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s Elanem 20 třídenních
TopSkiPassů do Korutan!
Jdi na www.elan-klub.cz

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

Vybírejte z naší TOP nabídky:
Na zkoušku: Advent v horách

Ne až čt: 4 noci s gurmetskou polopenzí včetně
3denního skipasu (nebo bez skipasu s 1 celkovou
a jednou částečnou masáží).
10. 12. 2017–14. 12. 2017
€ 505,00 „Richard Löwenherz“
€ 553,00 „Erzherzog Johann“
€ 577,00 „König Ludwig“

„Pisten-Butler – Uvítací týdny“
Nabídka na 7 nocí s polopenzí včetně
6denního skipasu.
9. 12. 2017–16. 12. 2017
16. 12. 2017–23. 12. 2017

„Týdny v hlubokém sněhu –
Týdny sněhových krystalů“
Nabídka na 7 nocí s gurmetskou polopenzí,
neobsahuje skipas.
7. 1. 2018 –3. 2. 2018
€ 784,00 „Richard Löwenherz“
€ 875,00 „Erzherzog Johann“
€ 924,00 „König Ludwig“
Příplatek za 6denní skipas 206 eur, resp. 220 eur (od 21. 1. 2018).

„Sportovní týdny“
Nabídka na 7 nocí s gurmetskou polopenzí,
neobsahuje skipas.
3. 3. 2018 –24. 3. 2018

€ 875,00 „Richard Löwenherz“
€ 959,00 „Erzherzog Johann“
€ 999,00 „König Ludwig“

€ 833,00 „Richard Löwenherz“
€ 924,00 „Erzherzog Johann“
€ 973,00 „König Ludwig“

„Vánoční sen pro požitkáře“
(štědrovečerní aranžmá)

NA ZKOUŠKU: V BŘEZNU

Nabídka na 4 noci s gurmetskou polopenzí
včetně 3denního skipasu, horské Vánoce v kostele
sv. Kryštofa, túra na sněžnicích, sváteční Štědrý
večer s koktejly, vánoční příběhy, Ježíšek a vánoční
degustační menu.
22. 12. 2017–26. 12. 2017
€ 646,00 „Richard Löwenherz“
€ 698,00 „Erzherzog Johann“
€ 726,00 „König Ludwig“

Nabídka na 4 noci s gurmetskou polopenzí včetně
3denního skipasu.
6. 3. 2018 –10. 3. 2018
€ 602,00 „Richard Löwenherz“
€ 654,00 „Erzherzog Johann“
€ 682,00 „König Ludwig“

Tajný tip pro romantické příležitosti:

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

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

Gabriela Koukalová závodí
i nadále v botách značky Alpina

• 10% sleva na produkty značky ELAN
u vybraných prodejců

Biatlonistka Gabriela Koukalová prožila velmi úspěšnou
loňskou sezónu, kdy vyhrála 5 závodů světového poháru,
na mistrovství světa získala kompletní sadu medailí plus
dvě čtvrtá místa a po finálových závodech světového
poháru se stala majitelkou dvou malých křišťálových
glóbů. A to vše v botách značky Alpina. V lyžařské obuvi
této značky bude pokračovat i v letošní – olympijské –
sezóně. My Gabriele Koukalové přejeme, ať se jí ve všech
závodech vede co nejlépe a bude moci navázat na své
předchozí úspěchy.

• 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

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

Testování lyží Elan
Kouty 6. 2. 2018
Bachledka Ski and Sun 8. 2. 2018

INA SPORT spol. s r. o.
Dusíkova 3/794, 638 00 Brno, Czech Republic
tel.: +420 545 422 431
e-mail: inasport@inasport.cz, www.inasport.cz
Koncept a kompletní realizace Contimex, spol. s r.o. www.contimex.cz
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www.samerhof.at/free4kids

Užijte si pobyt a lyžování
na nejlepším místě
střediska Nassfeld
v rakouských Korutanech!
Náš 4* Hotel & Appartements Samerhof
se nachází přímo v centru lyžařského střediska!

K lanovce, sjezdovkám, sjezdu do údolí i všem dalším zařízením v
místě dojdete pohodlně pěšky!
Rezervujte si perfektní kombinaci lyžování – wellness – a nejlepší
polohy ve středisku!
HOTEL • APPARTEMENTS • RESTAURANT • STRANDBAD

5 dní, 4 noci, snídaňový bufet
a večeře, vstup do našeho
wellness se saunami
a vyhřívaným wellness bazénem
+ 2denní skipas
GOLDEN NASSFELD

již od 459 eur na osobu

© nassfeld.at

Tak výhodná může být pěkná zimní dovolená uprostřed
lyžařského centra!
Ve vybraných termínech budou děti do 10 let ubytovány v pokoji
rodičů zdarma! (včetně jídla a skipasu). Zde najdete přehled
těchto termínů: www.samerhof.at/free4kids
Další informace a rezervace:
4* Hotel und Appartements SAMERHOF
A-9631 Tröpolach/NASSFELD 7
Korutany/Rakousko
Telefon: 0043 (0) 4285 52320
Mail: info@samerhof.at

Good Times
Lyžování je paradoxní sport
I když se jedná o individuální sport, nejlépe si ho užijeme ve skupině. Lyžovat sám, může být na první pohled skvělé,
ale taková zábava jako s dalšími lidmi to prostě není.
Sami na lanovce? Sami v ledovém vichru nebo napůl ztraceni v mrznoucí mlze? Sólo oběd v horské chatě? Ne, nezní to úplně lákavě.
Když ale do těchto rovnic přidáte dobré přátele nebo rodinu, dostanete úplně jiné výsledky: Skvělé zážitky. Dobrodružství. Příběhy,
na které budete vzpomínat a vyprávět si je ještě po letech. Společně jste si vytvořili báječné vzpomínky.
A právě proto nejsou těmi nejlepšími dny na lyžích ty s ideálními sněhovými podmínkami nebo ty nejslunečnější (i když ani to
pochopitelně není k zahození), ale ty s nejsilnějšími emocemi, dny zakončené úsměvy na všech tvářích a plácnutím si po skvělém
dni – ať už jste vykrajovali dokonalé carvingové oblouky na sjezdovce, brázdili nekonečná prašanová pole nebo se jen tak projížděli
po horách. Představu ideálního dne na lyžích máme každý jinou, svou vlastní, ale všechny spojuje jedna věc – pohoda. U nás v Elanu
chceme, aby si to lyžaři na horách užili a své zážitky sdíleli se svými nejbližšími. Příjemné chvíle s přáteli, rodinou, dětmi, rodiči, vaším
partnerem, bratrem, sestrou, bratrancem nebo sestřenicí – o tom přece lyžování je.
Na lyžích si vytváříte cenné vzpomínky a vztahy – a proto nám v Elanu tolik záleží na tom, abyste si z lyžování odnesli vždy skvělé
zážitky.
Elan archive
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Always Good Times... UŽ VÍCE NEŽ 70 LET
...je víc než jen motto Elanu. Jsou to slova, pro která žijeme. Je nám ctí, že už více než 70 let ručně vyrábíme lyže ve slovinských Alpách. Tvoříme lyže – to je naše hlavní poslání. Poskytujeme
lyžařům takové vybavení, které jim umožňuje užívat si tento krásný sport a trávit na horách úžasné chvíle, na které budou vždy rádi vzpomínat. Dalo by se tedy říct, že už několik desetiletí
zajišťujeme skvělé zážitky lyžařům po celém světě a velmi nás to těší.
Abychom vám mohli nabídnout ty nejlepší lyže, spolupracujeme se špičkovými osobnostmi lyžování, jako jsou Glen Plake, Ingemar Stenmark, Matthias Mayr, Davo Karničar a další. Velká poklona
patří také našemu W Studiu, které vyvíjí vybavení pro ženy. Tyto produkty sklízí velké úspěchy jak mezi lyžařkami, tak i v odborných kruzích. Jsme pyšní také na náš tým skicrossových závodníků,
kteří na lyžích Elan dosahují vynikajících výsledků.
Naše převratné technologie a inovace, které v posledních letech získaly spoustu ocenění, umožnily milionům lyžařů po celém světě si tento sport více užívat a přispěly k zásadním změnám ve
způsobu lyžování. Lyže značky Elan se objevují nejen na sjezdovkách, ale i na stupních vítězů významných lyžařských závodů, na nejvyšších horách světa nebo v odlehlých horských oblastech.
Všichni jsme jedna velká lyžařská rodina. Jsme rádi, že jste i vy, vaše rodiny a vaši přátelé, její součástí. Protože kde jsou lyžaři, tam jsou VŽDY SKVĚLÉ ZÁŽITKY.
Váš Elan tým

krátké zprávy

Skvělí skicrossaři
Zářivě zelená barva Elanu zůstává výrazným prvkem ve světě
skicrossu. V našem mezinárodním týmu jsou lyžaři z různých
zemí: Kanaďané Brady Leman, Kevin Drury, Mathieu Leduc, Ian
Deans, Kelsey Serwa a Brittany Phelan; Rusové Semen Denšikov,
Egor Korotkov, Sergej Ridzik a Anastasia Chirtcová; Švédi Eric
Mobarg, David Mobarg a Viktor Sticko; Francouzi Terence
Tchiknavorian a Sebastian Lepage; Slovinci Filip Flisar a Blaž
Ogorelc a Švýcar Ryan Regez. Během minulé sezóny se na
stupních vítězů členové skicrossového týmu Elan objevili celkem
jedenáctkrát, z toho čtyřikrát na prvním místě. Na umístění
v první desítce dosáhl náš tým padesátkrát. Nejúspěšnějšími
sportovci minulé sezóny byli Brady Leman a Filip Flisar –
v celkovém pořadí se umístili na druhém, resp. čtvrtém místě.

Elan aprÉs ski ve Švýcarsku
Elan nabízí ve spolupráci s organizací White Wilderness
Heliskiing jedny z nejkvalitnějších „aprés ski“ zážitků v Alpách
ve dvou vyhlášených alpských horských chatách – Fuxägufer
v Davosu a Adler v Zermattu, které poskytují svým hostům
luxusní služby a jsou známé špičkovou gastronomií. Elan bude
propagovat značku v těchto dvou významných střediscích jako
součást své strategie Always Good Times – protože lyžování je
hlavně o nezapomenutelných zážitcích na horách.
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Elan byl zvolen nejlepším
dodavatelem lyží na německém trhu

Elan spolupracuje s nejlepšími
lyžařskými středisky v Číně

Německá organizace SAZsport zvolila německou pobočku
firmy Elan za nejlepšího dodavatele zimního vybavení na trhu.
Celkem agentura SAZ vybírala ze 180 dodavatelů. Loni se Elan
v této studii umístil na třetím místě, což je pro firmu obrovský
úspěch. „V Elanu stavíme na první místo naše zákazníky
a jejich potřeby. Toto ocenění potvrzuje, že naše strategie je
správná,“ řekl generální ředitel Elan Central Europe Mark
Hasenstein. „Vsadili jsme na zviditelnění a posílení značky
Elan a na inovativnost našich produktů, což se nám evidentně
vyplatilo,“ dodal Hasenstein.

Čína se stala nejdynamičtějším lyžařským trhem na světě.
V posledních několika letech nastal obrovský rozvoj tohoto
odvětví. Výstavba nových lyžařských areálů probíhá za
podpory vlády, která se rozhodla výrazně zvýšit popularitu
lyžování v zemi. Elan má na čínském trhu významné postavení
a spolupracuje s nejlepšími tamními středisky. Firma
uzavřela dlouhodobé dohody se středisky Nanshan, Wanlong
a Jundushan – bude poskytovat vybavení instruktorům lyžování
a zásobovat půjčovny v těchto lyžařských areálech. Tento krok
je pro Elan velmi významný a v následujících letech hodlá naše
společnost i nadále posilovat své postavení na čínském trhu.

Mobilní showroom Elanu
v USA
Obchodní zástupce Elanu ve Spojených státech Ryan
McMullin přišel s originálním nápadem, jak představit
lyžařům produkty značky Elan. Navrhl showroom ve speciálně
upraveném karavanu a cestuje s ním po Utahu, který je
vyhlášený mnoha známými zimními středisky a skvělým
prašanem. Lyžaři si zde můžou prohlédnout novou kolekci
lyží, dostat informace o tom, jak se tyto lyže vyrábějí, jaké

mají jízdní vlastnosti a jakými technologiemi jsou vybaveny.
Není divu, že tato mobilní „výstava“ je velkou atrakcí na
všech místech, kde se objeví.

Mezinárodní ocenění
lyží Elan
Rok 2017 opět přinesl významná mezinárodní
uznání a četná ocenění pro lyže značky Elan. Jejich
inovativnost, design, konstrukce, jízdní vlastnosti
a originalita udělaly velký dojem na odborné poroty
a členy testovacích komisí, které udělují prestižní
ocenění za technologii a design. Produkty Elan v roce
2017 opět slavily úspěchy v odborných kruzích: získaly
ceny Red Dot, ISPO, Plus X a další.
Elan byl oceněn další cenou Red Dot, což je jedno
z nejprestižnějších ocenění na světě v oblasti designu.
Tuto cenu letos porota udělila modelu lyží Elan Ibex 84
Carbon XLT v kategorii High Design Quality. Je to již
jedenácté ocenění Red Dot pro značku Elan od roku
2007.

Produkty Elanu sklízely úspěch také na sportovním
veletrhu ISPO Mnichov, kde získaly následující ocenění:
• 	ISPO Award Gold Winner (Zlatá medaile ISPO) za
model touringové lyže Ibex 84 Carbon XLT
• 	ISPO Award Winner (Vítěz ISPO) za lyže SLX
Fusion
Německá organizace Plus X, která oceňuje
inovativní technologie a produkty v oblasti sportu
a životního stylu, ohodnotila Lyže Ibex 84 Carbon XLT
a SLX Fusion cenou Plus X Award za špičkovou kvalitu,
design a funkčnost.

Ve Spojených státech udělil časopis Ski
Magazine cenu Hot Gear dámským freeridovým lyžím
Ripstick 102W a touringovým lyžím Ibex 84 Carbon XLT.
Americký server pugski.com zaměřený na zimní sporty
ocenil lyže Elan SLX Fusion titulem „best in snow“.
Dalších pět cen získaly lyže Elan na veletrhu
zimních sportů SIA Snow Show v Denveru, který je
jednou z nejprestižnějších akcí svého druhu v USA.
„Tato ocenění potvrzují vysokou kvalitu,
inovativnost a skvělý design lyží Elan, které jsou právem
řazeny mezi nejlepší vybavení na trhu. Jsme také velmi
potěšeni, že německá pobočka Elanu byla vyhodnocena
jako nejlepší dodavatel lyží na německém trhu, což
je důkazem toho, že se naše marketingová a prodejní
strategie ubírá správným směrem,“ řekl Leon Korošec,
ředitel zimní divize Elanu.

Ibex 84 Carbon XLT

SLX Fusion

Ibex 84 Carbon XLT

Amphibio 84 XTI
SLX Fusion
Ibex 94 Carbon

Amphibio 84 XTI

Ibex 94 Carbon
SLX Fusion

SLX Fusion

Ibex 94 Carbon XLT
Ripstick 102W
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GLEN PLAKE
Originální lyžař s nezaměnitelným kohoutem na hlavě je legendou freeskiingu – a navíc velký sympaťák!

Glen Plake je skutečný lyžařský guru –
kdo jiný by začal alpskými disciplínami,
pokračoval přes freestyle k jízdě v boulích,
aby se odtud vydal ještě dál. Jeho osobnost
je skoro stejně pestrá a rozmanitá jako jeho
lyžařská kariéra a Plake se vzpírá snadnému
zařazení do jakýchkoli zavedených škatulek.
Je plně certifikovaný (L3DT) lyžařský instruktor
organizace Professional Ski Instructors of
America, horský vůdce u American Mountain
Guides Association a všestranný sportovec
vrcholové úrovně.
Sportovní televizní stanice ESPN Glena
Plakea označila za významného průkopníka
extrémních sportů, který otevřel dveře i mnoha
sportovním hrdinům dneška. V roce 2011 byl
Glen uveden do Americké národní lyžařské síně
slávy jako člen „ročníku 2010“, čímž se jednou
provždy nesmazatelně zapsal do dějin lyžování.
Tato lyžařská legenda si v podstatě sama
vytvořila svou vlastní disciplínu – a to dokonce
disciplín hned několik! V jeho pojetí lyžování
se tak v jedinečné kombinaci spojují adrenalin,

umění, kreativita, představivost, alpská klasika,
hlasitý punk a především jeho nenapodobitelné
legrácky a kousky. Poznávacím znamením
tohoto punk rockera lyžařského světa zůstává
už přes čtvrt století nepřehlédnutelný kohout na
hlavě. Jako první se na lyžích pustil do předtím
nepoznaných terénů, a tak objevil nová místa
i zvyky. Na lyžích poznal tolik různých míst, že
se o tom většině lyžařů ani nesní: Skalnaté hory,
Alpy, Himaláje, Andy, aljašské pohoří Chugach,
Hokkaidó… Glena znají všude a má přátele po
celém světě. Se svou ženou Kimberly žijí jako
nomádi na lyžích: neustále na cestách a podle
ročního období střídavě pobývají buď doma
v Nevadě, nebo ve svém bytě ve francouzském
Chamonix.
Posledních deset let se Glenovou vyvolenou
značkou lyží stal Elan, proto často navštěvuje
i náš závod ve Slovinsku. Glen ale nelyžuje
jen na sněhu, je také šampionem ve vodním
lyžování – ve slalomu i maratonských závodech
na vodních lyžích „v rychlosti nad 100 mil
v hodině“. Vyhrál i spoustu offroadových rallye,

Glen Plake

včetně Baja 1000 a 500, projel Dakarskou
rallye a povedlo se mu dokončit vytrvalostní
cyklistický závod 508. Glen nedávno také založil
nadaci RG 2 na podporu lyžování v rozvojových
zemích Nepálu, Ekvádoru, Peru a dalších. Ty
jsou sdružené ve Spolku asociací horských
(IFMGA), kde se zájemci o tuto profesi učí
lyžařským dovednostem, které jim v další
kariéře umožní jezdit rychleji, bezpečněji
a získat tak náležité sebevědomí k výkonu jejich
profesionální dráhy.
Glen Plake patří k nejvýraznějším
lyžařským postavám na světě a slouží jako
živoucí důkaz toho, že lyžování znamená
představivost bez hranic i hlubokou osobní
filozofii. O Glenovi byla natočena spousta
filmů, které se takřka bez výjimky staly ve
volnomyšlenkářských lyžařských kruzích
globálními hity.

Glen Plake je prostě
žijící legenda.

Peter Morning, Samo Vidic, Kyle Hamilton,
Hansi Heckmair, Nikola Miljković
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VYHRAJ
S ELANEM!

1. místo

2. místo

3. místo

Lyže
Amphibio 16 TI2
FUSION

Pobyt v hotelu
Marco Polo Club Alpina

Dětské lyže
Elan

5 dní (4 noci), polopenze
2 dospělí + 2 děti (do 11 let)

STAŇTE SE ČLENY
ELAN KLUBU, ZÍSKEJTE
VÝHODY A VYHRAJTE!

včetně vázání

4.–24.
místo

25.–40.
místo

3denní TopSkiPass
platný po celých
Korutanech

Taška Elan

Více informací se dozvíte na

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

www.elan-klub.cz

TERMÍN SOUTĚŽE
1. 11.–31. 12. 2017
SLOSOVÁNÍ
10. 1. 2018

Na lyže za s uncem

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

www.korutany.com

24 lyžařských areálů – široké svahy se zaručeným sněhem
13./14.01.2018 – Bad Kleinkirchheim – FIS Ski World Cup

S elánem
do dobrých časů
Leon Korošec, ředitel divize zimních sportů Elanu, vysvětluje, jak dosáhli dvouciferného růstu prodeje, díky němuž museli
zaměstnat již více než sto nových pracovníků. K tomu všemu došlo za nových majitelů – na podzim roku 2015 prodal stát
společnost z Begunje investičním společnostem Wiltan Enterprises a Merrill Lynch International. Jak poté během roku
popsaných změn dosáhli, nám povyprávěl Leon Korošec, ředitel divize zimních sportů.

Noví majitelé se po převzetí často snaží
hospodářské výsledky zlepšit snižováním
výdajů, což zahrnuje propouštění nadbytečných
zaměstnanců. U vás je tomu naopak: noví
majitelé se rozhodli pro růst. Byl jste členem
představenstva skupiny Elan a předtím
i obchodním ředitelem, potenciál společnosti
jste dobře znal. Zeptali se vás noví majitelé před
převzetím na váš názor?
Samozřejmě. Noví majitelé jak se mnou, tak i s mými
kolegy na vedoucích pozicích našich divizí velice
harmonicky a konstruktivně spolupracují. Když byl
Elan na prodej, řekli jsme jim, že hodnota společnosti
není v tom, co jsme měli v té chvíli, ale v potenciálu,
kterého může firma dosáhnout. Nyní se ten potenciál
začíná realizovat.
Kupci zajisté hodnotili potenciál Elanu i sami...
Každý rozumný majitel má zdravé ambice růst.
Říkám zdravé, protože musí být na reálném základu
a dlouhodobě udržitelné. To majitelům nebylo třeba
říkat, neboť chtěli převzatou firmu sami rozvíjet.
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Naším úkolem pochopitelně bylo, představit jim, kde
možnosti růstu jsou a co je pro to třeba udělat. Všichni
členové vedení měli nápady, co můžeme udělat.
Noví majitelé se pravděpodobně postarali o určité
věci, které jste potřebovali. O které?
Ano. Pracovníci ve výrobě měli příliš nízké hrubé platy,
a proto jsme jim platy upravili. Důležitá není jen výše
platů, důležité je, aby byl systém spravedlivý.
Podle mého názoru došlo ke třem významným
změnám. První je způsob vedení: díky jednokolejnému
systému vedení jsou majitelé společnosti blíž. Druhá
je, že do správní rady jmenovali lidi, kteří se v odvětví
skutečně vyznají a ledasčeho již dosáhli, takže nejsou
jen našimi dozorci, ale i poradci. Pokud se rozhodnete
pro globální byznys, je důležité mít někoho, kdo ti
umí o globálním byznyse také něco poradit. Máme
mezinárodní správní radu. Opatření a vývojové trendy,
které nám představili noví majitelé, nám připadaly
ty pravé. Samozřejmě jsme se i poradili, jelikož
majitelé nevyměnili vrcholový management, naopak,
tento management většinou zůstal, změnil se pouze

způsob řízení. Místo dvoukolejného vedení – dozorčí
rada/představenstvo/majitelé máme jednokolejné
a podle toho byly přizpůsobeny role ve správní radě.
Té podávají zprávy jednotlivé divize, které mají rovněž
jasně definované divizní cíle. Na realizační úrovni
vedení divizí ke změnám nedošlo.
Kolik pracovníků jste zaměstnali?
Za rok jsme zaměstnali přinejmenším sto dalších
pracovníků. Ještě před dvěma roky bylo v Begunje
něco přes 600 zaměstnanců, nyní je to přes 800.
Zvýšení počtu zaměstnanců jde především na účet
růstu divize zimních sportů a větrné divize.
Letos jste již realizovali i několik investic do
zvýšení výroby. Co jste udělali?
Pracujeme v několika směrech. Jedním je rozšiřování
kapacity pro větrnou energii, jelikož objednávky
narůstají, a protože v tomto programu vidíme
i dlouhodobou perspektivu. Aktualizujeme také výrobu
lyží: jsou tu nějaké inovace, mnoho investic je určeno
ke zlepšování pracovních procesů a k větší kvalitě
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výrobků, toho většinou dosáhneme pořízením nových
strojů. Noví majitelé jsou investicím více nakloněni,
neboť lepší je i finanční situace.
Letos zvýšíte prodej lyží o 20 procent. To je
překvapivý údaj v době, kdy jsou náznaky, že
lyžování ztrácí na oblibě. Například kvůli zeleným
zimám FIS zjišťuje, že zájem diváků o světový
pohár v alpském lyžování upadá. Jak tyto změny
pociťujete?
Počasí prodej lyží samozřejmě ovlivňuje, s tím nic
nenaděláme. Platí však i to, že lidé tráví stále více
volného času v přírodě – a v zimním prostředí je
lyžování jedinečnou kombinací hor, sněhu, slunce.
Proto globálně lidé stále rádi lyžují. Pravdou však
je, že přitažlivost závodů v alpském lyžování klesá.
Musím ale dodat, že návštěvnost závodů světového
poháru v některých prostředích ani zdaleka neupadá,
v mnoha částech světa však tato soutěž skutečně
ztrácí význam. Proto jsme v Elanu redefinovali
strategii jako značky, kterou určovalo alpské lyžování
v dobách Stenmarka, Križaje a dalších. V závodním
lyžování zůstáváme především díky posílení pozice
ve skicrossu jako mladší disciplíně, která je zajímavá:
několik lyžařů se spustí z kopce, v oblečení vypadají
i blíže obyčejnému lyžaři než při tradičních závodech.
Skicross má zároveň světový pohár, světové
mistrovství, je olympijskou disciplínou.
Chcete tedy pomáhat při vývoji této disciplíny,
která rozšiřuje oblast závodního lyžování?
Ano, to je vědomé rozhodnutí, podmíněné tím, kde
vidíme potenciál lyžování. Rozhodli jsme se, že
v tomto odvětví dosáhneme vedoucího postavení.
V této sezóně jsme se vytyčenému cíli velmi přiblížili
se závodníky, mezi nimiž je na prvním místě Filip
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Flisar, máme také velice široký kanadský tým a ještě
několik dalších.
Ale lyžování není jen závodní sport – i my dva, když
jedeme lyžovat, nejedeme kvůli závodění. Nejčastěji
jedeme ve skupině, protože lyžovat sám není zábavné,
proto jezdíme lyžovat nejčastěji s rodinou nebo
s přáteli. Lyžování je činnost, při níž si chceme užívat,
vypnout od každodenního stresu a mít se dobře. Náš
nový slogan, Always Good Times, se obrací k lyžování
jako k činnosti, při níž kvalitně trávíme volný čas
s přáteli nebo s rodinou a máme se dobře.
Ještě nedávno si lyžař, který dal na svůj vzhled,
koupil velice drahé lyže a další výbavu. Platí to
ještě?
Tak jako všechna odvětví se restrukturovalo i lyžování.
Lidé mimo alpské nebo hornaté oblasti už si lyže
téměř nekupují, ale půjčují si je. Na to má vliv i šíření

ekonomiky sdílení, například Airbnb. Důvodem nejsou
pouze výdaje, ale i skutečnost, že lyže a lyžařská
výbava v bytě překážejí. Uplatňuje se obecná
tendence, kdy na prvním místě už není mít, ale zažít.
My to chápeme, a proto vyvíjíme i lyže k půjčování,
protože v lyžařských střediscích jak v Evropě, tak
i v Asii a Americe prodej těchto lyží roste.
Jaké vlastnosti musí mít lyže k půjčování?
Musí být odolné a stabilní. Skluznice a svrchní vrstva
by měla být velmi odolná, aby vydržela zatížení při
půjčování.
Jaké lyže si vybere průměrná mladá rodina? Ve
vašem prodejním programu je také speciální řada
lyží pro ženy.
Mnoho lyží si kupují ženy. V posledních 15 letech
jsme takřka z nuly vyvinuli lyže pro ženy, takže jsou

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

Seewellness® s 5 ohřívanými bazény, 8 druhy
saun, ASIA wellness se speciálními masážemi,
hlídání dětí 60 hodin týdně, dětský domeček na
hraní s minigolfem a skluzavkou atd.
Cena 72 EUR za osobu a den.

v našem programu významnou kategorií. Základem
našeho přístupu není, že vezmeme univerzální výrobek,
nabarvíme ho trochu jinak a řekneme, to jsou lyže pro
ženy. Vycházíme z analýzy, jak ženy lyžují, a snažíme
se udělat lyže tak, aby se na nich snadněji lyžovalo
a ženy si to víc užívaly. Proto používáme poněkud
odlišné technologie, důraz je na menší hmotnost lyží
a přizpůsobeny jsou i body montáže. Lyžování je dnes
víceméně na celý den, není to činnost, které věnujete
odpoledne jednu hodinu. Každý, jenž si ten den dopřeje,
se chce mít dobře, to znamená mít lyžařské boty, které
ho netlačí, a lyže, které jsou jednoduché a s nimiž
zažije svůj nejlepší den na sněhu.
A co skitouring?
Tento způsob lyžování se rozšiřuje a mění. Ještě
před 20 lety se jím zabývali především zkušení lyžaři,
kteří si troufli jít na lyžích do hor. Nyní se vývoj ubírá
dvěma směry, jimž se přizpůsobují i výrobci lyží:
na jedné straně jsou lyžaři, kteří nechtějí zůstat na
upravených sjezdovkách, ale chtějí volnou přírodu
svobodně prozkoumávat a to samozřejmě bezpečně.
Druhou formou je skitouring jako rekreace, kdy jdete
místo do fitness běhat jednu hodinu na lyžích. Mnozí
se pro to rozhodují v pozdních večerních hodinách,
občas dokonce s baterkami, a velice často na
upravené sjezdovce nebo podél ní. I sjezdovky se pro
takové rekreační lyžaře otevírají – zejména v Itálii
a v Rakousku prodávají lístky na skitouring, které
jsou pochopitelně levnější, lyžaři nabízejí pojištění
a umožňují chůzi po sjezdovce.
Elan je inovativní firmou od počátku. Zřejmě
největší inovací byly carvingové lyže. Ale
z Begunje přicházejí novinky neustále. Jak
neustálou inovativnost podporujete?

Řekl bych, že je to zakořeněno v kultuře firmy.
Nejsme největší, ale usilujeme o to, abychom byli
nejlepší ve svém segmentu, v angličtině říkáme „Not
Bigness, but Greatness“. Dle mého mínění nejsme ve
Slovinsku jediní, kteří jdou touto cestou, že chceme
být globální. Pro Elan je podstatné, že nejsme lokální
hráč a že se rychle nespokojíme s dosaženým, ale
usilujeme o dokonalost. Zjevně jsme našli to, co
umíme nejlíp a na to se také zaměřujeme. Proto
patříme k nejlepším na světě, a proto řada inovací,
z nichž některé také zcela změnily lyžování, nesou
podpis Elanu.
U inovací lyží se na základě vašeho vyprávění zdá,
že je vaším hlavním cílem co nejvíce usnadnit
použití: boční oblouk přinesl obyčejnému lyžaři
především snadnější zatáčení. Je právě to stále
vaším základním cílem?
Ano. Vycházíme z názoru, že lyžování nejsou jen
závodníci, ale lyžaři jsme všichni, muži, ženy, děti,
lepší, horší, skialpinisti a tak dále. Naše inovace
nejsou určeny pouze hornímu segmentu závodního
lyžování. Před čtyřmi lety jsme v Portoroži zasněžili
schodiště a představili nové dětské lyže. Jako
jediní na světě jsme vyvinuli inovaci, aby mohly
děti snadněji a lépe lyžovat. Tato inovace nemá se
sportovním lyžováním nic společného, ale dodržuje
naši filozofii, že chceme každému lyžaři umožnit
lepší a snadnější lyžování. Také skládací vojenská
lyže vznikla z přání usnadnit horským jednotkám
pohyb, když mají lyže na zádech. Pokud musí voják
v batohu nést obyčejné alpské lyže, omezuje ho to
v pohybu a může to být i nebezpečné. Řešením je,
že lyži složíš a zmenšíš ji na velikost batohu. Nyní to
nabízíme i skialpinistům, zejména těm, kteří lyžují
v extrémnějších podmínkách.

Elan vstupuje do zimy 2017/18 s novou prodejní
strategií, která je shrnuta ve sloganu Always
Good Times. Můžete krátce shrnout změny
v marketingovém přístupu?
Jako globální obchodní značka věříme, že se
v každém z nás ukrývá mimořádný lyžař, který může
na sněhu zažít nádhernou lyžařskou zkušenost.
Proto vyvíjíme lyže pro všechny úrovně znalostí
bez ohledu na pohlaví, věk nebo oddanost lyžování.
Lyžování je kouzelná kombinace sněhu, slunce a hor
a našim uživatelům chceme pomocí inovativních
výrobků umožnit, aby zažili svůj nejkrásnější den na
sněhu. Také náš nový slogan »Always Good Times«
charakterizuje lyžování jako činnost, při níž trávíme
kvalitně volný čas s přáteli nebo rodinou a máme se
přitom dobře.
Inovace, tradice, umístění v samotných Alpách, kde
je lyžování pevně zakořeněno nejen do zdí firmy, ale
do samotného regionu, jenž žije lyžováním, dávají
obchodní značce jak potřebné znalosti a motivaci
k úspěchu, ale také konkurenční výhodu. V době
globalizace, kdy se výroba stále více stěhuje na méně
rozvinuté trhy, je unikátnost begunjské továrny právě
v tom, že se výrobky stále vyrábějí ručně, na jednom
místě – tam, kde lyžování začalo a kde je ještě dnes
doma.
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ALL MOUNTAIN

TECHNOLOGIE AMPHIBIO 4D

Elan Amphibio 4D je první lyží s čtyřrozměrnou technologií. Funguje v souladu s našimi
stávajícími lyžemi Amphibio a přispívá k lepšímu výkonu lyže. Tato technologie má vliv
na přilnavost hran, usnadňuje oblouky a zlepšuje ovladatelnost lyží na všech terénech,
za všech sněhových podmínek a při jakýchkoli rychlostech. Je to prostě nejdominantnější
lyže, kterou kdy Elan vyrobil.

4

Systém Fusion

5

Systém Fusion je skutečně prvním integrovaným
systémem vázání na světě, který přispívá
k rychlejšímu nasazení oblouku, větší pružnosti
lyže, snadnějšímu zatáčení a efektivnějšímu
přechodu z hrany na hranu.

NANO TECHNOLOGIE
Vynikající skluzové vlastnosti,
vylepšené broušení skluznice,
dlouhá životnost díky pomalejšímu
opotřebení.

6

Tenký profil
o 30 % menší vibrace
o 10 % nižší hmotnost

4

1

5

3
6

2

2
1

3

1

KONVEXNÍ
PŘESNÉ NASAZENÍ OBLOUKU
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2

KONKÁVNÍ
RYCHLÝ VÝJEZD

3

Profil Amphibio
Nekompromisní inovace, která poskytuje výhody
jak profilu camber, tak profilu rocker. Vnitřní hrana
s profilem camber zaručuje přilnavost hran a stabilitu,
zatímco vnější hrana s profilem rocker umožňuje
rychlejší a přímější oblouky.

Bezkonkurenční
krátká dovolená
v Horním Rakousku
TOP of Pyhrn-Priel

Profesionalita pro lyžování všeho druhu
Lyžařská střediska s jistotou sněhu, nádherné
kulisy hor, skvělá volnočasová nabídka
a vynikající pochoutky – v dovolenkovém
regionu Pyhrn-Priel v jižní části Horního
Rakouska s dvěma TOP lyžařskými středisky
Hinterstoder a Wurzeralm Vás budou partneři
„TOP of“ – PROFESIONÁLOVÉ pro lyžování
všeho druhu – rozmazlovat s nabídkou
bezkonkurenční krátké dovolené.

A bonus pro Vás? Rychlý a nekomplikovaný
příjezd.
O čem nemusíte vůbec pochybovat: Není to jen
malebné prostředí a krásná příroda, co tvoří
Pyhrn-Priel. Ti, kdo naplňují naši krajinu životem,
jsou lidé. Ti udávají TOP lyžařskému regionu
Pyhrn-Priel jeho nezaměnitelně otevřený charakter
a srdečně Vás přivítají na Vaší zimní dovolené.

2 noci včetně polopenze a 2denní
skipas, od 199,40 eur na osobu.

Na co ještě čekáte? Hned si zarezervujte
svou dovolenou!

www.topof.at

ALL MOUNTAIN

AMPHIBIO

Tradiční kategorie lyží, která se vyznačuje naprosto revolučním designem a která zcela změnila pohled a požadavky na univerzální lyže.
Řada Amphibio je různorodou kolekcí všestranných lyží s vynikajícím výkonem, které usnadňují lyžování a přinášejí maximální zážitek
z jízdy. Lyže Amphibio jsou vybaveny nejmodernějšími inovacemi, jako je například technologie 4D, která zcela mění definici toho, jak
lyže funguje a také jak vypadá. Řada Amphibio poskytuje skvělé vybavení jak pro rychlé brázdění upravených sjezdovek, tak pro jízdu
mimo upravené svahy i cokoli mezi tím. Tato řada nabízí lyže s maximálním výkonem lyžařům všech úrovní - od těch, kteří zkoušejí
první oblouky, až po ty nejpokročilejší jezdce.

AMPHIBIO
16 Ti2
Fusion

AMPHIBIO
14 Ti
Fusion

AMPHIBIO
12 Ti
POWER
SHIFT

KÓD

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

GEOMETRIE

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

160(13.3), 166(14.5),
172(15.7), 178(17)

160(13.3), 166(14.5),
172(15.7), 178(17)

SYSTÉM/PODLOŽKA

SYSTÉM/PODLOŽKA

FUSION

FUSION

VÁZÁNÍ

VÁZÁNÍ

ELX 12.0 FUSION
BLK/SMOKE

ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE

19 600 Kč
699 EUR

17 550 Kč
599 EUR

Amphibio
Technologie Amphibio 4D,
Skluznice NanoTech,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
Dvojitě tvarovaný Ti2
121/73/104

ABICQC17
Amphibio

Technologie Amphibio 4D,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Power,
Dvojitě tvarovaný Ti
GEOMETRIE

125/78/107

121/73/104

DÉLKA RÁDIUS

152(11.8), 160(13.3),
168(14.9), 176(16.5)
SYSTÉM/PODLOŽKA

POWER SHIFT
VÁZÁNÍ

ELS 11.0 SHIFT
BLK/SMOKE

15 390 Kč
559 EUR

Úroveň lyžaře

expert

pokročilý

expert

pokročilý

středně pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

proměnlivý

upravený

upravený

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

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

Terén

středně pokročilý

Terén

Úroveň lyžaře
Terén
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Amphibio

Technologie Amphibio 4D,
Skluznice NanoTech,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
Dvojitě tvarovaný Ti

expert

pokročilý

ABJCTS17

Úroveň lyžaře

ABHCTL17

proměnlivý

upravený

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

AMPHIBIO
88 XTi
Fusion
/FLAT

AMPHIBIO
84 XTi
Fusion
/FLAT

AMPHIBIO
84 Ti
Fusion/FLAT
/POWER SHIFT

KÓD

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

ABACRU17,
ABCCRY17 (FLAT)

ABBCSA17,
ABBCSP17 (FLAT)

Amphibio

Amphibio

Technologie Amphibio 4D,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response
Frame, Dvojitě tvarovaný XTi
GEOMETRIE

135/88/116

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

GEOMETRIE

Technologie Amphibio 4D,
Boční hrany RST, Dřevěné jádro
Power, Dvojitě tvarovaný XTi
131/84/112
DÉLKA RÁDIUS

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

SYSTÉM/PODLOŽKA

FUSION/FLAT

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

SYSTÉM/PODLOŽKA

SYSTÉM/PODLOŽKA

VÁZÁNÍ

VÁZÁNÍ

FUSION/FLAT

VÁZÁNÍ

ELX 12.0 FUSION
WB95 BLK/SMOKE

FUSION/FLAT/POWER SHIFT

ELX 12.0 FUSION
BLK/SMOKE

21 230 Kč
779 EUR

ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE, ELS 11.0 SHIFT
WB90 BLK/SMOKE

20 600 Kč
749 EUR

17 440 Kč
639 EUR
expert

pokročilý

Úroveň lyžaře

expert
Úroveň lyžaře

expert

pokročilý

středně pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

upravený

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

proměnlivý

upravený

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

Terén

středně pokročilý

Terén

Úroveň lyžaře

Amphibio

Technologie Amphibio 4D,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Power,
Dvojitě tvarovaný XTi

DÉLKA RÁDIUS

170(15.5), 176(17.2),
184(19)

Terén

PROFIL

131/84/112

DÉLKA RÁDIUS

pokročilý

ABDCSV17,
ABDCTB17 (FLAT),
ABDCSY17 (POWER SHIFT)

proměnlivý

upravený

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

TECHNOLOGIE PARABOLICKÝ ROCKER

Tato unikátní technologie firmy Elan kombinuje parabolické vykrojení a profil
Early Rise Rocker. Umožňuje nasazení oblouku při velmi nízkém úhlu náklonu
hran. Stabilizátor přední části tlumí vibrace při průjezdu obloukem, což přispívá
k lepšímu držení hran a kontrole nad lyžemi. Oblouky jsou proto plynulé,
je možné snadno carvovat a lyže jsou stabilní za jakýchkoli
podmínek. Výsledkem je skvělý výkon
1 WAVEFLEX
na všech svazích.

PROFIL EARLY
RISE ROCKER

PRUŽNOST
A OPORA

2

SNADNÉ
ZATÁČENÍ

1
2

4

PRUŽNOST A TORZNÍ STABILITA
WaveFlex™ se vyznačuje zvlněným profilem, který
umožňuje měkkou podélnou pružnost lyže přispívající
k snadnému zatáčení a zvyšuje torzní stabilitu zaručující lepší
držení hran. Konstrukce lyží nikdy před tím neumožňovala
zkombinovat tyto dvě vlastnosti na jedné lyži.

3
3

4

ALL MOUNTAIN

NASAZENÍ
OBLOUKU BEZ
NÁMAHY

STABILIZÁTOR
PŘEDNÍ
ČÁSTI LYŽE
STABILITA

EXPLORE
Explore
10 Ti
Power Shift

Explore
8 Green
LIGHT Shift

Explore
8 ORANGE
LIGHT Shift

KÓD

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

ABNCPW17

Parabolický rocker

Parabolický rocker

WaveFlex™,
Boční hrany PST,
Dřevěné jádro Dual,
Titanová výztuž (Mono Ti)

125/76/103

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

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

152(12), 160(13.5),
168(15.1), 176(16.7)

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

SYSTÉM/PODLOŽKA

SYSTÉM/PODLOŽKA

SYSTÉM/PODLOŽKA

LIGHT SHIFT

POWER SHIFT

LIGHT Shift

VÁZÁNÍ

EL 10.0 SHIFT, BLK/SMOKE

10 880 Kč
439 EUR

upravený

9 210 Kč
349 EUR

9 210 Kč
349 EUR

pokročilý
středně
pokročilý

EL 10.0 SHIFT, BLK/SMOKE

proměnlivý

upravený

prašan

expert

prašan

Terén

Úroveň lyžaře

Terén

proměnlivý

VÁZÁNÍ

expert

prašan

expert

EL 10.0 SHIFT, BLK/GRN

Úroveň lyžaře

VÁZÁNÍ

Úroveň lyžaře

GEOMETRIE

125/76/103

DÉLKA RÁDIUS
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WaveFlex™,
Full Power Cap,
Dřevěné jádro Dual,
Laminát

GEOMETRIE

125/76/104

středně
pokročilý

Parabolický rocker

WaveFlex™,
Dřevěné jádro Dual,
Laminát

GEOMETRIE

pokročilý

ABNCUF17

pokročilý
středně
pokročilý

Terén

ABLCTV17

PARABOLICKÉ
VYKROJENÍ

proměnlivý

upravený

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

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

Skibus
zdarma

Jste zvědaví? Více na www.pitztal.com
Foto: Daniel Zanger

Explore
6 Green
LIGHT Shift

Explore
6 ORANGE
LIGHT Shift

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Technologie Dynaflex,
Full Power Cap,
Jádro Synflex, Laminát

Technologie Dynaflex,
Full Power Cap,
Jádro Synflex, Laminát

GEOMETRIE

GEOMETRIE

114/72/103

114/72/103

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

138(9.7), 144(10.7), 152(11.9),
160(13.4), 168(15)

138(9.7), 144(10.7), 152(11.9),
160(13.4), 168(15)

ABOCUK17

ABOCUN17

Parabolický rocker

Parabolický rocker

SYSTÉM/PODLOŽKA

SYSTÉM/PODLOŽKA

LIGHT Shift

LIGHT Shift

VÁZÁNÍ

VÁZÁNÍ

EL 9.0 SHIFT, BLK/SMOKE

EL 9.0 SHIFT, BLK/SMOKE

7 720 Kč
289 EUR

středně
pokročilý

upravený

pokročilý
středně
pokročilý

prašan

Terén

proměnlivý

Úroveň lyžaře

pokročilý

expert

prašan

Terén

Úroveň lyžaře

expert

7 720 Kč
289 EUR

proměnlivý

upravený
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PRECISION

TECHNOLOGIE ARROW

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

KARBONOVÁ PODLOŽKA
S PROFILEM CAMBER

VÍCE ENERGIE
A DYNAMIKY PŘI
PRŮJEZDU OBLOUKEM

PATKA ARROW

DYNAMICKÝ VÝJEZD
Z OBLOUKU POD
KONTROLOU

ŠPIČKA
ARROW

OKAMŽITÉ
NASAZENÍ
OBLOUKU

DŘEVĚNÉ JÁDRO
RESPONSE FRAME

PEVNOST A ENERGIE

Díky technologii Arrow máte vše pod kontrolou.
Převezměte zodpovědnost a opřete se do toho!
Větší energie
Záruka kontroly nad lyžemi
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Víte, jakých ekonomických výsledků
dosáhly firmy vyrábějící sportovní zboží?

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

Síla & spolehlivá kontrola nad lyžemi
Lyžařské závody jsou již více než 80 let vrcholnou přehlídkou našeho sportu – jsou
skutečnou zkouškou lyžařských dovedností a nejnáročnějším testovacím prostředím
pro nové produkty a inovace. Ale v posledním desetiletí se lyžařské terény podstatně
změnily a objevily se nové závodní disciplíny, které soupeří s tradičními lyžařskými
závody. Inspirují nové generace sportovců, kteří chtějí vzdorovat zaběhlým konvencím
a jsou průkopníky nových způsobů soutěžení a moderního pojetí lyžařského sportu.
Jedná se o skicross – TOHLE je pro Elan budoucnost závodního lyžování. Je čas
přehodit výhybku!

GSX
Fusion

SLX
Fusion

SL
Fusion

KÓD

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

GEOMETRIE

GEOMETRIE

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

SYSTÉM/PODLOŽKA

SYSTÉM/PODLOŽKA

ELX 12.0 FUSION
BLK/RED

VÁZÁNÍ

VÁZÁNÍ

23 110 Kč
739 EUR

23 110 Kč
739 EUR

19 820 Kč
639 EUR

AAJDAL17

AAKCQK17

Early Rise Rocker

Early Rise Rocker

Technologie Arrow,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
Výztuž: dvojitý titan (Dual Ti)

Technologie Arrow,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
Výztuž: dvojitý titan (Dual Ti)

110/68/94*, 110/69/94

119/68/102, 120/68/103,
121/68/104, 122/69/105

DÉLKA RÁDIUS

170(17.4)*, 175(19),
180(21.2)

155(11/10), 160(12/11),
165(14/12), 170(15/13)

SYSTÉM/PODLOŽKA

FUSION + ARROW
KARBONOVÁ PODLOŽKA

FUSION + ARROW
KARBONOVÁ PODLOŽKA

VÁZÁNÍ

ELX 12.0 FUSION
BLK/RED

středně pokročilý

upravený

Pokud milujete jasná horská rána a čerstvě
upravené svahy, jestli je vaší vášní rychlost
a vyžíváte se v dlouhých rychlých obloucích,
jestli za vámi zůstává jen oblak odlétajícího
sněhu, pak je lyže GSX Fusion pro vás tou
pravou volbou.

155(11/10), 160(12/11),
165(14/12), 170(15/13)
FUSION + ARROW
KARBONOVÁ PODLOŽKA
ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE

Úroveň lyžaře

pokročilý

expert

proměnlivý

pokročilý

středně pokročilý

prašan

Terén

Terén

119/68/102, 120/68/103,
121/68/104, 122/69/105

středně pokročilý

prašan

proměnlivý

Technologie Arrow,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
Titanová výztuž (Mono Ti)

prašan

Terén

pokročilý

Early Rise Rocker

expert
Úroveň lyžaře

Úroveň lyžaře

expert

AALCQL17

proměnlivý

upravený

upravený

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

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

TECHNOLOGIE TNT

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

PROFIL AMPHIBIO
EXTRÉMNÍ POHYBLIVOST
A SKVĚLÉ DRŽENÍ HRAN

DŘEVĚNÉ JÁDRO
TUBELITE
SÍLA A ENERGIE

VÝPLNĚ VAPOR TIP
PLYNULÁ JÍZDA NÍZKÁ HMOTNOST

Podporuje jistotu lyžaře
v každé situaci na horách
Dynamika a velká pružnost
Nízká hmotnost
Plynulá jízda

FREERIDE

RIPSTICK
RIPSTICK
116

RIPSTICK
106

RIPSTICK
96

KÓD

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

GEOMETRIE

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

185(20.3), 193(22.9)

167(15.8)*, 174(17),
181(18.1), 188(20.4)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ

ATTACK2 16 AT BEZ BRZDY

ATTACK2 13 AT BEZ BRZDY

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ

DOPORUČENÁ BRZDA

DOPORUČENÁ BRZDA

POWER BRAKE
RACE PRO 130

POWER BRAKE
RACE PRO 110

DOPORUČENÁ BRZDA

17 570 Kč
659 EUR

17 210 Kč
639 EUR

16 140 Kč
599 EUR

AD0BLB16

Amphibio

Amphibio

Technologie TNT,
Boční hrany SST,
Dřevěné jádro TubeLite,
VaporTip, Laminát

Technologie TNT, Boční hrany
SST, Dřevěné jádro TubeLite
Vapor Tip, Laminát

expert

proměnlivý

upravený

Úroveň lyžaře

Terén

prašan

pokročilý

středně
pokročilý

135/95/110*, 134/96/113
167(14.9)*, 174(16.2),
181(18), 188(19.5)
ATTACK2 13 AT BEZ BRZDY
POWER BRAKE
RACE PRO 95

expert

prašan

proměnlivý

upravený

Úroveň lyžaře

expert
Úroveň lyžaře

Technologie TNT, Boční hrany
SST, Dřevěné jádro TubeLite
Vapor Tip, Laminát

Terén

143/116/132

středně
pokročilý

Amphibio

138/104/117*, 140/106/122

GEOMETRIE

pokročilý

AD1BGU16

pokročilý

středně
pokročilý

prašan

Terén

AD0BLG16
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Řada Ripstick byla vyvinuta pro nejnáročnější terény a všechny sněhové podmínky, se
kterými se v horách můžete setkat. Jde o nejlepší vybavení pro náročné vyznavače
freeskiingu. Jejich konstrukce se vyznačuje progresivním tvarem a unikátní technologií TNT,
která maximálně snižuje hmotnost a přispívá ke skvělému výkonu těchto lyží. Ripstick je
naprosto všestranný a umožňuje plynulou a hladkou jízdu. Díky profilu Amphibio a konstrukci
bočních hran SST jsou tyto lyže silné, pružné, stabilní a vznášejí se ve sněhu jako motýli.

proměnlivý

upravený

VYměňTe Běžný deN
za prázDniNy
Hotel St. Oswald se stane Vaší lóží uprostřed
zimního ráje – střediska Bad Kleinkirchheim.
Jedinečná poloha hotelu přímo na sjezdovce,
výhledy do daleké krajiny, tmavomodré nebe
a čerstvý horský vzduch Vám dovolí se pořádně nadýchnout. Lehátka s měkkými polstry, na
kterých se můžete opalovat, jsou již připravena na klidném místě terasy.
Jako vášniví lyžaři Vás dovezeme bezplatným skibusem za několik málo minut přímo ke sjezdovce. Díky
propojeným areálům si můžete pohodlně vychutnat
perfektně připravené sjezdovky a pak se vrátit po
sjezdovce přímo do hotelu. 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.
Vynikající kuchyně s odpoledními domácími moučníky,
s láskou a pečlivostí vyzdobené prostory a srdečnost
všech našich zaměstnanců, kteří jsou zde pro Vás – to
čeká na Vašem novém místě, kde strávíte svou dovolenou – v hotelu St. Oswald!

Speciální nabídka – dNy, kdY SE BUdeTe cíTIT DoBŘe
„Skvělé prázdniny na lyžích
pro celou rodinu“

„Jen zábava na lyžích“
● 4 noci s kulinářským uměním Hotelu St. Oswald.
● Odpočinek u bazénu a v sauně.
● 1 poukaz v hodnotě 35 eur na masáž nebo
kosmetické ošetření.
● 3denní skipas do lyžařského střediska St. Oswald – Bad
Kleinkirchheim, kde se pojede závod světového poháru.
● Prázdninový program dle domácího kalendáře –
sportovní, příjemný, rodinný a pro rodiny.
Cena od 475 eur za osobu.

● Rezervace možná od 7. 1. 2018.
● 7 nocí včetně kulinářského umění Hotelu
St. Oswald.
● Odpočinek u bazénu a v sauně.
● Poukaz v hodnotě 100 eur pro celou rodinu
použitelný v naší „Studnici mladosti“
(Jungbrunnen).
● Program a hlídání dětí a mládeže ve „Stromě
života‟ (pro děti od 3 let).
● 6denní rodinný skipas do lyžařského střediska
St. Oswald – Bad Kleinkirchheim včetně
rodinného Ski bonusu pro děti a mládež.
● 1 hravý dárek na doma.
● Sportovní a společenský program.
● Tip: možno přijet v jakýkoli den
Cena v rodinném pokoji od 2 400 eur pro
2 dospělé a 1 dítě.

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

RIPSTICK
86

RIPSTICK
86T

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Technologie TNT, Boční hrany
SST, Dřevěné jádro TubeLite,
VaporTip, Laminát

Boční hrany SST,
Laminované dřevěné jádro,
Laminát

GEOMETRIE

GEOMETRIE

127/86/106, 128/87/108,
130/88/110

119/84/108, 121/85/110,
123/86/112, 125/87/114

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

168(16.2), 176(17.6),
184(19.2)

138(11.5), 148(12.9),
158(15), 168(16.7)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ

ATTACK2 11 GW BEZ BRZDY

ATTACK2 11 GW BEZ BRZDY

DOPORUČENÁ BRZDA

DOPORUČENÁ BRZDA

13 760 Kč
510 EUR

8 770 Kč
329 EUR

AD2CAA16

ADDCVM17

Mountain Rocker

POWERRAIL BRAKE SL 90

středně
pokročilý

proměnlivý

upravený

expert
Úroveň lyžaře

pokročilý

prašan

Terén

Úroveň lyžaře

expert

POWERRAIL BRAKE SL 90

pokročilý

středně
pokročilý

prašan

Terén

Amphibio

proměnlivý

upravený
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ADVENTURE

TECHNOLOGIE BRIDGE

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

PODLOŽKA CYA ALU PLATE
ZARUČUJE SPOLEHLIVÉ
PŘIPEVNĚNÍ K LYŽI

PLÁŠŤ KARBON POWER
TORZNÍ STABILITA
PŘENOS SÍLY
OCHRANA PROTI ULPÍVÁNÍ
SNĚHU NA LYŽI

VÝPLNĚ VAPOR TIP
PLYNULÁ JÍZDA BEZ NAVÝŠENÍ HMOTNOSTI

DŘEVĚNÉ
JÁDRO TUBELITE
PEVNOST, STABILITA
SNADNÁ OVLADATELNOST

Prozkoumejte nové oblasti
Spolehlivé a odolné vybavení
Pohyb bez námahy
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Víte, jaké novinky připravili výrobci
sportovního vybavení?

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

ADVENTURE

IBEX

Zbrusu nová řada IBEX je určena pro ty, kteří nechtějí pro cestu nahoru používat vleky a lanovky
a kteří věří, že nejlepším zdrojem energie je lidská síla. Řada IBEX, jejímž heslem je „Od pohybu
k dobrodružství“, využívá novou technologii Bridge a dřevěné jádro Tubelite, které snižuje hmotnost lyže
a zlepšuje výkonnost lyže. Výsledkem je stabilita a jistota při sjezdu i výstupu. Nová řada Adventure od
Elanu nastavuje nové trendy pro špičkové touringové lyže.

Ibex 94
Carbon XLT

Ibex 94
Carbon

Ibex 84
Carbon XLT

KÓD

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Mountain Rocker

GEOMETRIE

131/93/110, 130/94/111,
132/94/112, 132/95/113
163(18.9), 170(20.1), 177(21.2),
184(22.7)
1150g +/- 50g (163)

GEOMETRIE

GEOMETRIE

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

HMOTNOST

HMOTNOST

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ

DOPORUČENÁ BRZDA

DOPORUČENÁ BRZDA

16 490 Kč
619 EUR

21 000 Kč
779 EUR

AMBITION 12 BEZ BRZDY

156(17/16), 163(18/17),
170(19/18), 177(20/19)
1030g +/- 50g (163)
AMBITION 12 BEZ BRZDY

AMBITION 12 BEZ BRZDY

DOPORUČENÁ BRZDA

AMBITION 95

AMBITION 85

AMBITION 95

22 750 Kč
849 EUR
nahoru

expert

dolů

středně
pokročilý

dolů

Ibex 84
Carbon

Ibex 84

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE

GEOMETRIE

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

HMOTNOST

HMOTNOST

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ

DOPORUČENÁ BRZDA

DOPORUČENÁ BRZDA

14 980 Kč
559 EUR

10 550 Kč
399 EUR

ADMDBF17

expert
Úroveň lyžaře

středně
pokročilý

pokročilý

nahoru

Terén

Terén

Úroveň lyžaře

expert

pokročilý

středně
pokročilý

nahoru

dolů

ADNDBH17

Mountain Rocker

Mountain Rocker

Technologie Bridge, Dřevěné
jádro Tubelite, Výplně Vapor,
Podložka CYA AluPlate, Laminát

Technologie Bridge, Dřevěné
jádro Tubelite, Výplně Vapor,
Podložka CYA AluPlate, Laminát

116/83/101, 118/84/103,
120/84/105, 120/85/106

116/83/101, 118/84/103,
120/84/105, 120/85/106

156(17/16), 163(18/17), 170(19/18),
177(20/19)

156(17/16), 163(18/17),
170(19/18), 177(20/19)

1200g +/- 50g (163)

1290g +/- 50g (163)

AMBITION 12 BEZ BRZDY

AMBITION 12 BEZ BRZDY

AMBITION 85

AMBITION 85

nahoru

expert

dolů

pokročilý

středně
pokročilý

nahoru

Terén

Úroveň lyžaře

Terén

expert

středně
pokročilý

116/83/101, 118/84/103,
120/84/105, 120/85/106

1350g +/- 50g (163)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ

Úroveň lyžaře

Technologie Bridge, Dřevěné jádro
Tubelite, Výplně Vapor, Podložka
CYA AluPlate, Plášť Karbon Power

163(18.9), 170(20.1),
177(21.2), 184(22.7)

HMOTNOST

pokročilý

TECHNOLOGIE

Technologie Bridge, Dřevěné
jádro Tubelite, Výplň Vapor,
Podložka CYA AluPlate, Laminát

131/93/110, 130/94/111,
132/94/112, 132/95/113

DÉLKA RÁDIUS

pokročilý

Mountain Rocker

Mountain Rocker

Technologie Bridge, Dřevěné jádro
Tubelite, Výplň Vapor, Podložka CYA
AluPlate, Plášť Karbon Power

Úroveň lyžaře

ADJCQV17

ADKDBM17

Terén

ADJDBJ17

dolů
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lightskiing

TECHNOLOGIE SLIMSHAPE

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

SYSTÉM SHIFT

DŘEVĚNÉ JÁDRO
TUBELITE

NÍZKÁ HMOTNOST,
VÝKON & SNADNÁ
OVLADATELNOST

SÍLA, SNADNÁ
OVLADATELNOST
& STABILITA

PROFIL EARLY
RISE ROCKER
PRO SNADNÉ
OBLOUKY

Technologie SlimShape poskytuje pocit volnosti
v kombinaci se spolehlivým výkonem.
Nízká hmotnost
Pevnost
Stabilita
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Víte, jak se změnily vlastnické poměry
u výrobců sportovního zboží?

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

Lightskiing – v každé ženě se skrývá skvělá lyžařka.
Už více než deset let určuje W Studio firmy Elan trendy ve vývoji dámských lyží, od lyží pro začátečnice až po
nejpokročilejší lyžařky. Elan vyvinul speciální koncept, tzv. Lightskiing („lehké lyžování“) pro všechny podmínky, terény
a lyžařské styly. Na vývoji dámských lyží s unikátní konstrukcí a designem se podílí skupina vášnivých lyžařek z celého
světa, kterým se během jejich několikaleté činnosti povedlo vyvinout velmi úspěšné modely. Mezi ně patří i nejlehčí
dámské lyže na světě, vytvořené na základě koncepce Lightskiing. Kolekce lyží od Elan W Studia má ambici být nejlepší,
protože Elan věří, že se v každé ženě skrývá skvělá lyžařka.

BLÝSKNĚTE SE!
Vyjádřete svůj jasný postoj lyžemi Delight Black
Edition, které jsou oslnivou kombinací elegance
a skvělého jízdního výkonu. Jsou zárukou toho,
že si vás při vykrajování elegantních oblouků
na svahu každý všimne.

Delight
Black
Edition
KÓD

AC3CCA16
PROFIL

Early Rise Rocker
TECHNOLOGIE

Technologie SlimShape,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro TubeLite,
Laminát,
Ozdobeny krystaly
Od firmy Swarovski®
GEOMETRIE

125/78/107
DÉLKA RÁDIUS

152 (11.7), 158 (12.8)
164 (14.4)
SYSTÉM/PODLOŽKA

POWER SHIFT
VÁZÁNÍ

ELS 11.0 Shift
BLK/SMOKE

15 980 Kč
599 EUR
Úroveň lyžaře

expert

pokročilý

středně pokročilý

Terén

prašan

proměnlivý

upravený
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RADOST ZE ZIMY
A SUPER ZIMNÍ NABÍDKY
Hotely Falkensteiner zaručují pestrou nabídku zimní a
wellness dovolené na slunečných svazích rakouských Alp
a Jižního Tyrolska!
Bližší informace o zimních nabídkách najdete na:

www.falkensteiner.com

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

SPEED
MAGIC
Power
Shift
KÓD

ACACZW17
PROFIL

Early Rise Rocker
TECHNOLOGIE

Technologie Arrow,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
Titanová výztuž (Mono Ti)

W STUDIO

ALL MOUNTAIN

GEOMETRIE

115/66/98, 117/67/100,
119/68/102, 120/68/103,
121/68/104
DÉLKA RÁDIUS

145(10.5), 150(10.5/9.5),
155(11.3/10), 160(12.5/11),
165(14/12)
SYSTÉM/PODLOŽKA

POWER SHIFT+ ARROW
VÁZÁNÍ

ELS 11.0 SHIFT, BLK/SMOKE

15 980 Kč
599 EUR
Úroveň lyžaře

expert

pokročilý

středně pokročilý

Terén

prašan

proměnlivý

upravený

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

INTERRA
Power
Shift/
FLAT

KÓD

KÓD

ACCCPX17

ACBCYF17,
ACBCYJ17 (FLAT)

PROFIL

PROFIL

Amphibio

Amphibio

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Technologie Amphibio 4D,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Trulite,
Dvojitě tvarovaný titan

Technologie Amphibio 4D,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Trulite,
Dvojitě tvarovaný titan

GEOMETRIE

GEOMETRIE

121/73/104

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

DÉLKA RÁDIUS

146(11.3), 152(12.2),
158(13.3), 164(14.5),
170(15.7)

DÉLKA RÁDIUS

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

SYSTÉM/PODLOŽKA

SYSTÉM/PODLOŽKA

POWER SHIFT

POWER SHIFT/FLAT

VÁZÁNÍ

ELW 11.0 Shift
BLK/TRQ

VÁZÁNÍ

17 030 Kč
599 EUR

17 030 Kč
589 EUR

ELS 11.0 Shift
WB90 BLK/SMOKE

Úroveň lyžaře

pokročilý

expert

pokročilý

středně pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

proměnlivý

upravený

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

Terén

Terén

Úroveň lyžaře

expert

proměnlivý

upravený

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

ALL MOUNTAIN

NEJLEHČÍ
NA SVĚTĚ

DELIGHT
SUPREME
Power
Shift

DELIGHT
PRIME
Light
Shift

DELIGHT
STYLE
Light
Shift

KÓD

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

Early Rise Rocker

Early Rise Rocker

Early Rise Rocker

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Technologie SlimShape,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro TubeLite,
Laminát

Technologie SlimShape,
Boční hrany PST,
Dřevěné jádro TruLite,

Technologie SlimShape,
Jádro Supralite

GEOMETRIE

124/74/102

GEOMETRIE

126/76/103

ACFCZP17

ACGCQP17

125/78/107

SYSTÉM/PODLOŽKA

LIGHT SHIFT

LIGHT SHIFT

POWER SHIFT

VÁZÁNÍ

ELW 9.0 Shift WHT

VÁZÁNÍ

ELW 9.0 Shift WHT

VÁZÁNÍ

ELW 10.0 Shift WHT

16 490 Kč
549 EUR

14 180 Kč
519 EUR

10 700 Kč
399 EUR

pokročilý

expert
Úroveň lyžaře

expert
Úroveň lyžaře

expert

pokročilý

středně pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

upravený

Lyže Delight Supreme dělá čest svému jménu
a skvěle kombinuje nízkou hmotnost a špičkový
výkon. Jde o nejdokonalejší univerzální dámskou
lyži, která zvládne jakékoli podmínky, se kterými se
na svazích můžete setkat.

proměnlivý

upravený

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

Terén

středně pokročilý

Terén

Úroveň lyžaře

140(9.3), 146(10.3),
152(11.3), 158(12.4)

SYSTÉM/PODLOŽKA

SYSTÉM/PODLOŽKA

Terén

DÉLKA RÁDIUS

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

146(10.6), 152(11.7),
158(12.8), 164(14.4)
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GEOMETRIE

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

pokročilý

ACHCQF17

proměnlivý

upravený

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

ZIMNÍ
DOVOLENÁ

na jižní straně Alp
LYŽOVÁNÍ S JISTOTOU
SNĚHU, BRUSLENÍ
NA ADVENTNÍM TRHU –
A NEJMODERNĚJŠÍ
TERMÁLNÍ ZÁŽITKOVÉ
CENTRUM RAKOUSKA:

objevte kouzlo zimy na horách
v okolí Villachu, ve střediscích
Gerlitzen Alpe a Dreiländereck.

Zábavu na lyžích ve své nejčistší podobě pro celou rodinu si užijete na Gerlitzen Alpe. Největší
lyžařské středisko středních Korutan nabízí vedle
širokých sjezdovek a jedné z nejlepších lyžařských škol v zemi také velké množství sněhu. Díky
nejmodernější zasněžovací technice je zde, na
jižní straně Alp, možno lyžovat již od 1. prosince
a až do začátku dubna.
Ještě příjemnější to může být v rodinném lyžařském středisku Dreiländereck u Arnoldsteinu.
Najdete zde sjezdovky pro začátečníky i pokročilejší lyžaře, původní chaty a 8 km dlouhou sáňkovací dráhu. Tipem pro skialpinisty a zimní turisty jsou Přírodní park Dobratsch a Alpen Arena.
Pro ty, kteří si chtějí užívat večery v uvolněnějším
duchu: se skipasem dostanete slevu 20 procent
v lázních Kärnten Therme Warmbad-Villach, nejmodernějším termálním zážitkovém centru v Rakousku.
Kromě toho Vás k návštěvě města na Drávě zvou
Adventní trhy ve Villachu (17. 11.–24. 12. 2017)
se svou širokou uměleckou a kulinářskou nabídkou.

INFORMACE, POPTÁVKA A OBJEDNÁVKY KATALOGŮ
Region Villach Tourismus, Korutany, Rakousko, tel.: +43 (0)4242/42000, e-mail: office@region-villach.at, www.region-villach.at

Hotelová vesnička
Naturel Hoteldorf
SCHÖNLEITN
Zimní dovolená zcela
bez starostí a za skvělou cenu!
Vaše dovolená na lyžích uprostřed hor v okolí Villachu, v areálech Gerlitzen Alpe
a Dreiländereck. Dovolenou strávíte v okouzlující hotelové vesničce Naturel Hoteldorf SCHÖNLEITN v útulných apartmánech se snídaní, rozšířenou polopenzí nebo
formou samozásobitelského pobytu. Ideální pro páry, přátele a rodiny.

Zimní sporty – a je jedno zda se jedná o lyžování, jízdu na
snowboardu, sáňkování, bruslení, běžkování nebo túry na
sněžnicích: 4 lyžařské areály vhodné také pro rodiny s dětmi máte
z Karglhofu na dosah – lyžařská střediska Gerlitzen, Dreiländereck, Monte
Lussari a Kranjska Gora. Skibus přímo od ubytování k lyžařskému
areálu Dreiländereck je pro naše hosty zdarma!
Po zábavném dni se zimními sporty se těšte na svůj útulný apartmán
v Karglhofu. Všechny apartmány jsou plně vybaveny.

Skibus Vás doveze zdarma z hotelové vesničky do středisek Dreiländereck, Gerlitzen
Alpe a zpět. Lyžařská škola v hotelové vesničce nabízí kromě lyžařských kurzů také
půjčovnu lyží.
Další zimní lákadla: wellness v hotelové vesnici, sáňkování, túry na sněžnicích, skialpové
túry a další skvělé lyžařské areály v okolí 40 km (Tarvisio/Monte Lussari, Kranjska Gora).

Informace & Rezervace:
Karglhof OG ****
Seeufer-Landesstraße 20
9583 Faak am See
Tel.: 0043/ (0)4254 2171
info@karglhof.at
www.karglhof.at

Region Villach, Franz Gerdl

Cena apartmánu je od 77 eur/noc.

Udělejte si dovolenou
v útulném apartmánu již

od 106 eur/noc!
INFO & REZERVACE

Naturel Hotels & Resorts, Dorf SCHÖNLEITN, tel.: +43/4254/2384
info@naturelhotels.com, www.naturelhotels.com

Delight
Magic
Light
Shift

ZEST
Light
Shift

SNOW
Light
Shift

KÓD

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

Early Rise Rocker

Parabolický rocker

Parabolický rocker

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Technologie SlimShape,
Jádro Supralite

Waveflex,
Full Power Cap,
Jádro Supralite

Technologie Dynaflex,
Full Power Cap,
Jádro Monolite

GEOMETRIE

GEOMETRIE

125/76/103

114/72/103

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

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

140(9.7), 146(10.7),
152(11.9), 158(13.4)

SYSTÉM/PODLOŽKA

SYSTÉM/PODLOŽKA

LIGHT SHIFT

LIGHT SHIFT

ELW 9.0 BLK/SMOKE

VÁZÁNÍ

VÁZÁNÍ

ELW 9.0 Shift WHT

EL 7.5 AC Shift WHT

10 700 Kč
399 EUR

9 420 Kč
299 EUR

8 150 Kč
249 EUR

GEOMETRIE

124/74/102
DÉLKA RÁDIUS

140(9.3), 146(10.3),
152(11.3), 158(12.4)
SYSTÉM/PODLOŽKA

LIGHT SHIFT
VÁZÁNÍ

ACJCQN17

pokročilý

expert

pokročilý

středně pokročilý

středně pokročilý

prašan

prašan

prašan

proměnlivý

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

proměnlivý

upravený

Lyže Zest je naprosto pohodlná, předvídatelná
a velmi snadno se ovládá. Získáte na ní potřebnou
jistotu pro to, abyste posunula své lyžařské
dovednosti na vyšší úroveň.

Terén

středně pokročilý

upravený
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Úroveň lyžaře

pokročilý

expert

Terén

Terén

Úroveň lyžaře

expert

ACKCWN17

Úroveň lyžaře

ACICZQ17

proměnlivý

upravený

Už není třeba dělat kompromisy při učení. Model
Snow je ideální pro začátečnice, které chtějí rychle
zlepšovat své lyžařské dovednosti. Poskytuje
dokonalou kombinaci komfortu a stability.

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

Hü�endorf Präbichl

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

TIPY:
www.hue�endorf-praebichl.at

Naše chaty v Hü�endorf Präbichl se nacházejí přímo u lyžařského střediska
Präbichl s překrásným výhledem na panorama okolních hor! Každá z 10 moderních
samozásobitelských chat nabízí na ploše kolem 65 m2 prostor pro 5–7 osob. Při
zařizování chat jsme se soustředili obzvláště na velké pohodlí hostů. Vybavení: sauna,
krbová kamna, podlahové topení, 2 ložnice, kompletně vybavená obývací kuchyň
s pohovkou, terasa, satelitní televize.
Top nabídky na leden: „Zimní slunce, zábava na lyžích & kouzlo turis�ckých
chat“. Vykrojte ve sněhu první oblouky a užijte si několik lyžařských dnů na chatě
v Hü�endorf Präbichl. Je jedno, zda jste na lyžích nebo ležíte v sauně, odpočíváte
u krbu s praskajícím ohněm nebo si užíváte veselou zábavu na chatě!
3 nebo 4 dny dovolené na chatě (čt–ne/ne–čt) včetně třídenního skipasu, cena za
balíček při obsazení chaty 6 osobami od 128 EUR na osobu. Při obsazení chaty
4 dospělými osobami od 169,50 EUR na osobu. Platnost od 6. 1.–28. 1. 2018.
7 dní dovolené na chatě včetně 6denního skipasu od 243,50 EUR na osobu při obsazení
6 osobami! Cena je bez vedlejších nákladů (elektrický proud, úklid, místní taxy).

* začátek sezóny: 2. 12. 2017
* Intersport Rent Präbichl půjčovna
lyží a snowboardů
* lyžařská škola Präbichl
+43/(0)664/88717944

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

KIDS

TECHNOLOGIE U-FLEX

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

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA

PROBLÉM

ŘEŠENÍ
Technologie U-Flex

Malá pružnost

POMALÉ UČENÍ

EXTRÉMNÍ PRUŽNOST NA KRÁTKÉ DÉLCE

PRUŽNÁ
LYŽAŘSKÁ
BOTA

SNADNÉ UČENÍ

PRUŽNÁ
LYŽE

O 25 % VĚTŠÍ PRUŽNOST

RC RACE

RC BLUE

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

AF0BPV16

AFBDFB17

Konvenční

Konvenční

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

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

WaveFlex™, Full Power Cap,
Dřevěné jádro Dual, Laminát
GEOMETRIE

GEOMETRIE

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

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

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

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

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

SYSTÉM/PODLOŽKA

SYSTÉM/PODLOŽKA

SLR2

SLR2

VÁZÁNÍ

VÁZÁNÍ

EL 4.5/7.5 AC, Shift BLK

EL 4.5/7.5 AC Shift BLK

5 490 Kč/
5 900 Kč
219/ 199 EUR

5 450 Kč/
5 900 Kč
219/199 EUR
první obloučky

řádění na sněhu

chyť mě, jestli to dokážeš
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Úroveň lyžaře

Úroveň lyžaře

první obloučky

řádění na sněhu

chyť mě, jestli to dokážeš

KIDS

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.

o 25 % pružnější
a o 250 % zábavnější
PINBALL PRO
Quick Shift

TWIST PRO
Quick Shift

JETT
Quick Shift

KÓD

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

EarlyRise Rocker

EarlyRise Rocker

EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

U-FLex, Full Power Cap,
Synflex, Laminát

U-FLex, Full Power Cap,
Synflex, Laminát

U-FLex, Full Power Cap,
Synflex, Laminát

GEOMETRIE

GEOMETRIE

105/72/97*, 110/81/105,
112/81.5/107, 114/82/109

105/72/97*, 110/81/105,
112/81.5/107, 114/82/109

GEOMETRIE

DÉLKA RÁDIUS
105(6.9)*, 115(8.8)*, 125(9.6),

DÉLKA RÁDIUS
105(6.9)*, 115(8.8)*, 125(9.6),

135(10.9), 145(12.3)

70(2.5)*, 80(3.5)*, 90(4.8)*,
100(6.2)*, 110(7)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

SYSTÉM/PODLOŽKA

SYSTÉM/PODLOŽKA

Quick Shift

Quick Shift

SYSTÉM/PODLOŽKA

VÁZÁNÍ

VÁZÁNÍ

EL 4.5/7.5 AC, SHIFT WB BLK

EL 4.5/7.5 AC, SHIFT WB BLK

5 200 Kč/
5 830 Kč
219/189 EUR

5 200 Kč/
5 830 Kč
219/189 EUR

AETCVH17

135(10.9), 145(12.3)

QUICK SHIFT
VÁZÁNÍ

EL 4.5/7.5 AC, SHIFT BLK

4 800 Kč/
5 410 Kč
199/179 EUR

řádění na sněhu
chyť mě,
jestli to dokážeš

první obloučky

řádění na sněhu

chyť mě,
jestli to dokážeš

STARR
Quick Shift

MAXX
Quick Shift

SKY
Quick Shift

KÓD

KÓD

KÓD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

EarlyRise Rocker

EarlyRise Rocker

EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

U-FLex, Full Power Cap,
Synflex, Laminát

U-FLex, Full Power Cap,
Synflex, Laminát

U-FLex, Full Power Cap,
Synflex, Laminát

GEOMETRIE

GEOMETRIE

GEOMETRIE

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

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

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

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

DÉLKA RÁDIUS

70(2.5)*, 80(3.5)*, 90(4.8)*,
100(6.2)*, 110(7)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

70(2.5)*, 80(3.5)*, 90(4.8)*,
100(6.2)*, 110(7)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

70(2.5)*, 80(3.5)*, 90(4.8)*,
100(6.2)*, 110(7)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

SYSTÉM/PODLOŽKA

SYSTÉM/PODLOŽKA

SYSTÉM/PODLOŽKA

QUICK SHIFT

QUICK SHIFT

QUICK SHIFT

VÁZÁNÍ

VÁZÁNÍ

VÁZÁNÍ

EL 4.5/7.5 AC SHIFT WHT

EL 4.5/7.5 AC SHIFT BLK

EL 4.5/7.5 AC Shift WHT

4 800 Kč/
5 410 Kč
199/179 EUR

4 800 Kč/
5 410 Kč
199/179 EUR

4 800 Kč/
5 410 Kč
199/179 EUR

AF2BMW16

řádění na sněhu

chyť mě,
jestli to dokážeš

první obloučky
Úroveň lyžaře

chyť mě,
jestli to dokážeš

první obloučky
Úroveň lyžaře

řádění na sněhu

AFFCRA17

AFDCQZ17

první obloučky
Úroveň lyžaře

DÉLKA RÁDIUS

Úroveň lyžaře

Úroveň lyžaře

Úroveň lyžaře

chyť mě,
jestli to dokážeš

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

první obloučky

první obloučky

řádění na sněhu

AF2BMV16

AEUCVK17

řádění na sněhu

chyť mě,
jestli to dokážeš
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TECHNOLOGIE U-FLEX

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.

OPTIMÁLNÍ PRUŽNOST LYŽAŘSKÉ BOTY

NOHY JSOU STÁLE V TEPLE

VLOŽKA PRO UPRAVENÍ VELIKOSTI 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.

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

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.

STRANA 1

STRANA 2

3 VELIKOSTI V JEDNOM

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

1

STRANA 1
nejmenší velikost

EZYY

PRODEJNÍ KÓD

EZYY 2

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

BEZ VLOŽKY
Největší velikost

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

BLOOM 2

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

2 470 Kč
99 EUR

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

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

2 470 Kč
99 EUR

Cabrio

KONSTRUKCE

Cabrio

SKELET

Polypropylen

SKELET

Polypropylen

EZYY 1

VNITŘNÍ BOTA

Termoizolace, Junior Comfort,
Kopyto Junior

2 220 Kč
89 EUR

VELIKOST

15, 15.5, 16, 16.5 (EZYY XS),
16.5, 17.5, 18.5, 19.5 (EZYY 1),
20.5, 21.5, 22.5 (EZYY 2)
1 nylonová přezka (EZYY XS/EZYY 1),
2 nylonové přezky (EZYY 2)

VNITŘNÍ BOTA

Termoizolace, Junior Comfort,
Kopyto Junior
VELIKOST

15, 15.5, 16, 16.5 (BLOOM XS),
16.5, 17.5, 18.5, 19.5 (BLOOM 1),
20.5, 21.5, 22.5 (BLOOM 2)

BLOOM 1

2 220 Kč
89 EUR

PŘEZKY

PŘEZKY

Zelená/černá

STRANA 2
střední velikost

BLOOM

PRODEJNÍ KÓD

BARVA

3

2

EZYY XS

1 970 Kč
79 EUR

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

BLOOM XS

BARVA

Bílá/stříbrná/růžová

1 970 Kč
79 EUR

Ezzy/Bloom tvoří společně s technologií U-Flex koncepci optimální pružnosti dětských lyží a bot, což usnadňuje lyžování a urychluje proces učení.
42

Zima
ohádce

jako v p

KATSCHBERG
Zažijte Vánoce v jejich původní podobě – Katschbergská adventní cesta
V prosinci máte jedinečnou možnost zažít kouzlo Vánoc bez kýče a komerce.
V nadmořské výšce 1 750 m n. m. můžete na nově otevřené 6,8 km dlouhé okružní
cestě navštívit několik renovovaných horských chat, které Vám nabídnou kromě krásné
výzdoby také nejrůznější vánoční program. K adventní cestě Vás dopraví romantické
sáně tažené koňmi.

Vánoční a novoroční nabídka v Landgasthof Stranachwirt a Landgasthof
Katschtalerhof
Termín: 23. 12. 2017– 6. 1. 2018. Cena 62,50 eur za osobu a noc včetně polopenze
při minimální délce pobytu na 4 dny. V případě, že bude Váš pobyt delší, nabízíme
cenu 56,50 eur za osobu včetně polopenze. V ceně není započítána pobytová taxa.
Zimní dovolená v regionu Katschberg se
stane krásným zážitkem, na který nezapomenete! Oblast Katschberg se nachází v ideálním místě na jižní straně Alp, na
hranici mezi spolkovými zeměmi Korutany a Salzbursko, v nadmořské výšce
1 150 až 2 220 m n. m. Perfektní místo pro
nezapomenutelnou zimní dovolenou!
• 70 kilometrů denně upravovaných
sjezdovek
• 16 moderních lanovek, které přepraví
každý den téměř 28 tisíc lidí za hodinu
• Dvakrát týdně lyžování při umělém
osvětlení
• Sáňkařská dráha
• Katschi´s Kinderwelt – naučí Vaše děti
lyžovat nebo jezdit na snowboardu
• Nabídka ski-in/ski-out
• Množství aktivit pro všechny hosty
• Vánoce v jejich původní podobě na
Katschbergské adventní cestě

Landgasthof Stranachwirt

Landgasthof Katschtalerhof

Tříhvězdičkový Landgasthof Stranachwirt
se nachází na úpatí Katschbergu,
v romantickém středisku Sankt Michael
v Lungau. Před hotelem zastavuje skibus,
který Vás doveze během pěti minut ke
sjezdovkám střediska Katschberg. Večer
můžete relaxovat v sauně a pochutnávat
si na pokrmech v naší krásné starobylé
restauraci. Navštívit můžete také vánoční
trhy v Sankt Michaelu, kam dojdete za
10 minut pěšky.

Tříhvězdičkový Landgasthof
Katschtalerhof najdete v centru
Rennwegu. Před hotelem se nachází
zastávka skibusu, kterým se dostanete
během 10 minut do Katschbergu. Večer
můžete relaxovat v jedné ze dvou saun.
V restauraci si můžete vybrat ze široké
nabídky typických rakouských pokrmů
a večer zakončit s domácí pálenkou na
hotelovém baru.

www.katschberg.at

www.stranachwirt.at

www.katschtalerhof.at

BATOHY A TAŠKY
Nabalte do některé z těchto tašek své oblíbené lyže a veškeré vybavení, které budete potřebovat a můžete vyrazit za dobrodružstvím na sněhu.

VAK NA LYŽE DEMO

TAŠKA NA BOTY

PRODEJNÍ KÓD

PRODEJNÍ KÓD

CG160016000

CG861616000

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Vysunovací rukojeť, kolečka,
možnost rozdělení hlavní
kapsy, stahovací pásky
ZÁKLADNÍ BARVA

Černá

Stahovací pásky, polstrované ucho,
ramenní popruh

7 170 Kč
266 EUR

ZÁKLADNÍ BARVA

Černá

910 Kč
39 EUR

BATOH
PRODEJNÍ KÓD

CG470817000

VAK NA 1 PÁR LYŽÍ

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Boční kapsy, kapsička na sluneční brýle,
polstrovaný prostor na počítač,
přední kapsa a dno
s tepelnou izolací.

PRODEJNÍ KÓD

CG661216000
SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Stahovací pásy,
polstrovaná rukojeť
ZÁKLADNÍ BARVA

Černá

ZÁKLADNÍ BARVA

1 220 Kč
46 EUR

Černá

2 750 Kč
218 EUR

BATOH RACE
PRODEJNÍ KÓD

CG460816000

VAK NA 2 PÁRY LYŽÍ

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

PRODEJNÍ KÓD

CG561016000
SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Stahovací pásy,
polstrovaná rukojeť
ZÁKLADNÍ BARVA

Černá

1 360 Kč
59 EUR

Horní kapsa s možností zvětšení,
elastický popruh pro snadné
připevnění věcí, samostatná
kapsa na mokré prádlo, otvory
pro odvětrání, měkké polstrování
ramenních popruhů
ZÁKLADNÍ BARVA

Černá

TAŠKA S KOLEČKY

DÁMSKÝ VAK NA 1 PÁR LYŽÍ

PRODEJNÍ KÓD

PRODEJNÍ KÓD

CG260416000

CG661416000

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Stahovací pásy,
polstrovaná
rukojeť/ramenní
popruhy
ZÁKLADNÍ BARVA

Bílá

CESTOVNÍ TAŠKA
RACE

1 220 Kč
46 EUR

Snadno přenosné zavazadlo,
vysunovací rukojeť,
kolečka, dvě hlavní kapsy
na vybavení, elastické
popruhy, na každé straně
ucha pro snadné přenášení
ZÁKLADNÍ BARVA

Černá

CESTOVNÍ TAŠKA
DUALIE
PRODEJNÍ KÓD

PRODEJNÍ KÓD

CG160216000

CG360616000

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Vysunovací rukojeť,
kolečka, prodloužené
stahovací pásy, kapsa
na mokré vybavení, boční kapsy
ZÁKLADNÍ BARVA

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

Černá

Černá

7 090 Kč
263 EUR

6 510 Kč
242 EUR

44

2 370 Kč
88 EUR

5 060 Kč
188 EUR

franz FERDINAND
Mountain Resort Nassfeld
franz FERDINAND Mountain
Resort – lifestylový hotel městského
typu určený smartphonové generaci
aktivních sportovců. Nachází se
přímo u dolní stanice lanovky vedoucí
do lyžařského střediska Nassfeld.
Vaši pozornost upoutá Skleněná stavba.
Protože je tento lifestylový hotel městského
typu určen smartphonové generaci, disponuje
vysokorychlostním internetem, pěkným designovým
nábytkem, vynikajícími postelemi a gastronomií tak,
jak ji známe z měst.

Radost z lyžování v Nassfeldu

OtEvíRáME

v prosinci 2017
Resort nabízí více než 144 kvalitně vybavených
pokojů, které jsou optimálně zařízeny tak, aby
vyhovovaly potřebám zimních sportovců. K dispozici
je také velkoryse pojatý Sport Space včetně sušáků
lyžařské obuvi.
Díky své 16 metrové lezecké stěně nabízí franz
FERDINAND Mountain Resort nejvyšší
hotelovou indoorovou lezeckou věž v Rakousku.
Své lezecké umění si mohou hosté také otestovat na
boulderingové stěně, děti mají možnost se vyřádit
v hracím centru. Bohatá kulinářská nabídka a lounge
s barem udělají z hotelu místo setkávání. franz
Ferdinand je městským místem v přírodě, kde velká
i malá dobrodružství se stanou skutečností.

franz FERDINAND, Mountain Resort Nassfeld

Navštivte ještě dnes www.franz-ferdinand.at

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

HELMY

1

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

2

8

Y-CLIP

5

2 REGULACE
PROUDĚNÍ VZDUCHU

3
ZAPÍNÁNÍ NA 		
ERGONOMICKOU
PŘEZKU

4 ODNÍMATELNÁ
VNITŘNÍ ČÁST

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

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

6 SYSTÉM
3D-FIT

7 TECHNOLOGIE
INMOLD

8 ODNÍMATELNÉ
KRYTY UŠÍ

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

Technologie In-mold je
způsob výroby vnitřního
skeletu helmy: pod
vysokým tlakem a při
vysoké teplotě dochází
k nanesení pěny pod
vnější skelet. Konstrukce
helmy je díky tomu
velmi pevná a zároveň
má nižší hmotnost.
Helma vyrobená touto
technologií poskytuje
lepší ochranu zejména
před mechanickým
poškozením (např.
při pádu na špičatý
předmět) než helmy,
které jsou lepené jen na
určitých místech.

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

7

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

6
5

4
1
3

INFINITY
KÓD CE370817
KONSTRUKCE

Technologie Inmold
KRYTY UŠÍ Odnímatelné měkké kryty uší
ODVĚTRÁNÍ Regulovatelné proudění vzduchu
VNITŘNÍ ČÁST Odnímatelné ultra měkké vnitřní
polstrování
BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI Černá
TECHNICKÉ PARAMETRY

Nízká hmotnost, zapínání
na ergonomickou přezku
FIT SYSTÉM 3D Fit
VELIKOSTI 51-55, 56-59
TYP Dámská dospělá

NORMA CE EN

1077

1 670 Kč
69 EUR

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

MORPHEO BLACK

SPECTER

SNOW

KÓD CE270017

KÓD CE270217

KÓD CE370417

KONSTRUKCE

KONSTRUKCE

KONSTRUKCE

Technologie Inmold
KRYTY UŠÍ Odnímatelné
měkké kryty uší

Technologie Inmold
KRYTY UŠÍ Odnímatelné
měkké kryty uší

Technologie Inmold
KRYTY UŠÍ Odnímatelné
měkké kryty uší

Regulovatelné
proudění vzduchu

Regulovatelné proudění
vzduchu

ODVĚTRÁNÍ

ODVĚTRÁNÍ

VNITŘNÍ ČÁST

VNITŘNÍ ČÁST

VNITŘNÍ ČÁST

ODVĚTRÁNÍ

Odnímatelné
měkké polstrování

Odnímatelné
měkké polstrování
Černá

Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÉ PARAMETRY

Béžová kožešina

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nízká hmotnost, zapínání:
ergonomická přezka

FIT SYSTÉM

3D Fit

FIT SYSTÉM

3D Fit

FIT SYSTÉM

TYP Dospělí muži

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI

Nízká hmotnost, zapínání:
ergonomická přezka

Nízká hmotnost,
zapínání na
ergonomickou přezku

VELIKOSTI 54-58, 58-61

Pohodlné polstrování

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI

3D Fit

Regulovatelné proudění
vzduchu

1 670 Kč
69 EUR

VELIKOSTI 51-55, 56-59
TYP Dospělí muži

1 670 Kč
69 EUR

VELIKOSTI 50-54, 54-58
TYP Dospělé ženy

BLACK EDITION

RC RACE

TEAM GREEN

KÓD CE370617

KÓD CE441614

KÓD CE471017

KONSTRUKCE

KONSTRUKCE

KONSTRUKCE

KRYTY UŠÍ

ODVĚTRÁNÍ

Technologie Inmold

ODVĚTRÁNÍ

Regulovatelné
proudění
vzduchu

VNITŘNÍ ČÁST

Pohodlné
polstrování

Regulovatelné proudění
vzduchu

Černá

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nízká hmotnost, zapínání:
ergonomická přezka

1 670 Kč
69 EUR

TEAM WHITE
PRODEJNÍ KÓD CE471217
KONSTRUKCE

Junior Fit System
VELIKOSTI 48-51, 51-55,
55-58
TYP Junioři - závodníci

Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nízká hmotnost, zapínání:
ergonomická přezka
FIT SYSTÉM

1 380 Kč
59 EUR

TEAM PINK

PRODEJNÍ KÓD CE441014

PRODEJNÍ KÓD CE471417

ODVĚTRÁNÍ Pasivní
větrací otvory
VNITŘNÍ ČÁST Pohodlné
polstrování

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technologie Inmold
KRYTY UŠÍ Odnímatelné
měkké kryty uší
ODVĚTRÁNÍ Pasivní
větrací otvory
VNITŘNÍ ČÁST Odnímatelné
speciálně tvarované
polstrování
BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI Černá

Skelet ABS

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI

Černá

Zapínání: ergonomická
přezka

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nízká hmotnost, zapínání:
ergonomická přezka

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nízká hmotnost,
zapínání na
ergonomickou přezku

FIT SYSTÉM

FIT SYSTÉM

1 240 Kč
49 EUR

Junior Fit System
VELIKOSTI 48-51, 51-55,
55-58
TYP Junioři

1 240 Kč
49 EUR

KONSTRUKCE

KONSTRUKCE

Černá

Junior Fit System
VELIKOSTI 48-52, 52-56
TYP Junioři

FORMULA RED

Technologie Inmold
KRYTY UŠÍ Odnímatelné
měkké kryty uší
ODVĚTRÁNÍ Pasivní
větrací otvory
VNITŘNÍ ČÁST Odnímatelné
speciálně tvarované
polstrování

TYP Junioři

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI

FIT SYSTÉM

FIT SYSTÉM

Junior Fit System
VELIKOSTI 48-52, 52 -56

Odnímatelné speciálně
tvarované polstrování

Chránič brady, zapínání:
ergonomická přezka

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP Dospělé ženy

VNITŘNÍ ČÁST

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI

Černá

VELIKOSTI 50-54, 54-58

ODVĚTRÁNÍ

Pasivní – větrací otvory

VNITŘNÍ ČÁST

Odnímatelné extra
měkké polstrování

3D Fit

Technologie Inmold
KRYTY UŠÍ Odnímatelné
měkké kryty uší

ASkelet ABS

Odnímatelné
měkké kryty uší

1 670 Kč
69 EUR

950 Kč
39 EUR

FIT SYSTÉM

Junior Fit System
VELIKOSTI 48-52, 52-56
TYP Junioři

1 240 Kč
49 EUR
47

LYŽAŘSKÉ HOLE
1

3

2

1

PRODEJNÍ KÓD_CD170217
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická závodní Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek

55/90mm + ocel

5

4

2

RACE GSX

1 530 Kč
59 EUR

CARBONrod

55/90mm + ocel

6

HOTrod F.GREEN

E-basket
55mm + ocel

Talířek 45mm + ocel

9

SPEEDrod F.GREEN

Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_T
alířek 45mm + ocel

48

750 Kč
29 EUR

1 530 Kč
59 EUR

PRODEJNÍ KÓD_CD371217
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická 2-složková

Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované

PRODEJNÍ KÓD_CD671817
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická 2-složková

3

PRODEJNÍ KÓD_CD170417
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická závodní Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek

TALÍŘEK/BODEC_

10

1 220 Kč
49 EUR

SPEEDrod BLACK

PRODEJNÍ KÓD_CD672017
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Bílá
RUKOJEŤ_Ergonomická 2-složková

Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_

Talířek 45mm + ocel

750 Kč
29 EUR

9

8

6

RACE SLX

PRODEJNÍ KÓD_CD371017
PROFIL_Karbon
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá Karbon / Zelená
RUKOJEŤ_Lehká pěnová Černá
POUTKO_Special
TALÍŘEK/BODEC_

2 410 Kč
89 EUR

7

5

RACE RCG Jr

PRODEJNÍ KÓD_CD270617
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)__95-105
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická závodní Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek

55/90mm + ocel

7

1 260 Kč
49 EUR

HOTrod F.ORANGE

PRODEJNÍ KÓD_CD371417
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Oranžová
RUKOJEŤ_Ergonomická 2-složková

Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_

Talířek 45mm + ocel

11

1 220 Kč
49 EUR

SPEEDrod F.ORANGE

PRODEJNÍ KÓD_CD672217
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Oranžová / Bílá
RUKOJEŤ_Ergonomická 2-složková

Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_

Talířek 45mm + ocel

750 Kč
29 EUR

11

10

4

12

RACE RCS Jr

PRODEJNÍ KÓD_CD270817
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)__95-105
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická závodní Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek

55/90mm + ocel

8

1 260 Kč
49 EUR

HOTrod ALU

PRODEJNÍ KÓD_CD371617
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Šedá
RUKOJEŤ_Ergonomická 2-složková

Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_ Talířek
45mm + ocel

1 530 Kč
59 EUR

12

RockRod BLACK

PRODEJNÍ KÓD_CD572417
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Stříbrná
RUKOJEŤ_Ergonomická PE Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_

Talířek 50mm + ocel

580 Kč
25 EUR

13

15

14

13

RockRod WHITE

PRODEJNÍ KÓD_CD572617
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Šedá
RUKOJEŤ_Ergonomická PE Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_

Talířek 50mm + ocel

17

580 Kč
25 EUR

BLACKmagic

19

17

16

14

RockRod GREEN

Talířek 50mm + ocel

18

20

18

PRODEJNÍ KÓD_CD572817
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Zelená / Černá
RUKOJEŤ_Ergonomická PE Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_

580 Kč
25 EUR

WHITEmagic

21

15

RockRod RED

19

20

TOUR

Talířek45mm + ocel

Support Talířek
50mm + karbid

21

HOTrod JR GREEN

22

HOTrod JR BLUE

PINKmagic

Talířek 50mm
+ ocel

580 Kč
25 EUR

TALÍŘEK/BODEC_

990 Kč
39 EUR

16

Talířek 50mm
+ ocel

PRODEJNÍ KÓD_CD965016
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18/16mm
DÉLKA (CM)__115-150
ZÁKLADNÍ BARVA_Stříbrná / Černá / Zelená
RUKOJEŤ_Pěnová Expedition + prodloužení
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_

1 070 Kč
40 EUR

24

PRODEJNÍ KÓD_CD773217
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)__110-125
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Fialová
RUKOJEŤ_Lehká pěnová Černá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_

PRODEJNÍ KÓD_CD773617
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)__110-125
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Stříbrná
RUKOJEŤ_Ergonomická PE Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_

Talířek45mm + ocel

22

PRODEJNÍ KÓD_CD573017
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Červená / Šedá
RUKOJEŤ_Ergonomická PE Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_

PRODEJNÍ KÓD_CD773417
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)__110-125
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Modrá
RUKOJEŤ_Ergonomická 2-složková

Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované

23

23

1 630 Kč
69 EUR

HOTrod JR PINK

1 530 Kč
59 EUR

HOTrod JR ANTH.

PRODEJNÍ KÓD_CD873817
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16/14mm
DÉLKA (CM)__70-110
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Stříbrná
RUKOJEŤ_JR Ergonomická Černá
POUTKO_Junior
TALÍŘEK/BODEC_

Talířek 50mm
+ ocel

24

480 Kč
19 EUR

Exar

PRODEJNÍ KÓD_CD874017
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)__70-110
ZÁKLADNÍ BARVA_Zelená/ Černá
RUKOJEŤ_JR Ergonomická Černá
POUTKO_Junior
TALÍŘEK/BODEC_

PRODEJNÍ KÓD_CD874217
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)__70-110
ZÁKLADNÍ BARVA_Modrá / Bílá
RUKOJEŤ_JR Ergonomická Černá
POUTKO_Junior
TALÍŘEK/BODEC_

PRODEJNÍ KÓD_CD874417
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)__70-110
ZÁKLADNÍ BARVA_Růžová / Bílá
RUKOJEŤ_JR Ergonomická Černá
POUTKO_Junior
TALÍŘEK/BODEC_

PRODEJNÍ KÓD_CD974617
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)__110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická Rental průhledná
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_

Talířek 50mm + ocel

Talířek 50mm + ocel

Talířek 50mm
+ ocel

Talířek 55/90mm
+ ocel

480 Kč
19 EUR

480 Kč
19 EUR

480 Kč
19 EUR

1 070 Kč
30 EUR
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TECHNOLOGIE LYŽÍ ELAN
HLAVNÍ TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE
AMPHIBIO 4D

TECHNOLOGIE
POWERSPINE

TECHNOLOGIE
TNT

TECHNOLOGIE
SLIM SHAPE

TECHNOLOGIE
WAVEFLEX™

TECHNOLOGIE
WAVELIGHT

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

Technologie Power Spine
představuje unikátní konstrukci
lyží, která zefektivňuje rozložení
sil směrem od nohou k lyžím.
Vnitřní konstrukce lyží, „páteřní
oblouk“, je pevnější a po celé
délce vyztužená vrstvou karbonu.
Boční prvky, „kosti“, zaručují
torzní stabilitu na vnější části lyže.

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

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

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

Technologie Wavelight je zvlněný
profil na lyži, který zvyšují její
pružnost a zároveň poskytuje
velkou stabilitu a kontrolu nad
lyžemi. Díky specifickému tvaru
vln jsou lyže tenčí a lehčí, takže
podávají velmi efektivní výkon.

TECHNOLOGIE
U-FLEX

TECHNOLOGIE
BRIDGE

TECHNOLOGIE
GRUVLITE

TECHNOLOGIE
DURALITE

TECHNOLOGIE
DYNAFLEX

Technologie U-Flex spočívá
v unikátní konstrukci a profilu,
díky nimž jsou juniorské lyže
o 25% pružnější. V kombinaci
s lehkým jádrem Synflex,
konstrukcí Full Power Cap
a profilem Early Rise Rocker
umožňuje U-Flex i úplným
začátečníkům naučit se lyžovat
na hranách. Tato unikátní
patentovaná technologie
umožňuje snadné učení a přináší
dětem větší radost z lyžování.

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.

NÍZKÁ HMOTNOST, PŘENOS SIL,
STABILITA.
Technologie GruvLite přispívá
k nižší hmotnosti lyže díky
aplikaci lineárních prvků na
tradiční dřevěné jádro. Díky
menšímu objemu materiálu jádra
se snižuje hmotnost, aniž by
musela být obětována stabilita,
přilnavost hran, proplouvání lyže
sněhem ani další jízdní vlastnosti.

Technologie DuraLite snižuje
hmotnost na špičce a patce
a zlepšuje ovladatelnost,
odrazovou dynamiku a pružnost
lyží. Silnější opora v oblasti
patky poskytuje lyžařům jistotu
při nájezdech na switche a díky
ochranné vrstvě proti poškrábání
na špičce a patce vypadají lyže
i po delším používání stále dobře.

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

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

KONSTRUKCE

RST

SST

PST

DST

MONOBLOCK

FULL POWER CAP

SÍLA, KONTROLA NAD LYŽEMI
A STABILITA.
Konstrukce RST přispívá
k efektivnímu přenosu síly
a energie od lyžaře na hrany
a zaručuje maximální držení hran
od špičky až po patku.

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

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

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

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

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

VÝZTUŽE

VÝPLNĚ VAPOR TIP
PLYNULÁ JÍZDA A NÍZKÁ
HMOTNOST.
Vapor je moderní kompozitní výplň
vsazená do jádra lyže v oblasti
jeho špičky a patky. Snižuje
hmotnost lyže a tlumí vibrace,
čímž výrazně zlepšuje stabilitu
a zaručuje hladkou a plynulou
jízdu i v nejnáročnějších
podmínkách.
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STABILIZÁTOR PŘEDNÍ
ČÁSTI

DVOJITÝ TITAN
(DUAL TI) / TI2

REDUKCE VIBRACÍ.
Stabilizátor přední části tlumí
vibrace na špičce lyže, což
přispívá k dobré stabilitě a jistotě
při jízdě na hranách. Tento
konstrukční prvek umožňuje
plynulou jízdu a snadnou
ovladatelnost lyže, což poskytuje
lyžaři jistotu a zlepšuje jízdní
výkon.

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

XTI

MONO TI

LAMINÁT

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

Konstrukce Mono Ti využívá
jednu vrstvu titanu umístěnou na
povrchu dřevěného jádra. Přispívá
k lepšímu jízdnímu výkonu lyže
a snadné ovladatelnosti lyže.

Výztuž z laminátu optimalizuje
pružnost lyže a přispívá k její větší
torzní tuhosti. Laminát je umístěn
buď pod, nebo nad jádrem lyže
a zlepšuje konstrukční strukturu
lyže.

PROFIL

PROFIL AMPHIBIO
SÍLA, LEHKOST A VÝKON.
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 PARABOLICKÝ
ROCKER

PROFIL EARLY
RISE ROCKER

SNADNÉ OBLOUKY, MÉNĚ
NÁMAHY.
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.

SNADNÉ OBLOUKY PRO RŮZNÉ
TYPY LYŽAŘŮ
Profil Early Rise Rocker umožňuje
dělat plynulé oblouky bez námahy
díky mírnému profilu rocker na
špičce.

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

PROFIL
MOUNTAIN ROCKER
VŠESTRANNOST, SÍLA A VÝKON.
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.

SYSTÉM

Fusion

POWER SHIFT

LIGHT SHIFT

QUICK SHIFT

SLR 2

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

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

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

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

Systém SLR je lehká dvoudílná
podložka, která představuje rychlý
a jednoduchý způsob nastavení
vázání. Freeflexová podložka
umožňuje plynulou a snadnou
jízdu a zlepšuje stabilitu,
zatímco lehké materiály a tenká
konstrukce snižují celkovou
hmotnost.

DŘEVĚNÉ JÁDRO
RESPONSE FRAME

LAMINOVANÉ
DŘEVĚNÉ JÁDRO

DŘEVĚNÉ JÁDRO
TUBELITE

DŘEVĚNÉ JÁDRO
POWER

Dřevěné jádro Response Frame
je unikátní laminované dřevěné
jádro sahající od špičky až po
patku lyže. Střední část jádra
je tvořena měkčím dřevem,
kolem něhož je rám z tvrdého
dřeva. Tato konstrukce zaručuje
extrémní pevnost lyže a umožňuje
poskytnout rozdílnou pružnost pro
různé typy lyží.

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

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

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

JÁDRO SYNFLEX

DŘEVĚNÉ JÁDRO
TRULITE

JÁDRO SUPRALITE

DŘEVĚNÉ JÁDRO
DUALITE

JÁDRO

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

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

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

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

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

JÁDRO MONOLITE
Monolite je lehké syntetické jádro
s unikátním ztenčeným profilem.
Menší hustota jádra snižuje
hmotnost a optimalizuje pružnost
pro snadnější zatáčení.
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Zima jako v pohádce

Katalog Elan 2017/2018

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

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

www.mujkralicak.cz

Skipas zdarma
Vystřihněte tento skipas, předložte
jej na kterékoliv pokladně Ski areálu
Kraličák a získáte celodenní skipas
zdarma!
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ZPRÁVY | SPORTOVNÍ ZBOŽÍ | CESTOVÁNÍ | HOTELY | KATALOGY | LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA

PŘEHLED ZPRÁV A AKTUALIT
NEJEN PRO OBCHODNÍKY A PODNIKATELE
Z OBLASTI SPORTU
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Alexej Volkov
Timofej Lapšin
Anna Nikulina
Valentina Teletsyna
Darja Virolainen
Světlana Slepcovová
Anastastasia Zagoruiko
Nikolaj Matvejev
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ŠVÉDSKO
Torestein Stenersen
Ted Armgren
Peppe Fleming
Mona Brorsson
Linn Persson
Emma Nilsson
ŠVÝCARSKO
Benjamin Weger
Flurina Volken
SLOVENSKO
Michal Kubaliak
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SLOVINSKO
Jakov Fak
Teja Gregorin
Klemen Bauer
Anja Eržen
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UKRAJINA
Serhij Semenov
Olga Abramova
Jana Bondar
Olexander Žirnyj
Vitalij Kilčickij
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Mistrovství světa IBU – OSLO 2016:
1x

S

DOMINIK LANDERTINGER (RAK)

1x

B

SERHIJ SEMENOV (UKR)

SVĚTOVÝ POHÁR 2015/2016
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6x
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BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ:
BĚLORUSKO
Julia Tikhonova
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ČESKÁ REPUBLIKA
Eva Nývltová
Lukáš Bauer
Petr Knop
Sandra Schutzová
Kateřina Smutná
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Peeter Kummel
		
FINSKO
Mona-Lisa Nousiainen
Ville Nousiainen
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Gaia Vuerich
Simon Urbani
Giorgio Di Centa
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JAPONSKO
Yuki Kobayashi
KANADA
Devon Kershaw
KAZACHSTÁN
Alexej Poltaranin

Dominik Landertinger

něměcko
Steffi Böhler
Nicole Fessel
Jonas Dobler
Thomas Wick
Florian Notz
Tim Tscharnke
NORSKO
Petter Northug Jr.
Ragnhild Haga
Eirik Brandsdal
Niklas Dyrhaug
Anders Gloeersen
Finn Haagen Krogh
POLsko
Justyna Kowalczyk
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RUSko
Maxim Vylegžanin
Natalia Žukova
Polina Kalsina
Artem Maltsev
Jevgenij Belov
Dmitrij Japarov
Alexander Bessmertnik
Julia Romanova
Ilja Semikov
Natalia Matvejeva
Jevgenia Šapovalova
Anastasia Docenko
SLOVINSKO
Vesna Fabjan
Alenka Cebasek
Nika Razinger
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ŠVÉDSKO
Charlotte Kalla
Emma Wiken
Stina Nilsson
Maria Rydqvist
Sofia Henriksson
Sara Lindborg
Marcus Hellner
Johan Olsson
Hana Falk
Jonna Sundling
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Lukáš Ba

ŠVÝCARSKO
Ueli Schneider
Linard Kindschi
Fabiana Wieser
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USA
Andrew Newell
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JEDNODÍLNÁ PLATFORMA
IN
CLASSIC ACTIVE EDGE
S PODRÁŽKOU ALPINA SSR
PRO KLASICKÝ STYL

SKATE ACTIVE EDGE
S PODRÁŽKOU ALPINA SSR
PRO BRUSLENÍ

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

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

OPATKY
PODRÁŽKY

FULL KARBON ACTIVE EDGE
(CELOKARBONOVÝ OPATEK
S AKTIVNÍ HRANOU)

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

Extrémně lehký. Zlepšuje torzní stabilitu
boty a poskytuje skvělé držení a optimální sevření paty. Díky své konstrukci
Active Edge ("aktivní hrana") se výborně
přizpůsobí různým typům a tvarům paty.

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

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

NNN R3

TPU

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

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

NNN T4
NNN T3

NASTAVENÍ FIXACE
PATY

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

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

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

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

A
BOT
Í
N
ITŘ

VN
Měkká

STŘEDNÍ

Tvrdá
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Flexe

Střih

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

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

Race
Dynamic
Comfort

MANŽETY

BOT
T
S
Á
JŠÍ Č
Ě
N
V

Y

KRYTY BOTY

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

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

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

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

KARBONOVÁ

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

-

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

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

ELASTICKÁ VSADKA

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

Umožňuje individuální přizpůsobení
ochranného krytu boty různým tvarům
lýtek.

IÁLY

ER
MAT
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.

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

ANATOMICKÁ
STÉLKA
Anatomicky tvarovaná stélka výrazně
přispívá k vertikální stabilitě nohy uvnitř
boty, poskytuje pohodlí a zlepšuje
tepelnou izolaci boty.
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back
»
KARBON
g
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»
g
racin
KARBON + TPU
velikosti
ion »
petit
35–50; 35½–49½*
» com
NNN
elite

barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
NNN
Xcelerator
Xcelerator
střih
pvc
race
flexe
ANATOMICKÁ STÉLKA
měkká

5070-2; 5070-8*

tpu

ECL PRO

5164-1; 5164-7*

ESK PRO

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

KARBON
KARBON + TPU
NNN
Xcelerator
45°

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

ED PRO

6 280 Kč
239 EUR

Xcelerator
45°
pvc

ELASTICKÁ VSADKA
ANATOMICKÁ STÉLKA

9 350 Kč
349 EUR

PVC
ELASTICKÁ VSADKA
ANATOMICKÁ STÉLKA

10 620 Kč
399 EUR

novinka

novinka

5111-1; 5111-7*

ECL PRO
PLUS

5116-2; 5116-8*

ECL Pro
Marathon

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

KARBON + TPU
NNN Xcelerator
45°
pvc
ANATOMICKÁ STÉLKA

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

CELOKARBONOVÁ
MANŽETA
ACTIVE EDGE
NNN Xcelerator
pvc
ANATOMICKÁ STÉLKA

11 390 Kč
429 EUR

7 480 Kč
279 EUR
novinka
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Víte, kde byly otevřeny nové
sportovní obchody?

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info
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petit
» com

CCL Plus

CSK

5138-2

CCL

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

TPU
NNN
XCELERATOR
4 dry PVC
ELASTICKÁ VSADKA

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

ANATOMICKÁ STÉLKA

5 980 Kč
229 EUR

KARBON + TPU

NNN

NNN
Xcelerator
45°

vázání
Xcelerator
střih
dynamic
flexe
měkká

KARBON + TPU
NNN
Xcelerator
4 dry PVC
ELASTICKÁ VSADKA
ANATOMICKÁ STÉLKA

4 dry PVC
ELASTICKÁ VSADKA
ANATOMICKÁ STÉLKA

7 480 Kč
279 EUR

9 590 Kč
359 EUR

Náš zimní zázrak
6. 1.–3. 2. 2018

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

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

AKČNÍ BALÍČKY NA 7 NOCÍ:
Za cenu 1 429 EUR v termínech 6. 1.–3. 2. 2018
Dětská sleva na požádání!

Ferienhotel Kolmhof****

Familie Lienert
Dorfstraße 26, A-9546 Bad Kleinkirchheim • T: +43 (0) 4240 216
F: +43 (0) 4240 21612 • hotel@kolmhof.at • www.kolmhof.at
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5157-1

RSK

5162-1

RCL

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

TPU

NNN R3 PU
NASTAV. FIXACE PATY
4 dry weave

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

TPU SKATE
TPU
NNN R3 PU
NASTAV. FIXACE PATY
4 dry weave
ELASTICKÁ VSADKA
ANATOMICKÁ STÉLKA

ELASTICKÁ VSADKA
ANATOMICKÁ STÉLKA

5 230 Kč
199 EUR

4 130 Kč
159 EUR

novinka

novinka

5167-1

R COMBI
5551-1

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

TPU
NNN R3 PU
NASTAV. FIXACE PATY
4 dry weave
ELASTICKÁ VSADKA

TPU
NNN R3 PU
NASTAV. FIXACE PATY
4 dry weave
ELASTICKÁ VSADKA
ANATOMICKÁ STÉLKA

ANATOMICKÁ STÉLKA
DÁMSKÉ

4 130 Kč
159 EUR
novinka

62

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

TPU combi

4 890 Kč
189 EUR
novinka

5179-1

tpu COMBI

A Combi
5177-1

ASK

5172-1

ACL

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

tpu
NNN R3 PU
NASTAV. FIXACE PATY
pvc

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

ANATOMICKÁ STÉLKA

tpu skate
tpu
NNN R3 PU
NASTAV. FIXACE PATY

tpu

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

NNN R3 PU
NASTAV. FIXACE PATY
pvc
ANATOMICKÁ STÉLKA
ELASTICKÁ VSADKA

pvc
ANATOMICKÁ STÉLKA

3 890 Kč
149 EUR

ELASTICKÁ VSADKA

ELASTICKÁ VSADKA

4 710 Kč
179 EUR

3 360 Kč
129 EUR

5554-1

tpu

A Combi Eve
5555-1

ASK Eve
5553-1

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

tpu
NNN R3 PU
NASTAV. FIxaCE PATY
pvc
ANATOMICKÁ STÉLKA

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

tpu
NNN R3 PU
NASTAV. FIxaCE PATY
pvc

NASTAV. FIxaCE PATY
pvc
ANATOMICKÁ STÉLKA
ELASTICKÁ VSADKA
dámské

ANATOMICKÁ STÉLKA
ELASTICKÁ VSADKA
DÁMSKÉ

3 890 Kč
149 EUR

ELASTICKÁ VSADKA
DÁMSKÉ

NNN R3 PU

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

4 710 Kč
179 EUR

3 360 Kč
129 EUR
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5080-2K

T 20

5079-2K

T 30

5078-2K

T 40

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

TPU SKATE
TPU
NNN T3
pvc

velikosti
35–49
barva
černá/stříbrná/červená
vázání
NNN
Xcelerator skate
střih
comfort
flexe
měkká

TPU combi
TPU
NNN T3
pvc

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

TPU
NNN T3
pvc
ANATOMICKÁ STÉLKA
ELASTICKÁ VSADKA

2 810 Kč
109 EUR

ANATOMICKÁ STÉLKA
ELASTICKÁ VSADKA

ANATOMICKÁ STÉLKA
ELASTICKÁ VSADKA

3 490 Kč
129 EUR

3 440 Kč
129 EUR

5520-2k

T 20 eve
5523-2k

T 30 Eve
velikosti
35-42
barva
černá/modrá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator skate
střih
comfort
flexe
měkká

TPU combi
TPU
NNN T3
pvc
ANATOMICKÁ STÉLKA

velikosti
35-45
barva
černá/modrá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator classic
střih
comfort
flexe
měkká

TPU
NNN T3
pvc
ANATOMICKÁ STÉLKA
ELASTICKÁ VSADKA
DÁMSKÉ

ELASTICKÁ VSADKA
DÁMSKÉ

2 810 Kč
109 EUR

3 490 Kč
129 EUR
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Víte, jaká města odmítla kandidaturu
na olympijské hry?

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

5076-1K

T5

50A8-2K

T 5 Plus
5004-3K

T 10

velikosti
35–50
barva
černá/stříbrná/červená
vázání
NNN
T3 auto
střih
comfort
flexe
měkká

velikosti
35–50
barva
NNN T4
černá/stříbrná/červená
vázání
NEOPREN
NNN
T3 auto
střih
ANATOMICKÁ STÉLKA
comfort
flexe
měkká

velikosti
35–50
barva
NNN T4
černá/stříbrná/červená
vázání
pvc
NNN
T3 auto
střih
ANATOMICKÁ STÉLKA
comfort
flexe
měkká

56A2-4K

T 5 eve Plus

velikosti
35-42
barva
černá/modrá/bílá
vázání
NNN
T3 auto
střih
comfort
flexe
měkká

1 490 Kč
56 EUR

2 190 Kč
89 EUR

5518-2K

T 10 eve

ANATOMICKÁ STÉLKA

1 790 Kč
79 EUR

T 5 eve

5624-3K

NNN T4

NNN T4
NEOPREN
ANATOMICKÁ STÉLKA
DÁMSKÉ

velikosti
35-42
barva
černá/modrá/bílá
vázání
NNN
T3 auto
střih
comfort
flexe
měkká

NNN T4
pvc
ANATOMICKÁ STÉLKA
DÁMSKÉ

velikosti
35-42
barva
černá/modrá/bílá
vázání
NNN
T3 auto
střih
comfort
flexe
měkká

NNN T4
ANATOMICKÁ STÉLKA
DÁMSKÉ

1 490 Kč
56 EUR

2 090 Kč
79 EUR

2 190 Kč
89 EUR
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5546-3

ED 2.0 Jr.
5545-3

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

TPU SKATE
TPU
NNN XCELERATOR
SKATE
NASTAV. FIXACE PATY

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

pvc

TPU SKATE
TPU
NNN R3 PU
NASTAV. FIXACE PATY

5544-3

ECL 2.0 Jr
velikosti
33–42
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
Xcelerator classic
střih
race junior
flexe
měkká

pvc
ELASTICKÁ VSADKA
ANATOMICKÁ STÉLKA

ELASTICKÁ VSADKA

3 980 Kč
149 EUR

ANATOMICKÁ STÉLKA

5 500 Kč
209 EUR

5958-1K; 5552-1K*

RCL Jr*

5957-1K

R Combi Jr
velikosti
33–41
barva
červená/černá/bílá
vázání
NNN
START
střih
dynamic junior
flexe
měkká

TPU combi
TPU
NNN T4 JR
NASTAV. FIXACE PATY
4 dry weave

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

NNN T4 JR
4 dry weave
ELASTICKÁ VSADKA
ANATOMICKÁ STÉLKA

2 440 Kč
99 EUR

ELASTICKÁ VSADKA
ANATOMICKÁ STÉLKA

3 340 Kč
129 EUR
novinka

novinka
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TPU
NNN R3 PU
pvc
ANATOMICKÁ STÉLKA

4 340 Kč
169 EUR

5933-1K

T 5 Jr

5956-5K

T 5 Jr Plus
5944-3K

T 10 Jr

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

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

NNN T4 Jr
neopren
ANATOMICKÁ STÉLKA

TJ

T KID

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

pvc
ANATOMICKÁ STÉLKA

ANATOMICKÁ STÉLKA

1 670 Kč
53 EUR

1 840 Kč
69 EUR

1 910 Kč
79 EUR

5959-1K

5960-1K

NNN T4 Jr

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

NNN T4 Jr

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

NNN T4 Jr
4DRY
WeaVe
ANATOMICKÁ STÉLKA

NNN T4 Jr
4DRY
WeaVe
ANATOMICKÁ STÉLKA

1 780 Kč
66 EUR

1 700 Kč
63 EUR

novinka
novinka

Víte, kteří sportovci a týmy mají
nového sponzora?

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info
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elite
NNN T4

ovny
č
j
Pů

T5

T 10

5117-1K

T30 rental
velikosti
35–49
barva
černá/stříbrná/červená
vázání
NNN T 3 Auto
střih
comfort
flexe
měkká

TPU COMBI
TPU
NNN T3
PVc

neopren

velikosti
35–50
barva
černá/stříbrná/červená
vázání
NNN T 3 Auto
střih
comfort
flexe
měkká

ANTIBAKTERIÁLNÍ
ANAT. STÉLKA

černá/stříbrná/červená
vázání
NNN T 3 Auto
střih
viking
flexe
měkká

NNN T4
ANTIBAKTERIÁLNÍ
ANAT. STÉLKA

1 870 Kč
70 EUR

2 110 Kč
79 EUR

ANTIBAKTERIÁLNÍ
ANAT. STÉLKA
ELASTICKÁ VSADKA

3 360 Kč
129 EUR

59A3-1K

50B4-1K, 50B4-2K*
5103-1K

NÁVLEK
Racing Elite

1 260 Kč
47 EUR

NÁVLEK
TOURING
velikosti
35-48

1 200 Kč
45 EUR

NÁVLEK
Touring Jr
velikosti
25–38

790 Kč
30 EUR

velikosti
35–48
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GSERVIS
PROJEKTY A DOMY

Projekty pro život, domy pro radost
Ať se vydáte
kteroukoliv cestou!
Jirka Pilný
– staví svépomocí

Adam Rychlý
– staví dům na klíč

www.gservis.cz

Super lyžování
v Jeseníkách
Přijeďte si k nám užít bezkonkurenční
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
občerstvení v horské restauraci přímo u sjezdovky
občerstvení Aprés Ski, slunečná terasa
parkoviště s kapacitou 300 míst zcela ZDARMA

TESTCENTRUM
ELAN

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 605515757
e-mail: info@skiparkﬁlipovice.cz

Otevírací doba:
Denně od začátku prosince do konce března
Denní lyžování – 9.00 – 16.30h
Večerní lyžování – 18.00 – 21.00h

SKIPARK
Filipovice

Pevnost,
všestrannost
& pohodlí

SPOILER PRO
NASTAVENÍ
VÝŠKY/ŠÍŘKY
Destička v zadní části boty
umožňuje upravit výšku a šířku
boty v oblasti lýtka.

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

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

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

72

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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1
3M18

Elite
130

12
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130
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10 640 Kč
399 EUR
9 880 Kč
369 EUR

nové

22

Elite HEAT
100

3M3
nové

31
3M3

Elite EAT
80 H

25
5, ... 3
50, 25
2
I
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čilý
VELIK ŘE Pokro
YŽA
ná
r
e
Č
TYP L
A
BARV Polyolefin
ET
fin
SKEL
olyole
ETA P
MANŽ
0
8
FLEXE 102
TO
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5
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YŽAŘ Antracitov
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A
V
R
A
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B
u
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o
ET P
fin
SKEL
olyole
ETA P
0
MANŽ
10
FLEXE 02
TO 1
KOPY

10 400 Kč
389 EUR
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Víte, kteří lyžaři změnili značku
vybavení na příští sezónu?

8 350 Kč
310 EUR

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info
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k
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90
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90
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6 480 Kč
240 EUR

6 480 Kč
240 EUR
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k
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70

4
3A91
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5
3A92

25
5, ... 3
50, 25 í
2
I
T
OS
ačn
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4 630 Kč
179 EUR
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4 630 Kč
179 EUR
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2
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3 810 Kč
149 EUR
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1
3B88

Eve EAT
75 H

1
3B91

Eve EAT
85 H
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e
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7 980 Kč
299 EUR

8 550 Kč
319 EUR
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1
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RubyEAT
65 H

1
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3 810 Kč
149 EUR
6 920 Kč
259 EUR
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60
2
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60

1
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6
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TO
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5
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YŽA
á
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B
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A
BARV Polyolefin
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3 690 Kč
139 EUR

3 690 Kč
139 EUR

I
Ř
O
I
JUN
nové
nové

VELIKOSTI
TYP LYŽAŘE
BARVA
SKELET
MANŽETA
FLEXE

3e551

AJ70

3E571

AJ4

nové 3a601

VELIKOSTI 220, 225 ... 275
VYBAVENÍ Alu přezka

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

AJ3

nové 3a171

AJ2

220, 225 ... 275
Nylonová mikro
nastavitelná přezka

nové 3f181

165, 170 ... 215
Nylonová mikro
nastavitelná přezka

AJ1

150, 155 ... 220
Jednodílná
konstrukce

3 140 Kč
119 EUR

3 930 Kč
149 EUR
2 380 Kč
89 EUR

2 820 Kč
109 EUR
nové

3E582

AJ 4
max

VELIKOSTI 220, 225 ... 275
VYBAVENÍ Alu přezka

nové 3E612

AJ3
max

3E591

AJ4
Girl

VELIKOSTI 220, 225 ... 275
VYBAVENÍ Alu přezka

3 140 Kč
119 EUR

AJ2
MAX

220, 225 ... 275
Nylonová mikro
nastavitelná přezka

165, 170 ... 215
Nylonová mikro
nastavitelná přezka

nové 3E621

AJ3
Girl

220, 225 ... 275
Nylonová mikro
nastavitelná přezka

2 820 Kč
109 EUR

nové 3F202

AJ1
MAX
150, 155 ... 220
Jednodílná
konstrukce

1 770 Kč
69 EUR

2 380 Kč
89 EUR

2 820 Kč
109 EUR

3 140 Kč
119 EUR

nové

nové 3F192

1 770 Kč
69 EUR

nové

3F131

AJ2
Girl

165, 170 ... 215
Nylonová mikro
nastavitelná přezka

2 380 Kč
89 EUR

nové 3F211

AJ1
Girl
150, 155 ... 220
Jednodílná
konstrukce

1 770 Kč
69 EUR
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ZÁVODNÍ DOKONČOVACÍ PRODUKTY SYNTEC

24541

30 g

VÝZ

Novinka

M
KU

Í
ÁN
OV

ZA
LÝ

VÝZ

Vysoce fluorovaný syntézový prášek
–N
 OVÝ a úspěšný vosk používaný ve Světovém
poháru
– n ová technologie SYNTEC umožňuje úplně
nový výkon
– d osud nepoznané zrychlení, rychlost
a odolnost proti otěru
– z ažehlit žehličkou (např. HOLMENKOL Digital
Racing Waxer) nebo zapracovat korkem
– n ejlepší použití: vlhký až mokrý hrubozrnný
a jemnozrnný sníh
– pro teploty sněhu od 0 °C do -6 °C

4 290 Kč

TES
T

1

VÝ
V

AN
A

Í
ÁN
OV

Syntec Race WET - Alpin

Vysoce fluorovaný syntézový prášek
– NOVÝ a úspěšný vosk používaný ve
Světovém poháru
– nová technologie SYNTEC umožňuje úplně
nový výkon
– dosud nepoznané zrychlení, rychlost
a odolnost proti otěru
– zažehlit žehličkou (např. HOLMENKOL Digital
Racing Waxer) nebo zapracovat korkem
– nejlepší použití: vlhký až mokrý hrubozrnný
a jemnozrnný sníh
– pro teploty sněhu od 0 °C do -6 °C

OJ

AN
A

SJEZDOVÉ

Syntec Race WET - Alpin

TES
T

VÝ
V

OJ

M
KU

SYNTEC Race Alpin

ZA
LÝ

Novinka

SYNTEC Race Alpin

BĚŽECKÉ

Syntec Race MID - Alpin

4 290 Kč

24542

30 g

VÝZ

4 290 Kč

ZA
LÝ

TES
T

1

VÝ
V

Vysoce fluorovaný syntézový prášek
–N
 OVÝ a úspěšný vosk používaný ve Světovém
poháru
– n ová technologie SYNTEC umožňuje úplně
nový výkon
– d osud nepoznané zrychlení, rychlost
a odolnost proti otěru
– z ažehlit žehličkou (např. HOLMENKOL Digital
Racing Waxer) nebo zapracovat korkem
– nejlepší použití: vlhký až suchý sníh
– pro teploty sněhu od -2 °C do -10 °C

AN
A

Í
ÁN
OV

M
KU

TES
T

VÝZ

Novinka

OJ

SJEZDOVÉ

BĚŽECKÉ

24347

30 g

4 290 Kč

1

VÝZ

M
KU

Í
ÁN
OV

ZA
LÝ

VÝZ

Novinka

24543

30 g

4 290 Kč

VÝ
V

AN
A

Í
ÁN
OV

Vysoce fluorovaný syntézový prášek
–N
 OVÝ a úspěšný vosk používaný ve
Světovém poháru
– n ová technologie SYNTEC umožňuje úplně
nový výkon
– d osud nepoznané zrychlení, rychlost
a odolnost proti otěru
– z ažehlit žehličkou (např. HOLMENKOL Digital
Racing Waxer) nebo zapracovat korkem
– nejlepší použití: suchý a studený sníh
– pro teploty sněhu od -8 °C do -20 °C

OJ

AN
A

TES
T

SJEZDOVÉ

Syntec Race COLD - Nordic

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

TES
T

VÝ
V

OJ

M
KU

Syntec Race COLD - Alpin

ZA
LÝ

Novinka

80

30 g

Syntec Race MID - Nordic

AN
A

Í
ÁN
OV

VÝ
V

OJ

M
KU

Vysoce fluorovaný syntézový prášek
– NOVÝ a úspěšný vosk používaný ve
Světovém poháru
– nová technologie SYNTEC umožňuje úplně
nový výkon
– dosud nepoznané zrychlení, rychlost
a odolnost proti otěru
– zažehlit žehličkou (např. HOLMENKOL Digital
Racing Waxer) nebo zapracovat korkem
– nejlepší použití: jemný až hrubozrnný sníh
– pro teploty sněhu od -4 °C do -12 °C

ZA
LÝ

Novinka

1

24346

1

BĚŽECKÉ
1

24348

30 g

4 290 Kč

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

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

Mluvíme také česky!

Ubytování

Stravování

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

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

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

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

Zimní aktivity
Dva špičkově vybavené lyžařské areály Zauberberg a Stuhleck.

Přímý vlak bez přestupování Praha - Semmering.

www.alpenhofhotel.eu
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ZÁVODNÍ DOKONČOVACÍ PRODUKTY

HF

HIGHFLUORATED

WAX

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

HF

HIGHFLUORATED

WAX

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

HF

HIGHFLUORATED

WAX

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

SPEEDBLOCK

ZÁVODNÍ DOKONČOVACÍ SPREJE

SpeedBlock WET

SpeedFinish 2.0 WET

Stlačený 100% fluorkarbonový prášek.
– nejlepší použití na: vlhký až mokrý nový sníh, zrnitý až
hrubozrnný starý nebo technický sníh
– pro teploty sněhu od 0 °C do -5 °C
– extrémní zrychlení, nejvyšší rychlost
– rychlá a jednoduchá aplikace, možno i před startem
– balení dlouho vydrží
– použití: nanést a zapracovat korkem; může se také
zažehlit (95 °C ~ 100 °C)

24351

15 g

Vysoce koncentrovaný fluorový sprej.
– použití na vlhký nový sníh, mokrý sníh
a jemnozrnný až hrubozrnný starý sníh
– pro teploty sněhu od 0 do -4 °C
– zvyšuje rychlost a schopnost zrychlení
– velmi odolný vůči špíně
– působení dokončovací vrstvy se optimálně
zvyšuje s použitím vysoce fluorovaných vosků
– jednoduchá a rychlá aplikace před závodem

2 510 Kč

SpeedBlock MID

Nejprodávanější

Stlačený 100% fluorkarbonový prášek.
– nejlepší použití na: nový nebo vlhký starý sníh nebo
technický sníh
– pro teploty sněhu od -2 °C do -10 °C
– extrémní zrychlení, nejvyšší rychlost
– rychlá a jednoduchá aplikace, možno i před startem
– použití: nanést a zapracovat korkem; může se také
zažehlit (105 °C)
– balení dlouho vydrží

24353

15 g

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

2 510 Kč

3 020 Kč

SpeedFinish 2.0 MID
Vysoce koncentrovaný fluorový sprej.
– univerzální použití na všechny typy sněhu
– pro teploty sněhu od -2 °C do -10 °C
– zvyšuje rychlost a schopnost zrychlení
– velmi odolný vůči špíně
– p ůsobení dokončovací vrstvy se optimálně
zvyšuje s použitím vysoce fluorovaných vosků
– jednoduchá a rychlá aplikace před závodem

24367

50 ml

3 020 Kč

SpeedFinish 2.0 COLD

Stlačený 100% fluorkarbonový prášek.
– nejlepší použití na: suchý nebo zrnitý sníh
– pro teploty sněhu od -5 °C do -20 °C
– extrémní zrychlení, nejvyšší rychlost
– rychlá a jednoduchá aplikace, možno i před startem
– použití: nanést a zapracovat korkem; může se také
zažehlit (125 °C)
– balení dlouho vydrží

Vysoce koncentrovaný fluorový sprej.
– použití na studený a agresivní sníh
– pro teploty sněhu od -8 °C do -20 °C
– zvyšuje rychlost a schopnost zrychlení
– velmi odolný vůči špíně
– působení dokončovací vrstvy se optimálně
zvyšuje s použitím vysoce fluorovaných vosků
– jednoduchá a rychlá aplikace před závodem

24355

15 g

2 510 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24368

50 ml

PASTA
Vosková pasta s vysokým obsahem fluorkarbonu.
– na vlhké až mokré podmínky. Obzvláště na mokrý nový sníh.
– pro teploty sněhu od 0 do -6 °C

82

50 ml

SpeedBlock COLD

SpeedPaste Racing

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24366

24370

30 g

3 760 Kč

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

3 020 Kč

ZÁVODNÍ VOSKY HF / základní vodky LF

ZÁVODNÍ VOSKY

Tip experta

RacingMix WET
Vysoce fluorovaný vosk pro trénink i závody.
– na jemnozrnný až hrubozrnný a mokrý sníh
– pro teploty sněhu od 0 ° do -4 °C
– skvělé výsledky týkající se zrychlení,
skluzových vlastností a odolnosti proti otěru
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– zažehlovací teplota 115~125 °C

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24951
24950

150 g
2× 35 g

1 950 Kč
1 020 Kč

24961
24960

150 g
2× 35 g

Nejprodávanější

150 g
2× 35 g

3 270 Kč
2 020 Kč

1 950 Kč
1 020 Kč

Vysoce fluorovaný vosk pro trénink i závody
– na jemnozrnný až hrubozrnný a agresivní sníh
– pro teploty sněhu od -10° do -25 °C
– skvělé výsledky týkající se zrychlení,
skluzových vlastností a odolnosti proti otěru
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– zažehlovací teplota 140~150 °C

24971
24970

150 g
2× 35 g

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

jemnozrnný/
hrubozrnný mokrý

115–125 °

RacingMix
- 4 ° ~ -10 °C
MID		

jemnozrnný/
hrubozrnný vlhký

125–135 °

RacingMix
- 10 ° ~ -18 °C
COLD		

jemnozrnný/
hrubozrnný agresivní

140–150 °

Additiv High-Fluor GW 25

GW 25 se může přidávat k voskům
RacingMix a SpeedBase

24908
24911

150 g
2× 35 g

1 280 Kč
710 Kč

Fluormix bílý
Lehce fluorovaný, vysoce kvalitní tréninkový
a základní vosk na všechny typy sněhu.
– použití především při vyšší vlhkosti
– pro teploty sněhu 0° až -14°C
– vysoká odolnost proti otěru
– zažehlovací teplota 125 ~135 °C

1 950 Kč
1 020 Kč

RacingMix
0 ° ~ -4 °C
WET		

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

RacingMix COLD

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24139
24140

RacingMix MID
Vysoce fluorovaný vosk pro trénink i závody.
– na jemnozrnný až hrubozrnný a vlhký sníh
– pro teploty sněhu od -4 ° do -10 °C
– skvělé výsledky týkající se zrychlení,
skluzových vlastností a odolnosti proti otěru
– maximálně odpuzuje vodu a špínu
– zažehlovací teplota 125~135 °C

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

ZÁVODNÍ VOSKY

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24131
24134

150 g
2× 35 g

710 Kč
440 Kč

83

základní vosky

ZÁKLADNÍ VOSKY

ZÁKLADNÍ VOSKY

Alphamix žlutý

Nejprodávanější

Kvalitní základní a tréninkový vosk na
hydrokarbonové bázi.
– pro měkký, nový a jemnozrnný sníh
– pro teploty sněhu od 0° do -4 °C
– vyniká svou extrémní odolností vůči otěru
– zažehlovací teplota 115 ~125 °C

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

Tip experta

24101
24104

150 g
2× 35 g

420 Kč
260 Kč

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Betamix červený

260 Kč

24128 2x35 g

Worldcup Mix COLD
ČERVENÝ-MODRÝ

Kvalitní základní a tréninkový vosk na
hydrokarbonové bázi.
– na všechny typy sněhu
– pro teploty sněhu od -4° do -14 °C
– vyniká svou extrémní odolností vůči otěru
a širokou škálou použití
– ideální jako transportní vosk
– zažehlovací teplota 125 ~135 °C

Vysoce kvalitní základní a tréninkový vosk na
hydrokarbonové bázi.
– praktická sada obsahující tyčinku Betamix
ČERVENÝ a tyčinku Ultramix MODRÝ
– na všechny typy sněhu
– na všechny teploty sněhu od -4° do -20°C!
– zažehlovací teplota 125 ~145 °C

Doporučujeme pro voskovací
stroje s technologií
infračerveného záření.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24111
24114

150 g
2× 35 g

420 Kč
260 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Ultramix MODRÝ

Jump Ceramic Wax

Vysoce kvalitní základní a tréninkový vosk na
hydrokarbonové bázi.
– určen pro studený, starý a agresivní sníh
– pro teploty sněhu od -8° do -20 °C
– vyniká svou extrémní odolností vůči otěru
– zažehlovací teplota 135 ~145 °C

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

84

24121
24124

150 g
2× 35 g

420 Kč
260 Kč

260 Kč

24127 2x35 g

Speciálně vyvinutý tréninkový a závodní vosk
pro keramické stopy.
– vhodný pro všechny teploty vzduchu
– jednoduché použití – není potřeba míchat!
– extrémní odolnost proti otěru
– zažehlovací teplota 135 – 145 °C

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24906

150 g

Víte, jaké jsou nové reklamní kampaně
sportovních značek?

420 Kč

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY

Nejprodávanější

UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY

UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY

Natural Skiwax Fluid

Natural Skiwax Spray

Univerzální tekutý vosk vhodný pro všechny
typy sněhu a teploty.
– praktické kapesní balení „vše v jednom“
– s integrovanou houbičkou a leštící plstí
– postará se o optimální skluzové vlastnosti
a ošetří skluznici
– rychlé a jednoduché použití
– biologicky odbouratelný

Lyžařský vosk ve spreji. Na všechny typy
sněhu i teploty.
– postará se o optimální skluzové vlastnosti
a ošetří skluznici
– rychlé a jednoduché použití
– s praktickou leštící plstí
– air sprej neškodící životnímu prostředí
– biologicky odbouratelný

m

c
30

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

370 Kč

24023 100 ml

10 min.

20

10 min.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Natural Skiwax Stick

440 Kč

24004 200 ml

Natural Skiwax

Univerzální vosk k přímému nanášení, vhodný
na všechny typy sněhu i teploty.
– postará se o optimální skluzové vlastnosti
a ošetřuje skluznici
– praktický kapesní formát, příjemný do ruky,
určen pro rychlou aplikaci v terénu
– rychlé a jednoduché použití
– s praktickou leštící plstí
– vhodný také na bočnice
– biologicky odbouratelný

Univerzální tyčinka horkého vosku pro všechny
typy sněhu a teploty.
– postará se o optimální skluzové vlastnosti
a ošetří skluznici
– rychlé a jednoduché použití
– zažehlovací teplota 120~130 °C
– biologicky odbouratelný








SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24015

370 Kč

50 g

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

210 mm

Natural Skiwax Paste

24005
24007

460 Kč
240 Kč

150 g
2× 35 g

Natural Skiwax Display

400 mm

Univerzální lyžařský vosk ve formě pasty pro
všechny typy sněhu i teploty.
– tuba s integrovanou houbičkou k nanášení
– postará se o optimální skluzové vlastnosti
a zároveň ošetří skluznici
– rychlé a jednoduché použití
– biologicky odbouratelný
10 min.

Obsah:
– 4x 24012 Natural Skiwax Paste 75 ml
– 4x 24023 Natural Wax Fluid 100 ml
– 5x 24015 Natural Skiwax Stick 50 g
– Rozměry: 210 x 210 x 400 mm

m

0m

21

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24012

75 ml

370 Kč

24065

Víte, jaké sportovní veletrhy a výstavy
můžete navštívit?

1 ks

4 760 Kč

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info
85

UNIVERZÁLNÍ LYŽAŘSKÉ VOSKY

Tip experta

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

BĚŽECKÉ

Fluor Skiwax Fluid

Ski Tour Skin Spray

NoWax AntiIce & Glider Spray

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

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

15 min.

20

5 min.

Impregnace určená pro úpravu stoupacích
pásů. Vhodná pro všechny typy sněhu i teploty.
– zabraňuje nalepování sněhu i ledu
– ošetřuje všechny typy stoupacích pásů
(testováno na produktech firem Fischer,
Atomic, Salomon a Madshus)
– zlepšuje skluzové vlastnosti a ošetřuje pásy
– airsprej neškodící životnímu prostředí,
stoupací pásy ošetřuje šetrně
– použití: nastříkat před začátkem túry, nechat
uschnout a lehce zažehlit žehličkou (100 °C)

m

0c

-3

3 min.











24021

75 m l

640 Kč

24031

75 m l

460 Kč

500 Kč

24873 125 m l

ˇ MÍSTEˇ SAALBACHU
NA NEJLEPSÍM

HOTEL SAALBACHER HOF ****
Na nejlepším místě Saalbachu, jen několik minut od lanovek, můžete
v hotelu SAALBACHER HOF, prezentujícím se širokou paletou služeb a úžasnými
hostiteli, oslavovat život a zažít mnoho inspirace v oblasti volného času, businessu, umění
a kultury.
Neuvěřitelně harmonicky se zde potkává design, tradice a atmosféra a spolu vytvářejí prostor, kde se mohou navzájem doplňovat. Především mnoho osobností
s charizmatem jsou ten prvek, který svou nakažlivou
radostí propůjčuje hotelu Saalbacher Hof jeho jedinečnou atmosféru.
V Saalbacher Hof se oslavují požitky každým myslitelným způsobem: v restauraci 5 Elemente zažijete
velké kulinářské večery. V originální restauraci à la
carte s´Wirtshaus jsou podávány nejen pochoutky domácí rakouské kuchyně, ale i vegetariánské
speciality.
Nad střechami Saalbachu se nachází SPA zóna s jeskynním bazénem, třemi různými saunami a odpočinkovou místností spolu s místností s čerstvým vzduchem.
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Párty se koná ve sklepě hotelu: v „Home of Legends“, největším a nejlegendárnějším nočním klubu
„Castello“.
Navštivte pulzující Saalbacher Hof přímo v srdci
Saalbachu a najděte zde svůj domov na dobu, kdy
budete moct hlavně oslavovat život.
Hotel Saalbacher Hof
Familie Dschulnigg & Geissler
Dorfplatz 27, 5753 Saalbach
Tel.: +43 (0)6541 7111
Fax DW: -42
hotel@saalbacherhof.at
www.saalbacherhof.at

stoupací VOSKY

KLISTRY

KLISTRY

Klistr MODRÝ

Klistr UNIVERZÁLNÍ

– základní klistr pro všechny ostatní klistry
– široký rozsah použití u hrubozrnného, agresivního
sněhu, technického sněhu a na ledovou stopu
– pro teplotu vzduchu od -3 °C do -20 °C
– balení včetně aplikační špachtle

BĚŽECKÉ

BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

BĚŽECKÉ

24237

400 Kč

60 ml

Nejprodávanější

BĚŽECKÉ

– široký rozsah použití od starého jemnozrnného
sněhu až po hrubozrnný zmrzlý sníh (vlhký až
ledový)
– pro teplotu vzduchu od +4 °C do -4 °C
– balení včetně aplikační špachtle

24232

400 Kč

60 ml

Klistr FIALOVÝ

Klistr STŘÍBRNÝ

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

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

24236

400 Kč

60 ml

BĚŽECKÉ

24231

400 Kč

60 ml

Klistr červený

Klistr ČERNÝ SPECIÁL

– široký rozsah použití od ledové stopy až po
hrubozrnný mokrý sníh (klistr na proměnlivé
sněhové podmínky)
– pro teplotu vzduchu od +3 °C do -2 °C
– balení včetně aplikační špachtle

– speciální klistr na jemnozrnný starý až mokrý sníh
– používá se v kombinaci s ostatními stoupacími
vosky
– pro teplotu vzduchu od +10 °C do -1 °C
– balení včetně aplikační špachtle

24234

Nejprodávanější

400 Kč

60 ml

BĚŽECKÉ

24230

45 g

400 Kč

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

BĚŽECKÉ

24232

60 ml

400 Kč

Víte, kdo ze sportovkyň a sportovců
vydělává nejvíce?

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info
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stoupací VOSKY

BĚŽECKÉ

STOUPACÍ VOSKY

STOUPACÍ VOSKY

Stoupací vosk ZÁKLADNÍ

Stoupací vosk MODRÝ SPECIÁL

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

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

24224

45 g

330 Kč

BĚŽECKÉ

Stoupací vosk FIALOVÝ SPECIÁL
– široký rozsah použití od (padajícího) nového
sněhu až po jemný starý nebo transfomovaný
sníh a technický sníh
– pro teploty vzduchu od 0 °C do -2 °C

24219

45 g

330 Kč

BĚŽECKÉ

24218

45 g

330 Kč

BĚŽECKÉ

330 Kč

Stoupací vosk ŽLUTÝ
– podobný klistru, použití při proměnlivých podmínkách při vlhkém novém sněhu společně s tvrdšími
vosky
– pro teploty vzduchu +4 °C do -1 °C

BĚŽECKÉ
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24210

45 g

330 Kč

330 Kč

24213

45 g

330 Kč

Stoupací vosk ČERVENÝ

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

45 g

45 g

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

Stoupací vosk MODRÝ EXTRA

24217

24212

Stoupací vosk FIALOVÝ

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

BĚŽECKÉ

330 Kč

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

Stoupací vosk MODRÝ

BĚŽECKÉ

45 g

Stoupací vosk ZELENÝ

Nejprodávanější

BĚŽECKÉ

24216

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

BĚŽECKÉ

24211

45 g

330 Kč

sady stoupacích VOSKů

STOUPACÍ VOSKY

STOUPACÍ VOSKY

3x stoupací vosk do stopy

Grip & Glidewax Set

Trojbalení obsahuje:
– 1x 24211 stoupací vosk ČERVENÝ 45 g
– 1x 24212 stoupací vosk FIALOVÝ SPECIÁL 45 g
– 1x 24216 stoupací vosk MODRÝ SPECIÁL 45 g

BĚŽECKÉ

24222

3x 45 g

770 Kč

Obsahuje:
– 1x 24217 stoupací vosk MODRÝ EXTRA 45 g
– 1x 24212 stoupací vosk FIALOVÝ SPECIÁL 45 g
– 1x 24114 Beta Mix ČERVENÝ 2x 35 g
– 1x 20646 syntetický korek
– 1x 20630 plexisklová škrabka 3 mm
v taštičce na zip

BĚŽECKÉ

24048

1 ks

1 150 Kč

Nordic Starter Set
Obsahuje:
– 1x 24217 stoupací vosk MODRÝ EXTRA 45 g
– 1x 24212 stoupací vosk FIALOVÝ SPECIÁL 45 g
– 1x 24232 klistr UNIVERZÁLNÍ 60 ml
– 1x 24234 klistr ČERVENÝ 60 ml
– 1x 20646 syntetický korek
v taštičce na zip
BĚŽECKÉ

24047

1 ks

1 530 Kč

Hotel Friuli ***+

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

STYLOVÁ
RESTAURACE

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

LUXUSNÍ KOUPELNY

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

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

touringové vosky

Nejprodávanější

TOURINGOVÉ VOSKY
Ski Tour Wax Stick
Univerzální vosk k přímému nanášení na stoupací pásy i skluznici. Vhodný na všechny typy sněhu i teploty.
– vhodný pro všechny druhy stoupacích pásů
– zlepšuje skluzové vlastnosti a ošetřuje skluznici
– šetrně ošetřuje stoupací pásy
– praktický kapesní formát, příjemný do ruky
– použití: nanáší se před a během skialpové túry,
zapracuje se pomocí leštící plsti







SJEZDOVÉ 24871

510 Kč

50 g

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

10 min.












SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24873

510 Kč

125 ml

Ski Tour Skin Spray Racing
Závodní sprej na ošetření stoupacích pásů. Vhodný pro všechny typy sněhu i teploty.
– zabraňuje nalepování sněhu a ledu
– zlepšuje stoupací schopnosti
– optimalizuje skluzové vlastnosti pro dosažení vyšší rychlosti
– stoupací pásy ošetřuje velmi šetrně
– použití: nastříkat před začátkem túry, nechat uschnout

5 min.











SJEZDOVÉ 24875

50 ml

3 020 Kč

Ski Tour Decor Spray
Sprej na ošetření svrchní strany lyží zabraňující tvoření ledu.
– zabraňuje nalepování sněhu a ledu na svrchní straně lyží
– použití: před začátkem túry nastříkat a nechat zaschnout
– neškodí životnímu prostředí

15 min.

SJEZDOVÉ 24877
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125 ml

510 Kč

kartáče

Novinka

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

KARTÁČE

Tip experta

Ocelový kartáč

Oválný měděný kartáč s dlouhými vlákny

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

Hrubý měděný kartáč používaný ve Světovém poháru na
čištění skluznice před a během voskování za horka.
– velmi dobře se s ním pracuje díky velké ploše, kde
se kartáč drží a díky navlékacímu pásku
– skvělý k odkrytí struktury
– extrémně dlouhá životnost
– standardní kartáč používaný při závodech ve
sjezdovém lyžování

24524

25 mm

1 150 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24534

20 mm

1 770 Kč

Oválný kartáč ocelový

Žíněný kartáč

Ocelový kartáč na čištění skluznice před a během
voskování za horka, jehož schopnosti jsou ověřeny
ve Světovém poháru.
– velmi dobře se s ním pracuje díky velké ploše, kde
se kartáč drží a díky navlékacímu pásku
– perfektně se hodí k vykartáčování základního vosku
– standardní kartáč používaný u běžeckých závodů

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

24522

25 mm

1 770 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24513

370 Kč

8 mm

Měděný kartáč

Oválný kartáč žíněný

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

Ideální žíněný kartáč pro zapracování
a vykartáčování dokončovacích produktů (např.
prášky HOLMENKOL Syntec Race Powder).
– velmi dobře se s ním pracuje díky velké ploše, kde
se kartáč drží a díky navlékacímu pásku

24502

12 mm

620 Kč

Oválný měděný kartáč
Hrubý měděný kartáč vhodný k čištění skluznice
před a během voskování za horka.
– velmi dobře se s ním pracuje díky velké ploše, kde
se kartáč drží a navlékacímu pásku
– skvělý k odkrytí struktury
– ideální jako univerzální kartáč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

KARTÁČE

24520

12 mm

1 280 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Tip experta

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24533

10 mm

1 020 Kč

Dokončovací kartáč ocelový mikro
Velmi jemný kartáč pro finální odkrytí struktury
používaný ve Světovém poháru.
– odstraňuje poslední zbytky vosku hluboko uvnitř
struktury
– zvyšuje rychlost lyží
– optimální použití pro dokončovací produkty (např.
prášky HOLMENKOL Syntec Race Powder)
– tajný tip k čištění skluznice po závodech (použití
čistícího prostředku HOLMENKOL Nano-CFC-Cleaner)
24503

10 mm

1 770 Kč
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kartáče / rotační kartáče

rotační KARTÁČE

KARTÁČE
Dokončovací oválný kartáč ocelový mikro

Rotační kartáč Fibre

Velmi jemný ocelový kartáč pro finální odkrytí
struktury používaný ve Světovém poháru.
– velmi dobře se s ním pracuje díky velké ploše, kde
se kartáč drží a díky navlékacímu pásku
– odstraňuje poslední zbytky vosku hluboko uvnitř
struktury
– zvyšuje rychlost lyží
– optimální použití pro dokončovací produkty (např.
prášky HOLMENKOL Syntec Race Powder)
– tajný tip k čištění skluznice po závodech (použití
čistícího prostředku HOLMENKOL
Nano-CFC-Cleaner)
SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

24523

12 mm

2 420 Kč

Univerzální kartáč pro vykartáčování všech druhů
zažehleného vosku.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24510

8 mm

370 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

12 mm

770 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Optimální měděný kartáč na čištění skluznice před
a během voskování za horka.
– speciálně určen na nové a čerstvě broušené lyže
– TIP! Kartáčovat s nízkým počtem otáček
a používat jen s ochrannými pracovními
pomůckami.
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20674

12 mm

2 510 Kč

1 240 Kč

20671

7 mm

1 240 Kč

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

Rotační kartáč měděný

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

7 mm

Nylonový kartáč velmi vhodný k přeleštění
dokončovacích produktů.

Tip experta

rotační KARTÁČE

20672

Rotační kartáč nylonový

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

24530

1 240 Kč

Žíněný kartáč k vykartáčování skluzových vosků
a dokončovacích produktů.

Oválný nylonový kartáč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

12 mm

Rotační kartáč žíněný

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

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

20670

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

20688	

2 020 Kč

rotační kartáče / čištění / žehličky

rotační KARTÁČE

žehličky
12 mm

KLIK

SpeedStick Pro II

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

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

20685

Nejprodávanější

1 860 Kč

120 mm

SpeedShield Pro II (ochranná pracovní
pomůcka)

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

20686

2 020 Kč

120 mm

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

čištění

1 510 Kč

Profesionální žehlička používaná a ověřená při
závodech.
– jednoduché a přesné nastavení teploty pomocí
otočného kolečka
– teplota se reguluje pomocí mikroprocesoru, díky
kterému zůstává při práci stabilní
– extra silná žehlicí plocha umožňuje ideální
zpracování tepelně citlivých speciálních
a závodních vosků
– nastavení teploty v rozsahu 90-160°C
– vyrobeno v EU
– balení obsahuje tepelně odolnou odkládací
podložku
– 15 mm silná žehlicí plocha

15 mm

20
m

0c

-3

250 ml

20602 230 V	

Žehlička Electronic RacingWaxer

Speciální čistící prostředek a odstraňovač vosku.
– perfektně se hodí k šetrnému odstraňování vosku,
mastnoty, oleje a pryskyřice ze skluznice lyží, rukou
i oblečení
– možno optimálně dávkovat

24410

1 510 Kč
1 510 Kč

20603 230 V
20604 110 V

Velmi kvalitní a praktická žehlička používaná a ověřená při závodech.
– jednoduché a přesné nastavení teploty pomocí
otočného kolečka
– konstantní regulace teploty díky extra silné žehlicí
ploše
– hladká žehlicí plocha (bez drážek) je vhodná
hlavně k zažehlování stoupacích vosků
– balení obsahuje tepelně odolnou odkládací podložku
– 12 mm silná žehlicí plocha

Odstraňovač vosku ve spreji WaxAb

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Velmi kvalitní a praktická žehlička.
– jednoduché a přesné nastavení teploty pomocí
otočného kolečka
– konstantní regulace teploty díky extra silné žehlicí
ploše
– nastavení teploty v rozsahu 50-160°C
– jedinečná speciální struktura na žehlicí ploše
zaručí optimální rozprostření vosku
– balení obsahuje tepelně odolnou odkládací podložku
– 12 mm silná žehlicí plocha

Žehlička ClassicWaxer

12 mm

Optimální ochranný kryt pro SpeedStick (20685).

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Žehlička SmartWaxer

390 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24420 230 V	
24421 110 V	

Víte, jaké novinky představily
lyžařské areály doma i v zahraničí?

4 020 Kč
4 020 Kč

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info
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žehličky / škrabky / brusné polštářky

ŠKRABKY

žehličky
Žehlička Digital RacingWaxer

Nejprodávanější

Profesionální žehlička používaná a ověřená při
závodech Světového poháru s digitálním ukazatelem.
– jednoduché a přesné nastavení teploty pomocí
otočného kolečka
– teplota se reguluje pomocí mikroprocesoru, díky
kterému zůstává při práci stabilní
– extra silná žehlicí plocha umožňuje ideální
zpracování tepelně citlivých speciálních
a závodních vosků.
– nastavení teploty v rozsahu 90-180 °C
– vyrobeno v EU
– balení obsahuje tepelně odolnou odkládací podložku
– 15 mm silná žehlicí plocha

15 mm

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24422 230 V	
24423 110 V	

5 780 Kč
5 780 Kč

Velmi kvalitní plexisklová škrabka k odstraňování
přebytečného zažehleného vosku.

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

1 220 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

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

20620

100 kusů

370 Kč

BĚŽECKÉ
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20638	

640 Kč

BRUSNÉ POLŠTÁŘKY

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

20635 112,5 × 60 mm	

1 260 Kč

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

Nerezová škrabka

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24622	

Drážková škrabka na běžecké
a skokanské lyže

Wax Fleece

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

130 Kč
180 Kč

Profesionální nástroj k ostření plexisklových
škrabek používaný a ověřený ve Světovém poháru.
– použitelný pro škrabky 3-6 mm široké
– vhodný pro připevnění na pracovní stůl
– obsahuje pilník CrossFile Mini 100 x 30 mm
(20521)

Stabilní hliníkový stojan na žehličku se silikonovou
ochranou.
– připevňuje se na servisní stůl (např. 20725)
– vhodný na všechny stoly s tloušťkou pracovní
desky do max. 50 mm
– hodí se pro všechny žehličky do šířky 110 mm
– odolný vůči teplotě do 230 °C

20723	

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

Závodní ostřič plexisklových škrabek

Odkládací stojan na žehličku

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

Plexisklová škrabka

PadSet
Speciální brusné polštářky na zdrsňování skluznice.

260 Kč

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24495	

200 Kč

korky / opravy / úpravy hran

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

BĚŽECKÉ

Nejprodávanější

korky

Úprava hran

Dokončovací korek FinishKork

Ergo Easy

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

Praktický kapesní ostřič hran se standardními úhly
88° a 89°.
– vhodný ke zjemnění drsných okrajů a ostření
ocelových hran lyží a snowboardů
– praktická kapesní velikost
– včetně kvalitního 40 mm pilníku

180 Kč

20645	

SJEZDOVÉ

Syntetický korek SyntheticKork

Spare File

Speciální korek k zapracování stoupacích vosků.

Náhradní pilník pro Ergo Easy (24454).

160 Kč

20646	

SJEZDOVÉ

opravy

5 ks
5 ks

150 Kč
150 Kč

Úprava hran

24476
24477
24478
SJEZDOVÉ 24479

Nejprodávanější

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

24624

510 Kč

SJEZDOVÉ

750 Kč
750 Kč
750 Kč
750 Kč

Steel Edge WorldCup

24475

2 020 Kč

Šroubovací svěrka k upevnění pilníku na úhlovači
World Cup File Guide.
– drží pilník nebo diamant ve stabilní a přesné pozici
na úhlovači (24476-79)
– tip ze Světového poháru: aby pilník nebo diamant
lépe držel, použijte na úhlovač (24476-79) dvě svorky
File Guide Clamp

Náhradní oxidový kámen pro Edge Trick (24624).

24612	

86°	
87°	
88°	
89°	

File Guide Clamp

Segment Stone Blue

SJEZDOVÉ

310 Kč

Nástroj na úpravu hran sjezdových lyží
a snowboardů používaný ve Světovém poháru.
– nastavení úhlu po jednom stupni v rozsahu
88° až 85°
– vhodný k nastavení přesného pracovního úhlu
u všech typů lyžařských pilníků, diamantových
pilníků a oxidových kamenů (viz. strana 66-68)

Edge Trick

SJEZDOVÉ

40 mm	

Velmi kvalitní hliníkový úhlovač pro vedení pilníku.
– vhodný na všechny typy lyžařských pilníků,
diamantových pilníků a oxidových kamenů (viz.
strana 66-68)
– balení neobsahuje šroubovací svěrku (24481)

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

24400 (průhledné)
24401 (černé)

24464

640 Kč

World Cup File Guide

FX-Strips

SJEZDOVÉ BĚŽECKÉ

24454	

200 Kč

SJEZDOVÉ

24481	

240 Kč
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úpravy hran

Úprava hran

Úprava hran

BaseEdge File Guide

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

Ideální nástroj pro zešikmení ocelových hran
sjezdových lyží a snowboardů zespodu.
– nastavení úhlovače pro vedení pilníku od 0,5°
do 1,5°
– vhodné pro pilníky šíře 20 až 25 mm a tloušťky až
6 mm

SJEZDOVÉ

24450	

1 260 Kč

SJEZDOVÉ 24497	

Nejprodávanější

Combi Edger Spare File

SJEZDOVÉ

Novinka

2448901	

440 Kč

SJEZDOVÉ 24496	

Novinka

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

SJEZDOVÉ

24498	

2 550 Kč

SJEZDOVÉ
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Combi Edger

24489	

1 020 Kč

SmartEdger 230 Volt
Velmi kvalitní elektronická bruska hran pro rychlé,
precizní a profesionální broušení hran.
– hrana se může opracovat s menší námahou než
při manuální úpravě
– vhodné i pro velmi poškozené hrany
– jednoduché nastavení úhlu v rozsahu 90° až 85°
– balení obsahuje: 4 hrubé pásy (24487), 3 jemné
pásy (24488), ochrannou masku a čistící štěteček

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

24456	

1 020 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)

Ergo SideWall Planer

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.

Novinka

1 530 Kč

1 770 Kč

SJEZDOVÉ

24486	

Víte, která lyžařská firma má motto
Always Good Times?

12 550 Kč

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info
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TECHNOLOGIE.

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

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

WSB-NANO
SPECIAL BASE

Speciální povrch pro mokrý sníh.
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Běžecké lyže Peltonen jsou
kompatibilní s NIS-systémem
Rottefella.

Víte, kdo vyrábí kolekci oblečení
českým sportovcům na ZOH 2018?

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

LYŽUJTE
ZÁVOĎTE
LYŽOVÁNÍ JE PRO NÁS VŠÍM.

NA VŠEM ZÁLEŽÍ. VŠECHNO SE POČÍTÁ.

JEĎTE
Ville Nousiainen (FIN)

NIKDY TO NEVZDÁVEJTE.

Ručně vyrobeno ve Finsku

ZÁVODY SVĚTOVÉHO POHÁRU

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

HYBTONITE NANOCARBON

1
2
8
3
7

5

6

4

1
2
3
4
5

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

6
7
8

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

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

10 770 Kč

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

HARD TRACK

Wet Snow Track

UNIVERSAL TRACK

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

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

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

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

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

10 770 Kč

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

Universal / cold ski

Wet / Klister ski

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

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

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

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

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

11 280 Kč

PELTONEN SUPRA C SKATE

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

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

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

7 300 Kč

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

HYBTONITE
NANOCARBON

1

3
7

5

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

7 300 Kč

1 Lehká svrchní vrstva
2 Laminát ze skelného vlákna/karbonu
3 Jádro Aircell Aviflex
4 Laminátová výztuž
5 	Grafitová skluznice Peltonen
Nanobase

2
8

6

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

4

PELTONEN ZENITH SKATE

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

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

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

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

6 270 Kč

PELTONEN ZENITH CLASSIC

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

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

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

6 270 Kč
1
2
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6

1
2
3
4

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

6
7
8
9

Grafitová skluznice PRG 4000
Laminát skluznice
Zpevněné bočnice
Bočnice ControlEDGE

4
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PELTONEN SUPRA X LW SKATING
Kolekce Peltonen LW představuje úroveň Světového poháru mezi
juniorskými lyžemi se stejnými vlastnostmi, jaké můžeme najít u lyží
pro dospělé. Tato kolekce je určená pro lehčí lyžaře do 55 kg.

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

1
2

8

3

7

5

6

4

1
2
3
4

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

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

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

6 070 Kč

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

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

6 070 Kč

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

PELTONEN SUPRA C LW SKATING

AIR CHANNEL

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

5
6
7
8

PRG 4100 grafitová skluznice
Skluznicový laminát
Zpevněné bočnice
Bočnice ControlEDGE

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

4 250 Kč

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

4 250 Kč

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

4
5
6

Laminát ze skelného vlákna
Grafitová skluznice PRG 3000
Zpevněné bočnice

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

PELTONEN ACADIA CLASSIC
Široký výběr délek a flexí dělá Acadii dobrou tréninkovou lyží pro lyžaře
World-Loppet. Díky tuhosti do 120 kg je Acadia dobrou volbou pro různé
typy lyžařů.
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Nový materiál konstrukce cap
Laminát ze skelného vlákna
Jádro Aircell Aviflex
Zpevňující laminát

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

CAP CONSTRUCTION

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

5 560 Kč

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

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

5 560 Kč

6
7
8
9

Grafitová skluznice PRG 4000
Laminát skluznice
Zpevněné bočnice
Bočnice ControlEDGE

4

PELTONEN ASTRA CLASSIC

AIR CHANNEL

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

Délka
Skluznice
Profil
Flexe

AVAILABLE

4 470 Kč

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

Víte, která lyžařská firma skončila
s výrobou kol?

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

4
6
7

Laminát ze skelného vlákna
Grafitová skluznice PRG 3000
Zpevněné bočnice

Odpověď najdete na

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

PELTONEN FACILE NANOGRIP®

AVAILABLE

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

PELTONEN moveo NANOGRIP®

AVAILABLE

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

PELTONEN FACILE W NANOGRIP®

AVAILABLE

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

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

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

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

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

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

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

Víte, jak se jmenuje nová značka
skokanských lyží?

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

Odpověď najdete na

www.svetsportu.info

2017/2018
ZIMNÍ SPORTY
KATALOG PRODUKTŮ

akce

BUNDA BLACK
GRUAL D-DRY®

AKCE

KÓD VÝROBKU	velikost

4749334-S11

cena

14 990 Kč

S-3XL

VLASTNOSTI

Tepelně lepené švy z čtyřsměrně pružného materiálu D-Dry®, vysoká prodyšnost, voděodolnost, vodní sloupec 20 000 mm, větrací otvory. Dvě postranní kapsy a náprsní
kapsa s tepelně lepenými švy. Uvnitř manžet rukávů jsou vnitřní návleky z materiálu Lycra® s otvorem na palec, odnímatelná kapuce s péřovou výplní. Vnitřní výplň Tech

kombinuje materiál Primaloft® One 60 g a peří. Kapsy na MP3 přehrávač a Smartphone s otvory pro sluchátka. Odnímatelná kapsa na mince z elastické tkaniny a hadřík na
čištění brýlí, odnímatelná vnitřní manžeta.
barvy

S11 zelená/černá/červená

KALHOTY EXCHANGE
DROP D-DRY®

AKCE

KÓD VÝROBKU	velikost

4769350-631

XS-4XL

VLASTNOSTI

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

černá/černá
cena

8 790 Kč
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KALHOTY EXCHANGE
DROP D-DRY®

AKCE

KÓD VÝROBKU	velikost

4769350-X07

XS-4XL

VLASTNOSTI

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

zelená/černá
cena

8 790 Kč

Srdečně Vás zveme
do Ski areálu Troják,
kde si přijdou na své
děti, studenti i dospělí
NABÍZÍME:

Zapůjčení lyžařského a snowboardového vybavení
Testování lyží ELAN
Individuální výuku snowboardingu a lyžování
Skupinovou výuku pro MŠ, ZŠ i SŠ
Miniškoličku pro nejmenší
Výuku handicapovaných na biski/monoski
Zázemí pro handicapované
Parkování vedle sjezdovky zdarma
Ubytování v hotelu, restauraci, bufet
Krytý bazén, saunu, bowling, kulečník

TĚŠIT SE NA VÁS BUDEME:

PO: 11–16 hod.
ÚT–SO: 9–20 hod.
NE: 9–17 hod.

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

VELKÉ
LOSINY
Pro lyžaře nedaleko
vzdálená střediska :
10 km
Kouty
Červenohorské
sedlo 20 km
11 km
Přemyslov
6 km
Loučná-Kociánov

VILA PAVLÍNKA
Kvalitní ubytování v nově zrekonstruovaném apartmánovém domě až pro 22 osob.
200 metrů od Thermal Parku – z lyží přímo do termálů.

www.vilapavlinkalosiny.cz

HP1

HP1 představuje lyžařské oblečení inspirované závodním lyžováním. Tato řada má oslovit zejména ty lyžaře, kteří
od svého vybavení vyžadují maximální kvalitu a funkčnost, lyžaře, kteří vyznávají rychlou jízdu, testují limity
držení hran, kontroly nad lyžemi a carvingu na nejnáročnějších svazích.

PÁNSKÁ BUNDA HP1 M1

PÁNSKÁ BUNDA HP1 M2

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4749416

XS - XXL

(20) 4749417

XS - XXL

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

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

cena

cena

22 370 Kč

PARAMETRY

Vodní sloupec 20 000 mm

21 130 Kč

PARAMETRY

FUNKČNOST
VODĚODOLNOST

Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod.

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard® VISLON®

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard® VISLON®

Na zadní straně v oblasti lopatek potisk
s fraktálovým vzorem

Odepínací nastavitelná kapuce

Na bocích a v horní části rukávů

TERMOIZOLACE

Uvnitř bundy stahovací komponenty
CohesiveTM

STŘIH

ventilační otvory se zipy

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

Odepínací nastavitelná kapuce

Protisněhový pás s poutky pro připnutí
kalhot
Boční ventilační otvory se zipy

Vzadu kapsa na rukavice

Atletický

Krátký

MATERIÁLY

Standardní
Pohodlný

Střední

Pružná membrána Dermizax®NX

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod.
Plně lepené švy

Plně lepené švy

Protisněhový pás s poutky pro připnutí
kalhot

FUNKČNOST

Vodní sloupec 20 000 mm

Dlouhý

Uvnitř bundy stahovací komponenty
CohesiveTM

MATERIÁLY

Pružná membrána Dermizax®NX

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

STŘIH
Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

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

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

V podšívce vsadky z materiálu
Schoeller®-PCM™

DOPLŇKY

DOPLŇKY

Pontetorto Tecnostetch

Vnitřek límce z materiálu
Hadřík na čištění brýlí

Vnitřek límce z materiálu Pontetorto
Tecnostetch

Kapsa na skipas

Hadřík na čištění brýlí
Kapsa na skipas

barevné verze
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Y68
zářivě červená /
červená chilli

Y69
sytě modrá/
černá iris

barevné verze

Y60
luxusní černá/
zářivě červená

Y69
sytě modrá/
černá iris

Y70
limetkově zelená/
luxusní černá

Řada HP1 od Dainese je přehlídkou oděvů se špičkovým designem, technickým provedením a bezkonkurenční
funkčností, protože firma na jejich vývoji spolupracovala s nejlepšími světovými lyžaři a využila svých
dlouhodobých zkušeností ze závodního prostředí. Oblečení HP1 poskytuje naprostou volnost pohybu díky svému
provedení a materiálovému složení – je vyrobeno z pružných tkanin, má elastické vsadky, pečlivě propracované
střihy a minimum švů.

PÁNSKÁ BUNDA HP1 M3

PÁNSKÉ KALHOTY HP1 P M1

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4749418

XS - XXL

(20)4769355

XS - XXL

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

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

cena

cena

9 930 Kč

18 640 Kč

FUNKČNOST

PARAMETRY

Vodní sloupec 20 000 mm

POPIS

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod.

Prodyšnost 30 000 g/m2/24 hod.
Plně lepené švy

Plně lepené švy

Odnímatelné kšandy s odepínacím
bederním krytem

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard® VISLON®

Na stehnech ventilační otvory se zipem

Odepínací nastavitelná kapuce

Polstrované vsadky na stehnech

Protisněhový pás s poutky pro připnutí
kalhot
Boční ventilační otvory se zipy

TERMOIZOLACE

Uvnitř bundy stahovací komponenty
CohesiveTM

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

STŘIH

MATERIÁLY

Pružná membrána Dermizax®NX

Vodní sloupec 20 000 mm

Atletický

Izolace PrimaLoft® Silver (trup 160 g/m2,
rukávy 60 g/m2)

Standardní
Pohodlný

Krátký
Střední
Dlouhý

V pase suché zipy pro upravení šířky
Poutka na opasek

Uvnitř nohavic protisněhové návleky
s protiskluzovým silikonovým páskem
Spodní strana nohavic zesílená proti
poškození od hran lyží

MATERIÁLY

Pružná membrána Dermizax®NX

Izolace PrimaLoft® Silver 60 g/m2

DOPLŇKY

Vnitřek límce z materiálu Pontetorto
Tecnostetch

barevné verze

Hadřík na čištění brýlí
Kapsa na skipas

barevné
verze

Y57
červená chilli/
zářivě červená

Y71
černá iris/
sytě modrá

Y72
luxusní černá/
limetkově zelená

Y73
černá iris/
červená chilli

Y44
červená chilli

Y41
luxusní černá

I64
černá iris

Y74
limetkově zelená
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HP2

Řada HP2 je určena pro lyžaře, kteří chtějí pohodlné oblečení se stylovým vzhledem. Oděvy z této řady uspokojí
i náročné lyžaře, kteří jezdí naplno od rána až do poslední jízdy. HP2 zahrnuje širokou škálu stylů a střihů, to vše
s důrazem na pohodlné nošení. Všechny položky z této řady mají špičkové technické provedení, které lyžařům
zpříjemní pocit z jízdy.

PÁNSKÁ BUNDA HP2 M1

PÁNSKÁ BUNDA HP2 M2

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4749419

XS - XXL

(20)4749420

XS - XXL

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

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

cena

cena

16 150 Kč

13 650 Kč

PARAMETRY

Vodní sloupec 20 000 mm

PARAMETRY

FUNKČNOST
VODĚODOLNOST

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.

Odepínací nastavitelná kapuce

Odepínací nastavitelná kapuce

Protisněhový pás

Protisněhový pás

TERMOIZOLACE

MATERIÁLY

Atletický

DOPLŇKY

Pohodlný

Standardní

barevné verze
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Boční ventilační otvory se zipy

MATERIÁLY

Pružná membrána Dermizax®EV

Krátký
Střední

Dlouhý

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

DOPLŇKY

Vnitřek límce z materiálu Pontetorto
Tecnostetch

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

STŘIH
Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

Hadřík na čištění brýlí

Hadřík na čištění brýlí, kapsa na skipas

Y54
zářivě červená/
bílá s nádechem šedé

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

STŘIH

Izolace PrimaLoft® Silver (trup 100 g/m2,
rukávy 60 g/m2)
Vnitřek límce z materiálu Pontetorto
Tecnostetch

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.
Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

Pružná membrána Dermizax®EV

FUNKČNOST

Plně lepené švy

Plně lepené švy

Boční ventilační otvory se zipy

Vodní sloupec 20 000 mm

barevné verze

Z06
černá iris/
limetkově zelená

Y56
luxusní černá/
bílá s nádechem šedé

Y57
červená chilli/
zářivě červená

Y69
sytě modrá/
černá iris

Y71
černá iris/
sytě modrá

Y60
luxusní černá/
zářivě červená

PÁNSKÁ BUNDA HP2 M3

PÁNSKÁ BUNDA HP2 M4

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4749421

XS - XXL

(20)4749448

XS - 4XL

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

Bunda HP2 M4 se vyznačuje atletickým sportovním střihem typickým pro bundy
Dainese z řady HP1. Zároveň je cenově dostupná díky svému jednoduššímu, ale stále
vysoce funkčnímu střihu a provedení.

cena

cena

11 190 Kč

11 940 Kč

PARAMETRY

Vodní sloupec 20 000 mm

FUNKČNOST
VODĚODOLNOST

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.
Plně lepené švy

Vodní sloupec 20 000 mm

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.
Plně lepené švy

Neodepínací kapuce se stahovacím
reflexním páskem

Odepínací kapuce
Protisněhový pás

Protisněhový pás

MATERIÁLY

MATERIÁLY

Pružná membrána Dermizax®EV

Izolace D-Thermo® (trup 180 g/m2,
rukávy 120 g/m2)

DOPLŇKY

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

Izolace D-Thermo®

TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

STŘIH

Standardní
Pohodlný

Krátký
Střední

Atletický

Krátký

Standardní

Střední

Pohodlný

Dlouhý

barevné verze

I64
černá iris

Pružná membrána Dermizax®EV

STŘIH
Atletický

Hadřík na čištění brýlí

Y45
zářivě červená

FUNKČNOST

PARAMETRY

Dlouhý

barevné verze

Y41
luxusní černá

Y43
sytě modrá

Y47
světle hnědá

Y57
chilli červená/
zářivě červená

Y70
limetkově zelená/
luxusní černá

Y64
luxusní černá

Y71
černá iris/
sytě modrá
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HP2

DÁMSKÁ BUNDA HP2 L1

DÁMSKÁ BUNDA HP2 L2

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4749427

XXS - XL

(20)4749428

XXS - XL

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

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

cena

cena

16 150 Kč

13 650 Kč

PARAMETRY

PARAMETRY

FUNKČNOST

Vodní sloupec 20 000 mm

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.

Odepínací nastavitelná kapuce

Odepínací nastavitelná kapuce

Protisněhový pás

Protisněhový pás

TERMOIZOLACE

MATERIÁLY

Atletický

DOPLŇKY

Pohodlný

Standardní

Kapsa na skipas

barevné verze
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Boční ventilační otvory se zipy

Pružná membrána Dermizax®EV

Krátký

Střední
Dlouhý

TERMOIZOLACE

MATERIÁLY

STŘIH

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

Atletický

DOPLŇKY

Pohodlný

Vnitřek límce z materiálu Pontetorto
Tecnostetch

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

Standardní

Krátký
Střední

Dlouhý

Hadřík na čištění brýlí

Hadřík na čištění brýlí

Y56
luxusní černá/
bílá s nádechem šedé

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

STŘIH

Izolace PrimaLoft®Silver (trup 100 g/m2,
rukávy 60 g/m2)
Vnitřek límce z materiálu Pontetorto
Tecnostetch

VODĚODOLNOST

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.
Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

Pružná membrána Dermizax®EV

FUNKČNOST

Plně lepené švy

Plně lepené švy

Boční ventilační otvory se zipy

Vodní sloupec 20 000 mm

barevné verze

Y57
chilli červená/
zářivě červená

Y61
světle hnědá/
tyrkysová

Y62
luxusní černá/
tyrkysová

Y63
tmavě růžová/
bílá s nádechem šedé

Y59
sytě modrá/
bílá s nádechem šedé

Z07
černá iris/
bílá s nádechem šedé

DÁMSKÁ BUNDA HP2 L3
ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4749433

XXS - XL

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

PARAMETRY

cena

11 190 Kč

Vodní sloupec 20 000 mm

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.
Plně lepené švy

FUNKČNOST

Neodepínací kapuce s reflexním
stahovacím páskem

VODĚODOLNOST

Protisněhový pás

MATERIÁLY

Strečová membrána Dermizax®EV

Izolace D-Thermo® (trup 180 g/m2,
rukávy 120 g/m2)
TERMOIZOLACE

PRODYŠNOST/
ODVĚTRÁNÍ

barevné
verze

STŘIH
Atletický

Krátký

Pohodlný

Dlouhý

Standardní

DOPLŇKY

Hadřík na čištění brýlí

Střední

Y63
tmavě růžová/
luxusní černá

Y58
bílá s nádechem
šedé/luxusní
černá

Y64
luxusní černá/
luxusní černá

Y65
tyrkysová/bílá
s nádechem
šedé

Y66
světle hnědá/
bílá s nádechem
šedé

Z08
černá iris/
černá iris

pohádkově alpské

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

ZAČÁT
E
SEZÓN K
Y
02
. 12. 20

17

2 lyžařská střediska na jeden skipas!
Ötscherlift-Gesellschaft m.b.H.
www.oetscher.at
Ötscherlift-Gesellschaft
m.b.H.
Weitental 51, 3295 Lackenhof

www.oetscher.at
Weitental
51, 3295 Lackenhof
0043-7480-5354
| oetscher@skisport.com
0043-7480-5354 | oetscher@skisport.com
www.oet sch er.at
www.oet sch er.at

Hochkar Bergbahnen GmbH
Hochkar
Bergbahnen
GmbH
3354 Göstling/Ybbs
46

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

PÁNSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ
BUNDA

PÁNSKÁ SBALITELNÁ PÉŘOVÁ
BUNDA

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4749422

XS - XXL

(20)4749414

XS - XXL

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

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

cena

cena

popis

popis

Vodní sloupec 20 000 mm

Extrémně lehká a výborně stlačitelná

12 420 Kč

7 460 Kč

Dá se složit do své boční kapsy

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod

Povrchová úprava DWR pro větší
voděodolnost

Prošívaná konstrukce „baffle” s plně
lepenými švy
Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®

Neodepínací kapuce s reflexním
stahovacím páskem

Neodepínací kapuce s reflexním
stahovacím páskem

MATERIály
Vnější tkanina: superlehký mikroripstop
23 g/m2 s jemností 10 DEN

Odepínací protisněhový pás
Kapsa na skipas

Izolace: prachové peří 90/10 fill power 750

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

barevné provedení

Y44
červená chilli
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Y43
sytě modrá

barevné provedení

Y41
luxusní černá

I64
černá iris

Y45
chilli červená/
zářivě červená

Y41
luxusní černá

Y67
ocelově šedá

Y47
hnědá

PÁNSKÁ SBALITELNÁ PÉŘOVÁ
VESTA

DÁMSKÁ LYŽAŘSKÁ PÉŘOVÁ
BUNDA

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4749415

XS - 4XL

(20)4749429

XXS - XL

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

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

cena

cena

5 720 Kč

12 420 Kč

popis

popis

Extrémně lehká a výborně stlačitelná

Vodní sloupec 20 000 mm

Dá se složit do své boční kapsy

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod.
Prošívaná konstrukce „baffle” s plně
lepenými švy

Povrchová úprava DWR pro větší
voděodolnost

MATERIály
Vnější tkanina: superlehký mikroripstop
23 g/m2 s jemností 10 DEN
Izolace: prachové peří 90/10 fill power 750

Vodoodpudivý přední zip
YKK®AquaGuard®
Neodepínací kapuce s reflexním
stahovacím páskem
Odepínací protisněhový pás
Kapsa na skipas

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

barevné provedení

Y45
zářivě červená

Y41
luxusní černá

Y67
ocelově šedá

Y44
červená chilli

Y49
tyrkysová

Y41
luxusní černá

Y47
světle hnědá
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PÉŘOVÉ BUNDY

DÁMSKÁ SBALITELNÁ PÉŘOVÁ BUNDA
ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4749426

XXS - XL

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

cena

7 460 Kč
popis
Extrémně lehká a výborně stlačitelná
Dá se složit do své boční kapsy
Povrchová úprava DWR pro větší
voděodolnost
Neodepínací kapuce s reflexním
stahovacím páskem

MATERIály
Vnější tkanina: superlehký mikroripstop
23 g/m2 s jemností 10 DEN
Izolace: prachové peří 90/10 fill power 750

barevné provedení

Y52
šedo-zelenkavá

Y67
ocelově šedá

Y48
tmavě růžová

ČAS pro NÁS – Zimní ČAS pro rodinu

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

Tip pro
rodiny:

Ušetřete s dětským skipasem za 1 euro!
Nejlepší nabídka pro rodiny za nejlepší cenu: Ke každému 6dennímu skipasu pro dospělého dostanete
jeden dětský jen za 1 euro denně! A to nejlepší teprve následuje: skipas je volitelnou kartou mezi
pestrou nabídkou na sjezdovkách a nabídkou termálních lázní Römerbad! Ušetříte až 114 eur za dítě!
Skipas za 1 euro dostanete od 7. 1. do 9. 3. 2018 a je určen pro děti do 12 let.

• NÁŠ ZDROJ KLIDU: 7 nocí pro 2 dospělé a 2 děti (do 6 let) v rodinných pokojích kategorie Suite.
• NÁŠ ZDROJ POŽITKŮ: ¾ penze z oceňované kuchyně (ocenění Zelená čepice) & denně zdarma poukázka na polévku na
chatě Maibrunn.
• NÁŠ ČAS ODPOČINKU: wellness pro dospělé v Eschenhof SPA s bonusem 30 eur na dospělého v bonusových týdnech
Eschenhofu.
• NÁŠ ČAS ZÁŽITKŮ: hlídání dětí u Evy & rodinný vodní svět s vnitřním a venkovním bazénem.
• NÁŠ ČAS POBYTU V PŘÍRODĚ: program „Nature Experience“ pro celou rodinu s průvodcem.
• TIP: SKIPAS ZA 1 euro (7. 1.– 9. 3. 2018)
Od 1 464 eur za 2 dospělé + 2 děti
do 6 let (závisí na termínu) + možnost
doobjednání 6denního skipasu pro
dospělého + dětského skipasu za 1 euro.
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BEZPEČNOST

ACTION WAVE PRO

ACTIVE SHIELD EVO

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879855 - 01
(20)4879856 - 02
(20)4879857 - 03
(20)4879858 - 04

S-M
S-M
M-L
L - XL

(20)4879852 - 01
(20)4879853 - 02

S - XL
S - XL

cena

cena

2 760 Kč

popis

popis

Nastavitelné ramenní popruhy

Nastavitelné ramenní popruhy

3 180 Kč

Nastavitelný bederní pás

Nastavitelný bederní pás

Pohodlná podšívka z materiálu 3D Bubble
Kloubové spojení pro snadný pohyb do
stran

barevné verze

Pohodlná podšívka z materiálu Double
Jersey

barevné verze

Kloubové spojení pro snadný pohyb do
stran

OCHRANA

OCHRANA

Chránič páteře Wave

Chránič páteře Shield Air

Perforované vnější pláty z polypropylenu

Perforované vnější pláty z polypropylenu

Vnitřní jádro s aluminiovou plástvovou
strukturou

HOMOLOGACE
EN 1621.2 úroveň 2

HOMOLOGACE

003
bílá

EN 1621.2 úroveň 2

003
bílá

ULTIMATE BAP EVO

DĚTSKÝ CHRÁNIČ PÁTEŘE EVO

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879861 - 01
(20)4879862 - 02
(20)4879863 - 03

S - XL
S - XL
S - XL

(20)4879887 - 01
(20)4879888 - 02
(20)4879889 - 03

JS - JXL
JS - JXL
JS - JXL

cena

cena

1 840 Kč – 01
2 060 Kč – 02
2 060 Kč – 03

2 110 Kč – 01
2 280 Kč – 02
2 420 Kč – 03

popis

popis

Nastavitelné ramenní popruhy

Nastavitelné ramenní popruhy

Nastavitelný bederní pás

Nastavitelný bederní pás

OCHRANA

barevné verze

Chránič páteře BAP

OCHRANA

barevné verze

Chránič páteře BAP

Perforované vnější pláty z polypropylenu

Perforované vnější pláty z polypropylenu

HOMOLOGACE

HOMOLOGACE

EN 1621.2 úroveň 1

EN 1621.2 úroveň 1

003
bílá

002
červená
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BEZPEČNOST

PÁNSKÁ VESTA FLEXAGON

DÁMSKÁ VESTA FLEXAGON

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879955

XS - 3XL

(20)4879956

XS - XXL

cena

cena

popis

popis

materiály

materiály

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole
mesh odolný proti zatrhávání

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh
odolný proti zatrhávání

5 470 Kč

5 470 Kč
Nastavitelný a odepínací bederní pás

Nastavitelný a odepínací bederní pás

Měkká pěna s tvarovou pamětí Crash
Absorb

Měkká pěna s tvarovou pamětí Crash
Absorb

OCHRANA

OCHRANA

Chránič páteře s technologií Flexagon

Chránič páteře s technologií Flexagon

Polstrování žeber

Polstrování žeber

HOMOLOGACE

HOMOLOGACE

EN 1621.2 úroveň 2

EN 1621.2 úroveň 2

barevné verze

barevné verze

061
černá/černá

061
černá/černá

Y55
bílá s nádechem šedé/
zářivě červená

DĚTSKÁ VESTA FLEXAGON

VESTA FLEXAGON LITE

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879957

JXS - JXXL

(20)4879989

XXS - XXL

cena

cena

popis

materiály

materiály

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh
odolný proti proti zatrhávání

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh
odolný proti zatrhávání

OCHRANA

3 850 Kč

Y97
bílá s nádechem šedé/
tmavě růžová

3 200 Kč
Měkká pěna s tvarovou pamětí Crash
Absorb

Nastavitelný a odepínací bederní pás

Měkká pěna s tvarovou pamětí Crash
Absorb

Chránič páteře Flexagon Lite

HOMOLOGACE

OCHRANA

EN 1621.2 úroveň 1

Chránič páteře s technologií Flexagon
Polstrování žeber

HOMOLOGACE
EN 1621.2 úroveň 2

barevné verze

barevné verze

061
černá/černá
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Y55
bílá s nádechem šedé/
zářivě červená

622
černá/bílá

SOFT FLEX HYBRID

VESTA FLEX LITE

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879948 - PÁNSKÁ
(20)4879949 - DÁMSKÁ

XXS - 5XL
XS - XXL

(20)4879943 - PÁNSKÁ
(20)4879945 - DÁMSKÁ

XS - 5XL
XS - XXL

cena

cena

popis

(20)4879946 - dětská

6 420 Kč

3 140 Kč

Nastavitelný bederní pás

JS - JXL

cena

1 720 Kč

materiály

Měkká pěna s tvarovou pamětí Crash
Absorb

materiály

Měkká pěna s tvarovou pamětí Crash
Absorb

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh
odolný proti proti zatrhávání

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh
odolný proti proti zatrhávání

OCHRANA

Chránič páteře s technologií Flex

OCHRANA

Páteřní pláty s technologií Hybrid

Chránič páteře s technologií Flex

Polstrování žeber

HOMOLOGACE

HOMOLOGACE

EN 1621.2 úroveň 1

EN 1621.2 úroveň 2

barevné verze

barevné verze

001
černá

001
černá

GILET MANIS 13

VESTA ACTION PRO

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

ČÍSLO VÝROBKU

velikosti

(20)4879915

XS - XXL

(20)4879860

XS - XXL

cena

cena

popis

popis

6 100 Kč

7 390 Kč
Nastavitelný bederní pás

Polstrování pro větší pohodlí

Pohodlná podšívka z materiálu 3D Bubble

materiály

Elastické protiskluzové silikonové pásky

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh
odolný proti proti zatrhávání

Polstrovaný límec

materiály

OCHRANA

Chránič páteře Manis

Vysoce prodyšný materiál Jersey Hole mesh
odolný proti proti zatrhávání

Vnitřní jádro z měkké paměťové pěny Crash Absorb

HOMOLOGACE

HOMOLOGACE

EN 1621.2 úroveň 1

EN 1621.2 úroveň 2

OCHRANA

Perforované vnější pláty z polypropylenu

Chránič páteře Wave

barevné verze

Perforované vnější pláty z polypropylenu
Aluminiové vnitřní jádro s plástvovou
strukturou

Polstrování hrudníku a žeber z materiálu
Crash Absorb

barevné verze

061 / 631
černá/
černá

S91
citrónově žlutá/
černá

628
černá/fluorescenč.
červená

654
bílá/fluorescenč.
červená

601
bílá/černá
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základní
vrstva
Kolekce pro rok 2017
V této sezóně představujeme tři
nové řady prémiového oblečení
určeného pro základní vrstvu:
jedna je s chladící funkcí, jedna
pro skvělé pohodlí při tréninku
a poslední nabízí kompresní
funkci na podporu svalstva.

• Základní vrstva Performance
– chladí a odvětrává
• Základní vrstva Comfort
– udržuje stálou teplotu,
je prodyšná
• Základní vrstva Compression
– pro maximální zátěž
a rychlou regeneraci
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vlevo:
DÁMSKÉ TRIČKO
S KRÁTKÝM RUKÁVEM FIRST COMFORT
003742—2001

vpravo:
TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM
FIRST COMPRESSION
004329—2001

DÁMSKÉ KRÁTKÉ
ELASTICKÉ KALHOTY FIRST COMFORT
011838—2001

KRÁTKÉ ELASTICKÉ KALHOTY
FIRST COMPRESSION
011361—2001
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