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Stina Nilsson (SWE)

ELITE 3.0

Naše boty překročily cílové pásky a byly korunovány šampiony.
Tyto úspěchy nás inspirují, a proto se snažíme přenášet zkušenosti
s vítězstvím do každého produktu, který vyrobíme. Objevte v sobě vítěze a připojte se k rodině
Alpina.

alpinasports.com

poUZe pro LYŽoVÁnÍ
Tato bota je nejlepší závodní běžeckou botou. • Byla vyvinuta tak, aby
podávala maximální lyžařský výkon. • Používáme speciálně tvarované
karbonové komponenty, které poskytují optimální rovnováhu mezi
špičkovými vlastnostmi a pohodlím. • Karbon botu zpevňuje tam, kde je to
třeba a zároveň je extrémně lehký – ovšem potřebuje speciální péči, hlavně
pokud se v botách nelyžuje.

poKUD V BotÁcH neLYŽUJete, VŽDY poUŽÍVeJte nÁVLeKY
Vždy, když nelyžujete, používejte návleky na boty. • Přímý kontakt
s betonem, asfaltem, ledem, pískem, kameny, schody nebo
jinými ostrými předměty může poškodit nebo zničit karbonovou
podrážku.

neoHÝBeJte ani neKrUŤte BotU rUKama
Nikdy neohýbejte botu rukama a nedělejte s ní ani kroutivé pohyby.
• Extrémní ohýbání prázdné boty (tak jak je to ukázáno na obrázku)
může způsobit porušení nebo dokonce polámání karbonových
součástí boty. • Abyste si vyzkoušeli skvělou ﬂexi boty, vždy si boty
nazujte!

niKDY neKLepeJte Botami o SeBe
Než nasadíte boty do vázání, rukama opatrně vyčistěte karbonovou podrážku. • Odstraňte sníh a špínu ze struktury podrážky buď
rukama nebo opatrně pomocí lyžařské hůlky. • Nikdy neklepejte
a nebouchejte botami o sebe ani o jiný tvrdý nebo ostrý povrch.

5 kg

BUĎte opatrnÍ pŘi pŘeVÁŽenÍ Bot

5 kg

5 kg

Při přepravování bot vždy dbejte na to, aby na nich neležely těžké tašky nebo
jiné těžké předměty. • Může to vést k poškození karbonové manžety nebo
karbonové podrážky.

UŽiteČnÉ tipY pro SprÁVnÉ poUŽitÍ Bot a pÉČi
ZacHÁZeJte S Botami opatrnĚ
Pro čištění používejte měkký vlhký hadřík nebo
měkký kartáček a vodu. • Nikdy nepoužívejte
chemické čistící prostředky a neperte boty
v pračce.
JaK proDLoUŽit ŽiVotnoSt Bot
Boty by se měly pravidelně čistit. • Po každém
použití by se boty měly vysušit – zabrání se tím
vzniku nepříjemného zápachu.

VYSoUŠenÍ Bot
Při pokojové teplotě bez použití externích zdrojů
tepla. • Vyplňte boty starými novinami; umístěte
v dosahu mírného zdroje tepla – nikdy nedávejte
boty do přímého kontaktu s tepelným zdrojem;
vyndejte vlhké noviny a je-li třeba, proces
zopakujte.

NAVOD PRO SPRAVNOU
PECI O BOTY

challenge.
every day.
NOVÉ VÝZVY SE OBJEVUJÍ KAŽDÝ DEN. JEN TI, KTEŘÍ SI TROUFNOU JIM ČELIT,
SE STANOU ŠAMPIONY. MY VE FIRMĚ ALPINA VĚŘÍME V ÚSPĚCH A SNAŽÍME
SE PRO VŠECHNY VYRÁBĚT JEN TO NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ VYBAVENÍ. MNOHO
PROFESIONÁLNÍCH SPORTOVCŮ VKLÁDÁ DŮVĚRU V NAŠI ZRUČNOST A TRADICI.
NEBEREME TO JAKO SAMOZŘEJMOST A STEJNĚ JAKO ONI ZKOUŠÍME PŘEKONÁVAT
KAŽDOU VÝZVU, KTERÁ SE NÁM POSTAVÍ DO CESTY. VŠE DĚLÁME S VÁŠNÍ, S VÁŠNÍ
PRO SPORT, PRO VÝZVY, KTERÉ LEŽÍ PŘED NÁMI, PRO ÚSPĚCH.
POHNOUT HOROU NENÍ JEDNODUCHÉ A PROJET PŘES CÍLOVOU PÁSKU JAKO PRVNÍ
JE VZÁCNÁ VÝSADA. ZÁVODIT NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI VYŽADUJE HODNĚ TVRDÉ PRÁCE
A NADŠENÍ. POUZE SAMI SPORTOVCI VĚDÍ PŘESNĚ, CO TO ZNAMENÁ, TAK JSME SE
JICH NA TO ZEPTALI.

Hanna Falk (SWE)
Co je důvodem, že si chcete nazout
běžecké boty a jít lyžovat? Prostě miluju
lyžování! Dělám to s radostí, svobodou
a vírou, že díky každodennímu tréninku
budu ještě lepší a silnější lyžařkou.
Jak správná obuv ovlivňuje váš výkon?
Pokud bota perfektně sedí, můžu použít
maximum síly v každém lyžařském
pohybu. To je skvělý pocit!
Co je potřeba udělat, abyste byla
nejlepší? Důležitý je dostatek píle, snahy
a trpělivosti, abyste se dostali mezi
nejlepší.
Jak se vyrovnáváte s prohrami?
Po každém nezdaru v sobě cítím
rozhořčení. To mi pomáhá se zlepšovat
a zkusit dostat druhou šanci.
Kdo nebo co vás inspiruje? Velkou
inspirací je pro mě můj dědeček. Je to
moudrý muž, neústupný a trpělivý.
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Charlotte Kalla (SWE)
Co je důvodem, že si chcete nazout
běžecké boty a jít lyžovat? Moje ambice
dosáhnout svého cíle. Chci zjistit, jak
rychle můžu lyžovat a kde jsou mé
limity.
Jak správná obuv ovlivňuje váš výkon?
Umožní dostat sílu do správného směru
v každém kroku.
Co je potřeba udělat, abyste byla nejlepší?
Nedohadovat se. Prostě jen dělat
a směřovat svou energii na věci, které
můžete ovlivnit. Jít za svým plánem.
Jak se vyrovnáváte s prohrami? Zkouším
mluvit o svých pocitech a myšlenkách
s lidmi, kterým věřím.
Kdo nebo co vás inspiruje? Děvčata ve
švédském běžeckém týmu.

Jevgenij Bělov (RUS)
Co je důvodem, že si chcete nazout
běžecké boty a jít lyžovat? Moji rodiče mě
již od školky učili lyžovat a od té doby
tuto aktivitu zbožňuji. A ještě příjemnější
a pohodlnější je to v páru.
Proč lyžujete? Mám to opravdu rád.
Jak správná obuv ovlivňuje váš výkon?
Sportovní vybavení je pro dosažení
skvělých výsledků velmi důležité. Boty
jsou spojením mezi nohami a lyžemi do
jednoho celku. V botách Alpina mám
naprostou kontrolu a lyže ovládám, jako
by to byly moje prsty.
Co je potřeba udělat, abyste byl nejlepší?
Je důležité zkoušet ve všem být lepší
a zapomenout na komfortní zónu.
Jak se vyrovnáváte s prohrami? Nutí mě
to přemýšlet nad mými rozhodnutími
a motivuje mě to, abych se zlepšoval.
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ANATOMIE INOVACI
platformY (Šasi)
JeDnoDÍLnÁ pLatforma

opatKY

classic actiVe eDge
s poDrÁŽkou alpina ssr
pro klasickÉ lyŽoVÁnÍ

Full karbon actiVe eDge
(celokarbonoVÝ opatek
s aktiVnÍ Hranou)

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.

skate actiVe eDge
s poDrÁŽkou alpina ssr
pro bruslenÍ

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

noVÁ poDrÁŽka alpina

Novinka v naší nabídce. Jedná se
o dvousložkovou podrážku, která je
vhodná na všechny systémy vázání
kromě SNS. Pevná platforma poskytuje
stabilitu, měkký vzorek usnadňuje chůzi.
Lepený povrch optimálně sedí na kopyta
Alpiny, poskytuje lepší stabilitu v každém
terénu a zlepšuje postoj. Podrážka je
určena pro boty jak na bruslení, tak na
klasický styl.

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.

karbon + tpu

Karbonový stabilizátor poskytuje torzní
stabilitu opatku z vnitřní i vnější strany;
v kombinaci s materiálem TPU se dobře
přizpůsobí různým tvarům a typům paty.
To vše dohromady znamená vynikající
držení a sevření paty.

VstŘikoVanÝ karbon

Vnější strana konstrukce boty
obsahuje částice karbonového vlákna
a PU materiály, což přispívá ke snížení
její hmotnosti spolu se zvýšením
funkčnosti. Vstřikovaná karbonová
„aktivní hrana“ je silná a velmi odolná.
Poskytne lepší torzní stabilitu, zlepší
postavení a umožní dobré držení
každého typu i tvaru paty.

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.

FLEXE
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.

nnn t4 / nnn t3

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

MĚkkÁ

stŘeDnÍ

tVrDÁ

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.

beZ pVc

Během výrobního procesu nebyly použity materiály
s PVC, které nejsou použity ani v konstrukci bot.
Ty byly nahrazeny materiály ohleduplnějšími
k životnímu prostředí, které zlepšují tepelný komfort
a prodyšnost obuvi.
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STŘIH
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

vnĚJŠÍ ČÁsti bot
manŽetY

KrYtY Bot

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.

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

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.

karbonoVÁ VstŘikoVanÁ

Vnější strana konstrukce boty obsahuje
částice karbonového vlákna a PU
materiály, což přispívá ke snížení její
hmotnosti a zároveň zvýšení funkčnosti
a odolnosti. Vstřikovaná karbonová
manžeta se postará o pevné držení
kotníku. Postará se o lepší podélnou
stabilitu a zlepšuje postavení při
nezměněném stupni pohodlí.

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
a chladu.

4Dry pVc
4Dry WeaVe

4DRY je inovativní systém z bielastického
PES textilního materiálu, který umožňuje
prodyšnost boty. Je opatřen membránou
v místech, kde je to třeba, a pokryt
sublimačním potiskem pro lepší odolnost
proti oděru. Tento materiál je velmi
lehký a hydrofobní, odpuzuje vlhkost
a vaše nohy díky tomu zůstanou v suchu
a pohodlí.

tpu skate

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

tpu coMbi

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

eLaSticKÁ VSaDKa
Umožňuje individuální přizpůsobení
ochranného krytu boty různým
tvarům lýtek.

vnitŘnÍ ČÁsti bot
ZaVaZoVÁnÍ
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.

iZoLace tHinSULate
anatomicKÁ StÉLKa
Anatomicky tvarovaná stélka výrazně
přispívá k vertikální stabilitě nohy uvnitř
boty, poskytuje pohodlí a zlepšuje
tepelnou izolaci boty.

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

Prémiová prodyšná svrchní část. Poprvé ve světě závodního lyžování umožní bota
cirkulaci vzduchu, což dovolí noze zůstat v suchu a umožní maximální přenos síly.
Na kritických místech této boty podávající skvělé výkony, kde se potkává prodyšný
svršek s karbonovou podrážkou, je umístěna tenká vrstva speciální membrány, která
chrání botu před možným průnikem vody.
8
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ELITE 3.0

VelMi leHkÁ karbonoVÁ konstrukce.
VelMi VysokÝ VÝkon

nejlehčí a nejlépe přizpůsobivé běžecké
boty na světe mění způsob, jakým lyžujeme –
a vyhráváme.

ESK 3.0
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.

TORZNÍ STABILITA

ECL 3.0
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.

FREE HEEL

ACTIVE EDGE

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

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.
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ELITE 3.0

Volba ŠaMpionŮ

ELITE 3.0 SKATE
5300-1, 5300-7*
velikosti
35–50, 35½–49½*
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
race
ﬂexe
tvrdá

celokarbonoVÁ
ManŽeta
actiVe eDge
karbon
s poDrÁŽkou
alpina ssr skate
45°

anatoMickÁ
stÉlka

Pouhá sekunda může dělit šampiony
od těch, co prohrají. Abyste získali
tento náskok zaručující vítězství,
vznikla nová bota ELITE 3.0 SKATE.
Je lehčí než její předchůdkyně
a nabízí v současnosti ten nejlepší
poměr hmotnosti a funkčnosti na
trhu s běžeckou obuví. Je pevná díky
celokarbonové manžetě, karbonové
hraně a má anatomickou stélku.
Úzce obepíná nohu a podporuje ji
postranně i torzně i ve strmějším
terénu a v ostrých zatáčkách.

ELITE 3.0 CLASSIC
5301-1, 5301-7*
velikosti
35–50; 35½–49½*
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
race
ﬂexe
měkká

celokarbonoVÁ
ManŽeta
actiVe eDge
karbon
s poDrÁŽkou
alpina ssr
classic
anatoMickÁ
stÉlka

PODPORA KOTNÍKŮ PŘI KLASICKÉM
STYLU (AS)
Podpora kotníků (AS) je speciální úprava boty,
která umožní skvělou postranní stabilitu při jízdě
klasickou technikou. AS je určena pro amatéry nebo
začátečníky, velmi usnadní překračování nebo prudké
zatáčení. Boty s touto výbavou mají kolem kotníku
speciální vrstvu pro ještě pevnější držení, která
funguje jako pomocná kolečka a brání lyžaři v pádu.
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Tato bota z vás dostane
maximum. Vybavili jsme
ji platformou Active Edge
s karbonem a podrážkou
Alpina SSS Classic, technologií
4DRY a vnitřní podšívkou
z materiálů bez PVC. Bota
je užší a lehčí než dříve,
má lepší střih a zlepšenou
torzní stabilitu. Nechte své
nohy dýchat a dosáhněte
maximálních výkonů!

JÍZDA SOUPAŽ
Jízda soupaž je speciální běžecká technika, kdy
většinu práce za vás odvedou paže. Závodníci
tahají svou váhu pomocí hůlek, zatímco nohy
se lehce pohybují nahoru a dolů. Tyto boty
jsou speciálně vyrobené pro tuto techniku.
Podrážka je vyrobena s kompaktní tvrdou
i měkkou ﬂexí, může se ohýbat, když je třeba,
poskytne potřebnou stabilitu. Pro lepší postavení
a funkčnost má mírně zvýšenou patu.

ELITE 3.0 DUATHLON
5315-1, 5315-7*
velikosti
35–50; 35½–49½*
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
race
ﬂexe
měkká

celokarbonoVÁ
ManŽeta
actiVe eDge
karbon
s poDrÁŽkou
alpina ssr
classic
anatoMickÁ
stÉlka

Krásný design kombinovaný
s vynikající výbavou vám
zajistí ve skiatlonu ten nejlepší
výkon. Noha má podporu díky
karbonové manžetě, která
umožní její pevné postavení
při volném stylu, podrážka
s měkkou ﬂexí se ohne podle
potřeby. Membrána 4DRY
uchová nohu v suchu a teple
i v horkých chvílích.

ELITE 3.0 CLASSIC AS
5316-1, 5316-7*
velikosti
35–50; 35½–49½*
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
race
ﬂexe
měkká

actiVe eDge
karbon
s poDrÁŽkou
alpina ssr
classic
anatoMickÁ
stÉlka

Zvyšte svůj výkon s obuví
3.0 AS. Proto jsme ji vyrobili
s lehkou a prodyšnou
technologií 4DRY
a celokarbonovou aktivní
hranou pro maximální stabilitu.
Boty vám padnou jako ulité.
Díky pevnému sevření kotníků
a užšímu střihu kolem
celé nohy dosáhnete těch
nejlepších výsledků.

ELITE 3.O CLASSIC DP
5317-1, 5317-7*
velikosti
35–50; 35½–49½*
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
race
ﬂexe
tvrdá

actiVe eDge
karbon
s poDrÁŽkou
alpina ssr skate
anatoMickÁ
stÉlka

Třikrát vyšší stabilita, třikrát
vyšší výkon. Nová bota 3.0 DP
disponuje anatomickou stélkou
s úzkým střihem, její prodyšné
materiály se postarají
o dobrou cirkulaci vzduchu.
Jako u ostatních bot řady Elite
má tento typ aktivní hranu
s karbonem pro maximální
stabilitu a lepší přenos síly na
lyže.
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ELITE pro

Volba ŠaMpionŮ

PRO SKATE
5228-1, 5228-7*

karbon

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

karbon
noVÁ poDrÁŽka
alpina
anatoMickÁ
stÉlka

Boty PRO SKATE jsme vylepšili
o technologii 4DRY pro lepší
prodyšnost, které budou díky
svému novému tvaru ještě lépe
sedět. Nová podrážka Alpina
bude držet nohu na místě a zvýší
stabilitu v postavení. Jedná se
také o nejlehčí typ s vylepšením
o karbon. Fantastické výsledky na
nejvyšší úrovní za nižší cenu – to
je nová obuv PRO SKATE.

PRO CLASSIC
5230-1, 5230-7*

karbon

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

noVÁ poDrÁŽka
alpina
anatoMickÁ
stÉlka

Závodění na nejvyšší úrovni
si žádá svou cenu, co se týká
vybavení. Tento typ bot je
trochu těžší než Elite, přesto
projede stopou velmi živě. Boty
mají novou podrážku Alpina,
systém 4DRY, karbonovou
manžetu a skelet a vydrží
všechno, co pro ně připravíte!

PRO DUATHLON
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5231-1, 5231-7*

karbon

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

karbon
noVÁ poDrÁŽka
alpina
anatoMickÁ
stÉlka

Tato obuv je určena pro dosažení
těch nejlepších výsledků. Skiatlon
vyžaduje od bot měkkou i tvrdou
ﬂexi, proto podrážka disponuje
kompaktní ﬂexí, aby se mohla
ohýbat a zároveň být stabilní. Jako
ostatní boty této řady disponuje
i tento typ technologií prodyšnosti
4DRY a anatomickou stélkou pro
ještě vyšší pohodlí během závodů.

PRO CLASSIC AS
5232-1, 5232-7*
velikosti
35–50; 35½–49½*
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
race
ﬂexe
měkká

karbon
noVÁ poDrÁŽka
alpina
anatoMickÁ
stÉlka

Obuv PRO AS poskytne vašim
kotníkům maximální podporu
a stabilitu během všech
pohybů. Je to pohodlnější
verze pro opravdové závodníky,
kterým navíc pomůže
další vybavení bot – 4DRY,
anatomická stélka, karbonový
opatek a materiály bez použití
PVC.

PRO CLASSIC DP
5318-1, 5318-7*

karbon

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

noVÁ poDrÁŽka
alpina
anatoMickÁ
stÉlka

Jízda soupaž vyžaduje jedinečný
střih bot. Nohy musí mít velmi
dobrou podporu, aby se zabránilo
zraněním a zároveň být volné
v oblasti prstů. Proto má jejich
podrážka kompaktní měkkou
ﬂexi. Model PRO DP je vybaven
anatomickou stélkou, aktivní
karbonovou hranou a novou
podrážkou Alpina. Boty jsou lehčí,
aby vám jednoduše pomohly
posouvat vaše limity.
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Kar

Bon

Slíbili jsme inovace.
Slíbili jsme, že budeme
ještě lepší.
Tady je výsledek.
Naši odpovědnost k přírodě bereme
vážně. Letos jsme v kategorii
závodních bot představili dvě nové
vynikající technologie. Jedinečným
nápadem je vstřikovaný karbon,
jehož silná vlákna se pomocí této
technologie dostanou do ohebnějších
materiálů, a tak umožní vznik
pevné a lehké boty za nízkou cenu.
Zároveň jsme začali s vývojem
produktů bez použití PVC materiálů,
které nahrazujeme ekologičtějšími
a umožňujeme tak šetrnější výrobní
cyklus a vznik výrobků s jasným
cílem. A to protože nám záleží na naší
planetě a plníme sliby, které jsme
dali.
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COMPETITION
testoVacÍ terÉn

ČERSTVĚ NA STARTU
Nová řada výkonných bot je připravena ke startu!

Šetrné
k životnímu
prostředí

VSTŘIKOVANÝ
KARBON
Ještě lehčí
inovativní
konstrukce
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Zvýšená
prodyšnost

NOVÁ PODRÁŽKA ALPINA
Vynikající stabilita

COMP SKATE
5240-1
velikosti
35–49
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
dynamic
ﬂexe
tvrdá

VstŘikoVanÝ
karbon
VstŘikoVanÝ
karbon
45°
noVÁ poDrÁŽka
alpina
anatoMickÁ
stÉlka

S novými botami COMPETITION
budete jezdit volnou technikou jako
šampión. Jsou vyrobeny s novou
pevnou a pohodlnou podrážkou
Alpina, díky které mají perfektní
ergonomický střih. Lépe padnou,
v případě potřeby se dají více
stáhnout a dovolí lepší aerodynamiku
a dosažení vyšších rychlostí. Tato
obuv je vyrobena pro skvělý výkon
v každém skluzu. Její manžeta
a skelet je ze vstřikovaného
karbonu, což zajistí maximální torzní
a postranní stabilitu při zachování
nízké hmotnosti.

COMP CLASSIC
5242-1
velikosti
35–49
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
dynamic
ﬂexe
měkká

VstŘikoVanÝ
karbon
noVÁ poDrÁŽka
alpina
anatoMickÁ
stÉlka

Tahoun mezi botami určenými
výhradně pro lyžování klasickou
technikou. Jsou částečně vyrobeny
z revolučního vstřikovaného
karbonu a díky tomu jsou pevné,
stabilní a zároveň velmi lehké.
Anatomická stélka pokrývající
novou podrážku Alpina poskytuje
maximální pohodlí a značně
vylepšený tvar. V okamžiku tlaku
umožní bota noze zůstat stabilní,
připravená a suchá až do té doby,
než překoná cílovou pásku.

COMP CLASSIC AS
5241-1
velikosti
35–49
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
dynamic
ﬂexe
měkká

VstŘikoVanÝ
karbon
noVÁ poDrÁŽka
alpina
anatoMickÁ
stÉlka

Toužíte po závodním vzrušení
a vysoké úrovni pohodlí? Tato
obuv je pro vás perfektní volbou.
Díky systému prodyšnosti
4DRY a materiálům bez použití
PVC může noha pěkně dýchat,
manžeta ze vstřikovaného
karbonu zlepšuje stabilitu i ve
strmějším terénu. Čelte každé
výzvě pomocí lepší podpory
kotníků, maximální pohodlí je
zaručeno.
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RACING

opŘete se Do toHo

RACING SKATE
5324-1

tpu

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

tpu
45°
noVÁ poDrÁŽka
alpina
anatoMickÁ
stÉlka

Rekreační běžci upřednostňující
pohodlí nad rychlostí najdou
vhodného partnera v novém
modelu RACING SKATE. Tato obuv
nabízí dostatek prostoru pro nohy
díky širšímu střihu, funkčnost
a podporu, kterou jim poskytne
nová podrážka Alpina s tvrdou
ﬂexí, manžeta a skelet. Takže
z vašich lyží dostanete maximum,
když to ve stopě pořádně
rozjedete.

RACING CLASSIC
5323-1

tpu

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

noVÁ poDrÁŽka
alpina
anatoMickÁ
stÉlka

Tyto boty nabízejí naše
nejnovější inovace, novou
podrážku Alpina a prodyšný
systém 4DRY. Vnitřní část
obsahuje termoizolaci
Thinsulate, která zabraňuje
průniku vody a uchová
vaše nohy v suchu. Pokud
hledáte pohodlí a výkon,
tak je tento model naprosto
nepostradatelnou součástí
vašeho sportovního výbavení.

RACING CLASSIC AS
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5325-1

tpu

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

tpu
noVÁ poDrÁŽka
alpina
anatoMickÁ
stÉlka

Skočte do stopy s novou obuví
RACING CLASSIC AS. Je skvělá
pro začátečníky vyžadující
větší vnitřní prostor, aby nohy
lépe dýchaly, a poskytne
vyšší podporu, která zabrání
pádu. Boty jsou vyrobeny
z prvotřídních materiálů
umožňujících skvělé výsledky
bez snižování pohodlí.

nova podrazka
perfektní tvar

protiSKLUZoVÝ
VZoreK NA PATĚ
JE VYROBENÝ TAK,
ABY BOTA SPRÁVNĚ
A PEVNĚ SEDĚLA
NA VÁZÁNÍ.

HraZDiČKa
UMOŽNÍ
BEZPEČNÉ
ZACHYCENÍ BOTY
DO VÁZÁNÍ. JE
KOMPATIBILNÍ SE
VŠEMI SYSTÉMY
BĚŽECKÝCH
VÁZÁNÍ KROMĚ
SNS A BC.

pŘeDnÍ protiSKLUZoVÝ
VZoreK JE VYROBEN
Z MĚKČÍCH MATERIÁLŮ,
DÍKY KTERÝM BRÁNÍ
UKLOUZNUTÍ A UMOŽNÍ
LEPŠÍ DRŽENÍ BĚHEM
CHŮZE.

TUŽŠÍ ČÁST PODRÁŽKY
VYROBENÁ Z TVRDŠÍCH
MATERIÁLŮ, KTERÁ
ZVYŠUJE TORZNÍ
STABILITU, ALE
ZÁROVEŇ JE PRUŽNÁ,
KDYŽ JE POTŘEBA.

Představujeme vám novou ergonomickou podrážku Alpina, díky které dosáhnete úspěchu s pohodlím. Je vyrobena s optimálním
tvarem pro naše anatomicky tvarovaná kopyta a všechny používané systémy vázání. Zažijte na vašich nohách revoluci.
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action

VŠe na DosaH

ACTION SKATE
5321-1K

tpu

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

tpu
noVÁ poDrÁŽka
alpina
pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Nový model ACTION SKATE
bude vyhovovat těm, kteří mají
rádi více prostoru uvnitř boty,
aby jejich nohy mohly dýchat.
Boty disponují nejnovější
výbavou – ergonomickou
podrážkou Alpina, která
přesně sedí na náš model.
Jsou neuvěřitelně pohodlné!
Nenechte si na lyžích ujít
jakoukoli akci, boty budou
reagovat vždy perfektně.

ACTION CLASSIC
5320-1K

tpu

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

noVÁ poDrÁŽka
alpina
pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Dostaňte z vašeho běhu
ještě víc! Tento nový model
disponuje původní podrážkou
Alpina a anatomickou stélkou,
které vám zlepší váš postoj
a stabilitu. Nohy zůstanou
v teple díky termoizolačnímu
systému Thinsulate, i když
budete projíždět zimní
krajinou.

ACTION CLASSIC AS
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5322-1K

tpu

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

tpu
noVÁ poDrÁŽka
alpina
pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Víme, že běh na lyžích může být
velmi náročný. Proto jsme tento
nový model vybavili ještě lepší
podporou kotníku. Ale to ještě
není vše. Tyto boty mají navíc
samozřejmě veškerou výbavu
této řady – termoizolaci, novou
podrážku Alpina a anatomickou
stélku. Dosáhnete s nimi toho
nejlepšího poměru v oblasti
designu, pohodlí a funkčnosti.

ACTION SKATE EVE
5579-1K

tpu

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

tpu
noVÁ poDrÁŽka
alpina
pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Řada EVE je přesně vyvinuta
pro potřeby ženských nohou
a bere v úvahu všechny
anatomické detaily. Disponuje
výbavou, která umožní
ten nejlepší poměr mezi
pohodlím a výkonem. Nyní
jste připraveny dobýt lyžařské
stopy!

DÁMskÉ

ACTION CLASSIC EVE
5578-1K

tpu

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

noVÁ poDrÁŽka
alpina
pVc
anatoMickÁ
stÉlka
DÁMskÉ

Zlepšete si vaše běžecké
zážitky několika podstatnými
detaily. Využijte výhody,
kterou vám při vašem
postoji díky většímu pohodlí
a stabilitě poskytne nová
podrážka Alpina. A po
celou dobu budete mít vaše
nohy v teple, a to i za těch
nejchladnějších podmínek.

ACTION CLASSIC AS EVE
5580-1K

tpu

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

tpu
noVÁ poDrÁŽka
alpina
pVc
anatoMickÁ
stÉlka
DÁMskÉ

Bota EVE AS má navíc vyztužení
v oblasti kotníku pro ještě vyšší
podporu. Anatomická stélka
je umístěna na nové podrážce
Alpina, a tak zajistí maximální
pohodlí a zlepší postavení lyžařek.
Bota je vyrobena tak, aby nejlépe
vyhovovala anatomii ženské nohy.
Díky termoizolaci Thinsulate
poskytne pocit tepla kdykoli
a kdekoli.
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TOURING

VŠe na DosaH

T 40
5211-2K

tpu

velikosti
35–49
barva
černá/bílá/červená
vázání
NNN
Touring Auto
střih
comfort
ﬂexe
tvrdá

tpu
nnn t3
pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Ten sport milujete, ale to
neznamená, že se spokojíte
s málem. T40 je jedna
z nejlepších bot na trhu určená
pro amatéry lyžující VOLNOU
technikou. Nabízí dostatečnou
podporu pro nohy a poskytne
neuvěřitelné pohodlí díky svému
volnému střihu. A my jsme ji
ještě vylepšili! Je to bota, ve které
se budete cítit opravdu dobře,
která dlouho vydrží a ještě navíc
výborně vypadá.

T 30
5207-2K

tpu

velikosti
35–49
barva
černá/bílá/červená
vázání
NNN
Touring Auto
střih
comfort
ﬂexe
měkká

tpu
nnn t3
pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Stejně jako T40 je tato bota
o komfortu. Vybavili jsme
ji anatomickou stélkou
a volnějším střihem, který
poskytne lepší prodyšnost při
lyžování klasickou technikou.
Zlepšenou postranní stabilitu
umožní nová manžeta!
Poskytněte vašim nohám
podporu, kterou potřebují
při rychlé jízdě v lese.

T 15
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5208-2K

tpu

velikosti
35–49
barva
černá/bílá/červená
vázání
NNN
Touring Auto
střih
comfort
ﬂexe
měkká

nnn t3
pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Objevujte sněhem pokryté
pláně v nových botách T15.
Ať si užíváte pohodové ježdění,
nebo do toho šlapete, tyto
boty vám umožní stabilní
a elegantní jízdu, aniž byste
slevovali ze svého pohodlí.

T 10
5004-4K

nnn t4

velikosti
35–50
barva
černá/bílá/červená
vázání
NNN
Touring Auto
střih
comfort
ﬂexe
měkká

neoprene
anatoMickÁ
stÉlka

Zavázat, zapnout zip a vyrazit!
Jakmile budete projíždět
zatáčky, nechte starosti
za sebou a dostanete se do
neznáma. Společnost budou
dělat boty T10 těm, kteří touží
po pohodlném střihu, pocitu
tepla a funkčnosti za všech
situací.

T 5 PLUS
50A8-3K

nnn t4

velikosti
35–50
barva
černá/bílá/červená
vázání
NNN
Touring Auto
střih
comfort
ﬂexe
měkká

pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Pokud hledáte něco
pohodlného a cenově
dostupného s vysokou mírou
funkčnosti, pak je pro vás
obuv T5 perfektní volbou.
Termoizolace Thinsulate vám
poskytne až dvojnásobně
lepší uchování tepla
a prodyšnost. Anatomická
stélka a ergonomická podrážka
NNN T4 zlepší vaši stabilitu
a postavení.

T5
5076-2K

nnn t4

velikosti
35–50
barva
černá/bílá/červená
vázání
NNN
Touring Auto
střih
comfort
ﬂexe
měkká

anatoMickÁ
stÉlka

Běhejte stylově. Zabalili jsme
všechno staré vybavení do užšího
a vypracovanějšího střihu. Tyto
boty jsou jako pro profesionály,
ale s dvojnásobným prostorem
a trojnásobnou mírou pohodlí.
Boty jsou vybaveny anatomickou
stélkou, ergonomickou podrážkou
NNN T4 a termoizolační vnitřní
vrstvou pro zachování tepelného
komfortu.
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TOURING
obJeVuJte

T 30 EVE
5563-2K

tpu

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

tpu
nnn t3
pVc
anatoMickÁ
stÉlka
DÁMskÉ

Boty T30 EVE jsou díky
pohodlnému střihu perfektní
volbou pro každou ženu. Tato
univerzální bota je vybavena
tak, aby zvýšila svou funkčnost
a poskytla pohodlí. Byla
vyrobena tak, aby vyhovovala
anatomii dámské nohy, byla
velmi pohodlná a díky odolným
materiálům jste ji mohla
používat opravdu velmi dlouhou
dobu.

T 15 EVE
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5562-2K

tpu

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

nnn t3
pVc
anatoMickÁ
stÉlka
DÁMskÉ

S těmito botami se dostanete
všude, ať jste ve stopě
nebo na neprošlapaných
cestách. Díky své podrážce
NNN T3 jsou vhodnější
pro ty, které upřednostňují
klasickou techniku. Disponují
anatomickou stélkou
a termoizolací, aby noha
zůstala v pohodlí a suchu.

T 10 EVE
5624-4K

nnn t4

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

pVc
anatoMickÁ
stÉlka
DÁMskÉ

Všechny rekreační lyžařky
si nové boty T10 EVE budou
velmi užívat. Jsou vyrobeny tak,
aby padly na dámskou nohu
jako ulité. K jejich výbavě patří
plně ohebná podrážka NNN T4
a anatomická stélka pro ještě
větší pohodlí. A díky novému
designu vypadají ještě lépe
než kdy předtím! Stačí jen
začít objevovat.

T 5 PLUS EVE
56A2-5K

nnn t4

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

pVc
anatoMickÁ
stÉlka
DÁMskÉ

Jedná se o boty, ve kterých se
budete cítit stále pohodlně,
bez ohledu na to, jak dlouho
budete venku. Jsou vybaveny
anatomickou stélkou, mají
podrážku s měkkou ﬂexí pro
lepší stabilitu. Aby noha zůstala
v teple a suchu, disponují
termoizolací. Jsou vyrobeny tak,
aby vydržely téměř vše. Takže
když napadne první sníh, víte,
že jsou připraveny a vy můžete
vyrazit.

T 5 EVE
5518-3K

nnn t4

velikosti
35–50
barva
černá/bílá
vázání
NNN
Touring Auto
střih
comfort
ﬂexe
měkká

pVc
anatoMickÁ
stÉlka
DÁMskÉ

Obuv T5 EVE je určena pro
ty, které hledají spolehlivost
a pohodlí. Je dobře vybavena
pro osamělé vyjížďky, kdy
máte čas samy pro sebe.
Vybavili jsme ji anatomickou
stélkou a termoizolací pro
ještě větší teplo a pohodlí.
Ale nepodceňujte ji. Tato
obuv vám pomůže zvládnout
jakoukoli výzvu.
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JUNIOR

HraVĚ a naplno

ESK 2.0 JR
5565-1
velikosti
35–42
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
NNN Xcelerator skate
střih
race junior
ﬂexe
tvrdá

VstŘikoVanÝ
karbon
VstŘikoVanÝ
karbon
45°
elastickÁ
VsaDka
anatoMickÁ
stÉlka

Co se botě nedostává na velikosti,
o to víc je jí přidáno na provedení.
Bota je vybavena systémem 4DRY
pro lepší prodyšnost, původní
podrážkou Alpina pro stabilitu
a pohodlí a vstřikovaným karbonem,
díky kterému bude bota lehká, ale
tvrdá jako ocel. A když řekneme
lehká, myslíme lehká. Tato obuv
nabízí ten nejlepší výkon v poměru
k hmotnosti mezi dětskou obuví,
která je v současnosti k dostání.
Je čas, abyste se stali šampiony.

ED 2.0 JR
5566-1
velikosti
35–42
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
NNN Xcelerator classic
střih
race junior
ﬂexe
měkká

VstŘikoVanÝ
karbon
VstŘikoVanÝ
karbon
45°
elastickÁ
VsaDka
anatoMickÁ
stÉlka

Výkon světové úrovně
máte na dosah ruky. Nová
bota ED 2.0 JR je lehčí než
kdy bývala! V podstatě
o 20 % lehčí, než předešlé
modely, protože jsme použili
vstřikovaný karbon. Ten zvyšuje
odolnost a snižuje hmotnost.
Úspěch začíná v raném věku,
nepropásněte to.

ECL 2.0 JR
5567-1
velikosti
33–42
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
NNN Xcelerator classic
střih
race junior
ﬂexe
měkká
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VstŘikoVanÝ
karbon
elastickÁ
VsaDka
anatoMickÁ
stÉlka

Říká se, že úspěch nepřichází
lehce. My jsme tato slova
otestovali a vyrobili novou
botu ECL 2.0 JR, která je
neuvěřitelně lehká. Její opatek
má vstřikovaný karbon, k její
výbavě patří také anatomická
stélka pro ještě větší pohodlí,
prodyšná vrstva 4DRY
a termoizolace. Vznikla tak
neuvěřitelná bota pro nejlepší
možné výsledky.

T KID
5960-1K
velikosti
25–38
barva
černá/červená/bílá
vázání
NNN
Start
střih
comfort junior
ﬂexe
měkká

nnn t4 Jr

anatoMickÁ
stÉlka

T KID je ideální botou pro malé
nohy. Byla vyrobena tak, aby
perfektně odpovídala anatomii
dětské nohy. Ač zaměřena
na pohodlí, neslevuje ani
z hlediska ovladatelnosti lyží
či udržení správného postavení.

TJ
5959-1K
velikosti
25–38
barva
černá/červená/bílá
vázání
NNN
Start
střih
comfort junior
ﬂexe
měkká

nnn t4 Jr

anatoMickÁ
stÉlka

S botami TJ se jízda na lyžích
stane zábavou. Anatomická
stélka poskytne pohodlí
i stabilitu, termoizolace
Thinsulate uchová vaše
nohy v suchu a teple, takže
se budete cítit příjemně. To
usnadní vaše první kroky na
lyžích, které tak budete lépe
ovládat.

RACING CLASSIC AS JR
5977-1

tpu

velikosti
33–42
barva
černá/červená/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
dynamic
ﬂexe
měkká

tpu
noVÁ poDrÁŽka
alpina
anatoMickÁ
stÉlka

Pořídit si závodní boty nutně
nemusí znamenat utratit
všechny peníze. Tento model
je tvrdší, s užším střihem
a přídavnou podporou kotníku.
Revoluční podrážka Alpina
padne jako ulitá, umožní lepší
postavení a zlepšuje pohodlí.
Bota nabízí ještě systém 4DRY
pro lepší prodyšnost a odvod
vlhkosti, anatomickou stélku
a další vybavení. Udělejte
si náskok a mějte to pod
kontrolou!
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JUNIOR

HraVĚ a naplno

T 10 JR
5944-4K

nnn t4 Jr

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

neoprÉn
anatoMickÁ
stÉlka

Tady začíná zábava! A přichází
s veškerým pohodlím. Volný
střih vhodný pro dětskou nohu,
termoizolace a měkká ﬂexe
NNN T4 – z toho budou vstávat
vlasy hrůzou i opravdovým
závodníkům.

T 5 PLUS JR
5956-6K

nnn t4

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

pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Dny nepohodlného lyžování
už skončily! Přivítejte novou
obuv T5 PLUS JR. Vyrobili
jsme ji speciálně pro ty, kteří
s objevováním tohoto krásného
sportu teprve začínají. Boty
mají termoizolaci, aby vaše
nohy zůstaly v teple po celou
dobu, a anatomickou stélku
pro hladkou jízdu přes všechny
překážky.

T 5 JR
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5933-2K

nnn t4

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

pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Tato dětská bota jen čeká, až
ji vezmete za dalším skvělým
dobrodružstvím. Lyžujte
v pohodlí s anatomickou
stélkou a buďte v teple při
každém kroku. To vše dělejte
s potěšením, mějte lyže pod
kontrolou při každém pohybu
a zachovejte si stabilní postoj.
Je to jednoduchá bota pro
čistou zábavu!

Bota BackCountry Alaska Heat od Alpiny je vybavena exkluzivním, plně
integrovaným systémem vyhřívání InTemp, který udrží vaše nohy v teple
a pohodlí po celý den (a celou noc), bez ohledu na počasí. Tento plně
integrovaný systém je velmi výkonný, optimálně zahřívá nohy, snadno se ovládá
a jeho dobíjení je velmi jednoduché. Zvolte si správnou stopu – zvolte si InTemp.

LYZUJTE
NAPLNO
A V TEPLE

ALASKA HEAT
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BACKCOUNTRY
VelkÉ VÝpraVy

ALASKA
5006-2

nnn bc

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

pŘÍroDnÍ kŮŽe
anatoMickÁ
stÉlka

Unikněte do neznáma, spojte
se s přírodou. Nová obuv
Alaska je vybavena podrážkou
NNN BC se střední ﬂexí,
oblečena do přírodní kůže.
Vypadá dobře a dobře se v ní
budete i cítit. To hlavní u této
boty je pohodlí. Anatomická
stélka se postará o stabilitu
a příjemné nošení, membrána
Alpitex zabraňuje průniku vody.

ALASKA 75
5008-2

75 MM VibraM

velikosti
36–47
barva
červená/černá
vázání
75 mm vázání
střih
comfort
ﬂexe
střední

PŘÍRODNÍ KŮŽE
anatoMickÁ
stÉlka

Stejně jako její sestra, je
i Alaska 75 perfektní botou
pro milovníky sportu. Ti se
budou díky anatomické
stélce, termoizolaci Thinsulate
a přírodní kůži cítit velmi
pohodlně. Jedná se o jeden
z nejsilnějších a nejodolnějších
kusů sportovního vybavení –
boty jsou vyrobeny pro zátěž.
Disponují 75 mm podrážkou
Vibram pro lepší držení a lepší
přenos síly.

ALASKA HEAT
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5171-1

nnn bc

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

pŘÍroDnÍ kŮŽe
anatoMickÁ
stÉlka

Pod touto botou bude i sníh tát...
ne ve skutečnosti, ale je tak
teplá a nabízí prvotřídní komfort.
Disponuje anatomickou stélkou
umístěnou na tvrdší ergonomické
podrážce NNN BC pro lepší
stabilitu a pevnější držení na
jakémkoli povrchu. Zmáčkněte
tlačítko, nastavte teplotu
dle libosti a chladné dny
se stanou minulostí.

BC 1600
5183-1

nnn bc

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

pŘÍroDnÍ kŮŽe
anatoMickÁ
stÉlka

Objevujte nové cesty, opusťte
staré a pokud hledáte pro
své výpravy nového partnera,
je zde pro vás BC 1600.
Nabízí odborné řemeslné
zpracování a příznivou cenu.
Bota je vybavena anatomickou
stélkou pro maximální stabilitu,
termoizolací Thinsulate, aby
zůstaly vaše nohy v teple
a tvrdou a pohodlnou podrážku
NNN BC se střední ﬂexí.

MONTANA
5009-1

nnn bc

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

anatoMickÁ
stÉlka

Montana je pohodlnou obuví
pro cesty do přírody. Je
vybavena podrážkou NNN BC
se střední ﬂexí, anatomickou
stélkou a termoizolací
Thinsulate. Stane se jistě
skvělým vybavením pro
každého milovníka cest
do volného terénu.

MONTANA 75
5302-1

VibraM 75 MM

velikosti
35–49
barva
černá/světle hnědá
vázání
75 mm vázání
střih
comfort
ﬂexe
střední

anatoMickÁ
stÉlka

Montana je pohodlnou
obuví pro cesty do přírody.
Je vybavena podrážkou
Vibram 75 mm se střední
ﬂexí, anatomickou stélkou
a termoizolací Thinsulate.
Stane se jistě skvělým
vybavením pro každého
milovníka cest do volného
terénu.
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BACKCOUNTRY
VelkÉ VÝpraVy

WYOMING
5119-1

nnn bc

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

pŘÍroDnÍ kŮŽe
anatoMickÁ
stÉlka

Jedná se o nekomplikovanou
botu pro nekomplikovanou
zábavu. Oceňujeme vaši lásku
ke sportu a rozumíme potřebě
rychlého a jednoduchého
řešení. Proto vznikla bota
Wyoming. Jednoduše, bez
povyku, bez prázdných frází.
Pohodlná, s padnoucím
střihem, pro každý den.

MONTANA EVE
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5550-1

nnn bc

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

pVc
anatoMickÁ
stÉlka
DÁMskÉ

Tato bota je v terénu jako
doma. Nejlepší výkon podává
při objevování nových cest
a tras. Byla vyrobena speciálně
pro anatomii dámské nohy,
disponuje anatomickou stélkou,
termoizolací a pohodlnou
stabilní podrážkou NNN BC
se střední ﬂexí.

OUTLANDER
5170-1

tpu

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

tpu
nnn bc
neoprÉn
anatoMickÁ
stÉlka

Její jméno říká vše. Bota
Outlander byla vyrobena, aby
objevovala. Manžeta TPU
a opatek poskytnou větší
stabilitu a zlepší postavení,
anatomická stélka se postará
o vyšší pohodlí i za těch
nejnáročnějších podmínek.
Bota je voděodolná, vaši nohu
uchová vždy v suchu. Staňte se
objevitelem.

BC 1550
5253-1

tpu

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

tpu
nnn bc
pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Svoboda čeká za rohem.
Objevte ji s vylepšenou
lyžařskou obuví BC 1550,
nyní ještě pohodlnější
s vypracovanějším střihem.
Pro lepší stabilitu je vybavena
manžetou TPU a opatkem.
Pro uchování tepla disponuje
termoizolací, díky které budete
utíkat do přírody vy, ne teplo.

BC 1575
5256-1

tpu

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

tpu
nnn bc
75 MM VibraM
anatoMickÁ
stÉlka

Tato bota je příjemným
pohlazením pro vaši duši
i nohu. Důvěřujte ergonomické
podrážce Vibram 75 mm, která
vás pohodlně a bez komplikací
zavede tam, kam budete
potřebovat. Manžeta a opatek
nabízejí maximální oporu,
když se do toho chcete opřít
a rozjet, vnitřek boty zůstane
teplý i za těch nejtvrdších
podmínek.
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BACKCOUNTRY
VelkÉ VÝpraVy

OUTLANDER EVE
5549-1

tpu coMbi

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

tpu
nnn bc
pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Vyrobili jsme kopyto tak, aby
perfektně odpovídalo dámské
noze, pak vznikla tato bota.
Má pohodlný, příjemný a teplý
vnitřek, membránu Alpitex
a termoizolaci Thinsulate.
Je vybavena podrážkou NNN
BC, manžetou TPU a opatkem.
Zavažte a jde se objevovat.

DÁMskÉ

BC 1550 EVE
5667-2

tpu coMbi

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

tpu
nnn bc
pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Vyčistěte si hlavu na chladném
zimním vzduchu. Zkompletujte
vaše uklidňující výjezdy
s novou obuví BC 1550 EVE.
Má termoizolaci Thinsulate, je
pevná a stabilní díky manžetě
TPU a opatku, nabízí rovněž
anatomickou stélku.

DÁMskÉ

SNOWFIELD
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5022-2K

tpu

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

nnn bc
pVc
anatoMickÁ
stÉlka

Vyzvěte sníh na souboj
s obuví Snowﬁeld. Je vyrobena
ve stylové černo-červené
kombinaci s manžetou TPU,
ergonomickou podrážkou
NNN BC pro větší pohodlí
a stabilitu. Disponuje také
termoizolací Thinsulate
a anatomickou stélkou pro
lepší tvar tak, aby se vaše
nohy mohly cítit odpočaté
i při náročném ježdění.

NAVLEKY

NÁVLEK
RACING ELITE

NÁVLEK
TOURING

5103-1K

50B4-1K, 50B4-2K*

velikosti
35–48
barva
červená/černá

velikosti
35–48
barva
červená/černá, černá

NÁVLEK
TOURING JR
59A3-1K
velikosti
25–38
barva
černá

ZIMNIpĚŠÍ
TREKING
VÝpraVy
EWT 3.0
6792-7K

eVa/guMa

velikosti
36–48
barva
černá/bílá

4Dry
anatoMickÁ
stÉlka
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BOTY NA KOLECKOVE LYZE
roZtoČte to

ECL SUMMER 2.0
5096-1

Xcelerator

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

tpu
anatoMickÁ
stÉlka

Až přijde zima, budete
připraveni. Nová bota ECL
SUMMER 2.0 pro letní trénink
je vybavena podrážkou
NNN XCELERATOR s měkkou
ﬂexí pro lepší stabilitu
a optimální přenos energie
na lyže. Díky nové anatomické
stélce se budete cítit v pohodlí
i při náročném vrcholovém
tréninku.

ESK SUMMER 2.0
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5095-2

karbon

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

karbon + tpu
nnn Xcelerator
45°
anatoMickÁ
stÉlka

Tato bota je opravdovým
vítězem! Díky ní přejedete
cílovou pásku jako první.
Je vybavena manžetou
a opatkem s karbonovým
vláknem, anatomickou stélkou
a podrážkou NNN XCELERATOR
s tvrdou ﬂexí. Lepší stabilita
a efektivnější přenos sil vás
dovedou k vítězným výkonům.

RCL SUMMER
5200-1K

tpu

velikosti
36–48
barva
černá/červená/bílá
vázání
NNN
Xcelerator classic
střih
comfort
ﬂexe
měkká

nnn r3 pu
anatoMickÁ
stÉlka

Nemůžete se pustit do
žádného dobrodružství? Nyní
už je to možné s obuví RCL
SUMMER. A je jedno, jaké je
horko. Tato obuv vám poskytne
pohodlné sevření vaší nohy
a umožní stylové ježdění
tak dlouho, jak jen vás nohy
unesou.

RCO SUMMER
5201-1K

tpu coMbi

velikosti
36–50
barva
černá/červená/bílá
vázání
NNN
Xcelerator skate
střih
comfort
ﬂexe
měkká

tpu
nnn r3 pu
anatoMickÁ
stÉlka

Sníh odtál, ale vy chcete
jezdit dál. Pro letní lyžaře,
kteří se neomezují na jednu
techniku, jsme vyrobili
obuv RCO SUMMER. Nabízí
podrážku NNN R3 PU
s měkkou ﬂexí a anatomickou
stélku poskytující stabilitu
a pohodlí. Tato bota má
také TPU manžetu pro ještě
větší podporu kotníku, když
se rozhodnete zařadit vyšší
rychlost.

RSK SUMMER
5033-1K

tpu skate

velikosti
36–48
barva
černá/červená/bílá
vázání
NNN
Xcelerator classic
střih
comfort
ﬂexe
tvrdá

tpu
nnn r3 pu
anatoMickÁ
stÉlka

Tato bota je ideálním
partnerem pro lyžaře
používající volnou techniku.
Je vybavena manžetou SKATE
a opatkem z materiálu TPU pro
vylepšení postoje a spolehlivý
přenos energie. Nabízí dobrý
poměr cena/výkon a zaručí
vám velmi pohodlné svezení.
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SPECIFIKACE
eLite 3.0
tYp LYŽaŘe:
elite racing

KÓD

>

5300-1; 5300-7*

5301-1; 5301-7*

5315-1, 5315-7*

5316-1, 5316-7*

5317-1;5317-7*

moDeL

>

elite 3.0 skate

elite 3.0 classic

elite 3.0 duatHlon

elite 3.0 classic as

elite 3.0 classic dp

VeLiKoSti

>

35–50; 351/2–491/2*

35–50; 351/2–491/2*

35–50; 351/2–491/2*

36–47; 36,5–46,5

35–50; 351/2–491/2*

RacE

RacE

RacE

RacE

RacE

mĚKKÁ

mĚKKÁ

StŘiH
fLexe

TVRdÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

cELOKaRBOnOVÁ

cELOKaRBOnOVÁ

cELOKaRBOnOVÁ

opateK

acTiVE EdgE KaRBOn
S POdRÁŽKOu SSR SKaTE

acTiVE EdgE KaRBOn
S POdRÁŽKOu SSR cLaSSic

acTiVE EdgE KaRBOn
S POdRÁŽKOu SSR SKaTE

acTiVE EdgE KaRBOn
S POdRÁŽKOu SSR cLaSSic

acTiVE EdgE KaRBOn
S POdRÁŽKOu SSR SKaTE

ZaVaZoVÁnÍ

ZaVaZOVacÍ SySTÉm 45°

ZaVaZOVacÍ SySTÉm 45°

manŽeta

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

KrYt BotY

TEXTiL 4dRy

TEXTiL 4dRy

TEXTiL 4dRy

TEXTiL 4dRy

TEXTiL 4dRy

materiÁLY

BEZ PVc

BEZ PVc

BEZ PVc

BEZ PVc

BEZ PVc

pro
tYp LYŽaŘe:
elite racing

KÓD

>

5228-1, 5228-7*

5230-1, 5230-7*

5321-1, 5321-7*

5316-1, 5316-7*

5318-1, 5318-7*

moDeL

>

pro skate

pro classic

pro duatHlon

pro classic as

pro classic dp

VeLiKoSti

>

35–50; 351/2–491/2*

35–50; 351/2–491/2*

35–50; 351/2–491/2*

35–50; 351/2–491/2*

35–50; 351/2–491/2*

RacE

RacE

RacE

RacE

RacE

fLexe

TVRdÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

TVRdÁ

manŽeta

KaRBOn

StŘiH

opateK

KaRBOn

KaRBOn

KaRBOn

KaRBOn

KaRBOn

nOVÁ POdRÁŽKa aLPina

nOVÁ POdRÁŽKa aLPina

nOVÁ POdRÁŽKa aLPina

nOVÁ POdRÁŽKa aLPina

nOVÁ POdRÁŽKa aLPina

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

KrYt BotY

TEXTiL 4dRy

TEXTiL 4dRy

TEXTiL 4dRy

TEXTiL 4dRy

TEXTiL 4dRy

materiÁLY

BEZ PVc

BEZ PVc

BEZ PVc

BEZ PVc

BEZ PVc

poDrÁŽKa
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KaRBOn

competition
TYP LYŽAŘE:
racing

KÓD>

5240-1

5242-1

5241-1

MODEL>

comp skate

comp classic

comp classic as

VELIKOSTI>
STŘIH
flexe
MANŽETA
OPATEK

35–49

35–49

35–49

dynamic

dynamic

dynamic

TVRDÁ

MĚKKÁ

MĚKKÁ

VSTŘIKOVANÝ KARBON

VSTŘIKOVANÝ KARBON

VSTŘIKOVANÝ KARBON
VSTŘIKOVANÝ KARBON

ZAVAZOVÁNÍ

ZAVAZOVACÍ SYSTÉM 45°

podrážka

NOVÁ PODRÁŽKA ALPINA

NOVÁ PODRÁŽKA ALPINA

NOVÁ PODRÁŽKA ALPINA

ANATOMICKÁ STÉLKA

ANATOMICKÁ STÉLKA

ANATOMICKÁ STÉLKA

TEXTIL 4DRY

TEXTIL 4DRY

TEXTIL 4DRY

KRYT BOTY
MATERIÁLY

bez PVC

bez PVC

bez PVC

thinsulate

thinsulate

thinsulate

racing
TYP LYŽAŘE:
racing

KÓD>

5324-1

5323-1

5325-1

MODEL>

racing skate

racing classic

racing classic as

VELIKOSTI>

35–50

35–50

35–50

STŘIH

dynamic

dynamic

dynamic

flexe

TVRDÁ

MĚKKÁ

MĚKKÁ

TPU

TPU

MANŽETA
OPATEK

TPU
TPU

ZAVAZOVÁNÍ

ZAVAZOVACÍ SYSTÉM 45°

podrážka

NOVÁ PODRÁŽKA ALPINA

NOVÁ PODRÁŽKA ALPINA

NOVÁ PODRÁŽKA ALPINA

ANATOMICKÁ STÉLKA

ANATOMICKÁ STÉLKA

ANATOMICKÁ STÉLKA

KRYT BOTY

TEXTIL 4DRY

TEXTIL 4DRY

TEXTIL 4DRY

MATERIÁLY

thinsulate

thinsulate

thinsulate
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SPECIFIKACE

action
tYp LYŽaŘe:
rekreaČnÍ

KÓD

>

5321-1K

5320-1K

5322-1K

5579-1K

5578-1K

5977-1K

moDeL

>

action skate

action classic

action classic as

action skate eve

action classic eve

action classic as eve

VeLiKoSti

>

35–50

35–50

35–50

35–42

35–42

35–42

StŘiH

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

fLexe

TVRdÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

TVRdÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

TPu

TPu

manŽeta

TPu

opateK
poDrÁŽKa

materiÁLY

TPu

TPu

TPu

TPu

TPu

TPu

TPu

nOVÁ POdRÁŽKa aLPina

nOVÁ POdRÁŽKa aLPina

nOVÁ POdRÁŽKa aLPina

nOVÁ POdRÁŽKa aLPina

nOVÁ POdRÁŽKa aLPina

nOVÁ POdRÁŽKa aLPina

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

PVc

PVc

PVc

PVc

PVc

PVc

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

dÁmSKÉ

dÁmSKÉ

dÁmSKÉ

toUring
tYp LYŽaŘe:
touring

KÓD

>

5211-2K

5207-2K

5208-2K

5004-4K

50A8-3K

moDeL

>

t 40

t 30

t 15

t 10

t 5 plus

VeLiKoSti

>

35–49

35–49

35–50

35–50

35–50

StŘiH

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

fLexe

TVRdÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

TPu

TPu

manŽeta
opateK
poDrÁŽKa

materiÁLY
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TPu

TPu

TPu

nnn T3

nnn T3

nnn T3

nnn T4

nnn T4

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

PVc

PVc

PVc

PVc

PVc

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

toUring
tYp LYŽaŘe:
touring

KÓD

>

5076-2K

5563-2K

5562-2K

5624-4K

56A2-5K

5518-3K

moDeL

>

t5

t 30 eve

t 15 eve

t 10 eve

t 5 plus eve

t 5 eve

VeLiKoSti

>

35–50

35–42

35–42

35–42

35–42

35–42

StŘiH

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

fLexe

mĚKKÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

TPu

TPu

manŽeta
opateK

TPu

poDrÁŽKa

nnn T3

nnn T3

nnn T3

nnn T4

nnn T4

nnn T4

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

materiÁLY

PVc

PVc

PVc

PVc

PVc

PVc

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

dÁmSKÉ

dÁmSKÉ

dÁmSKÉ

dÁmSKÉ

dÁmSKÉ

JUnior
tYp LYŽaŘe:
JuniorskÝ ZÁVoDnÍk

KÓD

>

moDeL

>

VeLiKoSti

>

StŘiH
fLexe

5565-1

esk 2.0 Jr

5566-1

ed 2.0 Jr

5567-1

5977-1K

5960-1K

5959-1K

5944-4K

5956-6K

5933-2K

ecl 2.0 Jr

racing classic
as Jr

t kid

tJ

t 10 Jr

t 5 plus Jr

t 5 Jr

35–42

35–42

33–42

33–42

25–38

25–38

25–38

25–38

25–38

RacE JuniOR

RacE JuniOR

RacE JuniOR

dynamic

cOmfORT JuniOR

cOmfORT JuniOR

cOmfORT JuniOR

cOmfORT JuniOR

cOmfORT JuniOR

TVRdÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

TVRdÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

mĚKKÁ

manŽeta

VSTŘiKOVanÝ KaRBOn VSTŘiKOVanÝ KaRBOn

TPu

opateK

VSTŘiKOVanÝ KaRBOn VSTŘiKOVanÝ KaRBOn VSTŘiKOVanÝ KaRBOn

TPu

ZaVaZoVÁnÍ

ZaVaZOVacÍ SySTÉm
45°

ZaVaZOVacÍ SySTÉm
45°

XcELERaTOR

nnn R3 Pu

nnn R3 Pu

nOVÁ POdRÁŽKa
aLPina

nnn T4 JR

nnn T4 JR

nnn T4 JR

nnn T4 JR

nnn T4 JR

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

PVc

PVc

PVc

TEXTiL 4dRy

TEXTiL 4dRy

TEXTiL 4dRy

nEOPRÉn

PVc

PVc

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

poDrÁŽKa

materiÁLY
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SPECIFIKACE

BacKcoUntrY
tYp LYŽaŘe:
backcountry

KÓD

>

5006-2

5008-2

5171-1

5183-1

5009-1

5302-1

moDeL

>

alaska

alaska 75

alaska Heat

bc 1600

montana

montana 75

VeLiKoSti

>

36–47

36–47

40–47

35–49

35–49

35–49

StŘiH

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

fLexe

STŘEdnÍ

STŘEdnÍ

STŘEdnÍ

STŘEdnÍ

STŘEdnÍ

STŘEdnÍ

manŽeta

nnn Bc

75 mm ViBRam

nnn Bc

nnn Bc

nnn Bc

ViBRam 75 mm

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

PŘÍROdnÍ KŮŽE

PŘÍROdnÍ KŮŽE

PŘÍROdnÍ KŮŽE

PŘÍROdnÍ KŮŽE

PVc

PVc

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

aLPiTEX

aLPiTEX

aLPiTEX

materiÁLY

inTEmP

BacKcoUntrY
tYp LYŽaŘe:
backcountry

KÓD

>

5119-1

5550-1

5170-1

5253-1

5256-1

moDeL

>

wYoming

montana eve

outlander

bc 1550

bc 1575

VeLiKoSti

>

35–49

35–42

36–49

36–49

36–48

StŘiH

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

cOmfORT

fLexe

STŘEdnÍ

STŘEdnÍ

STŘEdnÍ

STŘEdnÍ

STŘEdnÍ

TPu

TPu

TPu

manŽeta
opateK
poDrÁŽKa

materiÁLY

TPu

TPu

TPu

nnn Bc

75 mm ViBRam

nnn Bc

nnn Bc

75 mm ViBRam

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

anaTOmicKÁ STÉLKa

PŘÍROdnÍ KŮŽE

PVc

PVc

PVc

PVc

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

ThinSuLaTE

aLPiTEX
dÁmSKÉ
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BACKCOUNTRY
TYP LYŽAŘE:
backcountry

KÓD>

5549-1

5667-2

5022-2K

5549-1

MODEL>

outlander eve

bc 1550 EVE

snowfield

ewt

VELIKOSTI>
STŘIH
flexe
MANŽETA

35–42

35–42

36–49

36–48

comfort

comfort

comfort

comfort

STŘEDNÍ

STŘEDNÍ

STŘEDNÍ

MĚKKÁ

tpu combi

OPATEK
podrážka

TPU

tpu

TPU

NNN BC

75 MM VIBRAM

NNN BC

eva/guma

ANATOMICKÁ STÉLKA

ANATOMICKÁ STÉLKA

ANATOMICKÁ STÉLKA

ANATOMICKÁ STÉLKA

MATERIÁLY

pvc

PVC

PVC

4dry

thinsulate

thinsulate

thinsulate

thinsulate

alpitex

ALPITEX

DÁMSKÉ

DÁMSKÉ

KOLEČKOVÉ LYŽE
TYP LYŽAŘE:
elite racing, sport

KÓD>

5096-1

5095-2

5200-1K

5201-1K

5033-1K

MODEL>

ecl summer 2.0

esk summer 2.0

rcl summer

rco summer

RSK summer

VELIKOSTI>

35–50

35–50

36–48

36–50

36–48

STŘIH

race

race

comfort

comfort

comfort

flexe

MĚKKÁ

TVRDÁ

MĚKKÁ

tpu

tpu

MANŽETA
OPATEK
podrážka

MĚKKÁ

TVRDÁ

tpu combi

tpu skate

tpu

karbon + tpu

tpu

tpu

tpu

ANATOMICKÁ STÉLKA

ANATOMICKÁ STÉLKA

ANATOMICKÁ STÉLKA

ANATOMICKÁ STÉLKA

ANATOMICKÁ STÉLKA

NNN r3 pu

NNN r3 pu

NNN r3 pu

ZAVAZOVÁNÍ

ZAVAZOVACÍ SYSTÉM 45°
nnn xcelerator

nnn xcelerator
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LYzE + HuLKY
LYŽE
parametrY

ULTRALEHKÉ DŘEVĚNÉ JÁDRO
Vysoce kvalitní laminované dřevěné jádro se
vzduchovými kanálky, které snižuje hmotnost,
zvyšuje odolnost a zefektivňuje přenos sil.

RELIÉFNÍ SKLUZNICE MULTIGRIP
Díky kombinaci různých technologií pro ideální
odraz zaručuje efektivní přenos sil a optimální
skluz.

ULTRALEHKÉ DŘEVĚNÉ JÁDRO EDGE
Toto dřevěné jádro má všechny vlastnosti
ultralehkého dřevěného jádra, které ideálně
doplňuje lyže s ocelovými hranami.

SKLUZNICE SOLLTE GRIP
Vyvinuta pro lepší výstup a skluz ve všech
sněhových podmínkách, ideální pro backcountry
lyže.

SKLUZNICE SS810 PE
Skluznice z materiálu PE, který vhodně doplňuje
systém Sollte pro špičkový výkon bez voskování.

SKLUZNICE SKIN TECH
Skluznice Skin Tech od Alpiny je vyrobena ze
směsi 65 % mohéru a 35 % nylonu. Poskytuje
ideální kombinaci skluzu a odrazu v téměř všech
sněhových podmínkách. Tyto pásy určené do
stoupací komory nevyžadují žádnou zvláštní údržbu
a snadno se vyměňují.

GRAFITOVÁ SKLUZNICE HM
Graﬁtová skluznice s vysokou molekulární
hmotností obsahuje voskové příměsi zaručující
dobrý skluz. Tato skluznice vyžaduje pravidelnou
aplikaci skluzového vosku, ideálně každý den, kdy
lyžujete.
SKLUZNICE PE
Vyvinuta pro potřeby občasných lyžařů, vyžaduje
minimální nebo žádnou údržbu.

OCELOVÁ HRANA
Ocelové hrany výrazně prodlužují životnost lyží
a zlepšují ovladatelnost lyží na zledovatělém
a neupraveném sněhu, zvláště při sjezdu.

HoLe
parametrY

POUTKO XC COMFORT
Novinka – biatlonové provedení, snadno
nastavitelné.
TEXTILNÍ POUTKO
Nastavitelné pevné poutko zaručuje pohodlí
a optimální rozložení hmotnosti kolem zápěstí.
KORKOVÁ RUKOJEŤ
Ergonomická rukojeť z přírodního korku pro pocit
tepla a pohodlný úchop.
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ALUMINUM 5083
Tyto tubusy se vyrábějí v Itálii z hliníkové slitiny
5083. Každý kus je speciálně kontrolován zátěžovým
robotem a našimi techniky, aby byla zaručena
maximální kvalita.
KARBIDOVÝ BODEC XC
Karbidový bodec pro vysoký výkon a odolnost.
OCELOVÝ BODEC
Ocelový bodec pro dlouhou životnost.

PE RUKOJEŤ
Ergonomická rukojeť z kombinace dvou materiálů
s měkkou pěnou pro větší pocit tepla.

TALÍŘEK XC TOURING
Pevná opora a spolehlivý odraz na stopách
i mimo ně.

ALUMINUM 7075
Naše tubusy, vyrobené z hliníkové slitiny 7075
používané v leteckém průmyslu, jsou tvrzené
a zesílené pro dosažení maximální kvality, odolnosti
a dlouhé životnosti.

TALÍŘEK XC BC
Větší plocha pro hlubší a lehčí sníh a karbidový
bodec pro vyšší odolnost a spolehlivý odraz na
zledovatělém povrchu.

ACTION A TOURING
Sm 5521, S 5531*

frontier Wax
niS pm ta/
frontier nonWax
niS pm ta*

boční vykrojení
délky (cm)
konstrukce
jádro
skluznice

Sm 5541, Sm 5551*

energY Wax niS pm ta/
energY nonWax niS pm ta*

boční vykrojení
délky (cm)
konstrukce
jádro
skluznice

54-48-52
180,185,190,195,200
cap
ultraleHkÉ DŘeVĚnÉ JÁDro
skluZnice pe
reliÉFnÍ skluZnice Multigrip*

50-45-48
158,166,174,182
cap
ultraleHkÉ DŘeVĚnÉ JÁDro
skluZnice pe
reliÉFnÍ skluZnice Multigrip*

Sm 5511

frontier S niS pm

boční vykrojení
délky (cm)
konstrukce
jádro
skluznice
ng
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cap
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graFitoVÁ skluZnice HM
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Sm 5561, 5571*

energY Jr. Wax
niS pm Start/
energY Jr. nonWax
niS pm Start*

boční vykrojení
délky (cm)
konstrukce
jádro
skluznice

Délka
Délka*
tubus
průměr
talířek
bodec
rukojeť
poutko*

120–160 cM
90-115 cM
al 5083
16 MM
touring
ocel
pe
teXtilnÍ

g
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e
Sid constr e
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MADE IN CZECH
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LIGHT AIR CORE
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ng
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MADE IN CZECH

St/
St Jr.*

CAP CONSTRUCTION
LIGHT AIR CORE
GRIP BASE

pa 3011, 3021*

54-48-52
100,110,120,130,140,150,160
cap
ultraleHkÉ DŘeVĚnÉ JÁDro
skluZnice pe
reliÉFnÍ skluZnice Multigrip*
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SKIN
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TOURING

T 10 EVE
TOURING
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TOURING
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ACTION A TOURING

Sm 5191, Sm5281*

controL 64 W n/W
niS pm ta/
controL 64 n/W
niS pm ta*

boční vykrojení
délky (cm)
konstrukce
jádro
skluznice

*

ocelová hrana
vázání

64-52-60
165, 175,185,195
cap
ultraleHkÉ DŘeVĚnÉ JÁDro
reliÉFnÍ Multigrip
skluZnice pe
ne
nnn touring auto

Sm 5211, Sm 5461*

controL 64 eDge
n/W pm ta
controL 64 S pm ta*

Sm 5181

controL 60 n/W niS pm ta

boční vykrojení
délky (cm)
konstrukce
jádro
skluznice
ocelová hrana
vázání

60-50-55
170,180,190,200
cap
ultraleHkÉ DŘeVĚnÉ JÁDro
reliÉFnÍ Multigrip
skluZnice pe
ne
nnn touring auto

boční vykrojení
délky (cm)
konstrukce
jádro
skluznice
ocelová hrana
vázání

64-52-60
165,175,185,195
cap
ultraleHkÉ DŘeVĚnÉ JÁDro
reliÉFnÍ Multigrip
skluZnice pe
ano
nnn touring auto
skluZnice skin tecH*

pa 3041

St pLUS

pa 3051

St pLUS W

Délka
tubus
průměr
talířek
bodec
rukojeť
poutko

Délka
tubus
průměr
talířek
bodec
rukojeť
poutko

120–160 cM
al 5083
16 MM
touring
ocel
korek
teXtilnÍ

120–160 cM
al 5083
16 MM
touring
ocel
korek
teXtilnÍ

pa 3061

xt

Délka
tubus
průměr
talířek
bodec
rukojeť
poutko

120–160 cM
al 5083
16 MM
backcountry
ocel
korek
Xc coMFort alpina

pa 3031

nnn toUring
aUto

T30, T30 EVE
TOURING
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St SnoWfLaKe

Délka
tubus
průměr
talířek
bodec
rukojeť
poutko*

120–160 cM
al 5083
16 MM
backcountry
ocel
pe
teXtilnÍ

DISCOVERY – BACKCOUNTRY

Sm 5241

DiScoVerY 80

boční vykrojení
délky (cm)
konstrukce
jádro
skluznice

Sm 5221, Sm 5271*

DiScoVerY 68

boční vykrojení
délky (cm)
konstrukce
jádro
skluznice
ocelová hrana
vázání

68-60-65
160,170,180,190
cap
ultraleHkÉ DŘeVĚnÉ JÁDro
sollte
ss810 grip
ano
nnn bc auto

*

ocelová hrana
vázání

80-58-69
175,186,197,208
cap
ultraleHkÉ DŘeVĚnÉ JÁDro
sollte
ss810 grip
ano
nnn bc auto

Sm 5251

DiScoVerY 102

boční vykrojení
délky (cm)
konstrukce
jádro
skluznice

Sm 5231

ocelová hrana
vázání

DiScoVerY 68 W

boční vykrojení
délky (cm)
konstrukce
jádro
skluznice
ocelová hrana
vázání

68-60-65
160, 170,180,190
cap
ultraleHkÉ DŘeVĚnÉ JÁDro
sollte
ss810 grip
ano
nnn bc auto

102-64-87
148,158,168,178
cap
ultraleHkÉ DŘeVĚnÉ JÁDro
sollte
ss810 grip
ano
nnn bc auto

pa 3071

Bc

Délka
tubus
průměr
talířek
bodec
rukojeť
poutko

120–165 cM
al 7075
16 MM
backcountry
karbiD
korek
Xc coMFort alpina

pa 3061

xt

Délka
tubus
průměr
talířek
bodec
rukojeť
poutko

120–160 cM
al 5083
16 MM
backcountry
ocel
korek
Xc coMFort alpina

nnn Bc aUto

MONTANA
BACKCOUNTRY

MONTANA EVE
BACKCOUNTRY

WYOMING
BACKCOUNTRY

ALASKA
BACKCOUNTRY
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