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BĚŽECKÝ LYŽAŘSKÝ SET

NANO

G GRIP SPORT
Délky:
174, 181, 188, 195, 202, 207 cm
Skluznice: Nanogrip®
Profil:
univerzální

ŽÁDNÉ STOUPACÍ ANI SKLUZOVÉ VOSKY – ČISTÁ RADOST.
Lyže mají dobrý odraz a správně kloužou bez použití jakéhokoliv stoupacího nebo skluzového
vosku. Jsou efektivní za všech sněhových podmínek, a to i v případě, kdy by bylo za normálních
okolností voskování stoupacími vosky náročné – na hrubozrnném jarním sněhu nebo v lesklých
stopách. Nová nevoskovací technologie G-grip je ideální pro rekreační lyžování v menší rychlosti.

T 10
Velikosti: 35–50
Barva: černá/bílá/zelená
Vázání: NNN Touring Auto
Střih:
comfort
Flexe:
měkká
Parametry:
podrážka NNN T4, kryty bot z neoprénu,
anatomická stélka, zateplení Thinsulate

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.

TOURING AUTO COMBI RENTAL
Kód: 10200244
Barva: černá

Vázání Touring Auto Combi má nový, vylepšený nášlapný systém, díky kterému se do něj boty
jednoduše uchytí a snadno se z něj uvolní. Kontakt vázání s lyžemi zaručuje lyžaři bezpečí
a kontrolu nad lyžemi při sjezdech. Nově vyvinutý flexor zaručuje vyšší pohodlí (nebalené zboží
10 párů v krabici). Vázání lze objednat společně s podložkou NIS.
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BĚŽECKÝ LYŽAŘSKÝ SET

BASIC
DELTA STEP

Délky:
180, 190, 200 cm
Skluznice: šupiny
Profil:
univerzální

T5

T 5 PLUS

Velikosti: 35–50
Barva: černá/bílá/červená
Vázání: NNN Touring Auto
Střih:
comfort
Flexe:
měkká
Parametry:
podrážka NNN T4, anatomická
stélka, zateplení Thinsulate

Velikosti: 35–50
Barva: černá/bílá/červená
Vázání: NNN Touring Auto
Střih:
comfort
Flexe:
měkká
Parametry:
podrážka NNN T4, kryty bot z PVC,
anatomická stélka, zateplení Thinsulate

Pokud hledáte něco pohodlného a cenově dostupného s vysokou mírou funkčnosti, pak je
pro vás obuv T5 nebo T5 plus 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.

TOURING AUTO COMBI RENTAL
Kód: 10200244
Barva: černá

Vázání Touring Auto Combi má nový, vylepšený nášlapný systém, díky kterému se do něj boty
jednoduše uchytí a snadno se z něj uvolní. Kontakt vázání s lyžemi zaručuje lyžaři bezpečí
a kontrolu nad lyžemi při sjezdech. Nově vyvinutý flexor zaručuje vyšší pohodlí (nebalené zboží
10 párů v krabici). Vázání lze objednat společně s podložkou NIS.
www.inasport.cz
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TOURING ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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T5

T 5 PLUS

Kód: 53591K

Kód: 53581K

velikosti: 35–50
barva:
černá/bílá/červená
vázání: NNN Touring Auto
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4, anatomická
stélka, zateplení Thinsulate

velikosti: 35–50
barva:
černá/bílá/červená
vázání: NNN Touring Auto
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4, kryty bot
z PVC, anatomická stélka,
zateplení Thinsulate

T 10

T 10

Kód: 53571K

Kód: 53572B

velikosti: 35–50
barva:
černá/bílá/červená
vázání: NNN Touring Auto
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4, kryty bot
z neoprénu, anatomická stélka,
zateplení Thinsulate

velikosti: 35–50
barva:
černá/bílá/zelená
vázání: NNN Touring Auto
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4, kryty bot
z neoprénu, anatomická stélka,
zateplení Thinsulate

T 15

T 30

Kód: 53561K

Kód: 53551K

velikosti: 35–50
barva:
černá/bílá/červená
vázání: NNN Touring Auto
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
manžeta TPU, podrážka
Alpina 2C, kryty bot z PVC,
anatomická stélka, izolace
Thinsulate

velikosti: 35–49
barva:
černá/bílá/červená
vázání: NNN Touring Auto
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
opatek TPU, manžeta TPU,
podrážka Alpina 2C, kryty bot
z PVC, anatomická stélka, izolace
Thinsulate
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ADVENTURER
Kód: 52431K
velikosti: 35–50
barva:
černá/bílá
vázání: 75 mm
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka 75 mm, kryty bot z PVC,
anatomická stélka, izolace
Thinsulate

T 5 EVE
Kód: 55911K
velikosti: 35–42
barva:
černá/bílá
vázání: NNN Touring Auto
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4, anatomická
stélka, izolace Thinsulate

T 5 PLUS EVE

T 5 PLUS EVE

Kód: 55891K

Kód: 5589-2

velikosti: 35–42
barva:
černá/bílá
vázání: NNN Touring Auto
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4, kryty bot
z PVC, anatomická stélka,
izolace Thinsulate

velikosti: 35–42
barva:
bílá/černá
vázání: NNN Touring Auto
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4, kryty bot
z PVC, anatomická stélka,
izolace Thinsulate

T 10 EVE

T 10 EVE

Kód: 55881K

Kód: 53341B

velikosti: 35–42
barva:
černá/bílá
vázání: NNN Touring Auto
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4, kryty bot
z neoprénu, anatomická
stélka, izolace Thinsulate

velikosti: 35–42
barva:
bílá/černá
vázání: NNN Touring Auto
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4, kryty bot
z neoprénu, anatomická
stélka, izolace Thinsulate

www.inasport.cz

5

6

T 15 EVE

T 30 EVE

Kód: 55871K

Kód: 55861K

velikosti: 35–42
barva:
černá/bílá
vázání: NNN Touring Auto
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
opatek TPU, podrážka Alpina 2C, kryty
bot z PVC, anatomická stélka, izolace
Thinsulate

velikosti: 35–42
barva:
černá/bílá
vázání: NNN Touring Auto
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
opatek TPU, manžeta TPU,
podrážka Alpina 2C, kryty bot
z PVC, anatomická stélka, izolace
Thinsulate

SPORT TOURING

T8

Kód: 5394-1K

Kód: 5777-4K

velikosti: 35–50
barva:
černá/bílá/červená
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T3, kryty bot z PVC,
anatomická stélka

velikosti: 35–50
barva:
černá/bílá/červená
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4, kryty bot z PVC,
anatomická stélka, 4Dry
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T LINE –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TSK

TCL

Kód: 5330-1K

Kód: 5331-1K

velikosti: 35–49
barva: 	černá/bílá/červená/
modrá
střih:
comfort
flexe:
tvrdá
parametry:
TPU manžeta skate,
TPU opatek, PVC, NNN T4,
anatomická stélka

velikosti: 35–49
barva:
černá/bílá/červená/modrá
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
TPU opatek, PVC, NNN T4,
anatomická stélka

Velmi pohodlná rekreační bota pro lyžování volnou
technikou. Určena pro lyžaře, kteří si chtějí užívat pohodové
lyžování. Bota poskytuje dostatek podpory a stability při
jízdě volně.

Tyto boty jsou určeny pro lyžaře, kteří rádi vyrážejí na
rekreační jízdy klasickou technikou. Vysoký TPU opatek
zlepšuje stabilitu a lyžování vám udělá zábavnějším
a snadnějším.

T CLASSIC AS
Kód: 5391-1K
velikosti: 35–49
barva: 	černá/bílá/
červená/modrá
střih:
race
flexe:
měkká
parametry:
TPU manžeta combi, TPU
opatek, PVC, NNN T4,
anatomická stélka

I zde hraje pohodlí hlavní roli, abyste si mohli užívat zábavu
na sněhu. Obuv s měkkou flexí, TPU opatkem, TPU manžetou
pro ještě větší podporu kotníku vám poskytne skvělou
stabilitu při lyžování klasickou technikou ve všech terénech.

www.inasport.cz
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ACTION LINE ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ACTION SKATE

ACTION CLASSIC

Kód: 53212K

Kód: 53202K

velikosti: 35–50
barva:
černá/červená/bílá
vázání: NNN Xcelerator
střih:
comfort
flexe:
tvrdá
parametry:
TPU manžeta skate, TPU opatek,
podrážka Alpina 2C, kryty bot
z PVC, anatomická stélka, zateplení
Thinsulate

velikosti: 35–50
barva:
černá/červená/bílá
vázání: NNN Xcelerator
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
TPU opatek, podrážka Alpina 2C,
kryty bot z PVC, anatomická stélka,
zateplení Thinsulate

ACTION CLASSIC AS

ACTION SKATE EVE

Kód: 53222K

Kód: 55792K

velikosti: 35–50
barva:
černá/červená/bílá
vázání: NNN Xcelerator
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
TPU manžeta skate, TPU opatek,
podrážka Alpina 2C, kryty bot
z PVC, anatomická stélka, zateplení
Thinsulate

velikosti: 35–42
barva:
černá/modrá/bílá
vázání: NNN Xcelerator
střih:
comfort
flexe:
tvrdá
parametry:
TPU manžeta skate, TPU opatek,
podrážka Alpina 2C, kryty
bot z PVC, anatomická stélka,
zateplení Thinsulate

ACTION CLASSIC
EVE

ACTION CLASSIC
AS EVE

Kód: 55782K

Kód: 55802K

velikosti: 35–42
barva:
černá/modrá/bílá
vázání: NNN Xcelerator
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
TPU opatek, podrážka Alpina 2C,
kryty bot z PVC, anatomická stélka,
zateplení Thinsulate

velikosti: 35–42
černá/modrá/bílá
barva:
vázání: NNN Xcelerator
comfort
střih:
měkká
flexe:
parametry:
TPU manžeta skate, TPU opatek,
podrážka Alpina 2C, kryty bot
z PVC, anatomická stélka, zateplení
Thinsulate
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N LINE ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jedná se o kolekci pro obchodní řetězec v Norsku. Obuv odpovídá kategorii Action. Rozdíl je pouze v použitém materiálu, Alpina
zde používá materiál 4Dry. Použitý materiál 4Dry je prodyšnější a boty jsou tedy teplejší.

NSK

NCL

Kód: 5333-1K

Kód: 5336-1K

velikosti: 35–50
barva: 	černá/bílá/červená
střih:
dynamic
flexe:
tvrdá
parametry:
TPU manžeta skate, TPU opatek,
4 Dry, podrážka 2K Alpina XC skate,
anatomická stélka

velikosti: 35–50
barva:
černá/bílá/červená
střih:
dynamic
flexe:
měkká
parametry:
TPU opatek, 4 Dry, podrážka 2K
Alpina XC classic, anatomická
stélka

N COMBI
Kód: 5335-1K
velikosti: 35–50
barva:
černá/bílá/červená
střih:
dynamic
flexe:
měkká
parametry:
TPU manžeta combi, TPU opatek,
4 Dry, podrážka 2K Alpina XC
classic, anatomická stélka

N TOUR –––––––––––––––––––––––

Jedná se o speciální model pro jeden sportovní řetězec
v Norsku. Je podobný modelu T10. Svrchní část je
z materiálu 4Dry místo neoprénu, takže obuv je prodyšnější
a zároveň i teplejší.

T MARATON ––––––––––––––––––

N TOUR

T MARATON

Kód: 5390-1K

Kód: 5332-1K

velikosti: 35–50
barva:
černá/bílá/červená
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
kryty bot z PVC, 4 Dry,
podrážka 2K Alpina XC classic,
anatomická stélka

velikosti: 36–47
barva:
černá/bílá/červená
střih:
race
flexe:
měkká
parametry:
karbon, 4Dry, podrážka 2K
Alpina XC classic, anatomická
stélka
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FUSION LINE ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jedná se o kolekci pro obchodní řetězec v Norsku. Boty odpovídají závodní kategorie RACING, rozdíl je pouze v designu.

FUSION SKATE

FUSION CLASSIC

Kód: 5326-1K

Kód: 5328-1K

velikosti: 35–48
barva:
černá/bílá/červená
střih:
dynamic
flexe:
tvrdá
parametry:
TPU manžeta skate, TPU opatek,
4 Dry, podrážka 2K Alpina XC
skate, anatomická stélka

velikosti: 35–50
barva:
černá/bílá/červená
střih:
dynamic
flexe:
měkká
parametry:
TPU opatek, 4 Dry, podrážka 2K
Alpina XC classic, anatomická
stélka

FUSION
CLASSIC AS
Kód: 5327-1K
velikosti: 35–50
barva:
černá/bílá/červená
střih:
dynamic
flexe:
měkká
parametry:
TPU manžeta combi, TPU opatek,
4 Dry, podrážka 2K Alpina XC
classic, anatomická stélka
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FORCE LINE ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jedná se o kolekci pro obchodní řetězec v Norsku. Vnitřní část obuvi je stejná jako u závodních bot, svrchní část tvoří 4Dry, plastové
části odpovídají kolekci Comp. To platí pro modely Force Skate a Force Classic AS. Kopyto mají stejné jako u kategorie Pro. Tato
kolekce patří k nejpohodlnějším modelům Alpiny.

FORCE SKATE

FORCE CLASSIC AS

Kód: 542C-1K

Kód: 541C-1K

velikosti: 35–49
barva:
černá/červená/bílá
střih:
race
flexe:
tvrdá
parametry:
manžeta skate i opatek
vstřikovaný karbon, 4 Dry,
podrážka 2K Alpina XC skate,
anatomická stélka

velikosti: 35–49
barva:
černá/červená/bílá
střih:
race
flexe:
měkká
parametry:
opatek vstřikovaný karbon, 4 Dry,
podrážka 2K Alpina XC classic,
anatomická stélka

FORCE CLASSIC AS: jedná se o model na klasiku s lepší podporou
kotníků, měkká flexe obuvi, více závodně orientovaný model.

FORCE TOUR
Kód: 540C-1K
velikosti: 35–50
barva:
černá/červená/bílá
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
TPU manžeta combi, 4 Dry,
podrážka 2K Alpina XC classic,
anatomická stélka

Model FORCE TOUR je stejný jako byl T10 Plus před několika
lety. Jedná se o model na klasiku s lepší podporou kotníků,
měkká flexe obuvi, více orientovaný model na touring. Místo
neoprénu nyní používáme materiál 4Dry. Kopyto je stejné jako
pro touringovou obuv. Model patří do touringové řady.

PRO LINE –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jedná se o speciální model na klasiku pro Švédsko. Odpovídá řadě Pro Classic, ale místo PU opatku má opatek se vstřikovaným
karbonem, který používá Alpina také pro závodní boty.

PRO CLASSIC S
Kód: 5389-1
velikosti: 35–50
barva:
červená/bílá
střih:
race
flexe:
měkká
parametry:
opatek vstřikovaný karbon,
4 Dry, podrážka 2K Alpina XC
classic, anatomická stélka
w w w . i n a s p o r t . c z 11

JUNIOR LINE ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
T 5 JR

T 8 JR

Kód: 59841K

Kód: 5939-4K

velikosti: 25–38
barva:
černá/bílá/červená
vázání: NNN Start
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4 JR, anatomická
stélka, izolace Thinsulate

velikosti: 25–38
barva:
černá/bílá/červená
střih:
comfort JR
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4 JR ,
anatomická stélka

T 5 PLUS JR

T 10 JR

Kód: 59831K

Kód: 59821K

velikosti: 25–38
barva:
černá/bílá/červená
vázání: NNN Start
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4 JR, kryty bot
z PVC, anatomická stélka, izolace
Thinsulate

velikosti: 25–38
barva:
černá/bílá/červená
vázání: NNN Start
střih:
comfort
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T4 JR, kryty bot
z neoprénu, anatomická stélka,
izolace Thinsulate

SPORT TOURING JR

T CLASSIC AS JR

Kód: 5988-1K

Kód: 5980-1K

velikosti: 25–38
barva:
černá/bílá/červená
střih:
comfort JR
flexe:
měkká
parametry:
podrážka NNN T3 JR, anatomická
stélka

velikosti: 32–41
barva:
černá/bílá/červená
střih:
race
flexe:
měkká
parametry:
TPU manžeta combi, TPU opatek,
kryty bot z PVC, podrážka NNN
T4 JR, anatomická stélka

FUSION COMBI JR

N COMBI JR

Kód: 5979-1K

Kód: 5981-1K

velikosti: 32–41
barva:
černá/bílá/červená
střih:
dynamic JR
flexe:
měkká
parametry:
TPU manžeta skate, TPU opatek,
4 Dry, podrážka NNN T4 JR,
anatomická stélka

velikosti: 35–41
barva:
černá/bílá/červená
střih:
dynamic
flexe:
měkká
parametry:
TPU manžeta combi, TPU opatek,
4 Dry, podrážka 2K Alpina XC
classic, anatomická stélka
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ZIMNÍ TREKKING –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
XT ACTION

XT ACTION

Kód: 53792K

Kód: 53791K

velikosti: 36–48
barva:
červená/černá
parametry:
podrážka EVA/guma, 4Dry,
anatomická stélka, izolace
Thinsulate

velikosti: 36–48
barva:
černá/bílá
parametry:
podrážka EVA/guma, 4Dry,
anatomická stélka, izolace
Thinsulate

Pokud potřebujete spolehlivého a pohodlného partnera, který dokáže vzdorovat nejdrsnějším zimním podmínkám, už nemusíte
hledat. Tato velmi lehká bota byla vyrobena speciálně pro to, aby vaše nohy zůstaly teplé. Silná podrážka poskytuje vynikající
ochranu na chladném povrchu, vnitřní část nabízí skvělé pohodlí. Tyto boty jsou skvělou volbou, když trávíte čas venku.

w w w . i n a s p o r t . c z 13
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PELTONEN SKIN SKIS
PELTONEN SKIN SKIS

PELTONEN LYŽE SE SKINEM

SKIN PRO CLASSIC
SKIN PRO CLASSIC
Peltonen SkinPro is an excellent training ski
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and
handling
of
and
preparaci a úpravu lyží a nevyžaduje odrazovéski
vosky.
preparaci
a
úpravu
lyží
a
nevyžaduje
odrazové
vosky.
enables easySkinPro
preperation
and
handling
of ski iand
nabízí
skvělý
odraz
skluz zaskin
všech
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needMohair
for kick
waxing.
SkinPro
Mohair
offer
SkinPro
Mohair
nabízí
skvělý
odraz
i
skluz
za
všech
sněhových
podmínek
aMohair
vein
všech
teplotách.
Závodní
no need for kick
waxing.
SkinPro
skin
offer
superior
grip
and glide
all snow
conditions
and
sněhových
podmínek
a
ve
všech
teplotách.
S
novým
lyže
jsou
vybaveny
konstrukcí
jádra
Aircell
a
velmi
superior griptemperatures.
and glide in allWith
snowthe
conditions
and binding you
new MOVE
vázaním
MOVE
si
můžete
sílubinding
odrazu iyou
skluzu předem
kvalitní
grafitovou
skluznicí.
temperatures.
With
the
new
MOVE
can set your preferred grip and glide.
Racing series
nastavit. Závodní lyže jsou vybaveny konstrukcí jádra
can set your
preferred
grip
and
glide.
Racing
series
aircell construction and top quality graphite base.
Aircell a velmi kvalitní grafitovou skluznicí.

aircell construction and top quality graphite base.
Lengths

Stiff
(kg)

Stiff+
(kg)

207

70–85

85–100

100–130

202

65–75

75–90

90–110

195

55–65

65–75

75–90

188

50–60

60–70

70–85

181

45–55

55–65

65–80

174

40–50

50–60

60–70

167

40–50

50–60

160

28–40

153

24–32

WAX FREE

SKIN PRO

WAX FREE

WAX FREE

NIS 3.0

COMPATIBLE

WAX FREE

MOHAIR
MOHAIR

174, 181, 188, 195 , 202, 207

Délky:
174, 181, 188, 195 , 202, 207 cm
Délky
Base
174,
181,
188,
195 ,4100
202, 207
Skluznice:
PRG
4100PRG
Skluznice
Skin
Mohair
100%
Skin:
Mohér
100%
PRG
4100
Skin
Profily:
univerzální
Pro
les
Universal
Mohair
100%
Profily
Flexe:
Střední, tvrdá,
XtvrdáStiff, XStiff
Flexes
Medium,
Universal
Flexe
Podložka
NIS:
NIS
3.0
NIS
plate
NIS
3.0
Medium,
Podložka
NIS Stiff, XStiff
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SKIN PRO

Medium
(kg)

Ručně vyrobeno ve Finsku

Délka
(mm)

Lengths
Base
Skin
Pro les
Flexes
NIS plate

COMPATIBLE

PELTONEN SKIS

9

PELTONEN SKIS

9

SKIN TRACK CLASSIC
Peltonen
SkinTrack
adobrou
good volbou
choice
for
recreational
Peltonen SkinTrack
SkinTrackjeis
jedobrou
volbou
rekreační
Peltonen
propro
rekreační
skiers
to
enjoy
careless
skiing
in
easy,
low
pro
led
lyžaře,
kteří
si
chtějí
užít
bezstarostnou
jízdu
lyžaře, kteří si chtějí užít bezstarostnou jízdu
tracks.
High quality
mohair
skin givesprofilem.
a profilem.
good grip
in
jednoduchém
terénu
s nenáročným
vv jednoduchém
terénu
s nenáročným
SkinSkin
Peltonen
SkinTrack
is
a
good
choice
for
recreational
all
snow
condition.
MOVE
binding
system
gives
a
dobrý odraz
odraz
z vysoce kvalitního mohéru vám poskytne
poskytne dobrý
skiers
to sněhových
enjoy
careless
skiing
easy, low
pro
led
possibility
to optimize
you
skisinaccording
to
skiing
sněhových
podmínek.
Systém
vázání
MOVE
za všech
podmínek.
tracks.
quality
mohair
skin
gives
a good
in
condition,
body
weight
and
skiing
technique
-grip
while
umožníHigh
upravit
vaše
lyže
podle
lyžařských
podmínek,
all
snow hmotnosti
condition. MOVE
binding
systema gives
a
skiing.
tělesné
a lyžařské
techniky,
to během
possibility
to
optimize
you
skis
according
to
skiing
samotného lyžování.
condition, body weight and skiing technique - while
Délky
Lengths
181,
, 202, 207
Délky:
181, 188,
195188,
, 202,195
207 cm
skiing.

SKIN TRACK CLASSIC

Skluznice PRG 4100
Base
PRG 4100
Skluznice:
Skin
Skin:
MohérMohair
100% 100%
Profily
Pro
les
Universal
Profily:
univerzální
Lengths
181, 188, 195 , 202, 207
Flexe:
Střední,
tvrdá Stiff
Flexe
Flexes
Medium,
Base
PRG
4100
Podložka
NIS:
NIS 3.0NIS 3.0
Podložka
NIS
NIS
plate
Skin
Mohair 100%
Proles
Flexes
NISWAX
plate
FREE

WAX FREE

Universal
Medium, Stiff
NIS 3.0

COMPATIBLE

COMPATIBLE

NORDIC SKIN SPRAY
Kód: 24878
Impregnace určená pro úpravu stoupacích pásů pro
všechny typy sněhu i teploty.
– zabraňuje nalepování sněhu i ledu a postará se
o optimální skluzové vlastnosti
– ošetřuje všechny typy běžeckých stoupacích pásů
– airsprej neškodící životnímu prostředí, stoupací
pásy ošetřuje šetrně
VÁZÁNÍ
Použití: nastříkat před začátkem běžkování,
ROTTEFELLA
zapracovat pomocí ubrousků Care
Fleece ve směru od MOVE
špičky k patce, nechat zaschnout. Sprej se může také
Posunutíthevázání
naonlyžích
je
Moving
binding
the ski
lehce zažehlit žehličkou (100 °C)

ROTTEFELLA
MOVE BINDING

60 ml

ROTTEFELLA
efektivním
aandjednoduchým
is
an effectiveBINDING
easy way to
MOVE
způsobem,
jakand
nastavit
lyži pro
adjust
the grip
glide. With
the

odraz či skluz.
otáčení
MOVE™
Switch,Pomocí
you can
move
10
min.
kolečkem
MOVE™
the
binding
without
Moving
the
bindingremoving
on můžete
the the
ski
posunout
vázání,
aniž way
byste
boot
the
binding.
is
an from
effective
and easy
to
muselithe
botu
vázání
vyndat.
adjust
gripzand
glide.
With the
MOVE™ Switch, you can move
the binding without removing the
boot from the binding.

MOHAIR
WAX FREE

MOHAIR
WAX FREE

SKIN TRACK
SKIN TRACK












PELTONEN
NÁHRADNÍ
SKINY
PELTONEN
REPLACEMENT
SKIN
PELTONEN NÁHRADNÍ
SKINY
The
skin changing
interval
isnormálních
about 15002000
km
Výměna
pásůprobíhá
probíhá
podmínek
Výměna
pásů
zaza
normálních
podmínek
under
normal conditions,
the
interval
canbýt
be kratší
po 1500–2000
1500—2000
km. Interval
může
po
km. Interval
může
být
kratší
shorter
under
abrasive
conditions.
PELTONEN
REPLACEMENT
SKIN
v případě
náročnějších
podmínek.
případě
náročnějších
podmínek.
Délky
skinů
Pro (mm):
320,
384,
414,
444
Skin
Pro
Lengths
320,
384,
414,
444
The
skin
changing
interval
is about
15002000
Délky
skinů
Pro(mm):
(mm):
320,
384,
414,
444 km
Infra C Skin
(mm):conditions,
384
under
normal
the interval can be
Infra C Skin
(mm):
384
shorter
underLengths
abrasive
conditions.

Skin Pro Lengths (mm): 320, 384, 414, 444

VYMĚNITELNÉ
EXCHANGEABLE
MOHAIR SKIN
MOHÉROVÉ
SKINY
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G GRIP SPORT

Délky:
174, 181, 188, 195, 202, 207 cm
Skluznice: Nanogrip®
Profil:
univerzální

G-GRIP FACILE

Délky:
Skluznice:
Profil:

174, 181, 188, 195, 202, 207 cm
Nanogrip®
univerzální

G-GRIP MOVEO

Délky:
Skluznice:
Profil:

174, 181, 188, 195, 202, 207 cm
Nanogrip®
univerzální

G-GRIP FACILE W
PINK

Délky:
Skluznice:
Profil:

174, 181, 188, 195 cm
Nanogrip®
univerzální
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N-GRIP FACILE

Délky:
Skluznice:
Profil:

174, 181, 188, 195, 202, 207 cm
Nanogrip®
univerzální

Model N-GRIP FACILE 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.

N-GRIP MOVEO

Délky:
Skluznice:
Profil:

174, 181, 188, 195, 202, 207 cm
Nanogrip®
univerzální

N-GRIP FACILE
W PINK

Délky:
Skluznice:
Profil:

174, 181, 188, 195 cm
Nanogrip®
univerzální

Nový dámský model N-GRIP FACILE W pink má atraktivní výraznou grafiku, která
bude vyhovovat ženám orientovaným na módu.

HOLMENKOL
NOWAX ANTIICE
& GLIDER SPRAY
PELTONEN ANTI-ICE
Nový fluorový přípravek
Anti-Ice pro nanogripové
a jiné nemazací skluznice.
Zabraňuje tvoření námraz
a zlepšuje skluzové vlastnosti.
Neobsahuje vosk, proto je
bezpečný i pro nanogripové
skluznice.
1. Před použitím lahvičku
dobře protřepejte.
2. Přípravek aplikujte na
skluznice lyží.
3. Nechte skluznici několik
minut zaschnout.

PELTONEN G-GRIP
& NANOGRIP BASE
CLEANER

Odrazové vlastnosti lyží jsou
optimální od samého počátku.
Skluzové vlastnosti lyží se
optimalizují během několika
kilometrů první jízdy. Barva
materiálu Nanogrip® je šedá,
ale s postupem času začne
skluznice lyží černat, nejprve
na skluzových zónách lyží.
Tento fakt nemá žádný vliv na
odrazové ani skluzové vlastnosti
lyží. V době, kdy padá nový
sníh při teplotách kolem nuly,
vždy použijte Holmenkol 24031
NoWax AntiIce & Glider Spray,
abyste předešli nalepování
sněhu na skluznici.
w w w . i n a s p o r t . c z 17

TIGER JR
G-GRIP

Délky: 100–160 cm / 10 cm

Lyže Tiger s nemazací technologií pro jednoduché použití! Prémiová
juniorská lyže s atraktivní grafikou, konstrukcí woodcap, sintrovanou skluznicí
a povrchovou úpravou G-GRIP pro zábavnou jízdu bez použití vosků.

TIGER JR
ŠUPINY

Délky: 98–168/10 cm

Prémiová juniorská lyže s atraktivní grafikou, konstrukcí woodcap
a šupinami pro radost z jízdy na nemazacích běžkách.

SONIC JR
ŠUPINY

Délky: 100–140 cm / 10 cm
Šířka: 45 mm

Skvělé lyže Sonic jsou tou pravou volbou, když pořizujeme pro naše děti
první lyže. S vázáním Rottefella Start jsou pro začátečníky jednoduché na
lyžování i na použití.

DELTA
DELTA STEP

Délky: 120–210 cm / 10 cm
Šířka: 45 mm

Základní lyže pro klasiku určená příležitostným lyžařům. Model Delta má
jádro woodcore. Model Delta STEP se šupinami je výbornou volbou pro
půjčovny.

DELTA SR STEP
DELTA JR STEP

Délky: 180-210/10 cm (SR)
120-170/10 cm (JR)
Šířka: 45 mm

Základní lyže pro klasiku určená příležitostným lyžařům. Model Delta má
jádro woodcore. Model Delta STEP se šupinami je výbornou volbou pro
půjčovny.
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G-GRIP
N-GRIP
ŽÁDNÉ STOUPACÍ ANI SKLUZOVÉ VOSKY – ČISTÁ RADOST
NOVÁ NEVOSKOVACÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA G-GRIP NA NEMAZACÍCH
LYŽÍCH PELTONEN JE EVOLUCE V NANOGRIPOVÉ ÚPRAVĚ GRIP&GLIDE.
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI MODELY
G-GRIP A N-GRIP?
Jediný rozdíl je v jádru. Model G-GRIP je vyroben s lehkým dřevěným jádrem
aircell, model N-GRIP má typ lehkého dřevěného jádra air channel. Dřevěné
jádro aircell má tvar včelích plástů. Modely G-GRIP a N-GRIP mají novou
nevoskovací nanogripovou úpravu skluznice grip&glide.

ZAČNĚTE POUŽÍVAT LYŽE
S G-GRIP A N-GRIP!
Vyberte si trochu měkčí lyže než vaše normální klasické lyže. Odraz je
optimální od začátku, skluzové vlastnosti se optimalizují během vašeho
prvního lyžování, což trvá jen několik kilometrů. Když budete používat tyto
lyže, změní se barva jejich skluznice od šedé na černou, což nemá vliv ani na
odrazové ani na skluzové vlastnosti. V případě čerstvě napadaného sněhu,
kdy jsou teploty blízko nule, se doporučuje použít anti-ice výrobek určený

Doporučená délka lyží G-GRIP a N-GRIP
k váze lyžaře
Recommended length of G-GRIP and N-GRIP
skis to the skier‘s weight

207 cm
80–100 kg

188 cm
55–70 kg

202 cm
70–90 kg

181 cm
45–60 kg

195 cm
60–80 kg

174 cm
40–50 kg

167 cm
35–45 kg

pro G-gripové nebo nanogripové lyže. Po každé jízdě doporučujeme vyčistit
si skluznice prostředkem base cleaner od Peltonenu.

PELTONEN – MIMOŘÁDNĚ DLOUHÁ ZKUŠENOST
S VÝROBOU LYŽÍ
Již v roce 1945 začal Peltonen ve Finsku s výrobou běžeckých lyží a to
díky talentovanému lyžaři a řemeslníkovi Toivo Peltonenu. Peltonenova
historie v běžeckém lyžování je stejně dlouhá jako historie výroby těchto
lyží – Toivo Peltonen používal k závodění své vlastní lyže, na kterých
vyhrával v oblastních závodech. První olympijské medaile na lyžích
Peltonen získali v roce 1972 v Sapporu Jurij Skobov a Vladimir Voronko
(SSSR). Během dalších osmi desetiletí výroby lyží proběhlo mnoho
revolučních změn ve vývoji lyží a lyžařské techniky a samozřejmě i ve
výrobních technologiích. To, co nás ale během celé doby žene kupředu, je
vášeň pro běžecké lyžování a inovace.

PELTONEN T
DRŽÁK LYŽÍ
RACING

DRŽÁK LYŽÍ
COMBO

skluznicí k sobě

skluznicí vedle sebe

VAK NA LYŽE
1–2 páry
4–5 párů
10 párů

PELTONEN RACE SHIRT & TIGHTS
Jacket size XSXXL

Pants size XSXXL

PELTONEN W

Shirt size XSXX

PELTONEN RACE/T
SHIRT XSXXL

PELTONEN RACING
Racing cap size S, M, L

PELTONEN THERM

Thermo Cap size S, M, L

PELTONEN HEADB
PELTONEN TUBE

TERMO LEDVINKA
NA PITÍ
HOLE X-RACE
100% karbon
Délky: 135-175/5 cm
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ZÁVODNÍ BATOH
Objem: 50 l
Dostatek prostoru pro lyžařské vybavení –
kapsy mají dostatečnou velikost. Oddělený
prostor pro lyžařské boty. Anatomicky
tvarované ramenní popruhy.

PELTONEN RACING BAG

PELTONEN

TOURING AUTO CLASSIC
Kód:

10200196 singlepack
10200197 bulk

Barva: černá

Vázání Touring Auto Combi má nový, vylepšený nášlapný systém, díky kterému se do něj boty jednoduše uchytí a snadno
se z něj uvolní. Kontakt vázání s lyžemi zaručuje lyžaři bezpečí a kontrolu nad lyžemi při sjezdech. Nově vyvinutý flexor
zaručuje vyšší pohodlí (nebalené zboží 10 párů v krabici).

TOURING AUTO COMBI RENTAL
Kód: 10200244
Barva: černá

Vázání Touring Auto Combi má nový, vylepšený nášlapný systém, díky kterému se do něj boty jednoduše uchytí a snadno
se z něj uvolní. Kontakt vázání s lyžemi zaručuje lyžaři bezpečí a kontrolu nad lyžemi při sjezdech. Nově vyvinutý flexor
zaručuje vyšší pohodlí (nebalené zboží 10 párů v krabici). Vázání lze objednat společně s podložkou NIS.

BASIC

BASIC JR

Kód: 10200150

Kód: 10200169

Barva: černá

Vázání Basic je cenově dostupný nášlapný model s velmi snadnou obsluhou. Široká podložka zajišťuje lepší rovnováhu.
Ideální pro rekreační lyžaře. Vázání se k lyžím připevňuje pomocí šroubů. Model Basic JR má kratší šrouby, kterými se
připevňuje vázání k lyžím.
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REX ACADIA
Délky: 120–170 / 5 cm

REX ASTRA
Délky: 120–170 / 5 cm

REX ALTUS
Délky: 120–160 / 5 cm

REX VEGA
Délky: 120–165 / 5 cm

REX DELTA
Délky: 120–155 / 5 cm

REX OMEGA
Délky: 120–155 / 5 cm

REX APOLLO
JUNIOR
Délky: 70–120 / 5 cm
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Prémiová hůlka pro aktivní lyžaře lyžující klasicky s tubusem se 60%
karbonu. Vhodná také pro lyžování volně pro lehčí lyžaře.

Teplá korková rukojeť a odolný tubus ze 40% karbonu je dobrou
kombinací pro lyžaře začátečníky až po hobby lyžaře lyžující klasicky.
Ideální také pro půjčovny.

Touringová hůl za skvělou cenu, tubus ze 30% karbonu z ní dělá skvělou
volbu ve své cenové kategorii.

Kvalitní turistické hole, tubus je tvořen ze 30% karbonem. Rukojeť ze
dvou různých materiálů, obsahuje měkčí materiál pro větší pohodlí
Vašich rukou.

Kvalitní stylové hole vhodné hlavně pro lehčí lyžaře. Mají teplou,
ergonomickou termo rukojeť a pevné poutko, které se navléká jako
rukavice.

Základní turistické hole pro příležitostné použití. Nastavitelné
ergonomicky tvarované poutko. Ergonomická rukojeť.

Velmi lehká hůlka pro děti s jednoduchým nastavením poutka.

MARKA
SOFTSHELL
Velikost: XS–XXL

THERMO PLUS
Velikost: XS–XXL

WORLD CUP RACING
Velikost: XS–XXL

MARKA
Velikost: XS–XXL

RTECH
Velikost: XXS–XXL

RTECH W

LAHTI

KUUSAMO

Velikost: XXS–L

Velikost: XS–XXL

Velikost: XS–XXL

MITTEN II
Velikost: XS–XXL

LOBSTER II
Velikost: XS–XXL

NORDIC HANSIKAS
Velikost: XS–XXL
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CODE 740

CODE 600

CODE 4

P-101111

P-10112

P-10130

Kompozitní karbon s korkovou
rukojetí a poutkem AV Pro. Lehký
košíček XC. Skvělé pro sportovní
i rekreační lyžaře vyhledávající
velmi kvalitní vybavení.

Tubus z kompozit s nižším
obsahem karbonu s rukojetí korek/
EVA a závodním biatlonovým
páskem AV. Vysoce kvalitní design
a odolnost značí skvělý výrobek pro
rekreační a rodinné lyžování.

30% kompozitní karbonový tubus
s korkovou rukojetí a poutkem AV Pro.
Výměnný košíček Change-It. Oblíbená
hůlka pro sportovně orientované lyžaře.
Text: 30% kompozitní karbonový tubus
s korkovou rukojetí a poutkem AV Pro.
Výměnný košíček Change-It. Oblíbená
hůlka pro sportovně orientované lyžaře.

Dostupná v délkách 130–160/5 cm

Dostupná v délkách 60–135/5 cm

Dostupná v délkách 130-175/5 cm
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TERMO LEDVINKA
Objem asi 1 l. Dvojitá izolace z pěny a fólie.

BRÝLE SNOW EAGLE XC
G-20104

G-20103

G-20105

SNOW EAGLE jsou speciální brýle pro běžecké lyžování. Výrobek dodáváme s 2 zorníky na výměnu (1 barevný, 1 čirý), elastický
pásek se lehce nastaví pro pohodlné nošení. Pozice zorníku nabízí dobrou cirkulaci vzduchu. Zorníky mají UV ochranu aochranu
proti zamlžení.

Již několik let působí na trhu s vybavením pro běžecké lyžování finská firma 4KAAD. Její název je tvořen počátečními
písmeny jejích čtyř zakladatelů. Duchovním otcem je Andreas Bennert, Němec žijící ve Finsku, mimo jiné zakladatel firmy
One Way, kterou také dlouhá léta řídil. Hlavním sortimentem firmy jsou běžecké hole, pro jejichž výrobu firma používá velmi
lehký karbon a komponenty z recyklovaných materiálů, a které disponují také výměnným systémem košíčků CHANGE-IT.
4KAAD je také značkou kolečkových lyží a na trh dodává rovněž oblečení, rukavice a další doplňky.
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LILLBY
30-503256
0002 černá/žlutá
0056 černá/modrá
0999 černá
Velikosti: 6,5 – 11,0
Hřbet:	GTX INFINIUM™ WINDSTOPPER® Soft
Shell Elastic
Dlaň:
ROECK-TEX® laminovaný
Výbava:	elastický pásek, GTX INFINIUM™
WINDSTOPPER® Tornado – palec

LIT
30-503219
0001
černá
0215
neonově žlutá
0999
černá (s logem DSV)
Velikosti: 6,5 – 11,0
Hřbet: 	GTX INFINIUM™ WINDSTOPPER® Soft
Shell Elastic
Dlaň:
ROECK-GRIP® laminovaný
Výbava: 	neoprénová manžeta, model DSV bez
pásku

LAAX
30-503271
0002 černá/žlutá
0007 černá/modrá
0999 černá
Velikosti: 6,0 – 11,0
Hřbet:
ROECK-PROOF® Ural
Dlaň:
MICRO-AIR laminovaný s podšívkou Easy-Dry
Výbava: 	COMFORT-INNOVATION, fleecový palec,
reflexní designové prvky

LIDHULT
30-503255
0002 černá/žlutá
0009 černá/bílá
0999 černá
Velikosti: 6,5 – 11,0
Hřbet: 	GTX INFINIUM™ WINDSTOPPER® Soft
Shell Elastic
Dlaň:
ROECK-GRIP® laminovaný
Výbava: 	neoprénová manžeta s páskem na suchý
zip, kompatibilní s dotykovým displejem,
GTX INFINIUM™ WINDSTOPPER®
Tornado – palec, reflexní designové prvky
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ELVA
30- 502033
0100 bílá
0999 černá
Velikosti: 6,0 – 8,5
Hřbet:
ROECK-PROOF® Ural
Dlaň:
ROECK-GRIP®
Výbava: elastický pásek, VELMI TEPLÉ, pletená
manžeta, izolace PrimaLoft® Gold
s technologií CrossCore, podšívka Easy-Dry

ELENA
30-502032
0035 černá/růžová
0595 černá/modrá
0999 černá
Velikosti: 6,0 – 8,5
Hřbet:
ROECK-PROOF® Ural
Dlaň:
ROECK-GRIP® laminovaný
Výbava: 	COMFORT-INNOVATION, podšívka,
neoprénová manžeta se suchým zipem

LILLBY JR.
30- 505839
0002 černá/žlutá
0056 černá/modrá
0999 černá
Velikosti: 4,0 – 6,0
Hřbet:
GTX INFINIUM™ WINDSTOPPER® Soft
Shell Elastic
Dlaň:
ROECK-TEX® laminovaný
Výbava: elastický pásek, GTX INFINIUM™
WINDSTOPPER® Tornado – palec

Roeckl je tradiční německá rodinná firma vedená již šestou generací. Založena byla Jakobem Roecklem v roce 1839. Od
roku 2003 firmu vede Anette Rockl, která rozšířila její zaměření nejen na rukavice, ale také na další módní doplňky, jako jsou
šály, šátky, kabelky, peněženky apod. Firma se pyšní láskou k rukodělné práci a použitím přírodních materiálů. Své produkty
vyrábí ve vlastních továrnách, celkem zaměstnává přes 300 lidí. Pilíři produkce jsou vášeň pro detaily, nadčasový design,
mimořádná kvalita, tradice a dlouholeté zkušenosti.
Součástí produkce rukavic je několik kolekcí. Řada outdoor/crossover je určená všem, kteří jsou rádi venku a v pohybu.
Roeckl nabízí rukavice pro denní použití, volnočasové urbánní modely nebo velmi technické rukavice určené pro zimní
sportovce. Samozřejmostí jsou také juniorské modely. Roeckl vyrábí rovněž běžecké rukavice pro různé běžecké disciplíny.
Kolekce Multisport obsahuje modely pro turistiku, cyklistiku nebo třeba jízdu autem. Speciální kolekce rukavic je věnovaná
běžeckému lyžování, kde najdeme rukavice také pro biatlon a severskou kombinaci. Roeckl v současné době dodává
vybavení více než 30 národním týmům. Rozsáhlou modelovou řadu má firma připravenu také pro alpské lyžaře.
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Elan

60x oceněný
inovátor
Elan již tradičně patří v celosvětovém měřítku mezi nejaktivnější inovátory. Stál u zrodu carvingové
revoluce a mnoha dalších inovací, které se každoročně odrážejí v oceněních, které Elan napříč světem
sbírá. Jen pro letošní rok jich nasbíral vysoké desítky!
Více než třicet různých lyží získalo ocenění v mnoha kategoriích od modelů pro skialp, freeride, allmountain, přes závodní až
po juniorské lyže. Nejvíce oceňované jsou pánské i dámské kolekce řady Ripstick, zatímco v Americe sbírají body širší modely,
v Evropě excelují převážně lyže na sjezdovku a allmountainy (vedle Ripstick i GSX, Wingman 82 CTi, Wildcat 82 Cti), ale také
nové modely pro skialpinismus. Tak alespoň hovoří výsledky patnácti testů a anket provedených v osmi
zemích – z nich si Elan odvezl domů 60 cen! Současnou kolekci lyží Elan tak logicky zdobí superlativy:
„Jsou to nejrozmanitější a nejpokročilejší lyže, jaké kdy byly v historii naší značky vytvořeny, od lyží
oceněných napříč všemi segmenty trhu až po revoluční produkt v podobě prvních skládacích
touringových a all-mountain lyží na světě,“ komentuje výsledky značky Melanja Korošec, brand
manažerka Elan. Skládací lyže Voyager, novinka a bomba letošního trhu, jsou totiž kategorií samy
pro sebe. Sbíraly nejvyšší ocenění, kde se dalo, na ISPO dostaly titul „Gold winner“, v anketě
SRed
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2 best“ a v Plus X-Award braly vedle dalších sedmi dílčích vítězství pomyslné
„Best
celkové zlato – „The best product of the year“.

AND THE
WINNER IS …
AND THE
WINNER IS …
SEASON 21/22

VOYAGER

WINGMAN

VOYAGER

RIPSTICK BLACK EDITION

RIPSTICK

WINGMAN

RIPSTICK BLACK EDITION

RIPSTICK

RIPSTICK BLACK EDITION

RIPSTICK
Alleskönner

VOYAGER

WINGMAN 82 CTi

ACE

VOYAGER

WINGMAN 82 CTi

ACE

AMPHIBIO

RIPSTICK TOUR

RIPSTICK TOUR

AMPHIBIO

AMPHIBIO

Alleskönner

RIPSTICK 116

RIPSTICK 106

ACE
Alleskönner

RIPSTICK TOUR

RIPSTICK 96

INSOMNIA

RIPSTICK TOUR

ACE

RIPSTICK 106

INSOMNIA

RIPSTICK 96 BE

RIPSTICK TOUR 88 + ATK

RIPSTICK

RIPSTICK TOUR

RIPSTICK 96

RIPSTICK 88

RIPSTICK TOUR

RIPSTICK 106 BE

AMPHIBIO 18 TI

AMPHIBIO GTI

WILDCAT BE

WILDCAT

Alleskönner

RIPSTICK BLACK EDITION
RIPSTICK 116

RIPSTICK 106 BE

RIPSTICK 88

AMPHIBIO
RIPSTICK 96 BE

RIPSTICK TOUR 88 + ATK

RIPSTICK

AMPHIBIO 18 TI

WILDCAT

AMPHIBIO GTI

WILDCAT BE

Alleskönner

RIPSTICK 96

RIPSTICK 106
ACE SCX

ACE GSX

ACE GSX TEAM

RIPSTICK 88
ACE SPEED MAGIC

RIPSTICK 106 BE
INSOMNIA 16 TI

RIPSTICK 96 BE
RIPSTICK TOUR 88 W + ATK

RIPSTICK 102 W

RIPSTICK TOUR 88 + ATK
RIPSTICK 94 W

AMPHIBIO 18 TI
RIPSTICK 88 W

WILDCAT 82 C PS

AMPHIBIO GTI
WILDCAT 86 CX PS

WILDCAT 86 C BE

