MĚJTE K HORÁM
BLÍŽ

MĚJTE K HORÁM BLÍŽ
S NOVÝM ELAN VOYAGER

Jedna věc zůstává v našem světě naprosto jasná –
věrní a oddaní lyžaři stále ještě chtějí trávit své vzácné
chvíle volného času na horách. A tváří v tvář rychle se
měnícím zvyklostem v cestování je neocenitelné vše, co
může dosažení tohoto cíle usnadnit.
Nový Elan Voyager: celosvětově první, plně funkční
skládací all-mountain lyže. Pohodlné na přepravu –
autem, vlakem nebo v letadle: jednoduše a rychle je
zabalíte do pro ně určeného zavazadla. I navzdory tomu,
že je tak prostorově efektivní, zvládne Voyager vše, co
mu náročný lyžař připraví, a to, aniž by byl omezen jeho
výkon.

LYŽAŘ NA CESTÁCH

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

MĚSTSKÝ
CESTOVATEL

Cesta z domova do lyžařského střediska nebyla
nikdy snadnější. Pevná taška na jeden pár lyží
Voyager se jednoduše vejde do auta. Do vašeho
oblíbeného lyžařského rezortu, kde si budete užívat
ty nejlepší dny na sněhu, se dostanete snadno, není
potřeba brát střešní box na auto ani skládat zadní
sedadlo.

JENOM VÝHODY

Výsledkem je lyže, která vám dovolí vyhnout se čekání
u pásu pro nadměrná zavazadla nebo v únavných
frontách u půjčoven. Lyže, se kterou můžete
carvovat na upravených svazích, plout prašanem,
nebo vrhnout se do boulí a vejde se do kufru vašeho
auta s dostatkem prostoru pro další zavazadla. Je
vyrobena tak, aby vyhovovala potřebám cestujícího
lyžaře, který vášnivě hledá rovnováhu mezi plným
pracovním programem a zdravým životním stylem.

VÝJIMEČNÝ DESIGN

Třemi hlavními cíli jsou u designu funkčnost, intuice
a trvalá kvalita. Design také zdůrazňuje užitečnost,
a to způsobem, který se soustředí pouze na podstatné
aspekty a dělá z produktu něco samozřejmého a
intuitivního. Tato lyže disponuje zcela novou skládací
funkcí, takže u jejího designu hraje velkou roli intuitivní
schopnost složení. Stavu složený/rozložený je dosaženo
rotačním pohybem, který odsune sníh či led. Části,
které jsou určeny pro složení a rotaci jsou vyrobeny tak,
aby dlouho vydržely, a to i po bezpočtu opakování.
Některé designové prvky byly inspirovány leteckou
ikonografií s odkazem na maximální mobilitu.

PRODUKTOVÁ
SPECIFIKACE

Tajemství revoluční technologie Connect u Elan Voyager
spočívá ve čtyřosém mechanismu, který lyži spojí
a zpevní skládacím pantem. Tato technologie je spojená
s podložkou Fusion s karbonovým vyztužením sloužícím
jako nosná podložka pro podporu. Tyto dvě součásti
fungují společně, aby umožnily pevnost lyže pro skvělý
výkon, ale zároveň dovolí lyži složení do pevného tvaru pro
jednoduchý transport.
Vyrobena ve slovinských Alpách – nejlepší a unikátní
technologie Amphibio Elan použitá u Voyageru – revoluční
konstrukce lyží s profily rocker a camber a odlišenou
pravou a levou lyží. Vykrojená vnitřní hrana se postará
o preciznost, držení hran a stabilitu, zatímco vyvýšená
vnější hrana odpouští chyby a postará se o hladký
a jednoduchý přechod z jednoho oblouku do druhého.
A nakonec laminované dřevěné jádro, titanalové vyztužení,
karbonové pouzdro a boční hrany RST jsou zárukou
maximální pevnosti od špičky po patku.

Technologie Connect
Vysoce vyspělý mechanismus,
který lyže spojí a pevně sevře
skládacím pantem.

ROCKER

ROCKER

CAMBER

CAMBER

Technologie Amphibio
Jednoduché zatáčení & držení
hran

Technologie Connect
Všechny komponenty do sebe
zapadnou, pevně drží a tvoří
strukturálně silnou, odolnou
a živou lyži pro velké zážitky.

ROCKER

ROCKER

KOLEKCE
VOYAGER

VOYAGER
ČERNÁ/ZELENÁ/RŮŽOVÁ
Amphibio

RYCHLOST

PROFIL

vysoká

TECHNOLOGIE

nízká

Technologie Amphibio, technologie
Connect, laminované dřevěné jádro,
titanalové vyztužení, karbonové pouzdro

prašan

127 78 110

TERÉN

GEOMETRIE
proměnlivý

DÉLKA LYŽÍ/RÁDIUS

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

upravený

DÉLKA LYŽÍ PŘI CESTOVÁNÍ

expert

PODLOŽKA

Podložka Fusion vyztužená karbonem
VÁZÁNÍ

EMX 12.0 GW Fusion X

ÚROVEŇ LYŽAŘE

87, 90, 93

pokročilý

středně pokročilý

VYBAVENÍ VOYAGER

Výbava Voyager mění definici cestování za
lyžováním a skladování lyžařského vybavení. Dvě
tašky Voyager jsou vymyšleny a zkonstruovány
pro uložení složených lyží a hůlek. Tato zavazadla
otevírají nové možnosti cestovních zážitků od
domu do vašeho oblíbeného lyžařského střediska
a zároveň zmenšují prostor na uskladnění v době
mezi dobrodružstvími.

CESTOVNÍ TAŠKA
VOYAGER

TAŠKA NA 1 PÁR LYŽÍ
VOYAGER

Na světě prostorově nejefektivnější
a nejstylovější lyžařská taška na kolečkách
vyrobená pro převoz a cestování s lyžemi,
hůlkami a dalšími věcmi z kolekce Elan
Voyager, které se vejdou do jednoho
zavazadla!

Nejkvalitnější a nejelegantnější lyžařská
taška na světě, která je speciálně vyrobená
pro lyže a hůlky kolekce Elan Voyager.
Pevná a prostorná taška je skvělá pro
jednoduché a pohodlné cestování.
VYBAVENÍ

VYBAVENÍ

Dva hlavní velké samostatné oddíly, dvě
přední kapsy na zip, výsuvná rukojeť, tichá
kolečka, rukojeti na nošení, dvě vnitřní
kapsy z materiálu mesh, kapsička na
jmenovku
ROZMĚRY

Velký hlavní oddíl, dvě přední kapsy na zip,
vnitřní kapsa z materiálu mesh, odnímatelný
ramenní popruh, rukojeť na nošení
ROZMĚRY

Schváleno pro check-in: š+h+v < 156 cm,
Velikost: 100x26x18 cm, Objem: 34 l,
Hmotnost: 1,7 kg

Schváleno pro check-in: š+h+v < 156 cm,
Velikost: 100x25x31 cm, Objem: 75 l,
Hmotnost: 7 kg

BARVA

BARVA

MATERIÁL

Černá / detaily v elanové zelené

Vysoce odolný polyester
(polyester 600D), PVC

MATERIÁL

Vysoce odolný polyester
(polyester 600D), PVC

HŮLKY VOYAGER
Typ: pro dospělé, Délka: 95–130 cm
(teleskopická), Tubus: Alu 7075/karbon,
Profil: Ø 16/14 mm, Aretace: hliník,
Rukojeť: Bulwark Cork BIC, Poutko:
Elan Velcro na suchý zip, Talířek:
odnímatelný 50 mm + e-talířek
s karbidovým bodcem TS, Materiál:
16 mm – ALU 7075, 14 mm – karbon

VOYAGER KARTÁČ
NA ODSTRANĚNÍ
SNĚHU*
Pohodlně odstraní sníh z lyží po konci
lyžování.
* Obě položky jsou

Černá / detaily v elanové zelené

VOYAGER
SUŠÍCÍ HADŘÍK*
Osuší vaše lyže před uložením.

součástí Cestovní
tašky i lyžařské tašky
na 1 pár lyží

JAK POUŽÍVAT VAŠE LYŽE
VOYAGER

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před prvním použitím prosíme
navštivte vašeho místního certifikovaného prodejce pro
nastavení vázání. Najdete ho na elanskis.com/dealers.
Všechny kroky týkající se složení a rozložení lyží Voyager jsou
zvládnutelné bez použití nástrojů. Při sestavování nebo rozkládání
lyží nepoužívejte nadměrnou sílu, všechny kroky se dají provést
lehce.
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04

Palcem posuňte záklopku směrem k vázání
a zvedněte pomocí ukazováčku.

Posuňte západku palcem směrem
k vázání a stiskněte.

ODEMKNOUT
2

ZVEDNOUT

2

Rozložte lyže.

Otočte podložku s vázáním
a zarovnejte s lyží.

2

STISKNOUT

1

POSUNOUT

POSUNOUT
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STISKNOUT

1

1

1
POSUNOUT

02

UZAMKNOUT
2

ZVEDNOUT

POSUNOUT

05

Pevně stiskněte brzdový pedál a posuňte páčku
dolů do horizontální polohy.

PATA
ZMÁČKNOUT
A PODRŽET
BRZDOVÝ PEDÁL
1

PATA

POMALU UVOLNIT
BRZDOVÝ PEDÁL
3

2
ROZLOŽIT

OTOČIT & ZAROVNAT

POSUNOUT
PÁČKU DOLŮ

MĚNÍ SE PRAVIDLA HRY

Voyager je další z vysoce inovativních výrobků, na které se
Elan zaměřuje v posledních deseti letech, a dokladem toho,
že Elan je hlavní značkou pro inovace v celém lyžařském
průmyslu.
Voyager je první plně funkční skládací lyží, která lyžuje na
upravených svazích jako závodní lyže a zvládne jednoduše
každý terén. Díky revoluční technologii Elan Connect jsou
skládací lyže jednoduché a efektivní pro přepravu, aniž
by byl snížen jejich výkon na sjezdovkách. Tato inovativní
technologie je tak dobrá, že i ti nejzkušenější lyžaři byli
ohromeni, když jsme jim ukázali lyže, na kterých lyžovali,
složené. Unikátní profil Elan Amphibio, laminované dřevěné
jádro, titanalové vyztužení, karbonové pouzdro a boční hrany
RST jsou zárukou výkonu, který očekáváte od Elanu, zatímco
speciálně vyrobená podložka Fusion a konstrukční prvky
technologie Connect jsou nedílnou součástí tohoto výkonu
a ještě navíc umožní složení lyží.
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Lyžování je naší vášní, vždycky bylo a vždycky bude.
Proto nepřestáváme přemýšlet a vynalézat. Říká se, že
seznam inovací od Elanu, který zásadně změnil způsob,
jakým dnes lyžujeme, je velmi dlouhý, ale my si to
nemyslíme. Stále pokračujeme v práci a tvoříme. První
carvingové lyže, první lyže s technologií Amphibio, která
rozlišuje pravou a levou lyži, Fusion – první integrované
lyžařské vázání na světě, nejlehčí dámské lyže na
světě a tak dále, a tak dále. Ale to stále není všechno.
Seznamte se s novými skládacími lyžemi Voyager, které
jsou vyrobeny pro nová dobrodružství vás, nás i našich
přátel.
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TRADICE INOVACÍ

HISTORIE

Již více než 75 let je Elan předním inovátorem
v lyžařském průmyslu a dokladem toho jsou
také technologie, které nabízí Voyager. Tým
designerů na cestrále ve slovinských Alpách
strávil roky nad detailním dolaďováním
Voyagera, aby si byl jistý, že dosáhne takové
mimořádné kvality, kterou je Elan proslulý.

Elan je nadšeným výrobcem lyží ve slovinských Alpách
s více než 75 lety zkušeností s ruční výrobou těch
nejlepších lyží na světě pro přátele a rodiny, které
vyznávají lyžařský životní styl. Inovativní produkty Elanu,
které rok co rok sklízejí chválu v testech a dostávají
ocenění za design, jsou odrazem tradice značky a vášně
nejen pro výrobu lyží, ale hlavně pro výrobu lepších lyží,
které se v horách postarají o celoživotní zážitky.
Elan je o dobrých časech a nejlepší jsou ty, které
strávíme s přáteli a rodinou na horách. Ať se jedná
o víkendovou cestu do vašeho místního lyžařského
střediska nebo túru ve volné přírodě s vašimi kamarády.
Ty nejlepší momenty zažíváte, když jste obklopeni těmi,
kteří jsou vám nejbližší.

Fotografie: Fred Murray & Steve Reid (titulní fotografie), Fred Murray (lyžaři na cestě), Samo Vidic, Elan archív

ALWAYS GOOD TIMES

www.elanskis.com

