2022-23
ZIMA
KATALOG

www.inasport.cz

Turracher Höhe, tříjezerní náhorní plošina

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

ZIMNÍ NABÍDKA:

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

SPECIÁLNÍ TÝDNY V SEEWIRTU 6+1 NOC ZDARMA:
Rezervace možná v termínech:
2. 12. – 18. 12. 2022
8. 1. – 4. 2. 2023
4. 3. – 2. 4. 2023
Od 852 eur na osobu
ve dvoulůžkovém pokoji Standard
Gurmetská polopenze
Sleva na vícedenní skipasy
Použití wellness
3x Ski In a 2x Ski Out

Tajný tip pro romantické příležitosti:

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

A-8864 Turracher Höhe 33 | Tel.: +43 4275 8234 | Fax: +43 4275 8234 215 | info@schlosshotel-seewirt.com | www.schlosshotel-seewirt.com
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Slovinská společnost Alpina spustila nové webové stránky v českém
jazyce. Webové stránky měla firma zatím jen ve slovinštině
a angličtině. Na stránkách www.alpinasports.com/cs
najdete veškerý sortiment běžecké, sjezdové, outdoorové,
pracovní i bezpečnostní obuvi, zajímavé informace o značce
a novinkách v sortimentu a technologiích, přehled nejúspěšnějších
sportovců závodících v botách Alpina a také přehled distributorů
a prodejen, kde výrobky Alpina můžete koupit.
Nedávno byly spuštěny aktuální stránky www.elanskis.com v české
verzi. Najdete zde všechny informace o lyžích pro nadcházející
sezónu, novinky, místa a data testování lyží Elan apod. S výběrem
lyží Vám pomůže Ski selector, stačí vyplnit interaktivní tabulku.
Navštivte stránky a podívejte se, co je u Elanu nového.

Soutěžíte rádi?

Tak jako každý rok můžete
soutěžit s Elan klubem a vyhrát
dvoudenní pobyt u Bledu, spojený
s návštěvou továrny Elan, některé
z lyží nebo další hodnotné ceny.
A pospěšte si – uzávěrka soutěže
je už na Silvestra! Více na str. 16.

ELAN SKI TOUR
Kraličák
Skiareál Olešnice
Svah Zlín
Bachledka
Snowparadise Veľká Rača
Vrátna

CZ
CZ
CZ
SVK
SVK
SVK

8. 2. 2023
15. 2. 2023
22. 2. 2023
14. 1. 2023
28. 1. 2023
19. 2. 2023

9–16 hod

Vyzkoušejte si zdarma lyže Elan
z nové kolekce 2022/2023!
Budete moci si vyzkoušet jakékoliv lyže z nabídky – slalomky, obřačky nebo univerzální allroundy.
Budete
moci si vyzkoušet jakékoliv lyže z nabídky – slalomky,
Stačí předložit dva doklady totožnosti. Navíc pokud se na pokladně prokážete klubovou kartičkou
obřačky
Elan klubu, taknebo
celý denuniverzální
lyžujete zdarma. allroundy. Stačí předložit dva
doklady
totožnosti.
V lyžařských střediscích
bude představen nový
výstavní přívěs firmy Elan.
Mobilní výstava představuje
Partneři akce:
bohatou
tradici, úspěchy
a inovace firmy Elan
v přátelském alpském stylu.

S ta ň t e s e č l e n y e l a n k l u b u
a  z í s k e j t e v š e c h n y j e h o v ý h o dy
Elan Skis

• 10% sleva na produkty značky ELAN u vybraných prodejců
• Speciální sleva na vybrané modely lyží značky ELAN, slevy
na aktuální akce a programy, pravidelný newsletter
o novinkách a speciálních programech
• Můžete se účastnit soutěží o hodnotné ceny
Více informací na www.elan-klub.cz

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

VÍCE NEŽ
DOVOLENÁ
NA LYŽÍCH

Hotel & Spa Carinzia
Hotel & Spa Carinzia

Hotel & Spa Falkensteinerhof
Hotel Montafon

Zimní dovolená s Falkensteiner
Hotels & Residences!
Zažijte fantastickou zimu v hotelech a resortech Falkensteiner
v nejkrásnějších oblastech Rakouska a Jižního Tyrolska.
V polohách přímo u sjezdovky nebo v blízkosti lyžařského areálu,
nespočet možností na sjezdovkách i v okolí, komplexní relaxace ve vodním
a wellness světě Acquapura SPA, špičková kuchyně a mnoho dalšího.
Rezervujte si zimní dovolenou již nyní!

VÍCE INFORMACÍ NA

falkensteiner.com

RAMSAU AM DACHSTEIN

ZIMA 2022-23

AKTUALITY
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SALCBURSKO

Nová běžkařská trať na
Zwölferhorn
Poprvé v této sezóně se budou moci běžkaři
projet po trati Pillsteinrunde na Zwölferhorn
v regionu Wolfgangsee. Nová výšková trať vede po
stejnojmenné okružní cestě a připraví běžkařům
krásné výhledy do zimní krajiny. Nástup do stopy je
asi 1 km od horní stanice lanovky, okruh má přibližně
2 km. www.zwoelferhorn.at

Ski Classics v Gasteinu
Prolog 14. ročníku závodů Ski Classics
v lyžařském středisku Sportgastein se uskuteční
10.–11. 12. 2022. Start se nachází v nadmořské
výšce 1600 m n. m. Prologu se zúčastní
35 profesionálních týmů společně s amatérskými
závodníky, závodit se bude na tratích
15 a 35 kilometrů. www.gastein.com

Foto: © SLT-Michael Größinger

Čarodějnice ve středisku
Almenwelt Lofer

Advent ve Wolfgangsee slaví
20 let
Tradiční oslavu Adventu můžete zažít v oblasti
Wolfgangsee, kde se tato událost koná již podvacáté.
Ať už vás uchvátí 11 m vysoké svíčky v St. Gilgenu,
romantické jesličky ve Stroblu nebo budete
obdivovat stará řemesla v St. Wolfgangu. K přepravě
mezi jednotlivými místy můžete využít loď na jezeře.
Akce se koná od 18. listopadu do 18. prosince 2022.
www.wolfgangseer-advent.at

© SalzburgerLand Tourismus/Achim Meurer
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Na Rittisbergu v Ramsau am Dachstein se staví
nová kombinovaná lanovka, která nahradí stávající
čtyřsedačku. „TMX 6-10 Rittisberg“ bude uvedena
do provozu pravděpodobně 8. prosince, kdy se
zároveň zahájí nová lyžařská sezóna. Stavba nové
lanovky přijde na 8 milionů eur a přichází v roce
50. výročí provozu Rittisbergu. Díky kombinaci
sedaček a gondol se zvýší komfort a množství
přepravovaných lidí, lanovku budou moci nově
využívat nejen lyžaři, ale i pěší či běžkaři. Usnadní
se také přeprava sáněk pro noční sáňkování. A díky
nové lanovce se rovněž rozšíří nabídka letních
aktivit nejen pro rodiny s dětmi.

Ice4Life v Gasteinu
Při akci Ice4Life poznáte sílu zimy a posílíte
váš imunitní systém. Spoře oblečeni, pěšky či
na běžkách a na závěr ještě krátce ponořit do
ledové vody. To vše můžete zažít v lyžařské
oblasti Sportgastein v termínu 26.–29. 1. 2023.
www.gastein.com

V rodinném středisku Almenwelt Lofer se nově
objevily čarodějnice. Tyto 3–4 m vysoké postavy
najdete na Hexen Funline podél dráhy SenderExpress.
Postavy vydávají při projetí kolem nich akustické
efekty. Jízda po Hexen Funline vede lesem a je
vhodná i pro malé děti. www.skialm-lofer.com

Nová lanovka na Rittisbergu

Fotos: © Bahn Visualisierung Firma Leitner AG und Rittisberg

Rittisberg nabídne novou
běžkařskou trať
V souvislosti se stavbou nové kombinované lanovky
se v Ramsau rozšíří také nabídka běžeckých tratí.
Od nové zimní sezóny bude v provozu nová výšková
trať kolem Rittisbergu, na kterou se běžkaři
dostanou právě z horní stanice nové lanovky. Trať
o délce 5,5 km nabídne jedinečné výhledy na
jižní stranu Dachsteinského masivu. Podél trati
povede také cesta pro pěší či turisty se sněžnicemi.
www.schladming-dachstein.at

© SalzburgerLand Tourismus

STUBAISKÝ LEDOVEC
Stubaiský ledovec, který se rozkládá až do nadmořské
výšky 3210 m n. m. nabízí kromě překrásných
výhledů na okolní vrcholy také optimální podmínky
na prachovém sněhu. 26 lanovek a vleků dopraví
návštěvníky ke 35 sjezdovkám všech úrovní a nabídne
také 10km sjezd do údolí. Ledovec patří k nejlepším
freeridovým oblastem Rakouska. 11. a 12. února
se zde poprvé uskuteční Freeride-Testival s velkou
testovací zónou a dalším programem. Pro freeridisty
je připraven Powder Department či Snowpark Stubai
Zoo, kde se 16.–19. 11. 2022 uskuteční freeridové
závody FIS ve Světovém poháru.
Mnoho atrakcí je zde připraveno také pro rodiny
s dětmi, které mohou využít rovněž dětskou
školku, či dětskou restauraci. Děti do 10 let jezdí

Foto: © Stubaier Gletscher/Vollert

na Stubaiském ledovci v doprovodu jednoho
platícího rodiče zdarma.
Night-Kombiticket umožní cestujícím z Vídně,
Hamburku, Düsseldorfu a Amsterdamu pohodlnou
jízdu vlakem do Innsbrucku. V rámci jízdenky obdrží
cestující také 3–6denní skipas a transfer k hotelu.
Kdo by se chtěl kromě zimního sportu věnovat
i jiným volnočasovým aktivitám, může si pořídit
SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck. Tato
multifunkční karta spojuje sport a kulturu. V rámci
ní můžete využít nabídky 13 lyžařských středisek
v údolí Stubai a v regionu Innsbruck, systém
skibusů a navštívit 22 kulturních a jiných akcí.
www.stubaier-gletscher.com

Foto: © Stubaier Gletscher/ Andre Schönherr

GALSTERBERG

Nová lanovka Galsterberg
Galsterberg v regionu Schladming-Dachstein připravil
pro sezónu 2022/23 novou kabinovou lanovku. Ta
nahradí tzv. skupinovou, která ve středisku byla
v provozu již 30 let. Investice do stavby nové lanovky
činí 11 milionů eur. Desetimístné gondoly přepraví
lyžaře do horní stanice lanovky za 6,5 minuty.
Přepravní kapacita bude v zahajovací fázi provozu
1 200 lidí za hodinu, později až 1 800 lidí. Stará
lanovka byla rozmontována a přepravena lodní
dopravou na Aljašku. Zde bude znovu postavena
a připravena pro lyžaře ve středisku EaglecrestJuneau. www.schladming-dachstein.at

Průvodcem po vaší aktivní zimní dovolené bude
bezplatná aplikace Zell am See-Kaprun App
poskytující aktualizované informace o lyžařské
oblasti, skialpových i freeridových trasách, zimních
cestách, běžkařských tratích ale i počasí či akcích,
které se v oblasti konají. www.zellamsee-kaprun.
com/app
K O R U TA N Y
Nezáleží na tom, zda jste začátečníci nebo zkušení
lyžaři – pokud se rozhodnete lyžovat v Korutanech,
přijdete si zde opravdu na své. 31 lyžařských
středisek v Korutanech a Východním Tyrolsku s více
než 800 kilometry zasněžených a dobře upravených
sjezdovek vám zaručí velkou rozmanitost. To vše
navíc s jediným skipasem s názvem „TopSkiPass“,
ke kterému můžete zakoupit regionální skipasy
s mnoha atraktivními službami v ceně a možnostmi
slev.

© kreiner architektur

ZELL AM SEE-KAPRUN
Aktivní dovolenou můžete zažít v Zell am See-Kaprun.
Díky Ski ALPIN CARD je pro lyžaře připraveno
408 km sjezdovek, na své si zde přijdou ale také
příznivci freeridu, skitouringu, běžkování nebo túr
se sněžnicemi či pěšky. Freeridisté ocení kromě
prachového sněhu také pět vyznačených tratí.
Freeride Info Base a Info Pointy na začátku trati
poskytují důležité informace k bezpečnosti a lavinové
situaci. Freeridové workshopy se konají každé pondělí.
Pro freestylery jsou připraveny tři snowparky a jedna
z nejdelších funslope v Evropě o délce 1,3 km.

Foto: Franz Gerdl (c) Kaernten-Werbung

K dokonalé dovolené na jižní straně rakouských
Alp přispívá také fakt, že se jedná o oblast
s nejvydatnějším slunečním svitem, jehož je zde
o 100 hodin více než v destinacích na sever od
hlavního alpského hřebene. Dobrým doplňkem
ke slunci a lyžování je také zimní wellness, jež si
můžete vychutnat v několika termálních lázních.
V zimní sezóně 2022/2023 bude opět k dispozici
zimní výletní karta Kärnten Card, jejíž součástí jsou
známé cíle jako například lanovky, termály a další
zajímavé atrakce. www.korutany.com

Foto: © Kitzsteinhorn

Skialpinistům a turistům na sněžnicích je vyhrazen
Ronachkopf v části obce Thumersbach. Další trati
jsou vyznačené na Kitzsteinhornu a Maiskogelu.
Túru s průvodcem je možné absolvovat na vrchol
Tristkogel. Pro běžkaře začátečníky i zkušené
sportovce je připraveno 107 km upravených stop
včetně výškové trati na ledovci v nadmořské výšce
3 000 m n. m. Běžkování je možné si užít i po setmění,
k dispozici jsou tři noční stopy.
Pro začátek sezóny je připraveno 4.–6. 11. velké testování s Freeride Film Festivalem, zahájení skitouringové
sezóny se koná 18.–20. listopadu v rámci skitouringového Testivalu. Z freeridových akcí je potřeba zmínit
Freeride Glacier Camp a X Over Ride na začátku
dubna, kde změří své síly ti nejlepší freeridisté.

středisku Dreiländereck. Na mnoha místech se
navíc pořádají túry se sněžnicemi při úplňku
(např. Dobratsch) nebo noční sáňkování (např.
na Katschbergu, Turrachu). Zcela nové dojmy
čekají při „noci hvězd“, lezení na ledu při umělém
osvětlení v Heiligenblutu nebo úplňkové proceduře
v KärntenTherme ve Villachu.

Foto: Michael Stabentheiner © Region Villach

Nockbergský trail spojuje
5 lyžařských oblastí
Zajímavou nabídkou zimní sezóny v Korutanech
je nockbergský trail, který spojuje pět lyžařských
oblastí Katschberg, Innerkrems, Turrach, Falkert
a Bad Kleinkirchheim/St. Oswald. Hodí se pro
pohodové příznivce skialpinismu, kteří už mají
dostatek zkušeností a dobrou kondici, ale nechtějí
mít na trailu vysokohorské úseky. Na každou etapu
si naplánujte až šest hodin chůze. Protože jsou
zde částečně k dispozici vleky a lanovky, můžete
na každé etapě ušetřit několik výškových metrů.
Zvláštností je také, že na nockbergském trailu
na rozdíl od jiných vícedenních skialpových túr
nenocujete na matracích na zemi, ale v kvalitních
hotelech.

Foto: Franz Gerdl © Kaernten-Werbung

Největší přírodní kluziště
v Evropě
Foto: Franz Gerdl © Kaernten-Werbung

Možnosti běžkování
Běžecké trasy v Korutanech jsou rozprostřené po
celé zemi v různých výškových polohách a nabízejí
optimální podmínky pro začátečníky i pokročilé, ať
už zvolíte Národní park Vysoké Taury, Weissensee,
Bad Kleinkirchheim, Rosental nebo Katschberg.
Vlastní běžecká centra se nachází ve sportovním
areálu Villacher Alpenarena, v místě St. Jakob in
Rosental, u Pressegger See v Nassfeldu a u jezera
Pirkdorfer See.

Povrch některých korutanských jezer v zimě
zamrzne a stane se z nich zrcadlově hladké
kluziště pod širým nebem, na kterém se to hemží
bruslaři, hráči hokeje a metané. V nejjižnější
rakouské spolkové zemi se také nachází největší
zamrzlá plocha s přírodním ledem v Evropě –
jezero Weissensee. Od 21. 1. do 4. 2. 2023 se zde
koná holandský závod okruh 11 měst s královskou
disciplínou – závod na 200 km.

Co dělat po setmění

Foto: © Kitzsteinhorn

Když se v Korutanech setmí, na své si přijdou
i podnikavé „noční sovy“. Třeba během
nočního lyžování (např. v Bad Kleinkirchheimu
a Nassfeldu) nebo skialpinismu s čelovkou ve

Foto: Stefan Valthe
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SCHLADMING-DACHSTEIN

Projekty udržitelné zimní
dovolené
Udržitelnost je tématem také v turistickém ruchu,
kde se projevuje například v konceptech dopravy,
mobility v místě, optimalizace energií či certifikace
ubytovacích zařízení. Od ledna 2023 je například
pro české návštěvníky připraveno přímé autobusové
spojení z Prahy, přes Písek a České Budějovice do
regionu Schladming. Iniciátorem dopravy je cestovní
kancelář Čedok.
Pro skandinávské hosty připravila společnost
Snälltåget od Vánoc 2022 do března 2023
přímé vlakové spojení z Malmö přes Kodaň do
Schladmingu. Přímý vlak odjíždí vždy v pátek,
zpátky se vrací v sobotu. V rámci regionu se posiluje
autobusová doprava, skibusy a nasazeny jsou již
i první elektrobusy.
V regionu Schladming-Dachstein je aktuálně
osm hotelů s rakouskou certifikací na ochranu
životního prostředí. Celkem se jedná asi o tisíc
lůžek a v procesu certifikace je dalších šest.
V každém hotelu mají speciálně vyškolené
zaměstnance, hotely disponují inovativním řešením
při získávání tepla či získávání regionálních potravin.
www.schladming-dachstein.at

jízdu a nechat si záběry odborně sestříhat do podoby
vzpomínkového videa.

Foto: Gopro Selfie 02

Túry se psy husky

© SkIWelt Wilder Kaiser-Brixental

Ve spolupráci s Wild Paws Adventures probíhají ve
středisku St. Anton am Arlberg dvakrát týdně túry se
psy husky a průvodcem, které je možné absolvovat
pěšky či na saních a objevovat krásy tyrolského
střediska.

Foto: Patrick Bätz © TVB St. Anton am Arlberg

Run of Fame
Foto: Moserhof © Netzwerk Kulinarik wildbild.at

S T. A N T O N A M A R L B E R G
Již 2. prosince začíná v St. Anton am Arlberg nová
sezóna spojená o prvním víkendu s testováním lyží
a snowboardů. Středisko nabízí 300 km sjezdovek,
87 vleků a lanovek a 200 km tratí ve volném terénu.
30. prosince a pak od 1. února pravidelně, probíhá
každý týden lyžařská show „Schneetreiben“ se
150 účinkujícími. Vrcholem sezóny budou mimo
jiné závody Audi FIS ve sjezdovém lyžování žen,
které se konají 14. a 15. ledna 2023 na sjezdovce
Kandahar v rychlostních disciplínách. O měsíc
později, 16.–25. ledna 2023 se ve středisku koná FIS
mistrovství světa juniorů, kterého se zúčastní více
než 500 závodníků z 80 zemí světa.

Krajinu ve středisku a jeho okolí lze objevovat také
na běžkách, zimních turistických cestách v celkové
délce 80 km, na zimní ferratové cestě u horní
stanice lanovky Riffelbahn nebo při absolvování
lyžařské okružní cesty Run of Fame. Ta čítá
85 km tratí s 18 000 výškovými metry a lyžaři se
při jejím absolvování dostanou do středisek St.
Christoph, Stuben, Lech, Zürs, Warth a Schröcken.
www.stantonamarlberg.com

S K I W E LT W I L D E R K A I S E R - B R I X E N TA L

Mountain Media Center
Od konce ledna do poloviny dubna 2023 mohou
návštěvníci střediska využít služeb mediálního
centra, zapůjčit si nejnovější akční kamery pro svou

8

Svezení rolbou
Kdo má rád dobrodružství a obdivuje noční práci
rolbařů, může se nechat svézt při hodinové jízdě
a užít si spolujízdu v silném stroji při úpravě
sjezdovek. www.skiwelt.at

© Dietmar Denger SkIWelt Wilder Kaiser-Brixental

FALKENSTEINER

Foto: © SkiArlberg

Foto: WC © TVB St. Anton am Arlberg_GEPA

pro požitkáře, oslavence či romantiky. Soukromá
gondola lanovek Söll jede dvakrát denně, ve
14 hodin nebo v 18.30. Akci můžete zakončit jízdou
na saních do údolí.

Lyžařská oblast vznikla spojením šesti míst mezi
obcemi Brixental a Wilder Kaiser již v roce 1977.
V rámci 45. narozenin se v oblasti uskuteční
investice ve výši 17,5 milionů eur. Investice probíhají
do fotovoltaických zařízení, výstavby nových
zasněžovacích a čerpacích systémů. Nové systémy
přinesou úsporu kolem 25 % při výrobě technického
sněhu a zkrátí se doba zasněžování. www.skiwelt.at

Luxusní soukromá jízda lanovkou
Speciální dvouhodinová jízda lanovkou s výhledem
na Wilder Kaiser a vychlazeným sektem je určená

Falkensteiner Hotel Montafon –
Eco. Mountain. Reserve.
V prosinci 2022 zahájí ve Vorarlbersku na
západě Rakouska provoz nový Falkensteiner
Hotel Montafon. V 5* rodinném hotelu na
zážitkové hoře Golm, který se již může pyšnit
titulem člena “Leading Hotels of the World”, je
kladen důraz na zábavu, potěšení a odpočinek
pro malé i velké. To vše s jasným důrazem na
udržitelnost na všech úrovních: od široké škály
aktivit a zábavy pro děti s edutainment prvky, přes
strážce životního prostředí, kteří vás provedou
po okolí, až k inovativnímu, zdroje šetřícímu
kulinářskému konceptu. Jako první 5* rodinný
hotel v Montafonu zaujme svou pokrokovou
architekturou a velkorysými venkovními prostory.
Díky své poloze u střední stanice lanovky Golm,
v prvním klimaticky neutrálním lyžařském
středisku v Rakousku, se v létě ocitnete ihned
v turistické oblasti a v zimě přímo na sjezdovce.
Dovolená se zeleným svědomím nebyla nikdy tak
krásná jako ve Falkensteiner Hotelu Montafon!
www.falkensteiner.com/montafon

VILA KOUTY
Nová možnost ubytování v klidové části Koutů
nad Desnou poblíž říčky Desná se nachází jen
pár metrů od centra areálu Kouty. Vila KOUTY
postavená v 30. letech minulého století prošla
modernizací při zachování původních prvků
poctivé a fortelné architektury. Apartmány jsou
nadstandardně vybaveny, v interiéru hraje prim
masivní jasan a černobílé fotografie z okolí Koutů.
Celkový počet míst na pevná lůžka je 18 osob.
www.vila-kouty.cz

řadě je zázemím také pro zájemce z řad škol,
sportovních klubů a oddílů. Od letošní sezóny zde
bude nově otevřeno testcentrum slalomových lyží.
https://www.svahzlin.cz

P enzion K olovna

SVAH ZLÍN
Zájemci o lyžování přímo v centru Zlína zde najdou
sjezdovku o délce 250 metrů a jeden vlek, zejména
dětem a začínajícím lyžařům jsou pak určeny dva
dopravníky o délce 120 a 50 metrů. Samozřejmostí
je také lyžařská škola, lyžařský servis včetně
půjčovny lyží, snowboardů a dalšího vybavení. Na
své si zde přijdou i milovníci večerního lyžování.
Areál je optimální především pro rodiny s dětmi,
začínající lyžaře či snowboardisty a v neposlední

Penzion KOLOVNA v Hynčicích pod Sušinou rozšířil
ubytování o apartmány s kapacitou 12 pevných
lůžek. Apartmány, které se nacházejí přímo pod
penzionem, jsou rozděleny na dva čtyřlůžkové a na
dva dvoulůžkové. Hosté Penzionu mohou také využít
nabídky wellness, které zahrnuje finskou saunu
a vířivku. www.kolovna.cz

Příjemná lyžařská dovolená na Vás čeká v rodinném
sportovním rezortu BRENNSEEHOF 4*S.
Slibujeme zážitky & odreagování! Ve Feld am See, u zimního
střediska Bad Kleinkirchheim a na břehu jezera Brennsee na vás
čeká rodinný sportovní rezort BRENNSEEHOF s různými možnostmi
ubytování a�bohatým sportovním & volnočasovým programem.
BRENNSEEHOF je skvělou volbou pro individuální dovolenou
sportovních rodin. Sport�nebo wellness – postaráme se o vše.
Sport & zábava v�zimě: perfektní sjezdovky & běžkařské tratě
v�Bad Kleinkirchheimu | zimní turistické cesty | sportování na
zamrzlém jezeře při optimálních povětrnostních podmínkách |
vlastní hřiště na metanou | 2 vlastní kluziště | lyžařský kolotoč
a kouzelný koberec na zasněžované dětské sjezdovce | lyžařský
shuttle servis pro velké i�malé do�Bad Kleinkirchheimu | dětské
lyžařské kurzy Sporty´s Mini & Maxi přímo u hotelu | Fred´s
plavecká akademie atd.
Užijete si v hotelu BRENNSEEHOF:
Seewellness: 5 bazénů s�teplou vodou | 10 saun včetně úplně
nové s�přímým přístupem do jezera | masáže & salon krásy |
odpočinková zóna s�otevřeným krbem | Alpe-Adria zážitková
penze se snídaní, lehkým obědem, 4chodovým večerním menu |
sportovní & tness programy…
Dětský ráj: až 80 hodin hlídání dětí | dětský hrací dům na
2�poschodích | sportovní hala | vnitřní minigolf | Mini & Maxi
lyžařské kurzy | dětské bazény | bruslení | kouzelnická show |
plavecké kurzy atd.
Další ubytování rezortu – hotel „Alte Post“ – se nachází
přímo v�centru obce Feld am See a získá si Vás korutanskou
pohostinností & kuchyní. Tento hotel je skvělým místem pro zimní
sportovní skupiny. Hotel disponuje lyžárnou, malým wellness
s�parní lázní a saunou a útulnou odpočinkovou místností.
Ceny od 99 eur / osobu / noc včetně nadstandardní polopenze.

Navštivte nás na: www.brennseehof.com

CARTEC MOTOR
Společnost CARTec motor je autorizovaným
zastoupením tradičních anglických značek Jaguar,
Land Rover, Triumph a také japonských automobilů
i motocyklů SUZUKI. Od tohoto roku se společnost
stala také jediným autorizovaným zastoupením
luxusní italské motocyklové značky MV Agusta
v České republice. V Brně jsou tak k vidění
atraktivní modely jako Rush 1000, Brutale 800 RR
i 1000 RR, Superveloce 800 nebo Turismo Veloce
Lusso SCS.
Multibrandovou společnost najdete na adrese
Mariánské nám. 5, v Brně-Komárově. Kromě
kompletní modelové řady všech zastupovaných
značek vozů i motocyklů jsou samozřejmostí
kvalitní služby autorizovaného servisu bez dlouhých
čekacích lhůt a široká nabídka originálních doplňků
& příslušenství. Stavte se za námi, rádi se Vám
budeme věnovat. www.cartec.cz

100 %

ALL INCLUSIVE
U SJEZDOVKY

PŘÍMO U NASSFELDU
VE 4* HOTELU SAMERHOF

Náš oblíbený 4* All Inclusive rodinný hotel Samerhof, který si můžete
zarezervovat s polopenzí nebo All Inclusive, leží přímo v centru
lyžařského střediska Nassfeld u sjezdovky v lyžařské obci Tröpolach,
Korutany – Rakousko.
Vše je v docházkové vzdálenosti. Hlavní lanovka „MILLENNIUM EXPRESS“ je vzdálená pouhé 3 minuty
chůze od hotelu.
NOVINKA: Velká dětská indoorová herna s hracím parkem na dvou podlažích, lezeckou halou, mládežnickým centrem a hlídáním dětí. Velká wellness a SPA zóna s mnoha atrakcemi a vyhřívaným wellness
venkovním bazénem.
Velmi chutná regionální a mezinárodní kuchyně. Prostorné a pohodlné pokoje a rodinné apartmány
s více ložnicemi. Atraktivní slevy pro děti. Bezplatné kryté stání pro auta přímo u hotelu. Lyžařská škola,
dětské lyžařské kurzy a půjčovna lyží pouhé 3 minuty chůze od hotelu. Nejlepší poloha v lyžařském
centru Nassfeld!
4 dny a 3 noci All Inclusive (bez skipasu) již od 468 eur za osobu. 5=4 akce. 5 dní a 4 noci s polopenzí (bez skipasů) od 1 536 eur pro rodinu (2 dospělí + 2 děti ve věku 6 a 8 let). Možnost rezervace:
16.–24. 12. 2022; 7. 1.–3. 2.; 18.–31. 3. 2023 – další termíny a ceny najdete na www.samerhof.at.

4* Hotel Samerhof & Nebenhäuser, Tröpolach 7, A-9631 Nassfeld-KÄRNTEN
Tel.: +43 4285 52320, info@samerhof.at, www.samerhof.at

NOVINKY

W STUDIO A LAUREN SALKO ZVYŠUJÍ
POVĚDOMÍ O DIABETU SPECIÁLNÍ
EDICÍ LYŽÍ

Lauren Salko je
profesionální lyžařka
a řečník žijící s diabetem
prvního typu. Tvrdě
trénuje a zúčastňuje se
akcí a konferencí, kde
mluví o svém životě ve
vrcholovém sportu a vlivu
diabetu a přináší naději
a inspiraci ostatním.
Jako součást kampaně
Elan W Studia ´We create´
jsme Lauren pozvali
k vytvoření jedinečného
designu lyží, který by
nejlépe reprezentoval její
životní cestu. Grafika na
Lauřiných nejoblíbenějších
lyžích – Ripstick 94 W – spojuje různé momenty jejího života:
diabetes, ikonický skyline v New Yorku, hory a jejího labradořího
společníka Silas. Boční hrany lyží zdobí její oblíbený citát
a životní motto: „Překonat strach, proto jsme tady.“
Elan věnuje 100 % zisku z každého prodaného páru lyží přímo
neziskové organizaci, kterou vybrala Lauren. Příjemcem se
stane organizace Děti s diabetem, která pomáhá dětem s tímto
onemocněním a jejich rodinám. „Jsme pyšní na naši spolupráci
a vytvoření grafiky ilustrující Lauřin příběh,“ říká Melanja
Korošec, Global Brand Director. „Doufáme, že to přinese naději
lidem žijícím s diabetem prvního typu a dodá jim to odvahy vyjít
ven a užít si vše, co lyžování nabízí.“

ELAN ROZŠIŘUJE AKTIVITY NA KANADSKÉM TRHU
Elan rozšiřuje své obchodní aktivity na kanadském trhu. Prodeje lyží značky Elan, které drží
12% podíl na trhu, doplňují kajaky, paddleboardy, kity a surfboardy. Společnost se na začátku
léta přestěhovala do nového sídla v Montrealu, zdvojnásobila velikost skladu a vylepšila procesy
balení a přepravy. Nové, moderní kanceláře se rozšířily a pojmou více zaměstnanců. Pobočka
má také mnohem větší showroom s integrovaným studiem vybaveným pro videokonference
a videoprezentace. Celkové náklady činily 600 000 CAD, z nichž polovina byla pokryta z našich
vlastních prostředků, zbylou částku získali zaměstnanci sami.

ELAN VYSÁZEL TISÍC STROMŮ
V Elanu není inspirace udržitelným a aktivním životním stylem pouhou strategickou směrnicí, je to
obchodní filozofie zakořeněná ve vývoji společnosti již od roku 1945. Naše velmi bohatá historie
vývoje a výroby se zakládá na neustálých inovacích. S každou novou generací výrobků se firma
snaží zároveň o zlepšení v oblasti udržitelnosti svých produktů.
Tentokrát se Elan zavázal k péči o část místního lesa v Poljče, kde vysázel 1 000 stromů.
„Jsem opravdu šťastný a pyšný, že jsme spolu s mnoha z našich zaměstnanců vysázeli tisíc
stromů v našem okolí. Důležité je, že se o ně v příštích pěti letech budeme také starat,“ říká Leon
Korošec, viceprezident skupiny Elan a ředitel zimní divize Elan.
Andrej Avsenek, vedoucí regionální pobočky Lesnického institutu Bled, přivítal tuto kampaň
s nadšením: „Podporujeme skutečnost, že Elan si uvědomuje důležitost péče o lesy, investuje
do nich a pečuje o ně. Vysázením stromů a péčí o ně ukázali, že jsou si velmi dobře vědomi
důležitosti spolupráce a soužití s přírodou.“
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ELAN SE ZAVÁZAL K UDRŽITELNOSTI
A ZELENÉ ENERGII

Jako světový výrobce lyží, sportovního vybavení, kompozitních
dílů a jacht je Elan zavázaný k udržitelnosti již 77 let. Centrem
všeho, co děláme, je místní zájem. Jsme jediným globálním
výrobcem lyží, který vyrábí své produkty ručně a na jednom
místě. Od začátku roku je naše výroba poháněna elektřinou
získanou 100 % z udržitelných obnovitelných zdrojů energie.
Přechodem na čistou energii jsme snížili roční emise
skleníkových plynů z našich výrobních procesů o 498 tun
CO2ekv., což by jinak vyžadovalo absorbování 15 000 stromů.
Od letošního roku bude Elan přibližně 12 % svých
energetických potřeb pokrývat vlastní solární elektrárnou,
jejíž moduly jsou rozmístěny na ploše kolem 5 000 metrů
čtverečních. Toto procento se bude v následujících letech
také zvyšovat.
Další prioritou je udržitelnost dodavatelského řetězce, a proto
99 % surovin používaných při výrobě našich lyží pochází
z Evropy a jsou získávány podle nejvyšších standardů.
Udržitelnou budoucnost mají také inovace. Vyvinuli jsme a jsme
propagátory používání technologie digitálního tisku, která
podstatně snižuje potřebu těkavých organických sloučenin
(VOC) používaných při sítotisku. Elan úzce spolupracuje se
Slovinským lesnickým institutem na získávání části dřeva
pro naše budoucí potřeby z bezprostředního okolí firmy.
Naše ambiciózní plány společenské odpovědnosti přenesou
společnost přes dalších 8 let do roku 2030 a ještě dál.

Tradice a vášeň pro
výrobu obuvi je oceněna
Společnost Alpina v letošním roce oslavuje
75. výročí od svého založení. Mění se její výrobní
postupy i technologie, ale přístup zůstává stejný.
Firma založená na tradici a vášni pro výrobu obuvi
může směle soutěžit se světovou konkurencí.
Úspěchy firmy podrhují nejen získané medaile
závodníků soutěžících v botách Alpina, spokojení
zákazníci z celého světa, ale také ocenění, kterých
se společnosti dostalo. Jen v loňském roce Alpina
získala čtvrtou cenu Red Dot Award tentokrát
pro běžeckou obuv Elite 3.0, rovněž počtvrté titul
Trusted Brand ve Slovinsku a poprvé obdržela
cenu Editor´s Choice Award 2022 v magazínu pro
běžecké lyžování.

4KAAD pokračuje
v podpoře mladých
sportovců
4KAAD i tuto sezónu pokračuje v podpoře mladých
a talentovaných sportovců. V rámci svého
sponzorského programu umožňuje běžcům na
lyžích a biatlonistům ve věku 17–23 let dosáhnout
pomocí nejlepších produktů té nejvyšší úrovně
ve své disciplíně. 4KAAD poskytuje své výrobky
asi 120 vybraným sportovcům ze Skandinávie
a střední Evropy. Tento program funguje od roku
2018 a od té doby firma poskytla více než tisíc
balíčků s vybavením. Vybavení není pro sportovce,

dokud nedosáhnou úrovně Světového poháru,
úplně zdarma, ale za velmi nízkou cenu. I tyto
náklady však mívají sportovci někdy hrazeny svými
osobními sponzory.

Běžecké lyže z jedné
z nejmodernějších
továren
Společnost Peltonen založil v roce 1945 ve finském
městě Hartola talentovaný lyžař a řemeslník
Toivo Peltonen. V 50. letech firma vyráběla kolem
2000 párů lyží ročně, na konci 60. let činila
produkce již téměř 14 000 párů. Od roku 2005
firma mohutně investuje do nového vybavení
a zároveň spřádá plány na novou továrnu v Heinola
40 km od Hartoly. Ta začala fungovat v roce 2011
s výrobní kapacitou 60 000 párů lyží. V současné
době firma vyrábí 100 000 párů lyží ročně.

Výroba rukavic již
od roku 1839
Výrobce rukavic Roeckl se snaží o neustálé
zlepšování a inovace při výrobě rukavic, jimž se
věnuje již od roku 1839. Jako rodinný podnik
spojuje hodnoty, tradice a kvalitu s velkou inovační
silou a neustálou snahou o výrobu vynikajících
produktů. Tradiční firma s bohatými zkušenostmi se
soustředí na vývoj rukavic, které budou vyhovovat
specifickým nárokům sportovců i dalších cílových
skupin v mnoha disciplínách. Výrobky společnosti
Roeckl jsou distribuovány v 60 zemích světa
a portfolio firmy obsahuje rukavice pro jezdectví,
cyklistiku, běžecký sport, venkovní aktivity
a samozřejmě běžecké a sjezdové lyžování.

Proto nás o to více těší, že Roeckl prodloužil
spolupráci s českým biatlonovým týmem o další
4 roky. Zároveň byly prodlouženy smlouvy
s biatlonistkou Markétou Davidovou a jejím kolegou
z reprezentace Michalem Krčmářem.

Příspěvek Elanu k projektu
„Mise: Triglavský ledovec
do Pekingu“
V rámci speciální ekologické kampaně „Mise:
Triglavský ledovec do Pekingu“ spojil Elan své síly
se Slovinským olympijským výborem, značkou
Laško a dalšími partnery, kteří se zavázali
podniknout malé kroky k zásadní změně životního
prostředí. Podle výzkumné sekce projektu, kterou
vede Geografický Institut Antona Melika, se
slovinský, nejvýše položený ledovec zmenšil od
roku 1946 kvůli klimatickým změnám třicetkrát.
Mag. Miha Pavšek, vedoucí výzkumné skupiny
GIAM, doplnil, že podle dat Evropské agentury pro
životní prostředí zmizí 84 % všech evropských
ledovců do roku 2100. Po 20 000 letech je tak
Triglavský ledovec na pokraji zmizení a ohřívání
atmosféry ohrožuje budoucnost zim a zimních
sportů.
Motoristický novinář a vlogger Ciril Komotar
vzal kus ledu z Triglavského ledovce, který nese
přezdívku Toli (Triglavský olympijský legendární
led), na 13 000 km dlouhou cestu na olympijské
hry do Pekingu. Jeho cestovní zavazadlo
obsahovalo také pár ze speciální edice skládacích
lyží Elan Voyager vyrobený z místních surovin, které
jsou tak jedny z nejvíce udržitelných lyží na světě.
Průlomové lyže doprovodily Cirila a Toli do několika
z nejzajímavějších koutů planety včetně umělé
městské sjezdovky na střeše elektrárny CopenHill
v dánském hlavním městě Kodani.

Follow the champions and feel the difference
Dle výše napsaného motta profitují amatérští
sportovci ze spolupráce s vrcholovým sportem.
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Red dot
pro Elan
Ripstick
Tour 104
Za dobu téměř 80 let své existence
si Elan vydobil uznání jako největší
inovátor v oblasti lyžování, který již
několikrát výrazně posunul vývoj
alpského lyžování. Globálně uznávaná
značka z Begunje na Gorenjskem
získala za své výrobky více než
300 mezinárodních ocenění. Poroty
z celého světa jsou stále ohromeny
inovativními technickými řešeními
a kvalitou Elanu, stejně jako grafickým
designem produktů.
Elan obdržel mezi jinými také 13 ocenění Red
Dot, jedny z nejprestižnějších světových cen pro
konstrukční řešení spolu s mimořádným úspěchem
v oblasti designu. Elan obdržel první cenu Red Dot
v roce 2007 a od té doby si vyvinul charakteristický
designový jazyk pro své výrobky, který se stále
vyznačuje inovacemi, technologickou vyspělostí
a samozřejmě promyšleným designem. Společnost
vyvinula velmi jasný recept, jak podpořit technologie
designem a prezentovat je atraktivním, poutavým
a uživatelsky přátelským způsobem, kde grafické
prvky podtrhují vše jako celek. Společným prvkem,
který spojuje produkty Elan, je skutečnost, že každý
nový výrobek přináší něco nového, lepšího a často
revolučního, vše se zaměřením na koncového
uživatele a jeho nezapomenutelný uživatelský
zážitek.

V tomto roce bylo ocenění Red Dot: Product Design
2022 uděleno lyžím Elan Ripstick Tour 104, které
jsou společným projektem vývojového týmu Elan
a legendárního lyžaře Glena Plakea.
Tým začal s řadou Ripstick a dal si za cíl ji odlehčit
a dát jí vlastnosti umožňující skitouring při stále
zachované vynikající kvalitě jízdy. Ripstick Tour
je skvělou volbou pro celodenní skitouringová
dobrodružství zahrnující dlouhé výšlapy i sjezdy
se vší zábavou plnohodnotných freeridových lyží.
Když nese lyžař těžký batoh pro dlouhý pobyt
v horách, počítá se každý ušetřený gram na dalším
vybavení, takže nízká hmotnost je hlavním faktorem.
Ale náročný terén a dlouhé vzdálenosti mohou
vystavit lyžaře různým sněhovým podmínkám i při
jednom jediném sjezdu. Proto pokročilá konstrukce
lyží Ripstick Tour umožní použití v široké škále
podmínek. Vývojářský tým začlenil do dřevěného
jádra novou technologii Carbon Bridge pro snížení
vibrací. Revoluční řešení se skládá z karbonové
tyčinky umístěné na svrchní straně lyží pro zvýšení
stability, absorpci a tlumení vibrací při zachování
nízké hmotnosti. Pro zvýšení stability a lepší držení
hran je přidaná 360° hrana pyramidového tvaru
umožňující další redukci materiálu a ještě vyšší
snížení hmotnosti lyže. Technologie Amphibio se
postará o precizní, mimořádnou přilnavost hran
a stabilitu za všech sněhových podmínek.

FRANZ FERDINAND
NASSFELD

ZIMNÍ SEZÓNA

2022/23

VÁŠ PŘÍŠTÍ LYŽAŘSKÝ HOTEL V NASSFELDU
Outdoorový hotel pro všechny, kteří mají rádi volnost na horách – přímo u dolní
stanice lanovky Millennium Express v lyžařském středisku Nassfeld. Elegantní
designový hotel pro aktivní dovolenkáře, sportovní rodiny, party kamarádů
i páry.
Díky bohaté kulinářské nabídce s regionálními specialitami a superpotravinami bohatými na vitamíny i prostorné lounge s barem a otevřeným krbem
se stane Arena Franz Ferdinand Nassfeld místem setkávání.
Postaráme se také o sportovní vrcholy: aktivní hotel nabízí v hotelové
lobby 16 m vysokou lezeckou stěnu, jednu z nejvyšších v Rakousku.
Pro děti je připravena boulderingová stěna a vnitřní herna. V případě nepřízně počasí a pro váš odpočinek nabízí Arena Franz Ferdinand Nassfeld dva saunové světy – disco saunu 70. a 80. let a
zimní říši divů. Součástí hotelu je i půjčovna lyží a snowboardů.

NOVÉ

2023

Arena Franz Ferdinand Nassfeld
Tröpolach 152a, 9631 Jenig - Tröpolach | Tel: +43 4285 71335 | e-mail: reservations@franz-ferdinand.at
www.franz-ferdinand.at
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Vyhraj
s Elanem!
1.

cena

3.

návštěva
továrny elan

inSomnia 12 C pS

cena

Cena zahrnuje ubytování na dvě noci
v hotelu na bledu pro 2 osoby a max.
3 děti do věku 18 let včetně snídaně.
dále je zahrnuta prohlídka výroby lyží
elan v begunje s osobním průvodcem
v průběhu roku 2023.

2.

4.-7.
cena

amphibio 16 ti FuSion

cena

8.-30.
cena
Staňte Se členy elan Klubu,
zíSKejte výhody a vyhrajte!
podmínKy Soutěže
Účastníkem soutěže se stane každý, kdo je členem Elan Klubu, na stránkách www.elan-klub.cz
vyplní soutěžní formulář a odešle jej na e-mail pořadatele. Členství je bezplatné, podrobnosti
o výhodách členství v klubu můžete najít na webu. Výhercem soutěže se stane ten účastník
soutěže, který odpoví správně na všechny soutěžní otázky a bude vylosován. Vylosování
výherců proběhne v sídle pořadatele.

16

dětSKé lyže elan

tričKo elan

Více informací se dozvíte na

termín Soutěže
15. 10.–31. 12. 2022
SloSování
10. 1. 2023

www.elan-klub.cz

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

���endorf Präbichl

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

TIPY:
www.hue�endorf-praebichl.at

Naše chaty v H��endorf Präbichl se nacházejí přímo u lyžařského střediska
Präbichl s překrásným výhledem na panorama okolních hor! Každá z 10 moderních
samozásobitelských chat nabízí na ploše kolem 65 m2 prostor pro 5–7 osob. Při
zařizování chat jsme se soustředili obzvláště na velké pohodlí hostů. Vybavení: sauna,
krbová kamna, podlahové topení, 2 ložnice, kompletně vybavená obývací kuchyň
s pohovkou, terasa, satelitní televize.
Top nabídky na leden: „Zimní slunce, zábava na lyžích & kouzlo turis�ckých
chat“. Vykrojte ve sněhu první oblouky a užijte si několik lyžařských dnů na chatě
v H��endorf Präbichl. Je jedno, zda jste na lyžích nebo ležíte v sauně, odpočíváte
u krbu s praskajícím ohněm nebo si užíváte veselou zábavu na lyžařské chatě!
Lednová speciální nabídka: 3 nebo 4 dny dovolené na chatě (čt–ne/ne–čt)
včetně třídenního skipasu, cena za balíček při obsazení chaty 6 osobami od 216 EUR
na osobu. Při obsazení chaty 4 dospělými osobami od 267,50 EUR na osobu.
Cena balíčku pro rodiny: (2 dospělí � 2–3 dě�) 957 EUR.
Platnost od 8. 1.– 4. 2. 2023 nebo 5. 3.– 26. 3. 2023. Heslo pro rezervaci: INA-Sport.
Cena je vždy uvedena bez vedlejších nákladů (elektrický proud € 0,35/kWh, úklid € 88,
místní taxy € 2,50/noc).

* začátek sezóny: 8. 12. 2022
* Intersport Rent Präbichl půjčovna
lyží a snowboardů
* lyžařská škola Präbichl
+43/(0)664/88717944

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

WINGMAN 82 CTi

WINGMAN 86 CTi

RIPSTICK 96 BE

ACE

RIPSTICK
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RIPSTICK BLACK EDITION

ACE GSX

ACE SCX

RIPSTICK 116

RIPSTICK 106 BE

ACE

Alleskönner
ACE SLX

ACE SPEED MAGIC

WINGMAN 82 CTi

RIPSTICK 102 W

WINGMAN 86 CTi

RIPSTICK TOUR 94 + ATK

RIPSTICK BLACK ED.

RIPSTICK 94 W

VOYAGER
AMPHIBIO 18 TI2

RIPSTICK TOUR 104 + ATK
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RIPSTICK BLACK ED.

RIPSTICK

RIPSTICK

ACE GSX
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RIPSTICK 96

ACE GSX TEAM

RIPSTICK TOUR 88 + ATK
RIPSTICK TOUR 94 + ATK

RIPSTICK BLACK ED.

RIPSTICK TOUR

ACE SLX

RIPSTICK TOUR 104 + ATK
RIPSTICK TOUR 88 + ATK

AMPHIBIO 18 TI2
RIPSTICK TOUR 104 + ATK

WILDCAT

RIPSTICK TOUR

ACE SPEED MAGIC

RIPSTICK 102 W

RIPSTICK TOUR

ACE GSX TEAM
ACE SCX

WILDCAT

ACE SLX
ACE GSX

ACE SPEED MAGIC
ACE SLX

ACE GSX TEAM

AMPHIBIO 18 TI2

WILDCAT

RIPSTICK 94 W

RIPSTICK TOUR 94 W

RIPSTICK 94 W BE

RIPSTICK TOUR 88 W + ATK

WILDCAT 86 CX
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RIPSTICK 102 W
ACE SPEED MAGIC

RIPSTICK 94 W
RIPSTICK 102 W

VOYAGER

RIPSTICK TOUR 94 W
RIPSTICK 94 W BE

RIPSTICK 94 W BE
RIPSTICK 94 W

WINGMAN

RIPSTICK BLACK EDITION

SnowTrex – kvalita a kompetentnost
od expertů na zimní sporty
Objednejte si Vaši zimní dovolenou u specialistů! SnowTrex patří mezinárodně k předním
organizátorům lyžařských zájezdů a je činný již ve 13 jazycích. Každoročně SnowTrex
odbaví více než 100 000 zákazníků z celého
světa na jejich zaslouženou zimní dovolenou.
Ať už Rakousko, Francie, Itálie, Německo,
Švýcarsko nebo jiné země v Evropě anebo
ve světě, SnowTrex nabízí mnoho destinací
pro zimní dovolenou. Tady najde zimní dovolenou šitou na tělo každý!
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RIPSTICK TOUR 88 W + ATK
WILDCAT 86 CX
RIPSTICK TOUR 94 W
RIPSTICK TOUR 88 W + ATK

WILDCAT 82 CX
WILDCAT 86 CX

WILDCAT 82 CX

LYŽOVÁNÍ A ZIMNÍ DOVOLENÁ
SE SNOWTREX –
RIPSTICK

RIPSTICK TOUR

AMPHIBIO

SNOW UP YOUR LIFE!

Alleskönner

VOYAGER

WINGMAN 82 CTi

WINGMAN 86 CTi

RIPSTICK 96 BE

ACE

Lyžařské zájezdy se SnowTrex – obrovský výběr nabídek lyžařské dovolené!
Pro Vaši perfektní dovolenou na sněhu máte
u SnowTrex výběr mezi 500 lyžařskými středisky a 2 500 ubytováními ve všech lyžařských střediscích Alp stejně jako v lyžařských
střediscích mimo Alpy. U většiny nabídek se
jedná o zimní dovolenou včetně skipasu a to
za skvělého poměru ceny a kvality! Nezáleží
na tom, jestli cestujete s rodinou, plánujete
zájezd se skupinou, v hotelu přímo na sjezdovce nebo si přejete strávit Vaši zimní dovolenou v chaletu nebo v luxusu s wellness,
nabídky SnowTrex splní každé přání.
ACE SCX

ACE GSX

ACE GSX TEAM

ACE SLX

RIPSTICK 106 BE

ACE

ACE SPEED MAGIC

RIPSTICK 116

RIPSTICK 106

RIPSTICK

RIPSTICK 102 W

RIPSTICK 94 W

RIPSTICK 96

RIPSTICK TOUR 94 + ATK

RIPSTICK BLACK ED.

RIPSTICK 94 W BE

RIPSTICK TOUR 88 + ATK

RIPSTICK TOUR 104 + ATK

RIPSTICK TOUR

RIPSTICK TOUR 94 W

RIPSTICK TOUR 88 W + ATK

AMPHIBIO 18 TI2

WILDCAT

WILDCAT 86 CX

WILDCAT 82 CX

Objednejte u čísla 1 v Evropě: zimní zájezdy
až do 500 středisek a 2 500 hotelů a apartmánů!
• Zimní dovolená vč. skipasu, Best-Price-záruky a Záruky sněhu!
• Výhodné nabídky lyžařských zájezdů s vysokou slevou na děti
• Různé extra služby k přiobjednání: lyžařské kurzy, zapůjčení výbavy, pojištění
a další
• Bezplatné storno a změna objednávky možné

© TravelTrex | Martin Miseré

CE SPEED MAGIC

ZIMA?

20 let na horách
se SNOW

PŘEDPLATNÉ SNOW
ZAHŘEJE
Čepice SNOW
od značky Sensor

(za roční předplatné)

Péřová vesta SNOW
od značky Kilpi v dámské
i pánské variantě
(za dvě dvouletá předplatná)

DÁRKY K PŘEDPLATNÉMU
ZÍSKÁTE V E-SHOPU
SNOW.cz

snow.cz/mojepredplatne

C OKATALOG
LLECTION

n o r d i c
b ěž ecké
ly žová n í
a l p i n e

2022-23

cHALLenGe. eveRY DAY.
CHALLENGE. EVERY DAY.

Anatomie inovaci
PLATFORMY (ŠASI)
JEDNODÍLNÁ PLATFORMA

OPATKY

CLASSIC ACTIVE EDGE S PODRÁŽKOU
ALPINA SSR PRO KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ

CELOKARBONOVÝ 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 na špičce i patě. Jednodílná
konstrukce platformy zaručuje maximální
podélnou pevnost a stabilitu, skvělé reakce
a efektivní přenos sil z nohy na lyži. Má
volnou patu a díky speciální přizpůsobivé
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
na patě i špičce. 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 kotníku.

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.

alpina 2c

Jedná se o dvousložkovou podrážku,
která je vhodná na všechny systémy
vázání. Povrch optimálně sedí na kopyta
Alpiny, poskytuje lepší stabilitu a zlepšuje
postoj. Podrážka je určena pro boty jak na
bruslení, tak na klasický styl.

ALPINA SKATE

Nová pevná podrážka se vzorkem se 45°
sklonem má vylepšenou podélnou i torzní
stabilitu. Vyšší patní část založená na
skateovém modelu 3.0 s přidanými ohebnými
inzerty pro lepší přenos síly na lyži.

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 boty a dobrému
lyžařskému zážitku.

NNN T4

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

NNN BC

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

MĚKKÁ

STŘEDNÍ

TVRDÁ

Vibram 75mm

Standardní Vibramová 75 mm podrážka;
poskytuje skvělou podporu na náročných
terénech; protiskluzový proﬁl ze speciální
gumové směsi.

BC XPLORE

Podrážka má integrovanou technologii
SpringPin™ umístěnou na bocích přední
části boty, která brání zachytávání sněhu.
Podrážka je pevnější a flexibilnější. Nová
dvoudílná protiskluzová podrážka z gumy
umožní trakci v případě potřeby.

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.

SE VSTŘIKOVANÝM KARBONEM

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.

MATERIÁL 4 DRY

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.

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.

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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Challenge.
every
day.
počasí

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.
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alpinasports.com

ELITE 3.0

VELMI LEHKÁ KARBONOVÁ KONSTRUKCE,
VELMI VYSOKÝ VÝKON

Nejlehčí a nejlépe přizpůsobivé běžecké
boty na světě 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 pevnost a stabilitu.
Karbonová pantová konstrukce
spojující manžetu a opatek
přispívá k extrémně nízké
hmotnosti, maximální pevnosti,
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

24.380 Kč
939 €

elite 3.0 skate
53611, 53617*
velikosti
35–50, 35½–49½*
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
race
flexe
tvrdá

15.500 Kč
597 €

CELOKARBONOVÁ
MANŽETA
ACTIVE EDGE
KARBON
S PODRÁŽKOU
ALPINA SSR SKATE
45°

ANATOMICKÁ
STÉLKA

elite 3.0 classic
53621, 53627*
velikosti
35–50; 35½–49½*
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
race
flexe
měkká

ACTIVE EDGE
Tato bota z vás dostane
KARBON
maximum. Vybavili jsme ji
S PODRÁŽKOU
ALPINA SSR CLASSIC celokarbonovým opatkem
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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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
a karbonové aktivní hraně spočívající
na anatomické stélce. Úzce obepíná
nohu a podporuje ji postranně
i torzně i ve strmějším terénu
a v ostrých zatáčkách.

Active Edge, 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 (DP) 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.

Sendlhofer´s

Moderní životní styl spojený
s inovativní kuchyní

Na idylickém míste vbcentru
Bad Hofgasteinu vítá své hosty
rodina Sendlhofer.
ZIMNÍ KOUZLO můžete zažít na
200 km sjezdovek v gasteinských
lyžařských střediscích. Nebo se
budete klouzat na běžkách sněhově
bílou zimní krajinou, sáhnete po
sáňkách či nazujete sněžnice. Údolí
Gastein zve zimní sportovce za
dobrodružstvím.
LUKE´S WOHNZIMMER
Zahřát se po zábavném dni na
sněhu můžete v Luke´s Wohnzimmer.
Užijete si exkluzivní pochoutky
v tapasovém stylu. Všechny naše
suroviny pocházejí z regionu a jsou
udržitelně zpracovány.
ČISTÝ RELAX Vás čeká při použití
Natur Spa, hodinách jógy, v saunách
nebo bazénech s termální vodou.
Zimní kouzlo si nyní zarezervujete na
sendlhofers.com

© Gasteinertal Tourismus GmbH

Sledujte nás na Instagramu
@sendlhofers nebo
facebooku @Sendlhofer´s

ELITE pro

VOLBA ŠAMPIONŮ

12.270 Kč
472 €

7.300 Kč
281 €

12.420 Kč
479 €
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pro skate
53A11, 53A117*

KARBONOVÁ
MANŽETA

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

KARBON
ALPINA SKATE

ANATOMICKÁ
STÉLKA

Boty PRO SKATE jsme vylepšili
o technologii 4DRY pro lepší
prodyšnost, které budou díky
svému novému tvaru ještě lépe
sedět. Nová originální 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
53671, 53677*

TPU

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

PODRÁŽKA
ALPINA 2C
ANATOMICKÁ
STÉLKA

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

PRO DP PLUS
53A21,53A27*

KARBONOVÁ
MANŽETA

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

karbon
ALPINA SKATE

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 prodyšnou technologií
4DRY a anatomickou stélkou
pro ještě vyšší pohodlí během
závodů.

Skvělé pojištění
nejen do hor
— léčebné výlohy v zahraničí
— záchranné a pátrací akce
— odpovědnost za škodu
— slevy až 50 % na chatách a 20 % v obchodech

S námi se Alpenverein opravdu vyplatí!

www.oeav.cz

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

COMPETITION
testovací terén

10.380 Kč
400 €

comp skate
53711
velikosti
35–49
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
dynamic
flexe
tvrdá

6.920 Kč
267 €

53721

PODRÁŽKA
ALPINA 2C
ANATOMICKÁ
STÉLKA

VSTŘIKOVANÝ
KARBON
PODRÁŽKA
ALPINA 2C
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
53731
velikosti
35–49
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
dynamic
flexe
měkká
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45°

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

8.710 Kč
335 €

VSTŘIKOVANÝ
KARBON
VSTŘIKOVANÝ
KARBON

VSTŘIKOVANÝ
KARBON
PODRÁŽKA
ALPINA 2C
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,
platforma ze vstřikovaného
karbonu zlepšuje stabilitu i ve
strmějším terénu. Čelte každé
výzvě pomocí lepší podpory
kotníků, maximální pohodlí je
zaručeno.

RACING

OPŘETE SE DO TOHO

5.900 Kč
227 €

4.690 Kč
181 €

5.530 Kč
214 €

racing skate
53741K

TPU

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

TPU
45°
PODRÁŽKA
ALPINA 2C
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
originální podrážka Alpina
s tvrdou flexí, manžeta a skelet.
Takže z vašich lyží dostanete
maximum, když to ve stopě
pořádně rozjedete.

racing classic
53751K

TPU

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

PODRÁŽKA
ALPINA 2C
ANATOMICKÁ
STÉLKA

Tyto boty nabízejí naše
nejnovější inovace, originální
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 vybavení.

racing classic as
53761K

TPU

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

TPU
PODRÁŽKA
ALPINA 2C
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.
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TOURING
OBJEVUJTE

T5

T 5 Plus

53591K

NNN T4

53581K

NNN T4

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

ANATOMICKÁ
STÉLKA

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

pvc

2.120 Kč
82 €

T 10
Kód: 53571K
velikosti
35–50
barva
černá/bílá/červená
vázání
NNN
Touring Auto
střih
comfort
flexe
měkká

2.340 Kč
91 €

T 10
NNN T4

53572B

NNN T4

NEOPRÉN

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

NEOPRÉN

ANATOMICKÁ
STÉLKA

2.640 Kč
102 €

T 15
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ANATOMICKÁ
STÉLKA

ANATOMICKÁ
STÉLKA

2.640 Kč
102 €

T 30

53561K

TPU

53551K

TPU

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

PODRÁŽKA
ALPINA 2C

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

TPU

pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA

3.430 Kč
133 €

PODRÁŽKA
ALPINA 2C
pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA

3.760 Kč
146 €

t 40

T 5 eve

53541K

TPU

55911K

NNN T4

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

TPU

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

ANATOMICKÁ
STÉLKA

PODRÁŽKA
ALPINA 2C
pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA

4.050 Kč
156 €

T 5 plus eve
55891K
velikosti
35–42
barva
černá/bílá
vázání
NNN
Touring Auto
střih
comfort
flexe
měkká

DÁMSKÉ

2.120 Kč
82 €

T 5 plus eve
NNN T4

5589-2

NNN T4

pvc

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

pvc

ANATOMICKÁ
STÉLKA
DÁMSKÉ

2.340 Kč
91 €

T 10 eve

ANATOMICKÁ
STÉLKA
DÁMSKÉ

2.340 Kč
91 €

T 10 eve

55881K

NNN T4

53341B

NNN T4

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

NEOPRÉN

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

NEOPRÉN

ANATOMICKÁ
STÉLKA
DÁMSKÉ

2.640 Kč
102 €

ANATOMICKÁ
STÉLKA
DÁMSKÉ

2.640 Kč
102 €
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TOURING
OBJEVUJTE

T 30 eve

T 15 eve
55871K

TPU

55861B

TPU

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

PODRÁŽKA
ALPINA 2C

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

TPU

pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA
DÁMSKÉ

3.430 Kč
133 €

velikosti
35–50
barva
černá/bílá/červená
střih
comfort
flexe
měkká
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pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA
DÁMSKÉ

3.760 Kč
146 €

t8

Sport touring
5394-1K

PODRÁŽKA
ALPINA 2C

NNN T3
pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA

2.700 Kč
104 €

5777-4K
velikosti
35–50
barva
černá/bílá/červená
střih
comfort
flexe
měkká

NNN T4
pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA

2.430 Kč
95 €

T LINE
TSK
5330-1K
velikosti
35–49
barva
černá/bílá/červená/
modrá
střih
comfort
flexe
tvrdá

TCL
5331-1K

TPU skate

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

TPU
pvc
NNN T4
ANATOMICKÁ
STÉLKA

4.190 Kč
162 €

TPU
pvc
NNN T4
ANATOMICKÁ
STÉLKA

3.120 Kč
121 €

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
5391-1K

TPU combi

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

TPU
pvc
NNN T4
ANATOMICKÁ
STÉLKA

3.760 Kč
146 €
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.
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action

VŠE NA DOSAH

action skate
53212K
velikosti
35–50
barva
černá/červená/bílá
vázání
NNN
Xcelerator
střih
comfort
flexe
tvrdá
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action classic
TPU

53202K

TPU

TPU

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

podrážka
ALPINA 2C

podrážka
ALPINA 2C
pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA

5.300 Kč
205 €

pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA

4.040 Kč
156 €

ACTION CLASSIC AS

action skate eve

53222K

TPU

55792K

TPU

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

TPU

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

TPU

podrážka
ALPINA 2C
pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA

4.540 Kč
175 €

podrážka
ALPINA 2C
pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA
DÁMSKÉ

5.300 Kč
205 €

action classic eve

action classic as eve

55782K

TPU

55802K

TPU

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

podrážka
ALPINA 2C

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

TPU

pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA
DÁMSKÉ

4.040 Kč
156 €

podrážka
ALPINA 2C
pvc
ANATOMICKÁ
STÉLKA
DÁMSKÉ

4.540 Kč
175 €

n LINE
n TOUR
T maraton
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
5333-1K
velikosti
35–50
barva
černá/bílá/červená
střih
dynamic
flexe
tvrdá

NCL
5336-1K

TPU skate

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

TPU
2K Alpina XC skate
ANATOMICKÁ
STÉLKA

4.970 Kč
191 €

TPU
2K Alpina XC
classic
ANATOMICKÁ
STÉLKA

4.340 Kč
168 €

N Combi
5335-1K
velikosti
35–50
barva
černá/bílá/červená
střih
dynamic
flexe
měkká

TPU combi
TPU
2K Alpina XC
classic
ANATOMICKÁ
STÉLKA

4.580 Kč
178 €

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.

N TOUR

T maraton ––––––––––––––––
T Maraton

5390-1K

pvc

5332-1K

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

2K Alpina XC
classic
ANATOMICKÁ
STÉLKA

velikosti
36–47
barva
černá/bílá/červená
střih
race
flexe
měkká

2.950 Kč
114 €

karbon
2K Alpina XC
classic
ANATOMICKÁ
STÉLKA

5.550 Kč
215 €
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fUSION
LINE
fUSION LINE ––––––––––––––––

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

Fusion skate
5326-1K
velikosti
35–48
barva
černá/bílá/červená
střih
dynamic
flexe
tvrdá

TPU skate
TPU
2K Alpina XC
skate
ANATOMICKÁ
STÉLKA

4.910 Kč
190 €

FUSION classic
5328-1K
velikosti
35–50
barva
černá/bílá/červená
střih
dynamic
flexe
měkká

TPU
2K Alpina XC
classic
ANATOMICKÁ
STÉLKA

4.500 Kč
174 €

FUSION classic as
5327-1K
velikosti
35–50
barva
černá/bílá/červená
střih
dynamic
flexe
měkká

TPU combi
TPU
2K Alpina XC
classic
ANATOMICKÁ
STÉLKA

4.640 Kč
180 €

force LINE
pro LINE
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
542C-1K
velikosti
35–49
barva
černá/červená/bílá
střih
race
flexe
tvrdá

Force classic as
541C-1K

TPU skate

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

vstřikovaný
karbon
2K Alpina XC
skate
ANATOMICKÁ
STÉLKA

6.770 Kč
261 €

vstřikovaný
karbon
2K Alpina XC
classic
ANATOMICKÁ
STÉLKA

5.790 Kč
223 €
FORCE CLASSIC AS: jedná se o model na klasiku s lepší podporou
kotníků, měkká flexe obuvi, více závodně orientovaný model.

Force tour
540C-1K
velikosti
35–50
barva
černá/červená/bílá
střih
comfort
flexe
měkká

TPU combi
vstřikovaný
karbon
2K Alpina XC
classic
ANATOMICKÁ
STÉLKA

3.760 Kč
146 €
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
5389-1
velikosti
35–50
barva
červená/bílá
střih
race
flexe
měkká

vstřikovaný
karbon
2K Alpina XC
classic
ANATOMICKÁ
STÉLKA

8.290 Kč
320 €
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JUNIOR

HRAVĚ A NAPLNO

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

T 8 JR

59841K

NNN T4

5939-4K

NNN T4 JR

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

ANATOMICKÁ
STÉLKA

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

ANATOMICKÁ
STÉLKA

2.000 Kč
78 €

T 10 JR

T 5 plus JR
59831K
velikosti
25–38
barva
černá/bílá/červená
vázání
NNN
Start
střih
comfort
flexe
měkká

2.180 Kč
84 €

NNN T4

59821K

NNN T4 JR

pvc

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

NEOPRÉN

ANATOMICKÁ
STÉLKA

2.180 Kč
84 €

ANATOMICKÁ
STÉLKA

2.390 Kč
93 €

Sport touring jr

T Classic AS jr

5988-1K

5980-1K

velikosti
25–38
barva
černá/bílá/červená
střih
comfort JR
flexe
měkká

NNN T3 JR
ANATOMICKÁ
STÉLKA

2.430 Kč
95 €

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

TPU combi
TPU
pvc
NNN T4 JR
ANATOMICKÁ
STÉLKA

3.120 Kč
121 €
FUSION COMBI jr
5979-1K
velikosti
32–41
barva
černá/bílá/červená
střih
dynamic JR
flexe
měkká
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N Combi JR
TPU skate
TPU
NNN T4 JR
ANATOMICKÁ
STÉLKA

3.780 Kč
146 €

5981-1K
velikosti
35–41
barva
černá/bílá/červená
střih
dynamic
flexe
měkká

TPU combi
TPU
2K Alpina XC
classic
ANATOMICKÁ
STÉLKA

3.340 Kč
130 €

6.070 Kč
234 €

elite 3.0 skate Jr
55831
velikosti
33-45
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator skate
střih
race junior
flexe
tvrdá

4.900 Kč
189 €

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.

elite 3.0 duathlon Jr
55841
velikosti
33–42
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator classic
střih
race junior
flexe
měkká

4.460 Kč
172 €

VSTŘIKOVANÝ
KARBON
VSTŘIKOVANÝ
KARBON
PODRÁŽKA
ALPINA 2C

VSTŘIKOVANÝ
KARBON
VSTŘIKOVANÝ
KARBON
PODRÁŽKA
ALPINA 2C
45°
ELASTICKÁ
VSADKA
ANATOMICKÁ
STÉLKA

Výkon světové úrovně máte na
dosah ruky. Nová bota ELITE
3.0 DUATHLON 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.

elite 3.0 classic Jr
55851
velikosti
33–42
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator classic
střih
race junior
flexe
měkká

VSTŘIKOVANÝ
KARBON
PODRÁŽKA
ALPINA 2C
ELASTICKÁ
VSADKA
ANATOMICKÁ
STÉLKA

Říká se, že úspěch nepřichází
lehce. My jsme tato slova
otestovali a vyrobili novou
botu ELITE 3.0 CLASSIC JR,
která je neuvěřitelně lehká. Její
opatek má vstřikovaný karbon,
k výbavě patří také anatomická
stélka pro ještě větší pohodlí,
prodyšná vrstva 4DRY
a termoizolace. Vznikla tak
neuvěřitelná bota pro nejlepší
možné výsledky.

41

JUNIOR

HRAVĚ A NAPLNO

3.990 Kč
214 €

2.120 Kč
82 €

racing DUATHLON JR
59861K

TPU

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

TPU

59591K

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.

T KID
59601K
velikosti
25–38
barva
černá/červená/bílá
vázání
NNN
Start
střih
comfort junior
flexe
měkká
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ANATOMICKÁ
STÉLKA

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

2.030 Kč
79 €

PODRÁŽKA
ALPINA 2C

Být rychlejší nutně nemusí
znamenat utratit všechny
peníze. Tento model je tvrdší,
s užším střihem a přidanou
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!

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.

Challenge.
every
day.
lyžujte naplno a v teple
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

BATERIE A NABÍJENÍ

ALASKA HEAT

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.

alpinasports.com
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BACKCOUNTRY
VELKÉ VÝPRAVY

12.040 Kč
464 €

7.760 Kč
299 €

8.070 Kč
311 €
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ALASKA HEAT
51711

NNN BC

velikosti
40–48
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.

ALASKA
50062

NNN BC

velikosti
36–48
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
50082

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.

8.070 Kč
311 €

4.510 Kč
174 €

4.510 Kč
174 €

ALASKA 75
50083

75 mm Vibram

velikosti
36–47
barva
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.

outlander
51701

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.

outlander eve
55491

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.
Zapnout a jde se objevovat.

DÁMSKÉ
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Challenge.
every
day.
vyspělý backcountry zážitek
OHYBOVÁ ZÓNA 1

PŘÍRODNÍ KŮŽE

OHYBOVÁ ZÓNA 2

LASKA

062

NNN BC

likosti
–48
rva
rvená/černá
zání
BC
řih
mfort
xe
ední

PŘÍRODNÍ KŮŽE
ANATOMICKÁ
STÉLKA

Escape into the unknown
and become one with nature.
The new Alaska boots come
equipped with the medium
flex NNN BC sole and dressed
in PŘÍRODNÍ KŮŽE. They look
good and feel good. Comfort
is at the heart of this boot.
The anatomic footbed ensures
stability and coziness, and
Alpitex keeps water out.

OHYBOVÁ ZÓNA 3

LASKA 75
ANATOMICKÁ STÉLKA

082

75 mm Vibram

likosti
–47
rva
rvená/černá
zání
mm vázání
řih
mfort
xe
ední

PŘÍRODNÍ KŮŽE
ANATOMICKÁ
STÉLKA

Pioneer Pro
46

Like its sibling, the Alaska 75
is a perfect fit for the lovers of
the sport. They will find comfort
in the anatomic footbed,
Thinsulate thermal insulation,
and the use of natural
PODRÁŽKA
BC EXPLORE
materials.NOVÁ
It's one
strong
and durable
piece of
Podrážka
másports
integrovanou technologii SpringPin™ umístěnou na bocích přední části boty, která
equipmentbrání
too.zachytávání
It is made to
sněhu. Podrážka je pevnější a flexibilnější. Nová dvoudílná protiskluzová podrážka
last. We fitted
it on
a 75 trakci
mm v případě potřeby.
z gumy
umožní
Vibram sole for a better grip
and better transfer of power.

Nové, lehké, hbité a reagující boty Alpina BC nabízejí technologii
SpringPin, která spolu s vázáním Rottefella Xplore umožní vyspělý backcountry zážitek s bezpočtem kilometrů a nekonečných
úsměvů.

alpinasports.com

9.470 Kč
365 €

5.830 Kč
225 €

7.380 Kč
285 €

PIONEER pro
539L-1

XPLORE

velikosti
36–47
barva
hnědá/černá
vázání
explorer
střih
comfort
flexe
tvrdá

PŘÍRODNÍ KŮŽE
ANATOMICKÁ
STÉLKA

Neznámá místa, čerstvý
vzduch a pozitivní energie – to
je všechno, co potřebujete na
cestě za nezapomenutelnými
zážitky. Nový model obuvi
Pioneer má podrážku explorer
s tvrdou flexí a je vyroben
z přírodní kůže. Anatomická
stélka zajistí stabilitu a příjemný
pocit, membrána Alpitex se
postará o prodyšnost a pocit
sucha. Klasický vzhled
a technicky zpracovaná bota
Pioneer je vždy správnou volbou.

Discoverer VITAL
539X-1

NNN BC 3

velikosti
36–48
barva
černá/červená
vázání
NNN
BC 3
střih
comfort
flexe
střední

PŘÍRODNÍ KŮŽE
ANATOMICKÁ
STÉLKA

Discoverer (průzkumník)
nese své jméno zcela poprávu.
S touto obuví můžete objevovat
nové cesty a zůstanou po
vás jen dvě stopy. Obuv má
podrážku NNN BC se střední
flexí. Bota disponuje snadným
zavazováním, anatomickou
stélkou a membránou Alpitex,
která chrání obuv před
pronikáním vody. Pokud hledáte
teplo a pohodlí, jsou tyto boty
právě volbou pro vás.

Discoverer free
539U-1

NNN BC 3

velikosti
36–48
barva
hnědá/černá
vázání
NNN
BC 3
střih
comfort
flexe
střední

PŘÍRODNÍ KŮŽE
ANATOMICKÁ
STÉLKA

Discoverer Free je jednoduchá
obuv pro jednoduchá potěšení.
Je teplá a skvělá pro milovníky
sportu. Boty jsou vyrobeny
z přírodní kůže a vylepšeny
o voděodolnou membránu
Alpitex, snadné zavazování
a anatomickou stélku. Tento
model vám zvládne poskytovat
pohodlí také s podrážkou
NNN BC se střední flexí.
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BACKCOUNTRY
VELKÉ VÝPRAVY

5.380 Kč
207 €

4.580 Kč
178 €

4.580 Kč
178 €
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Tourer Pro
539S-1

NNN BC 3

velikosti
36-48
barva
černá
vázání
NNN
BC 3
střih
comfort
flexe
střední

ANATOMICKÁ
STÉLKA

Tourer PRO – správná volba
pro každého, kdo hledá
klasický vzhled a maximální
pohodlí. Bota nabízí pohodlnou
podrážku NNN BC se střední
flexí. Doplněna anatomickou
stélkou a membránou Alpitex.
Disponuje také vyšší postranní
podporou pro lepší stabilitu. Od
boty to nejsou žádné prázdné
sliby.

Tourer VITAL
539T-1

NNN BC 3

velikosti
36–48
barva
černá
vázání
NNN
BC 3
střih
comfort
flexe
střední

ANATOMICKÁ
STÉLKA

Tourer Vital je pohodlná
varianta pro venkovní
stopy. Obuv je vybavena
podrážkou NNN BC se
střední flexí a anatomickou
stélkou. O izolaci se postará
voděodolná membrána Alpitex.
Skvělá volba pro každého BC
nadšence.

Tourer free
539Y-1

NNN BC 3

velikosti
36–48
barva
hnědá
vázání
NNN
BC 3
střih
comfort
flexe
střední

ANATOMICKÁ
STÉLKA

Tourer Free je pohodlná
varianta pro venkovní
stopy. Obuv je vybavena
podrážkou NNN BC se
střední flexí a anatomickou
stélkou. O izolaci se postará
voděodolná membrána Alpitex.
Skvělá volba pro každého BC
nadšence.

4.580 Kč
178 €

Tourer LIGHT

4.580 Kč
178 €

539Z-1

NNN BC 3

velikosti
36–48
barva
šedá
vázání
NNN
BC 3
střih
comfort
flexe
střední

ANATOMICKÁ
STÉLKA

Nejlehčí model z rodiny
Tourer – Tourer Light! Pro
každého BC nadšence.
Jedná se o pohodlnou obuv
s anatomickou stélkou,
podrážkou NNN BC se
střední flexí a voděodolnou
membránou Alpitex. Pro vás
skvělá, co říkáte?

Tourer free 75
53A3-1

BC 75 mm

velikosti
36–48
barva
hnědá
vázání
75 mm vázání
střih
comfort
flexe
střední

PŘÍRODNÍ KŮŽE
ANATOMICKÁ
STÉLKA

Pohodlná obuv pro outdoorové
stopy. Vybavena podrážkou BC
75 mm, izolací s voděodolnou
membránou Alpitex a izolací
Thinsulate. Je skvělá pro
každého BC nadšence.

zimni TREKING
ZIMNÍ VÝPRAVY

VYNIKAJÍCÍ TEPLO
NÍZKÁ HMOTNOST
3.460 Kč
134 €

Díky našim zimním trekingovým botám zůstanou
vaše nohy teplé i za těch nejchladnějších podmínek,
vaše kroky budou lehké a chůze pohodlná.

XT ACTION
53791K

EVA/GUMA

velikosti
36–48
barva
černá/bílá/červená

4DRY
ANATOMICKÁ
STÉLKA

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.
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BĚŽECKÝ LYŽAŘSKÝ SET

NANO

G GRIP SPORT

5.690 Kč

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

2.640 Kč
102 €

TOURING AUTO Combi Rental
Kód: 10200244

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.

780 Kč
35 €

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

1.850 Kč

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

T5
Velikosti: 35–50
Barva: černá/bílá/červená
Vázání: NNN Touring Auto
Střih:
comfort
Flexe:
měkká
Parametry:
podrážka NNN T4, anatomická
stélka, zateplení Thinsulate

2.120 Kč
82 €

T 5 Plus
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

2.340 Kč
91 €

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

780 Kč
35 €

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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Xcelerator ProClassic
Posuňte vázání vpřed pro lepší odraz nebo vzad pro lepší skluz!
Svůj výkon můžete zvýšit s vázáním Xcelerator Pro Classic. Použijte Rottefella QuickLock™ a vyberte si mezi
odrazem a skluzem. Posunutím vázání efektivněji využijete voskovací komoru lyží, aniž byste cestou
museli zastavit a voskovat.
Vázání Xcelerator Pro Classic umožní optimální přenos síly z člověka na lyže a postará se o rovnováhu
a ovladatelnost na každém kroku. Rottefella Xcelerator Pro Classic je určen pro závodníky a aktivní lyžaře.

rottefella.com

KOLEKCE PELTONEN 2022–2023

Finsko
běžeckému lyžování

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

země zaslíbená

FINSKO Je OPRAVDOVOu ZeMí BěžeCKéHO LyžOVáNí. TéMěř 2 MILIONy Z CeLKOVýCH
5,5 MILIONů OByVATeL LyžuJe ALeSPOŇ JeDNOu ROčNě A SKORO JeDeN MILION LIDí
NěKOLIKRáT ZA MěSíC. DeSíTKy TISíC LIDí Se VěNuJí AKTIVNíMu TRéNINKu, ABy Se MOHLO
ZÚčASTNIT RůZNýCH SOuTěží NeBO LyžAřSKýCH AKCí.
V 60. a 70. letech minulého století běžkoval ve Finsku téměř každý. Od 80. let začal
zájem o tuto rozšířenou aktivitu slábnout.
Lyžování nebylo tak módní záležitostí,
mladší generaci vadila také časová náročnost voskování a údržby lyží. Počet lyžařů
zůstal vysoký díky aktivitě nadšenců a příslušníků starší generace.
Velká změna nastala kolem roku 2010. Zájem o dobré fyzické i mentální zdraví rostl.
Stále více lidí zjišťovalo, že během lyžování
se jim dostane dobrého tréniku, při kterém dochází k rovnoměrnému zatěžování
svalstva spojenému s relaxujícím účinkem
okolní přírody. V té době přišly na trh také

první, opravdu fungující nevoskovací lyže
se skluznicí Peltonen Nanogrip. Aby člověk
mohl začít s tímto koníčkem, nepotřeboval
už ani dobrou lyžařskou techniku ani umět
navoskovat lyže. Druhý boom nastal v roce
2015, kdy se na trhu objevily lyže Peltonen
SkinPro. Začala generace velmi dobře fungujících lyží se skiny. V první fázi se život
ulehčil díky nanogripovým lyžím běžnému
uživateli. Nyní, s velmi dobře fungujícími lyžemi se skiny, si také náročnější zákazníci
a závodníci mohou užívat lehkost nemazacího lyžování, aniž by byl snížen výkon lyží.
2011 byl rokem největších změn v historii
firmy. Začali jsme vyrábět v nové a moderní

továrně v Heinole. Od roku 2011 do 2013
proběhly velké investice do nového vybavení a technologií, díky kterým se naše
výrobní kapacity v porovnání s původní továrnou v Hartole zvýšily třikrát.

Historie výroby
Továrnu v Hartole založil talentovaný lyžař a řemeslník Toivo Peltonen. Jeho ručně dělané lyže si brzy získaly mezi lyžaři
dobré jméno a z Toivo Peltonena se stal
výrobce lyží na plný úvazek. Tehdejší lyže
se vyráběly z jednoho kusu dřeva pomocí ručních nástrojů, ošetřeny byly dřevním
térem.
Na konci 40. a začátkem 50. let se výroba zvyšovala každým rokem dvakrát. Produkce vrstvených lyží začala v roce 1955.
Jednalo se o laminované lyže z několika
plátů dřeva, hydraulicky lisované. Obchod
na konci 50. let stále rostl, roční produkce
firmy byla kolem 2 000 párů lyží.
V roce 1967 začal vývoz lyží do Švédska.
V roce 1970 vzniklo nové výrobní místo
pro 30–40 pracovníků s plochou 1270 m².
Rok 1972 znamenal pro Peltonen zisk
dvou zlatých olympijských medailí. Získali
je Jurij Skobov a Valerij Voronkov. V roce
1973 vyhrál na lyžích Peltonen známý
Vasův běh Pauli Siitonen. Tehdy jelo na
lyžích Peltonen 26 % z 200 nejlepších
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lyžařů tohoto běhu. Produkce továrny
v sezóně 1969/70 činila 13 790 párů.
V roce 1974 se vyrobil poslední pár dřevěných lyží a začala transformace na
sklolaminátové lyže se skluznicí P-tex.
K inovacím Peltonenu patří v té době
nová špička Javelin a třídrážková patka,
za něž firma získává několik mezinárodních ocenění. Na mistrovství světa v Lahti
v roce 1978 vyhrál zlatou medaili Christer
Johansson ze Švédska. Pokračují investice do automatizace výroby.
80. léta znamenají další závodní úspěchy.
Teuvo Rantanen se stal držitelem světového rekordu ve 24hodinovém závodě,
kdy na lyžích Peltonen ujel 401,21 km. Rok
1980 znamená druhé rozšíření výroby
na 3500 m². Lyže se vyvážejí do většiny
evropských zemí, uSA i Kanady. V roce
1987 se Aki Karvonen umístil na stupních
vítězů při mistrovství světa v Oberstdorfu. Peltonen jako první výrobce představil v sezóně 1984/85 skatové lyže. Jako
jeden z prvních se zaměřuje také na
design, za který byl několikrát zmiňován
v odborných publikacích a získal ve Finsku cenu za design. V roce 1985 odchází
do penze Toivo Peltonen, rodinný podnik
převzal Matti Peltonen.
Mistrovství světa v Lahti 1989 i olympiáda
1992 v Albertville znamenají pro Peltonen
velký úspěch.
80. a 90. léta znamenají pro světový obchod s běžeckými lyžemi pokles ze 3,7 milionu párů v roce 1980 na 1,4 milionu párů
v roce 1995. Peltonenu se podařilo své
prodeje zlepšit, neboť skončilo mnoho
malých výrobců a velkým se tolik nedařilo. V roce 1991 začala výroba levnějších
lyží v estonsku. V roce 1999 dochází ke
změně vlastnické struktury. Pokračují investice do nových strojů. V roce 2007
využívá Peltonen jako první pro své lyže

nanotechnologii. Dochází k přizpůsobení standardů NIS vázání, u závodních lyží
se používá extra lehká karbonová špička
a patka XTT. Medaile získávají závodníci
ve Světovém poháru, lyže Peltonen používají známí lyžaři v mezinárodních závodních týmech.

Revoluční technologie
2009 představil Peltonen revoluční nemazací lyže Nanogrip®. Za patentovanou
technologii s licencí pro Peltonen dostává finský objevitel vysoce uznávaná
ocenění. V roce 2011 se objevují plány
na novou továrnu v Heinole, 40 km od

Hartoly. Produkce v moderní továrně začala na podzim 2011. Dosavadní produkce
60 000 párů lyží, o 15 % více než v předchozím roce. Roční produkce v nové továrně činí 100 000 párů. Továrna na lyže
Peltonen v Heinole se nachází v překrásné oblasti u jezera, asi hodinu cesty od
helsinského letiště. Továrna vyrábějící
běžecké lyže je téměř nejmodernější na
světě. V několika minulých letech zde
proběhly velké investice do automatizace
provozu pro zajištění stálé úrovně kvality,
a to hlavně u těch stupňů výroby, kde je
vyšší možnost lidské chyby. I přes neustále rostoucí úroveň automatizace je výroba
výkonných lyží pořád založena na osobních schopnostech pracovníků a vyžaduje stále více šikovných řemeslníků.
Většina z pracovníků továrny zde
působí již dlouho, několik klíčových osob má dokonce desítky let pracovních zkušeností s výrobou vysoce
kvalitních lyží.
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PELTONEN SKIN PRO CLASSIC

8

PELTONEN SKIN SKIS
PELTONEN SKIN SKIS

PELTONEN LYŽE SE SKINEM

7 190,-

SKIN PRO CLASSIC
SKIN PRO CLASSIC
Peltonen
SkinPro is an excellent training ski
Peltonen SkinPro je vynikající tréninkovou lyží
PeltonenPeltonen
SkinPro
is
an
excellent
training
ski lyžaře.
SkinPro
je vynikající
tréninkovou
lyžíThis
pro
for
active
even
racing
skiers.
pro aktivnískiers
lyžaře or
nebo
profor
závodní
Tato
vní
lyžaře
proski
lyžaře.
Tato
velmi
for activeakti
skiers
or
evennebo
for lyže
racing
skiers.
extremely
popular
is built This
with
special
velmi
populární
jezávodní
vybavena
našíour
nemazací
populární
lyže
je
vybavena
naší
nemazací
technologií
extremely popular
skiMohair
isSkinPro
built kick
with
our special
SkinPro
waxless
technology
technologií
Mohair,
která
umožňuje - it
SkinPro
Mohair,
která
umožňuje
SkinPro Mohair
kick waxless
technology
- ithandling
enables
easypreparaci
preperation
and
of ski and
jednoduchou
a úpravu
lyží jednoduchou
a nevyžaduje
preparaci
a
úpravu
lyží
a
nevyžaduje
odrazové
vosky.
enables easy
preperation
and
handling
of
ski
and
odrazové
vosky.
Mohair
nabízí
skvělý
odraz
no
need for
kickSkinPro
waxing.
SkinPro
Mohair
skin
offer
SkinPro
Mohair
nabízí
skvělý
odraz
i
skluz
za
všechand
i skluz
zagrip
všech
sněhových
podmínek
a ve všech
no need for kick
waxing.
SkinPro
Mohair
skin offer
superior
and
glide
in all
snow
conditions
sněhových
podmínek
alyže
vethe
všech
teplotách.
S novým
teplotách.
Závodní
jsou
vybaveny
superior grip
and glide
in allWith
snow
conditions
andkonstrukcí
temperatures.
new
MOVE
binding
you
vázaním
MOVE
si
můžete
sílu
odrazu
i
skluzu
předem
jádra
Aircell
a
velmi
kvalitní
grafi
tovou
skluznicí.
temperatures.
With
the new
MOVEgrip
binding
you Racing series
can
set your
preferred
and glide.
nastavit. Závodní lyže jsou vybaveny konstrukcí jádra
can set your aircell
preferred
grip and glide.
Racing
series
construction
and top
quality
graphite base.
Aircell a velmi kvalitní grafitovou skluznicí.
aircell construction and top quality graphite base.
Lengths

Medium
(kg)

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

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

MOHAIR
MOHAIR
WAX FREE

WAX FREE

NIS 3.0

COMPATIBLE

WAX FREE

SKIN PRO

Ručně vyrobeno ve Finsku

181

174, 181, 188, 195 , 202, 207

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

COMPATIBLE

SKIN PRO

Délka
(mm)

Lengths
Base
Skin
Pro les
Flexes
NIS plate

www.inasport.cz
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PELTONEN SKIS
PELTONEN SKIN TRACK CLASSIC

SKIN TRACK CLASSIC
Peltonen
SkinTrack
adobrou
good volbou
choice
for
recreational
Peltonen
SkinTrackjeis
jedobrou
volbou
rekreační
Peltonen SkinTrack
propro
rekreační
skiers
enjoy
careless
easy, low
proled
lyžaře,to
kteří
si chtějí
užít inbezstarostnou
jízdu
lyžaře,
kteří
si chtějí
užít skiing
bezstarostnou
jízdu
tracks.
High quality
mohair
skin
gives
a
good
grip
in
v jednoduchém
jednoduchém
terénu
s
nenáročným
profilem.
terénu s nenáročným profilem. SkinSkin
Peltonen
SkinTrack
is
a
good
choice
for
recreational
all
snow condition.
MOVE binding
systemdobrý
givesodraz
a
vám poskytne
dobrý
odraz
z vysoce
kvalitního mohéru
poskytne
skiers
to
enjoy
careless
skiing
in
easy,
low
pro
led
possibility
to
optimize
you
skis
according
to
skiing
sněhovýchpodmínek.
podmínek. Systém vázání MOVE
za všech sněhových
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

5 990,-

Skluznice
Base
PRG 4100
Skluznice:
PRG 4100
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

460,-

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
Použití: nastříkat před začátkem
běžkování,
VÁZÁNÍ
zapracovat pomocí ubrousků Care Fleece ve směru od
ROTTEFELLA MOVE
špičky k patce, nechat zaschnout. Sprej se může také
lehce zažehlit žehličkou (100 °C)

ROTTEFELLA
MOVE BINDING

60 ml

ROTTEFELLA
MOVE BINDING

Posunutíthevázání
naonlyžích
je
Moving
binding
the ski
efektivním
is
an effectiveaandjednoduchým
easy way to
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
byste
boot
from
the
binding.
is an effective and easy way
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

PELTONEN
NÁHRADNÍ SKINY
PELTONEN
REPLACEMENT
SKIN990,NÁHRADNÍ SKINY
The
skin changing
interval
isnormálních
about 15002000
km
Výměna
pásůprobíhá
probíhá
podmínek
Výměna
pásů
zaza
normálních
podmínek
under
normal
conditions,
the
interval
can
be
po 1500–2000
1500—2000
km. Interval
může
být kratší
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.

VYMĚNITELNÉ
EXCHANGEABLE
MOHAIR SKIN
MOHÉROVÉ
SKINY

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

EXCHANGEABLE
MOHAIR SKIN
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PELTONEN FACILE NANOGRIp

Co je Nano
PRODEJNÍ BESTSELLER LETOŠNÍ SEZÓNY

FINSKá ZNAčKA PeLTONeN PřIŠLA JAKO PRVNí NA SVěTě Se ZCeLA NOVOu STRuKTuROu
NeMAZACíCH BěžeK, KTeRé NeVyužíVAJí MOHéROVýCH PáSů ANI ŠuPIN, ALe
NANOTeCHNOLOgIe Ve FORMě SyNTeTICKéHO ROZTOKu, JeNž Je NAPOuŠTěN DO
SKLuZNIC už V TOVáRNě PřI VýROBě Lyží A KOMBINuJe VLASTNOSTI ODRAZOVýCH
I SKLuZNýCH VOSKů.
Vrstvou Nanogrip je penetrována
celá délka skluznice lyže, tedy nejen
oblast mazací komory, nýbrž i skluzné plochy. Právě ošetření celé délky
lyže s sebou přináší mírné zhoršení
skluzových vlastností, které dle výrobce činí asi 10 % ve srovnání s optimálně připravenými (namazanými)
běžkami. Dominující výhodou Nanogripu je jeho univerzálnost; tyto lyže
fungují solidně v plusových i mínusových teplotách.
Pro dosažení optimálních jízdních
vlastností je třeba tento model Peltonenů jednorázově úvodně rozjet,
jelikož jakési finální samobroušení
skluznice Nanogrip probíhá přímo
na sněhu. Během počátečních cca
10 km jejich první jízdy tedy běžky
mohou (avšak nemusí) mírně podkluzovat v odrazu a/nebo mít tupější
skluz; vše v závislosti na typu sněhu,
na nějž lyže prvně postavíte. To samozřejmě platí jen, než se skluznice
tzv. zajedou – v následujících vyjížďkách pak lyže hned od prvních metrů fungují, jak mají. Své vlastnosti si
skluznice následně udrží po celou
životnost lyže, jen s narůstajícím počtem kilometrů mění postupně svou
barvu skluznicového materiálu z původně prošedivělé na černou (bez
vlivu na samotnou skluznost). Tato
změna barevnosti se začíná nejprve
objevovat na skluzných částech lyže.
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Nemazat!
Lyže s technologií Nanogrip se – doslova! – nesmí mazat skluznými ani
stoupacími vosky; jsou tedy zcela
nenáročné na údržbu. Jedinou péčí,
kterou skluznice občas vyžaduje, je
očištění některým ze šetrných smývačů stoupacích vosků. Za problematických teplotních a povětrnostních
podmínek kolem nuly a sněžení výrobce doporučuje lyži ošetřit speciálním tekutým voskem proti namrzání
(např. Holmenkol No Wax Anti Ice).
Výhodou tohoto typu přípravků je, že
zároveň fungují jako skluzné vosky,
takže lyžím současně zlepší skluz.
Kdy tekutý vosk aplikovat a kdy ne, je
věcí uživatelova praktického úsudku.
Mezi lyžaři jde o typickou, vlastními
cestami se vyvíjející zkušenostní evoluci; sám si pamatuju, jak před deseti
lety přivezl tehdejší promotér Peltonenu Ivan Masařík na náš krušnohorský NORDIC Skitest 2009 Nanogripy
coby horkou novinku přímo z letiště,
z čerstvého továrního karga z Finska.
Šlo o první ročník dané technologie
na evropském trhu, obestřený v té
době řadou nejasností; jednou z tajemných instrukcí byla nutnost rozjet
povrch lyží nám neznámým počtem
kilometrů, aby začaly solidně fungovat. Vybavuju si, že spíš než jejich
omezená skluznost nás tehdy zaskočila fatální lepivost na čerstvém
sněhu, již jsme na radu servisující le-

gendy Honzy Weisshäutela st. spontánně řešili běžným tekutým parafínem, nemajíce žádný jiný přípravek
ani nápad.

Svízel: sněžení nad nulou
Vybaven touto empirickou zkušeností (do níž patří i navazující dekáda
nahodilého používání následujících
generací Peltonenů), rozhodl jsem se
v úvodní části našeho skitestu naše
nanoskluznicové modely za žádných
podmínek ničím nenamazat, vždy
nechávat skluznice suché a vystavit
je tak jejich prvoplánově proklamovaným podmínkám, kvůli nimž si je
může řada zejména laických zákazníků chtít pořizovat. S tím, že ošetřovat
je začneme (po celé jejich délce, jelikož nanoskluznice reaguje na sníh
od špičky až k patce) v pozdější části
sezóny a budeme si všímat pocitových rozdílů v chování lyží – zejména,
jak protinámrazový nástřik ovlivňuje
odraz (že zajistí solidní skluz, je bernou mincí).
Soudobá generace Nanogripu uspokojivě funguje hned, jak je položíte
na sníh; deklarovanou nájezdovou
dobu jsme shledali (pocitově) prakticky nulovou – přinejmenším v případě
odrazu; ve skluzu se mohou postupem času, jak zprvu šedá nanoskluznice zčerná, víc a víc rozjíždět, já ani
moje testérská kolegyně jsme však
významný pocitový rozdíl nezazna-
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nogrip?
menali. (Podotýkám, že naše hodnocení je v tomto ohledu exkluzivně poplatné typu sněhu, na nějž jsme lyže
prvně položili.)
Nezanedbatelný problém umí nastat,
když padá čerstvý mokrý sníh v teplotách kolem nuly a nad ní – v ten
okamžik se lyže mohou začít lepit
po celé délce skluznice a stanou se
pro rekreačního lyžaře vybaveného
omezenou mírou tolerance de facto nepoužitelnými. Tuto zkušenost
jsme udělali opakovaně při různých
typech nového sněžení – sice s odlišnými, vždy ale víc či míň problematickými výsledky. Co s tím vším?

Vozte Anti Ice
Zejména z důvodu výše zmíněné situace nového sněžení (jež může lyžaře
překvapit zcela kdykoli) považuju za
nutnost dát na dobře míněné doporučení výrobce a mít při sobě malé

balení tekutého protinámrazového
vosku, který potíž lepícího se nového
sněhu na suchou, nemastnou skluznici uspokojivě řeší. Osobně mnohokrát
vyzkoušeno a prověřeno vzápětí odlyžovanými kilometry; shodnou zkušenost zaznamenávám od dalších lyžařů na nanogripových Peltonenech.
Stejný přípravek vám umožní pokračovat v lyžování i v jakýchkoli jiných
klimatických podmínkách, když nechtěně projedete lyžemi (obvykle
špatně či vůbec viditelnou) protátou
kaluží vody – v tu chvíli se obvykle na
dlouhé minuty pokusů o jízdu (v závislosti na teplotě a struktuře sněhu)
nezbavíte fatálního namrzání skluznice a během chvilky tlusté vrstvy ledu
pod celou stoupací komorou, kterou
už nerozjedete. Tekutý Anti Ice tento problém hned a uspokojivě řeší
a doslova zachraňuje lyžařům jejich
vyjížďku.

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.

TIP!

HOLMENKOL
NOWAX ANTIICE & GLIDER SPRAY
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.
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PELTONEN FACILE NANOGRIp

V jiných podmínkách než
kolem nuly, včetně nového sněžení za minusových teplot, se nám ve
skitestu neošetřené nanoskluznice
chovaly nelepivě a jely i odrážely solidně.

V testu
Jízdní vlastnosti Nanogripů jsme
v průběhu celé uplynulé sezóny přímo porovnávali na řadě druhů sněhu
se skinovými modely konkurenčních
značek, šupinovými lyžemi i na konkrétní podmínky na míru namazanými hladkými závodními lyžemi –
a podrobili je tak nemilosrdnému, lze
namítnout až nefér soudu. Jak z něj
vyšly, či přesněji – jelikož se jedná
o pokračující test napříč sezónami –
jak z něj dosud vycházejí?

Raději měkké
Ve vysoké vlhkosti při namrzajícím
povrchu ve stoupáních jsem zaznamenal jejich tendenci podkluzovat při
důraznějším odrazu v situacích, kdy
mohéry a šupiny stejně intenzivní odraz stabilněji podrží; v rovinatém terénu se z Nanogripu odrazím i v těchto
komplikovaných klimatických podmínkách spolehlivě. V suchém mrazu
je jejich výkonnost za mě i dámskou
testérku bez výhrad, stejně tak v jakémkoli teplejším počasí: doslova se
utvrzujeme ve stále silnějším dojmu
(platí u pánské i dámské lyže), že čím
teplejší a měkčí podmínky, tím se stává jízda na Nanogripech příjemnější,
jistější. Z toho mi vyplývá, že zájemce
o Nanogripy se nemusí bát vybrat si
vůči svým tělesným parametrům raději o něco měkčí lyže než naopak
příliš tvrdé; bude to moudrá volba, jíž
by neměl litovat.

Slunce – stín
už z předchozích generací privátně
testovaných nanogripových lyží si
pamatuju fenomén, že nanoskluznice v extrémnějších podmínkách rády
přehánějí své reakce. Jedna z tako-

vých
doslova prekérních situací se objevuje zjara při frekventovaném střídání
krátkých ploch sněhu stabilně vystavených slunci a stínu – podobné úseky například řídce porostlého lesa
v ostrém slunečním svitu mohou být
na sensitivně reakčních nanoskluznicích (skluznice zkrátka funguje!)
v klesáních, kdy se lyže setrvačně
rozjede, strastiplným zážitkem plným
náhlých brzd a okamžitých rozjetí. V každém případě pomůže opět
(v závislosti na teplotních podmínkách i významně) aplikace tekuté
Anti Ice vrstvy.

Jarní jistota
Zejména v jarním období, kdy už
tak frekventovaně či vůbec nesněží,
bývají ve vysokých tuzemských lesích stopy plné starého opadaného
jehličí. Zde se projeví velkorysost
hladkého nanogripového povrchu –
s jarním jehličím si Nanogripy poradí
nejlíp ze všech typů lyží. Konvenční
běžky namazané stoupacím voskem
se beznadějně zalepí jehličím a končí službu, na napadaném jehličí fatálně drhne i naprostá většina mohérových vložek – tento povrch jehličí
nesnáší. Šupiny jej projíždí relativně
nekomplikovaně, nanogripový hladký povrch však nejlíp – asi všechny
typy skluznic nános starého jehličí ve
stopě zbrzdí ve skluzu, nanogripové
nejmíň. Nejde o pouhou subjektivní
názorologii, testoval jsem průjezd
stejným jehličnatým úsekem se všemi modely, včetně testu dojezdového. Nanogripy klouzaly skrz jehličí
nejlíp a nejdál.

nanogripové
Peltoneny by byly přinejmenším jistými finalisty.

Univerzální kompromis
Dobře víme, že Nanogrip nikdy nebude podávat optimální výkon oproti
(na konkrétní podmínky zdařile namazaným) klasickým běžkám; nemůže – zcela logicky. Týká se stoupací
mázy i skluzného parafínu. Kdyby nikde jinde, své limity budou mít tyto
lyže nutně v délce skluzu, jelikož nanogripová skluznice na sníh reaguje
v celé své délce. To však ani není jejich ambicí. Naopak, má-li být cílem
(a já vím, že je!) jejich co nejširší univerzálnost, pak právě zde Peltonen
Nanogrip Facile mezi mnohou konkurencí vyniká svým kompromisním,
přívětivým komfortem pohodového
lyžování v široké škále podmínek –
zejména těch standardních, neextrémních. To celé umocněno aspektem doslovné nepotřeby mazat.
Možná nejvýmluvnější symboliku
bezúdržbových Nanogripů lze spatřit v terénu na sněhu – a my toho
býváme svědky v průběhu sezóny
v bezpočtu případů: kohokoli jsme
na nanogripových běžkách Peltonenu libovolné generace i modelové
řady potkali a dali se s ním do řeči,
šlo vesměs o vysmáté lyžaře, spokojené ze své volby a spontánně nám
doporučující Nanogripy si pořídit. Má
si lyžařský brand přát něco víc?
Text: Tom Řepík

Ostatně, Nanogripy jako kdyby milovaly jaro! čím teplejší, vlhčí a firnovatější sněhy, tím bývá výkonnost těchto lyží důraznější a vyjížďka na nich
sebejistější a pohodlnější. Pokud by
měla existovat soutěž o Jarního krále
mezi rekreačními běžeckými lyžemi,

www.inasport.cz
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G-GRIp N-GRIp

ŽÁDNÉ STOUPACÍ ANI SKLUZOVÉ
VOSKY – ČISTÁ RADOST

G-GRIP
N-GRIP

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 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.
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G-GRIp N-GRIp

Stačí vzít lyže a vyrazit, nepotřebujete ani odrazové ani skluzové vosky.
Model G-GRIP jsou jednoduše ovladatelné lyže pro rekreační lyžaře.

G GRIP SPORT

G-GRIP FACILE

G-GRIP MOVEO

G-GRIP FACILE W
PINK

všechny modely

5 690,-

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

Délky:
Skluznice:
Profil:

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

Délky:
Skluznice:
Profil:

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

Délky:
Skluznice:
Profil:

174, 181, 188, 195 cm
Nanogrip®
univerzální

DOPORUČENÁ DÉLKA LYŽÍ G-GRIP
A N-GRIP K VÁZE LYŽAŘE
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

ZAČNĚTE POUŽÍVAT LYŽE S G-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
pro G-gripové nebo nanogripové lyže.

www.inasport.cz
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všechny modely

5 690,-

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

N-GRIP FACILE
W PINK

Délky:
Skluznice:
Profil:

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

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.

450,-

1. Před použitím lahvičku
dobře protřepejte.
2. Přípravek aplikujte na
skluznice lyží.
3. Nechte skluznici několik
minut zaschnout.

PELTONEN G-GRIP
& NANOGRIP BASE
CLEANER

490,-

450,-

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.
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1 ks

PELTONEN TE

109,-

1 ks

109,-

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

540,PELTONEN
WA
Shirt size XSXXL

PELTONEN
540,-RACE/TR
SHIRT XSXXL

PELTONEN RACING C
Racing cap size S, M, L

PELTONEN THERMO
Thermo Cap size S, M, L

790,PELTONEN HEADBAN
PELTONEN TUBE

2 290,TERMO LEDVINKA
NA PITÍ

570,-

ZÁVODNÍ BATOH
Objem: 50 l
Dostatek prostoru pro
lyžařské vybavení – kapsy mají
dostatečnou velikost. Oddělený
prostor pro lyžařské boty.
Anatomicky tvarované ramenní
popruhy.

1 690,www.inasport.cz
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PELTONEN RACING BAG

PELTONEN

EAM WEAR

3

PELTONEN WCR RACING
SKIS
ZÁVODNÍ
LYŽE

SUPRA X SKATE

Peltonen
skate ski with
improved Nomex
Skateová Elite
lyže Peltonen
Elite an
s vylepšenou
konstrukcí
Honeycomb
construction
with
a
voštinového Core
jádra Nomex
a nověcombined
tvarovanou
špičkou
reshaped
and tail makes
more stablelyžování.
and
a patkoutipumožní
stabilnískiing
a pohodové
relaxed.
A stiffer
front
section
of the
ski increases
Tvrdší přední
část
lyže
zlepšuje
skluzové
vlastnosti
gliding
properties
during
uphill skiing.
při lyžování
do kopce.
Konstrukce
jádra Core
s malým
construction
with
a
lower
camber
creates
better
prohnutím umožní lepší skluz za všech sněhových
glide
in all snow
ski alsonefluorovou
comes
podmínek.
Lyže conditions.
je vyrobenaThis
s novou
with
a a new
Nano
High Speed
base ve
skluznicí
NanoFluor
High Free
Speed
pro zlepšení
skluznosti
material
that improves
glide
in higher
speeds.
vyšších rychlostech.
Lyže
Supra
X skate
je kThe
dostání
Xse
skate
alsoNano
available
with
the Wet
Nano
High
rovněž
skluznicí
High
Speed
pro
mokré
ARMUPSupra
JACKET
&isPANTS
PELTONEN
VEST
Speed
Wet
base
material
for
wet
conditions.
podmínky.
Shirt
size XSXXL
Vest size XSXXL
Délky
Lengths
Skluznice
Base
Profily
Profiles

RAINING

Flexe
Flexes
Podložka
NIS
plate NIS

CAP

181, 188, 193
Nano High Speed,
NHS Wet
Hard track
Universal track
Wet snow track
St ední, tvrdá
Medium,
Stiff
NIS 1.0

12.950 Kč

O CAP

The
Peltonen
collection
World
Kolekce
lyží LW
Peltonen
LW provides
nabízí lyže
naCup
úrovni
level
performance
for juniorské
junior skiers
with
many
Světového
poháru pro
lyžaře
s vybavením
of
the same
topa features
foundvelmi
in the
Elitelyže
and jsou
kategorií
Elite
Racing. Tyto
lehké
Racing
collections.
The Low Weight
určeny lyžařům
do hmotnosti
55 kg. collection is
available for skiers up to 55 kg.

NIS
plate NIS
Podložka

7.170 Kč

PELTONEN SKI BAGS

Ručně vyrobeno ve Finsku

Base
Skluznice
Profiles
Profily
Flexes
Flexe

153, 160, 167, 174
PRG 4100
Universal
Medium
(153-174)
St ední (153-174)
Stiff
Tvrdá(174)
(174)
NIS 1.0

SUPRA X LW

L
engths
Délky

SUPRA X

ND

SUPRA X LW SKATE
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4

PELTONEN
RACINGLYŽE
SKIS
PELTONEN
ZÁVODNÍ

INFRA X CLASSIC
Lyže Peltonen
Elite classic
lyžování
klasickou
Peltonen
Elite classic
ski forpro
classic
XC-skiing.
An
technikou.
Konstrukce
s
vylepšeným
voštinovým
improved Nomex Honeycomb Core construction
jádrem
Nomex
s vyššími
poskytuje
více
with
higher
profile
gives profily
more space
for kick
prostoru
pro
odrazové
vosky
a
menší
odpor
pro
wax and less drag for better glide. In addition,
lepšíhigher
skluz. Vyšší
a přizpůsobivější
the
and more
elastic waxmazací
pocketkomora
gives
umožní navíc
výborný
a jednodušší
odraz bez
excellent,
easier
kick action
without sacrificing
omezení
skluzových
vlastností.
Lyže
se vyrábí
glide. This ski comes with a new Fluor Free
Nano
s novou
nefluorovou
skluznicí
High glide
Speed,
High
Speed
base material
whichNano
improves
in
která zlepšuje
skluzInfra
ve vyšších
Lyže
higher
speeds. The
X classicrychlostech.
is also available
Infra the
X classic
k dostání
se skluznicí
Nano
with
NanojeHigh
Speedrovněž
Wet base
material
for
Highconditions.
Speed Wet pro mokré podmínky.
wet
Lengths
Délky
Base
Skluznice
Profiles
Profily
Flexes
Flexe
NIS
plate NIS
Podložka

188, 195 , 202, 207
Nano High Speed
NHS Wet
Universal / Cold
Wet snow
Medium,
Stiff
St ední, tvrdá
NIS 1.0

12.950 Kč

INFRA X LW CLASSIC
LyžeInfra
InfraXXLW
LWisjsou
závodní
juniorské
pro
The
a classic
racing
ski for lyže
juniors.
klasiku.
Velmilight
lehkéAircell
voštinové
jádro Aircellcore
a závodní
The
super
honeycomb
and
skluznice
PRG
4100
jsou
zárukou
skvělého
výkonu
PRG 4100 racing base guarantee excellent
v různých sněhových
podmínkách.
performance
in various
snow conditions.
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INFRA X LW

INFRA X

Ručně vyrobeno ve Finsku

Délky
Lengths
Skluznice
Base
Profily
Profiles
Podložka
NIS
plate NIS
Flexe
Flexes

153, 160, 167, 174, 181
PRG 4100
Universal
NIS 1.0
St ední (153-181)
Medium
(153-181)
Tvrdá
(174-181)
Stiff
(174-181)

7.170 Kč

5

PELTONEN RACING
SKIS
ZÁVODNÍ
LYŽE

INFRA C CLASSIC
Lyže Infra
Infra CCclassic
classiccomes
se vyrábějí
se stejnou
konstrukcí
The
with the
same easy
to
pro
snadné
lyžování
jako
klasické
lyže
WCR.
ski construction as the WCR classic skis. VeryVelmi
přizpůsobivá
mazací
komora
– je potřeba
menší
elastic
wax pocket
- less
kick power
is needed
to síly
pro
zatížení
odrazové
zóny.
Lyže
poskytují
dostatek
compress grip zone. There is also a lot of space for
místawax,
pro which
odrazové
vosky,drag
což and
snižuje
odpor athe
zvyšuje
kick
reduces
increases
skluzovéproperties
možnostioflyže.
Profil
Universal profile
se závodní
gliding
the ski.
A universal
skluznicí
funguje
skvěle
na
většině
sněhových
with a racing level base material works perfectly
podmínek.
K dispozici
je velmi
široká
nabídka
flexí,
in
most snow
conditions.
Wide
range
of flexes
- také
pro lyžařealso
s vysokou
hmotností.
available
for heavy
weight skiers.
Délky
Lengths
Skluznice
Base
Profily
Profiles
Flexe
Flexes
Podložka
NIS
plate NIS

188, 195 , 202, 207
PRG 4100
Universal
tvrdá+
St ední, tvrdá,
Medium,
Stiff, Stiff+
NIS 1.0

8.570 Kč

INFRA C LW CLASSIC
The
great ski
to start
for lyžařské
a
Lyže Infra
Infra C
C LW
LW is
je askvělou
volbou
pro with
začátky
classic
skiing
career.
It
includes
an
easy
to
ski
kick
kariéry klasickým stylem. Nabízí mazací komoru pro
pocket
with
an se
airvzduchovými
channel corekanálky
and topa velmi
snadné action
lyžování,
jádro
quality
4100
racingPRG
base4100
to increase
speed.
kvalitní PRG
závodní
skluznici
pro zvýšení
rychlosti.

Ručně vyrobeno ve Finsku

5.000 Kč

INFRA C LW

146, 153, 160, 167
PRG 4100
Universal
NIS 1.0

INFRA C

Lengths
Délky
Base
Skluznice
Profiles
Profily
NIS
plate NIS
Podložka
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10

PELTONEN
SKIS
LYŽESPORT
PELTONEN

ZENITH SKATE
Lyže Zenith
Zenith Skate
Skate isje an
výborná
volba
aktivní
The
excellent
ski pro
choice
for
skatové
lyžaře.skiers.
NabízíItveškeré
vybavení
active
skating
comes with
all ofna
thezávodní
racing
úrovni,
ale v lepší
cenové
relaci. Jedná
se o nejlehčí
ski
features
but in
a reasonable
pricerange.
It is
lyži lightest
ve své cenové
která
se the
chová
jako
the
ski in itskategorii,
price range
with
feeling
of
a racelyže.
ski. A
newkonstrukce
core construction
makesže
it
závodní
Nová
jádra umožní,
well
balanced
andlyži
comfortable
ski on. TheProfil
low
lyžování
na této
je klidné atopohodlné.
camber
with racing
base material
increases
s malýmprofile
prohnutím
se závodní
skluznicí
zvyšuje
gliding
properties
in
all
snow
conditions.
skluznost lyže za všech sněhových podmínek.
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ZENITH SKATE

Ručně vyrobeno ve Finsku

Lengths
Délky
Base
Skluznice
Profiles
Profily
Flexes
Flexe
NIS
plate NIS
Podložka

174, 181, 188, 193
PRG 4100
Universal
St ední, tvrdá
Medium,
Stiff
NIS 1.0

7.340 Kč

11

PELTONEN
SPORT SKIS
LYŽE PELTONEN

ACADIA SKATE
Vynikající
kvalitaatzaanskvělou
cenu:
Acadia
Excellent quality
excellent
price:
Acadiajeisnejlehčí
the
lyží
ve ski
svéincenové
dostačuje
lightest
its pricekategorii.
category. Její
The výkon
performance
iofnárokům
sérii závodů
World-Loppet.ofTvrdost
Acadia lyžařů
even vmeets
the requirements
a
až
do 120 kg dělá
z lyží
Acadia dobrou
volbu
různé
World-Loppet
skier.
Stiffnesses
up to 120
kg pro
make
the Acadia
typy
lyžařů.a good choice for a diversity of skiers.
Délky
Lengths
Skluznice
Base
Profily
Profiles
Flexe
Flexes
Podložka
NIS plate NIS

167, 174, 181, 188, 193
PRG 3600
Universal
St
ední, tvrdá
Medium,
Stiff
NIS 1.0

6.560 Kč

ACADIA CLASSIC
A widenabídka
range ofdélek
lengths
and dělá
flexesz makes
Acadia
Široká
a ﬂexí
lyží Acadia
dobré
a good training
even for
a World-Loppet
skier.
tréninkové
lyže ski
dokonce
i pro
lyžaře v seriálu
závodů
Stiffnesses up to
120 kg
thekgAcadia
good
World-Loppet.
Tvrdost
ažmake
do 120
dělá z alyži
Acadia
choice for
a diversity
of typy
skiers.
dobrou
volbu
pro různé
lyžařů.

Ručně vyrobeno ve Finsku

6.560 Kč

ACADIA CLASSIC

181, 188, 195 , 202, 207
PRG 3600
Universal
Medium,
Stiff
ední, tvrdá
St
NIS 1.0

ACADIA SKATE

Délky
Lengths
Skluznice
Base
Profily
Profiles
Flexe
Flexes
Podložka
NIS plate NIS
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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.

2.050 Kč

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.

1.550 Kč

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.

1.550 Kč

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.

1.850 Kč

DELTA JR
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.

1.550 Kč

REX Acadia

Prémiová hůlka pro aktivní lyžaře lyžující klasicky
s tubusem se 60% karbonu. Vhodná také pro lyžování
volně pro lehčí lyžaře.

Délky: 120–170 / 5 cm

REX ASTRA

1.320 Kč

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.

Délky: 120–170 / 5 cm

REX ALTUS

1.150 Kč

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

Délky: 120–160 / 5 cm

REX VEGA

950 Kč

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

Délky: 120–165 / 5 cm

REX DELTA
Délky: 120–155 / 5 cm

REX OMEGA
Délky: 120–155 / 5 cm

REX APOLLO
JUNIOR

820 Kč

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

720 Kč

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

500 Kč

Velmi lehká hůlka pro děti s jednoduchým nastavením
poutka.

400 Kč

Délky: 70–120 / 5 cm

Doporučené délky běžeckých holí a lyží
Výška lyžaře v cm
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

CLASSIC
HOLE
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

SKATING
HOLE
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

CLASSIC
LYŽE
90
90
100
100/110
110
120
120/130
130/140
140/150
140/150
150/160

SKATING
LYŽE
90
90
100
100
110
120
120
130
130
140
145

Výška lyžaře v cm
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200

CLASSIC
HOLE
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170

SKATING
HOLE
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
175

CLASSIC
LYŽE
160/170
170
175
180/185
185/190
190/195
195/200
200/210
200/210
205/210
205/210
210

SKATING
LYŽE
150
155/160
160/165
165/170
170/175
175/180
180/185
185/190
190/195
195
195
195
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MARKA
SOFTSHELL
Velikost: XS–XXL

410 Kč

THERMO PLUS
Velikost: XS–XXL

640 Kč

670 Kč

World cup racing
Velikost: XS–XXL

870 Kč
330 Kč
MARKA
Velikost: XS–XXL

Rtech
Velikost: XXS–XXL

Rtech W
Velikost: XXS–L

870 Kč

LAHTI

KUUSAMO

Velikost: XS–XXL

Velikost: XS–XXL

530 Kč

570 Kč

MITTEN ii
550 Kč

LOBSTER ii
Velikost: XS–XXL
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Velikost: XS–XXL

550 Kč

530 Kč

NORDIC HANSIKAS
Velikost: XS–XXL

the
glove specialist

since 1839

Lillby
30-503256

1.100 Kč
43 €

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

1.380 Kč
54 €

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

1.380 Kč
54 €

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

1.530 Kč
59 €

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

1.920 Kč
74 €

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

1.380 Kč
54 €

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

1.050 Kč
41 €

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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Investigativní časopis

Když chcete
vědět víc.
Vaše Sabina Slonková
neovlivni.cz/predplatne/

BěŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
2022/2023

BLACK CODE X
U LT I M A T E

9.350 Kč
360 €

Unikátní a velmi lehká konstrukce tubusu z laboratoře 4KAAD s hmotností menší než
50 g/m. Tyto hole s výměnným systémem košíčku CHANGE-IT mají nejlehčí a nejsilnější
tubus, jaký kdy naši inženýři spolu s nejlepšími světovými sportovci vymysleli.

DOSTUPNÁ V DÉLKÁCH 130-180/ 2.5CM.
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CODE HD

5.920 Kč
228 €

CODE 9

BK-YELL

3.440 Kč
133 €

CODE 9

PINK-YELL

3.440 Kč
133 €

Velmi lehká konstrukce tubusu pro Světový
pohár s technologií Blackcode. Hůlka
je čistě závodní s nejnovější technologií
vysokomodulového karbonu HM
a s výměnným systémem košíčku CHANGE-IT.
100% HM superlehká 59 g/m

100% karbon diamant s korkovou
rukojetí a poutkem AV Pro. Košíček
Change-It. Skvělé pro maratony
a závody. Výměnný systém košíčků
CHANGE-IT.

100% karbon diamant s korkovou
rukojetí a poutkem AV Pro. Košíček
Change-It. Skvělé pro maratony
a závody. Výměnný systém košíčků
CHANGE-IT.

DOSTUPNÁ V DÉLKÁCH 130-175/ 5CM.

DOSTUPNÁ V DÉLKÁCH 130-175/ 5CM

DOSTUPNÁ V DÉLKÁCH 130-175/ 5CM
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BLACKCODE JR

1.490 Kč
58 €
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CODE 6

2.040 Kč
79 €

CODE 740

1.210 Kč
47 €

Tubus 30% karbon diamant s korkovou rukojetí a se závodním poutkem
AV Pro velikosti S. Košíček Flash L
s wolframovým bodcem.

Prémiový tubus se 60 % karbonem
s korkovou rukojetí a poutkem AV Pro.
Vyměnitelný košíček Change-It. Oblíbená
hůlka a vítěz testů pro maratonské tratě
a sportovně orientované lyžaře. Výměnný
systém košíčků CHANGE-IT.

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

DOSTUPNÁ V DÉLKÁCH 70-140/ 5CM

DOSTUPNÁ V DÉLKÁCH 130-175/ 5CM

DOSTUPNÁ V DÉLKÁCH 130-160/ 5CM

CODE 600

1.020 Kč
40 €

CODE 600 JR

1.000 Kč
40 €

Tubus z kompozit karbonu s korkovou
rukojetí a páskem AV black nebo
biatlonovým páskem exit bez možnosti
nastavení. Vysoce kvalitní design
a odolnost značí skvělý výrobek pro
rekreační a rodinné lyžování. Pro ochranu
tubusu je použita pružná barva.

Tubus z kompozitního karbonu
s korkovou rukojetí a páskem AV black
nebo biatlonovým páskem exit bez
možnosti nastavení. Vysoce kvalitní
design a odolnost značí skvělý výrobek
pro rekreační a rodinné lyžování. Pro
ochranu tubusu je použita pružná barva.

DOSTUPNÁ V DÉLKÁCH 130-160/ 5CM

DOSTUPNÁ V DÉLKÁCH 60-135/ 5CM
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AV PRO SKIN

550 Kč
22 €
AV PRO SKIN JE NOVÉ VÝKONNOSTNÍ POUTKO S ODOLNOU 3VRSTVOU NYLONOVOU KONSTRUKCÍ. ZAPÍNÁNÍ JE NA SUCHÝ ZIP BEZ PLASTOVÉ PŘEZKY A SPONY, ABY POUTKO SEDĚLO NA VAŠÍ RUCE
JAKO DRUHÁ KŮŽE.

Dostupné ve velikostech XS-XXL

KARBONOVÁ
RUKOJEŤ S KORKEM

550 Kč
22 €
Karbonová rukojeť 4KAAD s korkem
po celém obvodu, velmi lehká
konstrukce, pevný úchop pro každou
ruku. Klínek drží poutko bezpečně,
snadno se napojuje a to i s rukavicemi.
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POUTKO
AV PRO RACE

550 Kč
22 €
Pro závodníky, kteří nechtějí dělat
kompromisy při svém výkonu. Velmi
lehké poutko s úzkým sevřením a zvlášť
nastavovacím páskem je zárukou
maximální přesnosti a přenosu síly
do hůlky.
Velikosti: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

POUTKO
BIATHLON PRO

550 Kč
22 €
Prémiové poutko Biathlon Pro je
vyrobené pro biatlonový Světový
pohár. Má speciálně tvarovaný popruh
s podporou zápěstí pro maximální
přenos síly.
JEDNA VELIKOST

BRÝLE SNOW EAGLE XC

2.180 Kč
84 €

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 a ochranu proti zamlžení.
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TAŠKY A DALŠÍ VÝROBKY
LYŽAŘSKÝ VAK PRO SVĚTOVÝ POHÁR na 8, 3 nebo 1 PÁR LYŽÍ - 210 cm
4 páry

1.020 Kč
40 €
2 páry

790 Kč
31 €

LYŽAŘSKÝ VAK XL NA 6 PÁRŮ
1.570 Kč
61 €

LYŽAŘSKÝ VAK XL NA 15 PÁRŮ
3.130 Kč
121 €

2.350 Kč
91 €

BATOH 45 L PRO SVĚTOVÝ POHÁR
84

9.280 Kč
357 €

VELKÁ CESTOVNÍ TAŠKA NA
KOLEČKÁCH, 90 L

3 ks

2.200 Kč
85 €

6 ks

2.750 Kč
106 €

PŘEPRAVNÍ VAK
NA HŮLKY
Přepravní vak na hůlky pro 3 nebo 8
párů. 175 cm

TERMO LEDVINKA

Objem asi 1 l. Dvojitá izolace z pěny a fólie.

860 Kč
34 €
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Narzissendorf Zloam
V srdci štýrské Solné komory, jen n kolik minut od jezera Grundlsee, se nachází
uprost ed okouzlující horské krajiny nov otev ená vesni ka Narzissendorf Zloam.
V oblasti Ausseer Land si užijete p íjemný pobyt, spole nou zábavu a zimní sportování.
Prázdninové domy a apartmány až pro 12 lidí jsou vystav né v typickém ausseerském
stylu. Nabízejí útulné ložnice a koupelny, velký obývací prostor s jídelním koutem,
kuchyní, balkónem a terasou. Pro p íjemné teplo v každém ro ním období se ve
v tšin dom nachází krb a sauna.
Zloam Wirt, tamní hostinec, nabízí tradi ní a domácí kuchyni. Odtud m žete dostat
také na objednávku snída ové boxy až do domu. Na chutnou snídani i n co sladkého
ke káv se m žete sejít v kavárn Wiesencafe.

Sportovní aréna Zloam
• Lyža ský vlek
Zloam – vlek se ty mi
sjezdovkami, lanový vlek
pro d ti a no ní lyžování
• Sá kování na p írodní
sá kovací dráze
• Bruslení v hale i na
p írodním kluzišti
• Metaná
• Jízda na koních –
dobrodružství s poníky,
jezdecká výuka pro
za áte níky i pokro ilé,
jízdy ko árem
• 4 D lukost elba, st elba ze
vzduchovky
• Túry se sn žnicemi
a s pochodn mi
• P j ovna sportovního
vybavení
• D eva ská a kreativní
dílna – workshopy a kurzy
• Zvuková dílna –
workshopy a kurzy
• Hudební a um lecký
program v sále Kölblsaal

Info & rezervace
Narzissendorf Zloam
Archkogl 188
8993 Grundlsee
Tel.: +43 3622 20990
Email: rezeption@zloam.at
www.zloam.at

Katalog lyží
2022/23

VOYAGER
A GENTLEMAN
Jeffrey Tirman je CEO Elan Group. Je velmi oddaným byznysmenem,
který od roku 2015 udržuje loď Elan ve správném kurzu a zároveň
žije aktivním životním stylem, ve kterém má speciální místo lyžování.
A jako takový je přímo archetypem uživatele skládacích lyží Voyager.

Gregor Šket
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Archive Elan
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Pan Tirman je mužem s dynamickým programem. Sídlí v Londýně, ale zároveň je jedním z těch
jedinců, pro které je obtížné říct, kde mají domov. Jeffrey Tirman je kosmopolitou v každém smyslu
slova. Je fascinovaný mezinárodním pulzováním britského hlavního města, pořádkem a poklidem
Ženevy a idylickou krásou krajiny kolem obce Gorenjska. Kamkoli jde, rychle se zaměří na podstatu
místa a užívá si ji. Pan Tirman je milý a přátelský muž, ze kterého vyzařuje zdravá sebedůvěra
pramenící ze znalostí, profesionality, obětavosti a tvrdé práce. Při rozhovoru je příjemný a uvolněný.
Jeffrey Tirman vede skupinu Elan od konce roku 2015 a od té doby se společnosti daří navzdory
mnoha výzvám, které představují různé vnější faktory. „Když jsem přišel do Elanu, nevěděl jsem moc
o duchu zdejších inovací, ale brzy jsem si uvědomil, že firma má díky svým inovacím velmi významný
vliv na vývoj a proměnu lyžování. Pak jsem se také aktivně zapojil do vývojových aktivit a maximálně
jsem se snažil povzbuzovat, podporovat a někdy i pomáhat s testováním...“

Modelový uživatel
Jeffrey Tirman je dalek tomu být jen byznysmenem. Je také vášnivým lyžařem, který během své nejlepší zimy dosáhl na
120 lyžařských dní a v poslední době zprůměroval tento údaj na 25 lyžařských dní ročně. Okno v jeho kanceláři v Begunje na
Gorenjskem má úžasný výhled na Julské Alpy s vrcholem Triglav třpytícím se ve slunečním svitu. Vedle jeho stolu leží velká
taška obsahující lyže Voyager a další důležité vybavení. Pokud dostane nutkání lyžovat, stačí si ji jen přehodit přes rameno,
uložit do auta a za půl hodiny je na sněhu. Jako by od začátku cítil, že je ve skutečnosti cílovým uživatelem těchto revolučních
lyží. Vyvstává tak otázka, zda je on určený pro tyto lyže nebo lyže byly vyrobeny pro něj. Bez ohledu na to byl projektem
skládacích lyží nadšen.
„Všechno to začalo vývojem touringových lyží, které Elan vyrobil pro armádu. To nám vnuklo ideu, že bychom tuto inovaci mohli
úspěšně přenést na prodejnější segment sjezdovkových lyží. Mysleli jsme na lidi, kteří žijí v obcích a ve velkých městech, milují
lyžování, ale nemají své vlastní hory. Pro ně lyžování znamená hodně cestování. Kromě Britů mají podobné potřeby také určitě
Nizozemci. V té době jsem trávil hodně času v Londýně a vy víte, že Angličané jsou docela nadšení lyžaři, ale aby si zalyžovali,
musí na letadlo. Cesta na letiště v Londýně zahrnuje jízdu metrem, vlakem nebo vaším autem a přesun je velmi nepohodlnou
záležitostí, obzvláště, když nesete kromě vašich zavazadel ještě lyže. A i skladování je navíc pro Londýňany velkou výzvou.
Proto jsme přišli s nápadem výroby úplně prvních skládacích sjezdových lyží.“

Vždy z první ruky
Jeffrey Tirman rád zkouší nové věci, aby zjistil, jestli teorie a praxe se skloubí do použitelného celku. „Pro mě na tom bylo
nejzajímavější to balení. Jsem osobou, která chce cestovat s co nejmenším zavazadlem a byl jsem ohromen větší taškou
Voyager, kam se kromě lyží a hůlek vejdou ještě lyžáky, helma, brýle, lyžařské kalhoty, bunda, rukavice atd. Do velké tašky se
vejde všechno, co potřebuju pro tři nebo čtyři dny lyžování. Jsem nadšený skutečností, že se všechno vejde do jedné tašky. Jen
to odbavím na letišti a nastoupím do letadla s malým příručním zavazadlem. Často vidím lidi, kteří nosí svou helmu do letadla
a ta se nikam nevejde. Jsem opravdu šťastný, že už se nemusím zabývat takovými záležitostmi.“
Taška Voyager slouží perfektně při různých druzích dopravy a obzvláště skvěle funguje při letecké dopravě a v autech. „Obvykle
řídím z letiště a taška Voyager je tady taky velmi praktická. Pouze ji položím do kufru a nemusím skládat sedadla, což může být
docela otravné. Dokonce i čtyřčlenné rodině se jejich tašky vejdou do kufru.“
Jako by si podvědomě uvědomoval, že je opravdovým ambasadorem lyží Voyager, stává se mu, že je někdy představuje
spontánně úplně cizím lidem: „V Londýně často vidím auta, kterým lyže vykukují z okénka. Na letištích vidím lidi zápasející
s těmi dlouhými taškami pro klasické, neskládací lyže. Často začnu konverzaci a říkám jim, ať si pořídí skládací lyže Elan.
Jednou jsem dokonce ukazoval na letišti Heathrow svou skvěle složenou tašku se svým veškerým lyžařským vybavením
a předváděl jsem proces skládání lyží. Během několika minut se sešlo publikum o 25 lidech, které nemohlo uvěřit svým očím“.
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Výjimečné na sněhu
Na Voyageru je víc než jen být užitečnou pomůckou
při cestování. Lyže mají také neuvěřitelné jízdní
vlastnosti, které jsou rovnocenné a srovnatelné
s klasickými, neskládacími lyžemi: „Necítím rozdíl. V podstatě
jsou silnější než klasické neskládací lyže. V minulých letech jsem
lyžoval na 40 různých modelech lyží a tam opravdu nenajdete rozdíl.
Miluju Ripstick 96, ale Voyager mi nejvíc, co se týče jízdních vlastností,
připomíná řadu Wingman. Jsou opravdu fantastické, jak po stránce
praktičnosti i pro jejich výjimečné jízdní vlastnosti.“
Pro Jeffrey Tirmana je Voyager velmi speciálním výrobkem nesoucím hodně
symboliky: „Díky skládací touringové lyži, kterou jsme vyvinuli pro armádu, jsme výrazně
zvýšili bezpečnostní aspekt. Tato lyže se mnohem lehčeji nese a je mnohem bezpečnější
při výskoku z helikoptéry. Z tohoto hlediska je skok vpřed v oblasti bezpečnosti skutečně
významný. Ale faktem je, že většina uživatelů Voyageru nejsou skialpinisté. Těží z dalších výhod
lyže, které jsem již zmínil. Pro mě osobně byl celý proces tvorby Voyageru dalším důkazem toho,
jak je značka Elan výjimečná a jak oddaná inovacím je po celou dobu své existence. To je to, co mě na
tomto příběhu nejvíce ohromuje. Často si všímám, že Slovinci možná postrádají trochu sebevědomí, ale Elan
je důkazem toho, že je to naprosto neoprávněné a že Slovinci jsou velmi schopní vyrábět špičkové produkty
a vymýšlet úžasná řešení.“
Stejně jako Voyager je víc než lyže, Jeffrey Tirman je víc než jen byznysmen. Je to muž užívající si každý okamžik, který ví,
jak využít čas pro své vlastní radosti. A lyžování je na špici tohoto seznamu: „Nikdy nepřemýšlím o tom, co je nejlepší. Jsem
šťastný pokaždé, když jsem na sněhu. Ve skutečnosti si vytváříte svůj nejlepší den na lyžích. Lyžování je fantastická aktivita, ale
když se jí věnujete s rodinou a přáteli, je to ještě lepší a větší zábava. Lyžování je možná individuální sport, ale společnost je to, co
dělá rozdíl.“

Pro mě osobně byl celý proces tvorby Voyageru
dalším důkazem toho, jak je značka Elan výjimečná
a jak oddaná inovacím je po celou dobu své existence.
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Třemi hlavními cíli jsou u designu funkčnost, intuice a trvalá kvalita. Design také zdůrazňuje
užitečnost, a to způsobem, který se soustředí pouze na podstatné aspekty a dělá z produktu
něco samozřejmého a intuitivního. Tato lyže disponuje zcela novou skládací funkcí, takže u jejího
designu hraje velkou roli intuitivní schopnost složení. Stavu složený/rozložený je dosaženo
rotačním pohybem, který odsune sníh či led. Části, které jsou určeny pro složení a rotaci jsou
vyrobeny tak, aby dlouho vydržely, a to i po bezpočtu opakování. Některé designové prvky byly
inspirovány leteckou ikonografií s odkazem na maximální mobilitu.
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Technologie
Connect
Tajemství revoluční technologie Connect u Elan Voyager spočívá ve čtyřosém mechanismu, který lyži spojí
a zpevní skládacím pantem. Tato technologie je spojená s podložkou Fusion s karbonovým vyztužením
sloužícím jako nosná podložka pro podporu. Tyto dvě součásti fungují společně, aby umožnily pevnost lyže
pro skvělý výkon, ale zároveň dovolí lyži složení do pevného tvaru pro jednoduchý transport.

Technologie
Amphibio
Snadné oblouky & držení hran

Technologie
Connect - pant
Vysoce pokročilý
mechanismus, který lyži
spojí a zpevní skládacím
pantem.

Technologie
Connect - podložka
Všechny komponenty do sebe zapadnou, pevně drží a tvoří strukturálně
silnou, odolnou a živou lyži pro velké
zážitky.
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VOYAGER
ZELENÝ/ČERNÝ/RŮŽOVÝ
FUSION X
Nejlepší doprovod na cesty
Nový Elan Voyager je na světě první, vysoce
výkonná skládací all-mountain lyže. Je
velmi pohodlná k nošení, protože se dá
složit do velikosti 1m. Na druhé straně
má Voyager vše, co náročný lyžař u lyže
potřebuje, a to, aniž by byl snížen její výkon.
KÓD

AARHLL20 (Zelená), AARHLK20 (Černá),
AARHLM20 (Růžová)

PROFIL Amphibio
TECHNOLOGIE

Techn. Connect, Laminovavé dřevěné jádro,
Titanalové vyzt., Karbonové pouzdro

GEOMETRIE 127
DÉLKA RÁDIUS

78

110

160 (12.6), 166 (13.7), 172 (14.9),
178 (16.0)

SYSTÉM/
Fusion X
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ EMX 12.0 GW FUSION X

37.630 Kč
1.448 €
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TERÉN
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upravený
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expert

expert

expert

pokročilý
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pokročilý

středně
pokročilý

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN
ÚROVEŇ LYŽAŘE

vysoká

vysoká

vysoká

pokročilý

středně
pokročilý
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Mějte k horám blíž
s novými lyžemi Elan Voyager

Výbava Voyager nově definuje cestování s lyžemi a skladování lyžařského
vybavení. Pro zabalení složených lyží a hůlek byly vyrobeny dvě tašky
Voyager. Toto balení představuje novou cestovatelskou zkušenost při
cestě z domova do vašeho oblíbeného lyžařského střediska a zmenšení
skladovacího prostoru mezi dobrodružstvími.

VOYAGER CESTOVNÍ TAŠKA

VOYAGER TAŠKA NA 1 PÁR LYŽÍ

Na světě prostorově nejefektivnější a nejstylovější lyžařská
taška na kolečkách určená pro přepravu a cestování
s lyžemi, hůlkami a dalším vybavením Elan Voyager – a to
vše v jednom!

Nejluxusnější a nejelegantnější lyžařská taška speciálně
vyrobená pro lyže a hůlky Elan Voyager. Pevná a kompaktní
taška je skvělá pro snadné a pohodlné cestování.

KÓD_ CG110620000

POPIS_ Velký hlavní oddíl / Dvě přední kapsy na zip / Vnitřní

POPIS_ Dva hlavní velké samostatné oddíly / Dvě přední

kapsa z materiálu mesh / Odnímatelný ramenní popruh /
Rukojeti na nošení

kapsy na zip / Výsuvná rukojeť / Tichá kolečka / Rukojeti
na nošení / Dvě vnitřní kapsy z materiálu mesh / Kapsička
na jmenovku
MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester (Polyester 600D), PVC
SCHVÁLENO PRO CHECK-IN_ š+h+v < 156 cm
ROZMĚRY_ 101x24x30 cm, Objem:: 75L
HMOTNOST_ 7 kg
BARVA_ Černá / Detaily v elanové zelené

9.620 Kč
370 €
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KÓD_ CG212020000

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester (Polyester 600D), PVC
SCHVÁLENO PRO CHECK-IN_ š+h+v < 156 cm
ROZMĚRY_ 100×26×16 cm, Objem: 34L
HMOTNOST_ 1,7 kg
BARVA_ Černá / Detaily v elanové zelené

5.380 Kč
207 €

VOYAGER HŮLKA
KÓD_ CD907620 / TYP_ Pro dospělé / DÉLKA
(CM)_95-130cm (teleskopická), složená
velikost 95 cm / PROFIL_ Alu 7075 / Karbon /
TUBUS_ Ø16mm (Alu 7075) /Ø14mm (Karbon)
/ BARVA_ Petrolejová/Černá / RUKOJEŤ_ Bulwark
Cork BIC Grip / POUTKO_ Elan se suchým zipem
/ TALÍŘEK_ Odnímatelný 50 mm + e-košíček

s karbidovým bodcem TS + aretace v hliníku

KARTÁČ NA ODSTRANĚNÍ
SNĚHU

KÓD_ PSV00320
Po použití lyží vhodně odstraňte sníh z lyží.

VOYAGER HADŘÍK NA
OSUŠENÍ LYŽÍ

KÓD_ PSV00220
Vaše lyže před uskladněním osušte.

3.760 Kč
145 €

Co se vejde
do tašek Voyager?
LYŽAŘ NA CESTĚ

MĚSTSKÝ CESTOVATEL

Další lyžařské dobrodružství je za dveřmi. Vybavení na lyže je
kompletně zabaleno v cestovní tašce Voyager v očekávání další
destinace. Ať je to letecky, vlakem nebo automobilem, Voyager je vždy
připraven vyrazit. Cestování je svižné, jednoduché a rychlé. Žádné
fronty u nadměrných zavazadel, ani stání v půjčovnách. Voyager je
rychlý pruh z vašeho obývacího pokoje k zábavě na horách.

Spojení z domova do lyžařského střediska nebylo nikdy snadnější.
Do auta lehce naložíte pevnou tašku Voyager na 1 pár lyží. Není
potřeba brát střešní box na auto ani skládat zadní sedadlo,
jednoduše vyrazte do vašeho oblíbeného lyžařského střediska, kde
si budete užívat ty nejlepší dny na sněhu.

*Taška obsahuje pouze kartáč na odstranění
sněhu a hadřík na osušení lyží.
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ACE SCX

FUSION X/PLATE
Multiobloukový hybrid
Tyto lyže mají DNA závodních
lyží. Umožní vám provést
perfektně vykrojené krátké
i dlouhé oblouky.

KÓD

AAJHRC21, AAJHRC2C (Protector),
AAJHRF21 (podložka)

PROFIL Camber

Techn. Ace Arrow, Boční hrany

TECHNOLOGIE RST, Dřev. jádro R2 Frame, Dvojitý

Ti, Systém Power Rebound

GEOMETRIE 113

67

100

155(13.5), 161(14.3), 167(15.1),
DÉLKA RÁDIUS
173(15.9), 179(16.7)
Systém Power Rebound (FusionX

SYSTÉM/
+ Karbonová kompozitní podložka)
PODLOŽKA

/ závodní podložka WCR 14

EMX 12.0 GW FUSION X BLK/

VÁZÁNÍ BLUE / PROTECTOR 13.0 FUSION X

/ ER 17.0 FREEFLEX ST BRAKE

25.400 Kč
977 €
98

VYměňte běžný deN
zA pRázDniNy

Hotel St. Oswald se stane Vaší lóží
uprostřed zimního ráje – střediska
Bad Kleinkirchheim. Jedinečná poloha hotelu v nezastavěném místě
Vám umožní nechat myšlenky volně
plynout. Výhledy do daleké krajiny,
tmavomodré nebe a čerstvý horský vzduch Vám dovolí se pořádně
nadýchnout. Pro Vaši sluneční koupel
jsou Vám na klidné terase k dispozici
lehátka s měkkými polstry.

„Skvělé prázdniny
na lyžích pro celou
rodinu“

Jako vášniví lyžaři Vás dovezeme bezplatným skibusem za několik málo minut
přímo ke sjezdovce. Díky propojeným
areálům si můžete pohodlně vychutnat
103 km perfektně připravených sjezdovek.
Náruživí turisté mohou objevovat mnoho
zimních turistických stezek s nádhernými
výhledy. Dětem nabízíme kromě řádění na
sněhu kreativní změnu v našem jedinečném „Stromu života‟ včetně hlídání.
Po návratu ze sjezdovek na Vás v hotelu
St. Oswald čeká příjemná atmosféra pohostinnosti a vřelé přijetí.
Vynikající kuchyni s odpoledními domácími moučníky, s láskou vyzdobené prostory
a srdečnost hostitelů, kteří jsou zde pro
Vás, to vše najdete ve Vašem novém prázdninovém domově – v hotelu St. Oswald!

ZIMNÍ POHODOVÉ DNY „Čistá zimní zábava“
8. 1.– 4. 3. 2023
Balíček obsahuje:
• Ubytování na 4 noci včetně bohaté kulinářské nabídky Hotelu St. Oswald
• Bohatý snídaňový bufet se šťávovým barem
• Polední občerstvení s teplými pokrmy a saláty (13 –15 hodin)
• Odpolední domácí dezerty a koláče (14 –16.30 hodin)
• Večerní 5chodové volitelné menu se salátovým bufetem
• Relaxaci v bazénu a saunách
• Gymnastické a ﬁtness centrum pro vaši novou vitalitu
• 1 poukázku v hodnotě 30 eur na masáže a kosmetické ošetření
• Aktivně zážitkový program – sportovní, příjemný, rodinný
• Příjezd možný denně
Cena na osobu ve dvoulůžkovém pokoji od 495 eur.
Další atraktivní zimní nabídku najdete na https://www.hotel-st-oswald.at
Hotel St. Oswald Hotel BetriebsgmbH & Co KG • Familie Scheriau • Schartenweg 5 & 12 • A-9546 Bad Kleinkirchheim/St. Oswald - Korutany/Rakousko • tel.: +43 (0)4240/591-0 • e-mail: info@hotel-st-oswald.at • www.hotel-st-oswald.at
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expert

expert
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ACE SL
FUSION X

Síla a živelnost
Kombinace síly a energie SLX Fusion
vám umožní explozivně přejít z jednoho
slalomového oblouku do druhého
s dokonalou přesností.
KÓD

AAKHRD21, AAKHRD2C
(Protector)

PROFIL Camber
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169(17.4), 174(19.0),
179(21.1)
Systém Power Rebound

SYSTÉM/
(FusionX + Karbonová
PODLOŽKA

kompozitní podložka)

EMX 12.0 GW
VÁZÁNÍ FUSION X BLK/BLUE /
PROTECTOR 13.0 FUSION X

DÉLKA RÁDIUS

68

104

154(11.0), 159(12.0),
164(12.8), 169(13.5)
Systém Power Rebound

SYSTÉM/
(FusionX + Karbonová
PODLOŽKA

kompozitní podložka)

EMX 12.0 GW
VÁZÁNÍ FUSION X BLK/BLUE /
PROTECTOR 13.0 FUSION X

25.220 Kč
970 €

Slalomář
Stejná DNA jako u SLX Fusion, ale s větší
výdrží. SL Fusion je závodní vůz, který
nechává dostatek paliva v nádrži pro to,
abyste si carving mohli užívat po celý den.
KÓD

AALHRE21, AALHRE2C
(Protector)

PROFIL Camber

Techn. Ace Arrow, Boční
hrany RST, Dřev. jádro R2
TECHNOLOGIE
Frame, Dvojitý Ti, Systém
Power Rebound
GEOMETRIE 121

pokročilý

středně
pokročilý

středně
pokročilý

ACE SLX

Techn. Ace Arrow, Boční
hrany RST, Dřev. jádro R2
TECHNOLOGIE
Frame, Dvojitý Ti, Systém
Power Rebound

100

pokročilý

FUSION X

AAJHRB21, AAJHRB2C
(Protector)

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

PROFIL Camber

25.220 Kč
970 €

proměnlivý

upravený

Rychlost & Síla
GSX Fusion je dokonalým nástrojem
pro dlouhé oblouky, vysoké rychlosti
a nezanechá po vás nic víc než dvě rýhy
a stopy páry.

DÉLKA RÁDIUS

proměnlivý

upravený

FUSION X

69

TERÉN

nízká

TERÉN

nízká

ACE GSX

GEOMETRIE 110

RYCHLOST

RYCHLOST

RYCHLOST
TERÉN
ÚROVEŇ LYŽAŘE

nízká

středně
pokročilý

KÓD

vysoká

vysoká

vysoká

TECHNOLOGIE

Techn. Ace Arrow, Boční
hrany RST, Dřev. jádro R2
Frame, Jedna vrstva Ti,
Systém Power Rebound

GEOMETRIE 121
DÉLKA RÁDIUS

68

104

154(11.0), 159(12.0),
164(12.8), 169(13.5)
Systém Power Rebound

SYSTÉM/
(FusionX + Karbonová
PODLOŽKA

kompozitní podložka)
EMX 11.0 GW

VÁZÁNÍ FUSION X BLK/GRN /

PROTECTOR 11.0 FUSION X

21.740 Kč
837 €
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AMPHIBIO 18 TI2
2

FUSION X

Král carvingu
Amphibio 18 Ti2 jsou lyže plné síly
a přesnosti, králem na svahu
co se týče rychlosti a stability
při přechodu z hrany na
hranu a schopnosti vykrajovat
carvingové oblouky.
KÓD

ABHHGP21, ABHHGP2C
(Protector)

PROFIL Amphibio

Techn. TruLine, Boční hrany

TECHNOLOGIE RST, Laminované dřev. jádro,

Dvojitý Ti

GEOMETRIE 121
DÉLKA RÁDIUS

73

104

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

SYSTÉM/
Fusion X
PODLOŽKA

EMX 12.0 GW FUSION X

VÁZÁNÍ BLK/SIL / PROTECTOR 13.0

FUSION X

21.840 Kč
840 €
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AMPHIBIO 16 TI

AMPHIBIO 14 TI

AMPHIBIO 12 C

Mistr carvingu
Lyže Amphibio 16 Ti jsou dynamickou
kombinací všestrannosti a síly určené
k tomu, abyste si podmanili svahy
v jakýchkoli rychlostech i obloucích.

Horský bojovník
Lyže Amphibio 14 Ti byly vytvořeny pro pocit
skvělé jízdy plně pod kontrolou, umožní
vám sebevědomé a rychlé lyžování bez
vyčerpání.

Horský strážce
Na lyžích Amphibio 12 C si podmaníte
všechny upravené svahy. Díky karbonu si
tyto lyže hravě a s lehkostí poradí s čímkoliv,
co jim naservírujete.

FUSION X

KÓD

ABIHGV21, ABIHGV2C
(Protector)

PROFIL Amphibio

Techn. TruLine, Boční hrany
Jedna vrstva Ti

DÉLKA RÁDIUS

73

104

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

SYSTÉM/
Fusion X
PODLOŽKA

EMX 12.0 GW

VÁZÁNÍ FUSION X BLK/GRN /

PROTECTOR 13.0 FUSION X

20.640 Kč
794 €

KÓD

ABJHGY21, ABJHGY2C
(Protector)

POWER SHIFT

KÓD ABKHHB21
PROFIL Amphibio

PROFIL Amphibio

TECHNOLOGIE RST, Laminované dřev. jádro,
GEOMETRIE 121

FUSION X

Techn. TruLine, Boční hrany

TECHNOLOGIE RST, PowerShell, Dřev. jádro

Techn. TruLine, Boční hrany

TECHNOLOGIE RST, PowerShell, Dřev. jádro

Power, Karbon

Power, Jedna vrstva Ti

GEOMETRIE 125
DÉLKA RÁDIUS

76

104

152(11.6), 160(13.1),
168(14.6), 176(16.2)

SYSTÉM/
Fusion X
PODLOŽKA

EMX 11.0 GW

VÁZÁNÍ FUSION X BLK/ORG /

GEOMETRIE 125

76

104

152(11.6), 160(13.1),
DÉLKA RÁDIUS
168(14.6), 176(16.2)
SYSTÉM/
Power Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

ELS 11.0 GW SHIFT
BLK/GRN

PROTECTOR 11.0 FUSION X

18.510 Kč
712 €

12.450 Kč
479 €
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Alleskönner

vysoká

WINGMAN 86 CTi

RYCHLOST

WINGMAN 82 CTi
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WINGMAN
86 CTI

TERÉN

prašan

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN

prašan

pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

středně
pokročilý

FUSION X/FLAT
Alpské SUV do každého terénu
Wingman 86 CTi spojuje obratnost
potřebnou na pokoření volného terénu
se silnou dovedností carvingu, čímž
se stává vaším dokonalým horským
společníkem.
KÓD

ABAHBR21, ABAHBR2C
(Protector), ABAHBS21 (Flat)

ACE SCX

ACE GSX

ACE GSX TEAM

FUSION X/FLAT

Bezproblémový společník
Dokonalá kombinace výkonu a
jednoduchého ovládání – Wingman 86 Ti
vám nabízí plynulou jízdu za všech podmínek
díky své robustní šířce a konstrukci.

PROFIL Amphibio

Techn. Amphibio TruLine,
Boční hrany SST, Dřev. jádro
TECHNOLOGIE
Tubelite, Karbonové tyčinky,
Jedna vrstva Ti
GEOMETRIE 130

86

115

160(13.8), 166(14.7),
DÉLKA RÁDIUS 172(15.6), 178(16.5),
184(17.4)
SYSTÉM/
Fusion X / Flat
PODLOŽKA

EMX 12.0 GW
VÁZÁNÍ FUSION X BLK/GRN /
PROTECTOR 13.0 FUSION X

23.870 Kč
919 €
104

ACE SLX

WINGMAN 86 TI

KÓD

ABDHBX21, ABDHBX2C
(Protector), ABDHBY21 (Flat)

PROFIL Amphibio

Techn. Amphibio TruLine,

TECHNOLOGIE Boční hrany SST, Laminované

dřev. jádro, Jedna vrstva Ti

GEOMETRIE 130

86

115

160(13.8), 166(14.7),

DÉLKA RÁDIUS 172(15.6), 178(16.5),

184(17.4)

SYSTÉM/
Fusion X / Flat
PODLOŽKA

EMX 11.0 GW FUSION X BLK/

VÁZÁNÍ GRN / PROTECTOR 11.0

FUSION X

20.040 Kč
771 €

Alleskönner

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

středně
pokročilý

RYCHLOST

prašan

prašan

proměnlivý

TERÉN

nízká

prašan

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

upravený

expert

expert

expert

pokročilý

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

nízká

TERÉN

proměnlivý

nízká

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN

TERÉN

prašan

vysoká

RYCHLOST

RYCHLOST
nízká

ÚROVEŇ LYŽAŘE

vysoká

vysoká

RYCHLOST

vysoká

pokročilý

středně
pokročilý

středně
pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

WINGMAN 82 CTI

WINGMAN 82 TI
POWER SHIFT/FLAT

POWER SHIFT

WINGMAN 78 TI

WINGMAN 78 C

Velitel na svahu
Mrštné a rychlé lyže Wingman 82 CTi
vykrajují oblouky na tvrdém sněhu jako
nůž a zároveň dokáží vést neupraveným
terénem s naprostou jistotou.

Tempomat
Lyže Wingman 82 Ti jsou ideální pro
nenáročný carving na všech typech terénu.
Mají sílu posouvat vaše limity, aniž by vás
vyčerpaly.

Důvěryhodný kopilot
Jsou vyrobeny pro lyžaře, kteří chtějí
posunout svůj výkon na vyšší úroveň.
Lyže Wingman 78 Ti jsou velmi stabilní
a disponují schopností posouvat hranice.

Energický carving
Tak jako letadlo letící na autopilota vám
i lyže Wingman 78 C poskytnou hladkou
a zábavnou jízdu bez práce navíc
a nadbytečné hmotnosti.

FUSION X/FLAT

KÓD

ABBHBT21, ABBHBT2C
(Protector), ABBHBU21 (Flat)

PROFIL Amphibio

PROFIL Amphibio

Techn. Amphibio TruLine,
Boční hrany SST, Dřev. jádro
TECHNOLOGIE
Tubelite, Karbonové tyčinky,
Jedna vrstva Ti
GEOMETRIE 129

82

GEOMETRIE 129

SYSTÉM/
Fusion X / Flat
PODLOŽKA

EMX 12.0 GW

VÁZÁNÍ FUSION X BLK/ORG /

PROTECTOR 13.0 FUSION X

82

112

160(12.0), 166(13.1),

DÉLKA RÁDIUS 172(14.3), 178(15.5),

184(16.7)

SYSTÉM/
Power Shift / Flat
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

18.200 Kč
700 €

KÓD ABGHBZ21

KÓD ABGHKC21

PROFIL Amphibio

Techn. Amphibio TruLine,
TECHNOLOGIE Boční hrany SST, Laminované
dřev. jádro, Jedna vrstva Ti

112

160(12.0), 166(13.1),
DÉLKA RÁDIUS 172(14.3), 178(15.5),
184(16.7)

21.860 Kč
841 €

KÓD ABFHBV21, ABFHBW21 (Flat)

ELX 11.0 GW SHIFT
BLK/ORG

PROFIL Amphibio

Techn. Amphibio TruLine,
Boční hrany SST, PowerShell,
TECHNOLOGIE
Dřev. jádro Power, Jedna
vrstva Ti
GEOMETRIE 125
DÉLKA RÁDIUS

78

104

152(11.6), 160(13.1),
168(14.6), 176(16.2)

SYSTÉM/
Power Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

14.130 Kč
544 €

POWER SHIFT

ELS 11.0 GW SHIFT
BLK/GRN

Techn. Amphibio TruLine,

TECHNOLOGIE Boční hrany SST, PowerShell,

Dřev. jádro Power, Karbon

GEOMETRIE 125
DÉLKA RÁDIUS

78

104

152(11.6), 160(13.1),
168(14.6), 176(16.2)

SYSTÉM/
Power Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

EL 10.0 GW SHIFT
BLK/ORG

12.140 Kč
467 €
105

Místo, kde
Místo,
kdesisiskvěle
krásu zalyžujete
zimy
nejen se svými
ratolestmi
opravdu
užijete
Na jihovýchodním úpatí Kralického Sněžníku objevujeme

Na jihovýchodním úpatí Králického Sněžníku objevujeme
horský resort
resort Kraličák.
s vámi“
je motto
tohoto
horský
Kraličák –„Rosteme
areál Králický
Sněžník.
„Rosteme
více
než
600
hektarů
velkého,
unikátně
rozloženého
s vámi“ je motto tohoto více než 600 hektarů velkého,
horskéhorozloženého
areálu, který
nabízí areálu,
ve dvou
údolích
nave11dvou
km
unikátně
horského
který
nabízí
sjezdovek
všech
obtížností,
7
lanovek
a
vleků,
téměř
80
údolích na 10 km sjezdovek všech obtížností, 7 lanovek
km
běžeckých
tras
a
5
tras
pro
skitouring.
To
vše
se
a vleků včetně Funparků, bezmála 80 km bežeckých tras
okolo
jednoho Tovrcholu
atraktivním
anachází
5 tras pro
skitouring.
vše se snachází
okolo názvem
jednoho
vrcholu
Štvanice.
Veúdolí
třetímsi–můžete
Štěpánovském
údolí – sise
můžete
Štvanice.
Ve třetím
užít procházky
sněžužít
procházky
se sněžnicemi,
projížďky
na koni
zcela
nicemi,
či projížďky
na koni čizcela
klidovým
územím.
klidovým
územím.
Zeptali jsme
se majitele
zároveň
Zeptali jsme
se majitele
areálu,
zároveňareálu,
investora
do
investora
do všech změn
inovačních
změn a architektonických
všech inovačních
a architektonických
projektů
projektů
areálu, Dušana
areálu, Dušana
Juříčka.Juříčka.
Proč motto „Rosteme s vámi?“
Proč motto
„Rosteme
s vámi?“
Přirozené
rozložení
areálu
umožňuje dětem užít si zimu i léto
Přirozené
rozložení
areálu
si zimumohou
i léto
prakticky od narození. A kdyžumožňuje
se stanou dětem
rodiči čiužít
prarodiči,
prakticky
od
narození.
A
když
se
stanou
rodiči
či
prarodiči,
se věnovat potomkům na ideálním místě, které již znají. Naučí
mohou
věnovat
potomkům
na zažijí
ideálním
místě,chvíle
které se
již znají.
se
různésedruhy
sportu
a zároveň
příjemné
svými
Naučí
se
různé
druhy
sportu
a
zároveň
zažijí
příjemné
chvíle
se
blízkými v přírodě. Na jižní straně areálu v údolí Hynčic je rozložená
svými
blízkými
v
přírodě.
Na
jižní
straně
areálu
v
údolí
Hynčic
většina modrých sjezdovek. Dětem poskytují chránené prostředíje–
rozloženájsou
většina
modrýcha sjezdovek.
Dětemzasněžované.
poskytují chráněsjezdovky
prosluněné
zároveň na 100%
Nově
né
prostředí
sjezdovky
jsou
prosluněné
a
zároveň
zasněžované
jsme zde vytvořili dětský park – Fun park s krytým pásem
a novým

prostředí - sjezdovky jsou prosluněné a zároveň zasněžované.

vlekem do sedla Štvanice se širokou modrou sjezdovkou, ideální
Na severovýchodní straně jsou černé a červené sjezdovky pro ty,
pro začátečníky. Na severovýchodní straně jsou černé a červené
kteří se lyžovat naučili a užijí si zážitek z jízdy. Máme půjčovny
sjezdovky pro ty, kteří si chtějí užít zážitek z jízdy. Máme půjčovny
lyží, školy lyžování, školy skialpinismu. A také postupně
lyží, školy lyžování, školy skialpinismu. A také postupně rosteme, co
rosteme.
se týče ubytovacích kapacit.

Postaviljste
jsteveve
Vašem
areálu
nejrychlejší
Postavil
Vašem
areálu
nejrychlejší
a navícvyhřívanou
vyhřívanou
lanovkuna
nasever
severod
odAlp.
Alp.Jaká
Jakáje?
je?
lanovku
Novou lanovku
Novou
lanovku jsme
jsme postavili
postavili místo
místo staré
staré na
navelmi
velmiatraktivníchatraktivních
svazích
stříbrnického
údolí,
zde
jsou
tři
středně
těžké
zasněžovasvazích stříbrnického údolí, zde jsou tři středně těžké zasněžované
né sjezdovky
o průměrné
1,5kde
km,si kde
velmi adobře
a
sjezdovky
o průměrné
délcedélce
1,5 km,
velmisidobře
kvalitně
kvalitně
zalyžujete.
Jeden
kilometr
dlouhá
šestisedačka
Doppelzalyžujete. Jeden kilometr dlouhá šestisedačka Doppelmayer
mayer
je nejnovější
typ D-line,
návštěvníky
na za
vrchol
za
je
nejnovejší
typ D-line,
vyveze vyveze
návštevníky
na vrchol
necelé
necelé
4
minuty,
má
přepravní
kapacitu
2550
osob
za
hodinu.
Je
4 minuty, má přepravní kapacitu 2550 osob za hodinu. Je to opravdu
to
opravdu
nejmodernější
lanovka
na
světě
se
dvěma
desítkami
nejmodernější lanovka na světě se dvěma desítkami patentů. Je
patentů. Je bezpečnější
a zároveňméně
energeticky
náročnáči
bezpečnější
a zároveň energeticky
náročná méně
než předešlé
než
předešlé
či
konkurenční
modely.
Pro
hosty
je
důležité,
je
konkurenční modely. Pro hosty je důležité, že je vyhřívaná, že
tichá
vyhřívaná,
tichá
a
komfortní.
Je
navíc
opravdu
krásná,
takže
se
a komfortní. Je navíc opravdu krásná, takže se vám z ní nechce ani
vám z ní nechce ani vystoupit!
vystoupit!

Před nedávnem
v soutěži
Stavba
Před
nedávnem jste
jstedostal
dostalčestnou
cenu vcenu
soutěži
Urbanistický
roku 2021
a nominaci
na Grand
za architekturu
2021.
projekt
roku,
Stavba roku
2021 aPrix
nominaci
na Grand Prix
za
Nejen
inovacemi
roste
Kraličák?
architekturu 2021. Nejen inovacemi roste Kraličák?
Snažím se,
se, aby
aby prostredí,
prostředí,vevekterém
kterémžijeme
žijemea akteré
kterédotváříme,
dotváříSnažím
me,
bylo
funkční
i
krásné.
Proto
zveme
do
areálu
kvalitní
bylo funkční i krásné. Proto zveme do areálu kvalitní architekty,
aby
architekty,
aby
nám
s
tímto
náročným
úkolem
pomohli.
Pod
nám s tímto náročným úkolem pomohli. Pod černou sjezdovkou
sjezdovkou
hynčickém
údolístavba
se nachází
včernou
hynčickém
údolí sevnachází
oceněná
Penzionoceněná
Kraličák
stavba
Penzion
Kraličák
s
unikátní
vyhlídkou
terasy.obranné
Připos unikátní vyhlídkou z terasy. Připomíná jeden z zbunkrů
míná
jeden
z
bunkrů
obranné
linie,
která
areálem
prochází
a
linie, která areálem prochází a stavbu navrhlo architektonické
stavbu JEČMEN.
navrhlo architektonické
studio
Ječmen.
vrcholu
studio
Na vrcholu kopce
Štvanice
stojíNarozhledna
kopce Štvanice
stojí
rozhledna
StříbrnáMartina
TwiggyRajniše
od ikonickéStříbrná
Twiggy od
ikonického
architekta
a jeho
ho architekta
Martina Za
Rajniše.
Za urbanistickou
studii
zcela
HUTI
ARCHITEKTURY.
urbanistickou
studii zcela
klidového
klidového štěpánovského
údolíarchitekt
obdrželBlažek
cenua stříbrnické
architekt
štěpánovského
údolí obdržel cenu
Blažekjsme
a sříbrnické
údolí jsmestudiem
nechali CHYBÍK
navrhnout
údolí
nechali navrhnout
& studiem
KRIŠTOF
CHYBÍK & KRIŠTOF
ARCHITECTS.
Naším
je toto
ARCHITECTS.
Naším cílem
je toto místo
udělatcílem
příjemné
promísto
život,
udělat
příjemné
pro
život,
udržitelné,
funkční
a
v
souladu
s
práci i aktivní odpočinek, udržitelné, funkční a v souladu s přírodou.
přírodou přírodě.

Kam poroste váš areál zítra?
Kam poroste
areál zítra?
Soustředíme
seváš
na tvorbu,
respektive obnovu historického území
Soustředíme
se
na
prostředí
tak, čiabypartneři
si ho užili
děti,
tak, aby si ho užili tvorbu
děti, rodiče,
přátelé
společně.
rodiče,
přátelé
či
partneři
společně.
Dotváříme
areál
ve
spoluDotváříme areál v lůně přírody, která je naší budoucností.
s přírodou,
kteráseje soustředíme
naší budoucností.
V neposlední
řadě se
Vpráci
neposlední
řadě
na letní
aktivity, dostavěli
soustředíme
na
letní
aktivity,
stavíme
tedy
i
lehčí
cyklotraily,
areál
jsme cyklotraily, bobovou dráhu, areál je vrstevnicově protkán
je
vrstevnicově
protkán
stezkami
na
kratší
procházky
i
delší
túry
s
obnovenými, původně německými stezkami na kratší procházky
různými
herními
prvky
s
cílem
společně
stráveného
času
rodičů
s
i delší túry s různými herními prvky s cílem společně stráveného
dětmi.
Nové
stavby
řešíme
v
maximální
možné
míře
energeticčasu rodičů s dětmi. Nové stavby řešíme v maximální možné míře
kou udržitelností
aneboanebo
soběstačností.
Nově
energetickou
udržitelností
soběstačností.
Nověvybudované
vybudované
rybníky,
či
nádrže,
které
zároveň
zadržují
vodu
v
rybníky, či nádrže, které zároveň zadržují vodu v krajině,
krajině, využívají
využívají
nejen
hosté,
ale
i
místní
obyvatelé.
Pořád
se
věnujeme
zemědělnejen hosté, ale i místní obyvatelé. Pořád se věnujeme zemědělské
ské činnosti, masný skot i koně jsou přirozenou součástí tohoto
činnosti, masný skot i koně jsou přirozenou součástí tohoto místa,
místa, stejně tak jako jakékoliv jiné sportovní či
stejně tak jako jakékoliv jiné sportovní či relaxační zařízení.

relaxační zařízení.

Ing. Dušan Juříček

#mojehory

Narozen 11. listopadu 1971
v Olomouci,
Olomouci, je absolventem
absolventem
Mendelovy
zemědělské
Mendelovy zemědělské
a lesnickéa
lesnické
roce založil
2008
univerzity.univerzity.
V roce V
2008
vstoupil
doKraličák
společnost
společnost
s.r.o. Kraličák
a začal
s.r.o.
začal se
rodit projekt
se rodita projekt
horského
areálu
horského
Kraličák, areálu
restart Kraličák,
české restart
krajiny
české
krajiny a žití.
udržitelného žití.
a udržitelného
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RYCHLOST

vysoká

nízká

TERÉN

prašan

proměnlivý

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

středně
pokročilý

RIPSTICK 116
Vznášej se a udolej
Náš nejširší zabiják je zpátky! Byl
navržen našimi závodníky a vylepšen
těmi nejlepšími odborníky. Lyže
Ripstick 116 dokáží plout prašanem,
ale také zaútočit na nejstrmější
a nejnáročnější terény na světě.

KÓD ADAJFD22
PROFIL Amphibio

TECHNOLOGIE

Techn. Carbon Line, Boční
hrany SST, Dřev. jádro
TubeLite, Karbonové tyčinky,
Výplně VaporTip, Laminát

GEOMETRIE 146
DÉLKA RÁDIUS

116

132

177(19.4), 185(20.4),
193(23.3)

HMOTNOST 1900g +/- 50g (185)
SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ ATTACK 17 MN W_O Brake

19.240 Kč
740 €
108

vysoká

RYCHLOST

RYCHLOST

vysoká

RYCHLOST

nízká

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

TERÉN

nízká

TERÉN

nízká

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

expert

pokročilý

středně
pokročilý

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN
ÚROVEŇ LYŽAŘE

NO
DESVÝ
IGN

NO
DESVÝ
IGN

NO
DESVÝ
IGN

vysoká

pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

středně
pokročilý

RIPSTICK 106

RIPSTICK 96

RIPSTICK 88

Volba Glena Plakea
Ripstick 106 jsou ty nejlepší lyže pro
střídající se terény od vrcholu až po základní
tábor, od startu až po cílovou čáru. Není
divu, že se jedná o Glenův nejoblíbenější
model z kolekce Elan.

Vrcholový jezdec
Ripstick 96 sklízí chválu v testech odborných
časopisů a také od profesionálních lyžařů díky
unikátnímu spojení výkonu a nízké hmotnosti.
Tyto lyže dokazují, že jsou dokonalými lyžemi
na freeride při všech sněhových podmínkách.

Freeride & upravená sjezdovka
Ripstick 88 je dokonalá kombinace
všestrannosti, obratnosti a výkonu
pro jakékoliv podmínky na horách, se
kterými se můžete setkat.

KÓD ADBJFN22

KÓD ADCJFX22

PROFIL Amphibio

TECHNOLOGIE

Techn. Carbon Line, Boční
hrany SST, Dřev. jádro
TubeLite, Karbonové tyčinky,
Výplně VaporTip, Laminát

GEOMETRIE 143
DÉLKA RÁDIUS

106

KÓD ADDJGG22

PROFIL Amphibio

120

164(16.0), 172(17.0),
180(18.1), 188(20.4)

TECHNOLOGIE

Techn. Carbon Line, Boční
hrany SST, Dřev. jádro
TubeLite, Karbonové tyčinky,
Výplně VaporTip, Laminát

GEOMETRIE 136
DÉLKA RÁDIUS

PROFIL Amphibio

96

110

164(15.1), 172(16.2),
180(18.0), 188(19.5)

HMOTNOST 1830 +/- 50 (180)

HMOTNOST 1650 +/- 50 (180)

SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA

SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA

VÁZÁNÍ ATTACK 14 MN Brake 110

18.790 Kč
723 €

VÁZÁNÍ ATTACK 14 MN Brake 110

17.580 Kč
677 €

TECHNOLOGIE

Techn. Carbon Line, Boční
hrany SST, Dřev. jádro
TubeLite, Karbonové tyčinky,
Výplně VaporTip, Laminát

GEOMETRIE 130

88

105

148(13.0), 156(13.7),

DÉLKA RÁDIUS 164(14.2), 172(15.4),

180(17.0), 188(18.9)

HMOTNOST 1550g +/- 50g (180)
SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ ATTACK 11 GW Brake 95

15.040 Kč
579 €
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vysoká

RIPSTICK 106

RIPSTICK TOUR 94 + ATK

RIPSTICK BLACK ED.

RIPSTICK TOUR 88 + ATK

RIPSTICK TOUR

nízká

RIPSTICK TOUR
prašan

TERÉN

RIPSTICK

RIPSTICK 96

RYCHLOST

RIPSTICK 116

proměnlivý

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

středně
pokročilý

GIC

RIPSTICK 102 W

RIPSTICK
TOUR 94

RIPSTICK 94 W

Svobodně si jezdit
Nová lyže Ripstick Tour 94 na širší
platformě umožní lyžaři lepší plutí, lyžuje
rychleji a ve volném terénu také snadněji
zatáčí. Její konstrukce umožní spojení
vysokého výkonu při nízké hmotnosti a je
perfektní kombinací freeridového sjezdu
a efektivní schopnosti výstupu. Lyže
Ripstick Tour 94 jsou o sebevědomí ke
zdolávání dlouhých výstupů a zvládnutí
náročných sjezdů.
KÓD ADHJML21
PROFIL Amphibio

TECHNOLOGIE

Techn. Carbon Bridge, Boční
hrana 360°, Laminované
dřev. jádro, Karbon.
vyztužení, Laminát

GEOMETRIE 129

94

109

157 (12.0), 164(13.7),

DÉLKA RÁDIUS 171(15.6), 178(17.4),

185(19.4)

HMOTNOST 1490 +/- 50g (178)
SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ C-RAIDER 12

20.070 Kč
772 €
110

RIPSTICK 94 W BE

RIPSTICK TOUR 94 W

RIPSTICK TOUR 88 W + ATK

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

středně
pokročilý

RYCHLOST
nízká

prašan

prašan

TERÉN

proměnlivý

nízká

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN

prašan

TERÉN

vysoká

RYCHLOST

RYCHLOST

vysoká

nízká

ÚROVEŇ LYŽAŘE

NO
MODVÝ
EL

NO
MODVÝ
EL

NO
MODVÝ
EL

vysoká

pokročilý

středně
pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

RIPSTICK TOUR 88

RIPSTICK TOUR 94W

RIPSTICK TOUR 88W

Dobyvatel vrcholů
Elan Ripstick Tour 88 jsou lyže, na které
svět skitouringu čekal. Lehké, nadnášející,
pevné, silné a všestranné – to vše
v jednom. Na vzniku se podíleli naši
freeridoví sportovci a průvoci, kteří vyžadují
perfekcionismus, kamkoli vyrazí.

Duch svobody a freeridu
Lyže Ripstick Tour 94 W je vyrobena pro
dobrodružné ženy, které chtějí dosáhnout
na všechny výhody lehké technologie na
široké platformě určené pro větší hory
a hlubší sníh.

Hledač dobrodružství
Elan Ripstick Tour 88 W jsou lyže, na
které svět skitouringu čekal. Lehké,
nadnášející, pevné, silné a všestranné – to
vše v jednom. Na vzniku se podílely naše
freeridové sportovkyně a průvodkyně
vyžadující perfekcionismus, kamkoli vyrazí.

KÓD ADHJMV21

KÓD ADKJPV21
PROFIL Amphibio

TECHNOLOGIE

Techn. Carbon Bridge, Boční
hrana 360°, Laminované
dřev. jádro, Karbon.
vyztužení, Laminát

GEOMETRIE 128

88

108

148 (13,7), 156(14.8),

DÉLKA RÁDIUS 163(15.6), 170(16.8),

177(17.6), 184(18.8)

HMOTNOST 1330 +/- 50g (177)
SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA

TECHNOLOGIE

DÉLKA RÁDIUS

PROFIL Amphibio

Techn. Carbon Bridge, Boční
hrana 360°, Laminované
dřev. jádro, Karbon.
vyztužení, Laminát

GEOMETRIE 129

94

109

157 (12.0), 164(13.7),
171(15.6), 178(17.4)

HMOTNOST 1410 +/-50g (171)
SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ C-RAIDER 12

VÁZÁNÍ C-RAIDER 12

17.990 Kč
692 €

KÓD ADKJQG21

PROFIL Amphibio

20.070 Kč
772 €

TECHNOLOGIE

Techn. Carbon Bridge, Boční
hrana 360°, Laminované
dřev. jádro, Karbon.
vyztužení, Laminát

GEOMETRIE 127

88

106

148 (13,7), 156(14.8),

DÉLKA RÁDIUS 163(15.6), 170(16.8),

177(17.6)

HMOTNOST 1150 +/-50g (163)
SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ C-RAIDER 12

17.990 Kč
692 €
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LYŽE GLENA
PLAKEA
Glen Plake spolupracoval s vývojovým týmem Elan
a společně vytvořili lyže hodné jeho podpisu.

Martin Tekše

112

Samo Vidic, Ryan Salm

113

Všichni lyžaři sní o vytvoření svých vlastních lyží. Takových,
které se budou hodit k jejich profilu ve všech směrech, s kterými
to klapne od prvního oblouku, stanou se prodloužením jejich
myšlenek a samozřejmě budou vyhotoveny v jejich oblíbených
barvách. Je to přání, které sdílejí všichni opravdoví lyžaři a ti,
kteří jsou nejlepší na světě, nejsou výjimkou, a to ani když se
jedná o legendu se jménem Glen Plake.
Ale přání je jen jedna věc, realita ta druhá. Dnešní výroba lyží
se znatelně liší od starých časů, kdy lyžaři nosili tlusté vlněné
oblečení a lyžovali na rovných dřevěných prknech. A i tehdy
bylo potřeba k proměně prkna v dobrou lyži mít mnoho znalostí
o dřevě, schopnosti a vysokou úroveň řemeslného umu.
Dnes vyžaduje výroba lyží jedinečné spojení znalostí, řemesla
a nejlepších technologií. Použití různých, nejmodernějších
materiálů v kombinaci se dřevem dovolí konstruktérům zcela
přizpůsobit vlastnosti lyže pro konkrétní účel a to není zdaleka
jednoduchý úkol. Vývojový tým Elan by na toto téma mohl napsat
jednu či dvě diplomové práce.
Zpětná vazba z terénu je klíčovou součástí procesu, proto je
spolupráce s nejlepšími lyžaři naprosto zásadní. Nejen proto,
že jsou skvělí lyžaři, ale rozumí lyži také z jiného úhlu – umí
cítit její vlastnosti, ví přesně, kde jsou hranice jejich schopností
a mají jasno v tom, jak se lyže chová v různých terénech. Ale
nejužitečnější vlastností top lyžaře, co se týká spolupráce
s oddělením vývoje je, že umí své pocity jasně vyjádřit. Jejich
odborné vyjádření je tím nejcennějším pokladem.
Glen Plake je ve všech těchto ohledech skutečně špičkový.
Kromě toho, že je lyžař, je také mužem, kterého zajímají
a vzrušují nové technologie. Mimo to je také fanouškem aut,
motorek a lodí. Není jen typem, který se na věci dívá, ale dychtí
po tom, aby porozuměl tomu, co je pohání a nikdy se nevyhne
tomu, aby vzal do ruky škroubovák nebo hasák. Narozen ve
znamení Panny je předurčen k téměř fanatické posedlosti
dokonalostí a lyžování samozřejmě zůstává jeho největší vášní.
Proto se mu rozzářily oči, když byl osloven, aby hrál aktivní roli
při navrhování lyží, které by nesly jeho podpis.
I ve svých 57 letech stále sleduje a žije lyžařskými trendy.
Zimy tráví lyžováním v horách v Chamonix, světové metropoli
alpinismu a lyžování, kde se opakovaně rodí nové lyžařské
nápady. S Glenovou potřebou skialpinismu spojenou
s množstvím lyžařů vyrážejících do volného terénu, bylo
načasování vývoje nového produktu perfektní. Produktu, který
bude vyhovovat rostoucí kategorii lehkých lyží, které jsou
pohodlné jak pro sjezd tak pro cestu vzhůru.
„Během posledních dvou zim jsme viděli neuvěřitelný nárůst
popularity skialpinismu. Ale se zajímavým vývojem. Skialpinisté
bývali speciální skupinou, která přísahala na vytrvalost
a zdůrazňovala při lyžování aspekt výstupu. Jejich oblíbené
lyže byly co nejlehčí kvůli snadnému výstupu, ale už je tolik
nezajímalo potěšení ze sjezdu. Nyní se však skialpinismem
začali zabývat také věční hledači prašanového sněhu, lidé,
kteří lyžují pro radost ze sjezdu a dávají přednost lyžím co
nejširším, umožňujícím skvělé plutí. Ale tyto lyže jsou pro výstup
příliš široké a těžké a nesplňovaly požadavky na adrenalinové
radovánky poháněné gravitací. Proto bylo nutné začít přemýšlet
o lyžích, které by efektivně spojovaly oboje z těchto světů. Tak se
zrodila řada Ripstick Tour.“
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Plake sedí v ředitelském křesle a je obklopený voňavými kousky
dřeva, které mají změnit svůj celkový stav a proměnit se v lyže.
Začíná vyprávět svůj poslední příběh s charakteristickým
nadšením. Glen lyžuje na lyžích Elan 15 let, ale tento projekt
je pro něj něco speciálního: „Kluci ve vývoji mě pozvali ke
spolupráci na vytvoření lyží, které by nesly můj podpis. To je
opravdu velmi vzrušující a zároveň jsem nesmírně pyšný.“

„Kluci ve vývoji mě
pozvali ke spolupráci na
vytvoření lyží, které by
nesly můj podpis.“

Co je Ripstick Tour?
„Začali jsme s řadou Ripstick a dali jsme si za cíl ji odlehčit
a dát jí vlastnosti, které by byly vhodné pro touring při zachování
její skvělé jízdní kvality,“ vysvětluje Glen a dodává: „Jak víte,
skialpinismus se v poslední době velmi změnil. Bývalo to tak,
že skialpinisté putovali od chaty k chatě a teď mohou na jedné
strávit několik dní a používat ji jako základnu pro túry, které byly
kdysi něco, k čemu jste vzhlíželi a snili o nich, když jste jezdili
kolem.“
Ripstick Tour jsou lyže vhodné pro celodenní lyžařská
dobrodružství zahrnující jak výstupy tak sjezdy. Jejich nízká
hmotnost je zásadní pro výstupy. Když lyžař nese těžký batoh,
počítá se každý ušetřený gram na dalším vybavení. Ale tyto lyže
zvládnou také širokou škálu sněhových podmínek. Při dlouhých
túrách se stává, že se sníh během dne změní. Na povrchu je
suchý prašan, vítr a mráz vytvoří pod ním nepříjemnou krustu
a spodek může být měkký nebo zmrzlý. „Proto potřebujeme
lyže, které zvládnou takové rozdílné podmínky velmi snadno,“
říká Glen. A kdo by to měl lépe znát než Glen, který během
své dlouhé kariéry lyžoval na těch nejodlehlejších místech
naší planety. „Pro snížení vibrací jsme do dřevěného jádra lyží
zabudovali technologii Bridge, která se skládá z trojrozměrných
částí z karbonových vláken. Také jsme použili 360° boční hrany,
abychom se zbavili poměrně velkého množství přebytečného
materiálu a snížili hmotnost lyže. Použitím technologie Amphibio
jsme také dosáhli dobré přilnavosti hran a plutí v různých
sněhových podmínkách,“ pokračuje Glen.
Soudě podle Glenova výstředně-okouzlujícího stylu a jeho
dlouholetého poznávacího znamení – jeho číra, přišla nejlepší
část celého procesu na konci, kdy byl čas vybrat barvy a grafiku,
která lyžím dodá jejich osobitý vzhled: „Tohle pro mě byla
bezpochyby nejzábavnější část osmnáctiměsíčního procesu. Měl
jsem naprostou volnost dělat si, co jsem chtěl. Rozhodl jsem
se pro divoké barvy, které lidem připomínají 80. a 90. léta, ale
moje inspirace ve skutečnosti pocházela z krásných západů
slunce v horách. Velkou část expedic trávíme ve tmě, takže živé
barvy miluju o to víc. Protože lyže Ripstick Tour mají technologii
Amphibio, která je založena na odlišené levé a pravé lyži, navrhl
jsem, abychom skluznice lyží vyráběli v různých barvách.
K mému velkému překvapení s tím souhlasili.“
„Pro svrchní stranu jsme použili propletená éčka, která byla
charakteristickým znakem firmy v 80. letech, kdy Elan slavil
největší závodní úspěchy.“
Pak si vzal Glen bílou fixu a napsal na lyže své jméno: „Když má
být na lyžích moje jméno, musím být s výsledkem spokojený.
Samozřejmě jsem šťastný, mám obrovskou radost. Možná začnu
ale žárlit, až uvidím na svých lyžích jiného lyžaře,“ dodává Glen
Plake svým typickým stylem se srdečným smíchem. A nemůže
se dočkat, až si je vyzkouší na sněhu.
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R I BACKC
P S OU
T O T NTR
UR ICK Y

RIPSTICK

RIPSTICK TOUR

AMP

RIPSTICK
TOUR
104

RIPSTICK TOUR 104 + ATK

RIPSTICK TOUR

NO
MODVÝ
EL

RIPSTICK

RIPSTICK TOUR 88 + ATK

AMPH

WILDCAT

vysoká
RYCHLOST

RIPSTICK 106

Síň slávy
První model lyží hodný podpisu
Glena Plakea se rodil dlouho
a vznikl díky společným
zkušenostem Glena a Elanu.
RIPSTICK 96
RIPSTICK TOUR 94 + ATK
Ripstick Tour 104 designoval
a od základu testoval ambasador
Elanu a průkopník freeskiingu
Glen
Plake.ED.
Lyže představují
RIPSTICK
BLACK
spojení lehké konstrukce nutné
pro efektivní výstup s legendárním
výkonem a stylem Glena.

nízká

prašan

KÓD ADGJSC21
TERÉN

PROFIL Amphibio

Techn. Carbon Bridge, Boční
hrana 360°, Laminované
TECHNOLOGIE
dřev. jádro, Karbon.
vyztužení, Laminát
104

upravený

122

expert

166(19.0), 173(21.5),
DÉLKA RÁDIUS
180(23.0), 187(25.4)
HMOTNOST 1540 +/- 50g (180)

RIPSTICK 94 W

RIPSTICK 94
W BE
SYSTÉM/
PODLOŽKA

Flat

RIPSTICK TOUR 94 W

VÁZÁNÍ C-RAIDER 12 – 108 mm

RIPSTICK TOUR 88 W + ATK

ÚROVEŇ LYŽAŘE

GEOMETRIE 129

proměnlivý

pokročilý

WILDCAT 86 CX

WILDC

středně
pokročilý

20.570 Kč
792 €
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I B VENTU
E X RE

NO
DESVÝ
IGN

AD

RYCHLOST

vysoká

nízká

TERÉN

prašan

proměnlivý

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

středně
pokročilý

IBEX 84
Dobrodružství právě začíná
Od výstupu před rozbřeskem až po
túry po práci s kamarády v místním
lyžařském středisku – lyže Ibex 84
jsou určeny pro lyžaře, kteří si chtějí
zlepšit kondici a hledají spolehlivé
vybavení jak při výstupu, tak při
sjezdu.
KÓD AEDJTL22
PROFIL Mountain Rocker

Techn. Bridge, Laminované

TECHNOLOGIE dřev. jádro, Výplně Vapor,

Podložka CYA, Laminát

GEOMETRIE 120

84

105

149(16.0/15.0),
156(17.0/16.0),
DÉLKA RÁDIUS 163(18.0/17.0),
170(19.0/18.0),
177(20.0/19.0)
HMOTNOST 1400g +/- 50g (170)
SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ C-RAIDER 12

11.500 Kč
443 €
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NO
DESVÝ
IGN

NO
DESVÝ
IGN

vysoká
RYCHLOST

nízká

prašan

prašan

TERÉN

nízká

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN

RYCHLOST

vysoká

pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

IBEX 78

středně
pokročilý

IBEX 84 W

První outdoorová zkušenost
Vstupní brána do světa skialpinismu.
Lyže Ibex 78 jsou dokonalé v tom, že
podpoří vaše rychlé pokroky, jsou vyrobeny
pro lyžaře s minimalistickým přístupem.
KÓD AEFJSB22

KÓD AEEJTQ22

PROFIL Mountain Rocker

Techn. Bridge, Laminované

TECHNOLOGIE dřev. jádro, Výplně Vapor,

Podložka CYA, Laminát

GEOMETRIE 114

78

Svoboda pohybu
Jsou vyrobeny tak, aby byly při výstupu
lehké a rychlé, ale přitom stabilní a pevné
při sjezdu. Lyže Ibex 84 W mají všechno, co
potřebujete a nic, co můžete postrádat.

100

149(16.0/15.0),
156(17.0/16.0),
DÉLKA RÁDIUS 163(18.0/17.0),
170(19.0/18.0),
177(20.0/19.0)

PROFIL Mountain Rocker

Techn. Bridge, Laminované

TECHNOLOGIE dřev. jádro, Výplně Vapor,

Podložka CYA, Laminát

GEOMETRIE 120

84

HMOTNOST 1360g +/- 50g (170)

HMOTNOST 1270g +/- 50g

SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA

SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA

VÁZÁNÍ C-RAIDER 12

10.270 Kč
395 €

105

149(16.0/15.0),
156(17.0/16.0),
DÉLKA RÁDIUS 163(18.0/17.0),
170(19.0/18.0),

VÁZÁNÍ C-RAIDER 12

11.500 Kč
443 €
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VYROBENY PRO SNADNÝ VÝSTUP &
RYCHLÝ SJEZD.
Řada lyží LYNX byla vyrobena pro ty, kteří vědí, že záleží na
každém gramu, když potřebujete být při výstupu rychlí. Tyto
lyže jsou výjimečně lehké, ale pevné a stabilní. Od závodění
až po dlouhé lyžařské túry v rychlém tempu – řada lyží LYNX
nabízí technologii Elan AirLite, která používá důkladně vybraná
a tvarovaná dřevěná jádra snižující hmotnost na minimum pro
efektivitu výstupu, zatímco boční hrany EST-Touring se postarají o snadný a sebevědomý sjezd. Nahoru nebo dolů – řada
lyží LYNX nastavuje standardy u výkonných touringových lyží.
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G
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A
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R

L

I

T

E

Technologie
Airlite

Podložka
CYA

Velmi lehké
a velmi silné

Zajistí
bezpečnou
montáž
vázání na lyži.

Karbonové
vyztužení
Pro nízkou hmotnost,
stabilitu & silný odraz

Boční hrana
EST Touring

Skvělý závodní
výkon.

Sintrovaná
skluznice

Mimořádná odolnost
a skvělé skluzové
vlastnosti.
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Laminované
dřevěné jádro
Airlite
Nejlehčí konstrukce
dřevěného jádra

NO
MODVÝ
EL

RYCHLOST

vysoká

nízká

TERÉN

prašan

proměnlivý

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

středně
pokročilý

LYNX
65 UL
Velmi lehké a velmi rychlé
S hmotností pouze 690 g
nastavuje řada Lynx nový milník
u touringových lyží. Velmi lehké
materiály a technologie AirLite
spolu s touringovými bočními
hranami EST jsou perfektní
kombinací pro efektivní a spolehlivé
vybavení. Užijte si výstup.
KÓD ADPJZH22
PROFIL Early Rise Rocker

Technologie AirLite,
Boční hrany EST Touring,
Laminované dřev. jádro
TECHNOLOGIE
AirLite, Podložka CYA,
Karbon. vyztužení, Sintrovaná
skluznice
GEOMETRIE 94

65

80

150(22.0)
DÉLKA RÁDIUS
160(23.0)
HMOTNOST 690g +/- 30g (160)
SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

20.310 Kč
782 €
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Elan by ATK
Vázání

Výkon díky nízké hmotnosti
Vázání Elan ATK jsou vyrobena podle nejvyšších výkonnostních
standardů. Umožňují nejlehčí, nejspolehlivější a nejpříjemnější způsob,
jak se dostat k horám.

Pouze vázání ATK vám poskytne ten
nejlehčí, nejspolehlivější a nejpříjemnější
způsob, jak se dostat k horám.
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KVALITA A BEZPEČNOST
Kvalita a bezpečnost jsou těmi nejdůležitějšími
vlastnostmi, které má mít touringové vybavení. Proto
jsou vázání Elan vyráběna a testována v laboratoři
ATK tak, aby každé vázání přesně odpovídalo
náročným standardům, která umožní předvídatelné
vypnutí, retenci a výkon. Používáme odolné hliníkové
komponenty, které vydrží roky používání, což dokazují
i nejnižší počty reklamací v jejich třídě.

SPOLEHLIVOST A EXKLUZIVITA

Technologie

Vázání ATK BINDINGS® staví svou identitu na
výjimečnosti: neuvěřitelné lehkosti spojené s nejvyšší
kvalitou a funkčností, okamžitém využití plného
potenciálu vázání ATK®, vytvoření jedinečného
produktu nabízejícího ten nejlepší výkon.

CAM RELEASE SYSTEM
Patentovaný systém vypínání CAM RELEASE SYSTEM®
je umístěný uvnitř patky vázání, řídí nášlap bot a také
vertikální vypnutí v případě pádu.

VYROBENO V EVROPĚ
Celý výrobní proces (od návrhu až po dodání) je
zrealizován s italskou vynalézavostí a řemeslným
umem, které jsou zárukou dosažení nejvyšších
standardů v oblasti kvality, inovace a designu.

TECHNOLOGIE A INOVACE
Neustálé inovace a technologický výzkum sahající
od výrobních metod až po objevování nových
patentovaných systémů. Celé kovové části vázání
ELAN by ATK jsou obráběny na soustruzích CNC, čímž
je zajištěna maximální míra přesnosti, spolehlivosti
a bezkonkurenční lehkosti, díky kterým jsou tyto
výrobky proslulé po celém světě.

SNOW PACK PROOF
Speciální tvar špičky vázání zabraňuje hromadění
sněhu a ledu pod upínacími prvky.

E
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S

EASY ENTRY SYSTEM
Tento systém disponuje novou geometrií přední části
vázání.

MAGNETO HEEL FLAPS
Jednoduchý magnetický systém umožní stabilizaci
patní klapky.

SERVIS – 360°
Technická způsobilost, personalizace servisních
služeb a rychlost zásahu profesionálů z ATK patří
k silným stránkám, které jim pomáhají získat důvěru
všech zákazníků vyžadujících efektivní služby, rychlé
reakce a řešení.

ELASTIC RESPONSE SYSTEM
Umožní přirozený ohyb lyže, a to i v případě velkých
skoků a kompresí.
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16.630 Kč
640 €

C-RAIDER 12

MODVÝ
EL

Spolehlivé a efektivní

HMOTNOST_

NO

KÓD_ DTTB0121

305 g

DIN_ 5-12
POSUV PATY_ 25 mm
MOŽNÉ BRZDY [MM]_ 86/91/97/108/120

Vázání Carbon RAIDER 12 je jedno
z nejlehčích touringových vázání na trhu
s vypínací sílou 12 DIN a brzdami. Podložka
pod špičkou s karbonovým vyztužením zajistí
optimální rozložení tlaku na hrany, rám, patky
a další podstatné části z hliníku se postarají
o ještě lepší výkon a odolnost.

MÓDY CHŮZE_Flat/ +27,5/ +30/ + 44/ + 49 mm
MATERIÁL_ Alu 7075, Nerezová ocel, POM, 30%
Karbon kompozit

E
E
S

TECHNOLOGIE_

ELAST. PRUŽNOST PATY_12 mm (E.R.S.)
MOŽNOST_ Freeridová podložka

RAIDER 12 DEMO

MODVÝ
EL

18.850 Kč
725 €

Inovace pro více uživatelů

HMOTNOST_

NO

KÓD_ DTTB0221

450 g

DIN_ 5-12
POSUV PATY_ 60 mm (30 špička, 30 pata)

RAIDER 12 DEMO je jedno
z nejkompaktnějších a nejlehčích demo
touringových vázání na trhu. Bez jakéhokoli
nářadí budete s rychlostí blesku schopni
dosáhnout posuvu až 60 mm prakticky
pro každou botu.

MOŽNÉ BRZDY [MM]_ 86/91/97/108/120
MÓDY CHŮZE_ Flat/ +27,5/ +30/ + 44/ + 49
MATERIÁL_ Alu 7075, Nerezová ocel, POM

TECHNOLOGIE_

E
E
S

ELAST. PRUŽNOST PATY_ 8 mm (E.R.S.)

RAIDER 10 DEMO

MODVÝ
EL

16.620 Kč
640 €

Expert se širokým záběrem

HMOTNOST_

NO

KÓD_ DTTB0521

380 g

DIN_ 4-10

RAIDER 10 DEMO je výhodnou variací
vázání Raider 12 Demo. Má možnost
posuvu až neuvěřitelných 80 mm, díky
čemuž pojme prakticky každou botu, která
je k dostání.

SPECIFIKACE
LYŽAŘSKÝCH
HŮLEK VIZ
STRANA 165.

POSUV PATY_ 80 mm (30 špička, 50 pata)
MOŽNÉ BRZDY [MM]_ 86/91/97/108/120
MÓDY CHŮZE_ Flat/ +26,5/ +40
MATERIÁL_ Alu 7075, Nerezová ocel,
POM, 30% Karbon kompozit

TECHNOLOGIE_

ELAST. PRUŽNOST PATY_ 10 mm (E.R.S.)

RAIDER TWEENER 5

10.150 Kč
391 €
MODVÝ
EL

Svobodný junior

HMOTNOST_

NO

KÓD_ DTTB0621

290 g

DIN_ 1,5-5

E
E
S

RAIDER TWEENER 5 je první plně pinové
vázání pro juniory a mládež. S hmotností
290 g umožní mladým touringovým
nadšencům naplno a pohodlně pozorovat
a objevovat přírodu a hory.

POSUV PATY_ 50 mm
MOŽNÉ BRZDY [MM]_ 75/86/91/97/102
MÓDY CHŮZE_ Flat, +50 mm
MATERIÁL_ Alu 7075, Nerezová ocel, POM,
30% Karbon kompozit

TECHNOLOGIE_

E
E
S

ELAST. PRUŽNOST PATY_ 10 mm (E.R.S.)

KÓD_ DTTC0121

KÓD_ DTTC0121

HMOTNOST_ 68 g (91mm)

HMOTNOST_ 29 g

VELIKOST_ 75/86/91/97/102/108/120

KOMPATIBILNÍ_ Vázání C-RAIDER 12
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KÓD_ DTTC0421

(lyže se šířkou více než 94 mm)

NO

1.690 Kč
65 €

HMOTNOST_ 15 g

MODVÝ
EL

NO

MODVÝ
EL

KOMPATIBILNÍ_ Se všemi vázáními

1.690 Kč
73 €

ŘEMÍNEK
S KEVLAROVÝM JÁDREM

660 Kč
26 €

NO

FREERIDOVÁ
PODLOŽKA

MODVÝ
EL

STOUPACÍ ŽELEZA
ATK

U
PA
C
ÍP
ÁS
Y
ST
O

Elan stoupací pásy
Lyžování a výstup do hor za pomoci lidské síly a stoupacích pásů přináší nenahraditelnou dobu strávenou
s přáteli a rodinou, což je skvělé zvláště tehdy, když se ještě navíc můžete bezpodmínečně spolehnout
na maximální funkčnost a výkon vašeho vybavení.
Naše stoupací pásy s technologií HYBRID disponují mimořádnou přilnavostí a odpudivostí vody,
aby vydržely několikadenní výšlapy.

MATERIÁL_ Mohér/nylon 65% – 35%
ADHEZE_ Technologie Hybrid
TYP_ Předtvarovaný stoupací pás
FIXACE NA ŠPIČCE_ Kovový háček
FIXACE NA PATCE_ Spona

MATERIÁL_ Mohér/nylon 65% – 35%
ADHEZE_ Technologie Hybrid
TYP_ Předtvarovaný stoupací pás
FIXACE NA ŠPIČCE_ Kovový háček
FIXACE NA PATCE_ Spona

MATERIÁL_ Mohér/nylon 65% – 35%
ADHEZE_ Hybrid Technologie
TYP_ Předtvarovaný stoupací pás
FIXACE NA ŠPIČCE_ Kovový háček
FIXACE NA PATCE_ Spona

RIPSTICK
116 SKINS

RIPSTICK TOUR
104 SKINS

IBEX 84W/84
SKINS

KÓD_ DTS12221
DÉLKY_ 177, 185, 193
HMOTNOST_ 560 g/pár (185)
MODEL LYŽÍ_Ripstick 116

KÓD_ DTS13221
DÉLKY_ 157, 164, 171, 178, 185
HMOTNOST_ 460 g/pár (178)
MODEL LYŽÍ_Ripstick Tour 94W/94

KÓD_ DTS11421
DÉLKY_ 163, 170, 177, 184
HMOTNOST_ 470 g/pár (170)
MODEL LYŽÍ_Ibex 94 Carbon

5.270 Kč
203 €

5.140 Kč
198 €

RIPSTICK
102W/106 SKINS

RIPSTICK TOUR
94W/94 SKINS

IBEX 78
SKINS

KÓD_ DTS12021
DÉLKY_ 154, 162/164, 170/172,

KÓD_ DTS13021
DÉLKY_ 156, 163, 170, 177, 184
HMOTNOST_ 420 g/pár (177)
MODEL LYŽÍ_Ripstick Tour 88W/88

KÓD_ DTS11221
DÉLKY_ 149, 156, 163, 170, 177
HMOTNOST_ 430 g/pár (170)
MODEL LYŽÍ_Ibex 84 Carbon

5.140 Kč
198 €

5.430 Kč
209 €

RIPSTICK 94W/96
SKINS

RIPSTICK TOUR
88W/88 SKINS

Údržba

KÓD_ DTS11821
DÉLKY_ 146, 154, 162/164, 170/172, 178/180,

KÓD_ DTS01020
DÉLKY_ 149, 156, 163, 170, 177
HMOTNOST_ 410 g/pár (170)
MODEL LYŽÍ_Ibex 78

178/180, 188

HMOTNOST_ 530 g/pár (178/180)
MODEL LYŽÍ_Ripstick 102W/106

5.200 Kč
200 €

188

HMOTNOST_ 530 g/pár (178/180)
MODEL LYŽÍ_Ripstick 94W / 96

5.200 Kč
200 €

5.430 Kč
209 €

5.090 Kč
196 €

RIPSTICK 88W/88
SKINS
KÓD_ DTS11621
DÉLKY_ 146/148, 154/156, 162/164,

170/172, 178/180, 188
HMOTNOST_ 510 g/pár (178/180)
MODEL LYŽÍ_Ripstick 88W / 88

5.200 Kč
200 €
RIPSTICK
86TW/86T SKINS

ČISTICÍ SPREJ HYBRID
KÓD_ DTSA0121000
POPIS_100ml sprej pro odstranění ulpělé špíny
nebo zbytků vosku na hybridním lepidle.

790 Kč
31 €
STOUPACÍ VOSK
KÓD_ DTSA0221000

KÓD_ DTS12421
DÉLKY_ 138, 148, 158, 168
HMOTNOST_ 430 g/pár (158)
MODEL LYŽÍ_Ripstick 86TW / 86T

POPIS_40 g parafínový vosk pro zlepšení
životnosti a ochranu stoupacích pásů před
namrzáním.

5.200 Kč
200 €

240 Kč
10 €
125
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RYCHLOST

vysoká

nízká

TERÉN

prašan

proměnlivý

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

středně
pokročilý

ELEMENT
ORANGE
LIGHT SHIFT
Láska na první oblouk
Lyže Element vám opravdu pomůžou.
Jsou vyrobeny tak, aby vám zvýšily
sebevědomí a pomohly najít
rovnováhu a získat kontrolu nad
lyžemi při každém vašem oblouku.

KÓD ABFHQX21
PROFIL Parabolic Rocker
TECHNOLOGIE

Techn. Groove, Power Shell,
Dřev. jádro Dual, Laminát

GEOMETRIE 127

76

102

144(10.6), 152(12.0),
DÉLKA RÁDIUS 160(13.5), 168(15.2),
176(16.9)
SYSTÉM/
Light Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

9.500 Kč
366 €
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EL 10.0 GW SHIFT
BLK/ORG

RYCHLOST

RYCHLOST

RYCHLOST

vysoká

nízká

prašan

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

proměnlivý

TERÉN

nízká

TERÉN

nízká

TERÉN

nízká

proměnlivý

upravený

expert

expert

expert

expert

pokročilý

pokročilý

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

středně
pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

ELEMENT
BLACK RED

ELEMENT W
WHITE

ELEMENT W
BLACK

LIGHT SHIFT

LIGHT SHIFT

LIGHT SHIFT

LIGHT SHIFT

KÓD ABMHQZ21

KÓD ABFHQY21

PROFIL Parabolic Rocker

Techn. Groove, Power Shell,
Dřev. jádro Dual, Laminát

GEOMETRIE 127

76

102

144(10.6), 152(12.0),
DÉLKA RÁDIUS 160(13.5), 168(15.2),
176(16.9)
SYSTÉM/
Light Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

9.500 Kč
366 €

KÓD ABMHPH21

PROFIL Parabolic Rocker

EL 10.0 GW SHIFT
BLK/GRN

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE 127

76

102

144(10.6), 152(12.0),
DÉLKA RÁDIUS 160(13.5), 168(15.2),
176(16.9)
SYSTÉM/
Light Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

9.500 Kč
366 €

KÓD ABMHPJ21

PROFIL Parabolic Rocker

Techn. Groove, Power Shell,
Dřev. jádro Dual, Laminát

EL 10.0 GW SHIFT
BLK/BLK

pokročilý

středně
pokročilý

středně
pokročilý

ELEMENT
GREEN

TECHNOLOGIE

proměnlivý

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN
ÚROVEŇ LYŽAŘE

vysoká

vysoká

RYCHLOST

vysoká

TECHNOLOGIE

PROFIL Parabolic Rocker

Techn. Groove, Power Shell,
Dřev. jádro Dual, Laminát

GEOMETRIE 127

76

102

144(10.6), 152(12.0),
DÉLKA RÁDIUS
160(13.5), 168(15.2)
SYSTÉM/
Light Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

9.290 Kč
358 €

ELW 9.0 GW SHIFT
BLK/PURPLE

TECHNOLOGIE

Techn. Groove, Power Shell,
Dřev. jádro Dual, Laminát

GEOMETRIE 127

76

102

144(10.6), 152(12.0),
DÉLKA RÁDIUS
160(13.5), 168(15.2)
SYSTÉM/
Light Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

ELW 9.0 GW SHIFT
BLK/TRQ

9.290 Kč
358 €
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USMÍVAJÍCÍ SE
ŠVÝCAR
Ryan Regez je zajímavý chlapík. Na tradičně rezervované Švýcary je překvapivě
nespoutaný, zábavný a otevřený. Pochází ze švýcarské obce Wengen, která je
domovem ikonického sjezdu Lauberhorn, a lyžování mu proudí krví. Začal jako
závodník ve sjezdovém lyžování, později se přesunul na skicross, kde se stále
umísťuje mezi nejlepšími na světě. Minulou sezónu vzal skicrossový svět útokem,
vyhrál zlatou medaili na olympijských hrách v Pekingu a získal křišťálový glóbus pro
nejlepšího skicrossového závodníka ve Světovém poháru v sezóně 2021/22.

Martin Tekše
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Ryan Regez Personal Archive, GEPA, Elan Archive
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JAKÝMI TŘEMI SLOVY BY SES CHARAKTERIZOVAL?
Osobitý, cílevědomý, ambiciózní.
JAKÁ JE TVOJE DEFINICE LYŽOVÁNÍ?
Nadšení a zábava. Je to jeden z nejlepších pocitů na světě.
MĚL JSI V DĚTSTVÍ NĚJAKÉ VZORY?
Mike Schmid, Alex Fiva.
CO PRO TEBE ZNAMENÁ RYCHLOST?
Adrenalin a svobodu.
JAKÝ JE TVŮJ OBLÍBENÝ LYŽAŘSKÝ MOMENT?
Když jsem vyhrál olympiádu a poprvé stanul na stupních vítězů
ve Světovém poháru.
MŮŽEŠ POPSAT SVŮJ PERFEKTNÍ LYŽAŘSKÝ DEN?
Slunečný den, brzy ráno, -5 °C, bez lidí, skvělé sjezdovky.
JAKÉ JSOU TVÉ NEJLEPŠÍ A NEJHORŠÍ LYŽAŘSKÉ VZPOMÍNKY?
Už jsem zmínil ty nejlepší a nejhorší byly, když jsem si v roce 2017 zranil
koleno.
CO BY Z TEBE BYLO, KDYBY JSI NEBYL LYŽAŘ?
Influencer, tulák, architekt, esportový profík.
KDYBYS MOHL HLASOVAT PRO NEJLEPŠÍHO LYŽAŘE VŠECH DOB,
KDO BY TO BYL?
Stále aktivní – Alex Fiva, Brady Leman, J. F. Chapuis.
JAKÝM DALŠÍM SPORTŮM SE VĚNUJEŠ?
Tenis, volejbal, golf, turistika, cyklistika.
KDYŽ ZIMA SKONČÍ, POČÍTÁŠ DNY DO DALŠÍ NEBO SE TĚŠÍŠ
NA LÉTO?
Miluju léto a nevadilo by mi, kdyby bylo delší.
JAKÉ JSOU TVOJE OBLÍBENÉ LETNÍ AKTIVITY?
Volejbal, paragliding.
JAKÁ JSOU TVOJE OBLÍBENÁ LETNÍ A ZIMNÍ MÍSTA?
Wengen.
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JAKÁ BYLA TVOJE POSLEDNÍ DOVOLENÁ?
Týden s chlapama v Itálii.
KDYBYS MĚL VÍKEND, TÝDEN A MĚSÍC A PENÍZE BY NEBYLY
PROBLÉM, KAM BYS VYRAZIL?
Víkend v Paříži, týden v Kapském městě v Jižní Africe a měsíc na Havaji.
JAK BYS POPSAL SVŮJ OSOBNÍ STYL?
Divoký, ale klidnější než dříve.
NOSÍŠ NĚJAKÉ OZDOBY NEBO TALISMANY PRO ŠTĚSTÍ?
V podstatě ne a talismanem je moje spodní prádlo.
CO DĚLÁŠ JAKO DOBROVOLNÍK A PRO SNÍŽENÍ UHLÍKOVÉ STOPY?
Jsem vegan, cestuju veřejnou dopravou, když je to možné, a jako
dobrovolník lyžuju s dětmi.
JAKÝ JE TVŮJ OBLÍBENÝ SPORTOVNÍ TÝM (V HOKEJI, FOTBALU,
BASKETBALU….)?
Elan.
POSLEDNÍ KNIHA, FILM, KONCERT, DIVADLO, VÝSTAVA?
Kniha – Poselství mistrů, film/seriál Drive to Survive, koncert – Harry
Potter na koncertě, výstava – Veganské dny v Bernu.
MÁŠ NĚJAKÁ DOMÁCÍ ZVÍŘATA?
Ne.
VAŘÍŠ?
Ano.
JAKÉ NEJLEPŠÍ JÍDLO UMÍŠ UVAŘIT?
Batáty, tempeh, rýžové kari.
Z ČEHO JSI BYL NEJVÍCE UNEŠEN A V EUFORII?
Machu Picchu v Peru.
JAKÁ JE TVOJE HLAVNÍ ŽIVOTNÍ ZÁSADA?
Všechno se děje z nějakého důvodu.
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SKVĚLÁ
DOBA
Filip Flisar zůstává zajímavou osobou
vyznačující se mnoha talenty, zájmy a radostmi
a užívá si konec své závodní kariéry.

Martin Tekše

osobní archiv Filipa Flisara, Samo Vidic

Po mnoho let byl Slovinec Filip Flisar jednou z nejrozpoznatelnějších tváří
skicrossového světa. Nejvíce známým se stal díky svému legendárnímu kníru
a svým mimořádným fyzickým a motorickým schopnostem, které mu pomohly
vyhrát závody Světového poháru, titul mistra světa a vytoužený křišťálový
glóbus.
Nyní, poté co odložil své závodní lyže, se začaly projevovat jeho další talenty.
Je vynikajícím kuchařem a tyto schopnosti ukázal v národní kuchařské
show na Slovinské televizi. Mezi jeho další vášně mimo sjezdovky patří auta
a motorky. Řádí také na horském kole, skateboardu a kolečkových bruslích,
ale k jeho nejoblíbenějším činnostem patří čas strávený s jeho téměř čtyřletou
dcerou Sofií, se kterou ho pojí každým rokem silnější pouto.

JAK JSI SE VYROVNAL S KONCEM TVÉ ZÁVODNÍ KARIÉRY A PŘECHODEM
DO NORMÁLNÍHO ŽIVOTA?
Přechod pro mě nebyl vůbec snadný. Naštěstí to rozhodnutí nepadlo přes noc.
Sport má své dobré i špatné stránky. V tomto ohledu je to jako na vahách. Ale je
pravda, že dobrých momentů se vyskytuje mnohem méně než těch špatných,
kterými myslím oběti, zranění, mentální stres. Naštěstí jsou dobré momenty
mnohem intenzivnější a to je to, pro co celou dobu žijeme. Do určitého bodu je
to právě intenzita těchto dobrých faktorů, která udržuje misky vah v rovnováze,
ale pak se to všechno setřese stárnutím, zraněními, slabšími výsledky a dalšími
faktory. Osobně jsem v tomto stavu vydržel kolem dvou let, a pak se konečně
dostal k základní otázce, co chci dělat se svou kariérou, životem a jak se chci
posunout dál.
MÁŠ ZA SEBOU VELMI BOHATOU KARIÉRU, VE KTERÉ JSI VIRTUÁLNĚ
VYHRÁL VŠE, CO SE DALO. LITUJEŠ NĚČEHO?
Rozloučení rozhodně neproběhlo podle plánů. V posledním závodě jsem se zranil
a nemohl se důstojně rozloučit. Měl jsem krásnou a bohatou kariéru a chtěl jsem
ji zakončit vhodným způsobem, ale zranění mé plány zhatilo. Pak jsem chtěl
v další sezóně udělat rozlučkovou oslavu na mém oblíbeném místě v Innichenu,
ale zasáhla korona a mé plány ukončila.
A CO ROZDÍLY V ŽIVOTNÍM STYLU? JAKO PROFESIONÁLNÍ SPORTOVEC
JSI BYL ZVYKLÝ NA JASNOU STRUKTURU, ALE NAJEDNOU SE VŠE
ROZVOLNÍ A TY MÁŠ NAJEDNOU VŠECHNO VE SVÝCH RUKÁCH…
Životní styl se změnil značně. Sport vyžaduje hodně sebekázně. Zároveň je
všechno dané – závodíš od prosince do března, pak máš měsíc na odpočinek
a vracíš se zpátky k získávání kondice a tréninkům na ledovcích, a takhle to jde
rok co rok. Je to daleko od jednoduchého a snadného, ale plány jsou vždy jasné.
Nyní mám několik různých projektů. Někdy je jich hodně a všechno se hromadí,
jindy jich je méně a já se zaobírám myšlenkou, jestli jsem dostatečně aktivní.
Ale je pravda, že v žádném případě nejsem člověk zrozený pro práci od devíti
do pěti. Dávám přednost zajímavým projektům. Pracoval jsem hodně s firmami
Elan, Red Bull, Olympijským výborem…
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Udělal jsem během mé kariéry mnoho chyb a pořád je dělám. Ale z každé jsem
se hodně poučil. Jsem si jistý, že úspěch každého záleží na způsobu, jakým
reaguje na chybu. Můžete to chápat jako selhání a skončit, nebo se z toho
poučíte. Tady je největší rozdíl, nejen ve sportu, ale i v životě.
JAK POMOHL SKATEBOARDING NEBO JÍZDA NA HORSKÉM KOLE ČI
KOLEČKOVÝCH LYŽÍCH TVÉMU LYŽOVÁNÍ?
Jsem fakt dobrý téměř v každém sportovním odvětví, pokud tam nezahrnujeme
míčové sporty. Sporty, které miluju, nabízejí mnoho benefitů. Kolo mi pomáhá
s lyžováním, protože je jiné, zvyknete si používat jiné druhy pohybů. Posiluje vaši
koordinaci a rovnováhu a funguje to i naopak. Lyžování mi taky pomáhá, když
jsem na kole. Vždycky jsem měl při cyklistických závodech dobrý start, jsem
si jistý, že je to z lyžování. Vždycky mě zajímalo, jak by to vypadalo, kdybych
startoval na BMX závodech. Skateboarding mi hodně pomáhá s rovnováhou.
Jezdím jenom na rampách a tenhle boční pohyb je skvělý při naklánění do
oblouků.
CO JE TVÝM NEJVĚTŠÍM SPORTOVNÍM POTĚŠENÍM?
Je to pořád lyžování. V posledních dvou zimách jsem nelyžoval dostatečně.
Naposledy jsem byl v Reiteralmu, kde bylo skvělé lyžování a náramně jsem si to
užil. Jinak horská kola, motokros a podobné druhy.
CO VĚTŠINOU NAPLŇUJE TVÉ DNY V LETECH PO KONCI TVÉ KARIÉRY?
Byl jsem vždycky na sebe velmi náročný a stále mám vysoká očekávání. Jsem
zapojený v různých projektech s různými partnery. Jsem také uprostřed stavby
domu nebo spíše renovace existujícího, a to přináší výzvy každý den.

VE SVÉ KARIÉŘE JSI ZÍSKAL ŘADU OCENĚNÍ. TVÁ KOLEKCE OBSAHUJE
MNOHO VÍTĚZSTVÍ VE SVĚTOVÉM POHÁRU, KŘIŠŤÁLOVÝ GLÓBUS, TITUL
MISTRA SVĚTA…
Ano, jenom jedno tam chybí…. olympijská medaile. Přiznám se, že mi chvíli
trvalo, než jsem se s tím vyrovnal. Hodně jsem přemýšlel o promarněných
příležitostech v Soči a na hrách v Pchjong-čchangu, ale dospěl jsem k poznání,
že tak to prostě je. Faktem je, že neexistuje něco jako štěstí ve sportu, ale
existuje smůla, a nemůžete mít všechno. Sport a výsledky jsou často o krmení
ega. Čím jsi starší, tím snadněji se s tím smiřujete. Jsem ale velmi pyšný na
zisk křišťálového glóbu, titulu mistra světa a na další skvělé výsledky.
NĚJAKOU DOBU JSI BYL ZNÁMÝ SVÝM SLAVNÝM KNÍREM. JAK JSI
SE S NÍM ROZLOUČIL?
Nejdřív jsem si ke kníru nechal narůst plnovous. Pak jsem během
dovolené na Kubě zašel k holiči na takové ušmudlané místo bez
zrcadla, ale ten vypadal, že ví, co dělá. Najednou mi odstřihl kníra.
Nastalo mučivé ticho, když jsem si ohmatával obličej a uvědomil si, že
můj knír tam skoro ani není. Na své nové já jsem si nemohl během
dovolené zvyknout. Ale zjistil jsem, že s krátkým knírkem můžu
mnohem snadněji jíst. Upřednostnil jsem praktičnost před stylem
a bylo to.
A CO JE TVOJE POZNÁVACÍ ZNAMENÍ TEĎ?
Ne, ne, nic se kníru nemůže vyrovnat.
MĚL JSI VŽDYCKY TISÍC DALŠÍCH NADÁNÍ A ZÁJMŮ?
Úspěšní sportovci se v zásadě dělí na ty, kterým byly poskytnuty
všechny ty správné podmínky v mladém věku a měli za sebou celý tým
lidí, a pak na lidi z ulice, kam patřím i já. Sportovec z ulice je samouk
a učí se ze svých vlastních chyb. Na jednu stranu je to nevýhoda. Pokrok
je mnohem rychlejší, když neopakuješ chyby, které udělali před tebou jiní
a nezkoušíš vymyslet věci, které už existují. Ale na druhou stranu, u sportovce
z ulice každá chyba bolí a donutí ho o věcech přemýšlet usilovněji. Dítěti
můžeš říkat stokrát, že káva na sporáku je horká. Ale až dítě, které si spálí
ruce, protože bylo neopatrné, to už určitě neudělá a bude opatrnější.
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CO MAJÍ LYŽOVÁNÍ, RYCHLÉ VOZY, MOTORKY A VÁŠEŇ PRO VAŘENÍ
SPOLEČNÉHO?
Moje sportovní vášně jsou určitě spojeny s rychlostí a posouváním limitů.
A vždycky jsem byl nadšený pro kuchyni, jídlo a pití. Moje máma mě naučila vařit
a hodně jsem se učil já sám. Mám mnoho kuchařek, přečetl jsem a vyzkoušel
mnoho nových receptů. Jiná věc, která mě dělá v oblasti vaření šťastným, je
skutečnost, že můžu udělat radost někomu, kdo si mé jídlo užívá. Je to jako ve
sportu. Dělám lidem radost s lyžováním a podobně je tomu i při vaření.
JAKÁ JE TVÁ OBLÍBENÁ NÁRODNÍ KUCHYNĚ?
To je velmi těžká otázka, je nemožné ji zodpovědět. Chuť není
matematika nebo fyzika, kde dva plus dva jsou vždycky čtyři. Když
se jedná o chuť, každý moment je jiný. Mám rád asijskou, tureckou,
indickou, také autentickou mexickou kuchyni založenou za čerstvé
zelenině a mase. Italská mě přesvědčuje svou jednoduchostí, ale
hovězí polévka a vepřová pečeně mé mámy je všechny porazí. Moje
máma je abnormálně dobrá kuchařka.
DÁVÁŠ PŘEDNOST ITALSKÝM TĚSTOVINÁM NEBO DOBRÉMU
STEAKU?
Steaku.
STEAK – KRVAVÝ NEBO PROPEČENÝ?
Krvavý.
JAMIE OLIVER NEBO NIGELLA LAWSON?
Nigella. Mám rád Jamieho, ale vždycky jsem byl fanouškem Anthony
Bourdaina. Jamie je génius před kamerou. Ví, jak vtáhnout lidi do své práce
během jediného záběru, ale nejsem plně přesvědčený o jeho receptech.
Mnohem více preferuji Nigellu, je jako máma.
A CO AUTA, JAKÝ TYP AUT MÁŠ RÁD?
Mám opravdu rád klasická americká kupé, jako je Ford Mustang. Doma mám
dvě různá auta – Ford Ranchero pick-up a BMW Z3, které si někdy beru na
okruh. Ale myslím, že se mnohem lépe cítím ve fordu. Jsem pro BMW trochu
větší a vypadám směšně.
UMÍŠ SI UDĚLAT NĚCO NA TVÝCH VOZECH SÁM?
Ano, samozřejmě. V mém budoucím domě budu mít, doufám, v garáži taky
zvedák na auta. Jsem zaměstnaný člověk a nejvíce si odpočinu, když vařím
nebo držím hasák velikosti 13 a hraju si s motorem auta. To je moje meditace
a už nepotřebuju pozici lotosového květu. Mnohokrát jsem hasák do motoru
upustil a když slyšíte ten kovový zvuk, musíte soustředit svou veškerou
mentální energii na to, abyste si neporanili klouby ruky o kov. Mám také skútr,
který se neustále porouchává. Minulý rok jsem ho málem hodil do Drávy.
CO JINÉHO VEDLE AUT JEŠTĚ BUDE V GARÁŽI?
Šest kol – enduro, dirt jumper, silniční a tři další. Bude tam motokrosové
kolo. Nemám ani doma všechny moje lyže, ale jsem si jistý, že v garáži bude
asi deset párů. A samozřejmě lyžáky, mám jich hodně. Mám taky nějaké
skateboardy a kolečkové brusle a chystám se koupit si svůj první snowboard.
Vím, že je to u mně neobvyklé, ale zjistil jsem, že v domácích střediscích
nemůžu lyžovat, jak bych chtěl. Sjezdovky jsou příliš krátké a ne dostatečně
náročné, takže snowboard bude ideální pro pohodové ježdění s mými přáteli.
KOLIK JSI TOHO NALYŽOVAL V POSLEDNÍCH ZIMÁCH? JAK FILIP FLISAR
LYŽUJE JAKO REKREAČNÍ LYŽAŘ?
Ještě jsem se nedostal z mé závodní kůže. Užívám si dlouhé, rychlé oblouky,
ale potřebuju sjezdovky správné délky a obtížnosti. Lyžuju přinejmenším každé
ráno, takže asi deset nebo 12 sjezdů.

JAKÉ JSOU TVÉ NEJOBLÍBENĚJŠÍ LYŽE ELAN?
Pořád se skvěle cítím na mých obřákových lyžích Ace GSX race. Jsou skvělé pro
dlouhé, rychlé oblouky, které mě tak baví. Ale kdybych si mohl vybrat jedny lyže,
na kterých bych lyžoval pro zbytek mého života, určitě bych sáhl po Ripstick 96 ve
své nejdelší verzi (188 cm), se závodní podložkou a závodním vázáním nastaveným
až dozadu, jako je na závodních obřačkách. Jsou to lyže, na kterých můžu dělat
cokoli – od dlouhých oblouků až po nějaké vylomeniny a užívat si přitom prašanu.
JSI UŽ NĚKOLIK LET OTCEM. JAK DRAHOCENNÝ JE ČAS, KTERÝ TRÁVÍŠ
SE SVOU DCEROU?
Mám se Sofií, které je teď 3,5 roku, opravdu dobrý vztah. A ještě lepší právě teď,
protože v prvních letech byla přirozeně více napojena na svou maminku. Ukazuju jí
věci, které jí pomohou najít si svou cestu v tomto chaotickém světě. Má kamarády
všude a já ji budu moct vzít do všech různých koutů světa. A navíc ji do ničeho
nenutím. Nejvíc si užívá, když ji vezmu na jízdu na mém horském kole, kde má
na rámu sedačku jen pro sebe. Pořád mi říká, ať dělám kolečka. Může to vypadat
nebezpečně, ale já jsem v těchto věcech tak dobrý a spolehlivý, že vůbec nemám
strach, že by se nám něco stalo. Jsem hrdý, že jí můžu dát zkušenosti a pocity, jako
mnoho jiných rodičů ne.

JAKÝ JE TVŮJ IDEÁLNÍ ALWAYS GOOD TIMES LYŽAŘSKÝ DEN?
Čím dál více si užívám sociální aspekty lyžování. Rád trávím čas s přáteli,
takže miluju lyžování v Kope, kde si po lyžování můžeme dát dobrý oběd, jít do
sauny a relaxovat.
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W

vysoká

prašan

proměnlivý

TERÉN

prašan

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

expert

pokročilý

PLATE

KÓD AABHTZ21

Boční hrany RST, Dřev.

TECHNOLOGIE jádro Response Frame, Dvě

vrstvy Ti

GEOMETRIE Schváleno pro skicross

185(≥25), 191(≥27)

SYSTÉM/
Flat, RACEPLATE WCR 14
PODLOŽKA

ER 17.0 FREEFLEX ST
VÁZÁNÍ
ER 18 FREEFLEX

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

ACE GSX WORLD CUP X
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RYCHLOST

RYCHLOST

nízká

TERÉN

nízká

prašan

středně
pokročilý

DÉLKA RÁDIUS

vysoká

nízká

ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN

RYCHLOST

vysoká

pokročilý

středně
pokročilý

ACE GSX WORLD CUP
PLATE

KÓD AABHTX21

Boční hrany RST, Dřev.

TECHNOLOGIE jádro Response Frame, Dvě

vrstvy Ti

GEOMETRIE Vyhovuje FIS
DÉLKA RÁDIUS

188 (≥30), 193 (≥30)

SYSTÉM/
Flat, RACEPLATE WCR 14
PODLOŽKA

ER 17.0 FREEFLEX ST
VÁZÁNÍ
ER 18.0 X FREEFLEX ST RD

pokročilý

středně
pokročilý

ACE GSX MASTER
PLATE

KÓD AABHRA21

Techn. Ace Arrow, Boční

TECHNOLOGIE hrany RST, Dřev. jádro R2

Frame, Dvě vrstvy Ti

GEOMETRIE 110
DÉLKA RÁDIUS

69

94

174(19.0), 179(21.1),
181(23.9)

SYSTÉM/ Flat, RACEPLATE EVO 14,
PODLOŽKA RACEPLATE WCR 14
VÁZÁNÍ ER 17.0 FREEFLEX ST

RYCHLOST
nízká

nízká

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

TERÉN

nízká

TERÉN

TERÉN

proměnlivý

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

expert

expert

pokročilý

pokročilý

ACE SLX WORLD CUP ACE GSX TEAM
PLATE

PLATE

KÓD AAEHUB21

Boční hrany RST, Dřev.

TECHNOLOGIE jádro Response Frame, Dvě

vrstvy Ti

GEOMETRIE Vyhovuje FIS

KÓD AACHUC21, AACHUH21

Boční hrany RST, Dřev. jádro

TECHNOLOGIE Response Frame, Laminát* /

Dvě vrstvy Ti**

GEOMETRIE Vyhovuje FIS

DÉLKA RÁDIUS 157 (≥11,5), 165 (≥12.6)
SYSTÉM/
Flat / RACEPLATE WCR 14
PODLOŽKA

ER 17.0 FREEFLEX ST
ER 18.0 X FREEFLEX ST RD

DÉLKA RÁDIUS

134(≥13.0)*, 142(≥15.0)*,
150(≥15.0)*, 158(≥17.0)**,
166(≥17.5)**, 171(≥20.5)**,
176(≥23)**, 182(≥25)**
Flat, RACEPLATE WCR TEAM

SYSTÉM/
RACEPLATE WCR 14 (délka
PODLOŽKA

182)

VÁZÁNÍ

pokročilý

středně
pokročilý

středně
pokročilý

středně
pokročilý

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN

prašan

vysoká

RYCHLOST

RYCHLOST

RYCHLOST
nízká

VÁZÁNÍ

vysoká

vysoká

vysoká

ACE SLX TEAM
PLATE

KÓD AAFHUE21, AAFHUF21

Boční hrany RST, Dřev. jádro

TECHNOLOGIE Response Frame, Laminát* /

Dvě vrstvy Ti**

GEOMETRIE Vyhovuje FIS
DÉLKA RÁDIUS

133(≥10.5)*, 139(≥10.5)*,
145(≥11.0)**, 151(≥11.5)**

SYSTÉM/
Flat, RACEPLATE WCR TEAM
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

ER 11.0 FREEFLEX
ER 14.0 FREEFLEX

pokročilý

středně
pokročilý

ACE RCX
PLATE

KÓD AAHHUM21
TECHNOLOGIE

Boční hrany RST, Dřev. jádro
Response Frame, Laminát

GEOMETRIE Vyhovuje FIS
DÉLKA RÁDIUS 122(≥8.5), 128(≥9.8)
SYSTÉM/
Flat, RACEPLATE WCR TEAM
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ ER 11.0, EL 7.5

ER 11.0 GW FREEFLEX,
ER 14.0 GW FREEFLEX
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vysoká

nízká

prašan

prašan

TERÉN

nízká

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

ÚROVEŇ LYŽAŘE

INSOMNIA
ELITE TI

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN

RYCHLOST

RYCHLOST

vysoká

pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

středně
pokročilý

POWER SHIFT
Královna sjezdovky
Lyže Insomnia Elite jsou vrcholem
síly a preciznosti, velmi rychlé
v přechodu z hrany na hranu,
stabilní a velmi obratné při
carvingu ve všech typech oblouků.
Zaručeně zanechají stopy v
manšestru bez ohledu na to, jaký
oblouk vykrojíte.

INSOMNIA 16 TI
POWER SHIFT

Vládkyně hor
Lyže Insomnia 16 jsou základem celé
kolekce Insomnia představující dynamickou
kombinaci všestrannosti a silného designu,
které budou dominovat sjezdovkám v každé
rychlosti i v každém oblouku.

KÓD ACBHPL21
KÓD ACCHPP21

PROFIL Amphibio

Techn. TruLine, Boč. hrany
TECHNOLOGIE RST, Laminované dřev. jádro,
Jedna vrstva Ti
GEOMETRIE 121
DÉLKA RÁDIUS

71

20.200 Kč
777 €
138

Techn. TruLine, Boč. hrany

TECHNOLOGIE RST, Laminované dřev. jádro,

Jedna vrstva Ti

102

146(10.9), 152(12.3),
158(13.3), 164(14.6)

SYSTÉM/
Power Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

PROFIL Amphibio

ELX 11.0 GW SHIFT
BLK/BLK

GEOMETRIE 121

73

104

146(11.3), 152(12.2),
DÉLKA RÁDIUS
158(13.3), 164(14.5)
SYSTÉM/
Power Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

19.700 Kč
758 €

ELW 11.0 GW
SHIFT BLK/TRQ

proměnlivý

proměnlivý

upravený

expert

expert

expert

expert

pokročilý

INSOMNIA 10 WHITE

POWER SHIFT

KÓD ACDHPS21

LIGHT SHIFT

Dáma na horách
Představte si pohodové lyžování
s kamarády v lyžařském areálu na lyžích
Insomnia 12, které ožijí, jakmile jste
připravena to pořádně rozjet a vykrajovat
agresivnější oblouky.

Techn. TruLine, Boč. hrany
Power, Jedna vrstva Ti
107

144(10.2), 150(11.6),
DÉLKA RÁDIUS
158(13.1), 166(14.6)

Techn.. TruLine, Boč. hrany

TECHNOLOGIE RST, PowerShell, Dřev. jádro

TECHNOLOGIE

Power, Karbon

GEOMETRIE 125

76

107

144(10.2), 150(11.6),
DÉLKA RÁDIUS
158(13.1), 166(14.6)
SYSTÉM/
Power Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

11.810 Kč
455 €

ELW 9.0 GW SHIFT
BLK/COR

76

104

144(10.1), 150(11.5),
DÉLKA RÁDIUS
158(13.9), 166(14.4)
SYSTÉM/
Light Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

11.650 Kč
449 €

středně
pokročilý

INSOMNIA 10 BLACK
LIGHT SHIFT

Dokonalá směs lehkosti a jistoty
Lyže Insomnia 10 ukazují, že silný výkon
nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost
a objem. Jejich konstrukce zaručuje spolehlivé
lyžování plně pod kontrolou a bez námahy,
které znamená méně únavy, více lyžování
a naprosto nejvíc zábavy.

PROFIL Amphibio

Techn. TruLine, Boč. hrany
RST, Laminované dřev. jádro

GEOMETRIE 127

pokročilý

KÓD ACGHQB21

PROFIL Amphibio

PROFIL Amphibio

TECHNOLOGIE RST, PowerShell, Dřev. jádro

Dokonalá směs lehkosti a jistoty
Lyže Insomnia 10 ukazují, že silný výkon
nemusí vždy znamenat vyšší hmotnost
a objem. Jejich konstrukce zaručuje
spolehlivé lyžování plně pod kontrolou a bez
námahy, které znamená méně únavy, více
lyžování a naprosto nejvíc zábavy.
KÓD ACGHPY21

KÓD ACEHPV21

PROFIL Amphibio

pokročilý

středně
pokročilý

středně
pokročilý

INSOMNIA 12 C

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

proměnlivý

upravený

pokročilý

ELW 9.0 GW SHIFT
BLK/PURPLE

NO
DESVÝ
IGN

prašan

proměnlivý

SYSTÉM/
Power Shift
PODLOŽKA

RYCHLOST
prašan

TERÉN

prašan

TERÉN

prašan

Inspirace na celý den
Perfektní dámské vybavení pro ty,
které hledají lehce ovladatelné lyže
vzbuzující důvěru a vyzařující ladnost
v každém oblouku.

17.480 Kč
673 €

RYCHLOST

RYCHLOST

nízká

TERÉN

nízká

POWER SHIFT

VÁZÁNÍ

NO
DESVÝ
IGN

NO
DESVÝ
IGN

NO
DESVÝ
IGN

TERÉN

nízká

INSOMNIA 14 TI

76

vysoká

nízká

středně
pokročilý

GEOMETRIE 125

vysoká

vysoká

RYCHLOST

vysoká

ELW 9.0 GW SHIFT
BLK/BLK

TECHNOLOGIE

Techn. TruLine, Boč. hrany
RST, Laminované dřev. jádro

GEOMETRIE 127

76

104

144(10.1), 150(11.5),
DÉLKA RÁDIUS
158(13.9), 166(14.4)
SYSTÉM/
Light Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

ELW 9.0 GW SHIFT
BLK_BLK

11.650 Kč
449 €
139
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ZÁVODNÍ DNA A VÝKON PO CELÝ DEN
Tím, že dostanete z vašeho vybavení maximum, tak dostanete maximum i z vašeho dne. S těmito dámskými lyžemi
s technologií Ace můžete počítat na každé sjezdovce a v každý den po celou zimu. Již více než 80 let jsou lyžařské
závody vrcholem soutěžení v našem sportu. Jedná se o opravdový test lyžařských schopností a nejlepší testovací prostor
pro nové produkty a inovace z naší kolekci W Studio Ace. Lyže nabízejí technologii Elan Ace Arrow, díky které vykrojíte
každý oblouk kontrolovaně a stabilně na nejvyšší úrovni síly pro bezkonkurenční carvingový a všestranný výkon. Navíc
mají lyže systém vázání Power Shift a stanou se neustálým zdrojem energie a preciznosti po celý den.
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Power Shift
Přímý přenos energie

Špička Arrow
Okamžité
nasazení oblouku

Patka Arrow
Hladká jízda bez
přidané hmotnosti

Dřevěné jádro
R2 frame
Stálé, kontrolované
a silné držení hran

140

NO
MODVÝ
EL

KÓD ACAHRJ21

67

98

149(12.7), 155(13.5), 161(14.3),
167(15.1). 173(15.9)

SYSTÉM/
Power Shift
PODLOŽKA

21.790 Kč
839 €

TERÉN

prašan

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

ACE SPEED
MAGIC PRO
POWER SHIFT

PROFIL Camber

Techn. Ace Arrow, Boční
TECHNOLOGIE hrany RST, Dřev. jádro R2
Frame, Dvě vrstvy Ti

VÁZÁNÍ

prašan

KÓD ACAJSR22

PROFIL Camber

DÉLKA RÁDIUS

nízká

středně
pokročilý

Vypadá jako dáma,
lyžuje jako zvíře
Vyrobeny pro lyžařské
odbornice, které mají závodní
DNA v krvi. Lyže Speed Magic
jsou nejlepším carvingovým
nástrojem pro ženy, které je
ovládnou, budou s nimi řezat
upravené svahy a budou chtít
stále víc.

GEOMETRIE 111

nízká

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN

POWER SHIFT

ÚROVEŇ LYŽAŘE

ACE SPEED
MAGIC

RYCHLOST

vysoká

RYCHLOST

vysoká

ELX 11.0 GW SHIFT
BLK/BLK

TECHNOLOGIE

Boční hrany EST, Dřev. jádro
s kanálky, Jedna vrstva Ti

GEOMETRIE 119
DÉLKA RÁDIUS

72

103

142(10.4), 150 (11.9),
158(13.7)

SYSTÉM/
Power Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK

12.990 Kč
500 €
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NO
DESVÝ
IGN

W ALL MO
I L D UN
CATAIN
T

RYCHLOST

vysoká

nízká

TERÉN

prašan

proměnlivý

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

středně
pokročilý

WILDCAT 86 CX
POWER SHIFT/FLAT
Brána do zcela nového světa
all-mountain zážitků
Jako nejširší lyže z celé této řady
představují Wildcat 86 CX to nejlepší
z obou světů. Jsou připraveny zdolat
měkký a hluboký sníh ve volném
terénu, ale i upravené svahy
s rychlostí a stabilitou.
KÓD ACRHFW22, ACMHFZ22 (Flat)
PROFIL Amphibio

Techn. Amphibio TruLine,

TECHNOLOGIE Boční hrany SST, Dřev. jádro

Tubelite, Karbonové tyčinky

GEOMETRIE 127
DÉLKA RÁDIUS

86

113

152(12.9), 158(13.8),
164(14.7), 170(15.6)

SYSTÉM/
Power Shift / Flat
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

19.870 Kč
765 €
142

ELW 11.0 GW SHIFT
BLK/PURPLE

vysoká
RYCHLOST

RYCHLOST

RYCHLOST

nízká

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

TERÉN

nízká

TERÉN

nízká

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

expert

pokročilý

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN
ÚROVEŇ LYŽAŘE

NO
DESVÝ
IGN

NO
DESVÝ
IGN

NO
DESVÝ
IGN

vysoká

vysoká

pokročilý

středně
pokročilý

středně
pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

WILDCAT 82 CX

WILDCAT 82 C

WILDCAT 76

Královna hor
Lyže Wildcat 82 CX jsou připraveny
vládnout jakýmkoli svahům za všech
podmínek i ve všech terénech.

Silný carving
Lyže Wildcat 82 C jsou mrštné
a rychlé, na tvrdém podkladu precizní
a hladce a sebevědomě projedou také
neupravené terény.

Jednoduše a bez námahy, naprosto
sebevědomě
Model Wildcat 76 je ideální pro all-mountain
ježdění bez námahy, zároveň posouvá vaše
limity a povzbuzuje sebevědomí a snadnou
jízdu v každém oblouku.

POWER SHIFT/FLAT

KÓD ACSHGC22, ACNHGH22 (Flat)
PROFIL Amphibio

82

112

146(11.0), 152(11.0),

DÉLKA RÁDIUS 158(12.0), 164(13.1),

170(14.3)

SYSTÉM/
Power Shift / Flat
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

16.540 Kč
637 €

LIGHT SHIFT

KÓD ACTHGJ22, ACPHGN22 (Flat)
PROFIL Amphibio

Techn. Amphibio TruLine,
TECHNOLOGIE Boční hrany SST, Dřev. jádro
Tubelite, Karbonové tyčinky
GEOMETRIE 129

POWER SHIFT/FLAT

ELW 11.0 GW SHIFT
BLK/TRQ

PROFIL Amphibio

Techn. Amphibio TruLine,
Boční hrany SST, Laminované
TECHNOLOGIE
dřev. jádro, Karbonové
vyztužení
GEOMETRIE 129
DÉLKA RÁDIUS

82

112

146(11.0), 152(11.0),
158(12.0), 164(13.1)

SYSTÉM/
Power Shift / Flat
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

15.270 Kč
588 €

KÓD ACUHFT22

ELW 9.0 GW SHIFT
BLK/PURPLE

Techn. Amphibio TruLine,

TECHNOLOGIE Boční hrany SST,

Laminované dřev. jádro

GEOMETRIE 127
DÉLKA RÁDIUS

76

104

144(10.1), 150(11.5),
158(13.9), 166(14.4)

SYSTÉM/
Light Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

ELW 9.0 GW SHIFT
BLK/TRQ

11.650 Kč
449 €
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Spojení výkonu s elegancí,
bez kompromisů.

NO
DESVÝ
IGN

BL

S

TU

IO

RYCHLOST

vysoká

nízká

TERÉN

prašan

proměnlivý

upravený
expert

ÚROVEŇ LYŽAŘE

Elan W Studio Black Edition je
vrcholnou kolekcí lyží s tím nejlepším
výkonem. Elegantní styl a nadčasový
design jsou spojeny s moderní
konstrukcí s karbonem, díky které se
výkon a univerzálnost lyží Wildcats
76 C a 86 C a Ripstick 94 W dostává
na vyšší úroveň, protože umožní
jedinečně hladkou a silnou jízdu. Naše
nejlepší all-mountain a freeridové lyže
jsou jednoduše ještě silnější.

pokročilý

středně
pokročilý

WILDCAT 86 C
BLACK EDITION
POWER SHIFT
Styl a síla
MŇAU! Ukažte váš postoj s lyžemi Wildcat
z řady Black Edition s dokonalou kombinací
stylu a síly, které si zaručeně všimnete při
spojování oblouků bez námahy za jakýchkoli
podmínek.

KÓD ACRJHG22
PROFIL Amphibio

TECHNOLOGIE

Techn. Amphibio TruLine,
Boční hrany SST, Laminované
dřev. jádro, Karbonové
vyztužení

GEOMETRIE 127
DÉLKA RÁDIUS

86

113

152(12.9), 158(13.8),
164(14.7), 170(15.6)

SYSTÉM/
Power Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

20.860 Kč
803 €
144

ELX 11.0 GW SHIFT
BLK/BLK

NO
MODVÝ
EL

NO
DESVÝ
IGN

nízká

prašan

prašan

TERÉN

nízká

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN
ÚROVEŇ LYŽAŘE

RYCHLOST

vysoká

RYCHLOST

vysoká

pokročilý

středně
pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

WILDCAT 76 C
BLACK EDITION

RIPSTICK 94 W
BLACK EDITION

POWER SHIFT
Elegance a ladnost
BLÝSKNI SE! Ukažte váš postoj s prudce
elegantními lyžemi Wildcat z řady Black
Edition. Dokonalá kombinace elegance
a ladnosti, které si na horách zaručeně
všimnete.

KÓD ACRJHK22

KÓD ADFJHB22

PROFIL Amphibio

PROFIL Amphibio

Techn. Amphibio TruLine,
Boční hrany SST, Laminované
TECHNOLOGIE
dřev. jádro, Karbonové
vyztužení
GEOMETRIE 127

76

104

144(10.1), 150(11.5),
DÉLKA RÁDIUS
158(13.9), 166(14.4)
SYSTÉM/
Power Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

18.210 Kč
701 €

Rafinovaný freeridový výkon
Jako trvalý oblíbenec testujících z magazínů
a profesionálních lyžařů je nová řada
Ripstick 94 W Black Edition známá svým
stabilním a silným výkonem a připravena
splnit slib ženám – lyžařkám, které hledají
nejlepší freeridové lyže do všech podmínek.

ELX 11.0 GW SHIFT
BLK/BLK

Techn. Carbon Line, Boční
hrany SST, Dřev. jádro
TECHNOLOGIE TubeLite, Vyztužení QuadRod,
100% recyklované výplně
Vapor Tip
GEOMETRIE 136

94

110

146(13.2), 154(14.0),

DÉLKA RÁDIUS 162(15.0), 170(16.2),

178(18.0)

HMOTNOST 1590g +/- 50g (170)
SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

15.230 Kč
708 €

ELX 11.0 GW SHIFT
BLK/BLK
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LEHKÉ VYBAVENÍ PRO VAŠE TOULKY
Elan Ripstick Tour vznikl pro skialpové lyžařky, aby jim umožnil skvělý sjezdařský zážitek na
freeridových lyžích a s velmi nízkou hmotností zefektivnil výstup. Tato řada lyží je od počátku
vyvíjena s cílem posunout váš lyžařský výkon na maximum, aniž by se omezila funkčnost
potřebná pro pohodlný výstup. Motorem, který nám dovolí spojit oba koncepty, je technologie
Carbon Bridge – revoluční řešení s jednou tyčinkou karbonu umístěnou na povrchu lyže. Ta
poskytuje stabilitu v rychlosti a absorbuje vibrace na špičce v různých typech sněhu, aniž by
se zvýšila hmotnost.

Boční
hrany 360°
Lehký přenos sil

Konstrukce
s karbonovým
vyztužením
Pro nízkou hmotnost,
stabilitu & silný odraz

Laminované
dřevěné jádro
Technologie
Carbon Bridge
Stabilita nejvyšší
úrovně

146

Pro energii,
živost a lehkost

RIPSTICK 94 W BE

RIPSTICK TOUR 94 W

RIPSTICK TOUR 88 W + ATK

WILDCAT 86 C

DESVÝ
IGN

RIPSTICK 94 W

NO

NO

DESVÝ
IGN

RIPSTICK 102 W

KÓD ADHJMV21

DÉLKA RÁDIUS

prašan

TERÉN

prašan

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

pokročilý

středně
pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

RIPSTICK TOUR
88 W

109

157 (12.0), 164(13.7),
171(15.6), 178(17.4)

TECHNOLOGIE

Techn. Carbon Bridge, Boční
hrana 360°, Laminované
dřev. jádro, Karbon.
vyztužení, Laminát

GEOMETRIE 127
DÉLKA RÁDIUS

88

106

156(14.8), 163(15.6),
170(16.8), 177(17.6)

HMOTNOST 1300 +/- 80g (171)

HMOTNOST 1170 +/- 50 (163)

SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA

SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA

VÁZÁNÍ C-RAIDER 12 – 97 mm

20.070 Kč
772 €

proměnlivý

PROFIL Amphibio

Techn. Carbon Bridge, Boční
hrana 360°, Laminované
TECHNOLOGIE
dřev. jádro, Karbon.
vyztužení, Laminát
94

nízká

KÓD ADKJQG21

PROFIL Amphibio

GEOMETRIE 129

nízká

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN

Duch svobody a freeridu
Lyže Ripstick Tour 94 W je vyrobena pro
dobrodružné ženy, které chtějí dosáhnout na
všechny výhody lehké technologie na široké
platformě určené pro větší hory a hlubší sníh.
Lyže Ripstick Tour 94 W těží z celkového snížení
hmotnosti při zachování vrcholového výkonu
a stavějí na uklidňujícím a schopném dojmu z lyží
Ripstick, na kterém je založena naše pověst. Lyže
Ripstick Tour 94 W představují mimořádně lehkou
technologii na široké platformě. Mají vše, co
potřebujete, abyste si spolehlivě užila vaše další
skialpové dobrodružství.

ÚROVEŇ LYŽAŘE

RIPSTICK TOUR
94W

RYCHLOST

vysoká

RYCHLOST

vysoká

VÁZÁNÍ RAIDER 12 DEMO – 91 mm

17.990 Kč
692 €
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VŽDY V ROVNOVÁZE, VŽDY POD KONTROLOU
Lyže Element zjednodušují lyžování v každém oblouku díky své schopnosti rovnováhy
a kontroly. Když pokročíte v rychlosti a ve vašich schopnostech, postará se o další růst vašeho
sebevědomí technologie Groove, profil parabolický rocker a technologie Power Shell. Díky
těmto pokrokům se z vás stanou celoživotní lyžařky a budete si vždy užívat skvělou zábavu.
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Technologie Groove
Maximálně posílí vaše sebevědomí, poskytuje
rovnováhu, pohodlí a kontrolu nad lyžemi

Power Shell
Vynikající stabilita
bez větší hmotnosti lyže

Profil parabolický rocker
Snadnější oblouky, menší
námaha

148

vysoká
RYCHLOST

nízká

prašan

prašan

TERÉN

nízká

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN

RYCHLOST

vysoká

pokročilý

středně
pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

ELEMENT W WHITE

LIGHT SHIFT

Láska na první oblouk
Lyže Element vám budou zvyšovat
sebevědomí každý den. Do vašeho
lyžování přinesou harmonii a stanou se
stálým zdrojem rovnováhy a kontroly při
každém vašem oblouku.
KÓD ABMHPH21

KÓD ABMHPJ21

Techn. Groove, Power Shell,
Dřev. jádro Dual, Laminát

GEOMETRIE 127

76

102

144(10.6), 152(12.0),
DÉLKA RÁDIUS
160(13.5), 168(15.2)
SYSTÉM/
Light Shift
PODLOŽKA

ELW 9.0 GW SHIFT BLK/

VÁZÁNÍ PURPLE

9.340 Kč
358 €

LIGHT SHIFT

PROFIL Parabolic Rocker

PROFIL Parabolic Rocker
TECHNOLOGIE

ELEMENT W
BLACK

TECHNOLOGIE

Techn. Groove, Power Shell,
Dřev. jádro Dual, Laminát

GEOMETRIE 127

76

102

144(10.6), 152(12.0),
DÉLKA RÁDIUS
160(13.5), 168(15.2)
SYSTÉM/
Light Shift
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

ELW 9.0 GW SHIFT
BLK/TRQ

9.340 Kč
358 €
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EFEKTIVNÍ VÝSTUP V KOMBINACI SE SILNÝM JÍZDNÍM VÝKONEM
Všechny nové dámské lyže IBEX jsou vyrobeny pro ženy, které nevyužívají lanovek a čerpají
energii z toho nejlepšího a nejdostupnějšího zdroje – z lidské síly. Ať už se jedná o každodenní
vyjížďky nebo víkendová dobrodružství, lyže Ibex jsou díky dřevěnému jádru Tubelite
a technologii Bridge velmi lehké, efektivní a podávají velmi silný a sebevědomý výkon. Při
výstupu nebo při sjezdu – nová řada touringových lyží Adventure nastavuje novou úroveň
výkonu v této kategorii lyží.
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Podložka CYA
Zaručuje spolehlivé
připevnění k lyži

Výplně Vapor tip
Plynulá jízda bez
zvýšení hmotnosti

Dřevěné jádro Tubelite
Pevné, lehké, dynamické
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NO
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IGN

RYCHLOST

vysoká

nízká

TERÉN

prašan

proměnlivý

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

středně
pokročilý

IBEX 84 W
Svoboda pohybu
Jsou vyrobeny tak, aby byly
při výstupu lehké a rychlé,
ale přitom stabilní a pevné při
sjezdu. Lyže Ibex 84 W Carbon
mají všechno, co potřebujete
a nic navíc.
KÓD AEEJTQ22
PROFIL Mountain Rocker

TECHNOLOGIE

Technologie Bridge,
Laminované dřev. jádro,
Výplně Vapor, Podložka CYA,
Laminát

GEOMETRIE 120

DÉLKA RÁDIUS

84

105

149(16.0/15.0),
156(17.0/16.0),
163(18.0/17.0),
170(19.0/18.0),

HMOTNOST 1270g +/- 50g
SYSTÉM/
Flat
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ C-RAIDER 12

11.500 Kč
443 €
151
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TWALL M
E E OUNTA
N E IN
R

nízká

prašan

prašan

TERÉN

nízká

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN
ÚROVEŇ LYŽAŘE

RYCHLOST

vysoká

RYCHLOST

vysoká

pokročilý

středně
pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

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

PROFIL Mountain Rocker

Boční hrany SST, Laminované
dřev. jádro, Laminát

GEOMETRIE 123
DÉLKA RÁDIUS

86

PROFIL Mountain Rocker
TECHNOLOGIE

Boční hrany SST, Laminované
dřev. jádro, Laminát

GEOMETRIE 123
DÉLKA RÁDIUS

86

SYSTÉM/
1300g +/- 50g
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ Flat

VÁZÁNÍ ATTACK 11 GW

VÁZÁNÍ ATTACK 11 GW

9.530 Kč
367 €

112

138(11.5), 148(12.9),
158(15.0), 168(16.7)

VÁZÁNÍ Flat

9.530 Kč
367 €
152

112

138(11.5), 148(12.9),
158(15.0), 168(16.7)

SYSTÉM/
1270g +/- 50g
PODLOŽKA

Povolení k jízdě (volným stylem)
Lyže Ripstick 86TW, vyrobené s využitím těch
nejmodernějších materiálů, přinášejí mladým
příznivcům freeridu dokonalý mix efektivní
lehké konstrukce a skvělé pohyblivosti v každé
situaci.
KÓD AEKJVP22

KÓD AEJJVN22

TECHNOLOGIE

RIPSTICK 86 TW

vysoká

vysoká
RYCHLOST

RYCHLOST

RYCHLOST

nízká

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

TERÉN

nízká

TERÉN

nízká

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

expert

pokročilý

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN
ÚROVEŇ LYŽAŘE

NO
MODVÝ
EL

NO
MODVÝ
EL

NO
MODVÝ
EL

vysoká

pokročilý

středně
pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

středně
pokročilý

RC WINGMAN

RC ACE

RC MAGIC

Lyžuj jako táta
Lyže RC Wingman jsou vyrobeny pro
pokročilé juniorské lyžaře a poskytují
správnou kombinaci pružnosti, torzní
stability a přilnavosti hran.

Vycházející hvězda lyžování
Lyže RC Ace jsou vyrobeny pro ctižádostivé
mladé závodníky a poskytují pravou
kombinaci pružnosti, torzní stability
a přilnavosti hran.

Lyžuj jako máma
Lyže RC Magic jsou vyrobeny pro pokročilé
juniorské lyžařky a poskytují správnou
kombinaci pružnosti, torzní stability
a přilnavosti hran.

JRS

JRS

KÓD AENJNU22

KÓD AELJNS22

PROFIL Camber
TECHNOLOGIE

DÉLKA RÁDIUS

70

100

110(6.1), 120(7.4), 130(9.0),
140(10.4), 150(11.9)

TECHNOLOGIE

DÉLKA RÁDIUS

EL 7.5

6.370 Kč
245 €

70

100

110(6.1), 120(7.4), 130(9.0),
140(10.4), 150(11.9)

TECHNOLOGIE

DÉLKA RÁDIUS

5.890 Kč
227 €

EL 7.5

6.370 Kč
245 €

70

100

110(6.1), 120(7.4), 130(9.0),
140(10.4), 150(11.9)

SYSTÉM/
Junior Shift
PODLOŽKA

VÁZÁNÍ EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK

EL 4.5

Boční hrany EST, Dřev. jádro
s kanálky, Laminát

GEOMETRIE 115

SYSTÉM/
Junior Shift
PODLOŽKA

VÁZÁNÍ EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK

5.890 Kč
227 €

PROFIL Camber

Boční hrany EST, Dřev. jádro
s kanálky, Laminát

GEOMETRIE 115

SYSTÉM/
Junior Shift
PODLOŽKA

EL 4.5

KÓD AEMJNT22

PROFIL Camber

Boční hrany EST, Dřev. jádro
s kanálky, Laminát

GEOMETRIE 115

JRS

VÁZÁNÍ EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT

EL 4.5

5.890 Kč
227 €

EL 7.5

6.370 Kč
245 €
153
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LYŽOVÁNÍ BUDE STEJNĚ JEDNODUCHÉ JAKO CHŮZE
Elanu se povedlo zvýšit úroveň zábavy pro děti o 250 %! Díky
exkluzivní technologii U-Flex jsou dětské lyže Elan o 25 %
pružnější, než je běžný standard, takže malí lyžaři mohou
vykrajovat oblouky stejně dobře jako jejich rodiče. Elan nabízí sadu
lyží a bot vybavených technologií U-Flex a poskytuje tak nejlepší
možné dětské lyžařské vybavení.

154

PROBLÉM
Malá pružnost

ZÁKLADNÍ
MYŠLENKA

ŘEŠENÍ
Technologie U-Flex

PRUŽNÁ LYŽAŘSKÁ BOTA

PRUŽNÁ LYŽE

O 25% VĚTŠÍ PRUŽNOST
JEDNODUCHÉ ZATÁČENÍ = SNADNÉ UČENÍ
Lyže jsou o 25% pružnější, než je v této kategorii běžné, a tak umožňují
dětem dělat plynulé oblouky bez námahy. Díky těmto lyžím je proces
učení snadný a rychlý.
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RYCHLOST

vysoká

nízká

TERÉN

prašan

proměnlivý

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

expert

pokročilý

středně
pokročilý

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

JETT
JRS
KÓD AFDJNV22
PROFIL EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIE

Techn. U-Flex, Full Power
Cap, Synﬂex, Laminát

GEOMETRIE 101

DÉLKA RÁDIUS

69

90

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

SYSTÉM/
Junior Shift Screw BLK
PODLOŽKA
VÁZÁNÍ EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK

EL 4.5

5.140 Kč
198 €

156

EL 7.5

5.790 Kč
223 €

Náš zimní zázrak
7. 1.–2. 4. 2023

Hotel Kolmhof se nachází v centru
lyžařského střediska Bad Kleinkirchheim,
v místní části Bach, v nadmořské výšce
1 050 m n. m.

NABÍDKA OBSAHUJE:

Leží naproti lázním St. Kathrein a uprostřed
lyžařského areálu Bad Kleinkirchheim/St. Oswald.

• 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji Korutany
(Kärnten)
• Nadstandardní polopenze se snídaňovým
bufetem
• Odpolední svačina nebo zákuskový bufet
• Užití naší wellness zóny na ploše více než
1 000 m² s vyhřívaným venkovním bazénem zdarma
• Měkké župany
• 1 vstup pro dvě osoby do lázní St. Kathrein naproti
hotelu
• Šampaňské a malé překvapení na pokoji

Na lyžích se tedy dostanete přímo k hotelu!

AKČNÍ BALÍČKY NA 3 NOCI:
Za cenu od 659 EUR na pobyt ve dvoulůžkovém o
pokoji „Kärnten‟ v termínech 7. 1.–2. 4. 2023.
Dětská sleva na požádání! Cena je uvedena mimo místní taxu.

Ferienhotel Kolmhof****

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

vysoká

RYCHLOST

prašan

prašan

proměnlivý

proměnlivý

TERÉN

prašan

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

expert

expert

expert

expert

pokročilý

pokročilý

středně
pokročilý

SKY

KÓD AFDJNW22
PROFIL EarlyRise Rocker

90

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

středně
pokročilý

JRS

GEOMETRIE 101

69

90

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

středně
pokročilý

JRS

KÓD AFDJNY22

PROFIL EarlyRise Rocker

Techn. U-Flex, Full Power
TECHNOLOGIE
Cap, Synﬂex, Laminát

pokročilý

MAXX BLK RED

KÓD AFDJNX22

PROFIL EarlyRise Rocker

Techn. U-Flex, Full Power
TECHNOLOGIE
Cap, Synﬂex, Laminát

pokročilý

MAXX

KÓD AFFJNZ22

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

ÚROVEŇ LYŽAŘE

upravený

JRS

69

NO
MODVÝ
EL

prašan

TERÉN

nízká

TERÉN

nízká

JRS

GEOMETRIE 101

RYCHLOST

NO
MODVÝ
EL

RYCHLOST

NO
MODVÝ
EL

nízká

středně
pokročilý

STARR

vysoká

vysoká

nízká

ÚROVEŇ LYŽAŘE

ÚROVEŇ LYŽAŘE

TERÉN

RYCHLOST

NO
MODVÝ
EL

vysoká

PROFIL EarlyRise Rocker

Techn. U-Flex, Full Power
TECHNOLOGIE
Cap, Synﬂex, Laminát
GEOMETRIE 101

69

90

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

TECHNOLOGIE

Techn. U-Flex, Full Power
Cap, Synﬂex, Laminát

GEOMETRIE 101

69

90

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

DÉLKA RÁDIUS 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6),

DÉLKA RÁDIUS 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6),

DÉLKA RÁDIUS 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6),

DÉLKA RÁDIUS 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6),

SYSTÉM/
Junior Shift Screw WHT
PODLOŽKA

SYSTÉM/
Junior Shift Screw WHT
PODLOŽKA

SYSTÉM/
Junior Shift Screw BLK
PODLOŽKA

SYSTÉM/
Junior Shift Screw BLK
PODLOŽKA

130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

VÁZÁNÍ EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT

EL 4.5

5.140 Kč
198 €

EL 7.5

5.790 Kč
223 €

130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

VÁZÁNÍ EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT

EL 4.5

5.140 Kč
198 €

EL 7.5

5.790 Kč
223 €

130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

VÁZÁNÍ EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK

EL 4.5

5.140 Kč
198 €

EL 7.5

5.790 Kč
223 €

VÁZÁNÍ EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK

EL 4.5

5.140 Kč
198 €

EL 7.5

5.790 Kč
223 €
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Lyžařská bota U-Flex
Na základě poznatku, že vyšší pružnost lyží usnadňuje proces učení, vyvinul Elan také dětské lyžařské
boty s technologií U-Flex. Mohli jsme tak uvést na trh kompletní sadu lyží a bot s touto technologií. Nová
bota kopíruje přirozený pohyb nohy, je ohebná a společně s pružností lyže přispívá ke snadnějšímu učení.

1
1

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

2

3

4

POZICE 1

2

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

158

4

POZICE 2

3

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

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

EZYY
KÓD

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

EZYY 2

2.650 Kč
102 €

TECHNOLOGIE

KONSTRUKCE

Cabrio konstrukce

Cabrio konstrukce

SKELET

Termoizolace,
Junior Comfort,
Kopyto Junior

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

SKELET

EZYY 1

2.400 Kč
93 €

VELIKOST

Polypropylen
VNITŘNÍ BOTA

Termoizolace,
Junior Comfort,
Kopyto Junior
150, 155, 160, 165 (BLOOM XS),
170, 175, 180, 185, 190, 195 (BLOOM 1),
200, 205, 210, 215, 220, 225 (BLOOM 2),

PŘEZKY

PŘEZKY

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

2.400 Kč
93 €

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

BARVA

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

BLOOM 1

VELIKOST

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

Zelená/Bílá (EZYY XS),
Zelená/Bílá (EZYY 1),
Černá (EZYY 2)

2.650 Kč
102 €

LightWeight (BLOOM XS)
U-Flex™, Volume Control
Plate VCP (BLOOM 1/2)

KONSTRUKCE

VNITŘNÍ BOTA

KÓD

BLOOM 2

TECHNOLOGIE

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

Polypropylen

BLOOM

BARVA

EZYY XS

2.120 Kč
82 €

Bílá/Růžová

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

BLOOM XS

2.120 Kč
82 €
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EON PRO VISOR

Black

White

KÓD_ CE020422051 (51-55), CE020422056
(56-59), CE020422060 (60-62)

KÓD_ CE020622051 (51-55), CE020622056
(56-59)

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

FIT SYSTÉM_ BOA® 360 Fit System

FIT SYSTÉM_ BOA® 360 Fit System

VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)

VYBAVENÍ_ Hledí retina / 100% UV ochrana
/ Konstrukce IRDS – Nárazuvzdorná dvojitá
skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka
AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší Pure
sound / Odnímatelné kryty uší / Jednoduché
zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

VYBAVENÍ_ Hledí retina / 100% UV ochrana
/ Konstrukce IRDS – Nárazuvzdorná dvojitá
skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka
AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší Pure
sound / Odnímatelné kryty uší / Jednoduché
zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Černá

BARVA_ Bílá

5.410 Kč
209 €

5.410 Kč
209 €

NO
MODVÝ
EL

NO
MODVÝ
EL

EON PRO VISOR

EON PRO

EON PRO

White

Black
KÓD_ CE121022051 (51-55), CE121022056 (5659), CE121022060 (60-62)

KÓD_ CE121422051 (51-55), CE121422056
(56-59)

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

FIT SYSTÉM_ BOA® 360 Fit System

FIT SYSTÉM_ BOA® 360 Fit System

VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)

VYBAVENÍ_ Konstrukce IRDS – Nárazuvzdorná
dvojitá skořepina / Nastavitelné odvětrání /
Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty
uší Pure sound / Odnímatelné kryty uší / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

VYBAVENÍ_ Konstrukce IRDS – Nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Systém BOA 360 /
Nastavitelné odvětrání / Podšívka AirFlow /
Odnímatelná podšívka / Kryty uší Pure sound /
Odnímatelné kryty uší / Jednoduché zapínání /
Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Černá

BARVA_ Bílá

3.760 Kč
145 €

NO
MODVÝ
EL

NO
MODVÝ
EL

160

3.760 Kč
145 €

EON PRO

EON PRO

Green

Blue

KÓD_ CE120822051 (51-55), CE120822056
(56-59), CE120822060 (60-62)

KÓD_ CE121622051 (51-55), CE121622056
(56-59)

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

FIT SYSTÉM_ BOA® 360 Fit System

FIT SYSTÉM_ BOA® 360 Fit System

VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)

VYBAVENÍ_ Konstrukce IRDS – Nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Nastavitelné
odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná
podšívka / Kryty uší Pure sound / Odnímatelné
kryty uší / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve
slovinských Alpách

VYBAVENÍ_ Konstrukce IRDS – Nárazuvzdorná dvojitá skořepina / Nastavitelné
odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná
podšívka / Kryty uší Pure sound / Odnímatelné
kryty uší / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve
slovinských Alpách

BARVA_ Zelená

BARVA_ Tmavě modrá

3.760 Kč
145 €

3.760 Kč
145 €

EON COMP
Black/White
KÓD_ CE221822051 (51-55), CE221822056
(56-59), CE221822060 (60-62)
KONSTRUKCE_ PC – Inmold
FIT SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)
VYBAVENÍ_ Hledí retina / 100% UV ochrana
/ Konstrukce IRDS – Nárazuvzdorná dvojitá
skořepina / Nastavitelné odvětrání / Podšívka
AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty uší
Pure sound / Odnímatelné kryty uší / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách
BARVA_ Černá/Bílá

L
NEW
MOD
E

EON

EON

Petrol

Black

KÓD_ CE322022056 (56-59), CE322022060
(60-62)

KÓD_ CE322422056 (56-59), CE322422060
(60-62)

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System

VELIKOSTI_ 56-59 (M), 60-62 (L)

VELIKOSTI_ 56-59 (M), 60-62 (L)

VYBAVENÍ_ Konstrukce IRSS – Nárazuvzdorná jednovrstvá skořepina / Pasivní
odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná
podšívka / Kryty uší Pure sound / Odnímatelné
kryty uší / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve
slovinských Alpách

VYBAVENÍ_ Konstrukce IRSS – Nárazuvzdorná jednovrstvá skořepina / Pasivní
odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná
podšívka / Kryty uší Pure sound / Odnímatelné
kryty uší / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve
slovinských Alpách

BARVA_ Petrolejová

BARVA_ Černá

1.920 Kč
74 €

1.920 Kč
74 €

EON

NO
MODVÝ
EL

NO
MODVÝ
EL

NO
MODVÝ
EL

3.220 Kč
124 €

EON

White

Maroon

KÓD_ CE322622051 (51-55), CE322622056
(56-59)

KÓD_ CE322822051 (51-55), CE322822056
(56-59)

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System

VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)

VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)

VYBAVENÍ_ Konstrukce IRSS – Nárazuvzdorná
jednovrstvá skořepina / Pasivní odvětrání /
Podšívka AirFlow / Odnímatelná podšívka / Kryty
uší Pure sound / Odnímatelné kryty uší / Jednoduché zapínání / Vyrobeno ve slovinských Alpách

VYBAVENÍ_ Konstrukce IRSS – Nárazuvzdorná jednovrstvá skořepina / Pasivní
odvětrání / Podšívka AirFlow / Odnímatelná
podšívka / Kryty uší Pure sound / Odnímatelné kryty uší / Jednoduché zapínání /
Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Bílá

1.920 Kč
74 €

BARVA_ Vínově červená

1.920 Kč
74 €
161

Y
HE

LM

MUŽI

HYDE PRO
BLACK VISOR

HYDE COMP

KÓD_ CE100420 (Černá) CE100220 (Šedá)

KÓD_ CE101420
KONSTRUKCE_ PC – Inmold

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System

SYSTÉM_ BOA 360

VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)
VYBAVENÍ_ Konstrukce Inmold / Hledí Retina
/ Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow /
Chránič uší EarShell / Skrytý pásek / Ko
strukce ARC / Systém BOA 360 Fit / Vyrobeno
ve slovinských Alpách

VYBAVENÍ_ Konstrukce Inmold / Pasivní
odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Chránič
uší EarShell / Skrytý pásek / Konstrukce
ARC / Systém BOA 360 Fit / Vyrobeno ve
slovinských Alpách

BARVA_ Šedá/Černá

BARVA_ Zelená

4.680 Kč
180 €

2.680 Kč
104 €

W STUDIO – ŽENY
EVOQUE PRO VISOR

EVOQUE COMP

KÓD_ CE302220

KÓD_ CE302420051 (51-55), CE302420056
(56-59)

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

NO

DESVÝ
IGN

SYSTÉM_ BOA 360
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System

VYBAVENÍ_ Konstrukce Inmold / Hledí Retina /
Pasivní odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Chránič
uší EarShell / Skrytý pásek / Ko strukce ARC /
Systém BOA 360 Fit / Vyrobeno ve slovinských
Alpách

VYBAVENÍ_ Konstrukce Inmold / Pasivní
odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Skrytý pásek
/ Nastavitelný systém 180 / Vyrobeno ve
slovinských Alpách

BARVA_ Černá

BARVA_ Bílá

4.680 Kč
180 €

2.680 Kč
104 €

JUNIOR
TWIST SET

TWIST

KÓD_ (XS 49-53) (S 53-56)

KÓD_ (XS 49-53) (S 53-56)

CE4S3221 (Růžová), CE4S3021 (Zelená),

CE403020 (Zelená), CE403220
(Růžová), CE403420 (Bílá), CE403620
(Modrá), CE504420 (Černá)

CE4S3421 (Bílá), CE4S3621 (Modrá), CE4S3821 (Černá)
KONSTRUKCE_ PC – Inmold
SYSTÉM_ Jr. ﬁt system
VELIKOSTI_ 49-53 (XS), 53-56 (S)
VYBAVENÍ BRÝLÍ_ Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání /
Antibakteriální vnitřní vložka / Odnímatelné kryty uší / Jr. Fit
Systém / Vyrobeno ve slovinských Alpách
VYBAVENÍ BRÝLÍ_ Rámeček TPU / zorník PC, vnitřní dvojitý
zorník + EVA / vnitřní horní a spodní odvětrávací pěna /
dvouvrstvá obličejová pěna / pásek se silikonovou vnitřní
vrstvou
BARVA_ Zelená, růžová, bílá, modrá, černá

2.440 Kč
94 €
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VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)

KONSTRUKCE_ PC – Inmold
SYSTÉM_Jr. ﬁt system
VELIKOSTI_ 49-53 (XS), 53-56 (S)
VYBAVENÍ_ IKonstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Antibakteriální vnitřní
vložka / Odnímatelné kryty uší / Jr.
Fit Systém / Vyrobeno ve slovinských
Alpách
BARVA_ Zelená, Růžová, Bílá, Modrá

1.580 Kč
61 €

MUŽI

IMPULSE BLACK

IMPULSE BLUE

KÓD_ CE201620056, CE201620060

KÓD_ CE201620 (Černá), CE201820 (Modrá)

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System

SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System

VELIKOSTI_ 56-59 (M), 60-62 (L)

VELIKOSTI_ 56-59 (M), 60-62 (L)

VYBAVENÍ_ Konstrukce Inmold / Ovladatelné
odvětrání / Antibakteriální vnitřní vložka /
Odnímatelné kryty uší / Nastavitelný systém
180 / Vyrobeno ve slovinských Alpách

VYBAVENÍ_ Konstrukce Inmold / Ovladatelné
odvětrání / Antibakteriální vnitřní vložka /
Odnímatelné kryty uší / Nastavitelný systém
180 / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Černá

BARVA_ Černá/Modrá

1.930 Kč
75 €

1.930 Kč
75 €

W STUDIO – ŽENY
IMPULSE WHITE

IMPULSE MAROON

KÓD_ CE302820 (Tm. červená),
CE302620 (Bílá)

KÓD_ CE302420
KONSTRUKCE_ PC – Inmold

KONSTRUKCE_ PC – Inmold

SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System

SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System

VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M)

VELIKOSTI_ 53-56 (S), 56-59 (M)

VYBAVENÍ_ Konstrukce Inmold / Pasivní
odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Skrytý pásek
/ Nastavitelný systém 180 / Vyrobeno ve
slovinských Alpách

VYBAVENÍ_ Konstrukce Inmold / Pasivní
odvětrání / Vnitřní část AirFlow / Skrytý pásek
/ Nastavitelný systém 180 / Vyrobeno ve
slovinských Alpách

BARVA_ Tm. červená

BARVA_ Bílá

1.930 Kč
75 €

1.930 Kč
75 €

RENTAL

SPECTER RENTAL
RC RACE
KÓD_ CE411621
KONSTRUKCE_ ABS
SYSTÉM_ Jr. ﬁt system
VELIKOSTI_ 48-51 (XS), 51-55
(S), 55-58 (M)
VYBAVENÍ_ Konstrukce
ABS/ Ovladatelné odvětrání /
Antibakteriální vnitřní vložka /
Polstrovaný kryt brady /
Jr. Fit Systém / Vyrobeno
ve slovinských Alpách
BARVA_ Zelená

1.640 Kč
64 €

KÓD_ CE583818
KONSTRUKCE_ ABS
SYSTÉM_ Nastavitelný 180 System
VELIKOSTI_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)
VYBAVENÍ_ Konstrukce ABS / Pasivní
odvětrání / Vnitřní vložka AirFlow / Odnímatelné kryty uší / Nastavitelný 180 System /
Vyrobeno ve slovinských Alpách

BRÝLE ELAN
KÓD_ PAG00218000

BARVA_ Černá

VYBAVENÍ_ 100 % UV ochrana, Zrcadlový
zorník Revo, Náhradní zorník, Ohýbatelný
rámeček TPU, Neklouzavý silikonový
pásek, Odvětrávací sysétm Air-Flow, Sáček
z mikrovlákna

1.800 Kč
70 €

2.210 Kč
85 €
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Hostýnské vrchy Vás okouzlí
v každém ročním období!
Hostýnské vrchy se nacházejí v Západních Beskydech mezi městy Přerov, Vsetín a Zlín. Dominantou
Hostýnských vrchů je Svatý Hostýn, který ale není nejvyšším vrcholem. Nejvyšším vrcholem je
Kelčský Javorník s 864 m. n. m., kde se nachází 35 m vysoká rozhledna. Hostýnské vrchy jsou díky
širokému spektru aktivit ideálním místem k rekreaci pro všechny věkové kategorie. Děti i dospělí
zde najdou vyžití po celý rok. V zimních měsících mohou návštěvníci využít služeb Ski areálu Troják
společně s více než 50 km běžkařských tras po Hostýnské magistrále. V letních měsících přivítá
všechny vodní nadšence koupaliště v Bystřici pod Hostýnem. Po celý rok máte pak možnost využít
služeb Rekreačního střediska TON na Tesáku, který disponuje sedmi plně vybavenými chatkami
a hlavní budovou s celkovou kapacitou areálu 120 osob. Areál je ideálním místem jak pro rodinnou
dovolenou, tak i pro větší skupiny včetně škol v přírodě, či teambuildingových a společenských akcí.
Rekreační středisko pořádá ve spolupráci se Ski areálem Troják letní i zimní pobytové tábory.

Srdečně Vás zveme
do Ski areálu Troják,
kde si přijdou na své
děti, studenti i dospělí
NABÍZÍME:
Testování lyží ELAN
Individuální výuku snowboardingu a lyžování
Skupinovou výuku pro MŠ, ZŠ i SŠ
Miniškoličku pro nejmenší
Zapůjčení vybavení
Parkování u sjezdovky ZDARMA
Ubytování, občerstvení, bazén, bowling

Více informací na www.trojak.cz.
Najdete nás také na facebooku a instagramu.

Ž
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Lyžařské hole
technologie

Pokud sháníte lyžařské hole, které dokonale doplní váš skvělý lyžařský zážitek,
určitě si vyberete z nové kolekce lyžařských holí Elan. Všechny produkty jsou velmi
důkladně testovány a zaručí vám bezpečnost, pohodlí a spolehlivost v každé situaci.

DESIGN A BARVY

NOVÁ RUKOJEŤ
Rukojeť, coby spojení mezi vámi
a lyžařskými hůlkami, je velmi
důležitou částí tohoto lyžařského
vybavení. Elan představuje novou,
v Alpách navrženou rukojeť
Bulwark BIC s hybridním designem
pro ještě lepší úchop, nižší
hmotnost, pohodlí a pevnost.

Hůlky musí být skvělé nejen po
technické stránce, ale zároveň s nimi
musíte dobře vypadat. Elan vždy
drží krok s grafickými a designovými
trendy. Používá výrazné barvy
a odvážné efekty.

BIC
Dvoukomponentová
rukojeť

TUBUS

SIC
Jednokomponentová
rukojeť

Tubus je srdcem každé lyžařské hole.
Elan při jejich výrobě používá kvalitní
aluminium 5083 nebo 7075 pro velkou
pevnost a bezpečí, případně velmi kvalitní
karbon nebo kompozitní sklolaminát pro
odlehčenou konstrukci.

TALÍŘEK
Elan nabizí širokou řadů
různých talířků speciálně
vyrobených pro váš nejlepší
lyžařský zážitek.

BODCE
Hroty lyžařských holí Elan vám zaručí
spolehlivý kontakt s jakýmkoli typem
sněhu a ve všech terénech. K výrobě
hrotů používáme nejkvalitnější ocel
a karbid.
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ŘS
KÉ

MODRÁ

ČERNÁ

RŮŽOVÁ

ČERNÁ

NO
MODVÝ
EL

DOSPĚLÍ

VOYAGER
ROD

TOUR CARBON
ROD

TOUR

LITEROD

SPEEDROD

KÓD_ CD907620
TYP_ Pro dospělé
DÉLKA (CM)_95-130

KÓD_ CD114021
TYP_ Pro dospělé
DÉLKA (CM)_110–140 cm

(teleskopická – složená 95cm)
PROFIL_ Karbon 14mm/16mm
TUBUS_ 16mm – 7075
alu/14mm – karbon 3K
BARVA_ Černá
RUKOJEŤ_ Bulwark BIC Grip
POUTKO_ Se suchým zipem
TALÍŘEK_ 50 mm + e-talířek
s karbidovým bodcem TS +
hliníková aretace
PASUJE K MODELU_ Voyager

(teleskopická), složená 98 cm
PROFIL_ Alu 7075 / Karbon
TUBUS_ Ø16mm (Alu 7075) /
Ø14mm (karbon)
BARVA_ Petrolejová/Černá
RUKOJEŤ_ Pěna Touring 280
POUTKO_ Pohodlné polstrované
TALÍŘEK_ Zimní 85 mm

KÓD_ CD190219
TYP_ Pro dospělé
DÉLKA (CM)_95-140 (teleskopická)
PROFIL_ Alu 7075
TUBUS_ Ø 18/16 mm
BARVA_ Zelená/Černá
RUKOJEŤ_ Bulwark BIC Grip + EVA

spodní část
POUTKO_ Se suchým zipem
TALÍŘEK_ Prašanový 100mm +
karbidový bodec

3.810 Kč
147 €

2.580 Kč
100 €

KÓD_ CD310321 (zelená),
CD310421 (černá), CD310521
(růžová)
TYP_ Pro dospělé
DÉLKA (CM)_110-135
PROFIL_ Alu 7075
TUBUS_ Ø 14 mm
BARVA_ zelená, černá, růžová
RUKOJEŤ_ Bulwark BIC Grip (černá/
bílá)
POUTKO_ Se suchým zipem
TALÍŘEK_ 55 mm + ocelový bodec +
e-talířek

KÓD_ CD511121 (zelená),
CD511221 (černá),
CD511521 (modrá),
TYP_ Pro dospělé
DÉLKA (CM)_110-135
PROFIL_ Alu 5083
TUBUS_ Ø 16 mm
BARVA_ zelená, černá, modrá, bílá
RUKOJEŤ_ Bulwark BIC Grip (korek/
černá)
POUTKO_ Se stahovací přezkou
TALÍŘEK_ 55 mm + ocelový bodec
+ﬁxace talířku č. výr. 115

1.520 Kč
59 €

800 Kč
31 €

3.760 Kč
145 €
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RENTAL
NO
MODVÝ
EL

JUNIOR

135
110

125

120

115

RŮŽOVÁ

ČERNÁ

TM. ČERVENÁ

BÍLÁ

ČERNÁ

130
105

HOTROD

ROCKROD JR.

RENTALROD

KÓD_ CD612121 (zelená), CD612221 (černá),
CD612421 (bílá), CD612521 (tm. červená),
TYP_ Pro dospělé
DÉLKA (CM)_110-135
PROFIL_ Alu 5083
TUBUS_ Ø 16 mm
BARVA_ zelená, černá, bílá, tm. červená
RUKOJEŤ_ Bulwark SIC Grip (zelená, černá)
POUTKO_ Se stahovací přezkou
TALÍŘEK_ 55 mm + ocelový bodec +ﬁxace talířku
č. výr. 115

KÓD_ CD813121 (zelená), CD813021 (černá),
CD813321 (růžová)
TYP_ Juniorské
DÉLKA (CM)_75-110
PROFIL_ Alu 5083
TUBUS_ Ø 14 mm
BARVA_ zelená, černá,, růžová
RUKOJEŤ_ Jr ErgoForm Grip (zelená, černá,
růžová)
POUTKO_ System Strap Jr
TALÍŘEK_ 50 mm + ocelový bodec

KÓD_ CD924022
TYP_ Pro dospělé
DÉLKA (CM)_110-135
PROFIL_ Alu 7075
TUBUS_ Ø 16 mm
COULEUR_ Barevné kódování
RUKOJEŤ_ Černý PU
POUTKO_ Standardní
TALÍŘEK_ Černá Allmountain 5 cm

670 Kč
26 €

510 Kč
20 €

1.060 Kč
41 €

167

Y
TA
ŠK
CESTOVNÍ TAŠKA VOYAGER

TAŠKA VOYAGER NA 1 PÁR LYŽÍ

KÓD_ CG110620000

KÓD_ CG212020000

POPIS_ Speciálně vyrobená pro lyže, hůlky Voyager, helmu,

POPIS_ Speciálně vyrobeno pro 1 pár lyží Voyager a 1 pár holí

lyžáky a další

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester/ PVC

ROZMĚRY_ 100 x 26 x 16cm / 34L

ROZMĚRY_ 101x24x30 / 75L

BARVA_ Černá

BARVA_ Černá

5.380 Kč
207 €
NO
MODVÝ
EL

NO
MODVÝ
EL

9.620 Kč
370 €

LYŽAŘSKÝ VAK DEMO
KÓD_ CG190019000
POPIS_ Prostor na 5 párů lyží / Vysunovací

rukojeť / Možnost rozdělení hlavní kapsy /
Stahovací pásky / Tichá kolečka
MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC
ROZMĚRY_ 206 x 35,5 x 21cm / 5 párů lyží
BARVA_ Zelená

8.040 Kč
310 €

Jistota sněhové pokrývky!
3 lyžařské oblasti
› Hochzeiger – nadmořská výška až 2 500 m n. m.,
Nejmodernější osmisedačková lanovka s ochranným krytem
› Riﬀlsee – nadmořská výška až 2 800 m n. m.
› Pitztalský ledovec – nadmořská výška až 3 440 m n. m.
Lyžování na ledovci od konce září do 7. května 2023

© Pitztaler Gletscherbahn

© Albin Niederstrasser

Bambini Freipass – zdarma lyžování pro děti do 10 let
na Hochzeiger a do 8 let na Riﬀlsee a Pitztaler Gletscher
Další informace a možnosti ubytování najdete na www.pitztal.com.

LYŽOVAČKA S NAJKRAJŠÍMI VÝHĽADMI V TATRÁCH

BEZ ČAKANIA NA LANOVKU

NA SÁNKACH I Z KORÚN STROMOV

www.bachledka.sk
LYŽAŘSKÝ VAK
KÓD_ CG190819000
POPIS_ Zipem oddělený prostor na 3 páry lyží / Délka

220 cm / Vysoce odolný polyester / Polstrovaná konstrukce
MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester
ROZMĚRY_ 225 x 150
BARVA_ Černá

3.670 Kč
142 €
LYŽAŘSKÝ VAK NA 1 NEBO 2 PÁRY
KÓD_ CG291219000 (1P), CG291419000 (2P)
POPIS_ Prostor na 1 pár (1P) / 2 páry (2P) lyží / Stahovací

pásky
MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC
ROZMĚRY_ 182 cm / 1 pár / 2 páry
BARVA_ Černá

1 pár

1.550 Kč
60 €

2 páry

1.720 Kč
67 €

LYŽAŘSKÝ VAK BLACK EDITION
KÓD_ CG693219000
POPIS_ Speciálně vyrobeno pro lyže Black Edition
MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester
ROZMĚRY_ 190 x 12 x 23cm / 1 pár lyží
BARVA_ Černá

3.630 Kč
140 €
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Slonovy chaty se nachází v klidné části Dolní Moravy. Dolní
Morava je malebná vesnička obklopená zalesněnými horskými
hřbety v masivu Kralického Sněžníku. Má všechny předpoklady
k tomu, aby se stala vyhledávaným místem všech milovníků
aktivně stráveného odpočinku a nedotčené přírody.
Zimní aktivity:
• v okolí Dolní Moravy je v návaznosti na Jesenickou magistrálu až
50 km upravovaných běžeckých stop
• ski-alpinismus nabízí výšlapy dle individuálních požadavků klienta,
i výstup na vrchol Kralického Sněžníku s možností freeridových sjezdů
ve volném terénu
• sjezdové lyžování – díky propojenosti sjezdovek si u nás užijete jedny
z nejdelších sjezdů v České republice vůbec
Ubytování ve Slonových chatách:
Celkem v našem areálu nabízíme k ubytování 5 chat.
3x chata Deluxe XL – pro 2 rodiny
• dvoupatrový srub pro 8–10 osob, kde jsou dispozici 2 pokoje se šatnou
a sociálním zařízením, koutek pro odpočinek s výhledem na protější
sjezdovky a Kralický Sněžník s rozkládací pohovkou
• kuchyň, kde je lednice, mrazák, sporák s digestoří, trouba, myčka
nádobí, mikrovlnná trouba, konvice, vybavení pro pohodlné vaření
a stolování, kávovar Nespresso, topinkovač
• jídelna je s prostorným stolem a společným prostorem s pohovkou,
velkou plochou televizí a wi-ﬁ připojením včetně televize
• srub je vybaven lyžárnou, technickou místností s možností sušením
lyžařského vybavení, předsíní se skříněmi
• venkovní terasa s posezením
2x chata Deluxe – pro 1 rodinu
• srub pro 4–6 osob, kde je dispozici pokoj pro 4 osoby, se šatnou
a sociálním zařízením
• velký prostorný obývák s rozkládacím gaučem
• kuchyň kde je lednice, mrazák, sporák s digestoří, trouba, myčka
nádobí, mikrovlnná trouba, konvice, vybavení pro pohodlné vaření
a stolování, kávovar Nespresso, topinkovač
• jídelna je s prostorným stolem a společným prostorem, velkou
plochou televizí a wi-ﬁ připojením včetně televize
• srub je vybaven lyžárnou, technickou místností s možností sušením
lyžařského vybavení, předsíní se skříněmi
• venkovní terasa s posezením

Dolní Morava – Slonovy chaty

e-mail: info@dolnimorava.cz • tel.: +420 731 172 765 • www.dolni-morava.cz

ZÁVODNÍ CESTOVNÍ
TAŠKA 165 L

KÓD_ CG190219000

KÓD_ CG190619000

POPIS_ Velká hlavní kapsa / Přední a horní

POPIS_ Velká hlavní kapsa / Vysunovací

kapsa / Postranní kapsy / Horní kapsa
s možností zvětšení / Prostor na mokré
prádlo / Odvětrání / Polstrované ramenní
popruhy / Hrudní pás / Jmenovka

rukojeť / Tichá kolečka / Dlouhá postranní
kapsa / Jmenovka
MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC
ROZMĚRY_ 40 x 43 x 91cm / 165L
BARVA_ Zelená

6.240 Kč
240 €

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC
ROZMĚRY_ 47,5 x 38 x 53,5cm / 60L (85L

rozšířený)
BARVA_ Zelená

3.660 Kč
141 €

BATOH AGT 25 L

LEHKÝ BATOH 15 L

KÓD_ CG592419000

KÓD_ CG592619000

POPIS_ Hlavní velká kapsa / Prostor na

POPIS_ Hlavní kapsa / Prostor na 15´´ laptop

sportovní oblečení / Kapsa na nápoj / klíče /
telefon / Dvě přední kapsy

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 32 x 13 x 51cm / 15L

ROZMĚRY_ 27 x 17 x 50cm / 25L

BARVA_ Černá

BARVA_ Černá

3.670 Kč
142 €
170

ZÁVODNÍ BATOH 60 L

/ Přední kapsa / Kapsa na doklady

1.560 Kč
60 €

DVOJITÁ CESTOVNÍ TAŠKA 90 L

PŘÍRUČNÍ TAŠKA 50 L

KÓD_ CG302020000

KÓD_ CG302220000

POPIS_ Hlavní velká kapsa / Přední malé kapsy / Vysuno-

POPIS_ Rozměry přenosného zavazadla

vací rukojeť / Tichá kolečka / Zvětšené stahovací pásky /
Rukojeti na přenášení / Postranní kapsy / Jmenovka

/ Rozdělená hlavní kapsa / Přední malé
kapsy / Vysunovací rukojeť / Tichá kolečka
/ Zvětšené stahovací pásy / Rukojeti na
přenášení / Postranní kapsy / Jmenovka

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC
ROZMĚRY_ 44 x 33,5 x 80cm / 90L

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

BARVA_ Černá

ROZMĚRY_ 35 x 28 x 54,5cm / 50L

7.650 Kč
295 €

BARVA_ Černá

5.510 Kč
212 €

TAŠKA NA LYŽÁKY 30 L

LEHKÝ VAK 8 L
LEHKÝ VAK 50 L

KÓD_ CG211621000
POPIS_ Hlavní kapsa na boty a helmu /

Přední kapsa / Ramenní popruh na nošení

KÓD_ CG592819000 (malý), CG593019000
(velký)

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

POPIS_ Jedna kapsa / Lehká konstrukce

ROZMĚRY_ 35,5 x 20 x 38cm / 30L

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester

BARVA_ Zelená

ROZMĚRY_ 28,5 x 40cm / 8L

1.110 Kč
43 €

50 x 78,5cm / 50L
BARVA_ Černá

8L

250 Kč
10 €

Ubytování
v srdci Jeseníků

50L

270 Kč
11 €

U brOučKů

Ubytování se nachází v centru obce Lipová-lázně v těsné blízkosti lyžařského areálu
Lázeňský vrch a známých Schrothových lázní. V blízké dojezdové vzdálenosti
do 10 km se nacházejí také velké areály jako Ramzová, Ostružná či Petříkov.

Lipová Lázně 265
Tel.: 733 748 120
E-mail: m.brooklin@seznam.cz
www.booking.com/hotel/cz/u-broucku.cs.html
www.facebook.com/ubytovaniubroucku/

Naše ubytovací kapacita je až 20 lůžek.
Jídlo jako od maminky, pivo jako křen.
Nejsme obyčejný penzion, u nás se budete cítit jako doma!

LYŽAŘSKÉ TECHNOLOGIE
PROFILY

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

PROFIL CAMBER

PROFIL PARABOLIC
ROCKER

PROFIL EARLY RISE
ROCKER

PROFIL MOUNTAIN
ROCKER

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

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

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

TECHNOLOGIE AMPHIBIO
TRULINE

TECHNOLOGIE AMPHIBIO
TRULINE W

TECHNOLOGIE AMPHIBIO
CARBON LINE

TECHNOLOGIE ACE ARROW

Amphibio Truline posunuje asymetrický
design lyží na úplně novou úroveň díky
strategickému rozložení materiálu nad
hranou lyží. Konstrukční materiál je
umístěn po celé délce vnitřní hrany
lyže, což jí dodává větší stabilitu
v oblouku, zatímco odebrání materiálu
na vnější hraně pomáhá hladkému
a snadnému provedení ideálního
oblouku.

Technologie Amphibio Truline W je
nejvyspělejší dámskou asymetrickou
konstrukcí lyží na trhu, kterou vyvinulo
a testovalo dámské Elan W studio.
Základem je tenčí a hbitější profil,
konstrukční materiály jsou strategicky
umístěné po celé délce vnitřní hrany,
což lyži dodá větší stabilitu v oblouku,
zatímco odebrání materiálu na vnější
hraně pomáhá rychlému a hladkému
provedení každého oblouku..

Technologie Amphibio Carbon Line je
spojením inovací umožňujících maximální
rovnováhu lehké konstrukce, síly a výkonu. Tato
technologie posunuje asymetrický design na
další úroveň pomocí strategicky umístěných
karbonových vyztužen nad vnitřní hranou lyží,
které umožní větší sílu v oblouku. Karbonové
tyčinky vložené do dřevěného jádra snižují
hmotnost konstrukce a zvyšují celkovou
stabilitu. Konečným výsledkem je extrémně
lehká a velmi pohyblivá lyže podávající vysoký
výkon a umožňující velmi hladkou jízdu.

Technologie Ace Arrow vám umožní vykrojit oblouky s přesností
žiletky. Špička i patka Arrow přemění každý příkaz v pohyb.
Technologie Arrow využívá strategicky tvarovaných podložek
a titanalových strukturálních vrstev, jejichž vzájemné působení
umožňuje bleskově rychlou reakci s naprostou přesností
a precizností. Vykrojená karbonová kompozitní podložka je
připevněna k lyži a chová se jako posilovač, který přináší sílu
na špičku a patku. Svrchní titanalová vstva ve tvaru šipky
shromažďuje a současně tuto energii přenáší, což okamžitě
způsobí vynikající tlak na hraně, zatímco spodní titanalová vrstva
ve tvaru obrácené šipky umožní rychlost a lehkost při zahájení
oblouku a stabilitu při výjezdu z oblouku bez přidané hmotnosti.

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

PROFIL JIB ROCKER
Profil Jib Rocker poskytuje lyžařům
na U-rampě i ve snowparku optimální
míru profilu rocker na špičce a patce
tak, aby byl zaručen maximální odraz
a síla a zároveň hladká přistání,
přejezdy i buttery.

TECHNOLOGIE JÁDRA

AMPHIBIO TECH
Amphibio Tech představuje komplexní
asymetrický design lyží, který se
projevuje na profilu a konstrukci pravé
i levé lyže.

TECHNOLOGIE JÁDRA

TECHNOLOGIE U-FLEX

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

KONSTRUKCE

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

TECHNOLOGIE
CARBON BRIDGE

Technologie Carbon Bridge je
revolučním řešením s jednou
karbonovou tyčinkou umístěnou na
svrchní straně lyže, poskytující stabilitu,
tlumení a absorpci vibrací přes špičku.

TECHNOLOGIE CONNECT

Revoluční technologie Connect® od
Elanu, která používá vysoce pokročilý
mechanismus, který lyži spojí a zpevní
skládacím pantem a dovolí složení
do pevného tvaru pro jednoduchý
transport. Všechny komponenty do
sebe zapadají, bezpečně spojují
a vytvářejí strukturálně silnou, robustní
a živou lyži pro skvělý lyžařský zážitek.

TECHNOLOGIE AIRLITE

AirLite je jedinečnou lehkou
technologií, která nabízí nejlepší poměr
hmotnosti a výkonu ve světě závodních
lyží. Technicky perfektní 3D tvarování
v kombinaci s inovativní konstrukcí
jádra poskytne sílu a stabilitu lyže při
neuvěřitelně nízké hmotnosti.

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

SST

PST

EST

EST - touring

POWER SHELL

HD POWER SHELL

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

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

Rozšířená konstrukce bočních hran
umožní skvělý přenos síly od lyžaře na
hrany a nekompromisní stabilitu lyže.

Prodloužená konstrukce bočních hran
poskytuje perfektní přenos sil od lyžaře
na hrany a nekompromisní stabilitu pro
skvělý závodní výkon.

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

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

360°

FULL POWER CAP

Fusion X

POWER SHIFT

LIGHT SHIFT

JRS

360° boční hrana je jedinečné
a efektivní řešení pro maximální
výkon při zachování nízké hmotnosti.
Boční hrany pyramidového tvaru jsou
umístěné podél celé délky lyží pro
zvýšení absorpce vibrací a stabilitu při
vysoké rychlosti.

Full Power Cap je tradiční cap
konstrukce, která je lehká, snadno
zatáčí a odpouští chyby.

FusionX je špičkové vázání nové
generace od Elanu. Revoluční
provedení s jediným spojem přináší
snadnější ohyb mezi lyží a vázáním,
což usnadňuje nasazení oblouku.
O 30% lehčí konstrukce ve tvaru
pyramidy je posílena titanalem pro
ještě lepší výkon a přímou, údernou
pohyblivost lyže při přechodu z hrany
na hranu. Lyžování ve vyšších
rychlostech bude nyní díky přímému
přenosu sil zase o trochu preciznější.

Systém PowerShift je plně integrovaný
systém vázání s pružnou free-flexovou
konstrukcí plate-in-plate (“podložka
v podložce”). Unikátní prvky
PowerEdge Lifters zaručují přímý
přenos energie od vázání na lyže, což
umožňuje rychlé nasazení oblouku
a efektivní přenos sil v obloucích.
Tlumiče vibrací na přední a zadní části
podložky přispívají k lepšímu držení
hran a kontrole nad lyžemi.

Systém LightShift je plně integrovaný
systém vázání s pružnou free-flexovou
konstrukcí plate-in-plate (“podložka v
podložce”). Tento systém využívá lehké
materiály s tenkým profilem a přispívá
k výraznému snížení hmotnosti, což
lyžařům umožňuje podat maximální
výkon při vynaložení menší energie.
Tlumiče vibrací na koncových bodech
podložky přispívají k výbornému držení
hran a lepší kontrole nad lyžemi.

Systém Junior je moderní a lehký, umožní
jednolité prohnutí lyže, snadné učení a rychlé
pokroky na vyšší úroveň. Díky zamykacím
kolejnicím je tento systém velice lehký
a umožní mimořádné prohnutí. Stupnice
nastavení velikosti jsou hlouběji a dobře
chráněné, rozšířené a celý systém JrS se
snadno nastavuje. Díky všem prvkům se
systém JrS velmi dobře hodí ke konstrukci
lyží U-Flex, která dělá lyžování snadným
jako chůzi.

LAMINOVANÉ DŘEV.
JÁDRO AIRLITE

DŘEVĚNÉ JÁDRO
TUBELITE

DŘEVĚNÉ JÁDRO
S KANÁLKY

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

Speciálně vyrobené topolové jádro
určené pro děti, které má vytvořené
kanálky umožňující optimální reakci
a pružnost zároveň.

JÁDRA

DŘEVĚNÉ JÁDRO
R² FRAME
Dřevěné jádro R² Frame je jedinečným
jádrem s laminováním po celé délce.
Střed z měkčího dřeva je vyztužen
rámem z tvrdého dřeva, což umožňuje
středovému materiálu rovnoměrně
přenášet síly od špičky až po patku.
Tato robustní konstrukce zaručuje celou
škálu pružnosti pro různé typy jízdy
a poskytne lyžařům velmi sebevědomý
pocit.

LAMINOVANÉ
DŘEVĚNÉ JÁDRO

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

Laminované dřevěné jádro AirLite
je naší nejlehčí dřevěnou konstrukcí
speciálně vytvořenou pro vysoce
výkonné lehké touringové lyže. Používá
pečlivě vybrané ultralehké pavlovnie
se strategicky umístěnými vzdušnými
kapsami, které jsou zárukou optimální
rovnováhy mezi lehkostí a sílou, aniž by
byl snížen jejich výkon.

DŘEVĚNÉ JÁDRO POWER
Dřevěné jádro Power tvoří rám
z topolového dřeva, který je vertikálně
spojen s laminovanou vrstvou,
což zaručuje větší torzní stabilitu
a výbornou ovladatelnost lyží. Tato
složená konstrukce také přispívá
k lepšímu držení hran v oblasti špičky
a patky a lyže díky ní mají stejnou
pružnost na celé své délce.

Vyztužení

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

DŘEVĚNÉ JÁDRO MONO

DUALTI /Ti2

TECHNOLOGIE QUADROD

Dřevěné jádro Mono se skládá
z lehkých proužků dřeva v prostřední
části, které umožní lepší reakce při
přechodu z hrany na hranu a snadné
carvování.

Dual Ti je sendvičové dřevěné jádro se
dvěma vrstvami titanalu. Konstrukce
umožňuje vynikající ovladatelnost
hran a větší prohnutí pro lyže vyšší
výkonosti.

Technologie QuadRod je rozšířená o
dřevěné jádro TubeLite, které obsahuje
dvě karbonové tyčinky po celé délce
umístěné podél hran a kopírující
tvar vykrojení a navíc dvě karbonové
tyčinky v prostřední části lyže – jedna
na špičce, druhá na patce. Díky této
technologii se dosáhne nové úrovně
přilnavosti hran, přirozeného průhybu,
plynulosti jízdy, skvělé hravosti a
silného výkonu.

Vyztužení

KONSTRUKCE
S KARBONOVÝM
VYZTUŽENÍM
Jedna z nejvíce inovativních konstrukcí
v adrenalinovém lyžování, obsahuje
vyztužení karbonem. Díky tomu je
extrémně lehká a zvyšuje torzní tuhost
zaručující vynikající výkon.

Karbonové
trubičky
Do lyže jsou vsazeny lehké karbonové
trubičky, které probíhají po celé délce
a kopírují tvar bočního vykrojení.
Zaručují torzní stabilitu, silný odraz
a zároveň přispívají k redukci materiálu
v jádru lyže. Díky tomu mají lyže
neuvěřitelně nízkou hmotnost, rychle
reagují a jsou stabilní.

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

SKLUZNICE

MONO TI

LAMINÁT

SKLUZNICE NANO TECH

SINTROVANÁ SKLUZNICE

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

Výztuž z laminátu optimalizuje
pružnost lyže a přispívá k její větší
torzní pevnosti. Laminátová vlákna
jsou umístěna buď pod, nebo nad
jádrem lyže a zlepšují konstrukční
strukturu lyže.

Speciální skluznice obohacená o
nanočástice karbonu pro zlepšení
a zjednodušení jejího ošetření, pro
odvod tepla, lepší absorpci vosku,
mimořádné skluzové vlastnosti za
různých podmínek a dlouhou životnost
při menším opotřebení.

Speciální skluznice s ultravysokou
molekulární hmotností umožní
vynikající odolnost a mimořádné
skluzové vlastnosti v různých
podmínkách

Elan, SLX, GSX, Amphibio, Delight, WaveFlex, Early Rise a "Always Good Times" jsou ochrannými známkami firmy Elan s.r.o.
Elan, Fusion, Early Rise a "Always Good Times"jsou registrované obchodní značky zapsané na Americkém patentovém úřadě.
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Sportovní areál v jednom
z nejkrásnějších koutů Vysočiny
u městečka Olešnice na Moravě.

Areál nabízí adrenalinové sportovní vyžití pro
děti i dospělé po celý rok. Od prosince do března
zde můžete lyžovat na sjezdovce dlouhé 500 m
s převýšením 100 m zasněžované sněhovými děly
a každodenní úpravou rolbou.
K dispozici máte tři vleky:
- vlek EPV 300 osob/hod.
- vlek DOUBLE 1.200 osob/hod
- dětský vlek zdarma
Po celý den je v provozu Restaurace U Svahu
s rozšířenou nabídkou teplých jídel a nápojů. Vaříme
poctivě po domácku. Díky osvětlení sjezdovky je možné
i večerní lyžování.
U areálu je stále udržované neplacené parkoviště.
Pro děti i dospělé je k dispozici každý den
lyžařská a snowboardová škola s kvaliﬁkovanými
instruktory.
Dětská školka
Jedná se o intenzivní a individuální výuku těch
nejmenších lyžařů (max. 2 děti na jednoho instruktora –
strejdu nebo tetu). V naší pohádkové školce, je pro vaše
dítko připravený program plný her a zábavy.
Pro dosažení maximální bezpečnosti je školka situovaná
na uzavřené sjezdovce s vlastním lanovým vlekem.
Tento typ výuky je určen pro malé lyžaře od těch, kteří
už umí sami chodit až po dvanáctileté děti. Délka výuky
se určuje individuálně, podle výdrže klienta.

V areálu také najdete dětský koutek, kde si mohou děti
od 3 do 6 let odpočinout po dobu, kdy rodiče lyžují.
Individuální výuka
Chcete pro vás nadstandardní výuku? S usměvavým
profesionálním instruktorem se budete cítit jako
v bavlnce. Nenásilnou, hravou, avšak velice intenzivní
formou výuky, naučíme kohokoliv cokoliv na lyžích
nebo snowboardu.
V areálu je také provozována půjčovna a servis lyží,
v letošním roce nově zrekonstruovaná.
Využíváme nejmodernější stroje ﬁrmy Wintersteiger pro
precizní kvalitu struktury skluznice lyží.
V areálu je rovněž možné pořádat ﬁremní akce, oslavy
a večírky nebo školní výlety.
Zimní sezona:

Po–Pá: 09:00–21:00
So–Ne: 08:00–21:00
Změna provozní doby je závislá na zájmu lyžařů!!!
SKI AREÁL OLEŠNICE

Moravská strana 611
679 74 Olešnice na Moravě
tel.: 731 333 910

www.ski-areal.cz

C OKATALOG
LLECTION
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CHALLENGE. EVERY DAY.
CHALLENGE. EVERY DAY.

Pevnost, všestrannost & pohodlí
Spoiler pro nastavení výšky
a šířky
Speciální prvek v zadní části
boty umožňuje upravit výšku
a šířku boty manžety.

Nastavení náklonu
Nejlepší lyžaři potřebují mít
perfektní postoj. Tato funkce
boty umožňuje nastavit její
naklonění do stran podle
individuálních potřeb každého
lyžaře tak, aby dosáhl skvělé
techniky.

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

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

Vyrobeno z těch nejlepších
materiálů a s výrazným profilem,
ergonomická podrážka drží na
jakémkoli kluzkém povrchu.
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Systém snadného obouvání
Speciální provedení horní části
boty v kombinaci s inovativním
systémem Easy Entry (snadné
obouvání) umožňuje lyžaři rychlé
a snadné nasazení i sundání
bot.

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

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

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

Výměnou speciálně tvarované
vložky (VCP – Volume Control
Plate) mezi pravou a levou
botou můžete upravit vnitřní
objem boty pro optimální
velikost.
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panske ELITE
OPŘETE SE DO TOHO

12.420 Kč
479 €

Elite 120 HEAT
3X011
velikosti
250, 255, … 325
typ lyžaře
Pokročilý
barva
Šedá
skelet
Polyeter
manžeta
Polyolefin
flexe
120
kopyto
100/102

7.610 Kč
293 €

Elite 90
3X021
velikosti
250, 255, … 325
typ lyžaře
Pokročilý
barva
Petrolejová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
90
kopyto
100/102

7.610 Kč
293 €

Elite 90
3X022
velikosti
250, 255, … 325
typ lyžaře
Pokročilý
barva
Petrolejová/šedá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
90
kopyto
100/102
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Tato bota nejede na půl plynu!
Je vyrobena pro lepší přenos
síly z nohy na botu, vybavena
konstrukcí X frame a užším
sevřením. Vnitřní bota 4DRY
umožní lepší prodyšnost,
zadní spoiler se dá nastavit
podle vašich potřeb. Vyhřívaný
tvrdý zabiják pozvedne vaše
lyžování na novou úroveň!

Měkčí varianta oproti
předešlému modelu, ale
zároveň stejná výbava
s větším stylem a pohodlím.
Bota má tvrdší flexi, velkou
měrou ovlivňuje ovládání
a preciznost středně až hodně
pokročilých lyžařů při vykrojení
oblouku.

Měkčí varianta oproti
předešlému modelu, ale
zároveň stejná výbava
s větším stylem a pohodlím.
Bota má tvrdší flexi, velkou
měrou ovlivňuje ovládání
a preciznost středně až hodně
pokročilých lyžařů při vykrojení
oblouku.

intemp
heating
plně integrované, plně nabité

UNIKÁTNÍ, PLNĚ INTEGROVANÝ
SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ OD ALPINY
UDRŽUJE VAŠE NOHY
STÁLE V TEPLE, ANIŽ BY
SE PŘEHŘÍVALY.

DOBÍJENÍ
Vstup pro dobíjení je malý,
nenápadný, snadno přístupný
a odolný proti nepříznivému
počasí. Chytrý a jednoduchý –
pro dobití baterie není nutné
botu rozebírat.

BATERIE
Baterie jsou plně integrované
uvnitř boty a dají se snadno
vyměnit.

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ
Systém se snadno spustí
stisknutím tlačítka. Vyhřívání
nejdřív běží na plný výkon
pro počáteční zahřátí a pak
automaticky přepne na normální
režim, takže nohy jsou v teple
a nepřehřívají se.

InTemp

Rozlučme se s chladem na sjezdovkách. Nová
technologie vyhřívání sjezdové obuvi InTemp
umožní mít nohy v teple pouhým zmáčknutím
tlačítka. Díky jednoduchému přístupu, chytrému
nabíjení a nenápadnému designu se budete cítit
pohodlně a v teple.
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Ski areál Kouty nabízí nadstandardní sjezdové tratě, výborné
podmínky pro rodiny i sportovní lyžaře a skvělé zázemí. V létě
se pak areál změní na centrum zábavy a sportu, kde vás čekají
jedinečné zážitky.

ă°ĴL³H³łŒÏĴÂÄˎÂFĴćF<ÂŎŒď°ł
Areálu zaručuje prvenství mezi lyžařskými středisky na Moravě zejména
délka jednotlivých sjezdovek, která se
pohybuje okolo 3 km a šíře sjezdových
tratí je vyjma přejezdů minimálně
50 m. Komfort dopravy zajišťuje
moderní 6sedačková lanovka s největší
přepravní kapacitou v ČR 3200 osob za
hodinu. Díky tomu se v areálu netvoří
fronty ani o víkendech a svátcích.
Sportovní lyžaří ocení 2 sjezdovky,
Medvědí s prudším a členitějším
sklonem a Hřebenovku se středním
sklonem vhodnou pro zážitkový
carving. Ve freeride zónách si na své
přijdou freeridoví lyžaři i snowboardisté. Komfortní a bezpečné lyžování
nabízí nejdelší sjezdovka na Moravě –
modrá sjezdovka dlouhá 3050 metrů
s převýšením 520 metrů nadchne

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

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

Nejdelší sjezdovka
na Moravě

•

11,5 km
sjezdových tratí

•

11,5 km
100% zasněžování

•

6800 osob/hod.
přepravní kapacita

•

27,5 km udržovaných
běžeckých tratí

hɁǜɁƕÄʁƬřǚ°Ɂˁǜ˿

ăǘ˸Ưǚƭ˘ř˘Ƭȧȋ
Ať už se vrátíte ze sjezdovek nebo

Unikátní elektrárna
i dobrodružství
na koloběžkách

Velké oblibě se Areál Kouty těší
i v letních měsících. Turisté, sportovci, rodiny ani návštěvníci unikátní
vodní elektrárny se nudit určitě
nebudou. Hlavní devízou je šestisedačková lanovka, která vás dopraví
za nevšedními zážitky. Horní stanice
lanovky se nachází v nadmořské výšce 1100 metrů, odkud vedou k horní
nádrži elektrárny čtyři kilometry po

õ˿ʊȋʊǘřǚŘƙǌɁǜɁƕÄʁƬřǚ°Ɂˁǜ˿

*ǔǘƬɡŘʁǘƙǌɁǜɁƕÄʁƬřǚ°Ɂˁǜ˿

asfaltové cestě nebo dva kilometry
lesem.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se chlubí třemi prvenstvími:
má největší reverzní vodní turbínu
v Evropě, je elektrárnou s největším
spádem u nás a vodní elektrárnou
s největším celkovým instalovaným
výkonem. Výchozím bodem exkurzí je infocentrum umístěné přímo
v Areálu Kouty.
Od horní stanice lanovky s občerstvením v baru U Medvěda můžete
pokračovat dál po cyklistických
trasách nebo se vydat pěšky po turistických stezkách. Pokud se nechcete
vracet zpět stejnou cestou, půjčte si
koloběžku a zažijte dobrodružství na
nejdelším, 17 kilometrovém sjezdu
na koloběžkách v České republice.

ÂƬǖ˸ƯǜʌȋŽǔǘƬɡŘʁǘ
ȭŘˎÀɁʁŘ˸Ư
Zábavu si užijete také v Bikeparku Kouty, největším na Moravě. Čekají vás čtyři
tratě, jejichž délka přesahuje tři kilometry a jsou navrženy tak, aby si zajezdil
opravdu každý. Nejlehčí trasy navazují
na síť cyklotras v okolí Mravenečníku,
respektive horní nádrže Dlouhých Strání
(okruh 15 km), kde je také 2,5 km okruh
pro in-line brusle. Trasy pro horská kola
startují u lanovky na Medvědí hoře.
V bikeparku najdete skvěle vybavenou
půjčovnu se servisem.

BALANC PARK – první
centrum svého druhu v ČR!
• Dokážeš zdolat překážkovou
stezku či sjet tobogán z věže?
• Máš odvahu se pohoupat v obřích
pavoučích sítích?
• Zvládneš udělat několik shybů
a překonat naše slackline?
• Nebo si chceš jen zaskákat na
velkých trampolínách?
V našem Balanc parku na tebe čeká
nejen spousta sportovního vyžití, ale
především zábava a nezapomenutelné zážitky.

ñʄƬƎƬʁɡř˸ŘƋȋ˸ɁƞȭȋƬǚƬǘǜʁřʁȭŘ<ǚɁˁǒƭăǜʁřȭƯƙǌɁǜɁƕȧȊÄõ°

Lákadlem pro návštěvníky je i Rysí skála, kudy vede naučná stezka s krásnou
vyhlídkou. Ocení ji hlavně děti, protože
je plná dřevěných plastik zvířat a lesních
bytostí, nechybí chýše Praděda, doupě
rysice a interaktivní prolézačky a hry.
Areál Kouty
Kouty nad Desnou 30, 788 11
tel.: 602 322 244, 585 283 282
e-mail: info@k3-sport.cz
www.kouty.cz
Ubytování přímo v areálu,
kapacita 300 lůžek:
Penzion Kouty
www.penzion-kouty.cz
Apartmány Kouty
www.apartmany-kouty.cz
Vila Kouty
www.vila-kouty.cz
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TESTOVÁNÍ TERÉNU

10.650 Kč
411 €

Xtrack 90 HEAT
3X031

Tato bota je vyrobena se
systémem vyhřívání InTemp,
poskytne maximální úroveň
pohodlí a umožní skvělý výkon
na vysoké úrovni. Zesílená
konstrukce X frame nabízí
zvýšenou podporu a stabilitu
na strmém terénu. Tato bota
střední kategorie je velmi
vhodná pro začátečníky, kteří
chtějí posunout své lyžování
na další úroveň!

velikosti
250, 255, … 325
typ lyžaře
Pokročilý
barva
Petrolejová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
90
kopyto
102/104

6.840 Kč
264 €

Xtrack 90
3X071

Tato bota poskytne maximální
úroveň pohodlí a umožní
skvělý výkon na vysoké úrovni.
Zesílená konstrukce X frame
nabízí zvýšenou podporu
a stabilitu na strmém terénu.
Tato bota střední kategorie je
velmi vhodná pro začátečníky,
kteří chtějí posunout své
lyžování na další úroveň!

velikosti
250, 255, … 325
typ lyžaře
Pokročilý
barva
Petrolejová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
90
kopyto
102/104

5.690 Kč
220 €

XTRACK 70
3X041
velikosti
250, 255, … 325
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
70
kopyto
102/104
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MOŽNOST

Ti, kteří právě začínají se svou
lyžařskou kariérou, by měli
ideálně vyzkoušet tyto boty.
Stejně jako 90 je i tento typ
zesílen konstrukcí X frame
pro lepší výkon a stabilitu.
Pohodlná vnitřní botička
a měkčí flexe udrží vaši nohu
v pohodlí po celou dobu
a ze dne na horách udělá
nezapomenutelný zážitek.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ
ZVLÁŠŤ

5.690 Kč
220 €

Xtrack 70
3X042
velikosti
250, 255, … 325
typ lyžaře
Rekreační
barva
Petrolejová/šedá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
70
kopyto
102/104

4.240 Kč
175 €

GRIP WALK SE PRODÁVÁ
ZVLÁŠŤ

Xtrack 60
3X051
velikosti
250, 255, … 325
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
60
kopyto
102/104

4.240 Kč
175 €

MOŽNOST

Ti, kteří právě začínají se svou
lyžařskou kariérou, by měli
ideálně vyzkoušet tyto boty.
Stejně jako 90 je i tento typ
zesílen konstrukcí X frame
pro lepší výkon a stabilitu.
Pohodlná vnitřní botička
a měkčí flexe udrží vaši nohu
v pohodlí po celou dobu
a ze dne na horách udělá
nezapomenutelný zážitek.

Nejměkčí bota této řady se
velmi dobře nazouvá, ale stále
umožňuje přiléhavé obepnutí.
Možnost nastavení výšky
a objemu, pohodlná měkká
flexe a zpevnění konstrukcí
X frame vytvoří z tohoto
modelu perfektní botu pro
začátečníky.
MOŽNOST

GRIP WALK SE PRODÁVÁ
ZVLÁŠŤ

Xtrack 60
3X052
velikosti
250, 255, … 325
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
60
kopyto
102/104

Nejměkčí bota této řady se
velmi dobře nazouvá, ale stále
umožňuje přiléhavé obepnutí.
Možnost nastavení výšky
a objemu, pohodlná měkká
flexe a zpevnění konstrukcí
X frame vytvoří z tohoto
modelu perfektní botu pro
začátečníky.
MOŽNOST

GRIP WALK SE PRODÁVÁ
ZVLÁŠŤ
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DAMSKe eve

BUĎTE PRVNÍ

SÍLA
LEHKOSTI

Eve 75 HEAT

9.320 Kč
360 €
Eve 75

5.120 Kč
198 €

5.120 Kč
198 €

Eve 75 HEAT, EVE 75*
3Y011, 3Y021*
velikosti
220, 225 … 275
typ lyžaře
Středně pokročilý
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
75
kopyto
102

Anatomicky
tvarovaný skelet
Nastavení
objemu
Lehká
konstrukce

3L341
NOVÁ hliníková
mikropřezka
Anatomicky
tvarovaný skelet
Nastavení
objemu
Lehká
konstrukce

Tato bota je velmi dobrou
volbou pro středně až velmi
pokročilé lyžařky, které chtějí
mít nad svými lyžemi větší
kontrolu a lépe je ovládat.
Poskytují stejnou výbavu jako
jejich mladší sestra. Jako
nejtvrdší boty v řadě zvýší váš
výkon, ale zachovají úroveň
pohodlí, kterou vyžadujete.

Eve 65
3L361
velikosti
220, 225 … 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
65
kopyto
102
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NOVÁ hliníková
mikropřezka

Pusťte se sebevědomě
na sjezdovky v nových
vyhřívaných lyžákách EVE
75! Náš nejlehčí typ soutěží
s těmi nejtvrdšími konkurenty
mezi dámskou obuví. Tyto
lyžáky mají flexi 75, možnost
nastavení objemu, GRIP WALK,
nový ergonomický tvar skeletu
i nové přezky. Zatímco tohle
jsou pro některé z vás jen
slova, rozdíl určitě poznáte, až
budete sjíždět ze svahu dolů.

Eve 75
velikosti
220, 225 … 275
typ lyžaře
Středně pokročilý
barva
Mátová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
75
kopyto
102

4.520 Kč
174 €

Toto je EVE, první svého druhu. Nyní s ještě nižší
hmotností. Čistá energie. Buďte lehčí, jezděte
rychleji a mějte to pod kontrolou.

NOVÁ hliníková
mikropřezka
Anatomicky
tvarovaný skelet
Nastavení
objemu
Lehká
konstrukce

S obuví EVE 65 dostanete
něco navíc. Tato nádherně
černá bota je víc, než jen
objekt obdivných pohledů.
Anatomický tvar skeletu
a bohatá výbava umožní
skvělé lyžování s pohodlím,
které nevylučuje přesnost
potřebnou pro ježdění
na nejvyšší úrovni.

4.520 Kč
174 €

Eve 65
3L362
velikosti
220, 225 … 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Bílá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
65
kopyto
100

NOVÁ hliníková
mikropřezka
Anatomicky
tvarovaný skelet
Nastavení
objemu
Lehká
konstrukce

Tato bota je učena pro lyžařky,
které upřednostňují pohodlí
před výkonem. Tato sněhobílá
kráska je víc než objekt, kam
směřují obdivné pohledy. Její
anatomický tvar umožní nižší
hmotnost, a proto se vaše
nohy tolik neunaví a vy můžete
brázdit svahy dlouhou dobu.

ruby

ZAŽIJTE SKVĚLÝ POCIT

4.550 Kč
175 €

RUBY 60
3L431
velikosti
220, 225 … 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
60
kopyto
104

4.550 Kč
175 €

U této obuvi je pohodlí
na prvním místě. Je určena
pro lyžaře začátečníky, kteří
dávají přednost pohodovému
a zábavnému ježdění. Bota
umožňuje nastavení objemu
v oblasti chodidel i lýtek a má
nastavitelnou mikropřezku pro
požadované pohodlí. Vyberte
si barvu, která bude odpovídat
vašemu stylu a vyrazte na hory!

ruby 60
3L432
velikosti
220, 225 … 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Bílá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
60
kopyto
104

U této obuvi je pohodlí
na prvním místě. Je určena
pro lyžaře začátečníky, kteří
dávají přednost pohodovému
a zábavnému ježdění. Bota
umožňuje nastavení objemu
v oblasti chodidel i lýtek a má
nastavitelnou mikropřezku pro
požadované pohodlí. Vyberte
si barvu, která bude odpovídat
vašemu stylu a vyrazte na hory!
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duo

NIKDY NEKONČÍCÍ ZÁBAVA

MALÁ VELIKOST.
VELKÉ AMBICE.

Svět dobrodružství je schován do malého balení. Skromné
v designu, nabité nejnovějším vybavením. To jsou perfektní
lyžáky, které čekají, až se budou moct vrhnout do sněhu.

4.480 Kč
173 €

DUO 70
3E881
velikosti
220, 225, … 275
typ lyžaře
Pokročilý
barva
Červená
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
70

MOŽNOST
Mikropřezka
Mega elite
Anatomicky
tvarovaný skelet
Výškově
nastavitelný spoiler

Dostaňte z vašich lyží
maximum. Nejnovější
technologická řešení vám
zajistí skvělou schopnost
reakce a nízkou hmotnost
obuvi. Ale nenechte se
oklamat, tato bota má vlastní
názor. Díky anatomické stélce,
tvrdší flexi a ergonomickému
tvaru bude těžké ji na svahu
překonat.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ
ZVLÁŠŤ

kilometrová sjezdovka
snowpak • dětský pak
www.skikaolinka.cz

duo MAX

NIKDY NEKONČÍCÍ ZÁBAVA

3.800 Kč
147 €

DUO 4 MAX
3E893
velikosti
220, 225, … 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Modrá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
Měkká

3.590 Kč
138 €

MOŽNOST
Lehká dvoulanková
přezka
Anatomicky
tvarovaný skelet
Lehká
konstrukce

Tyto lyžáky jsou tak pohodlné jako
vaše oblíbená obuv, ale s mnohem
lepší výbavou. Mají anatomický
tvar a úzké sevření v místech, kde
je to nejvíce potřeba. Pro lepší
chůzi doporučujeme výbavu Grip
Walk, která by se vám mohla velmi
hodit. A nenechte se uspokojit jen
pohodlím, když můžete mít pohodlí
spojené s vysokou funkčností.
Vyberte si vaši oblíbenou barvu
a jezděte stylově.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

DUO 3 MAX
3E923
velikosti
220, 225, … 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Modrá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

MOŽNOST
Anatomicky
tvarovaný skelet
Lehká
konstrukce

I začátečníci si zaslouží skvělé
vybavení. Proto jsme nové dětské
lyžáky DUO 3 vybavili anatomicky
tvarovaným skeletem a zabalili
do úžasného designu. Dali jsme
dohromady ty nejlepší materiály,
které jsou k mání, a vyrobili jsme
tuto velmi lehkou obuv. Je vhodná
pro ty, kteří preferují měkčí obuv,
ale čas od času to chtějí rozjet.
Doplnit ji můžete výbavou Grip
Walk pro jistou a snadnou chůzi.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

2.720 Kč
105 €

DUO 2 MAX
3F423
velikosti
165–215
typ lyžaře
Rekreační
barva
Modrá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

MOŽNOST
Anatomicky
tvarovaný skelet
Lehká
konstrukce

Tyto dětské boty s měkkou flexí
vám přinesou jenom skvělé zážitky.
Jednoduše se nazouvají i vyzouvají
po těžkém dni na lyžích. Díky
svému volnému střihu se bude
noze lépe dýchat, vylepšená vnitřní
botička uchrání před tvorbou
potu. Tato bota je vhodná pro
začátečníky, ale nepostrádá nic
ze speciální výbavy svých kolegů.
Vyrábí se v atraktivních designech
a barvách. Stačí si vybrat.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

2.060 Kč
80 €

DUO 1 MAX
3F403
velikosti
150–220
typ lyžaře
Rekreační
barva
Modrá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

Začátečníci najdou v této
botě spolehlivého partnera.
Obuv DUO 1 je vybavena
pevným skeletem pro ještě
větší podporu, který zabrání
nežádoucím pádům. Obuv není
ani příliš volná, ani moc těsná.
Její vnitřek nabízí dostatek
prostoru pro prsty, které mohou
dýchat. Bota výborně padne,
poskytne maximální pohodlí na
lyžích i mimo ně.
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duo GIRL

NIKDY NEKONČÍCÍ ZÁBAVA

3.800 Kč
147 €

DUO 4 girl
3E901
velikosti
220, 225, … 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Tyrkysová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
Měkká

3.590 Kč
138 €

MOŽNOST
Lehká dvoulanková
přezka
Anatomicky
tvarovaný skelet
Lehká
konstrukce

Tyto lyžáky jsou tak pohodlné jako
vaše oblíbená obuv, ale s mnohem
lepší výbavou. Mají anatomický tvar
skeletu a úzké sevření v místech,
kde je to nejvíce potřeba. Pro lepší
chůzi doporučujeme výbavu Grip
Walk, která by se vám mohla velmi
hodit. A nenechte se uspokojit jen
pohodlím, když můžete mít pohodlí
spojené s vysokou funkčností.
Vyberte si vaši oblíbenou barvu
a jezděte stylově.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

DUO 3 girl
3E931
velikosti
220, 225, … 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Tyrkysová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

MOŽNOST
Anatomicky
tvarovaný skelet
Lehká
konstrukce

I začátečníci si zaslouží skvělé
vybavení. Proto jsme nové dětské
lyžáky DUO 3 vybavili anatomicky
tvarovaným skeletem a zabalili
do úžasného designu. Dali jsme
dohromady ty nejlepší materiály,
které jsou k mání, a vyrobili jsme
tuto velmi lehkou obuv. Je vhodná
pro ty, kteří preferují měkčí obuv,
ale čas od času to chtějí rozjet.
Doplnit ji můžete výbavou Grip
Walk pro jistou a snadnou chůzi.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

2.720 Kč
105 €

DUO 2 girl
3F431
velikosti
165–215
typ lyžaře
Rekreační
barva
Tyrkysová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

MOŽNOST
Anatomicky
tvarovaný skelet
Lehká
konstrukce

Tyto dětské boty s měkkou flexí
vám přinesou jenom skvělé zážitky.
Jednoduše se nazouvají i vyzouvají
po těžkém dni na lyžích. Díky
svému volnému střihu se bude
noze lépe dýchat, vylepšená vnitřní
botička uchrání před tvorbou
potu. Tato bota je vhodná pro
začátečníky, ale nepostrádá nic
ze speciální výbavy svých kolegů.
Vyrábí se v atraktivních designech
a barvách. Stačí si vybrat.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

2.060 Kč
80 €

DUO 1 girl
3F411
velikosti
150–220
typ lyžaře
Rekreační
barva
Tyrkysová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
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Začátečníci najdou v této
botě spolehlivého partnera.
Obuv DUO 1 je vybavena
pevným skeletem pro ještě
větší podporu, který zabrání
nežádoucím pádům. Obuv není
ani příliš volná, ani moc těsná.
Její vnitřek nabízí dostatek
prostoru pro prsty, které mohou
dýchat. Bota výborně padne,
poskytne maximální pohodlí na
lyžích i mimo ně.

Rodinné
centru města
města
Rodinné lyžování
lyžování v centru
••sjezdovka
sjezdovka
dětskédopravníky
dopravníky
••dětské
dosahuMHD
MHD
••vvdosahu

VÝUKALYŽOVÁNÍ
LYŽOVÁNÍ
VÝUKA
individuální ii skupinová
skupinová
••individuální
proděti
dětii idospělé
dospělé
••pro
proškoly
školyii veřejnost
veřejnost
••pro

SERVIS
SERVIS AA PŮJČOVNA
PŮJČOVNAVYBAVENÍ
VYBAVENÍ
• provoz od pondělí do neděle
• provoz od pondělí do neděle
• profesionální služby
• profesionální služby
• široký výběr lyží, snowboardů
• široký výběr lyží, snowboardů
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duo

NIKDY NEKONČÍCÍ ZÁBAVA
3.800 Kč
147 €
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m 110m m
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děti i
dospěl
ELANé

DUO 4
3E894
velikosti
220, 225, … 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
Měkká

Tyto lyžáky jsou tak pohodlné jako vaše
oblíbená obuv, ale s mnohem lepší
výbavou. Mají anatomický tvar skeletu
a úzké sevření v místech, kde je to
nejvíce potřeba. Pro lepší chůzi doporučujeme výbavu Grip Walk, která by se
vám mohla velmi hodit. A nenechte se
uspokojit jen pohodlím, když můžete mít
pohodlí spojené s vysokou funkčností.
Vyberte si vaši oblíbenou barvu a jezděte stylově.

MOŽNOST
Lehká dvoulanková
přezka
Anatomicky
tvarovaný skelet

modrá
půjčovna vybavení ski škola
550 m dlouhá modrá půjčovna vybavení 550 m skidlouhá
škol
a
pro
dět
i
i
půjpůjčovnačovnavybavení
vybavení skiskiškolškola proa prodětděti i i i
sjezdovka s
exkluzivní značky sjezdovkadospěls é exkluziv550ní značky
m
dl
o
uhá
modrá
půj
č
ov
dos
exklexkluziuvzinívznačky
ní značky
dospěl
dospěl
é
é
DUO 3
3.590 Kč
převýšení138m 110€ m
ELAN převýšením 110 m
sjezdovka s
exklu
ELAN
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GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

3E924

velikosti
220, 225, … 275
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

I začátečníci si zaslouží skvělé vybavení.
Proto jsme nové dětské lyžáky DUO 3
vybavili anatomicky tvarovaným skeletem a zabalili do úžasného designu. Dali
jsme dohromady ty nejlepší materiály,
které jsou k mání, a vyrobili jsme tuto
velmi lehkou obuv. Je vhodná pro ty, kteří
preferují měkčí obuv, ale čas od času to
chtějí rozjet. Doplnit ji můžete výbavou
Grip Walk pro jistou a snadnou chůzi.

MOŽNOST

Anatomicky
tvarovaný skelet
Lehká
konstrukce

GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ
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personál

hospůdka s venkovní
přímo
profesio
hospůdka sterasou
venkovní
přímo vStK
přímo v Karlově
vyškolený
p
profesioná
terasou
Studá

přímo vStudánce
Karlově
Studánce

www.prad

sjezdovce
vyškolený
per
sjezdovce i m

www.pradedovaarena.cz

www.prad
www.praded

www.pradedovaarena.cz

Přijeďte si k nám užít bezkonkureční kvalitu služeb na sjezdovce i mimo ni!
NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY SKIPASŮ
tři sjezdovky s celkovou délkou 2 600 m
sedačková lanovka s rozjezdovým pásem
večerní lyžování na perfektně upravené
sjezdovce
pro nejmenší lyžařská školka s pojízdným
pásem

dětský park s pojízdným pásem
půjčovna lyží, servis a testcentrum Elan
umělé zasněžování
SKIPARK
občerstvení v horské restauraci přímo
Filipovice
u sjezdovky
občerstvení Aprés Ski, slunečná terasa
TESTCENTRUM
parkoviště s kapacitou 300 míst zcela zdarma

SKIPARK Filipovice se nachází 10 km od města Jeseník, jednu zastávku od lyžařského areálu
Červenohorské sedlo.

Kontakt: Bělá pod Pradědem – Filipovice 790 85 • tel.: +420 605 515 757 • e-mail: info@skiparkfilipovice.cz
Otevírací doba: denně od začátku prosince do konce března • Denní lyžování: 9.00 – 16.30 h • Večerní lyžování: 18.00 – 21.00 h

2.720 Kč
105 €

DUO 2
3F424
velikosti
165–215
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

MOŽNOST
Anatomicky
tvarovaný skelet
Lehká
konstrukce

Tyto dětské boty s měkkou flexí
vám přinesou jenom skvělé zážitky. Jednoduše se nazouvají i vyzouvají po těžkém dni na lyžích.
Díky svému volnému střihu se
bude noze lépe dýchat, vylepšená
vnitřní botička uchrání před tvorbou potu. Tato bota je vhodná pro
začátečníky, ale nepostrádá nic
ze speciální výbavy svých kolegů.
Vyrábí se v atraktivních designech
a barvách. Stačí si vybrat.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

2.060 Kč
80 €

DUO 1
3F404
velikosti
150–220
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

Začátečníci najdou v této
botě spolehlivého partnera.
Obuv DUO 1 je vybavena
pevným skeletem pro ještě
větší podporu, který zabrání
nežádoucím pádům. Obuv není
ani příliš volná, ani moc těsná.
Její vnitřek nabízí dostatek
prostoru pro prsty, které
mohou dýchat. Bota výborně
padne, poskytne maximální
pohodlí na lyžích i mimo ně.
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EON

JEDNODUCHÉ A ZÁBAVNÉ

2.340 Kč
91 €

EON
3K071
velikosti
140–215
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá/bílá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
Měkká

2.010 Kč
78 €

Lehká
konstrukce

GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

3K072
MOŽNOST
Anatomicky
tvarovaný skelet
Lehká
konstrukce

Díky kombinaci působivých
a atraktivních detailů a dívčího
stylového vzhledu, si užijete
váš den na zasněžených
sjezdovkách naplno. Naše
speciální konstrukce Easy On se
širokým rozevřením usnadní dítěti
obouvání a vyzouvání, Grip Walk,
lehká konstrukce a anatomicky
tvarovaný skelet jsou navíc
zárukou skvělého pohodlí.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

EON rtl
3K081
velikosti
140–215
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
Měkká
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Anatomicky
tvarovaný skelet

Tyto moderní boty opravdu
usnadní život mladých lyžařů
(a jejich rodičů!). Díky našemu
inovativnímu systému Easy
On, který umožní extrémní
rozevření boty, můžou děti obuv
nazout a vyzout bez potíží. Grip
Walk usnadňuje chůzi od a ke
sjezdovce, lehká konstrukce
a anatomicky tvarovaný skelet
poskytnou mladé noze vynikající
pohodlí.

EON girl
velikosti
140–215
typ lyžaře
Rekreační
barva
Bílá/růžová
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
Měkká

2.100 Kč
78 €

MOŽNOST

MOŽNOST
Anatomicky
tvarovaný skelet
Lehká
konstrukce

Hlavně díky výhodám obuvi se
systémem EON nabízí i tato bota
inovativní řešení pro půjčovny.
Vnitřní botička s antibakteriální
úpravou je zárukou skvělé hygieny
a ochrany, EAN kódy zajistí
jednoduchou a efektivní evidenci
a jasně viditelná označení velikosti
usnadní hledání správného čísla.
Botička je mnohem odolnější vůči
obnošení a roztržení a zůstane ve
skvělém stavu i v dalších letech.
GRIP WALK SE PRODÁVÁ ZVLÁŠŤ

J-LINE

JUNIORSKÉ

3.800 Kč
147 €

j4
3J321
velikosti
225–265
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
Měkká

3.590 Kč
138 €

j3
3J311
velikosti
225–265
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

2.720 Kč
105 €

Tyto lyžáky jsou tak pohodlné
jako vaše oblíbená obuv, ale
s mnohem lepší výbavou. Mají
anatomický tvar skeletu a úzké
sevření v místech, kde je to
nejvíce potřeba. A nenechte se
uspokojit jen pohodlím, když
můžete mít pohodlí spojené
s vysokou funkčností.

Tyto lyžáky jsou tak pohodlné
jako vaše oblíbená obuv, ale
s mnohem lepší výbavou. Mají
anatomický tvar skeletu a úzké
sevření v místech, kde je to
nejvíce potřeba. A nenechte se
uspokojit jen pohodlím, když
můžete mít pohodlí spojené
s vysokou funkčností.

j2
3K091
velikosti
175–220
typ lyžaře
Rekreační
barva
Černá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

Tyto lyžáky jsou tak pohodlné
jako vaše oblíbená obuv, ale
s mnohem lepší výbavou. Mají
anatomický tvar skeletu a úzké
sevření v místech, kde je to
nejvíce potřeba. A nenechte se
uspokojit jen pohodlím, když
můžete mít pohodlí spojené
s vysokou funkčností.
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J-LINE

PRO DÍVKY

3.800 Kč
147 €

j 4 girl
3J322
velikosti
225–265
typ lyžaře
Rekreační
barva
Bílá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin
flexe
Měkká

3.590 Kč
138 €

j 3 girl
3J312
velikosti
225–265
typ lyžaře
Rekreační
barva
Bílá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

2.720 Kč
105 €

Tyto lyžáky jsou tak pohodlné
jako vaše oblíbená obuv, ale
s mnohem lepší výbavou. Mají
anatomický tvar skeletu a úzké
sevření v místech, kde je to
nejvíce potřeba. A nenechte se
uspokojit jen pohodlím, když
můžete mít pohodlí spojené
s vysokou funkčností.

Tyto lyžáky jsou tak pohodlné
jako vaše oblíbená obuv, ale
s mnohem lepší výbavou. Mají
anatomický tvar skeletu a úzké
sevření v místech, kde je to
nejvíce potřeba. A nenechte se
uspokojit jen pohodlím, když
můžete mít pohodlí spojené
s vysokou funkčností.

j 2 girl
3K092
velikosti
175–220
typ lyžaře
Rekreační
barva
Bílá
skelet
Polyolefin
manžeta
Polyolefin

Tyto lyžáky jsou tak pohodlné
jako vaše oblíbená obuv, ale
s mnohem lepší výbavou. Mají
anatomický tvar skeletu a úzké
sevření v místech, kde je to
nejvíce potřeba. A nenechte se
uspokojit jen pohodlím, když
můžete mít pohodlí spojené
s vysokou funkčností.

Termíny jarních prázdnin pro školní rok 2022/2023:
6. 2. – 12. 2. 2023

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

13. 2. – 19. 2. 2023

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

20. 2. – 26. 2. 2023

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

27. 2. – 5. 3. 2023

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

6. 3. – 12. 3. 2023

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

13. 3. – 19. 3. 2023

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec,
Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice,
Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje,
Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
(bez záruky)
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MADE FOR PISTE

Dexterity and protection to top performances on the ski slopes.

dainese.com

AIRBAG
SYSTÉM
pro
LYŽAŘE

BEZPEČNOST

D|AIR SKI EVOLUTION
ČÍSLO VÝROBKU

VELIKOSTI

204D30002 – PÁNSKÝ
204D30003 – DÁMSKÝ
204D30100 – náhradní pánský
204D30101 – náhradní dámský

XS – 3XL
XS – XL
1–2–3

cena

51.480 Kč

D-air® Ski představuje nejvyšší stupeň ochrany a inovace v oblasti závodního
lyžování v disciplínách sjezd a Super-G. Jeho inteligentní algoritmus
analyzuje a spojuje data ze senzorů (gyroskop, tříosý akcelerometr
a GPS) a určuje, kdy se zaktivuje patentovaný airbag. Ten tvoří speciální
mikrovlákna, která pokrývají horní část těla a jsou integrována do pevného
zádového chrániče Wave. Výsledkem je vysoce inovativní a ergonomický
bezpečnostní systém, aerodynamicky neutrální, který nezávisle detekuje
nebezpečnou situaci a okamžitě se nafoukne, aby lyžaře ochránil. Sofia
Goggia, Matthias Mayer a Lindsay Vonn, kteří patří mezi nejlepší závodníky,
si vybrali D-air® Ski s jedním společným cílem, a to vyhrávat.

POPIS
Nastavitelný bederní pás
Dámská varianta má specifický
střih
Přední zip
Vizualizační systém
Pyrotechnické nafouknutí
Bezdrátový aktivační systém

MATERIÁLY
100% polyester (bag)
Zádové pláty z polypropylenu

BAREVNÉ VERZE

HOMOLOGACE
CE EN 1621.2 úroveň 1 (záda)
CE 1621.1 (ramena)
CE 1621.3 (spodní žebra)
SCHVÁLENO FIS

601
bílá/
černá

204D30100
204D30100
999
neutrální
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BEZPEČNOST

cena

cena

10.990 Kč

6.360 Kč

Pánská bunda HP2 M2.1

kalhoty hp RIDGE

Kód:

204749452

Kód:

204769408

Velikosti:

M – XXL

Velikosti:

XS – XXL

Barva:

zelená/černá

Barva:

černá

Střih:

atletický, krátký

Popis: Lyžařské kalhoty s voděodolnou a prodyšnou membránou
D-Dry® A+ a teplou a velmi lehkou termoizolací Primaloft® Black.

Parametry:

Materiály:

Vodní sloupec 20 000 mm

Termoizolace PrimaLoft® Black (60g/m2)

Prodyšnost 20 000g/m /24 hod
2

Membrána D-Dry® Plus 4W

Plně lepené švy
Vodoodpudivý přední zip YKK® AquaGuard® VISLON®

Vybavení:

Odepínací nastavitelná kapuce

Velké kapsy

Na bocích ventilační otvory se zipy

Vnitřní protisněhové návleky s protiskluzovým silikonovým páskem

Protisněhový pás

3D ochrana na lemu nohavic

Materiály:

2 velké odvětrávací otvory na stehnech
Speciální poutko v pase na úpravu velikosti

Pružná membrána Dermizax® EV
Izolace PrimaLoft®Silver (trup 100 g/m , rukávy 60 g/m )
2

2

Doplňky:
Vnitřní strana límce z materiálu Pontetorto Tecnostretch
Hadřík na čištění brýlí

HP2 M2.1 je velmi univerzální bunda, která bude vyhovovat
lyžařům všech úrovní, od úplných začátečníků až po ty
nejpokročilejší. Díky ochraně, kterou poskytuje membrána
Dermizax EV a izolační vrstva Primaloft, je vhodná pro jakékoli
podmínky a všechny lyžařské styly.
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Odnímatelné kšandy

Velmi pohodlné kalhoty z kolekce HP nabízejí maximální volnost
a obratnost při pohybu na sjezdovkách, a to bez ohledu na
počasí. Kalhoty jsou vyrobeny z materiálu D-Dry® A+, mají vodní
sloupec 20 000 mm, prodyšnost 20 000 g/m2, 24h membránu,
jsou prodyšné a čtyřsměrně elastické. Jsou teplé, k jejich výbavě
patří také lehká podšívka Primaloft® Black, která je ideální
pro sportovní lyžování a nabízí maximální pohodlí a tepelnou
izolaci. Kalhoty jsou velmi pohodlné na nošení, jejich systém
nastavení pasu dovolí perfektní a stálý tvar během jakékoli
fáze aktivity, bez většiny klasických pásků, a navíc bez nutnosti
dalšího nastavení, což je velmi praktické. Vyztužený materiál na
spodních lemech nohavic chrání proti oděru nebo protrhnutí od
lyžařských bot. Vybavení kalhot ještě doplňuje odvětrání uvnitř
nohavic, odnímatelné kšandy a dvě velké kapsy na stehnech.

BEZPEČNOST

Z86
černá iris/černá limo

97B
šedá puritan/
černá limo

cena

cena

5.270 Kč

4.740 Kč

Vesta FLEXAGON PL

Vesta FLEXAGON

Kód:

Kód:

204879992
204879993

XS – XXL – pánské
XS – XXL – dámské

Popis: Nová vesta Flexagon Polartec je spojením nejvyšší možné
ochrany díky hexagonální struktuře s prodyšností a tepelnou kapacitou
materiálu Polartec, použitých na vytvoření této vesty.
Ergonomie:

Nastavitelný bederní pás

204876003
204876004

Popis: Certifikovaný chránič páteře s ikonickým designem Flexagon,
který je velmi flexibilní a odolný vůči nárazu.
Homologace: CE EN 1621.2 úroveň 2
Ochrana:

Homologace: CE EN 1621.2 úroveň 2

XS – XXXL – pánské
XS – XXL – dámské

Chránič páteře s technologií Flexagon

Ochrana:

Chránič páteře s technologií Flexagon

Materiály: 	měkká paměťová pěna Crash Absorb, měkký materiál
Carezza

Materiály:

měkká paměťová pěna Crash Absorb

Vybavení:

Nastavitelný bederní pás, ochrana hrudi

přední část:

81% nylon, 19% elastan

zadní část:

100% polyester

Přední část: 	54 % polyester, 38 % vlna, 8 % elastan (Polartec Power
wool)
Zadní část:

81 % polyamid, 19 % elastan

Podšívka:

100 % polyester

Flexagon, který je měřítkem v oblasti měkkého ochranného
vybavení na trhu se zimním sportovním zbožím, se spojil
s funkčností pocházející z venkovního světa, aby vznikl nový
hybridní produkt. Nová vesta Flexagon Polartec spojuje nejvyšší
možnou ochranu díky hexagonální struktuře s prodyšností
a tepelnou kapacitou materiálu Polartec, použitých na vytvoření
této vesty. Výsledkem je nenápadný výrobek, který lze nosit
přímo na kůži a plní tu samou funkci jako základní vrstva, ale díky
své struktuře zachovává nejvyšší evropské standardy ochrany.

Chránič páteře Flexagon díky své inovativní konstrukční
technologii nastavuje novou úroveň ochranného komfortu.
Aktuální verze je vyrobena s naprosto novým materiálem,
který je pro lyžaře velmi pohodlný a příjemný na dotek a je
prodyšnější než původní. Chránič je extrémně flexibilní, protože
překrývající se vrstvy paměťové pěny Crash Absorb® se mohou
pohybovat nezávisle na sobě a kopírují anatomii lidského těla.
Jeho ergonomický tvar složený z měkkých šestibokých plátů
zaručuje potřebné pohodlí, maximální volnost pohybu (6 stran,
pohyblivost podél os 30°, 90° a 150°) a zároveň účinnou
ochranu.

Vesta AUXAGON
Kód:

204876017
204876016

XS – XXL – pánské
XS – XXL – dámské

Popis: Lyžařská bezpečnostní vesta. Ergonomická, lehká a prodyšná.
Homologace: CE EN 1621.2 úroveň 1
Ochrana:

Chránič páteře s technologií Auxagon

Materiály: 	Paměťová pěna Crash Absorb, měkký materiál
Carezza – 81 % nylon, 19 % elastan
Vybavení:

cena

3.950 Kč

Nastavitelný pás, přední zip YKK® po celé délce

Volnost pohybu a pohodlí pro ještě vyšší ochranu. Auxagon je
ochranná bezpečnostní vesta s inovativní auxetickou strukturou,
která nabízí mimořádné ergonomické vlastnosti kopírující tvar
těla a která umožní naprosto volný pohyb. Vesta je vybavena
nastavitelným pásem, pasuje hladce na vaše tělo a poskytuje
optimální pohodlí. Je vyrobena z lehkého a prodyšného
strečového materiálu, který poskytne sebevědomí potřebné
k úspěchu, a to i tehdy, když se nosí přímo na těle.
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Y64
černá limo/
černá limo

cena

Y86
červená high risk/
černá limo

3.950 Kč

Chránič páteře FLEXAGON

Vesta AUXAGON

Kód:

Kód:

204879958
204879959

XS – XXXL – pánské
XS – XXL – dámské

Popis: Tento chránič páteře nově mění standardy ochranného komfortu.
Ergonomie:

Nastavitelný bederní pás

Vybavení:

Nastavitelné ramenní popruhy

204876018

80F
zelená acid/
černá limo

cena

2.640 Kč

XS – XXXL

Popis: Lehká, ergonomická a prodyšná ochranná vesta pro lyžaře.
Homologace: CE EN 1621.2 úroveň 1
Ochrana:

Chránič páteře s technologií Auxagon

Hl. materiály: měkká paměťová pěna Crash Absorb

Materiály: 	měkká paměťová pěna Crash Absorb, měkký materiál
Carezza – 81 % nylon, 19 % elastan

Homologace: CE EN 1621.2 úroveň 2

Vybavení: 	Nastavitelný bederní pás, přední zip YKK® po celé délce

Ochrana:

Lehká konstrukce pro optimální volnost pohybu. Vesta Auxagon
s chráničem z paměťové pěny Crash Absorb je obohacena
o auxetickou strukturu, která se napne v momentě tlaku a zvětší
tak ochrannou oblast. Je skvělá pro lyžaře hledající mimořádnou
ochranu. Vesta je vyrobena z lehkého a prodyšného strečového
materiálu. Nosí se příjemně i přímo na těle.

Chránič páteře s technologií Flexagon

Chránič páteře Flexagon díky své inovativní konstrukční technologii
nastavuje novou úroveň ochranného komfortu. Je extrémně flexibilní, protože překrývající se vrstvy paměťové pěny Crash Absorb®
se mohou pohybovat nezávisle na sobě a kopírují anatomii lidského
těla. Jeho ergonomický tvar složený z měkkých šestibokých plátů
zaručuje potřebné pohodlí, maximální volnost pohybu (6 stran,
pohyblivost podél os 30°, 90° a 150°) a zároveň účinnou ochranu.

Alpine Slowness

Zpátky k přírodě
Odpočinek pro Vaše tělo, mysl i duši... V Ortners Eschenhof jsou vítáni milovníci hor, kteří si zde užijí
dovolenou s novým vnímáním času. Ať jste v zasněžené krajině na lyžích, pěšky, na saních či na
sněžnicích – můžete toho hodně zažít a objevovat. A po dni na čerstvém horském vzduchu je teplá
voda ve vlastním hotelovém bazénu nebo v jedněch ze dvou termálních lázní v místě přesně to správné
pro vaše zahřátí a relaxaci.
Večer si můžete užít vynikající pokrmy Slow Food z Eschenhof kuchyně s oceněním Grüne Haube.
Neboť tady znamená oddechovat – vnímat pomalejší rytmus, dýchat čerstvý vzduch, vnímat přírodu,
objevovat hory... Prostě Alpine Slowness!
8 dní / 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji
včetně 3/4 penze z kuchyně s oceněním Grüne
Haube
1 denně svačinová polévka na lyžařské chatě
Maibrunnhütte
neomezené použití koupací zóny Gute-ZEIT
s vnitřním a venkovním bazénem, saunou a parní
jeskyní Tom&Tina, relaxační zimní zahradou,
ale také solnou jeskyní, bylinkovou saunou,
Eschenhof-SPA

©Ortners Eschenhof

©ARGE Naturerleben – Michael Stabentheiner

eschenhof©gert_perauer

exkluzivní servis na pokoji – koupací taška, župan
& deštník
bezplatné zapůjčení sněžnic nebo saní
zimní túry s průvodcem pro malé i velké –
Eschenhof-Nature-experience
nabídka dalších více než 80 Alpine Slowness
služeb
Dětské slevy na požádání! Cena od 839 eur
na osobu. Skipasy možno získat na místě.

Familie Ortner
Ortners Eschenhof ****
Alpine Slowness
Wasserfallweg 12
9546 Bad Kleinkirchheim –
Österreich
Tel. +43 42 40 / 82 62
hotel@eschenhof.at
www.eschenhof.at

BEZPEČNOST

cena

3.420 Kč

Užijte si vaše dny na sněhu s bezpečím a sebevědomím,
které potřebujete, abyste se dostali na maximální výkon na
každém svahu. Chránič páteře Auxagon je velmi lehký a nabízí
mimořádnou ochranu. Jeho paměťová pěna s auxetickou
strukturou kopíruje tvar zad a ergonomicky se přizpůsobuje
vašemu tělu při každém pohybu. Chránič je vybavený
odnímatelnými popruhy a může být vložen do připravené
bezpečnostní kapsy uvnitř jakékoli bundy z řady Dainese HP
S. Ochrana a volnost pohybu, které potřebujete na svah pro
vaši naprostou jistotu.

Chránič páteře
AUXAGON 1
Kód:

204876014

XS – L

Popis: Certifikovaný chránič páteře Auxagon Tech 1. Může se nosit
samostatně nebo jako doplněk jedné z bund Dainese HP S.
Ergonomie:

Nastavitelné a odnímatelné popruhy.

Homologace: CE EN 1621.2 úroveň 1
Ochrana:

Chránič páteře s technologií Auxagon

Materiály: 	měkká paměťová pěna Crash Absorb, měkký materiál
Carezza – 81 % nylon, 19 % elastan
Vybavení:

Nastavitelný bederní pás

Y86
červená high risk/černá

cena

3.420 Kč

Chránič páteře
AUXAGON 2
Kód:

204876015

S – XXL

Popis: Certifikovaný chránič páteře Auxagon Tech 1. Může se nosit
samostatně nebo jako doplněk jedné z bund Dainese HP S.
Ergonomie:

Nastavitelné a odnímatelné popruhy.

Homologace: CE EN 1621.2 úroveň 1
Ochrana:

Chránič páteře s technologií Auxagon

Materiály: 	měkká paměťová pěna Crash Absorb, měkký materiál
Carezza – 81 % nylon, 19 % elastan
Vybavení:

Nastavitelný bederní pás
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NOVINKA
PŮJČUJEME
LA
ELEKTROKO

VŠE PRO
VAŠI DOVOLENOU
NA HORÁCH
LÉTO
• příjemné ubytování se snídaní v rodinném
penzionu kousek od Trail parku Klínovec
• půjčovna terénních koloběžek
• letní outdoorové aktivity (lukostřelba,
lanové centrum, disc golf, nordic walking,
trampolíny, bungee running, týmové lyže)
• aktivní pobyty pro školy a sportovní
oddíly
• teambuildingové akce
• ideální dovolená pro pěší i cykloturistiku

S námi se nudit nebudete!

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

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

sportklinovec

KATALOG
22/23

SYNTEC FF – PRÍBEH
Řada HOLMENKOL FF jako výsledek
projektu SYNTEC.
Naše vlastní laboratoř HOLMENKOLU je
stále v procesu hledání účinných látek,
které by zlepšovaly naše výrobky. Od
začátku projektu SYNTEC stojí v popředí
vlastní vývoj a syntéza surovin. Náš
závodní tým se stále zabývá testováním
složení surovin v praxi na sněhu pro ještě
lepší optimalizaci výrobků. Každý jednotlivý
produkt musí přesvědčit při různých
sněhových a povětrnostních podmínkách
před tím, než může nést označení „License
To Win“. V rámci projektu SYNTEC náš
tým již léta také zkoumá alternativy
k bezfluorovým recepturám.
Od poloviny roku 2020 jsou výrobci
lyžařských vosků konfrontováni s přísnými
regulacemi ohledně nasazení látek
s obsahem fluoru. Mezinárodní lyžařské
svazy by rády výhledově zcela zakázaly
tuto látku ze závodního sportu. Právě
v této oblasti stojíme před enormní výzvou,
protože ztráta výkonu u produktu by byla
nepřijatelná. A my u HOLMENKOLU,
prvního certifikovaného výrobce
ekologických lyžařských vosků na světě,
se této výzvy rádi ujmeme.
Jako výsledek projektu SYNTEC se podařilo
uvést v sezóně 21/22 na trh kompletní řadu
lyžařských vosků bez použití fluoru. Naše
firma tak opět stanovila na cestě vývoje
milník v oblasti udržitelnosti.
Užijte si novou kolekci HOLMENKOL FF.

204

AN
A

T
E
S
TO

ZY
LÝ

NÍ
Á
V
VÝ
Z

OJ

M
KU
VÝ
V

205

SJEZDOVÉ/BEŽECKÉ

AN
A

ZY
LÝ

VÝ
Z

NÍ
VÁ

VÝ
V

OJ

ZÁVODNÍ VOSKY SYNTEC FF

M
KU

TES
TO

ZÁVODNÍ VOSKY SYNTEC FF

M
KU

VÝ
V

TES
TO

ZY
LÝ

M
KU

VÝ
V

3.420 Kč
2.060 Kč

AN
A

TES
TO

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

NÍ
VÁ

VÝ
Z

Počet ks v balení 6

VÝ
V

OJ

27104		 2x 35 g

M
KU

AN
A

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

NÍ
VÁ

VÝ
Z

Počet ks v balení 6

TES
TO

150 g

OJ

27101		

ZY
LÝ

AN
A

NÍ
VÁ

VÝ
V

ZY
LÝ

M
KU

Bezfluorový syntézový závodní vosk.
– nová bezfluorová vysoce výkonná receptura
– splňuje veškeré předpisy mezinárodních lyžařských svazů
– na jemný až hrubý a mokrý sníh
– pro teploty sněhu 0° až - 4 °C
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– velmi vysoké zrychlení
–	nejlepší hodnocení ve skluzových vlastnostech a odolnosti proti otěru
– zažehlovací teplota 115–125 °C

OJ

VÝ
Z

Syntec FF Bar YLW

Bezfluorový syntézový závodní vosk.
– nová bezfluorová vysoce výkonná receptura
– splňuje veškeré předpisy mezinárodních lyžařských svazů
– na jemný až hrubý a vlhký sníh
– pro teploty sněhu -4° až -10 °C
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– velmi vysoké zrychlení
–	nejlepší hodnocení ve skluzových vlastnostech a odolnosti proti otěru
– zažehlovací teplota 115–125 °C

NÍ
VÁ
NÍ
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VÝ
Z
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M
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2.060 Kč

AN
A

TES
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SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

M
KU

ZY
LÝ

Počet ks v balení 6

OJ

27114		 2x 35 g

3.420 Kč

AN
A

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

TES
TO

Počet ks v balení 6

ZY
LÝ

150 g

OJ

27111		

VÝ
Z
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A
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VÝ
V
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OJ

VÝ
Z

Syntec FF Bar RED
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TO
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OJ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

NÍ
VÁ

Počet ks v balení 6

AN
A

27124		 2x 35 g

OJ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

VÝ
Z

Počet ks v balení 6

ZY
LÝ

150 g

TES
TO

27121		

ZY
LÝ

NÍ
VÁ

VÝ
V

ZY
LÝ

M
KU

Bezfluorový syntézový závodní vosk.
– nová bezfluorová vysoce výkonná receptura
– splňuje veškeré předpisy mezinárodních lyžařských svazů
– na jemný až hrubý a agresivní sníh
– pro teploty sněhu -8° až -15 °C
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– velmi vysoké zrychlení
–	nejlepší hodnocení ve skluzových vlastnostech a odolnosti proti otěru
– zažehlovací teplota 120–130 °C

OJ

VÝ
Z

Syntec FF Bar BLU

3.420 Kč

ZÁVODNÍ VOSKY SYNTEC FF
Syntec FF Bar GRE

M
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VÝ
V

OJ

M
KU

VÝ
V

3.420 Kč

AN
A

ZY
LÝ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

VÝ
Z

Počet ks v balení 6

NÍ
VÁ

150 g

TES
TO

27131		

ZY
LÝ

AN
A

VÝ
Z

NÍ
VÁ

VÝ
V

OJ

M
KU

Bezfluorový syntézový závodní vosk.
– nová bezfluorová vysoce výkonná receptura
– splňuje veškeré předpisy mezinárodních lyžařských svazů
– na jemný až agresivní sníh
– pro teploty sněhu -15° až -30 °C
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– velmi vysoké zrychlení
–	nejlepší hodnocení ve skluzových vlastnostech a odolnosti proti otěru
– zažehlovací teplota 115–125 °C

TES
TO

Syntec FF 21 Bar

NÍ
VÁ

VÝ
V

NÍ
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VÝ
Z

M
KU

930 Kč

AN
A

TES
TO

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

ZY
LÝ

Počet ks v balení 6

OJ

27911		 2x 35 g

1.508 Kč

AN
A

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

TES
TO

Počet ks v balení 6

ZY
LÝ

150 g

OJ

27908		

VÝ
Z
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A
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VÁ

VÝ
V

ZY
LÝ

M
KU

OJ

VÝ
Z

Bezfluorový, vysoce výkonný základní vosk pro sjezdové, běžecké i skokanské lyže.
– nová bezfluorová vysoce výkonná receptura
– splňuje veškeré předpisy mezinárodních lyžařských svazů
– pro teploty sněhu 0° až -20 °C
– vysoká odolnost proti otěru
– velmi vysoké zrychlení
– minimální zachytávání špíny
– široké možnosti použití
– zažehlovací teplota 140–150 °C

TES
TO

Syntec FF Cleaner

Bezfluorový speciální čistící prostředek a odstraňovač vosku.
– splňuje veškeré předpisy mezinárodních lyžařských svazů
–	skvěle se hodí k šetrnému odstranění produktů z řady HOLMENKOL FF
– po aplikaci může lyže pojmout znovu více vosku
– lyže tak znovu získá svou základní rychlost

VÝ
Z

NÍ
VÁ

VÝ
Z

NÍ
VÁ

TES
TO

ZY
LÝ

NÍ
VÁ

VÝ
V

680 Kč

2.130 Kč

AN
A

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

M
KU

OJ

Počet ks v balení 1

ZY
LÝ

AN
A

27519		 500 ml

VÝ
V
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M
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Počet ks v balení 6

ZY
LÝ

27518		 100 ml

VÝ
V

OJ

M
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OJ

VÝ
Z

15 min.
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SYNTEC FF2 TEKUTÉ

M
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SYNTEC FF2 TEKUTÉ
Syntec FF2 Liquid YLW

1

2

4

3

5

6

AN
A
M
KU

2.060 Kč

VÝ
V

OJ
AN
A

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

VÝ
Z

Počet ks v balení 6

NÍ
VÁ

TES
TO

27062		 100 ml

ZY
LÝ

NÍ
VÁ

VÝ
V

ZY
LÝ

M
KU

OJ

VÝ
Z

Tekutý bezfluorový syntézový rychlostní vosk.
– nová bezfluorová vysoce výkonná receptura
– splňuje veškeré předpisy mezinárodních lyžařských svazů
– na jemný až hrubý a mokrý sníh
– pro teploty sněhu 0° až -6 °C
– velmi vysoké zrychlení
–	jednoduchá a rychlá aplikace také ve studených podmínkách
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Syntec FF2 Liquid RED

1

2

4

3

5

6

AN
A

2.060 Kč

VÝ
V
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A
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SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

M
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Počet ks v balení 6

OJ

27063		 100 ml

ZY
LÝ

NÍ
VÁ

VÝ
V

ZY
LÝ

M
KU

OJ

VÝ
Z

Tekutý bezfluorový syntézový rychlostní vosk.
– nová bezfluorová vysoce výkonná receptura
– splňuje veškeré předpisy mezinárodních lyžařských svazů
– na jemný až hrubý a mokrý sníh
– pro teploty sněhu -6° až -12 °C
– velmi vysoké zrychlení
–	jednoduchá a rychlá aplikace také ve studených podmínkách

TES
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M
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A
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TO
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VÝ
V

OJ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

VÝ
Z

Počet ks v balení 6

NÍ
VÁ

TES
TO

27064		 100 ml

2

ZY
LÝ

1
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A

NÍ
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VÝ
V

ZY
LÝ

M
KU

Tekutý bezfluorový syntézový rychlostní vosk.
– nová bezfluorová vysoce výkonná receptura
– splňuje veškeré předpisy mezinárodních lyžařských svazů
– na jemný až hrubý a agresivní sníh
– pro teploty sněhu -12° až -20 °C
– velmi vysoké zrychlení
–	jednoduchá a rychlá aplikace také ve studených podmínkách

OJ

VÝ
Z

Syntec FF2 Liquid BLU

5

6

2.060 Kč
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SYNTEC FF1 TEKUTÉ
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SYNTEC FF1 TEKUTÉ
Syntec FF1 Liquid YLW
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3.420 Kč
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Počet ks v balení 1
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50 ml

OJ
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Z

Tekutý bezfluorový vysoce výkonný zakončovací vosk.
– splňuje veškeré předpisy mezinárodních lyžařských svazů
– na jemný až hrubý a mokrý sníh
– pro teploty sněhu 0° až -6 °C
– zvyšuje rychlost a schopnost zrychlení
– jednoduchá a rychlá aplikace před závodem
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Syntec FF1 Liquid RED
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50 ml

Počet ks v balení 1
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3.420 Kč
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Tekutý bezfluorový vysoce výkonný zakončovací vosk.
– splňuje veškeré předpisy mezinárodních lyžařských svazů
– na jemný až hrubý a mokrý sníh
– pro teploty sněhu -6° až -12 °C
– zvyšuje rychlost a schopnost zrychlení
– jednoduchá a rychlá aplikace před závodem

Syntec FF1 Liquid BLU
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3.420 Kč
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A
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Počet ks v balení 1
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50 ml

OJ
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Tekutý bezfluorový vysoce výkonný zakončovací vosk.
– splňuje veškeré předpisy mezinárodních lyžařských svazů
– na jemný až hrubý a agresivní sníh
– pro teploty sněhu -12° až -20 °C
– zvyšuje rychlost a schopnost zrychlení
– jednoduchá a rychlá aplikace před závodem
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TES
TO

UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY

LYŽAŘSKÉ VOSKY 24/7

LYŽAŘSKÉ VOSKY 24/7

Natural Skiwax Fluid

Natural Skiwax Spray

Bio-Easy vosk určený pro péči o všechny typy
skluznic.
– biologicky odbouratelný tekutý vosk
– rychlé a jednoduché použití
– 24/7: pro všechny typy sněhu a teploty
– postará se o optimální skluzové vlastnosti
– recyklovatelné balení

Bio-Easy vosk určený pro péči o všechny
typy skluznic.
– biologicky odbouratelný tekutý vosk
– rychlé a jednoduché použití
– 24/7: pro všechny typy sněhu a teploty
– postará se o optimální skluzové vlastnosti
– recyklovatelné balení

m

c
30

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

480 Kč

24024 100 ml

10 min.

20

10 min.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Natural Skiwax Stick

550 Kč

24006 200 ml

Natural Skiwax

Bio-Easy vosk určený pro péči všech typů
skluznic.
– biologicky odbouratelná tyčinka
– rychlé a jednoduché použití
– 24/7: pro všechny typy sněhu a teploty
– postará se o optimální skluzové vlastnosti
– recyklovatelné balení

Univerzální tyčinka horkého vosku pro všechny
typy sněhu a teploty.
– 24/7: pro všechny typy sněhu a teploty
– rychlé a jednoduché použití
– zažehlovací teplota 120~130 °C
– biologicky odbouratelný








SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24018

480 Kč

50 g

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24002
24003

530 Kč
330 Kč

150 g
2× 35 g

NoWax AntiIce & Glider Spray

Natural Skiwax Paste

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

Bio-Easy vosk určený pro péči všech typů
skluznic.
– biologicky odbouratelná pasta
– rychlé a jednoduché použití
– 24/7: pro všechny typy sněhu a teploty
– postará se o optimální skluzové vlastnosti
– recyklovatelné balení
10 min.

20
m

0c

-3

15 min.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24016

75 ml

420 Kč
BĚŽECKÉ

210

24031

200 ml

450 Kč

Proč chodíte na túry, lyžujete nebo běháte traily?
Děláte to kvůli zážitkům. Děláte to, abyste čelili výzvám. Děláte to kvůli čisté kráse.
A vždycky to děláte venku, v přírodě.
Příroda může být dechberoucí, může být i drsná.
Proto potřebujete spolehlivého partnera a nějakou medvědí sílu.
Design inspirovaný medvědem BRBL používá chytré technologie a
pečlivě vybraná vlákna, která vám pomůžou čelit nástrahám
a přizpůsobit se jakýmkoli podmínkám.
Je jedno, kde se nacházíte. My vám kryjeme záda... a vaše nohy.

WEAR IT. DARE IT. BEAR IT.

www.brbl-apparel.com

touringové vosky
ZÁKLADNÍ VOSKY TEKUTÉ
Nejprodávanější

TOURINGOVÉ VOSKY

ZÁKLADNÍ VOSKY TEKUTÉ

Ski Tour Wax Stick

Alphamix ŽLUTÝ tekutý

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

Nová tekutá varianta velmi dobře známé
lyžařské voskovací tyčinky Alphamix.
– Na měkký, čerstvý a jemnozrnný sníh
– Pro teploty sněhu od 0° do -4° C
– Rychlé a jednoduché použití








SJEZDOVÉ 24871

50 g

600 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24032 250 ml

880 Kč

SYNTEC Race Alpin

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

Betamix ČERVENÝ tekutý
Nová tekutá varianta velmi dobře známé
lyžařské voskovací tyčinky Betamix.
– Na všechny sněhové podmínky
– Pro teploty sněhu od -4° do -14° C
– Rychlé a jednoduché použití

10 min.











SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24873

125 ml

600 Kč
SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24033 250 ml

880 Kč

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

Ultramix MODRÝ tekutý
Nová tekutá varianta velmi dobře známé
lyžařské voskovací tyčinky Ultramix.
– Na studený, starý a agresivní sníh
– Pro teploty sněhu od -8° do -20° C
– Rychlé a jednoduché použití

15 min.

SJEZDOVÉ 24877

125 ml

600 Kč

Skin Cleaner
Čistící prostředek na pásy touringových a běžeckých lyží.
– jemně čistí pásy od špíny a zbytky vosků
– znovu zlepší stoupací a klouzavé vlastnosti lyží
– neničí lepení pásů
– p oužití: ubrousek Care Fleece navlhčete
čističem Skin Cleaner a očistěte pásy jemně
ve směru ke špičce

15 min.
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SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24874

100 ml

500 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24034 250 ml

880 Kč

UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY
ZÁVODNÍ DOKONČOVACÍ PRODUKTY
ZÁKLADNÍ VOSKY

ZÁKLADNÍ VOSKY

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

24101
24104

150 g
2× 35 g

530 Kč
330 Kč

Worldcup Mix HOT ŽLUTÝ-ČERVENÝ

Nejprodávanější

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Betamix červený

330 Kč

Worldcup Mix COLD
ČERVENÝ-MODRÝ

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

Tip experta

24128 2x35 g

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

Doporučujeme pro voskovací
stroje s technologií
infračerveného záření.

ZA
LÝ

330 Kč

Jump Ceramic Wax

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

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

24121
24124

150 g
2× 35 g

530 Kč
330 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24906

150 g

530 Kč

LF WAX

Syntec Speed Stick

Syntec LF Liquid

Vysoce fluorkarbonová voskovací tyčinka
v praktickém kapesním formátu.
– použití přímo na startu
– rychlé, jednoduché a nekomplikované použití
– na vlhké až mokré podmínky, obzvláště mokrý
nový sníh
– pro teploty sněhu od 0 °C do -6 °C
– vysoká odolnost proti otěru, široké možnosti
použití, vydrží velmi dlouho
– optimální použití na závodní vosky

Lehce fluorovaný tekutý vosk.
– jednoduché a rychlé použití
– univerzální použití na všechny typy sněhu
– pro teploty sněhu od 0° do -10 °C
– optimalizuje skluzové vlastnosti a pečuje
o skluznici
– optimální použití pro juniorské závodní lyže

24380

25 g

3.440 Kč

VÝZ

SYNTEC Speed Stick

M
KU

Í
ÁN
OV

VÝZ

24127 2x35 g

VÝ
V

AN
A

TES
T

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Ultramix MODRÝ

AN
A

Í
ÁN
OV

530 Kč
330 Kč

OJ

VÝ
V

OJ

M
KU

150 g
2× 35 g

TES
T

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24111
24114

ZA
LÝ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24022

75 ml

790 Kč
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ZÁVODNÍ VOSKY HF / základní VOSKY LF

ZÁVODNÍ VOSKY

ZÁVODNÍ VOSKY

Syntec WorldCup HF WET

Syntec WorldCup HF 2.0
Extreme Cold

Vysoce fluorovaný syntézový závodní vosk.
– úspěšný vosk používaný ve Světovém poháru
– na jemnozrnný až hrubozrnný a mokrý sníh
– pro teploty sněhu od 0 °C do -6 °C
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– velmi vysoké zrychlení
– nejlepší skluzové vlastnosti a odolnost proti otěru
– zažehlovací teplota 110 °C ~ 120 °C

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24201
24202

150 g
2× 35 g

VYLEPŠENO

2.800 Kč
1.440 Kč
SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Syntec WorldCup HF COLD
Vysoce fluorovaný syntézový závodní vosk.
– úspěšný vosk používaný ve Světovém poháru
– na jemnozrnný až hrubozrnný a agresivní sníh
– pro teploty sněhu od -12 °C do -20 °C
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– velmi vysoké zrychlení
– nejlepší skluzové vlastnosti a odolnost proti
otěru
– zažehlovací teplota 120 °C ~ 130 °C

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24205
24206

150 g
2× 35 g

Vysoce fluorovaný syntézový závodní vosk.
– úspěšný vosk používaný ve Světovém poháru
– na jemný a agresivní sníh
– pro teploty sněhu od -15° do -30°C
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– velmi vysoké zrychlení
– nejlepší skluzové vlastnosti a odolnost proti
otěru
– zažehlovací teplota 140 ~ 150 °C

Nejprodávanější

24207

150 g

2.800 Kč

Racing Base LF 21

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

2.800 Kč
1.440 Kč
SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24908
24911

150 g
2× 35 g

1.460 Kč
880 Kč

Syntec WorldCup HF 2.0 MID
Vysoce fluorovaný syntézový závodní vosk.
– úspěšný vosk používaný ve Světovém poháru
– na jemnozrnný až hrubozrnný a vlhký sníh
– pro teploty sněhu od -6° do -12 °C
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– velmi vysoké zrychlení
– nejlepší skluzové vlastnosti a odolnost proti
otěru
– zažehlovací teplota 115~125 °C

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24203
24204

150 g
2× 35 g

2.800 Kč
1.440 Kč

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24131
24134

Syntec WorldCup HF WET

0 ° ~ -6 °C

jemnozrnný/ hrubozrnný mokrý

110–120 °

Syntec WorldCup HF MID

-6 ° ~ -12 °C

jemnozrnný/ hrubozrnný vlhký

115–125 °

Syntec WorldCup HF COLD

-12 ° ~ -20 °C

jemnozrnný/ hrubozrnný agresivní

120–130 °

Additiv High-Fluor GW 25		
GW 25 se může přidávat k voskům RacingMix a SpeedBase

214

880 Kč
530 Kč

150 g
2× 35 g

ZA
LÝ

TES
T
SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

3

AN
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VÝZ

VÝ
V
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OJ

SPEED LIQUIDS

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SYNTEC SPEED TEKUTÝ

SYNTEC SPEED TEKUTÝ

SYNTEC SPEED TEKUTÝ

Syntec Speed Liquid WET

Syntec Speed Liquid MID

Syntec Speed Liquid COLD

Nový tekutý vosk Syntex Speed.
– Na jemný až hrubozrnný a mokrý sníh
– Pro teploty sněhu od 0° do -6° C
– Velmi vysoké zrychlení
– Rychlé a jednoduché použití dokonce
i za chladných podmínek

Nový tekutý vosk Syntex Speed.
– Na jemný až hrubozrnný a vlhký sníh
– Pro teploty sněhu od -6° do -12° C
– Velmi vysoké zrychlení
– Rychlé a jednoduché použití dokonce
i za chladných podmínek

4

15

1

2

3

4

15

26

3

2.060 Kč

24063 100 ml

24062 100 ml

4

26
15

Nový tekutý vosk Syntex Speed.
– Na jemný až hrubozrnný a abrazivní sníh
– Pro teploty sněhu od -12°do -20° C
– Velmi vysoké zrychlení
–R
 ychlé a jednoduché použití dokonce
i za chladných podmínek

4

3

15

26

3

4

5

6

26

3

2.060 Kč

24064 100 ml

2.060 Kč

Adresa: Poupětova 4, 779 00 Olomouc
E-mail: info@iceberg-skiservice.com
Telefon: +420 608 302 630
- česká firma
- kvalitní zpracování
- chytré řešení pro uložení lyžařského vybavení
- největší český výrobce vybavení pro lyžařské
půjčovny, servisy, prodejny, hotely, penziony a
apartmány
- realizace na míru podle přání klienta

www.iceberg-skiservice.com
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stoupací VOSKY

KLISTRY

KLISTRY

Klistr MODRÝ

Klistr UNIVERZÁLNÍ

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

BĚŽECKÉ

BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

BĚŽECKÉ

24237

60 ml

420 Kč

24232

60 ml

Klistr STŘÍBRNÝ

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

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

24236

60 ml

420 Kč

BĚŽECKÉ

24231

60 ml

420 Kč

420 Kč

Klistr červený

Klistr ČERNÝ SPECIÁL

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

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

24234

60 ml

Nejprodávanější

420 Kč

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

216

BĚŽECKÉ

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

Klistr FIALOVÝ

Klistr ČERVENÝ SPECIÁL

BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

24233

60 ml

420 Kč

BĚŽECKÉ

24230

45 g

420 Kč

stoupací VOSKY

BĚŽECKÉ

STOUPACÍ VOSKY

STOUPACÍ VOSKY

Stoupací vosk ZÁKLADNÍ

Stoupací vosk MODRÝ SPECIÁL

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

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

24224

45 g

350 Kč

BĚŽECKÉ

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

24219

45 g

350 Kč

BĚŽECKÉ

24218

45 g

350 Kč

BĚŽECKÉ

350 Kč

24213

BĚŽECKÉ

24211

45 g

350 Kč

45 g

350 Kč

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

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

24210

45 g

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

Stoupací vosk ŽLUTÝ

BĚŽECKÉ

350 Kč

Stoupací vosk ČERVENÝ

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

45 g

45 g

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

Stoupací vosk MODRÝ EXTRA

24217

24212

Stoupací vosk FIALOVÝ

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

BĚŽECKÉ

350 Kč

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

Stoupací vosk MODRÝ

BĚŽECKÉ

45 g

Stoupací vosk ZELENÝ

Nejprodávanější

BĚŽECKÉ

24216

350 Kč

BĚŽECKÉ

24222

3x 45 g

800 Kč
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kartáče

KARTÁČE

Tip experta

Ocelový kartáč

Oválný měděný kartáč s dlouhými vlákny

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

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24524

25 mm

1.370 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

20 mm

2.070 Kč

Žíněný kartáč

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

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

24522

25 mm

2.750 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24513

480 Kč

8 mm

Měděný kartáč

Oválný kartáč žíněný

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

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

24502

12 mm

880 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Tip experta

Hrubý měděný kartáč vhodný k čištění skluznice
před a během voskování za horka.
– velmi dobře se s ním pracuje díky velké ploše, kde
se kartáč drží a navlékacímu pásku
– skvělý k odkrytí struktury
– ideální jako univerzální kartáč
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24534

Oválný kartáč ocelový

Oválný měděný kartáč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

KARTÁČE

24520

12 mm

1.570 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24533

10 mm

1.310 Kč

Dokončovací kartáč ocelový mikro

Velmi jemný kartáč pro finální odkrytí struktury
používaný ve Světovém poháru.
– odstraňuje poslední zbytky vosku hluboko uvnitř
struktury
– zvyšuje rychlost lyží
– optimální použití pro dokončovací produkty (např.
prášky HOLMENKOL Syntec Race Powder)
– tajný tip k čištění skluznice po závodech (použití
čistícího prostředku HOLMENKOL Nano-CFC-Cleaner)
24503

10 mm

2.750 Kč

kartáče / rotační kartáče

rotační KARTÁČE

KARTÁČE
Dokončovací oválný kartáč ocelový mikro

Rotační kartáč Fibre

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

Nejprodávanější

24523

12 mm

3.380 Kč

Univerzální kartáč pro vykartáčování všech druhů
zažehleného vosku.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24510

8 mm

480 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

12 mm

1.080 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Optimální měděný kartáč na čištění skluznice před
a během voskování za horka.
– speciálně určen na nové a čerstvě broušené lyže
– TIP! Kartáčovat s nízkým počtem otáček
a používat jen s ochrannými pracovními
pomůckami.

20674

12 mm

3.110 Kč

1.690 Kč

20671

7 mm

1.690 Kč

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

Rotační kartáč měděný

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

7 mm

Nylonový kartáč velmi vhodný k přeleštění
dokončovacích produktů.

Tip experta

rotační KARTÁČE

20672

Rotační kartáč nylonový

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

24530

1.690 Kč

Žíněný kartáč k vykartáčování skluzových vosků
a dokončovacích produktů.

Oválný nylonový kartáč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

12 mm

Rotační kartáč žíněný

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

20670

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

20688	

2.950 Kč
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rotační kartáče / čištění / žehličky

rotační KARTÁČE

žehličky
12 mm

KLIK

SpeedStick Pro II

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

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

20685

Nejprodávanější

2.070 Kč

120 mm

SpeedShield Pro II (ochranná pracovní
pomůcka)

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

20686

2.350 Kč

120 mm

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

čištění

15 mm

m

0c

-3

460 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

220

20602 230 V	

1.820 Kč

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

20

250 ml

1.820 Kč
1.820 Kč

Žehlička Electronic RacingWaxer

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

24410

20603 230 V
20604 110 V

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

Odstraňovač vosku ve spreji WaxAb

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

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

Žehlička ClassicWaxer

12 mm

Optimální ochranný kryt pro SpeedStick (20685).

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Žehlička SmartWaxer

24420 230 V	
24421 110 V	

4.650 Kč
4.650 Kč

žehličky / škrabky / brusné polštářky

ŠKRABKY

žehličky
VYLEPŠENO

Žehlička Digital RacingWaxer

Nejprodávanější

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

15 mm

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

VYLEPŠENO

6.740 Kč
6.740 Kč

24580 230 V	
24581 110 V	

Velmi kvalitní plexisklová škrabka k odstraňování
přebytečného zažehleného vosku.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

20723	

1.260 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24622	

1.280 Kč

Drážková škrabka na běžecké
a skokanské lyže

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

20635 112,5 × 60 mm	

170 Kč
220 Kč

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

Nerezová škrabka

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

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

Závodní ostřič plexisklových škrabek

Digital RacingWaxer Thick Plate
Profesionální žehlička používaná týmy ve
Světovém poháru s digitálním ukazatelem.
– teplota se reguluje pomocí mikroprocesoru, díky
kterému zůstává při práci stabilní
– extra silná žehlicí plocha umožňuje ideální
zpracování tepelně citlivých speciálních
a závodních vosků také při chladných
venkovních teplotách
– nastavení teploty v rozsahu 90–180 °C
– balení obsahuje robustní kufřík
– 26 mm silná žehlicí plocha

26 mm

Plexisklová škrabka

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

400 Kč

BĚŽECKÉ

20638	

640 Kč

BRUSNÉ POLŠTÁŘKY
PadSet
Speciální brusné polštářky na zdrsňování skluznice.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24495	

280 Kč
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korky / opravy / úpravy hran

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

korky

Úprava hran

Dokončovací korek FinishKork

Ergo Easy

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

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

220 Kč

20645	

SJEZDOVÉ

Syntetický korek SyntheticKork

Spare File

Speciální korek k zapracování stoupacích vosků.

Náhradní pilník pro Ergo Easy (24454).

200 Kč

20646	

SJEZDOVÉ

opravy

5 ks
5 ks

220 Kč
220 Kč

Úprava hran

24476
24477
24478
SJEZDOVÉ 24479

Nejprodávanější

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

24624

660 Kč

SJEZDOVÉ

222

910 Kč
910 Kč
910 Kč
910 Kč

Steel Edge WorldCup

24475

2.350 Kč

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

Náhradní oxidový kámen pro Edge Trick (24624).

24612	

86°	
87°	
88°	
89°	

File Guide Clamp

Segment Stone Blue

SJEZDOVÉ

400 Kč

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

Edge Trick

SJEZDOVÉ

40 mm	

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

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

24402 (průhledné)
24403 (černé)

24464

790 Kč

World Cup File Guide

FX-Strips

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24454	

280 Kč

SJEZDOVÉ

24481	

370 Kč

oficiální magazín Letiště Brno
Léto 2022

e
š
a
v
et,

T r av e
rno a ir

su m m
port |

aT ion

í
oficiáln
o
rn
B
tě
š
Leti
magazín Léto 2022

Zajímavosti
Rozhovory
Tipy
Cestování
Zábava

einer:
Martin R bylo,
„Vše

být ...“
jak mělo

einer:
Martin R en as

e
ing has b
„Everyth ave been ...“
h
it should

.eu

ng-mag

www.flyi

Soldán

ine of B

inspir

l
š
á
V

er 2022

Foto: Petr

o

agaz
fficia l M

l

ac e
Face2F

í
n
e
čt

leisur

e

a ir por

T

www.flying-mag.eu

korky / opravy / úpravy hran

Úprava hran

Úprava hran

BaseEdge File Guide

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

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

SJEZDOVÉ

24450	

1.580 Kč

SJEZDOVÉ 24497	

Nejprodávanější

Combi Edger Spare File

2448901	

530 Kč

SJEZDOVÉ 24496	

Side Wall Planer Pro

24498	

2.890 Kč

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

SJEZDOVÉ

224

24456	

2.130 Kč

1.370 Kč

Combi Edger

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

SJEZDOVÉ

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

Náhradní pilník určený pro nástroj Combi Edger.

SJEZDOVÉ

1.820 Kč

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

SJEZDOVÉ

24489	

1.370 Kč

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

PŘEHLED ZPRÁV A AKTUALIT
NEJEN PRO OBCHODNÍKY A PODNIKATELE
Z OBLASTI SPORTU
www.svetsportu.info

Termoprádlo
Triko s dlouhým
rukávem
Kód: 07-263-2055 (černá/antracitová)
Velikost: XS/S – M/L – XL/XXL
Kód: 107263-2055 (černá/antracitová)
Velikost: 10–12

620 Kč
26 €

Ponožky BASIC 3 páry
Kód: 022030
Velikosti: 8 (32–35), 10 (36–40), 12 (41–45),
14 (46–48)
Barva: 2001 – černá, 9001 – bílá
Materiál: 80% bavlna, 20% polyester

Mimořádně pohodlné ponožky Hummel pro
každodenní nošení i výkonnostní trénink. Díky
hladké špičce je sníženo tření, a proto zůstávají
pohodlné po celou dobu tréninku.

Spodky
Kód: 09-029-2055 (černá/antracitová)
Velikost: XS/S – M/L – XL/XXL
Kód: 109029-2055 (černá/antracitová)
Velikost: 10–12
2001
černá

226

240 Kč
9€

9001
bílá

440 Kč
19 €

Zimní dovolená
na slunečné straně Alp

Emberger Alm / Korutany

Nejlepší místo na zimním slunci najdete právě tady. Kroužíte široké obloučky,
užíváte si prostorné svahy, a co teprve svěží čerstvý vzduch! Konečně se můžete
zhluboka nadechnout. Na jižní straně Alp. It‘s my life. Korutany.

korutany.com

