
ELASTIcKÁ vSADKA

velikosti
35–42
barva
černá/modrá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator classic
střih
comfort
flexe
měkká

TpU
NNN R3 pU
NASTAv. FIXAcE pATY
pvc
ANATOMIcKÁ STÉLKA
ELASTIcKÁ vSADKA
DÁMSKÉ

ELASTIcKÁ vSADKA
DÁMSKÉ

ELASTIcKÁ vSADKA
DÁMSKÉ

NASTAv. FIXAcE pATY

4 710 Kč
179 €

5554-1k

ACL eve

NNN R3 pU

3 890 Kč
149 €

A COMBI eve

TpU

TpU

ANATOMIcKÁ STÉLKA

ELASTIcKÁ vSADKA

3 360 Kč
129 €

5553-1k

TpU cOMBI

4 710 Kč
179 €

3 890 Kč
149 €
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Výhodný balíček za cenu 37 990 Kč obsahuje:
Typový projekt rodinného domu (běžná cena 29 900 Kč)
Projekt osazení domu na pozemek (běžná cena 9 990 Kč)
Průkaz energetické náročnosti (ENB) (běžná cena 3 990 Kč)

VYBÍREJTE A OBJEDNÁVEJTE NA WWW.GSERVIS.CZ
VÍCE INFORMACÍ NA ZÁKAZNICKÉ LINCE 236 160 333.

VŠE PRO
VAŠI DOVOLENOU
NA HORÁCH
LÉTO
• příjemné ubytování se snídaní v rodinném
penzionu přímo v srdci Krušných hor
• půjčovna horských kol a terénních
koloběžek
• letní outdoorové aktivity (lukostřelba,
lanové centrum, disc golf, nordic walking,
trampolíny, bungee running, týmové lyže)
• aktivní pobyty pro školy a sportovní
oddíly
• teambuldingové akce
• ideální dovolená pro pěší i cykloturistiku

ZIMA
• příjemné ubytování se snídaní přímo
v centru Skiareálu Klínovec, pár kroků
od sjezdovek
• restaurace s tradiční českou kuchyní
• perfektně vybavená půjčovna lyží,
snowboardů, běžek a skialpů –
vše pro děti i dospělé
• lyžařská a snowboardová škola JPK
s letitou tradicí
• instruktoři s mezinárodní licencí
• dětský park s pojízdnými pásy
• nabídka výhodných lyžařských výcviků
pro školy

Kontakt: +420 725 700 903, info@sportklinovec.cz, www.sportklinovec.cz,

sportklinovec

5965-1k

T COMBI JR
5194-1k

TCL

5193-1k

TSk

velikosti
35–49
barva
bílá/černá/červená
střih
dynamic
flexe
tvrdá

TpU
NNN T3
pvc
ANATOMIcKÁ STÉLKA

velikosti
35–49
barva
bílá/černá/červená
střih
dynamic
flexe
měkká

ELASTIcKÁ vSADKA

TpU
NNN T3
pvc
ANATOMIcKÁ STÉLKA

velikosti
33–41
barva
bílá/černá/červená
střih
dynamic
flexe
měkká

NCL

N COMBI

5073-1

NSk

velikosti
35–48
barva
červená/černá/bílá
střih
dynamic
flexe
tvrdá

velikosti
35–50
barva
červená/černá/bílá
střih
dynamic
flexe
měkká

TpU SKATE
NNN R3

TpU cOMBI

velikosti
35–49
barva
červená/černá/bílá
střih
dynamic

NNN R3

ANATOMIcKÁ STÉLKA
ELASTIcKÁ vSADKA

ANATOMIcKÁ STÉLKA
ELASTIcKÁ vSADKA

TpU
NNN R3
NASTAv. FIXAcE pATY
pvc
ANATOMIcKÁ STÉLKA
ELASTIcKÁ vSADKA

NASTAv. FIXAcE pATY
pvc
ANATOMIcKÁ STÉLKA
ELASTIcKÁ vSADKA

NASTAv. FIXAcE pATY
pvc

pvc

2 320
2 050 Kč
89
79 €

5123-1

5132-1

NNN T3

ELASTIcKÁ vSADKA

2 610
2 300 Kč
99
89 €

3 600
3 180 Kč
139
119 €

TpU SKATE

3 820
3 370 Kč
149
125 €

3 980
3 510 Kč
149
129 €

4 290
3 790 Kč
159
139 €
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5191-1

FSk

velikosti
35–48
barva
červená/bílá/černá
střih
dynamic
flexe
tvrdá

5192-1

TpU

F COMBI

NNN XcELERATOR

velikosti
35–50
barva
červená/bílá/černá
střih
dynamic
flexe
měkká

TpU
NNN XcELERATOR
NASTAv. FIXAcE pATY

NASTAv. FIXAcE pATY

35–50
barva
červená/bílá/černá
střih
dynamic
flexe
měkká

pvc

NNN XcELERATOR
NASTAv. FIXAcE pATY
pvc
ANATOMIcKÁ STÉLKA
ELASTIcKÁ vSADKA

ANATOMIcKÁ STÉLKA
ELASTIcKÁ vSADKA

pvc

3 870
3 420 Kč
149
129 €

ANATOMIcKÁ STÉLKA
ELASTIcKÁ vSADKA

4 080
3 600 Kč
159
135 €

4 370
3 850 Kč
169
149 €

TpU

VYměňte běžný deN
zA pRázDniNy
Hotel St. Oswald se stane Vaší lóží uprostřed
zimního ráje – střediska Bad Kleinkirchheim.
Jedinečná poloha hotelu v nezastavěném místě Vám umožní nechat myšlenky volně plynout.
Výhledy do daleké krajiny, tmavomodré nebe
a čerstvý horský vzduch Vám dovolí se pořádně
nadýchnout. Položte se do polstrovaných lehátek a užívejte si teplých slunečních paprsků.
V hotelu na Vás navíc čeká vynikající kuchyně
po celý den, excelentní výběr vín a koktejlů
a odpočinek v našem koupacím a saunovém
světě.
Jako vášniví lyžaři Vás dovezeme bezplatným skibusem za několik málo minut přímo ke sjezdovce. Díky
propojeným areálům si můžete pohodlně vychutnat
103 km perfektně připravených sjezdovek. Náruživí
turisté mohou objevovat mnoho zimních turistických
stezek s nádhernými výhledy.
Dětem nabízíme kromě řádění na sněhu kreativní
změnu v našem jedinečném „Stromu života‟ včetně
hlídání.
Po návratu ze sjezdovek na Vás v hotelu St. Oswald
čeká příjemná atmosféra pohostinnosti a vřelé přijetí.

NabÍdkA hOteLu St. osWalD pRo VaŠI dOvoLenOu:
„Skvělé prázdniny
na lyžích pro celou rodinu“
●

●
● Kulinářské dovednosti hotelu St. Oswald
- bohatý snídaňový a šťávový bufet
- široká nabídka odpoledních svačin 13–16.30
(kromě dne odjezdu)
- večerní 4–6chodové volitelné menu včetně
překvapení od kuchařského týmu
● Odpočinek v rozsáhlém koupacím a saunovém
světě s bazénem 11x14 m, nskou saunou, aroma
parní lázní, infra kabinou, whirlpoolem a rozsáhlým

●
●

●
●

odpočinkovým prostorem s možností východu
do venkovního prostoru.
Naberte vitalitu v gymnastické a tness
místnosti i při našem aktivním týdenním
programu.
Panoramatická sluneční terasa
s jedinečným výhledem a příjemnými lehátky
Nabídka masáží a kosmetiky Piroche
a Matis
Hlídání dětí v jedinečném „Stromu života‟
pro kreativní prázdniny (od Po do So, pro děti
od 3 let)
Bezplatný hotelový ski bus k lyžařské
školce (odvoz i dovoz)
Dovolená jako podle domácího kalendáře –
společenská, sportovní a příjemná
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5969-1k

N COMBI JR
5961-1k

F COMBI JR
5152-2

T MARATON
velikosti
36–47
barva
červená/bílá/
černá
střih
dynamic
flexe
měkká

KARBON + TpU
NNN R3
NASTAv. FIXAcE
pATY
pvc
ANATOMIcKÁ
STÉLKA
ELASTIcKÁ
vSADKA

NNN T4
NASTAv. FIXAcE
pATY
pvc
ANATOMIcKÁ
STÉLKA
ELASTIcKÁ
vSADKA

3 290
2 900 Kč
129
109 €

velikosti
33–41
barva
červená/
černá/bílá
střih
dynamic junior
flexe
měkká

KARBON + TpU
NNN T4
pvc
ANATOMIcKÁ
STÉLKA
ELASTIcKÁ
vSADKA

3 210
2 840 Kč
119
109 €

5971-1k

NCL JR
velikosti
25–34
barva
červená/
černá/bílá
střih
dynamic
junior
flexe
měkká

TpU
NNN T4
pvc
ANATOMIcKÁ
STÉLKA
ELASTIcKÁ
vSADKA

2 370
2 090 Kč
89
79 €

JASNÁ chopok

4 330
3 830 Kč
169
149 €

velikosti
32–41
barva
červená/
bílá/černá
střih
dynamic
flexe
měkká

TpU

KARBON

HOTEL * RESTAURANT * WELLNESS * CONGRESS * BOWLING * BAR ... SINCE 1950
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T 15

5207-1k

T 30

5211-1k

T 40

velikosti
35–49
barva
černá/stříbrná/červená
vázání
NNN
Touring auto
střih
comfort
flexe
tvrdá

TpU SKATE
TpU
NNN T3
pvc

velikosti
35–49
barva
černá/stříbrná/červená
vázání
NNN
Touring auto
střih
comfort
flexe
měkká

TpU cOMBI
TpU
NNN T3
pvc

barva
černá/stříbrná/červená
vázání
NNN
Touring auto
střih
comfort
flexe
měkká

ANATOMIcKÁ STÉLKA
ELASTIcKÁ vSADKA

NNN T3
pvc
ANATOMIcKÁ STÉLKA
ELASTIcKÁ vSADKA

2 990
2 640 Kč
119
99 €

ANATOMIcKÁ STÉLKA

3 490
2 990 Kč
129
119 €

ELASTIcKÁ vSADKA

3 440 Kč
129 €

a
iNk
Nov

a
iNk
Nov

a
iNk
Nov

5563-1k

T 30 eve

5076-1k

T5

5004-3k

T 10

velikosti
35–50
barva
černá/stříbrná/
červená
vázání
NNN
Touring auto
střih
comfort
flexe
měkká

NNN T4
NEOpREN
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

2 190
1 890 Kč
89
69 €

velikosti
35–50
barva
černá/stříbrná/
červená
vázání
NNN
Touring auto
střih
comfort
flexe
měkká

NNN T4
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

1 490
1 390 Kč
59
52 €

velikosti
35-42
barva
černá/modrá/bílá
vázání
NNN
Touring auto
střih
comfort
flexe
měkká

TpU cOMBI
TpU
NNN T3
pvc
ANATOMIcKÁ
STÉLKA
ELASTIcKÁ
vSADKA
DÁMSKÉ

3 490
2 990 Kč
129
119 €

a
iNk
Nov
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5518-2K

T 5 eve

5624-3K

T 10 eve

5562-1k

T 15 eve
velikosti
35-45
barva
černá/modrá/bílá
vázání
NNN
Touring auto
střih
comfort
flexe
měkká

NNN T3
pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA
ELASTICKÁ
VSADKA
DÁMSKÉ

velikosti
35-42
barva
černá/modrá/bílá
vázání
NNN
Touring auto
střih
comfort
flexe
měkká

NNN T4
NEOPREN
ANATOMICKÁ STÉLKA

velikosti
35-42
barva
černá/modrá/bílá
vázání
NNN
Touring auto
střih
comfort
flexe
měkká

DÁMSKÉ

NNN T4
ANATOMICKÁ STÉLKA
DÁMSKÉ

1 490
1 390 Kč
59
42 €

2 190
1 890 Kč
89
69 €

2 990
2 640 Kč
119
99 €
a
ink
Nov

Náš zimní zázrak
5. 1.–2. 2. 2019

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

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

AKČNÍ BALÍČKY NA 7 NOCÍ:
Za cenu 1 429 EUR v termínech 5. 1.–2. 2. 2019
019
9
Dětská sleva na požádání!

Ferienhotel Kolmhof****

Familie
ili L
Lienert
i
t
Dorfstraße 26, A-9546 Bad Kleinkirchheim • T: +43 (0) 4240 216
F: +43 (0) 4240 21612 • hotel@kolmhof.at • www.kolmhof.at
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56A2-3

T 5 EVE PLUS
56A2-4K

T 5 EVE PLUS
50A8-2K

T 5 PLUS

velikosti
35–50

5067-1

SPORT TOUR
velikosti
35–50
barva
černá/bílá/červená
NNN

vázání
Touring auto
střih
comfort
flexe
měkká

barva
černá/stříbrná/
červená

NNN T4 JR
PVC
ANATOMICKÁ
STÉLKA

NNN

vázání
Touring auto
střih
comfort
flexe
měkká

1 790
1 590 Kč
69
59 €

NNN T4
PVC
ANATOMICKÁ
STÉLKA

1 790
1 590 Kč
69
59 €

velikosti
35-42
barva
černá/modrá/
bílá
vázání
NNN
Touring auto
střih
comfort
flexe
měkká

NNN T4
PVC
ANATOMICKÁ
STÉLKA
DÁMSKÉ

velikosti
35–42
barva
černá/modrá/
bílá
vázání
NNN
Touring auto
střih
comfort
flexe
měkká

1 790
1 590 Kč
69
59 €

NNN T4
PVC
ANATOMICKÁ
STÉLKA
DÁMSKÉ

1 790
1 590 Kč
69
59 €

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:

Ušetřete s dětským skipasem za 1 euro!
Nejlepší nabídka pro rodiny za nejlepší cenu: Ke každému 6dennímu skipasu pro dospělého dostanete
jeden dětský jen za 1 euro denně! A to nejlepší teprve následuje: skipas je volitelnou kartou mezi
pestrou nabídkou na sjezdovkách a nabídkou termálních lázní Römerbad! Ušetříte až 114 eur za dítě!
Skipas za 1 euro dostanete od 5. 1. do 8. 3. 2019 a je určen pro děti do 12 let.

• NÁŠ ZDROJ KLIDU: 7 nocí pro 2 dospělé a 2 děti (do 6 let) v rodinných pokojích kategorie Suite.
• 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 v bonusových týdnech
Eschenhofu.
• 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: SKIPAS ZA 1 euro (5. 1.– 8. 3. 2019)
Od 1 488 eur za 2 dospělé + 2 děti
do 6 let (závisí na termínu) + možnost
doobjednání 6denního skipasu pro
dospělého + dětského skipasu za 1 euro.
Ortners Eschenhof**** – Alpine Slowness
www.eschenhof.at, hotel@eschenhof.at

5957-1k

TpU cOMBI

R COMBI JR
5544-3

eCL 2.0 JR
5546-3

eD 2.0 JR.
5545-3

eSk 2.0 JR
velikosti
35–42
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator skate
střih
race junior
flexe
tvrdá

velikosti
33–42
barva
černá/červená/bílá
TpU SKATE
vázání
NNN
Xcelerator
TpU
classic
NNN XcELERATOR
střih
SKATE
race junior
NASTAv. FIXAcE
flexe
pATY
měkká
pvc
ELASTIcKÁ
vSADKA
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

velikosti
33–42
TpU SKATE
barva
černá/červená/
bílá
TpU
vázání
NNN
Xcelerator
NNN R3 pU
classic
NASTAv. FIXAcE
střih
pATY
race junior
pvc
flexe
měkká
ELASTIcKÁ
vSADKA
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

TpU

velikosti
33–41
barva
černá/červená/bílá
NNN R3 pU
vázání
NNN
START
pvc
střih
ANATOMIcKÁ
dynamic junior
STÉLKA
flexe
měkká
TpU

4 340 Kč
159 €

NNN T4 JR
NASTAv.
FIXAcE pATY
4 DRY WEAvE
ELASTIcKÁ
vSADKA
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

3 430 Kč
129 €

3 980 Kč
149 €

5 500 Kč
209 €

5944-3k

NNN T4 JR

T 10 JR

5958-1k; 5552-1k*

RCL JR*

velikosti
25–34; 35–41*
barva
černá/červená/bílá
vázání
NNN
START
střih
dynamic junior
flexe
měkká

velikosti
25–38
barva
černá/červená/bílá
vázání
NNN
Start
střih
comfort junior
flexe
měkká

NNN T4 JR
4 DRY WEAvE
ELASTIcKÁ vSADKA

NEOpREN
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

1 910 Kč
79 €

ANATOMIcKÁ STÉLKA

2 440 Kč
99 €
5959-1k

NNN T4 JR

TJ

5960-1k

T kID

5933-1k

T 5 JR

5956-5k

T 5 JR PLUS
velikosti
25–38
barva
černá/červená/
bílá
vázání
NNN
Start
střih
comfort junior
flexe
měkká

velikosti
25–38
barva
černá/červená/
bílá
vázání
NNN
Start
střih
comfort junior
flexe
měkká

NNN T4 JR
pvc
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

NNN T4 JR
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

1 420
1 330 Kč
59
50 €

velikosti
25–38
barva
černá/červená/
bílá
vázání
NNN
Start
střih
comfort junior
flexe
měkká

NNN T4 JR
4DRY
WEAvE
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

1 700 Kč
69 €

velikosti
25–38
barva
černá/červená/
bílá
vázání
NNN
Start
střih
comfort junior
flexe
měkká

4DRY
WEAvE
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

1 780 Kč
69 €

1 740
1 540 Kč
69
59 €
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5008-2

ALASkA 75

5006-2

NNN Bc III

ALASkA
velikosti
36–47
barva
červená/černá
vázání
NNN
BC
střih
comfort
flexe
střední

pŘÍRODNÍ KŮŽE
ANATOMIcKÁ STÉLKA

velikosti
36–47
barva
červená/černá
vázání
NNN
BC
střih
comfort
flexe
střední

75 MM
vIBRAM
pŘÍRODNÍ KŮŽE
ANATOMIcKÁ STÉLKA

5171-1

ALASkA
HeAT
velikosti
40–47
barva
červená/černá
vázání
NNN
BC
střih
comfort
flexe
střední

NNN Bc III
pŘÍRODNÍ KŮŽE
ANATOMIcKÁ STÉLKA

9 500 Kč
359 €

7 250 Kč
269 €

7 030 Kč
269 €

5550-1

MONTANA
eve
5119-1

WYOMING
5009-1

MONTANA
5183-1

BC 1600
velikosti
35–49
barva
černá
vázání
NNN
BC
střih
comfort
flexe
střední

98

NNN Bc III
ANATOMIcKÁ
STÉLKA
pŘÍRODNÍ KŮŽE

4 810 Kč
179 €

velikosti
35–49
barva
černá/béžová
vázání
NNN
BC
střih
comfort
flexe
střední

NNN Bc III
ANATOMIcKÁ
STÉLKA

3 740 Kč
139 €

velikosti
35–49
barva
černá/červená
vázání
NNN
BC
střih
comfort
flexe
střední

NNN Bc III
ANATOMIcKÁ
STÉLKA
pŘÍRODNÍ KŮŽE

4 090 Kč
159 €

velikosti
35–42
barva
černá/béžová
vázání
NNN
BC
střih
comfort
flexe
střední

NNN Bc III
ANATOMIcKÁ
STÉLKA
DÁMSKÉ

3 740 Kč
139 €

5256-1

BC 1575
5253-1

BC 1550
5170-1

OUTLANDeR
velikosti
36–49
barva
černá/červená
vázání
NNN
BC
střih
comfort
flexe
střední

TpU cOMBI
TpU
NNN Bc III
NEOpREN

velikosti
36–49
barva
tmavě šedá/stříbrná
vázání
NNN
BC
střih
comfort
flexe
střední

ANATOMIcKÁ STÉLKA

TpU cOMBI
TpU
NNN Bc III
ANATOMIcKÁ STÉLKA

velikosti
36–48
barva
tmavě šedá/stříbrná
vázání
NNN
BC
střih
comfort
flexe
střední

TpU cOMBI
TpU
vIBRAM 75 MM
ANATOMIcKÁ STÉLKA

4 020 Kč
149 €

3 730 Kč
139 €

3 870 Kč
149 €

5022-2k

SNOWFIeLD
5667-2

BC 1550 eve
5549-1

OUTLANDeR eve
velikosti
35–42
barva
černá/modrá
vázání
NNN
BC
střih
comfort
flexe
střední

TpU cOMBI
TpU
NNN Bc III
NEOpREN
ANATOMIcKÁ STÉLKA
DÁMSKÉ

velikosti
35–42
barva
modrá/stříbrná
vázání
NNN
BC
střih
comfort
flexe
střední

TpU cOMBI
TpU
NNN Bc III
ANATOMIcKÁ STÉLKA

velikosti
36–49
barva
černá/červená
vázání
NNN
BC
střih
comfort
flexe
střední

NNN Bc III
ANATOMIcKÁ STÉLKA

2 820 Kč
109 €

DÁMSKÉ

3 730 Kč
139 €

3 740 Kč
139 €
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Miss & Mr.
LOOK BELLA
NECH SE OBJEVIT
S ELANEM!
Společnost Elan je již několik let oﬁciálním partnerem prestižní celorepublikové soutěže krásy Miss & Mr. LOOK BELLA. Je nám ctí, že i letos se můžeme podílet na volbě nejzajímavější tváře roku a také udělit již tradiční titul
LOOK BELLA ELAN. Soutěž je určena pro všechny atraktivní dívky a mladé
muže, začínající i zkušenější modelky či modely. Vítězové soutěže získají
atraktivní a hodnotné ceny a nabídku spolupráce s pořádající modelingovou agenturou PRESTIGE MODELS. ELAN Vám tak pomůže otevřít dveře
do světa modelingu.
Nádherné dívky, neodolatelní muži, luxusní značky a nezapomenutelná
módní show! Již XV. ročník soutěže krásy Miss & Mr. LOOK BELLA 2018
právě odstartoval. Během září a října proběhnou po celé České republice
castingy, kterých se zúčastní i vítězové LOOK BELLA 2017, známé modelky
a modelové i slavné osobnosti. Těšit se můžete i na patrony letošního ročníku, kterými jsou světová modelka Veronika Krajplová a šestý nejkrásnější
muž planety Antonín Beránek.
A protože s ELANEM všichni vyráží
nejraději na hory, i vítězové Miss &
Mr. LOOK BELLA vždy rádi zamíří do
sněhového království. Třeba právě
s výbavou od ELANU, přijď na casting a vyhraj skvělou výbavu do hor!
I ELAN tak hledá modelky a modelky, kteří budou stát před objektivem
světových fotografů nebo reprezentovat Českou republiku v zahraničí!

www.prestigemodels.cz
fb: PRESTIGE MODELS; @prestige_models_cz
www.look-bella.cz
fb: LOOK BELLA; @lookbellaeu

foto: Arthur Koff

Nech se objevit a staň se
Miss & Mr. LOOK BELLA 2018!

á
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Pevnost,
všestrannost
& pohodlí

Spoiler
pro nastavení
výšky/šířky
Destička v zadní části boty
umožňuje upravit výšku a šířku
boty v oblasti lýtka.

Nastavení náklonu
Nejlepší lyžaři potřebují
mít perfektní postoj. Tato
funkce umožňuje nastavit
naklonění boty do stran podle
individuálních potřeb každého
lyžaře tak, aby to vyhovovalo
jeho technice.

Přepínání režimů lyžování
a chůze nikdy nebylo snadnější –
stačí pouze zmáčknout tlačítko
hrotem lyžařské hůlky a můžete
jít.

XFrame představuje pevnou
a zároveň lehkou konstrukci
skeletu, která spojuje
čtyři hlavní kritické body
a je zpevněna na nejvíce
namáhaných osách. Toto
provedení zaručuje maximální
pevnost a zároveň snižuje
hmotnost.

102

Systém snadného
obouvání
Speciální provedení horní části
boty v kombinaci s inovativním
systémem Easy Entry (snadné
obouvání) umožňuje lyžaři rychlé
a snadné nasazení i sundání
bot.

Vnitřní bota z materiálu
4DRY zaručuje prodyšnost,
odvod vlhkosti, odvětrání
a voděodolnost. Udržuje nohu
v teple, suchu a pohodlí.

Optimální
přizpůsobení noze
Vnitřní boty Alpina mají speciální
provedení, které zaručuje ideální
kombinaci pohodlí a vynikajících
vlastností. Tepelně tvarovatelná
pěna je zárukou toho, že bota
optimálně sedí na noze v citlivé
oblasti kotníku, zatímco
speciálně tvarovaná přední část
vnitřní boty se dobře přizpůsobí
různým profilům nohou.

Unikátní plně integrovaný systém
vyhřívání InTemp od Alpiny udržuje
vaše nohy v komfortní teplotě, aniž
by se přehřívaly.

Výměnou speciálně tvarované
vložky (VCP – Volume Control
Plate) mezi pravou a levou
botou můžete upravit vnitřní
objem boty pro optimální
velikost.
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É
K
S
N
PÁ
NOVÉ

22

Elite HEAT
100

3M3

325
55, ...
250, 2 ý
I
T
S
O
čil
VELIK ŘE Pokro
ová
YŽA
tracit
n
A
TYP L
A
BARV Polyether
ET
r
SKEL
lyethe
TA Po
E
Ž
N
0
MA
0
1
FLEXE 02
TO 1
KOPY

12
3M3

Elite HEAT
120

5
, ... 32
0, 255
I 25 očilý
T
S
O
VELIK ŘE Pokr
YŽA
á
TYP L
A Bíl
BARV Polyether
T
E
ther
SKEL
Polye
ETA
Ž
N
A
0
M
12
FLEXE 102
TO
Y
P
O
K

Kč
10 400
389 €

Kč
10 640
399 €

k
c
a
r
t
X
90

3
3A99

31
3M3

Elite EAT
80 H

... 325
, 255,
I 250 čilý
T
S
O
VELIK ŘE Pokro
YŽA
rná
TYP L
A Če
BARV Polyolefin
T
E
fin
SKEL
olyole
ETA P
Ž
N
A
M
80
FLEXE 102
TO
Y
P
O
K

5
, ... 32
0, 255
TI 25 očilý
S
O
K
I
r
VEL
ná
E Pok
YŽAŘ Modrá/čer
TYP L
A
V
in
R
f
A
le
B
lyo
ET Po olefin
SKEL
Poly
A
T
E
MANŽ
90
FLEXE 04
1
O
T
KOPY

č
6 480 K
239 €

č
8 530 K
310 €
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Víte, kteří sportovci a týmy mají nového
sponzora?

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

NOVÉ

k
Xtrac
90

2
3A99

... 325
, 255,
I 250 čilý
T
S
O
VELIK ŘE Pokro
YŽA
ná
TYP L
A Čer
BARV Polyolefin
T
E
L
fin
SKE
olyole
ETA P
Ž
N
A
M
90
FLEXE 04
TO 1
Y
P
O
K

k
c
a
r
t
X
70
01

3M6

5
, ... 32
0, 255
5
2
I
OST
čilý
VELIK ŘE Pokro
YŽA
rná
e
Č
TYP L
A
BARV Polyolefin
ET
fin
SKEL
olyole
ETA P
MANŽ
0
7
FLEXE 104
TO
KOPY

č
4 630 K
179 €

č
6 480 K
239 €

NOVÉ

NOVÉ

k
Xtrac
70
02

3M6

... 325
, 255,
I 250 ační
T
S
O
VELIK ŘE Rekre
lená
YŽA
ná/ze
TYP L
A Čer lefin
BARV
o
ly
ET Po olefin
SKEL
oly
ETA P
Ž
N
A
M
70
FLEXE 04
TO 1
KOPY

k
Xtrac
70
03

3M6

325
55, ...
250, 2 ční
I
T
S
O
a
VELIK ŘE Rekre ílá
YŽA
rná/b
e
Č
TYP L
A
BARV Polyolefin
ET
in
SKEL
lyolef
TA Po
E
Ž
N
MA
0
7
FLEXE 104
TO
KOPY

č
4 630 K
179 €

č
4 630 K
179 €

NOVÉ

NOVÉ

k
Xtrac
60

11
3M6

... 325
, 255,
I 250 čilý
T
S
O
VELIK ŘE Pokro
YŽA
ná
TYP L
A Čer
BARV Polyolefin
T
E
fin
SKEL
olyole
ETA P
MANŽ
0
6
E
FLEX
4
TO 10
KOPY

k
c
a
r
t
X
60

12
3M6

25
5, ... 3
50, 25 í
2
I
T
OS
ačn
VELIK ŘE Rekre
YŽA
ná
r
e
Č
TYP L
A
BARV Polyolefin
ET
fin
SKEL
olyole
ETA P
MANŽ
0
6
FLEXE 04
TO 1
KOPY

č
3 810 K
€
149

č
3 810 K
149 €
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NOVÉ

1
3L18

Eve EAT
75 H

5
5 ... 27
20, 22
2
I
T
OS
čilý
VELIK ŘE Pokro
YŽA
ná
r
e
Č
TYP L
A
r
BARV
lyethe
ET Po olefin
SKEL
ly
o
P
ETA
MANŽ
75
FLEXE 104
O
T
KOPY

É
K
S
DÁM

č
7 980 K
299 €

NOVÉ

NOVÉ

01*
1, 3L2

Ruby
AT*
E
H
,
65

3L21

5

... 27
0, 225
I 22 eační
T
S
O
VELIK ŘE Rekr
ílá
YŽA
rná/b
TYP L
A Če
BARV Polyolefin
ET
lefin
SKEL
Polyo
ETA
Ž
N
A
M
65
FLEXE 104
TO
Y
P
O
K

2*

20
2, 3L

Ruby
T*
A
E
H
65,

3L21

5
5 ... 27
20, 22 í
2
I
n
OST
eač
VELIK ŘE Rekr
ílá
YŽA
rná/b
e
Č
TYP L
A
in
V
f
R
le
A
o
B
oly
in
ET P
lyolef
SKEL
o
P
ETA
5
MANŽ
6
FLEXE 104
TO
KOPY

č
3 810 K
149 €
č*
6 920 K
259 €*

č
3 810 K
149 €
č*
6 920 K
259 €*

NOVÉ

Ruby
60
1

NOVÉ

3L22

75
25 ... 2
220, 2 ční
I
T
S
a
O
e
VELIK ŘE Rekr
YŽA
Černá fin
TYP L
A
V
BAR
olyole
ET P
fin
SKEL
olyole
P
A
ET
0
MANŽ
6
FLEXE 104
TO
KOPY

č
3 690 K
139 €
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Ruby
60
2

3L22

5

... 27
, 225
I 220 ační
T
S
O
K
e
r
VELI
E Rek
YŽAŘ
TYP L
A Bílá lefin
V
R
A
B
lyo
ET Po olefin
SKEL
Poly
A
T
E
MANŽ
60
FLEXE 04
TO 1
KOPY

č
3 690 K
139 €

3E571

3E551

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
SKELET
MANŽETA
FLEXE

AJ70
220, 225 ... 275
Pokročilý
Neonově zelená
Polyolefin
Polyolefin
70

3E601

3F171

3F181

165, 170 ... 215
Nylonová mikro
nastavitelná přezka

150, 155 ... 220
Jednodílná
konstrukce

AJ4

AJ3

AJ2

3 140 Kč
119 €

2 820 Kč
109 €

2 380 Kč
89 €

3E612

3F192

3F202

220, 225 ... 275
Nylonová mikro
nastavitelná přezka

165, 170 ... 215
Nylonová mikro
nastavitelná přezka

150, 155 ... 220
Jednodílná
konstrukce

2 820 Kč
109 €

2 380 Kč
89 €

VELIKOSTI 220, 225 ... 275
VYBAVENÍ Alu přezka

220, 225 ... 275
Nylonová mikro
nastavitelná přezka

AJ1

1 770 Kč
69 €

3 930 Kč
149 €

3E582

AJ 4 AJ3 AJ2 AJ1
MAX MAX MAX MAX

VELIKOSTI 220, 225 ... 275
VYBAVENÍ Alu přezka

3 140 Kč
119 €

NOVÉ

I
Ř
O
I
JUN

3E591

NOVÉ 3E621

NOVÉ 3F131

1 770 Kč
69 €

NOVÉ 3F211

AJ4
AJ3
AJ2
AJ1
GIRL GIRL GIRL GIRL

VELIKOSTI 220, 225 ... 275
VYBAVENÍ Alu přezka

3 140 Kč
119 €

220, 225 ... 275
Nylonová mikro
nastavitelná přezka

165, 170 ... 215
Nylonová mikro
nastavitelná přezka

150, 155 ... 220
Jednodílná
konstrukce

2 820 Kč
109 €

2 380 Kč
89 €

1 770 Kč
69 €
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E
C
K
A
8-2
3M3

X4

... 315
, 250
I 220 ační
T
S
O
K
re
VELI
ého
ná
E Rek
snadn
YŽAŘ Černá/zele
stém
TYP L
y
A
u
S
V
o
.
v
R
it
o
BA
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rt f
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a Spo ota má pla ný skelet,
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V
v
n
t
Y
v
y
R
í,
k
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án
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obouv u, ergonom ná vložka.
PARA
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manž icky tvaro
m
anato

3 370
č
3 160 K
129
119 €

-1

3L12

X4 L
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25 … 2
220, 2 ční
I
T
S
O
a
o
VELIK ŘE Rekre
adnéh
YŽA
ém sn
ílá
t
B
s
TYP L
y
á
A
S
V
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ný
ota m
rt fit.
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r
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a
m
E
v
o
t
T
n
V
f
.
o
o
a
Y
S
u, erg
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METR obouvání
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vou m
y
plasto anatomick ému chodid
k
t,
s
le
m
e
á
k
d
s
obený
uzpůs

3 370
č
3 160 K
129
119 €

-2

X3 L

3L25

6-2

3M6
6-1

3M6

X3

. 315
250 .. ční
OSTI
a
VELIK ŘE Rekre
á
/zelen
YŽA
á
L
n
r
P
e
Y
T
A Č
BARV 60
in
FLEXE
lyolef
ET Po olefin
SKEL
oly
.
ETA P
ort fit
MANŽ O 104
ta Sp o
T
Y
P
O
řní bo
K
h
it
é
n
n
V
d
a
Y
METR Systém sn itřní bota
PARA
žetu,
ání, vn
obouv tovou man aný
s
ov
la
r
p
a
v
á
t
m
y
omick
y
ergon anatomick
,
t
le
e
žka.
sk
lo
v
á
van
tvaro

3 370
č
3 160 K
129
119 €
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X3

. 315
250 .. ční
a
Rekre
á
/modr
Černá
60
lefin
Polyo fin
le
o
ly
o
P
it.
port f
104
ota S ho
b
í
n
ř
Vnit
dné
ota
m sna
Systé ní, vnitřní b etu,
á
v
anž
m
u
obou
o
stov
ovaný
má pla icky tvar
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y
ergon anatomick
t,
.
le
a
e
k
k
ž
s
vlo
vaná
tvaro

3 370
č
3 160 K
129
119 €

… 275
, 225
I 220 ační
T
S
O
VELIK ŘE Rekre
YŽA
/černá
TYP L
A Bílá
BARV 50
in
FLEXE
lyolef
o
ET Po olefin
adnéh
SKEL
ém sn u
oly
o
. Syst
ETA P
v
it
Ž
o
f
t
N
t
s
r
A
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o
4
t,
M
TO 10 řní bota Sp bota má p vaný skele
í
KOPY
tvaro
Y Vnit ání, vnitřn
y
R
k
T
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E
v
.
m
M
obou
PARA
rgono aná vložka
etu, e
v
manž icky tvaro
m
anato

3 370
č
3 160 K
129
119 €

Member of Nokian Tyres

3C46-1

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
VYBAVENÍ

110

3E63-1

J4

J4

J4

2 790
2 490 Kč
109
99 €

2 790
2 490 Kč
109
99 €

2 790
2 490 Kč
109
99 €

225, 230…265
Rekreační
Vnitřní bota Junior
Fit s tepelnou izolací.
Tvar uzpůsobený
chodidlu mladých lyžařů.
Konstrukce Optimal
Flex.
Plastová manžeta
vnitřní boty.

3D35-1

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
VYBAVENÍ

3E67-1

225, 230…265
Rekreační
Vnitřní bota Junior
Fit s tepelnou izolací.
Tvar uzpůsobený
chodidlu mladých lyžařů.
Konstrukce Optimal
Flex.
Plastová manžeta
vnitřní boty.

3F24-1

3F24-2

E
C
K
A

225, 230…265
Rekreační
Vnitřní bota Junior
Fit s tepelnou izolací.
Tvar uzpůsobený
chodidlu mladých lyžařů.
Konstrukce Optimal
Flex.
Plastová manžeta
vnitřní boty.

3F32-2

3F32-1

J2

J2

J2

J2

J2

1 990
1 770 Kč
79
69 €

1 990
1 770 Kč
79
69 €

1 990
1 770 Kč
79
69 €

1 990
1 770 Kč
79
69 €

1 990
1 770 Kč
79
69 €

165, 180 ... 215
Rekreační
2 nylonové přezky
Vnitřní bota Junior
Fit s tepelnou izolací.
Tvar uzpůsobený
chodidlu mladých
lyžařů.
Konstrukce Optimal
Flex.

165, 180 ... 215
Rekreační
2 nylonové přezky
Vnitřní bota Junior
Fit s tepelnou izolací.
Tvar uzpůsobený
chodidlu mladých
lyžařů.
Konstrukce Optimal
Flex.

165, 180 ... 215
Rekreační
2 nylonové přezky
Vnitřní bota Junior
Fit s tepelnou izolací.
Tvar uzpůsobený
chodidlu mladých
lyžařů.
Konstrukce Optimal
Flex.

165, 180 ... 215
Rekreační
2 nylonové přezky
Vnitřní bota Junior
Fit s tepelnou izolací.
Tvar uzpůsobený
chodidlu mladých
lyžařů.
Konstrukce Optimal
Flex.

165, 180 ... 215
Rekreační
2 nylonové přezky
Vnitřní bota Junior
Fit s tepelnou izolací.
Tvar uzpůsobený
chodidlu mladých
lyžařů.
Konstrukce Optimal
Flex.

KATALOG
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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

VÝZ

M
KU

Í
ÁN
OV

ZA
LÝ

VÝZ

NOVINKA

24543

30 g

4 290 Kč

VÝ
V

AN
A

Í
ÁN
OV

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

OJ

AN
A

TES
T

SJEZDOVÉ

Syntec Race COLD – Nordic

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

TES
T

VÝ
V

OJ

M
KU

Syntec Race COLD – Alpin

ZA
LÝ

NOVINKA

112

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

24348

30 g

4 290 Kč

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

2 510 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

2 510 Kč

50 ml

3 020 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

3 020 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

2 510 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24368

50 ml

3 020 Kč

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24366

24370

30 g

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

3 760 Kč
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ZÁVODNÍ VOSKY HF / ZÁKLADNÍ VOSKY 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

24951
24950

150 g
2× 35 g

1 950 Kč
1 020 Kč

24961
24960

150 g
2× 35 g

Nejprodávanější

1 950 Kč
1 020 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

24971
24970

150 g
2× 35 g

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

3 270 Kč
2 020 Kč

0 ° ~ -4 °C

jemnozrnný/
hrubozrnný mokrý

115–125 °

RacingMix
MID

- 4 ° ~ -10 °C

jemnozrnný/
hrubozrnný vlhký

125–135 °

RacingMix
COLD

- 10 ° ~ -18 °C

jemnozrnný/
hrubozrnný agresivní

140–150 °

GW 25 se může přidávat k voskům
RacingMix a SpeedBase

Racing Base LF 21

24908
24911

150 g
2× 35 g

1 280 Kč
710 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

1 950 Kč
1 020 Kč

RacingMix
WET

Additiv High-Fluor GW 25
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150 g
2× 35 g

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

24139
24140

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

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

ZÁVODNÍ VOSKY

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24131
24134

150 g
2× 35 g

710 Kč
440 Kč

ZÁKLADNÍ VOSKY

ZÁKLADNÍ VOSKY

ZÁKLADNÍ VOSKY

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

420 Kč
260 Kč

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Betamix ČERVENÝ

260 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

420 Kč
260 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Ultramix MODRÝ

Jump Ceramic Wax

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

420 Kč
260 Kč

260 Kč

24127 2x35 g

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24906

150 g

Víte, jaké tržby mají evropské fotbalové
kluby?

420 Kč

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info
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UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY

Nejprodávanější

UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY

UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY

Natural Skiwax Fluid

Natural Skiwax Spray

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

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

m

c
30

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

370 Kč

24023 100 ml

10 min.

20

10 min.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Natural Skiwax Stick

440 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

460 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
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24012

75 ml

370 Kč

24065

1 ks

Víte, která sportovní firma srovnala platy
mužů a žen?

4 760 Kč

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY

Tip experta

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

BĚŽECKÉ

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

Ski Tour Skin Spray

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

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

640 Kč

24031

460 Kč

75 m l

Vše pod jednou střechou na Semmeringu
„pouze 90 km od Vídně“. Atraktivní ubytování
v kouzelném předhůří Alp.

24873 125 m l

510 Kč

Alpenhof Hotel, Am Alpenhof 1,
8685 Steinhaus am Semmering, Österreich
Tel.:
0043 (0) 2664 21 194
Mobil: 0043 (0) 699 113 22 961
Fax:
0043 (0) 2664 21 194 – 50
e-mail: info@alpenhofhotel.eu

Mluvíme také česky!

Ubytování

Stravování

56 komfortních dvoulůžkových pokojů z toho 5 rodinných pokojů a 4 vícelůžkové
apartmány a suites. Pokoje jsou vybaveny TV/SAT, telefonem, trezorem a koupelnou,
wi zdarma.

Snídaně a večeře formou bohatého bufetu. Každou sobotu v létě grilování na zastřešené
terase.

Relax centrum
Hotelový krytý bazén, infra sauna a nská sauna, kardio centrum, kulečníky, šipky
a stolní fotbálek, volejbalové a nohejbalové hřiště, soft tenis, stolní tenis.

Konference
3 seminární místnosti vybavené moderní technikou, kapacita 20 – 100 lidí.

Zimní aktivity
Dva špičkově vybavené lyžařské areály Zauberberg a Stuhleck.

Přímý vlak bez přestupování Praha - Semmering.

www.alpenhofhotel.eu

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

400 Kč

60 ml

Nejprodávanější

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

400 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

400 Kč

60 ml

BĚŽECKÉ

24231

400 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

Nejprodávanější

400 Kč

60 ml

BĚŽECKÉ

24230

45 g

400 Kč

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
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24232

60 ml

400 Kč

Víte, kdo je nový hlavní sponzor olympiád
do roku 2028?

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

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

330 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

330 Kč

BĚŽECKÉ

24218

45 g

330 Kč

BĚŽECKÉ

330 Kč

330 Kč

24213

45 g

330 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

330 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

330 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

24210

45 g

330 Kč
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SADY STOUPACÍCH VOSKŮ

STOUPACÍ VOSKY

STOUPACÍ VOSKY

3x stoupací vosk do stopy

Grip & Glidewax Set

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

770 Kč

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

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

1 530 Kč

Hotel Friuli ***+

je umístěn v centru Harrachova, 200 m
od lyžařského areálu Harrachov. Hotel
Friuli ***+ Vám nabízí komfortní
ubytování v sedmi pokojích, které
jsou vybaveny luxusním nábytkem
a v každém pokoji je ﬁnská sauna
a vířivá vana. Všechny hotelové pokoje
jsou nekuřácké a s možností přistýlky
a jsou na úrovni 4*.

STYLOVÁ
RESTAURACE

Stylová restaurace Locale Friuli Vám
nabídne tak trochu vyšší gastronomický
zážitek v prostředí ze kterého budete
cítit pohodu a přirozenost. Základem
vytříbeného výběru jídel je italská
kuchyně...
120

LUXUSNÍ KOUPELNY

Všechny koupelny jsou designové
a nadstandartně vybavené spolu s vířivou
vanou s osvětlením a ﬁnskou saunou
a to vše s vyhřívanou podlahou. Pro Vaší
relaxaci budete mít připravené příjemné
župany spolu s luxusní kosmetikou
BOGNER.

Hotel Friuli | Harrachov 186 | 512 46 Harrachov | tel.: +420 481 312 235 | GSM: +420 601 306 422 | e-mail: info@hotelfriuli.cz

www.hotelfriuli.cz

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

510 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

510 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

3 020 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

125 ml

510 Kč
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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

24534

20 mm

1 770 Kč

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

1 770 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

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

122

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Oválný kartáč ocelový

Oválný měděný kartáč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

KARTÁČE

24520

12 mm

1 280 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Tip experta

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24533

10 mm

1 020 Kč

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

1 770 Kč

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

2 420 Kč

Univerzální kartáč pro vykartáčování všech druhů
zažehleného vosku.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24510

8 mm

370 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

12 mm

770 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.

20674

12 mm

2 510 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

2 020 Kč
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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

2 020 Kč

120 mm

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

ČIŠTĚNÍ

15 mm

m

0c

-3

390 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

124

1 510 Kč

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

20

250 ml

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

1 510 Kč
1 510 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

24420 230 V
24421 110 V

Víte, jaké jsou nové reklamní kampaně
sportovních značek?

4 020 Kč
4 020 Kč

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

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

5 780 Kč
5 780 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

BĚŽECKÉ

20638

640 Kč

BRUSNÉ POLŠTÁŘKY

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

20635 112,5 × 60 mm

1 260 Kč

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

Nerezová škrabka

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24622

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

PadSet
Speciální brusné polštářky na zdrsňování skluznice.

260 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24495

200 Kč
125

KORKY / OPRAVY / ÚPRAVY HRAN

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

KORKY

ÚPRAVA HRAN

Dokončovací korek FinishKork

Ergo Easy

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

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

180 Kč

20645

SJEZDOVÉ

Syntetický korek SyntheticKork

Spare File

Speciální korek k zapracování stoupacích vosků.

Náhradní pilník pro Ergo Easy (24454).

160 Kč

20646

SJEZDOVÉ

OPRAVY

5 ks
5 ks

150 Kč
150 Kč

ÚPRAVA HRAN

24476
24477
24478
SJEZDOVÉ 24479

Nejprodávanější

Kapesní nástroj s oxidovým kamenem k odstranění
zatvrdnutých částí na hranách.
– úhel je možno nastavit po půl stupni od 85° do 90°
– optimální nástroj pro prvotní úpravu hran

24624

510 Kč

SJEZDOVÉ

126

750 Kč
750 Kč
750 Kč
750 Kč

Steel Edge WorldCup

24475

2 020 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

Náhradní oxidový kámen pro Edge Trick (24624).

24612

86°
87°
88°
89°

File Guide Clamp

Segment Stone Blue

SJEZDOVÉ

310 Kč

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)

Edge Trick

SJEZDOVÉ

40 mm

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)

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

24402 (průhledné)
24403 (černé)

24464

World Cup File Guide

FX-Strips

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

640 Kč

24454

200 Kč

SJEZDOVÉ

24481

240 Kč

ÚPRAVY HRAN

ÚPRAVA HRAN

ÚPRAVA HRAN

BaseEdge File Guide

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

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

24450

1 260 Kč

SJEZDOVÉ 24497

Nejprodávanější

Combi Edger Spare File

SJEZDOVÉ

2448901

440 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

Náhradní pilník určený pro nástroj Combi Edger.

NOVINKA

1 530 Kč

SJEZDOVÉ 24496

ZAŽITE

1 020 Kč

zimu

V BACHLEDKE
NOVINKY 2018
KABÍNOVÁ LANOVKA
PANORAMATICKÁ
REŠTAURÁCIA
VEĽKÝ DETSKÝ AREÁL
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ÚPRAVY HRAN

NOVINKA

NOVINKA

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

SJEZDOVÉ

2 550 Kč

24498

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)

SJEZDOVÉ

1 020 Kč

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

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

24456

24489

SmartEdger 230 Volt

Ergo SideWall Planer

SJEZDOVÉ

Combi Edger

1 770 Kč

SJEZDOVÉ

24486

12 550 Kč

pohádkově alpské

Hochkar & Ötscher
Alpský lyžařský ráj na dosah
s jistotou sněhu ● vhodné pro rodiny ● perfektně upravené sjezdovky
Freeride Area ● SnowTrail ● Après Ski

2 lyžařská střediska na jeden skipas!
Ötscherlift-Gesellschaft m.b.H.

www.oetscher.at
Weitental 51, 3295 Lackenhof

0043-7480-5354 | oetscher@skisport.com
www.oet sch er.at

Hochkar Bergbahnen GmbH

3345 Göstling/Ybbs 46
3354
0043-7484-2122-0 | info@hochkar.com
www.h och kar.com

ZAČÁT
E
SEZÓN K
Y
1.
12. 20
18

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.
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Běžecké lyže Peltonen jsou
kompatibilní s NIS-systémem
Rottefella.

Víte, která lyžařská firma má jako první
vlastní muzeum?

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

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

6
7
8

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

6 070 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.
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Nový materiál konstrukce cap
Laminát ze skelného/karbonového vlákna
Jádro Aircell Airflex
Laminátová výztuž

PRG 4100 grafitová skluznice
Skluznicový laminát
Zpevněné bočnice
Bočnice ControlEDGE

4 250 Kč

PELTONEN INFRA C LW CLASSIC

Délka
146, 153, 160, 167 cm
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
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Délka
139, 146, 153, 160, 167 cm
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 cm
PRG 4100
Universal
Střední (153-181), Tvrdá (174-181)

6 070 Kč

PELTONEN SUPRA C LW SKATING

AIR CHANNEL

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

4 250 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.
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Délka
Skluznice
Profil
Flexe

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

5 560 Kč

6
7
8
9

Grafitová skluznice PRG 4000
Laminát skluznice
Zpevněné bočnice
Bočnice ControlEDGE

4

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 cm
PRG 3600
Universal
Střední, Tvrdá

5 560 Kč

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

PELTONEN ASTRA CLASSIC

AIR CHANNEL

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

1
2
3

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

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

AVAILABLE

4 470 Kč

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

Víte, kdo ze sportovkyň a sportovců
vydělává nejvíce?

4
6
7

Laminát ze skelného vlákna
Grafitová skluznice PRG 3000
Zpevněné bočnice

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info
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NANOGRIP®. SNADNĚJŠÍ CESTA.

#dainesewinter

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.

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.

PELTONEN MOVEO NANOGRIP®

AVAILABLE

Model Nanogrip® Moveo už nadchl spoustu lyžařů svou přijatelnou cenou a skvělým
výkonem bez nutnosti voskování. Stačí jen vzít si běžky a vyrazit! K dostání s deskou NIS
nebo bez ní.

PELTONEN FACILE W NANOGRIP®

AVAILABLE

Nový dámský model Nanogrip® Facile W má atraktivní výraznou grafiku, která bude vyhovovat ženám orientovaným na módu. K dostání s deskou NIS nebo bez ní.

PELTONEN TIGER JR NANOGRIP®

Dainese S.p.a.
Via dell’Artigianato, 35
Prémiová
36060
Molvenajuniorská
(VI), Italy lyže

s atraktivní grafikou, konstrukcí woodcap, sintrovanou skluznicí a nátěrem Nanogrip® v bezvoskovém provedení. Dostupné také s předinstalovaným
Branding, Marketing & Sales:
vázáním Rottefella Start.
Via dell’Economia, 91

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

4 070 Kč
NIS 4 240 Kč
Délka
174, 181, 188, 195, 202, 207 cm
Skluznice Nanogrip®
Profil
Universal

4 070 Kč
NIS 4 240 Kč
Délka
174, 181, 188, 195 cm
Skluznice Nanogrip®
Profil
Universal

1 830 Kč
Délka
100-160 cm / 10 cm
Skluznice Nanogrip®

36100 - Vicenza (VI), Italy
Tel. (+39) 0444/224100
Fax (+39) 0444/964881

JAK POUŽÍVAT LYŽE NANOGRIP® V PRAXI

www.dainese.com
info@dainese.com

Odrazové vlastnosti lyží jsou optimální od samého počátku. Skluzové vlastnosti lyží se op-

Company
with
Quality
Management
System
timalizují
během
několika
kilometrů
první jízdy. Barva materiálu Nanogrip® je šedá, ale
certified
in accordance
with
the Standard
s postupem
času začne
skluznice
lyží černat, nejprve na skluzových zónách lyží. Tento fakt
UNI nemá
EN ISO
9001:2000
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,

Copyright© 2017 Dainese S.p.a.
abyste předešli nalepování sněhu na skluznici.
Molvena (VI) Italy
Reproduction forbidden. All rights reserved.
Some of the products shown may differ
from the original ones.
Dainese reserves the right to change
or alter any of the products shown.
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Víte, která tenistka obdrží rekordní
smlouvu na oblečení?

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.

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

WINTER SPORTS
WORKBOOK

AVAILABLE

4 070 Kč
NIS 4 240 Kč

2018

PELTONEN FACILE NANOGRIP®

2018
ZIMNÍ SPORTY
KATALOG PRODUKTŮ

AKCE

BUNDA BLACK
GRUAL D-DRY®

PÁNSKÁ BUNDA
HP2 M2.1

AKCE

AKCE

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOST

4749334-S11

S – 3XL

CENA

16 990 Kč

14 990 Kč

VLASTNOSTI

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

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOST

204749452

XS – XXL

CENA

16 990 Kč

14 990 Kč

VLASTNOSTI

Pružná membrána Dermizax®EV. Izolace PrimaLoft®Silver (trup
100 g/m2, rukávy 60 g/m2) Vodní sloupec 20 000 mm, prodyšnost
20 000g/m2/24 hod. Plně lepené švy. Vodoodpudivý přední zip YKK®
AquaGuard® VISLON®. Odepínací nastavitelná kapuce, na bocích
ventilační otvory se zipy, protisněhový pás. Vnitřní strana límce
z materiálu Pontetorto Tecnostretch. Hadřík na čištění brýlí.

BARVY
zelená/černá

BARVY
S11 zelená/černá/červená

KALHOTY HP2 P M1

AKCE

KÓD VÝROBKU

VELIKOST

204769357

XS – XXXL

VLASTNOSTI

Vodní sloupec 20 000 mm, prodyšnost 20 000g/m2/24 hod, plně lepené švy. Poutka na opasek, uvnitř
nohavic protisněhové návleky s protiskluzovou gumou, odepínací kšandy,
nastavení šířky pasu pomocí suchých
zipů. Izolace D-Thermo 60g/m2. Pružná membrána Dermizax® EV

BARVY
stretch limo

CENA

9 990 Kč

8 790 Kč
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KALHOTY EXCHANGE
DROP D-DRY®

AKCE

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

CENA

9 990 Kč

8 790 Kč

HP1

PÁNSKÁ BUNDA HP1 RC
ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204749466

XS – XXL

PÁNSKÉ KALHOTY HP1 P RC
CENA

22 370 Kč

Bunda určená těm, pro které není lyžování pouhým sportem, ale něčím větším
a bližším – dalo by se říci životní filozofii. Pro ty, kdo jsou ochotni si přivstat, vyrazit na
svah a zanechat své stopy na čerstvém manšestru. Už samotné jméno HP1 „Race Carve”
mluví za vše, protože je z něj patrný důraz kladený na maximální výkon i techniku.
Díky využití systému vrstvení je bunda nesmírně všestranná a snadno se také dokáže
přizpůsobit každému počasí. Spodní bunda, vyrobená z těch nejkvalitnějších funkčních
materiálů, poskytuje díky tkanině Polartec Alpha vynikající izolaci, bezešvá konstrukce
na bocích vám pak poskytne naprostou volnost pohybu. Svrchní bunda, chráněná
membránou D-dry +, je navržena natolik důmyslně, že v ní budete moci překonávat své
osobní lyžařské rekordy i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204769377

XS – XXL

PARAMETRY

SVRCHNÍ
KALHOTY

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod.

SPODNÍ
KALHOTY

PARAMETRY

PERFORMANCE

Vodní sloupec 30 000 mm

Vodní sloupec 30 000 mm
Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod.

Bunda 2v1: svrchní shellová
bunda + teplá spodní bunda

Kalhoty 2v1: svrchní shellová
vrstva + teplé spodní 3/4 kalhoty

Plně lepené švy (svrchní bunda)

Plně lepené švy

Odepínací nastavitelná kapuce

Na stehnech 2 kapsy
s vododpudivým zipem
YKK®AquaGuard® VISLON®

Na bocích a v horní části rukávů
ventilační otvor se zipy
TERMOIZOLACE

Protisněhový pás
Podpaží s konstrukcí Trailknit
(spodní bunda)
Rukáv s konstrukcí Trailknit
s integrovanou pletenou kapsou
(svrchní bunda)

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

SPODNÍ BUNDA –
FUNKČNOST

Odepínací kšandy

VODĚODOLNOST

Na vnitřní straně pasu suché zipy
pro nastavení šířky
Spodní strana nohavic zesílená
proti poškození od hran lyží

MATERIÁLY
Laminovaný 3-vrstvý shell D-Dry®
Plus (svrchní bunda)

2 praktické vodoodpudivé přední
zipy YKK®AquaGuard® VISLON®
pro snadné a praktické nošení

Pertex®
Izolace Polartec® Alpha® Direct
(95g/m2) (spodní bunda)

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

STŘIH

Vnitřek límce z materiálu
Pontetorto Tecnostetch

Atletický

Krátký

Hadřík na čištění brýlí

Standardní

Střední

Kapsa na skipas

Pohodlný

Dlouhý

Y86

BAREVNÉ VERZE

Uvnitř nohavic protisněhové
návleky s protiskluzovým
silikonovým páskem
Poutka na opasek

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard® VISLON®

DOPLŇKY

11 190 Kč

Lyžařské kalhoty určené těm, pro které není lyžování pouhým sportem, ale spíše životní
filozofií. Pro ty, kdo jsou ochotni si přivstat, vyrazit na svah a zanechat své stopy na
čerstvém manšestru. Už samotné jméno HP1 „Race Carve” mluví za vše, protože je
z něj patrný důraz kladený na maximální výkon i techniku. Kalhoty se skládají ze
dvou vrstev: první, spodní, jsou tříčtvrteční termokalhoty s konstrukcí, která spojuje
látku Silytex, velmi příjemnou na dotyk, s dokonalou pružností bezešvé konstrukce.
Vnější nepromokavá shellová vrstva chráněná špičkovou membránou D-Dry + obstojí
v každém počasí. Přispívá k tomu i dvojice praktických postranních vodoodpudivých
zipů YKK Vislon.

SPODNÍ
BUNDA

SVRCHNÍ
BUNDA

CENA

zářivě červená/
luxusní černá

MATERIÁLY
Laminovaný 3-vrstvý shell D-Dry®
Plus (svrchní kalhoty)
Plochy s konstrukcí Tralknit
(spodní 3/4 kalhoty)

Y58

bílá s nádechem šedé/
luxusní černá

Y45

BAREVNÉ VERZE

zářivě červená

Y41

luxusní černá
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HP1

PÁNSKÁ BUNDA HP1 M1
ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204749416

XS – XXL

PÁNSKÁ BUNDA HP1 M2
CENA

22 370 Kč

VELIKOSTI

204749417

XS – XXL

CENA

21 130 Kč

HP1 M1 je bunda určená pro lyžaře s pokročilou technikou jízdy a razantním stylem.
Protože jejich pohyb je velmi intenzivní a lyžují téměř bez přestávek, má bunda v horní
části rukávů a po stranách trupu otvory pro odvětrávání, což vytváří cirkulaci vzduchu
uvnitř bundy. U modelu HP1 M1 je použita prodyšnější membrána DermizaxTMNX. Velký
důraz je u této bundy kladen na ergonomický střih, který usnadňuje přechody z hrany
na hranu.

Bunda HP1 M2 bude vyhovovat lyžařům s velmi pokročilou technikou jízdy. Vyznačuje
se přiléhavým a kratším střihem typickým pro oděvy Dainese. Bunda je velmi pohodlná
díky extrémní pružnosti vnější tkaniny s laminovanou membránou DermizaxTMNX, která
odolá i velmi drsným klimatickým podmínkám. Na ramenou je silikonový potisk ve tvaru
fraktálových vzorů, které odkazují na design ochranného vybavení, kterým se firma
Dainese proslavila.

PARAMETRY

PARAMETRY

PERFORMANCE

Vodní sloupec 20 000 mm

VODĚODOLNOST

PERFORMANCE

Vodní sloupec 20 000 mm

Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod.

Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod.

Vzadu v oblasti lopatek 3D
vyztužený úplet

Uvnitř bundy stahovací
komponenty CohesiveTM

Uvnitř bundy stahovací komponenty CohesiveTM

Plně lepené švy
Odepínací nastavitelná kapuce

Vzadu kapsa na rukavice
Odepínací nastavitelná kapuce
Na bocích a v horní části rukávů
ventilační otvor se zipy

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

Na bocích a v horní části rukávů
ventilační otvor se zipy
Protisněhový pás s poutky pro
připnutí kalhot

STŘIH

Protisněhový pás s poutky pro
připnutí kalhot

Atletický

Krátký

Standardní

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard® VISLON®

Pohodlný

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

STŘIH

Střední

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard® VISLON®

Atletický

Krátký
Střední

Dlouhý

MATERIÁLY

Standardní
Pohodlný

Dlouhý

Pružná membrána Dermizax®NX

MATERIÁLY
Pružná membrána Dermizax®NX

Izolace PrimaLoft® Silver (trup
100g/m2, rukávy 60g/m2)

Izolace PrimaLoft® Silver (trup
100g/m2, rukávy 60g/m2)

Na zadní straně v oblasti lopatek
potisk s fraktálovým vzorem

V podšívce vsadky z materiálu
Schoeller®-PC

DOPLŇKY
Vnitřek límce z materiálu
Pontetorto Tecnostetch

DOPLŇKY
Vnitřek límce z materiálu
Pontetorto Tecnostetch

Hadřík na čištění brýlí
Kapsa na skipas

Hadřík na čištění brýlí

BAREVNÉ VERZE

Kapsa na skipas

Y73

BAREVNÉ VERZE

VODĚODOLNOST

Vzadu kapsa na rukavice

Plně lepené švy
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ČÍSLO VÝROBKU

černá iris/
červená chilli

Y68

zářivě červená/
červená chilli

Z08

černá iris/
černá iris

Z90

oranžová/
luxusní černá

Y60

luxusní černá/
zářivě červená

XXX
HP1

PÁNSKÁ BUNDA HP1 M3
ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204749418

XS- XXL

PÁNSKÉ KALHOTY HP1 P M1
CENA

18 640 Kč

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204769355

XS – XXL

CENA

9 930 Kč

Model HP1 M3 je určen pro sportovní lyžaře, kteří během dne na svahu střídají lyžování
s odpočinkem. Proto je bunda opatřena silnější tepelnou izolací a má mírně prodlouženou
délku, takže vás spolehlivě ochrání před chladem a větrem. HP1 M3 poskytuje celodenní
komfort a propracovanou ergonomii, což zaručuje skvělý výkon i lyžařům, kteří chtějí
zdolávat nejstrmější a nejnáročnější sjezdovky.

Špičkové kalhoty HP1 M1 od firmy Dainese jsou vybaveny membránou DermizaxTMNX,
díky které jsou vodě- a větruodolné a zároveň prodyšné. Termoizolace PrimaLoft®
se postará o maximální tepelný komfort. Návleky na boty uvnitř nohavic zabraňují
pronikání sněhu; mají protiskluzové silikonové pásky, díky kterým návleky dobře drží.
Kalhoty mají také odepínací kšandy.

PARAMETRY

PARAMETRY

PERFORMANCE

Vodní sloupec 20 000 mm

Vodní sloupec 20 000 mm

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod.

Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod.

Uvnitř bundy stahovací
komponenty CohesiveTM

Plně lepené švy
Uvnitř nohavic protisněhové návleky s protiskluzovým silikonovým páskem

Plně lepené švy
Odepínací nastavitelná kapuce
Na bocích a v horní části rukávů
ventilační otvor se zipy
Protisněhový pás s poutky pro
připnutí kalhot
Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard® VISLON®

MATERIÁLY

Poutka na opasek
TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

STŘIH
Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pružná membrána Dermizax®NX

Pohodlný

Dlouhý

Izolace PrimaLoft® Silver (trup
160g/m2, rukávy 100g/m2)

BAREVNÉ VERZE

Polstrované vsadky na stehnech
Spodní strana nohavic zesílená
proti poškození od hran lyží
Odnímatelné kšandy s odepínacím bederním krytem
Na stehnech ventilační otvory se
zipem
V pase suché zipy pro upravení
šířky

MATERIÁLY

V podšívce vsadky z materiálu
Schoeller®-PC

Pružná membrána Dermizax®NX
Izolace PrimaLoft® Silver 60 g/m2

DOPLŇKY
Vnitřek límce z materiálu
Pontetorto Tecnostetch
Hadřík na čištění brýlí
Kapsa na skipas

Y73

černá iris/
červená chilli

Z92

oranžová/
citrónově žlutá

Y57

červená chilli/
zářivě červená

Z83

červená chilli/
luxusní černá

Z91

černá iris/
citrónově žlutá

Z78

oranžová/
černá iris

BAREVNÉ VERZE

Y44

červená chilli

Y41

luxusní černá

I64

černá iris
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HP2

PÁNSKÁ BUNDA HP2 M1.1
ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204749451

XS – XXL

PÁNSKÁ BUNDA HP2 M2.1
CENA

16 150 Kč

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204749452

XS- XXL

CENA

13 650 Kč

Bunda HP2 M1.1 nabízí optimální kombinaci pohodlí a funkčnosti. Neporézní membrána
Dermizax EV zaručuje spolehlivou ochranu ve vlhkém počasí. Díky pružnosti membrány
bunda výborně sedí a je velmi pohodlná. Bunda má standardní střih, grafické prvky na
rukávech a trupu však přispívají k velmi sportovnímu vzhledu bundy.

HP2 M2.1 je velmi univerzální bunda, která bude vyhovovat jak začátečníkům, tak velmi
pokročilým lyžařům. Díky ochraně, kterou poskytuje membrána Dermizax EV, a teplé
izolační vrstvě je bunda vhodná pro všechny podmínky, lyžařské styly a úrovně.

PARAMETRY

PARAMETRY

PERFORMANCE

Vodní sloupec 20 000 mm

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.

PERFORMANCE

Vodní sloupec 20 000 mm

Plně lepené švy

Plně lepené švy

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

Odepínací nastavitelná kapuce

Odepínací nastavitelná kapuce

Boční ventilační otvory se zipy
Protisněhový pás

Boční ventilační otvory se zipy
TERMOIZOLACE

MATERIÁLY

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

Pružná membrána Dermizax®EV

STŘIH

Izolace PrimaLoft® Silver (trup
100 g/m2, rukávy 60 g/m2)

Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

DOPLŇKY
Vnitřek límce z materiálu
Pontetorto Tecnostetch

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.

Hadřík na čištění brýlí

Protisněhový pás

TERMOIZOLACE

MATERIÁLY

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

Pružná membrána Dermizax®EV

STŘIH

Izolace PrimaLoft® Silver (trup
100 g/m2, rukávy 60 g/m2)

Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

DOPLŇKY
Vnitřek límce z materiálu
Pontetorto Tecnostetch
Hadřík na čištění brýlí

Kapsa na skipas

BAREVNÉ VERZE

Z61

luxusní černá/
zářivě červená/
červená chilli
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BAREVNÉ VERZE

Z59

červená chilli/
zářivě červená/
černá iris

Z60

oranžová/
citrónově žlutá/
černá iris

08A

zářivě
červená/
luxusní černá

09A

zářivě
červená/
červená chilli

10A

luxusní
černá/citrónově žlutá

11A

oranžová/
černá
iris

12A

ocelově šedá/
černá
iris

HP2

PÁNSKÁ BUNDA HP2 M3.1
ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204749453

XS – XXXL

PÁNSKÉ KALHOTY HP2 P M1
CENA

11 190 Kč

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204769357

XS – XXXL

CENA

7 460 Kč

HP2 M3.1 je bunda s mírně volnějším střihem, takže je vhodná pro různé typy postavy
a umožňuje více možností vrstvení. Bunda je neuvěřitelně teplá (izolace na trupu
180 g/m2, na rukávech 120g/m2) a poskytuje potřebný tepelný komfort jak na svahu,
tak v době, kdy zrovna nelyžujete. Je vhodná pro různé typy lyžařů a nabízí se v široké
škále barev.

Pánské lyžařské kalhoty HP2 jsou ušity z materiálu s membránou Dermizax EV a mají
izolaci D-Thermo. Jsou určeny pro lyžaře, kteří od svého oblečení vyžadují vysokou
funkčnost a spolehlivou ochranu před povětrnostními vlivy. Díky použitým materiálům
jsou tyto kalhoty funkční, pevnější a mají dlouhou životnost.

PARAMETRY

PARAMETRY

PERFORMANCE

Vodní sloupec 20 000 mm

Vodní sloupec 20 000 mm

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.

Plně lepené švy

Plně lepené švy

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

Poutka na opasek
Uvnitř nohavic protisněhové
návleky s protiskluzovým
silikonovým páskem

Odepínací nastavitelná kapuce
Boční ventilační otvory se zipy
Protisněhový pás

TERMOIZOLACE

MATERIÁLY
Izolace PrimaLoft® Silver (trup
180 g/m2, rukávy 120 g/m2)
Pružná membrána Dermizax®EV

DOPLŇKY
Hadřík na čištění brýlí

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

STŘIH

Z59

Z70

bílá s nádechem šedé/
zářivě červená/
luxusní černá

V pasu suché zipy pro nastavení
šířky

MATERIÁLY

Atletický

Krátký

Izolace D-Thermo® 60 g/m2

Standardní

Střední

Pružná membrána Dermizax®EV

Pohodlný

Dlouhý

BAREVNÉ VERZE

červená chilli/
zářivě červená/
černá iris

Odepínací kšandy

BAREVNÉ VERZE

Z67

černá iris/
červená chilli/
bílá s nádechem šedé

Z69

citrónově žlutá/
oranžová/
luxusní černá

Z68

luxusní černá/
citrónově žlutá/
oranžová

Y44

Y45

Y41

červená chilli

zářivě červená

luxusní černá

Z71

černá iris/
ocelově šedá/
bílá s nádechem šedé

I64

Y67

Z58

černá iris

ocelově šedá

oranžová
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HP2

DÁMSKÁ BUNDA HP2 L1.1
ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204749454

XXS – XL

DÁMSKÁ BUNDA HP2 L2.1
CENA

16 150 Kč

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204749455

XXS – XXL

CENA

13 650 Kč

Dámská bunda HP2 L1.1 nabízí optimální kombinaci pohodlí a funkčnosti. Neporézní
membrána Dermizax EV zaručuje spolehlivou ochranu ve vlhkém počasí. Díky pružnosti
membrány bunda výborně sedí a je velmi pohodlná. Bunda má standardní střih, grafické
prvky na rukávech a trupu však přispívají k velmi sportovnímu vzhledu bundy.

HP2 L2.1 je univerzální bunda, která bude vyhovovat jak začátečnicím, tak velmi
pokročilým lyžařkám. Díky ochraně, kterou poskytuje membrána Dermizax EV, a teplé
izolační vrstvě je bunda vhodná pro všechny podmínky, lyžařské styly a úrovně.

PARAMETRY

PARAMETRY

PERFORMANCE

Vodní sloupec 20 000 mm

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.

Plně lepené švy

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

Odepínací nastavitelná kapuce

Odepínací nastavitelná kapuce
Boční ventilační otvory se zipy

Protisněhový pás s poutky pro
připnutí kalhot

TERMOIZOLACE

MATERIÁLY
Pružná membrána Dermizax®EV
Izolace PrimaLoft® Silver (trup
100 g/m2, rukávy 60 g/m2)

DOPLŇKY

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.

Plně lepené švy

Boční ventilační otvory se zipy

PERFORMANCE

Vodní sloupec 20 000 mm

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

Protisněhový pás s poutky pro
připnutí kalhot

TERMOIZOLACE

MATERIÁLY

STŘIH
Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

Pružná membrána Dermizax®EV
Izolace PrimaLoft® Silver (trup
100 g/m2, rukávy 60 g/m2)

DOPLŇKY

Vnitřek límce z materiálu
Pontetorto Tecnostetch

Vnitřek límce z materiálu
Pontetorto Tecnostretch

Hadřík na čištění brýlí

Hadřík na čištění brýlí

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

STŘIH
Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

Kapsa na skipas

BAREVNÉ VERZE

Z43

červená chilli/
černá iris
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BAREVNÉ VERZE

Z74

černá iris/
růžová

Y99

luxusní černá/
ocelově šedá

Z43

červená chilli/
černá iris

Z74

černá iris/
růžová

Z75

černá iris/
šedo-zelenkavá

HP2

DÁMSKÁ BUNDA HP2 L3.1
ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204749456

XXS – XXL

DÁMSKÉ KALHOTY HP2 P L1
CENA

11 190 Kč

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204769358

XXS – XL

CENA

7 460 Kč

HP2 L3.1 je bunda s mírně volnějším střihem, takže je vhodná pro různé typy postavy
a umožňuje více možností vrstvení. Bunda je neuvěřitelně teplá (izolace na trupu
180 g/m2, na rukávech 120g/m2) a poskytuje potřebný tepelný komfort jak na svahu,
tak v době, kdy zrovna nelyžujete. HP2 L3.1 se nabízí v široké škále barev a je možné ji
univerzálně kombinovat.

Dámské lyžařské kalhoty HP2 jsou ušity z materiálu s membránou Dermizax EV a mají
izolaci D-Thermo. Jsou určeny pro lyžařky, které od svého oblečení vyžadují vysokou
funkčnost a spolehlivou ochranu před povětrnostními vlivy. Díky použitým materiálům
jsou tyto kalhoty funkční, pevnější a mají dlouhou životnost.

PARAMETRY

PARAMETRY

PERFORMANCE

Vodní sloupec 20 000 mm

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.

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

Plně lepené švy

Plně lepené švy

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

Poutka na opasek
Uvnitř nohavic protisněhové
návleky s protiskluzovým
silikonovým páskem

Odepínací nastavitelná kapuce
Boční ventilační otvory se zipy
Protisněhový pás

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

MATERIÁLY

Odepínací kšandy
V pasu suché zipy pro nastavení
šířky

Pružná membrána Dermizax®EV

STŘIH

Izolace PrimaLoft® Silver (trup
180 g/m2, rukávy 120 g/m2)

Atletický

Krátký

Pružná membrána Dermizax®EV

DOPLŇKY

Standardní

Střední

Izolace D-Thermo® 60 g/m2

Pohodlný

Dlouhý

Hadřík na čištění brýlí

MATERIÁLY

BAREVNÉ VERZE

BAREVNÉ VERZE
Y73

Z72

černá iris/
červená chilli

Z76

růžová/
černá iris

Y58

bílá s nádechem
šedé/luxusní černá

šedo-zelenkavá/
luxusní černá

Z73

ocelově šedá/
luxusní černá

Y44

červená chilli

I64

černá iris

Y41

luxusní černá

Y67

ocelově šedá
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PÉŘOVÉ BUNDY

PÁNSKÁ HYBRIDNÍ BUNDA HP1

PÁNSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ BUNDA

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204749467

XS – XXL

204749422

XS – XXXL

CENA

7 460 Kč

CENA

12 420 Kč

Lyžařská péřová bunda má speciální střih a konstrukci, aby se peří drželo na trupu
a poskytovalo potřebný tepelný komfort. Bunda umožňuje naprostou volnost pohybu
při lyžování. Vnější tkanina je vybavena membránou Dermizax EV, má plně lepené
švy a je voděodolná. Bunda má všechny náležitosti lyžařské bundy včetně návleku
s otvorem na palec, protisněhového pásu, kapsy na skipas a odepínací kapuce. Péřová
výplň s hodnotou fill power 750 se skládá z 90% prachového peří a 10% ostatních pírek.
Bunda je proto velmi měkká a teplá.

PARAMETRY
Na rukávech panely konstrukce
Trailknit
Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

MATERIÁLY

PARAMETRY
Vodní sloupec 20 000 mm
Prodyšnost 20 000g/m2/24 hod
Neodepínací kapuce s reflexním
stahovacím páskem

Pertex® Quantum

Prošívaná konstrukce “baffle”
s plně lepenými švy

Polartec® Alpha® 95 g/m2�

Odepínací protisněhový pás

Dryarn®

Kapsa na skipas
Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

MATERIÁLY
Strečová membrána Dermizax®EV
Izolace: prachové peří 90/10
fill power 750

BAREVNÉ VERZE

BAREVNÉ VERZE

I64

Y44

červená chilli

64A

ocelově šedá/
zářivě červená
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Y41

černá iris

Z56

tmavě zelená

luxusní černá

Y67

ocelově šedá

PÉŘOVÉ BUNDY

PÁNSKÁ SBALITELNÁ PÉŘOVÁ
BUNDA

PÁNSKÁ SBALITELNÁ PÉŘOVÁ
VESTA

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204749457

XS – 4XL

204749458

XS – 4XL

CENA

6 200 Kč

CENA

4 220 Kč

Tato péřová bunda je využitelná jak pro běžné nošení, tak pro sportovní aktivity.
Je nesmírně teplá, poskytuje spolehlivou ochranu proti nepříznivému počasí a je
kompaktní, což je výhoda při cestování. Má péřovou kapuci a je dobře stlačitelná. Péřová
výplň s hodnotou fill power 750 se skládá z 90% prachového peří a 10% ostatních pírek.
Bunda je proto velmi měkká a teplá. Vnější tkanina je z materiálu ripstop s povrchovou
úpravou DWR.

Tato univerzální péřová vesta výborně poslouží v proměnlivém počasí jak v horském,
tak v městském prostředí. Je teplá, poskytuje ochranu proti nepříznivému počasí
a je kompaktní, což je výhoda při cestování. Vesta je pohodlná a měkká, protože její
výplň obsahuje 90% prachového peří. Dá se použít jako druhá vrstva v extrémnějších
podmínkách nebo jako svrchní vrstva v mírnějším počasí. Vnější tkanina je z materiálu
ripstop se speciální povrchovou úpravou DWR, která zaručuje odolnost proti větru, dešti
a sněhu.

PARAMETRY

PARAMETRY

Povrchová úprava DWR pro větší
voděodolnost

Povrchová úprava DWR pro větší
voděodolnost

Extrémně lehká a výborně
stlačitelná

Extrémně lehká a výborně
stlačitelná

Neodepínací kapuce s reflexním
stahovacím páskem

Neodepínací kapuce s reflexním
stahovacím páskem

Dá se složit do své boční kapsy

Dá se složit do své boční kapsy

MATERIÁLY

MATERIÁLY

Izolace: prachové peří 90/10
fill power 750

Izolace: prachové peří 90/10
fill power 750

Pertex®

Pertex®

BAREVNÉ VERZE

BAREVNÉ VERZE

I64

černá iris

Z56

tmavě zelená

Y44

červená chilli

I64

černá iris

Z56

tmavě zelená

Víte, kterou značku kopaček obouvalo
nejvíce fotbalistů při MS v Rusku?

Y44

červená chilli

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

PÉŘOVÉ BUNDY

DÁMSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ
BUNDA

DÁMSKÁ SBALITELNÁ PÉŘOVÁ
BUNDA

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204749429

XXS – XL

204749459

XXS – XL

CENA

12 420 Kč

CENA

6 200 Kč

Dámská lyžařská péřová bunda má speciální střih a konstrukci, aby se peří drželo na
trupu a poskytovalo potřebný tepelný komfort. Bunda umožňuje naprostou volnost
pohybu při lyžování. Vnější tkanina je vybavena membránou Dermizax EV, má plně
lepené švy a je voděodolná. Bunda má všechny náležitosti lyžařské bundy včetně
návleku s otvorem na palec, protisněhováho pásu, kapsy na skipas a odepínací kapuce.
Péřová výplň s hodnotou fill power 750 se skládá z 90% prachového peří a 10% ostatních
pírek. Bunda je proto velmi měkká a teplá.

Tato péřová bunda je využitelná jak pro běžné nošení, tak pro sportovní aktivity.
Je nesmírně teplá, poskytuje spolehlivou ochranu proti nepříznivému počasí a je
kompaktní, což je výhoda při cestování. Má péřovou kapuci a je dobře stlačitelná. Péřová
výplň s hodnotou fill power 750 se skládá z 90% prachového peří a 10% ostatních pírek.
Bunda je proto velmi měkká a teplá. Vnější tkanina je z materiálu ripstop s voděodolnou
povrchovou úpravou DWR.

PARAMETRY

PARAMETRY

Vodní sloupec 20 000 mm

Povrchová úprava DWR pro větší
voděodolnost

Prodyšnost 20 000g/m2/24 hod

Extrémně lehká a výborně
stlačitelná

Neodepínací kapuce s reflexním
stahovacím páskem

Neodepínací kapuce s reflexním
stahovacím páskem

Prošívaná konstrukce
“baffle”s plně lepenými švy

Dá se složit do své boční kapsy

Odepínací protisněhový pás
Kapsa na skipas

MATERIÁLY

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

Izolace: prachové peří 90/10
fill power 750

MATERIÁLY

Pertex®

Izolace: prachové peří 90/10
fill power 750
Pertex®

BAREVNÉ VERZE

BAREVNÉ VERZE
Y41

luxusní černá

růžová

Y44

červená chilli
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Z56

Z57

tmavě zelená

I64

černá iris

I64

černá iris

Z56

tmavě zelená

Y44

červená chilli

BEZPEČNOST

PÁNSKÁ/DÁMSKÁ VESTA
FLEXAGON

PÁNSKÁ VESTA PRO ARMOR
ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204879991

XS – XXXL

CENA

4 360 Kč

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204879992 – PÁNSKÁ
204879993 – DÁMSKÁ

XS – XXL
XS – XXL

Pro lyžaře s těmi nejvyššími nároky na
bezpečnost vylepšila firma Dainese
technologii Pro-Armor a přenesla ji
z asfaltu na zasněžené svahy poté,
co byla tato technologie schválena
pro zimní sporty. Díky propracované
struktuře inspirované přírodními fraktály
nabízí tato futuristická ochranná vesta
maximální prodyšnost a proudění
vzduchu. Hybridní konstrukce zajišťuje
maximální ochranu páteře, a tak
vesta Pro-Armor s rezervou splňuje
i ty nejpřísnější evropské certifikační
standardy.

Špička na poli ochranného oblečení
v zimních sportech Flexagon je založena
na funkčnosti otestované v outdoorovém
prostředí. Výsledkem je zbrusu nová
hybridní vesta Flexagon Polartec,
která spojuje nejvyšší úroveň ochrany
poskytovanou šestibokou strukturou
s prodyšností a vynikající tepelné
vlastnosti tkaniny Polartec. Je naprosto
pohodlná a je možné ji také využít jako
základovou vrstvu přímo na tělo, přesto
však splňuje ta nejvyšší evropská kritéria
ochranného vybavení.

POPIS

POPIS

Nastavitelný a odepínací bederní
pás

Nastavitelný a odepínací bederní
pás

BAREVNÉ VERZE

MATERIÁLY

CENA

6 220 Kč

MATERIÁLY

90% Polyester

90% Polyester

10% Elastan

10% Elastan

Měkká pěna s tvarovou pamětí
Crash Absorb

Měkká pěna s tvarovou pamětí
Crash Absorb

Bederní chrániče

Bederní chrániče

OCHRANA

OCHRANA

zimní PRO-ARMOR

BAREVNÉ VERZE

zimní PRO-ARMOR

HOMOLOGACE

HOMOLOGACE

Y41

luxusní černá

CE EN 1621.2 úroveň 2

CE EN 1621.2 úroveň 2

Y41

luxusní černá

VESTA FLEXAGON

CHRÁNIČ PÁTEŘE FLEXAGON

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204879955 – PÁNSKÁ
204879956 – DÁMSKÁ

XS – 3XL
XS – XXL

CENA

5 280 Kč

Chránič páteře Flexagon díky své inovativní konstrukční technologii nastavuje
novou úroveň ochranného komfortu. Je
extrémně flexibilní, protože přesahující
vrstvy pěny s tvarovou pamětí Crash
Absorb se mohou pohybovat nezávisle
na sobě a kopírují anatomii lidského těla.
Jeho ergonomický tvar složený z měkkých šestibokých plátů zaručuje potřebné pohodlí, maximální volnost pohybu
(6 stran, pohyblivost podél os 30°, 60°
a 90°) a zároveň účinnou ochranu.

MATERIÁLY
Měkká pěna s tvarovou pamětí
Crash Absorb
Vysoce prodyšný materiál Jersey
Hole mesh odolný proti zatrhávání

BAREVNÉ VERZE

VELIKOSTI

204879958 – PÁNSKÁ
204879959 – DÁMSKÁ

XS – 3XL
XS – XXL

CENA

2 960 Kč

Chránič páteře Flexagon díky své
inovativní
konstrukční
technologii
nastavuje novou úroveň ochranného
komfortu.
Je
extrémně
flexibilní,
protože
přesahující
vrstvy
pěny
s tvarovou pamětí Crash Absorb se
mohou pohybovat nezávisle na sobě
a kopírují anatomii lidského těla. Jeho
ergonomický tvar složený z měkkých
šestibokých plátů zaručuje potřebné
pohodlí, maximální volnost pohybu
(6 stran, pohyblivost podél os 30°, 60°
a 90°) a zároveň účinnou ochranu.

POPIS
Nastavitelný a odepínací bederní
pás

ČÍSLO VÝROBKU

POPIS

OCHRANA

Nastavitelné ramenní popruhy

Chránič páteře s technologií
Flexagon
Polstrování žeber

Nastavitelný bederní pás

MATERIÁLY
Měkká pěna s tvarovou pamětí
Crash Absorb

HOMOLOGACE
CE EN 1621.2 úroveň 2

BAREVNÉ VERZE

Vysoce prodyšný materiál
Jersey Hole mesh odolný proti
zatrhávání

OCHRANA
Chránič páteře s technologií
Flexagon

HOMOLOGACE
CE EN 1621.2 úroveň 2

061

černá/černá

Y55

bílá s nádechem šedé/
zářivě červená

Y97

bílá s nádechem šedé/
tmavě růžová

O61

černá/černá
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BEZPEČNOST

SOFT FLEX HYBRID
ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204879948 – PÁNSKÁ
204879949 – DÁMSKÁ

XXS – 5XL
XS – XXL

VESTA FLEX LITE
CENA

6 220 Kč

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204879943 – PÁNSKÁ
204879945 – DÁMSKÁ

XS – 5XL
XS – XXL

Vesta Soft Flex Hybrid kombinuje
technologii pevných plátů s pohodlím
měkkého chrániče. Špičková flexibilita
pěny s retenční pamětí Crash Absorb®,
která se skvěle přizpůsobí tvaru a pohybu
těla, je doplněna pevnými páteřovými
pláty z tepelně formovaného polystyrenu,
který tlumí nárazy. To přispívá k vyšší
ochraně nejzranitelnějších partií. Je
extrémně flexibilní, protože přesahující
vrstvy pěny s tvarovou pamětí Crash
Absorb® se mohou pohybovat nezávisle
na sobě a kopírují anatomii lidského těla.

Vesta Flex Lite je špičkovou integrovanou
ochranou zad (úroveň 1) s technologií
Flex. Přesahující vrstvy pěny s tvarovou
pamětí Crash Absorb se mohou pohybovat nezávisle na sobě a kopírují anatomii
páteře.

POPIS

MATERIÁLY

Nastavitelný bederní pás

Měkká pěna s tvarovou pamětí
Crash Absorb

MATERIÁLY
Měkká pěna s tvarovou pamětí
Crash Absorb
Vysoce prodyšný materiál
Jersey Hole mesh odolný proti
zatrhávání

CENA

3 140 Kč

Vysoce prodyšný materiál
Jersey Hole mesh odolný proti
zatrhávání

BAREVNÉ VERZE

OCHRANA
Chránič páteře s technologií
Flexagon

OCHRANA

HOMOLOGACE

Chránič páteře s technologií Flex

CE EN 1621.2 úroveň 1

Páteřní pláty s technologií Hybrid

HOMOLOGACE
CE EN 1621.2 úroveň 2

001

001

černá

černá

VESTA FLEXAGON LITE
ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204879989

XXS – XXL

MANIS WINTER
CENA

3 100 Kč

Vesta Flexagon Lite je špičkovou integrovanou ochranou zad (úroveň 1)
s technologií Flex. Ochranu zajišťují dvě
přesahující vrstvy pěny Crash Absorb®.

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204879924 – 49
204879925 – 55
204879926 – 59
204879927 – 65

S–M
S–M
M–L
L – XL

CENA

5 280 Kč

Nejvyšší
úroveň
ochrany
páteře
z pevných plátů. Kompozitní pláty
chrániče páteře Manis (úroveň ochrany 2)
se pohybují spolu s tělem a umožňují
neomezený pohyb ve čtyřech směrech.
Díky elastickým úponům spojujícím pláty
chrániče se jeho délka může prodloužit
až o 8% své délky a dosáhnout bočního
ohybu až 25° do obou stran. Chránič
umožňuje snadné otáčení i předklánění.

MATERIÁLY
Měkká pěna s tvarovou pamětí
Crash Absorb

POPIS

OCHRANA

Polstrování pro větší pohodlí

Chránič páteře s technologií
Flexagon

Odnímatelný a nastavitelný
bederní pás

HOMOLOGACE

OCHRANA

CE EN 1621.2 úroveň 1

Vnitřní jádro z měkké pěny
s tvarovou pamětí Crash Absorb
Chránič páteře Manis

BAREVNÉ VERZE

Perforované polypropylénové
vnější pláty

BAREVNÉ VERZE

HOMOLOGACE
CE EN 1621.2 úroveň 2

Y44

červená chilli
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I64

černá iris

Z58

oranžová

622

černá/bílá

003/EO2
bílá

059

zářivě červená

BEZPEČNOST

GILET MANIS 13
ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204879915

XS – XXL

Průlomový design této vesty s chráničem
zad posouvá zažité hranice a nastavuje
nové ergonomické standardy. Inovativní
konstrukce přináší svobodu pohybu ve
třech směrech navíc oproti starším modelům a ještě lépe tak umožňuje chrániči
přizpůsobit se tvaru zad při sportovní aktivitě. Chránič se umí při ohnutí smršťovat a roztahovat, a tak kopírovat pohyb
trupu. Stejně jej lze ohýbat a točit při bočním pohybu těla. Kompozitní „sendvič“ je
výsledkem třicetileté zkušenosti s výrobou chráničů zad. Perforované vnější pláty s regulovaným elastickým protitahem
jsou vyrobené z polypropylenu a vnitřní
jádro z paměťové pěny Crash Absorb®.
Spodní vrstva textilu se stará o to, aby
chránič na zádech dokonale seděl. Rozsáhlé perforace spolu s velice malou
plochou chrániče, která se přímo dotýká
těla, zajišťují maximální tepelný komfort,
což platí i pro vysoce prodyšný materiál
Jersey Hole, z kterého je vyrobena elastická vesta.

POPIS

ACTION WAVE PRO
CENA

5 910 Kč

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204879855 – 01
204879856 – 02
204879857 – 03
204879858 – 04

S–M
S–M
M–L
L – XL

CENA

3 180 Kč

POPIS
Pohodlná podšívka z materiálu
3D Bubble
Nastavitelné ramenní popruhy
Kloubové spojení pro snadný
pohyb do stran
Nastavitelný bederní pás

OCHRANA
Vnitřní jádro s aluminiovou
plástvovou strukturou
Perforované vnější pláty
z polypropylenu

BAREVNÉ VERZE

Chránič páteře Wave

OCHRANA

HOMOLOGACE

Vnitřní jádro z měkké pěny
s tvarovou pamětí Crash Absorb

CE EN 1621.2 úroveň 1

Polstrování pro větší pohodlí

Chránič páteře Manis

MATERIÁLY

Perforované polypropylénové
vnější pláty

Vysoce prodyšný materiál Jersey
Hole mesh odolný proti proti
zatrhávání

HOMOLOGACE
CE EN 1621.2 úroveň 2

003
bílá

BAREVNÉ VERZE

ULTIMATE BAP EVO
S91

citrónově žlutá/
černá

654

bílá/
zářivě červená

O61/631

628

černá/
černá

černá/
zářivě červená

ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204879861 – 01
204879862 – 02
204879863 – 03

S – XL
S – XL
S – XL

CENA

1 840 Kč
2 060 Kč
2 060 Kč

POPIS

ACTIVE SHIELD EVO
ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204879852 – 01
204879853 – 02

S – XL
S – XL

Nastavitelné ramenní popruhy
Nastavitelný bederní pás

CENA

2 760 Kč

OCHRANA
Chránič páteře BAP
Perforované vnější pláty
z polypropylenu

HOMOLOGACE

POPIS

CE EN 1621.2 úroveň 1

Pohodlná podšívka
z materiálu Double Jersey
Nastavitelné ramenní popruhy
Kloubové spojení pro snadný
pohyb do stran

BAREVNÉ VERZE

Nastavitelný bederní pás

OCHRANA
Chránič páteře Shield Air
Perforované vnější pláty
z polypropylenu
HOMOLOGACE

HOMOLOGACE
CE EN 1621.2 úroveň 1

003
bílá

BAREVNÉ VERZE

003
bílá
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Areál

Ski areál Kouty nabízí
ȭŘƞʊǜŘȭƞŘʁƞȭȋʊǖƬ˘ƞɁ˸ƭǜʁŘǜƯƙ
výborné podmínky pro rodiny
ǔˎʊɡɁʁǜɁ˸ȭȋǚ˿̈ŘʄƬŘˎʊǘ˸Ưǚƭ
˘ř˘ƬȧȋƖĴˎǚƭǜƯʊƬɡŘǘŘʁƬřǚ˘ȧƯȭȋ
ȭŘˎƋƬȭǜʁˁȧ˘řŽŘ˸˿ŘˎʊɡɁʁǜˁƙǘƞƬ
˸řʊƎƬǘŘǖȋǖƬƞǔȭƬƎȭƭ˘ř̈ǔǜǘ˿Ɩ

t
t
t
t

ɍɍƙǣǘȧ
ʊǖƬ˘ƞɁ˸̀ƋǒǜʁŘǜȋ
ɍɍƙǣǘȧ
ɍ̋̋ɩ˘ŘʊȭƯ̈Ɂ˸řȭȋ
ȴƶ̋̋ɁʊɁŽʤǒɁƞƖ
ɡʄƬɡʁŘ˸ȭȋǘŘɡŘƋǔǜŘ
ʹʕƙǣǘȧˁƞʁ̈Ɂ˸Řȭ̀Ƌǒ
ŽƯ̈ƬƋǘ̀ƋǒǜʁŘǜȋ

Foto: Areál Kouty

ăǘ˸Ưǚƭǚ˿̈Ɂ˸řȭȋŘˎȭƬ˸ʌƬƞȭȋ˘ř̈ǔǜǘ˿
ÂƬǖƞƬǚʌȋʊǖƬ˘ƞɁ˸ǘŘ
ȭŘˎÀɁʁŘ˸Ư

Foto: m-ARK

Areálu zaručuje prvenství mezi
lyžařskými středisky na Moravě zejména délka jednotlivých sjezdovek,
která se pohybuje okolo 3 km a šíře
sjezdových tratí je vyjma přejezdů
minimálně 50 m. Komfort dopravy
zajišťuje moderní 6sedačková lanov-
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ka s největší přepravní kapacitou
v ČR 3200 osob/hod. Díky tomu se
v areálu netvoří fronty ani o víkendech a svátcích. Sportovní lyžaří ocení 2 sjezdovky, Medvědí s prudším
a členitějším sklonem a Hřebenovku
se středním sklonem vhodnou
pro zážitkový carving. Ve freeride
zónách si na své přijdou freeridoví

lyžaři i snowboardisté. Komfortní a bezpečné lyžování nabízí nejdelší sjezdovka
na Moravě – modrá sjezdovka dlouhá
3050 metrů s převýšením 520 metrů
nadchne hlavně rodiny s dětmi a méně
zdatné lyžaře. Malým návštěvníkům se
určitě bude líbit dětský park s lyžařskou
školou. Najdou v něm spoustu zábavy
a rodiče ocení jeho kvalitní vybavení,
které zahrnuje i pojízdný pás.
Zkrátka nepřijdou ani vyznavači bílé
stopy. Pro běžkaře jsou připraveny tratě
v nadmořské výšce 1100–1300 metrů,
které díky poloze nemají problém
s nedostatkem sněhu. Můžete se vydat
třeba kolem nádrže Přečerpávací
elektrárny Dlouhé Stráně a tento výlet
určitě stojí za trochu námahy, při hezkém počasí se vám otevřou naprosto
ojedinělé výhledy.

õɁ˘ǒǚƬƞȭŘȭŘÀƬƞ˸ƯƞȋǒɁʄƬƙǌɁǜɁƕÄʁƬřǚ°Ɂˁǜ˿

Foto: Areál Kouty

ăǘ˸Ưǚƭ˘ř˘Ƭȧȋ
Ať už se vrátíte ze sjezdovek nebo
z běžek, můžete se spolehnout, že
opět načerpáte nové síly. U horní stanice lanovky je příjemné
občerstvení, to správné zázemí
s komfortem všeho druhu pak
najdete v údolí. Restaurace se slunnou terasou, samoobslužná jídelna
i stylový bar dávají zapomenout
na skutečnost, že se stále nacházíte
na moravském venkově. Vynikající
zázemí podtrhují nové Apartmány
Kouty, nabízející ubytování pro 180
osob. Vedle restaurací a moderních
apartmánů najdete v areálu i dobře
vybavenou prodejnu Helia Sport,
půjčovnu s testcentrem a profesionální servis lyží.

ĘȭǔǘřǜȭȋƬǚƬǘǜʁřʁȭŘ
ǔˎƞɁŽʁɁƞʁˁ̈ʊǜ˸ȋ
ȭŘˎǘɁǚɁŽƯ̈ǘřƋǒ
Velké oblibě se areál Kouty těší
i v letních měsících. Turisté,

sportovci, rodiny ani návštěvníci
unikátní vodní elektrárny se nudit
určitě nebudou. Hlavní devizou
je šestisedačková lanovka, která
vás dopraví za nevšedními zážitky.
Horní stanice lanovky se nachází
v nadmořské výšce 1 100 metrů, odkud vedou k horní nádrži elektrárny
čtyři kilometry po asfaltové cestě,
nebo dva kilometry lesem.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se chlubí třemi prvenstvími: má největší reverzní vodní
turbínu v Evropě, je elektrárnou
s největším spádem u nás a vodní
elektrárnou s největším celkovým
instalovaným výkonem. Výchozím
bodem exkurzí je infocentrum
umístěné přímo v areálu Kouty.
Od horní stanice lanovky s občerstvením v baru U Medvěda můžete
pokračovat dál po cyklistických trasách nebo se vydat pěšky po turistických stezkách. Pokud se nechcete

vracet zpět stejnou cestou, půjčete si
koloběžku a zažijete dobrodružství
na nejdelším, 17 kilometrovém sjezdu
na koloběžkách v České republice.

ÂƬǖ˸ƯǜʌȋŽǔǘƬɡŘʁǘ
ȭŘˎÀɁʁŘ˸Ư
Zábavu si užijete také v Bike parku Kouty, největším na Moravě. Čekají vás čtyři
tratě, jejichž délka přesahuje tři kilometry, a jsou navrženy tak, aby si zajezdil
opravdu každý. Nejlehčí trasy navazují
na síť cyklotras v okolí Mravenečníku,
respektive horní nádrže Dlouhých Strání
(okruh 15 km), kde je také 2,5 km okruh
pro inline brusle. Trasy pro horská kola
startují u lanovky na Medvědí hoře.
V bikeparku najdete skvěle vybavenou
půjčovnu se servisem.
Lákadlem pro návštěvníky je i Rysí skála, kudy vede naučná stezka s krásnou
vyhlídkou. Ocení ji hlavně děti, protože
je plná dřevěných plastik zvířat a lesních
bytostí, nechybí chýše Praděda, doupě
rysice a interaktivní prolézačky a hry.

ÄʁƬřǚ°Ɂˁǜ˿
°Ɂˁǜ˿ȭŘƞ<ƬʊȭɁˁʯ̋ƙʕƶƶˎɍɍˎ
ǜƬǚƖƕȴ̋ʹˎʯʹʹˎʹǮǮƙǣƶǣˎʹƶʯˎʹƶʹ
ƬȊȧŘǔǚƕˎǔȭǌɁźǘʯȊʊɡɁʁǜƖƋ˘
˹˹˹ƖǘɁˁǜ˿ƖƋ˘
ĘŽ˿ǜɁ˸řȭȋɡʄȋȧɁ˸ˎŘʁƬřǚˁƙ
ǘŘɡŘƋǔǜŘʯ̋̋ǚ˶̈Ƭǘƕ
ñƬȭ˘ǔɁȭ°Ɂˁǜ˿
˹˹˹ƖɡƬȭ˘ǔɁȭȊǘɁˁǜ˿ƖƋ˘
ÄɡŘʁǜȧřȭ˿°Ɂˁǜ˿
˹˹˹ƖŘɡŘʁǜȧŘȭ˿ȊǘɁˁǜ˿ƖƋ˘
ñʄƬƎƬʁɡř˸ŘƋȋ˸ɁƞȭȋƬǚƬǘǜʁřʁȭŘ<ǚɁˁǒƭăǜʁřȭƯƙǌɁǜɁƕȧȊÄõ°
*ǔǘƬɡŘʁǘƙǌɁǜɁƕÄʁƬřǚ°Ɂˁǜ˿
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TRIKO S DLOUHÝM
RUKÁVEM
Kód: 07-263-2055 (černá/antracitová)
Velikost: XS/S – M/L – XL/XXL
Kód: 107263-2055 (černá/antracitová)
Velikost: 10–12

699

599 Kč

termoprádlo
SPODKY
Kód: 09-029-2055 (černá/antracitová)
Velikost: XS/S – M/L – XL/XXL
Kód: 109029-2055 (černá/antracitová)
Velikost: 10–12

499

399 Kč

PONOŽKY BASIC 3 páry
Kód: 022030
Velikosti: 8 (32–35), 10 (36–40), 12 (41–45),
14 (46–48)
Barva: 2001 – černá, 9001 – bílá
Materiál: 80% bavlna, 20% polyester
Mimořádně pohodlné ponožky Hummel pro
každodenní nošení i výkonnostní trénink. Díky
hladké špičce je sníženo tření a proto zůstávají
pohodlné po celou dobu tréninku.

2001
černá
154

129

99 Kč

9001
bílá

