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w południowej części Alp
GWARANCJA ŚNIEGU, JAZDA
NA ŁYŻWACH PODCZAS
ADWENTOWEGO TARGU –
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE
TERMALNE CENTRUM
W AUSTRII.
Odkryj magię zimy w górach
u podnóża Alp koło Villach w ośrodku
Gerlitzen Alpe i Dreiländereck.

Zabawa na nartach w czystej formie dla całej rodziny
w Gerlitzen Alpe. Największy ośrodek narciarski wcentrum Karyntii Środkowej oferuje szerokie stoki i jedną
z najlepszych szkół narciarskich w kraju oraz mnóstwo
śniegu. Dzięki najnowocześniejszej technice naśnieżania, na południowej stronie Alp, sezon narciarski zaczynamy już od 1 grudnia do początku kwietnia.
Jeszcze bardziej przyjemne może być rodzinne narciarstwo w Dreiländereck w Arnoldstein. Znajdziesz tutaj
stoki dla początkujących i zaawansowanych narciarzy,
oryginalne chaty i długi na 8km tor saneczkowy. Dobrym typem dla narciarzy skitourowych i turystyki zimowej są Dobratsch i Alpen Nature Park Arena.
Dla tych, którzy chcą cieszyć się wieczornym odprężeniem, zrelaksować swoje myśli i ciało: można uzyskać
20 % zniżkę na najnowocześniejsze termalne centrum
w Austrii Kärnten Therme Warmbad-Villach. Poza
tym zapraszamy do odwiedzin Adwentowego Targu
w Villach nad rzeką Drawą (17. 11.–24. 12. 2017)
z szeroką ofertą artystyczną i kulinarną.
www.skiing-villach.com/pl

INFORMACJE, PYTANIA I ZAMÓWIENIE KATALOGU
Region Villach Tourismus, Karyntia, Austria, tel.: +43 (0) 4242/42000, e-mail: office@region-villach.at, www.region-villach.at

Hotelowa wioska
Naturel Hoteldorf
SCHÖNLEITN
Zimowe wakacje całkowicie
bez obaw za dobrą cenę!
Wasze narciarskie wakacje w pobliżu Villach w ośrodku Gerlitzen Alpe i Dreiländereck. Zapraszamy Państwa do uroczego hotelu Naturel Hoteldorf SCHÖNLEITN
w przytulnych apartamentach ze śniadaniem, rozszerzeniem do HB lub forma samowystarczalnej rezydencji. Idealny dla par, przyjaciół i rodzin.

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

Bezpłatny autobus dla narciarzy zabierze Cię z wioski do Dreiländereck, Gerlitzen
Alpe i z powrotem. Szkoła narciarska w hotelowej wiosce oferuje również kursy narciarskie i posiada wypożyczalnię sprzętu narciarskiego.
Inne atrakcje zimowe: wellness w wiosce hotelowej, saneczkarstwo, wycieczki na
rakietach śnieżnych, wycieczki skitourowe i inne wspaniałe ośrodki narciarskie w pobliżu 40 km (Tarvisio / Monte Lussari, Kranjska Gora).

Region Villach, Franz Gerdl

Sporty zimowe – niezależnie od tego, czy chodzi o jazdę
na nartach, snowboardzie, sankach, łyżwach, narciarstwie
biegowym czy rakietach śnieżnych: 4 resorty narciarskie odpowiednie
dla rodzin z dziećmi są w zasięgu ośrodków narciarskich Karglhof Gerlitzen,
Dreiländereck, Monte Lussari Kranjska Gora. Dla naszych gości
autobus dla narciarzy bezpośrednio z apartamentu do ośrodka
narciarskiego Dreiländereck jest bezpłatny!
Po dniu spędzonym na świeżym powietrzu zachęcamy do skorzystania
z przytulnego apartamentu w Karglhof. Wszystkie apartamenty są w pełni
wyposażone.
Cena apartamentu od 77 euro / noc.

Zrób sobie wakacje w
przytulnym apartamencie

od 106 euro/noc!
INFO & REZERWACJA

Naturel Hotele & Kurorty, Dorf SCHÖNLEITN, tel.: +43/4254/2384
info@naturelhotels.com, www.naturelhotels.com
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TESTY NART MARKI ELAN
W POLSCE 2017-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14.–15. 01.
03.–04. 02.
10.– 11. 02.
19. 02.
24. 02.
25. 02.

ELAN TEST
ELAN TEST
ELAN AGT TOUR
ELAN AGT TOUR
ELAN AGT TOUR
ELAN AGT TOUR

STACIA NARCIARSKA SUCHE
KOSZAŁKOWO
Białka Tatrzańska Kotelnica
Mountain Resort Szczyrk
CZARNA GÓRA RESORT
SKI ARENA ZIELENIEC

www.skisuche.com
www.wiezyca.pl
bialkatatrzanska.pl
www.szczyrkowski.pl
www.czarnagora.pl
www.zieleniec.pl

TESTY NART MARKI ELAN
DOSTĘPNE POZA KRAJEM 2017-2018
7.
8.

05.–11. 11.
13.–20. 01.

ELAN TEST
ELAN TEST

HINTERTUX GLETSCHER
ZILLERTALER ARENA

www.zillertalerinfo.eu
www.zillertalerinfo.eu
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www.samerhof.at/free4kids

Ciesz się swoim urlopem
w najlepszym ośrodku
narciarskim Nassfeld w
austriackiej Karyntii!
4 * Hotel & Appartements Samerhof w
samym centrum ośrodka narciarskiego!

Trasy narciarskie, gondola, a także wszystkie obiekty ośrodka
narciarskiego znajdują się w odległości krótkiego spaceru od
hotelu!

HOTEL • APPARTEMENTS • RESTAURANT • STRANDBAD

5 dni z 4 noclegami ze śniadaniem w formie bufetu i kolacją,
wstęp do naszej strefy wellness z saunami i ogrzewanym
basenem wellness z 2-dniowym
kartnetem GOLDEN NASSFELD

od € 459.- od osoby

© nassfeld.at

Zarezerwuj doskonałe połączenie jazdy na
nartach - wellness - i najlepszą lokalizację
Tak tani i przyjemny może być tylko urlop w samym centrum
ośrodka narciarskiego Nassfeld!
W wybranych terminach, dzieci do lat 10 mają zapewnione
bezpłatne zakwaterowanie w pokoju rodziców, z wyżywieniem
i karnetem: www.samerhof.at/free4kids
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
4 * Hotel i apartamenty SAMERHOF
A-9631 Tröpolach / NASSFELD 7
Karyntia / Austria
Telefon: 0043 (0) 4285 52320
Mail: info@samerhof.at

O firmnie ina sport
Kim jesteśmy.
Należymy do znaczących firm dystrybujących markowy sprzęt sportowy w Czechach, Słowacji i od stycznia 2017 roku również w Polsce.
Firma INA SPORT istnieje od 1998 roku i jest absolutnym liderem sprzedaży nart Elan w Europie.
W grudniu ubiegłego roku firma Elan przechodzi gruntowną modernizację. W związku z powyższym zmieniony zostanł również sposób dystrybucji.
Nowym importerem na rynku polskim, czeskim i słowackim, została czeska firma INA Sport, która działa na rynku polskim poprzez swoich przedstawicieli.
Firma INA Sport jako dystrybutor marki ELAN w Polsce jest reprezentowana przez dwie wyjątkowe kobiety, Tereze Trtikovą i Dagmare Krzyżyńską.
Obie mają bowiem przeszłość czołowych zawodniczek swoich krajów osiągając znakomite wyniki w narciastwie alpejskim na arenach międzynarodowych.
Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy na Testy nart marki ELAN w Polsce podczas zimowych ferii, gdzie z przyjemnością spotkamy się z Państwem,
by osobiście doradzić i wspólnie przetestować najnowszą kolekcję nart ELAN na sezon 2018/2019 lub podyskutować o trendach i najnowszej technice jazdy
😊

Dagmara Krzyżyńska

Tereza Trtíková

• R
 eprezentantka Kadry Narodowej i Olimpijskiej w Narciarstwie Alpejskim
w latach 1996–2007
• 3x złota medalistka Uniwersjady 2001/2003
• Zdobywczyni Pucharu Europy w GS w 2003/2004
• 25-krotna medalistka Mistrzostw Polski
• Olimpijka Turyn 2006 (25-ce w GS podczas Igrzysk Olimpijskich)
• Zdobywczyni całego cyklu Pucharu Europy w SKICROSS w 2008
• 8-ma zawodniczka Pucharu Świata w Skicross w 2008 r
• 7 lat Trener

• R
 eprezentantka Kadry Narodowej Czech w Narciarstwie Alpejskim
w latach 1996–2005
• 12-krotna medalistka Mistrzostwa Czech
• Zdobywczyni Pucharu EP UNI 2003
• Srebrna medalistka Uniwersjady 2003
• Nominacja na Mistrzostwa Świata 2003 (GS, SG, DH, KOM)
• 8 lat Trener

Nasza nowa twarz – ELAN Skis Poland – trzymamy kciuki w sezonu 2017/2018
Szymon Bebenek – alpejczyk
Nazywam się Szymon Bębenek. Mam 19 lat (06. 01. 1998r.), jestem mieszkańcem Krynicy-Zdrój. Od najmłodszych lat
uprawiam Narciarstwo Alpejskie. Dzięki pracy i oddaniu dyscyplinie od małego odnosiłem sukcesy na arenie krajowej
oraz międzynarodowej. Ta droga doprowadziła mnie do bycia członkiem Kadry Narodowej.
Reprezentowałem nasz kraj na takich imprezach jak:
• Trofeo Topolino (ITA) 4 miejsce
• Skiinterkriterium Ricky (CZE) 1 miejsce
• Trofeo Pinocchio (ITA) 1 miejsce
• Trofeo Boruffa (AND) 2 miejsce
• 6-krotny uczestnikoraz wielokrotny medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
• Członek reprezentacji Olimpijskiej PKOL: European Young Olimpic Festival 2014 (LIE),
Young Olimpic Games 2016 (NOR)
• 3-krotny zdobywca klasyfikacji generalnej MPP
• 6x złotych, 5x srebrnych, 2x brązowe medali Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
• 2 złote medale zawodów FIS kat. children
• 2 i 3 miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów – Soczi kat. kadet
• Kilkakrotny zwycięzca zawodów FIS kat. Senior
• 2x Mistrz Polski Juniorów
• Brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów 2017
• Od roku 2015 członek Kadry Narodowej
• W sezonie 2017/2018 został zawodnikiem marki ELAN
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Good Times
NARCIARSTWO JEST PARADOKSEM
Narciarstwo to indywidualny sport, którego uprawianie – tak naprawdę – sprawia największa przyjemność, gdy jezdzimy w grupie.
Samotna jazda na nartach może i relaksuje, lecz nie dostarcza tyle frajdy. Samemu na wyciągu? Samemu, gdy wieje mroźny wiatr,
lub mgła utrudnia powrót? Samemu podczas lanczu w górskiej chacie? Nie, to brzmi raczej słabo. Niemniej jednak, gdy zaprosić do
wspólnej zabawy przyjaciół lub rodzinę, sytuacja ulega drastycznej zmianie. Zdobywasz doświadczenie. Doświadczasz przygód.
Zyskujesz wspomnienia, które zapadają w pamięci na całe lata.
Z tego też względu idealny dzień na nartach to nie taki, gdy panują idealne warunki i świeci słońce (choć to również ważne). Idealny
dzień to taki, który jest pełen emocji i wrażeń, pełen radości i wspólnej zabawy. Taki, po którym przybijasz z przyjaciółmi piątkę
dziękując za spędzony razem czas. Udany dzień na nartach dla wielu z nas oznacza coś zupełnie innego, niemniej jednak, wspólnym
mianownikiem jest zawsze dobra zabawa.
Dlatego chcemy, by nasi klienci spędzali czas w górach jak najlepiej, czerpiąc przyjemność z obcowania z naturą i przyjaciółmi.
Doskonała zabawa w gronie znajomych, z rodziną, dziećmi, rodzicami, partnerem, bratem, siostrą lub kuzynem – o to właśnie chodzi
w narciarstwie!
Z narciarstwa czerpiemy wspomnienia, a wspomnienia sprzyjają nawiązywaniu więzów. Dlatego też tak bardzo dbamy, by
narciarstwo było dla was źródłem największych przyjemności.
Elan archive

7

Always Good Times... od ponad 70 lat
Zawsze dobre czasy to coś więcej niż tylko motto marki Elan. Są to słowa, dla których żyjemy. Jesteśmy zaszczyceni, że od ponad 70 lat produkujemy narty w Alpach Słowenii. Tworzymy narty –
to jest nasza główna misja. Zapewniamy narciarzom sprzęt, który pozwala cieszyć się tym pięknym sportem i spędzać niesamowity czas w górach, który zawsze lubimy wspominać. Możemy
śmiało powiedzieć, że od kilkudziesięciu lat dostarczamy wspaniałe doznania narciarzom na całym świecie i jesteśmy z tego bardzo dumni.
Aby zaoferować najlepsze narty współpracujemy z czołowymi osobowościami narciarstwa, takimi jak, Glen Plake, Ingemar Stenmark Matthias Mayr, Davo Karničar i inni. Wielki ukłon należy
również do naszej pracowni W Studio, która tworzy innowacje dla kobiet. Produkty te, odniosły wielki sukces zarówno wśród narciarzy, jak i szerszym kręgu. Jesteśmy też dumni z naszego
zespołu skicrossowych zawodników, którzy mają doskonałe wyniki na nartach Elan.
Nasza przełomowe technologie i innowacje, które w ostatnich latach zdobyły wiele nagród, dzięki czemu miliony narciarzy na całym świecie cieszy się białym szaleństwem bardzo
przyjemnie i przyczyniła się do fundamentalnych zmian w jeździe na nartach. Narciarze Elan pojawiają się nie tylko na stokach, ale także na najwyższych stopniach podium podczas ważnych
międzynarodowych zawodach narciarskich, na najwyższych górach na świecie i odległych obszarach górskich. Wszyscy jesteśmy wielką rodziną narciarską. Cieszymy się, że Ty i twoja rodzina
i przyjaciele są jej częścią. Bo gdzie są narciarze, są ZAWSZE DOBRE CZASY.
Twój zespół Elan

news

Super Ski Crossers
W ostatnich latach żywy, zielony kolor nart race’owych na
trasach Ski Crossu widywany jest coraz częściej. Nasz team
tworzy międzynarodowe grono znamienitych zawodników:
Kanadyjczycy – Kevin Drury, Mathieu Leduc, Brady Leman, Dave
Duncan, Ian Deans, Kelsey Serwa, Brittany Phelean i Georgia
Simmerling, Rosjanie – Semen Denshchikov, Egor Korotkov,
Sergei Ridzik i Anastasiia Chirtcova, Włoch – Marco Tomasi,
Szwedzi – Eric Mobarg, David Mobarg i Vikor Sticko, Francuzi –
Terence Tchiknavorian i Sebastian Lepage, Słoweńcy – Filip
Flisar i Blaz Ogorelc, Czeszka – Nikol Kucerova i Szwajcar – Ryan
Regez. W zeszłym sezonie nasi zawodnicy aż jedenastokrotnie
stawali na podium, w tym czterokrotnie na jego najwyższym
stopniu. Jako team, pięćdziesięciokrotnie kwalifikowali się do
pierwszej dziesiątki. Największe sukcesy osiągnęli Brady Leman
i Filip Flisar, którzy sezon w klasyfikacji generalnej zakończyli na
drugim i czwartym miejscu.

Elan wybrany najlepszym
dystrybutorem na niemieckim rynku
Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez agencję
sportową SAZ, Elan uznany został za najlepszego dostawcę
sprzętu narciarskiego na niemieckim rynku. W ankiecie
udział wzięło 180 dystrybutorów, którzy konkurowali w ośmiu
kategoriach. W klasyfikacji generalnej Elan zebrał najwięcej
punktów, awansując z zeszłorocznej trzeciej lokaty na
pierwszą. – W Elanie stawimy klienta na pierwszym miejscu;
przyznane nam wyróżnienie jest potwierdzeniem, że obraliśmy
właściwą drogę. – komentuje Marc Hasenstein, CEO Elana na
Europę Środkową. – Klienci i ich potrzeby zawsze stanowiły
priorytet. Skrupulatnie planujemy i realizujemy nasze strategie
marketingowe mające na celu umocnienie pozycji marki na
rynku i inwestycje w nowe, innowacyjne produkty. – dodaje
Hasenstein.

Szwajcaria – Elan Apres Ski

Mobilna ekspozycja sprzętu Elana

Dwa wyjątkowe miejsca w szwajcarskich Alpach: górskie chaty
Fuxägufer w Davos i Adler w Zermatt. Dzięki współpracy z White
Wilderness Heliskiing Elan zaprasza do ekskluzywnych, słynących
z gościnności i wybornej kuchni alpejskich chat położonych w
jednych z najbardziej znanych regionów narciarskich Europy.
Wszystko w myśl dewizy „Always Good Times”!

Na dość oryginalny pomysł wpadł amerykański przedstawiciel
Elana. Ryan McMullin zaprojektował stoisko ze sprzętem
słoweńskiej firmy w 8-metrowej ciężarówce, którą podróżuje
przez Utah, stan słynący z genialnych warunków śniegowych
i nowoczesnych stacji narciarskich. W ciężarówce, prócz
wspomnianej ekspozycji, znajdują się wszelkie udogodnienia
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Elan współpracuje
z największymi ośrodkami
narciarskimi w Chinach
Chiny stanowią obecnie największy na świecie rynek narciarski.
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, przy dużym wsparciu ze
strony władz, powstało wiele regionów narciarskich, z których
korzysta coraz większa rzesza miłośników tego sportu. Dzięki
nawiązaniu współpracy z głównymi stacjami narciarskimi,
pozycja Elana w Chinach jest dobrze ugruntowana, a w wyniku
podpisania długoterminowych kontraktów, słoweńska firma
wyposaży w sprzęt instruktorów pracujących w takich stacjach
jak Nanshan, Wanlong i Jundushan. Narty i buty Elana znajdą
się również w tamtejszych wypożyczalniach. Bez wątpienia,
w świetle zbliżającej się Olimpiady w 2022 roku w Pekinie,
współpraca z chińskim rynkiem rozwinie przed Elanem zupełnie
nowe możliwości.

umożliwiające wygodną i bezpieczną eskapadę, czyli kuchnia,
łazienka i przestrzeń do zabawy. Wszyscy zainteresowani
sprzętem Elana mogą wygodnie zasiąść na skórzanych
kanapach i w komfortowych warunkach posłuchać cennych
informacji na temat aktualnej kolekcji. Gratulujemy pomysłu!

franz FERDINAND
Mountain Resort Nassfeld
Narciarski Ośrodek FERDINAND –
Typ miejskiego stylu życia
smartfonowej generacji aktywnych
sportowców. Znajduje się bezpośrednio
przy dolnej stacji kolejki linowej
ośrodka narciarskiego Nassfeld.
Uwagę zwraca szklana architektura hotelu.
Ponieważ jest to lifestylowy hotel typu miejskiego
dedykowany dla smartfonowej generacji aktywnych
sportowowo ludzi. Szybkie łącze internetowe, ładny
design mebli, doskonałe łóżka i gastronomia
w klimacie miejskim.

Radość z jazdy na nartach w Nassfeld

OTWARCIE

w grudniu 2017
Resort oferuje ponad 144 dobrze wyposażonych
pokoi, optymalnie urządzone aby zaspokoić potrzeby
aktywnych sportowo gości. Dostępny jest także
szeroko pojęty Sport Space, w tym suszarnia na buty
narciarskie.
Dzięki 16-metrowej ściance wspinaczkowej, Franz
oferuje FERDINAND Mountain Resort najwyższą
krytą ściankę wspinaczkową w Austrii. Swoje
umiejętności wspinaczkowe mogą przetestować
nasi goście na boulderingowej ścianie, dzieci mają
okazję na maksymalne szaleństwo w centrum zabawy.
Bogata oferta kulinarna i salon z barem sprawią, że
hotel będzie miejscem spotkań. franz Ferdinand jest
miejskim miejscem w przyrodzie, gdzie duża i mała
przygoda staną się rzeczywistością.
franz FERDINAND, ośrodek narciarski Nassfeld
Odwiedź nas jeszcze dzisiaj www.franz-ferdinand.at

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

MIĘDZYNARODOWE WYRÓŻNIENIA
DLA PRODUKTÓW MARKI ELAN
To kolejny rok z rzędu, w którym narty Elana
zebrały międzynarodowe nagrody i wyróżnienia.
Innowacyjność, design, jakość i oryginalny charakter
naszych produktów urzekły międzynarodowe grono
jurorów i testerów, którzy nagrodzili je prestiżowymi
nagrodami. Kolejny rok z rzędu zgarnęliśmy m.in.
nagrodę Red Dot oraz nagrody na targach ISPO
w Monachium.
Red Dot to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na
świecie przyznawana produktom wyróżniającym się
pod względem designu i innowacyjności. W tym roku,
w kategorii High Design Quality wyróżnienie zdobyły
nasze narty Elan Ibex 84 Carbon XLT. Jesteśmy
niezwykle dumni, bo od 2017 roku to już 17. nagroda
Red Dot, jaka trafia w nasze ręce.

Elan doceniony również został na Międzynarodowych
Branżowych Targach Sprzętu i Mody Sportowej ISPO
w Monachium, skąd przywiózł dwie nagrody:
• 	ISPO Award Gold Winner za narty tourowe Ibex 84
Carbon XLT;
• ISPO Award Winner za narty SLX Fusion.
W Stanach, tamtejszy Ski Magazin wyróżnił tytułem
Hot Gear damskie narty Ripstick 102 W oraz narty
tourowe Ibex 84 Carbon XLT, podczas gdy poświęcona
sportom zimowym strona pugski.com uznała SLX
Fusion za Best in the Snow. Co więcej, podczas
tegorocznej edycji SIA Snow Show w Denver, Elan
zgarnął kolejne pięć nagród.

Wszystkie przyznane nam nagrody są potwierdzeniem
najwyższej jakości, innowacyjności i nowoczesnego
designu, czyli cech wyróżniających nasz sprzęt. Bez
wątpienia narty Elana zaliczają się dziś do jednych
z najlepszych na świecie. Tegoroczne targi ISPO
rozpoczęły się dla nas lepiej niż sądziliśmy. Narty
tourowe Elana Ibex otrzymały nagrodę Gold Winner,
najwyższe wyróżnienie w swojej kategorii, co
ilustruje jak doskonałej jakości produkty wychodzą
spod naszej igły. Na koniec wspomnę jeszcze,
że nasz przedstawiciel handlowy w Niemczech
okrzyknięty został najlepszym dostawcą roku. Tak
prężnie działająca sieć dystrybucji i przemyślany
marketing z pewnością również przyczyniają się do
sukcesu marki. – komentuje Leon Korošec dyrektor
departamentu sportów zimowych Elana.

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

Delikatnie mielona zielona herbata

To w 100% naturalny napój dla sportowców.
Praktyczne opakowanie kieszonkowe w podróży, na trening lub w plecaku.

www.matchaplanet.pl

Zima
ajce
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KATSCHBERG
Doświadczenie Bożego Narodzenia w oryginalnej formie – Drogi
Adwentowej w Katschberg
W grudniu masz wyjątkową okazję, aby doświadczyć uroku Bożego Narodzenia bez
kiczu i komercje. Na wysokości 1 750 m n.p.m. czy nowo otwarta 6,8 km wycieczka
w obie strony, aby odwiedzić kilka odnowionych chat górskich, które oferują oprócz
pięknych dekoracji również różne programy świąteczne. Na drogę adwentową przywiezie
Cię romantyczny kulig.

Boże Narodzenie i Sylwester na Landgasthof Stranachwirt i Landgasthof
Katschtalerhof
Termin: 23. 12. 2017–06. 01. 2018, 62,50 eur za osobę / noc, w tym wyżywienie HB
z minimalnym pobytem na 4 dni. W przypadku dłuższego pobytu oferujemy cenę
56,50 eur za osobę, w tym wyżywienie HB. Cena nie zawiera podatku turystycznego.
Zimowy urlop w regionie Katschberg stanie się pięknym przeżyciem, którego nie
zapomnisz! Obszar Katschberg znajduje się w idealnym miejscu na południowej stronie Alp, na pograniczu Karyntii
i Salzburga, na wysokości 1 150 m n.p.m.
do 2 220 m n.p.m. i jest idealnym miejscem
na niezapomniane zimowe wakacje!
• 70 km tras zjazdowych
• 16 nowoczesnych kolejek linowych, które
codziennie wywożą prawie 28 000 osób
na godzinę
• Dwa razy w tygodniu wieczorna jazda na
oświetlonym stoku
• Tor saneczkowy
• Kindwelt Katschi – Nauczy wasze dzieci
jeździć na nartach lub na snowboardzie
• Oferta ski-in / ski-out
• Mnóstwo atrakcji dla wszystkich gości
• Boże Narodzenie w oryginalnej formie
drogi Adwentowej w Katschberg

Landgasthof Stranachwirt

Landgasthof Katschtalerhof

Trzygwiazdkowy Landgasthof
Stranachwirt położony jest u podnóża
Katschberg, w romantycznym Sankt
Michael w Lungau. Skibus zatrzymuje się
przed hotelem, a do stoków narciarskich
w miejscowości Katschberg dostaniesz
się w 5 minut. Wieczorem warto
zrelaksować się w saunie i zjeść posiłek
w pięknej, starej restauracji. W 10 minut
można dojść z hotelu do świątecznych
targów w Sankt Michael.

Trzygwiazdkowy Landgasthof
Katschtalerhof usytuowany jest
w centrum Rennweg. Naprzeciwko hotelu
znajduje się przystanek autobusowy dla
narciarzy, który w ciągu 10 minut dowiezie
do miejscowości Katschberg. Wieczorem
można zrelaksować się w jednej z dwóch
saun. W hotelowej restauracji można
skosztować szeroki wybór typowych
austriackich potraw i zakończyć wieczór
z domowym brandy w hotelowym barze.

www.katschberg.at

www.stranachwirt.at

www.katschtalerhof.at

GANG BUNTOWNIKÓW
Skład Ski Crossowego Teamu Elana tworzy międzynarodowe grono niezwykle ciekawych i barwnych
postaci – facetów i kobiet poszukujących nowych wyzwań i nowych, górskich przygód. Choć, przede
wszystkim są narciarzami, dzielą wiele innych pasji i zainteresowań, które czynią z nich absolutnie
fantastyczne osobowości.

Martin Tekše
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Jure Niedorfer, GEPA Pictures
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Ski Cross, pod wieloma względami, to jedna z najciekawszych i najbardziej różnorodnych
dyscyplin narciarskich. Choć większość z nas kojarzy ten sport z groźnymi skokami,
ostrymi zakrętami i niebezpiecznym wyprzedzaniem, Ski Cross to coś znacznie
więcej. Przede wszystkim to jedna z tych konkurencji, uprawianie której wymaga
niezwykłych umiejętności, charyzmy i zaangażowania. Elan do współpracy
zdołał zaprosić międzynarodowe grono fantastycznych zawodników
i zawodniczek, niezwykle barwnych postaci, z których każda ma swoją
własną historię. Część z nich ma za sobą alpejską karierę, część
poświęciła się tej dyscyplinie od samego początku; pochodzą
z wielu zakątków świata, mówią wieloma językami, lecz
łączy ich wspólna pasja i hobby. Na swój sukces pracują
bardzo ciężko – chcąc przebić się w Ski Crossowym
świecie, podczas zawodów muszą dać z siebie
wszystko. Bezsprzecznie, sprzęt również odgrywa
ogromną rolę. Kevin Drury, Filip Flisar, Brady
Leman, Brittany Phelan, Kelsey Serwa,
Terence Tchiknavorian i reszta teamu
to prawdziwa, światowa śmietanka.
Warto podkreślić, że to nie tylko
zawodnicy, lecz wyjątkowe
postaci o niezwykle
wyrazistych
charakterach.
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Kevin Drury

Filip Flisar

Kelsey Serwa

Fantasty Junkie

Wild Child

Happy Pants

„Uwielbiam przebywać w górach. Przede
wszystkim jednak, uwielbiam sport. Gdy dorastałem,
niemal cały czas towarzyszyły mi treningi. Byłem
tenisistą, uprawiałem hokej, piłkę nożną, rugby,
badminton, squash i jeździłem na rowerze“, mówi
Kevin Drury. Kanadyjczyk w Ski Crossowym Teamie
Elana jest już przez kilkanaście lat. „Wiosną i jesienią
wciąż gram w hokej, latem przerzucam się na piłkę
nożną i squash. Niemniej jednak najbardziej kręci
mnie rower. Kiedy wyjeżdżam na wschód Kanady,
głównie jeżdżę na szosówce, ale latem w Whistler
przesiadam się na rower górski i uprawiam Enduro.
Jazda na rowerze ma dla mnie wiele wspólnego
z nartami. Trzeba precyzyjnie wybierać tor jazdy
i błyskawicznie pokonywać nierówności terenu.“
Pasję do uprawiania sportów zaszczepił u Kevina
ojciec, który dziś, mając sześćdziesiąt lat, niemal
codziennie zimą jeździ na nartach, a latem uprawia
kolarstwo. Prócz sportu, Kevin interesuje się również
literaturą i filmem, szczególnie gatunkiem fantasy.
„Mam bardzo bogatą wyobraźnię. Gdy trafiam na
dobrą fikcje literacką, całkowicie zagłębiam się w
lekturze; otacza mnie zupełnie inny, wyimagowany
świat. Do moich ulubionych bohaterów filmowych
zaliczam Jamesa Bonda i Jasona Bourne’a“,
mówi Drury. Inną z jego pasji jest saksofon – na
instrumencie tym gra od 11 lat. Gdy zapytaliśmy
go o ulubione miejsce na ziemi, nie zawahał się ani
na moment: „Oczywiście Whistler! To absolutnie
fantastyczne miejsce, gdzie latem można jeździć na
nartach, a latem pośmigać na rowerze“.

„Jako dziecko byłem trochę szalony i, właściwie,
wiele w tym względzie się nie zmieniło. Uwielbiam
odkrywać nowe rzeczy, prędkość i dreszcz adrenaliny“ –
mówi Filip. Wśród jego największych osiągnięć wymienić
należy tytuł Mistrza Świata, siedem zwycięstw w
Pucharze Świata i zwycięstwo w klasyfikacji generalnej
Pucharu Świata. Bez wątpienia, trzydziestoletni
zawodnik z Mariboru jest dziś jedną z najbardziej
rozpoznawalnych postaci w ski crossowym świecie. A co
robi Filip, gdy odpina narty? Poza sezonem przesiada
się na ulubiony rower. BMX, rower górski i szosowy – na
każdym czuje się tak samo dobrze. W wolnych chwilach
jeździ również na deskorolce. „Cóż, narty to wciąż mój
ulubiony sport; teraz skupiam się na przyszłorocznych
Igrzyskach Olimpijskich. Nie ukrywam, że chciałbym tam
powalczyć o miejsca na podium“ – komentuje Flisar. „Co
jeszcze mnie kręci? Lubię słuchać muzyki, odkrywać
nowe miejsca i gotować z moją dziewczyną.“
Z jednej strony, Filip to niespokojny duch, z drugiej
perfekcjonista. „Ciągle staram się doskonalić swoje
umiejętności – zarówno w sporcie, jak i codziennym
życiu. Po prostu czuję, że większość rzeczy zawsze
można zrobić lepiej.“ Filip to niezwykle bezpośrednia
i szczera osoba. Ostatnio przyznał, że zbyt wiele czasu
poświęca grzebiąc w Internecie, zamiast czytając
książki. Oglądanie filmów również uważa za stratę
czasu. Wyznania te popiera działaniem – podróżuje,
poświęca się sportowi i prowadzi niezwykle aktywny
tryb życia. Ulubionym miejscem Filipa, gdzie spędza
czas latem jest wybrzeże Adriatyku, zachodnia część
USA i okolica winnic w pobliżu rodzinnego Mariboru.

Kelsey Serwa jest jedną z najbardziej
utytułowanych zawodniczek ski crossowych. Lista
jest sukcesów jest naprawdę imponująca i obejmuje
podwójne zwycięstwo w zawodach X Games, tytuł
Mistrzyni Świata, tytuł Wicemistrzyni Olimpijskiej
i osiem zwycięstw w Pucharze Świata.
Kelsey to wyjątkowo pogodna osoba: „Uwielbiam
nowe przygody i uwielbiam spędzać czas
z przyjaciółmi. Z drugiej jednak strony, jestem dość
skrupulatną, twardo stąpającą po ziemi osobą, która
skupia się na sprawach priorytetowych.“
Pomimo wielkich sukcesów, jej życie nie ogranicza
się wyłącznie do uprawiania sportu. Ważną część
życia stanowią studia na Uniwersytecie British
Columbia na kierunku Human Kinetics (Kelsey chce
w przyszłości zostać fizjoterapeutką). Prócz ski crossu,
w wolnych chwilach uprawia narciarstwo klasyczne,
jeździ na rowerze, chodzi po górach, serfuje i uprawia
yogę. „Czerpię ogromną przyjemność z tego, co robię
w życiu. Lubię rywalizację, więc staram się cały czas
dążyć do perfekcji. Czasami na pracy skupiam się
za bardzo, lecz potem przychodzi refleksja i szybko
wracam do normalnego trybu.“ Kelsey to niezwykle
interesująca i barwna postać. Jej wszechstronne
zainteresowania i charakter odzwierciedla eklektyczne
podejście do muzyki, której słucha – od klasyki, tj. the
Beatles i Led Zeppelin, po muzykę dance i country.
Na półkach dominuje ostatnio literatura naukowa.
Kelsey jest również reporterką Elana, która regularnie
zamieszcza materiały na Instagramie.

Czas dla Ciebie – Czas na rodzinny urlop

Ortners Eschenhof****
Alpine Slowness
Zaznaj niepowtarzalnych rodzinnych wakacji w innym wymiarze czasu. Niezapomniana przyjemność
zimowego urlopu dla dzieci i dorosłych, podczas jazdy na trasach narciarskich w śnieżnym górskim
regionie Karyntii w Nockberge. A to wszysyko w samym centrum narciarskiego oraz uzdrowiskowego
kurortu Bad Kleinkirchheim, położonego na słonecznym południu Austrii.

OFERTA
PRZYJAZNA
DLA RODZINY

Zaoszczędzisz! Karnet dla dzieci za 1 euro! Najlepsza oferta dla rodzin w najlepszej cenie: do każdego
6-dniowego karnetu narciarskiego dla dorosłych, za jedno dziecko zapłacisz tylko 1 euro dziennie! A to
najlepsze dopiero przed Tobą. Karnet jest opcjonalną kartą zróżnicowana oferta na stokach narciarskich
i termalnym spa Römerbad! Zaoszczędź do 114 euro za dziecko! Karnet narciarski za 1 euro dostępny jest
od 7 stycznia do 9 marca 2018 roku i jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

• NASZE ŹRÓDŁO SPOKOJU: 7 nocy dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci (do 6 lat) w pokojach rodzinnych kategorii Suite.
• NASZE ŹRÓDŁO PRZYJEMNOŚCI: wyżywienie ¾ zawiera 2 posiłki, śniadnie, podwieczorek,obiadokolację oraz dodatkowo
bezpłatny kupon na zupę w domku Maibrunn, kuchnia została nagrodzona statuetką Zielona Czapka za fenomenalne smaki.
• NASZ CZAS RELAKSU: Wellness dla dorosłych w Eschenhof SPA z premią w wysokości 30 euro za osobę dorosłą w tygodniach
premiowych Eschenhof.
• NASZ CZAS ZABAWY: opieka nad dziećmi u Ewy, podczas rodzinnnego odkrywania wodnego świata na krytym i odkrytym basenie.
• NASZ CZAS Z NATURĄ: program z przewodnikiem „Doświadczenie przyrodnicze“ dla całej rodziny.
• WSKAZÓWKA: karnet za 1 euro (7 stycznia – 9 marca 2018).
Od kwoty 1 464 euro za 2 dorosłe + 2 dzieci do 6 lat
(w zależności od terminu) + opcja dodatkowego
zamówienia 6-dniowego karnetu narciarskiego dla
dorosłej osoby + karnet dla dziecka za 1 euro.
Ortners Eschenhof**** – Alpine Slowness
www.eschenhof.at, hotel@eschenhof.at

Zamień CodZienność
za fenomenaLny urLoP

Hotel St. Oswald stanie się twoim domem
w samym środku zimowego raju – Bad Kleinkirchheim. Unikalna lokalizacja hotelu w dziewiczym, panoramicznym krajobrazie pozwoli Ci
swobodnie poruszać się myślami. Piękna panorama na okolicę, błękitne niebo i świeże górskie
powietrze pozwalają naprawdę oddychać. Leżaki z miękkim polerem, na którym można łapać
promienie słoneczne są już przygotowane w cichym miejscu na tarasie.
Jako namiętni narciarze przyjeżdżamy bezpłatnym autobusem dla narciarzy w zaledwie kilka minut bezpośrednio
do stoku narciarskiego. Dzięki połączonym kompleksom
można wygodnie korzystać z doskonale przygotowanych
103 km tras – a wasz samochód będzie miał wakacje.
Ekscytujący turysta odkryje wiele zimowych szlaków turystycznych z pięknymi widokami.
Poza śniegiem oferujemy dzieciom kreatywną zmianę
w naszym unikalnym „Drzewie Życia“, w tym opieka nad
dziećmi. Po powrocie do hotelu oferujemy przyjemną atmosferę i opiekę.
Doskonała kuchnia z deserami domowej roboty popołudniu, starannie urządzone pokoje i serdeczność wszystkich naszych pracowników, którzy tu są – czekają na
Państwa w nowym miejscu, w którym spędzasz swoje
narciarskie wakacje w Hotelu St. Oswald!

Oferta specjalna – dnI, GdZIe BĘDZieCie cZUĆ SiĘ wSPanIaLe
„Doskonałe ferie zimowe dla
całej rodziny“

„Po prostu zabawa na nartach“
● 4 noce ze sztuką kulinarną hotelu St. George Oswald.
● Relaks przy basenie i w saunie.
● 1 kupon w wysokości 35 euro na masaż lub
zabieg kosmetyczny.
● 3-dniowy karnet narciarski w ośrodku narciarskim
St. Oswald – Bad Kleinkirchheim, gdzie odbędą się zawody
narciarskiego Pucharu Świata.
● Program według kalendarza krajowego – przyjemnie,
sportowo, rodzinnie i dla rodzin.
Cena od 475 euro za osobę.

● Można rezerwować od 07. 01. 2018.
● 7 nocy ze sztuką kulinarną hotelu St. George Oswald
● Relaks przy basenie i w saunie.
● Kupon w wysokości 100 EUR dla całej rodziny,
który może być używany w naszej „Studni
Młodości“ (Jungbrunnen).
● Program i opieka nad dziećmi w „Drzewie Życia“
(dla dzieci od 3 lat).
● 6-dniowy karnet rodzinny w ośrodku narciarskim
St. Oswald – Bad Kleinkirchheim plus bonus dla dzieci
i młodzieży.
● Zabawka dla dziecka.
● Program sportowy i społeczny.
● Wskazówka: można przyjechać w dowolnym
dniu.
Cena za pokój rodzinny od 2 400 euro za 2 osoby
dorosłe i 1 dziecko.

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

Z marką ELAN
w przyszłość
Leon Korošec, dyrektor oddziału sportów zimowych firmy Elan, objaśnia, w jaki sposób osiągnęli dwucyfrowy wzrost
sprzedaży, z tego powodu musieli zwiększyć zatrudnienie o powyżej stu nowych pracowników. Wszystko to nastąpiło
po przejęciu przedsiębiorstwa przez nowych właścicieli – jesienią roku 2015 skarb państwa sprzedał przedsiębiorstwo
z Begunje (Słowenia) spółkom inwestycyjnym Wiltan Enterprises i Merrill Lynch International. Jak następnie w przeciągu
jednego roku doszło do opisanych zmian, opowiedział nam Leon Korošec, dyrektor oddziału sportów zimowych.
Nowi właściciele przedsiębiorstw bardzo
często po ich przejęciu starają się poprawić
wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa poprzez
ograniczenie nakładów, co realizowane jest
zwłaszcza przez zmniejszenia nadmiernego
zatrudnienia. W waszym wypadku postąpiono
odwrotnie: nowi właściciele podjęli decyzję
o wzroście. Był pan członkiem zarządu grupy Elan
a przed tym także dyrektorem handlowym, znał
pan dobrze potencjał przedsiębiorstwa. Czy nowi
właściciele przed przejęciem byli zainteresowani
pana opinią?
Oczywiście. Nowi właściciele tak ze mną jak
również z moimi kolegami zajmującymi stanowiska
kierownicze w naszych oddziałach współpracują
w sposób bardzo harmonijny i konstruktywny. Kiedy
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podjęto decyzję o sprzedaży firmy Elan, przekazaliśmy
im, ze wartość firmy nie leży w tym co obecnie
posiadamy, ale w potencjale firmy. Obecnie potencjał
ten jest wykorzystywany.
Nabywcy z pewnością docenili potencjał marki
Elan sami...
Każdy rozsądny właściciel ma zdrowe ambicje
osiągnięcia rozwoju. Mówię zdrowe, ponieważ muszą
opierać się o realną podstawę i być długoterminowo
zrównoważone. Tego nie trzeba było właścicielom
mówić, ponieważ oni sami chcieli przejętą firmę rozwijać.
Jest rzeczą zrozumiała, że naszym zadaniem było
przedstawienie im na czym polegają możliwości wzrostu
i co w tej materii należy zrobić. Wszyscy członkowie
kierownictwa mieli pomysły, co możemy zrobić.

Nowi właściciele prawdopodobnie zapewnili wam
środki, których potrzebowaliście. Jakie?
Tak. Pracownicy produkcyjni mieli zbyt niskie
wynagrodzenie brutto i dlatego doszło do regulacji
ich wynagrodzenia. Ważna jest nie tylko wysokość
wynagrodzenia, ale również konieczność, aby był to
system sprawiedliwy.
W mojej opinii doszło do wprowadzenia trzech
istotnych zmian. Pierwsza to sposób zarządzania: dzięki
jednotorowemu systemowi zarządzania właściciele
przedsiębiorstwa są bliżej. Druga to, że do rady
nadzorczej powołali ludzi, którzy znają branżę i już dużo
osiągnęli, a więc nie są naszymi nadzorcami, ale przede
wszystkim doradcami. Jeżeli podejmuje się decyzję
dotyczącą prowadzenia biznesu globalnego ważne jest,
aby mieć kogoś, kto w sprawach biznesu globalnego

4 RESORTY NARCIARSKIE, 1 KARNET
90 km TRAS NARCIARSKICH
››
››
››
››
››

Imst, Hochzeiger i lodowiec Pitztal (3 440 m n. m.)
Gwarancja śniegu aż do końca wiosny
Dzieci do 10 lat w Bambini Freipass GRATIS
Zakwaterowanie dostępne w różnych kategoriach
Oświetlone tory saneczkowe, przytulne domki

Skibus
gratis

Zastanawiasz się? Więcej na www.pitztal.com
Zdjęcie: Daniel Zanger

potrafi udzielić rad. Działania i tendencje rozwojowe
zaproponowane przez nowych właścicieli zostały przez
nas uznane za właściwe. Oczywiście doradzaliśmy,
ponieważ właściciele nie dokonali wymiany wyższej
kadry kierowniczej, przeciwni, w większości kadra
pozostała w stanie niezmienionym, zmienił się
tylko sposób zarządzania. W miejsce zarządzania
dwutorowego rada nadzorcza/zarząd/właściciele mamy
zarządzanie jednotorowe i zgodnie z tym systemem
zostały rozdzielone role w radzie nadzorczej. Informacje
przekazywane są do poszczególnych oddziałów,
które mają również jednoznacznie określone cele
wydziałowe. Na poziomie realizacyjnym kierownictwa
oddziałów nie doszło do zmian.
Ilu pracowników zatrudniliście?
W ciągu roku zatrudniliśmy co najmniej stu
kolejnych pracowników. Jeszcze przed dwoma
laty Begunje zatrudnionych było niewielu powyżej
600 pracowników, obecnie jest powyżej 800.
Zwiększenie zatrudnienia spowodowane jest
rozbudową oddziału sportów zimowych i oddziału
wiatrowego.
W roku bieżącym zrealizowaliście kilka inwestycji
mających na celu zwiększenie produkcji. Co
zrobiliście?
Pracujemy wielokierunkowo. Jednym z kierunków
jest zwiększanie zdolności produkcji na potrzeby
energii wiatrowej, ponieważ wzrasta ilość zamówień
i dlatego, że w tym programie widzimy perspektywę
długoterminową. Aktualizujemy również produkcje
nart: mamy tu kilka nowości, wiele inwestycji jest
skierowanych na ulepszenie procesów produkcyjnych
a co za tym idzie jakości produktów, w większości
osiągniemy to poprzez zakup nowych maszyn. Nowi

właściciele przychylni są inwestycjom, ponieważ
poprawia się sytuacja finansowa.
W roku bieżącym zwiększycie sprzedaż nart
o 20 procent. Jest to niespodzianka w czasie,
kiedy występują oznaki, że zmniejsza się
zainteresowanie narciarstwem. Na przykład
z powodu zielonych zim FIS stwierdza, że
zainteresowanie widzów pucharem świata
w narciarstwie alpejskim zmniejsza się. Jak
odczuwacie te zmiany?
Pogoda oczywiście wpływa na sprzedaż nart,
z tym nie zrobimy nic. Jednakże ludzie spędzają
ciągle więcej wolnego czasu na łonie natury –
a w środowisku zimowym narciarstwo stanowi
wyjątkową kombinację gór, śniegu, słońca. Dlatego
ogólnie biorąc ludzie z chęcią uprawiają narciarstwo.
Prawdą jednak jest fakt, że zainteresowanie
zawodami w narciarstwie alpejskim spada. Muszę
jednak dodać, że zainteresowanie zawodami Pucharu
Świata w niektórych środowiskach nie zmniejsza
się, jednak w wielu częściach świata konkursy
te naprawdę tracą rację bytu. Dlatego w Elanie
dokonaliśmy zmiany strategii jako marki, którą
określało narciarstwo alpejskie za czasów Stenmarka,
Križaje i innych. W sporcie narciarskim pozostajemy
głównie dzięki wzmocnieniu pozycji w skicrossie
jako dyscyplinie młodszej, która jest interesująca:
kilku narciarzy zjeżdża z góry, ich strój zbliżony jest
do stroju zwykłego narciarza, w przeciwieństwie do
zawodów tradycyjnych. W skicrossie organizowane są
zawody Pucharu Świata, Mistrzostwa Świata oraz jest
dyscypliną olimpijską.
Chcecie wspierać rozwój tej dyscypliny, która
poszerza obszar narciarstwa sportowego?

Tak, jest to decyzja świadoma, na którą wpływa to,
w czym widzimy potencjał narciarstwa.
Postanowiliśmy, że w tej gałęzi sportu osiągniemy
pozycje wiodącą. W tym sezonie zbliżyliśmy się bardzo
do wyznaczonego celu mając zawodników, pośród
których na pierwszym miejscu znajduje się Filip
Flisar, posiadamy także bardzo rozbudowany zespół
kanadyjski i jeszcze kilka innych teamów.
Ale narciarstwo to nie tylko sport wyczynowy – także
my dwaj, jeżeli jedziemy na narty, nie jedziemy tam
ze względu na uprawianie sportu wyczynowego.
Najczęściej jedziemy w grupie, ponieważ jazda na
nartach w pojedynkę nie jest interesująca, dlatego
jedziemy najczęściej z rodziną lub przyjaciółmi. Jazda
na nartach jest czynnością, przy której chcemy bawić
się, odstresować i zyskać dobre samopoczucie. Nasz
nowy slogan, Always Good Times, odnosi się do jazdy
na nartach jako do czynności, przy której dobrze
spędzamy czas wolny z przyjaciółmi lub z rodziną
i jest nam dobrze.
Jeszcze niedawno narciarz, który dbał o swój
wygląd, kupował bardzo drogie narty i resztę
wyposażenia. Czy jest tak jeszcze obecnie?
Tak jak wszystkie gałęzie przebudowa nastąpiła
również w narciarstwie. Ludzie poza obszarami
alpejskimi lub górzystymi praktycznie nie kupują
już nart, ale je wypożyczają. Wpływ na to ma także
rozpowszechnienie konsumpcji współdzielonej,
na przykład Airbnb. Powodem nie są tylko koszty,
ale także fakt, że narty i ekwipunek narciarski
przeszkadzają w mieszkaniu. Ma zastosowanie
ogólna tendencja, kiedy to na pierwszym miejscu
nie jest mieć, ale wypożyczyć sprzęt. My to
rozumiemy i dlatego rozwijamy także produkcję
nart przeznaczonych do wypożyczalni, ponieważ
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w ośrodkach narciarskich jak w Europie tak również
w Azji i Ameryce sprzedaż tych nart wzrasta.
Jakie właściwości muszą mieć narty
przeznaczone do eksploatacji w wypożyczalniach?
Muszą być wytrzymałe i stabilne. Ślizgi i warstwa
wierzchnia musi być bardzo wytrzymała, aby sprostać
obciążeniu związanym z wypożyczaniem.
Jakie narty wybierze sobie przeciętna młoda
rodzina?Czy w waszym programie sprzedaży jest
również specjalna linia nart dla kobiet.
Dużo nart kupują kobiety. Na przestrzeni ostatnich
15 lat praktycznie biorąc od zera opracowaliśmy narty
dla kobiet, a więc w naszym programie stanowią one
istotną pozycję. Podstawą naszego podejścia nie jest
to, że weźmiemy wyrób uniwersalny, pomalujemy go
trochę inaczej i powiemy, że są to narty dla kobiet.
Opieramy się na analizie sposobu jazdy na nartach
kobiet i staramy się wykonać takie narty, które ułatwią
kobietom jazdę i zapewnią im radość z jazdy. Dlatego
stosujemy trochę inne technologie, nacisk kładziemy
na wagę nart oraz dostosowane są punkty montażu.
Jeździe na nartach poświęca się w zdecydowanej
większości przypadków praktycznie cały dzień, nie
jest to czynność, której poświęca się jedna godzinę
popołudniu. Każdy, kto ma ten jeden wolny dzień, chce
go spędzić w miarę dobrze, oznacza to konieczność
posiadania dobrych butów do jazdy na nartach,
które nie uciskają i nart, które są nieskomplikowane
i korzystanie z których uprzyjemni dzień pobytu na
śniegu.
A co skitouring?
Ten sposób jazdy na nartach rozpowszechnia się
i ewaluuje. Jeszcze przed 20 latami zajmowali się
nim przede wszystkim doświadczeni narciarze,
którzy odważyli się urządzać wycieczki górskie
na nartach, podejścia i zjazdy. Obecnie rozwój
przebiega dwukierunkowo, do czego dostosowują
się również producenci nart: po jednej stronie
są narciarze, którzy nie chcą pozostawać na
przygotowanych trasach zjazdowych, ale chcą
przyrodę swobodnie a jednocześnie bezpiecznie
badać. Formą drugą jest skitouring jako forma
rekreacji, kiedy to zamiast do klubu fitness idziesz
pobiegać przez godzinę na nartach. Wielu decyduje
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się na tą formę w późnych godzinach wieczornych,
czasami nawet przy latarkach, a bardzo często na
przygotowanej trasie zjazdowej lub wzdłuż takiej
trasy. Także trasy zjazdowe często dla takich narciarzy
rekreacyjnych otwierają się – zwłaszcza we Włoszech
i w Austrii sprzedają bilety na skitouring, które są
co jest zrozumiałe tańsze, narciarzowi zapewniają
ubezpieczenie i umożliwiają chodzenie po trasie
zjazdowej.
Elan od początku jest firmą innowacyjną.
Prawdopodobnie największą innowacją były
narty z wykrojonym łukiem bocznym. Ale Begunje
wprowadza ciągle nowości. Jak wspieracie ciągłą
innowacyjność?
Powiedziałbym, że jest to zakorzenione w kulturze
firmy. Nie jesteśmy największymi, ale dążymy do tego,
aby być najlepszymi w swoim segmencie, w języku
angielskim używamy określenia „Not Bigness, but
Greatness“. W mojej ocenie nie jesteśmy w Słowenii
jedynymi, którzy idą tą drogą, że chcemy stać się
firmą globalną. Dla firmy Ela istotnym faktem jest to,
że nie jesteśmy graczem na rynku lokalnym i że nie
zadawalają nas osiągnięcia, ale chcemy osiągnąć
doskonałość. Najwyraźniej znaleźliśmy to co potrafimy
najlepiej i na tym się skupiamy. Dlatego należymy
do najlepszych w świecie i dlatego szereg innowacji,
z których niektóre w pełni zrewolucjonizowały jazdę
na nartach niesie podpis Elan.
Na podstawie pana wypowiedzi dotyczących
modernizowania nart należałoby stwierdzić,
że waszym głównym celem jest ułatwienie
użytkowania nart: łuk boczny ułatwił
zwyczajnemu narciarzowi wykonywanie skrętów.
Czy właśnie to jest ciągle waszym celem
podstawowym?
Tak. Wychodzimy z założenia, że narciarstwo to nie
tylko zawodnicy, ale na nartach jeżdżą wszyscy,
mężczyźni, kobiety, dzieci, lepsi, gorsi, ski alpiniści
itp. Nasze innowacje nie są skierowane tylko dla
górnego segmentu narciarstwa wyczynowego. Przed
czterema laty w Portorožu nawieźliśmy śnieg na
schody i zaprezentowaliśmy nowe narty dla dzieci.
Jako jedyni w świecie opracowaliśmy innowację,
aby dzieci mogły łatwiej i lepiej jeździć na nartach.
Ta innowacja nie ma nic wspólnego z narciarstwem

wyczynowym, ale spełnia wymogi naszej filozofii,
że chcemy każdemu narciarzowi umożliwić lepszą
i łatwiejszą jazdę na nartach. Również składane narty
na potrzeby wojska powstały z powodu potrzeby
ułatwienia jednostkom górskim poruszania się,
kiedy żołnierze mają narty przypięte na plecach.
Jeżeli żołnierz w plecaku musi nieść zwykłe narty
alpejskie, ogranicza to jego ruch i może być także
niebezpieczne. Rozwiązaniem jest to, że składasz
narty i zmniejszasz ich wymiar do wymiarów plecaka.
Obecnie oferujemy to rozwiązanie również i ski
alpinistom, zwłaszcza tym, którzy uprawiają ten sport
w bardziej ekstremalnych warunkach.
Elan wchodzi w zimę 2017/18 z nową strategią
sprzedaży, która zawarta jest w sloganie
Always Good Times. Czy może pan krótko
podsumować zmiany wprowadzone w podejściu
marketingowym?
Jako marka globalna jesteśmy przeświadczeni,
że w każdym z nas kryje się wyjątkowy narciarz,
który na śniegu może zażyć wspaniałych przygód
narciarskich. Dlatego też tworzymy narty dla
wszystkich poziomów umiejętności bez względu
na płeć, wiek lub oddanie jeździe na nartach. Jazda
na nartach to magiczna kombinacja śniegu, słońca
i gór a naszym użytkownikom chcemy przy pomocy
naszych innowacyjnych wyrobów udostępnić
przeżycie swojego najpiękniejszego dnia na śniegu.
Również nasz nowy slogan »Always Good Times«
charakteryzuje jazdę na nartach jako czynność,
przy której spędzamy dobrze nasz wolny czas
z przyjaciółmi lub rodziną i czujemy się przy tym
wspaniale.
Innowacyjność, tradycja, lokalizacja w samych Alpach,
gdzie narciarstwo jest mocno zakorzenione nie tylko
w murach firmy, ale przede wszystkim w regionie,
który żyje jazdą na nartach, nadają marce nie tylko
wymaganą wiedzę i motywację do osiągniecia
sukcesu, ale także przewagę konkurencyjną.
W czasach globalizacji, kiedy to przenosi się produkcję
na mniej rozwinięte rynki, unikalność fabryki
begunjskiej leży w tym, że wyroby ciągle wykonywane
są ręcznie, w tym samym miejscu – tam, gdzie
narciarstwo miało swój początek i gdzie ciągle jest
u siebie.

W NAJLEPSZEJ LOKALIZACJI NA TERENIE SAALBACH

HOTEL SAALBACHER HOF ****
W najlepszej lokalizacji na terenie Saalbach, tylko kilka minut od wyciągów narciarskich, możesz w hotelu SAALBACHER HOF, oferującym szeroki
zakres usług i mającym wspaniałych gospodarzy, celebrować życie i korzystać z wielu
inspiracji w zakresie wykorzystania wolnego czasu, businessu, kultury i sztuki.
W sposób niesamowicie zharmonizowany styka się tu
design, tradycja i atmosfera a razem tworzą przestrzeń,
w której mogą się wzajemnie uzupełniać. Przede wszystkim wiele osobistości z charyzmą to ten element, którego
zaraźliwie radosny sposób bycia stwarza w hotelu Saalbacher Hof wyjątkową atmosferę.

Party odbywają się w piwniczce hotelu: w „Home of Legends“, największym i owianym legendą klubie „Castello“.
Odwiedź pulsujący życiem Saalbacher Hof znajdujący
się bezpośrednio w sercu Saalbach a znajdziesz tu swoją
przystań na czas, który poświęcisz na czerpanie z życia
tego co jest w nim najlepsze.

W Saalbacher Hof można świętować przyjemności w
każdy możliwy sposób: w restauracji 5 Elemente spędzisz wspaniałe wieczory kulinarne. W oryginalnej restauracji à la carte s´Wirtshaus są serwowane nie tylko
specjalności regionalnej kuchni austriackiej, ale również
specjały wegetariańskie.

Hotel Saalbacher Hof
Familie Dschulnigg & Geissler
Dorfplatz 27, 5753 Saalbach
Tel.: +43 (0)6541 7111
Fax DW: -42
hotel@saalbacherhof.at
www.saalbacherhof.at

Pod górskimi szczytami Saalbach znajduje się strefa SPA
z basenem umieszczonym w jaskini, z trzema różnymi
saunami i pomieszczeniem do wypoczynku połączonym
z pomieszczeniem zawierającym świeże powietrze.

Hotel Friuli ***+

położony jest w centrum Harrachova,
200 metrów od ośrodka narciarskiego
Harrachov. Hotel Friuli *** + oferuje
komfortowe zakwaterowanie
w siedmiu pokojach wyposażonych
w luksusowe meble. W każdym pokoju
znajduje się sauna ﬁńska i wanna
z hydromasażem. Wszystkie pokoje
są dla niepalących i wyposażone
w dodatkowe łóżko oraz są 4 *.

STYLOWA
RESTAURACJA

Stylowa restauracja Locula Friuli
oferuje nieco wyższe warunki
gastronomiczne w otoczeniu, które
sprawi, że poczujesz się komfortowo
i naturalnie. Podstawą wymyślnego
wyboru potraw jest kuchnia włoska...

LUKSUSOWE ŁAZIENKI

Wszystkie łazienki zostały zaprojektowane
i wyposażone w wannę z hydromasażem
oraz saunę ﬁńską z ogrzewaną podłogą.
Dla pełnego relaksu będą Państwo mieli
do dyspozycji przyjemne szlafroki
przygotowane wraz z luksusowymi
kosmetykami ﬁrmy BOGNER.

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

www.hotelfriuli.cz
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AMPHIBIO 4D TECHNOLOGY

Pierwsze narty na świecie o czterokierunkowej technologii. Elan Amphibio 4D harmonijnie
współpracuje z dotychczasowymi modelami linii, ale podwaja ich osiągi. Ta technologia
automatycznie wzmacnia trzymanie na twardym podłożu, polepsza zapoczątkowanie
skrętów i dodaje kontroli w każdym terenie i wszystkich rodzajach śniegu przy każdej
prędkości. Po prostu najbardziej skuteczne narty Elana.
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FUSION SYSTEM
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To pierwszy, naprawdę w pełni zintegrowany
system wiązań i nart na świecie. Jego
zalety to: szybsza inicjacja skrętów, bardziej
harmonijny przebieg krzywej flexu, większa
skrętność i szybkość z krawędzi na krawędź.

NANO TECHNOLOGY
Doskonałe właściwości
ślizgowe,długa żywotność dzięki
mniejszej eksploatacji.
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THIN PROFILE
Redukuje szkodliwe
wibracje o 30%. Redukuje
masę o 10%.
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CZĘŚĆ WYPUKŁA
PRECYZYJNE WEJŚCIE W ŁUK
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2

CZĘŚĆ WKLĘSŁA
SZYBKIE WYJŚCIE Z ŁUKU

3

AMPHIBIO PROFILE
Bezkompromisowa innowacja oferująca zarówno
tradycyjny profil typu camber, jak i ten z rockerem
w jednej i tej samej narcie. Wewnętrzna krawędź
o tradycyjnym profilu typu camber zapewnia wspaniałe
trzymanie na twardym podłożu oraz stabilność w łuku.
Zewnętrzna krawędź każdej narty ma profil z rockerem
umożliwiając szybsze skręty bez wysiłku.

Alpy jak z bajki

Hochkar & Ötscher
Alpejski raj w zasięgu twojej ręki
Gwarancja śniegu ● idealne dla rodzin ● perfekcyjnie przygotowane stoki

START
SEZON
02. 12. U
2017

Freeride Area ● SnowTrail ● Après Ski

2 ośrodki narciarskie na jednym karnecie!
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

Alpenhof Hotel, Am Alpenhof 1,
8685 Steinhaus am Semmering, Österreich

Wszystko pod jednym dachem
w Semmering „tylko 90 km
od Wiednia“. Magiczne
zakwaterowanie u podnóża Alp.

Zakwaterowanie

56 komfortowych dwuosobowych pokoi, w tym 5 pokoi rodzinnych
i 4 wieloosobowe apartamenty i suites. Pokoje wyposażone są w: TV / SAT,
telefon, sejf i łazienkę, darmowe wifi.

Centrum relaksu

Hotelowy kryty basen, infra sauna i sauna fińska, centrum kardio, biliard,
rzutki piłkarzyki, boisko do piłki nożnej i siatkowej oraz soft tenis i tenis
stołowy (ping-pong).

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

Jadalnia

Śniadanie i kolacja w formie obfitego bufetu. W każdą sobotę w sezonie letnim
grilla na hotelowym tarasie.

Konferencje

3 sale seminaryjne wyposażone w nowoczesną technologię, pojemność
20–100 osób.

Zimowa aktywność

Dwa doskonale przygotowane ośrodki narciarskie w miejscowości Zauberberg
i Stuhleck.
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AMPHIBIO

Popularna grupa nart otrzymała rewolucyjną technologię i wzornictwo, podnoszące oczekiwania i wyznaczające nowe standardy
dla nart tej kategorii. Seria Amphibio jest zróżnicowaną kolekcją wszechstronnych, wysokiej jakości desek, które ułatwiają jazdę
i maksymalizują przeżycia na stokach. Poprzez prawdziwie innowacyjne rozwiązania techniczne, takie jak 4D Technology, seria
Amphibio na nowo definiuje sposób w jaki działają narty oraz jednocześnie zapewnia im wspaniały wygląd. Od szybkiej jazdy
po przygotowanych trasach, aż po wypady w teren, seria Amphibio zapewnia maksymalne osiągi dla wszystkich narciarzy: od
wykonujących pierwsze skręty, aż po tych, którzy wykorzystują wszystkie możliwości gór.

AMPHIBIO
16 Ti2
Fusion

AMPHIBIO
14 Ti
Fusion

AMPHIBIO
12 Ti
POWER
SHIFT

KOD

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

GEOMETRIA

GEOMETRIA

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

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

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

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

FUSION

FUSION

WIĄZANIA

WIĄZANIA

ELX 12.0 FUSION
BLK/SMOKE

ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE

3.027 zł

2.594 zł

ABHCTL17

ABICQC17

Amphibio

Amphibio

Amphibio 4D Technology,
Nano Running Base,
RST Sidewall,
Response Frame Woodcore,
Dual Shaped Ti2

przygotowany

„Proszę zapiąć pasy” – ponieważ Amphibio 16
zaraz zabierze Was na przejażdżkę życia.
Zaprojektowane do jazdy po przygotowanych
stokach, te narty są bardziej potężne niż silnik
z dwoma turbinami i wycinają długie łuki
przy wielkich prędkościach, a jednocześnie
są wystarczająco zwinne do jazdy
w wąskich miejscach.
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125/78/107

zaawansowany

średnio
zaawansowany

152(11.8), 160(13.3),
168(14.9), 176(16.5)
SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

POWER SHIFT
WIĄZANIA

ELS 11.0 SHIFT
BLK/SMOKE

2.420 zł

Poziom zaawansowania

ekspert

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

puch

Teren

Teren

puch

zmienny

GEOMETRIA

zmienny

przygotowany

Jeśli skrętność jest tym, czego
potrzebujesz, a wykonywanie szybkich
i zwinnych łuków podnosi
Ci poziom adrenaliny, przygotuj się
na jazdę na Amphibio 14. Zbudowane
do szybkich przejść z krawędzi na krawędź,
zaprojektowane, aby przyspieszyć
bicie serca.

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

Teren

średnio
zaawansowany

Amphibio 4D Technology,
RST Sidewall,
Power Woodcore,
Dual Shaped Ti

121/73/104

Poziom zaawansowania

Poziom zaawansowania

zaawansowany

Amphibio

Amphibio 4D Technology,
Nano Running Base,
RST Sidewall,
Response Frame Woodcore,
Dual Shaped Ti

121/73/104

ekspert

ABJCTS17

zmienny

przygotowany

Znalezienie tej jedynej pary nart, która perfekcyjnie
wykonuje wszystkie ewolucje w obrębie maszynowo
przygotowanych stoków właśnie stało się łatwiejsze
z Amphibio 12. Długie łuki na krawędziach przy dużej
prędkości – zaliczone. Podróżowanie po trasach
z przeciętnymi prędkościami – zaliczone. Nie ma
potrzeby sprawdzać dalej, gdyż wszystkie inne ewolucje
będą również bezproblemowo zaliczone!

AMPHIBIO
88 XTi
Fusion
/FLAT

AMPHIBIO
84 XTi
Fusion
/FLAT

AMPHIBIO
84 Ti
Fusion/FLAT
/POWER SHIFT

KOD

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

GEOMETRIA

GEOMETRIA

ABACRU17,
ABCCRY17 (FLAT)

ABBCSA17,
ABBCSP17 (FLAT)

Amphibio

Amphibio

Amphibio 4D Technology,
RST Sidewall,
Response Frame Woodcore,
Dual Shaped XTi

FUSION/FLAT/POWER SHIFT
WIĄZANIA

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

3.243 zł

2.767 zł

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

przygotowany

Wiesz, jak mówią „czterdziestka to dziś nowa
trzydziestka”. Raczej im nie wierz, gdyż 40 to
40 – ALE – 84 mm to na pewno nowe 78 mm!
Wszechstronne, szybkie, mocne i pełne energii – nie
pozwól, żeby szerokość na odcinku pod butem Cię
oszukała. Te deski sprawią, że znowu poczujesz się
jak trzydziestolatek, czyli jak nowy dwudziestolatek!
Nieprawdaż?

Teren

zmienny

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

puch

Teren

puch

ELX 12.0 FUSION
BLK/SMOKE

Poziom zaawansowania

Poziom zaawansowania

3.373 zł

Poziom zaawansowania

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

WIĄZANIA

ELX 12.0 FUSION
WB95 BLK/SMOKE

Teren

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

FUSION/FLAT

WIĄZANIA

Kiedy potrzebujesz szerszych nart do jazdy
poza wytyczonymi trasami, ale ciągle nie chcesz
sobie odpuścić pocięcia krawędziami świeżo
przygotowanego stoku, to Amphibio 88 Xti jest bronią
dla Ciebie. Wystarczająco szerokie, żeby mieć zabawę
w głębokim śniegu i wystarczająco mocne i precyzyjne
do wykonywania długich ciętych wiraży na krawędziach
nart w obrębie przygotowanych tras.

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

FUSION/FLAT

przygotowany

131/84/112

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

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

zmienny

GEOMETRIA

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

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

średnio
zaawansowany

Amphibio 4D Technology,
RST Sidewall, Power Woodcore,
Dual Shaped Ti

131/84/112

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

zaawansowany

Amphibio

Amphibio 4D Technology,
RST sidewall,
Power Woodcore,
Dual Shaped XTi

135/88/116

ekspert

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

zmienny

przygotowany

Wiesz, jak mówią „czterdziestka to dziś nowa
trzydziestka”. Raczej im nie wierz, gdyż 40 to
40 – ALE – 84 mm to na pewno nowe 78 mm!
Wszechstronne, szybkie, mocne i pełne energii – nie
pozwól, żeby szerokość na odcinku pod butem Cię
oszukała. Te deski sprawią, że znowu poczujesz się
jak trzydziestolatek, czyli jak nowy dwudziestolatek!
Nieprawdaż?

25

ALL MOUNTAIN

PEWNOŚĆ, KTÓRA WSPOMAGA SZYBKIE POSTĘPY
Unikalna recepta Elana, łącząca Parabolic Sidecut z Early Rise Rocker umożliwia
zapoczątkowywanie wiraży przy bardzo niewielkich kątach krawędziowania.
W przebiegu całego skrętu specjalny stabilizator redukuje wibracje przednich części nart,
wspomagając trzymanie na twardym oraz kontrolę. To z kolei powoduje płynniejsze
łuki na krawędziach oraz stabilność w każdych warunkach, a w rezultacie zwiększenie
pewności i przyjemności gdziekolwiek w górach.

1

WAVEFLEX
ELASTYCZNOŚĆ
I WYTRZYMAŁOŚĆ

2

EARLY RISE ROCKER
SKRĘTNOŚĆ

1
2

4

3
3

4

FRONTSIDE
STABILIZER
STABILNOŚĆ
W ŁUKU

WAVEFLEX - ELASTYCZNOŚĆ WZDŁUŻNA I SZTYWNOŚĆ POPRZECZNA
Waveflex™ charakteryzuje się pofałdowaną na kształt fal zewnętrzną powierzchnią
nart. Takie rozwiązanie powoduje bardzo równomierny rozkład elastyczności wzdłuż
osi podłużnej każdej z desek oraz ich dużą sztywność poprzeczną. Pierwsza cecha
sprawia, że narty wykonane w technologii Waveflex™ lekko i łatwo skręcają, a druga,
że znakomicie trzymają na twardym podłożu. Nigdy przedtem żadna z technologii nie
potrafiła połączyć tak przeciwstawnych cech nart.
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PARABOLIC SIDECUT
ŁATWOŚĆ
ZAPOCZĄTKOWANIA
ŁUKÓW NA KRAWĘDZIACH

ALL MOUNTAIN

EXPLORE
Explore
10 Ti
Power Shift

Explore
8 Green
LIGHT Shift

Explore
8 ORANGE
LIGHT Shift

KOD

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

GEOMETRIA

GEOMETRIA

GEOMETRIA

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

WIĄZANIA

WIĄZANIA

1.901 zł

1.481 zł

ABNCPW17

Parabolic Rocker

Parabolic Rocker

125/76/104

152(12.3), 160(13.9),
168(15.4), 176(17.2)
SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

LIGHT SHIFT

LIGHT Shift
WIĄZANIA

EL 10.0 SHIFT
BLK/GRN

przygotowany

1.481 zł

ekspert

zaawansowany

puch

średnio
zaawansowany

zmienny

przygotowany

Explore
6 Green
LIGHT Shift

Explore
6 ORANGE
LIGHT Shift

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

Dynaflex Technology,
Full Power Cap,
Synflex Core, Fiberglass

Dynaflex Technology,
Full Power Cap,
Synflex Core, Fiberglass

GEOMETRIA

GEOMETRIA

114/72/103

114/72/103

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

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)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

WIĄZANIA

WIĄZANIA

ABOCUK17

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

puch

zmienny

przygotowany

ABOCUN17

Parabolic Rocker

Parabolic Rocker

LIGHT Shift

LIGHT Shift

EL 9.0 SHIFT
BLK/SM OKE

EL 9.0 SHIFT
BLK/SMOKE

1.238 zł

1.238 zł
expert

zmienny

przygotowany

Úroveň lyžaře

Teren

puch

pokročilý
středně
pokročilý

prašan

Terén

ekspert

średnio
zaawansowany

Poziom zaawansowania

Teren

średnio
zaawansowany

zmienny

EL 10.0 SHIFT
BLK/SMOKE

Teren

puch

ekspert

Poziom zaawansowania

EL 10.0 SHIFT
BLK/SMOKE

Poziom zaawansowania

125/76/103

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

POWER SHIFT

zaawansowany

WaveFlex™, Full Power Cap,
Dual Woodcore, Fiberglass

125/76/103

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

Poziom zaawansowania

Parabolic Rocker

WaveFlex™, Full Power Cap,
Dual Woodcore, Fiberglass

WaveFlex™, PST Sidewall,
Dual Woodcore, Mono Ti

zaawansowany

ABNCUF17

Teren

ABLCTV17

proměnlivý

upravený
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PRECISION

ARROW TECHNOLOGY

Arrow Technology jest wykorzystaniem płyt z włókna węglowego o specjalnie
zaprojektowanych kształtach połączonych z warstwami titanalu w celu zapewnienia
większej harmonii pracy pomiędzy nimi. W efekcie uzyskano błyskawiczne reakcje
połączone z fenomenalną precyzją i dokładnością. Wygięte w łuk węglowe płyty są
przymocowane do wierzchów nart i działają jak wspomaganie generujące moc i szybszy
przekaz energii w kierunku dziobów nart. Warstwa titanalu zaprojektowana w kształcie
strzały sprawia, że energia ta zostaje równomiernie zagospodarowana gwarantując
nieprawdopodobnie mocne trzymanie na twardym śniegu lub lodzie oraz równy docisk
krawędzi do śniegu.

CAMBERED
CARBON PLATE

WZMACNIACZ ENERGII
W CELU UZYSKANIA WIĘKSZEJ
DYNAMIKI W TRAKCIE WYKONYWANIA SKRĘTÓW

ARROW TAIL

CAŁKOWICIE
KONTROLOWANE
WYJŚCIE Z ŁUKU
Z PEŁNYM PRZYSPIESZENIEM

ARROW TIP

BEZPOŚREDNIE
INICJOWANIE
ŁUKÓW
NA KRAWĘDZIACH

RESPONSE
FRAME WOODCORE

SIŁA I ENERGIA ZAMKNIĘTE
W DREWNIANYM RDZENIU
NART

Arrow technology dodaje Ci kontroli.
Wykorzystaj to i pojedź ostrzej!
Wzmacniacz energii
Gwaracja kontroli
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Moc i pewność dla osiągów
Przez ponad 80 lat tradycyjne narciarstwo sportowe było wyznacznikiem trendów
i technik obowiązujących w naszym sporcie. Jest też prawdziwym testem zdolności
i bazą porównań dla nowych produktów i innowacji. Jednocześnie, wraz z rozwojem
możliwości, w ciągu ostatniej dekady, mocno rozpostarły skrzydła nowe formy
zawodów narciarskich, które w krótkim czasie zainspirowały całą młodą generację
zawodników – generację, która chce przeciwstawić się tradycyjnym mądrościom
i wyruszyć na podbój nowych form rywalizacji. To jest skiercross i właśnie TO jest
przyszłością zaangażowania się firmy Elan w narciarstwo zawodnicze.

GSX
Fusion

SLX
Fusion

SL
Fusion

KOD

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

GEOMETRIA

GEOMETRIA

GEOMETRIA

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

ELX 12.0 FUSION
BLK/RED

WIĄZANIA

WIĄZANIA

3.200 zł

3.200 zł

2.767 zł

AAKCQK17

AAJDAL17

Early Rise Rocker

Early Rise Rocker

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

170(17.4)*, 175(19),
180(21.2)
FUSION + ARROW
CARBON PLATE

zaawansowany

średnio
zaawansowany

zmienny

przygotowany

Eksploduj z jednego ciasnego łuku w następny
z błyskawicznym wyjściem ze skrętu, jak nigdy
przedtem. Elan SLX Fusion na nowo definiuje
pojęcie nart dynamicznych od wejścia w skręt,
aż po jego zakończenie. Jedź szybko, zakręcaj
ciasno!

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

puch

Teren

puch

Teren

Teren

ekspert

ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE

Poziom zaawansowania

Poziom zaawansowania

Poziom zaawansowania

Jeśli mroźnie poranki i widok świeżo
przygotowanych, twardych stoków podnoszą poziom
adrenaliny w Twoim organizmie – jeśli szybkość
jest Twoją domeną, a długie łuki na krawędziach
uzależnieniem – jeśli pozostawiasz po sobie nic
innego, jak tylko czysty ślad na śniegu – wtedy GSX
Fusion są nartami dla Ciebie.

FUSION + ARROW
PLATE

ELX 12.0 FUSION
BLK/RED

puch

przygotowany

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

FUSION + ARROW
CARBON PLATE

WIĄZANIA

zmienny

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

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

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

średnio
zaawansowany

Arrow Technology,
RST Sidewall,
Response Frame Woodcore,
MonoTi

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

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

zaawansowany

Early Rise Rocker

Arrow Technology,
RST Sidewall,
Response Frame Woodcore,
Dual Ti

Arrow Technology,
RST Sidewall,
Response Frame Woodcore,
Dual Ti

ekspert

AALCQL17

zmienny

przygotowany

Te narty są jak sportowy samochód jeżdżący na trochę
bardziej ubogim paliwie niż SLX. Model SL Fusion to
bardzo sportowe maszyny do całodziennej jazdy, ale
bardziej przyjazne i posiadające szersze spektrum
zastosowania. Zapewnią zabawę w krótkich skrętach
przez cały dzień bez wielkiego zmęczenia.
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FREERIDE

TNT TECHNOLOGY

AMPHIBIO PROFILE
ZNAKOMITA SKRĘTNOŚĆ
I WSPANIAŁE TRZYMANIE
NA TWARDYM ŚNIEGU

TNT Technology firmy Elan to innowacyjna i wyjątkowa kombinacja połączenia
różnych materiałów w celu uzyskania jednolitego, lekkiego rdzenia nart.
W celu zredukowania masy w drewnianym rdzeniu od dziobów
po piętki umieszczono podłużnie rury wykonane z włókna
TUBELITE
węglowego. Dzioby wykonano w technologii
WOODCORE
Vapor Tip z wykorzystaniem bardzo lekkich
MOC I ENERGIA
kompozytów trwale połączonych
z rdzeniem.
Vapor tip INSERTS
HARMONIJNA JAZDA
BEZ ZBĘDNEJ,
DODATKOWEJ MASY

Pewność w każdej
sytuacji w górach
Dynamiczne oddawanie energii
Niewielka masa
Harmonijna jazda

FREERIDE

RIPSTICK

Zaprojektowane, aby sprostać największym wyzwaniom w najtrudniejszym terenie i w każdym rodzaju
śniegu. Seria Ripstick zawiera zaawansowane narzędzia dla wymagających narciarzy. Zaprojektowana
przy użyciu progresywnej geometrii i unikalnej TNT Technology w celu zminimalizowania masy oraz
zmaksymalizowania skuteczności seria Ripstick oferuje nieporównywalną wszechstronność i harmonijne
prowadzenie. Jeśli dodamy do tego profil Amphibio oraz konstrukcję SST Sidewall dla większej mocy
i stabilności, otrzymamy narty, które znakomicie pływają w puchu i są dynamiczne na twardym podłożu.

RIPSTICK
116

RIPSTICK
106

RIPSTICK
96

KOD

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

GEOMETRIA

GEOMETRIA

GEOMETRIA

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

ATTACK2 16 AT
W/O BRAKE

REKOMENDOWANE WIĄZANIA

REKOMENDOWANE WIĄZANIA

REKOMENDOWANY
SKISTOPER

REKOMENDOWANY
SKISTOPER

REKOMENDOWANY
SKISTOPER

2.763 zł

2.589 zł

AD0BLB16

Amphibio

Amphibio

TNT technology,
SST sidewall,
TubeLite Woodcore,
Vapor Tip,
Fiberglass

167(14.9)*, 174(16.2),
181(18), 188(19.5)

ATTACK2 13 AT
W/O BRAKE

POWER BRAKE RACE PRO 130

przygotowany

zaawansowany

średnio
zaawansowany

puch

zmienny

przygotowany

POWER BRAKE RACE PRO 95

Poziom zaawansowania

zmienny

ekspert

Teren

Teren

puch

Poziom zaawansowania

ekspert

ATTACK2 13 AT
W/O BRAKE

POWER BRAKE RACE PRO 110

2.819 zł
Poziom zaawansowania

135/95/110*, 134/96/113

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

REKOMENDOWANE WIĄZANIA
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TNT technology,
SST sidewall,
TubeLite Woodcore,
Vapor Tip,
Fiberglass

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

185(20.3), 193(22.9)

średnio
zaawansowany

Amphibio

TNT technology,
SST sidewall,
TubeLite Woodcore,
Vapor Tip,
Fiberglass

143/116/132

zaawansowany

AD1BGU16

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

puch

Teren

AD0BLG16

zmienny

przygotowany

RIPSTICK
86

RIPSTICK
86T

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

ADDCVM17

AD2CAA16

Amphibio

Mountain Rocker
SST sidewall, Laminated
Woodcore, Fiberglass

TNT technology,
SST sidewall,
TubeLite Woodcore,
Vapor Tip, Fiberglass

GEOMETRIA

GEOMETRIA

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

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

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

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

REKOMENDOWANE WIĄZANIA

ATTACK2 11 GW
W/O BRAKE

ATTACK2 11
GW W/O BRAKE

REKOMENDOWANYSKISTOPER

REKOMENDOWANY
SKISTOPER

2.208 zł

1.407 zł

średnio
zaawansowany

Teren

zaawansowany

puch

zmienny

przygotowany

puch

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

Teren

ekspert

POWERRAIL
BRAKE SL 90

Poziom zaawansowania

POWERRAIL
BRAKE SL 90

Poziom zaawansowania

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

zmienny

przygotowany
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ADVENTURE

BRIDGE TECHNOLOGY

Bridge Technology redukuje masę, zapewnia sztywność poprzeczną konstrukcji
oraz niespotykaną w tej klasie nart dystrybucję siły do krawędzi. Innowacyjny
i wyjątkowy profil 3D również dodaje sztywności i zapewnia doskonałe właściwości
w trudnych warunkach śniegowych. Vapor Tips zwiększają płynność jazdy i dodatkowo
redukują masę nart.

CYA ALU PLATE
ZAPEWNIA PEWNY I STABILNY
MONTAŻ WIĄZAŃ DO NART

SKORUPA CARBON
POWER
STABILNOŚĆ W OSI NARTY
SZYBKI PRZENOS SIŁ
WAGA EKSTREMALNIE
LEKKA

Vapor tip INSERTS
ZWIĘKSZA PŁYNNOŚĆ
JAZDY BEZ DODANIA MASY

TUBELITE
WOODCORE
ZWIĘKSZA STABILNOŚĆ
POPRAWIA DYNAMIKĘ

Odkryj nowe terytoria
Mocny i niezawodny sprzęt
Ruch bez wysiłku
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ADVENTURE

IBEX

Całkowicie nowa linia IBEX została zaprojektowana z myślą o tych, którzy celowo nie korzystają z wyciągów
i kolejek górskich, lecz uważają, że najlepszym napędem jest siła mięśni ludzkich. Od ćwiczeń do przygody.
W serii IBEX inżynierowie Elana połączyli lekki rdzeń wykonany w technologii Tubelite Woodcore, który
redukuje masę, z nową Bridge Technology. W rezultacie otrzymano lekkie narty stabilne podczas zjazdów.
W górę, czy w dół, nowa seria Adventure wyznacza standardy w rodzinie wysokiej jakości nart skitourowych.

Ibex 94
Carbon XLT

Ibex 94
Carbon

Ibex 84
Carbon XLT

KOD

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

Bridge technology, Tubelite
Woodcore, Vapor Inserts, CYA
AluPlate, Fiberglass

Bridge technology, Tubelite
Woodcore, Vapor Inserts, CYA
AluPlate, Carbon Power SKORUPA

GEOMETRIA

GEOMETRIA

GEOMETRIA

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

CIĘŻAR

CIĘŻAR

CIĘŻAR

REKOMENDOWANE WIĄZANIA

REKOMENDOWANE WIĄZANIA

REKOMENDOWANE WIĄZANIA

REKOMENDOWANE SKISTOPERY

REKOMENDOWANE SKISTOPERY

REKOMENDOWANE SKISTOPERY

3.650 zł

2.646 zł

3.369 zł

Mountain Rocker

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

1030g +/- 50g (163)

zaawansowany

średnio
zaawansowany

w górę

Ibex 84
Carbon

Ibex 84

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

GEOMETRIA

GEOMETRIA

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

CIĘŻAR

CIĘŻAR

REKOMENDOWANE WIĄZANIA

REKOMENDOWANE WIĄZANIA

REKOMENDOWANE SKISTOPERY

REKOMENDOWANE SKISTOPERY

2.403 zł

1.693 zł

ADMDBF17

zaawansowany

średnio
zaawansowany

w dół

w górę

Mountain Rocker

Bridge technology, Tubelite
Woodcore, Vapor Inserts,
CYA AluPlate, Fiberglass

Bridge technology, Laminated
Woodcore, Vapor Inserts,
CYA AluPlate, Fiberglass

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)

1200 g +/- 50 g (163)

1290 g +/- 50 g (163)

AMBITION 12 w/o brake

AMBITION 12 w/o brake

Teren

w dół

w górę

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

w dół

Teren

ekspert

BRAKE AMBITION 85

Poziom zaawansowania

BRAKE AMBITION 85

średnio
zaawansowany

ekspert

ADNDBH17

Mountain Rocker

zaawansowany

Poziom zaawansowania

w dół

ekspert

Teren

Teren

w górę

BRAKE AMBITION 85

BRAKE AMBITION 95

Poziom zaawansowania

w dół

AMBITION 12 w/o brake

AMBITION 12 w/o brake

BRAKE AMBITION 95

Poziom zaawansowania

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

1350g +/- 50g (163)

AMBITION 12 w/o brake

średnio
zaawansowany

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

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

1150g +/- 50g (163)

ekspert

TECHNOLOGIA

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

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

Poziom zaawansowania

Mountain Rocker

Mountain Rocker

Bridge technology, Tubelite
Woodcore, Vapor Inserts, CYA
AluPlate, Carbon Power SKORUPA

zaawansowany

ADJCQV17

ADKDBM17

Teren

ADJDBJ17

w górę
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lightskiing

SLIMSHAPE TECHNOLOGY

Chroniona patentem SlimShape Technology w sposób zasadniczy redukuje masę nart do tego stopnia, że damskie modele Elana
są najlżejsze na świecie. Specyficzny kształt górnej skorupy powoduje, że profil desek jest bardzo cienki przy zachowaniu niezwykłej
jakości i odporności na uszkodzenia. W celu uzyskania wysokich osiągów, zastosowano zoptymalizowany rozkład flexu i sztywności
poprzecznej zwiększając szybkość przekazywania impulsów od narciarza do konstrukcji nart, a to z kolei powoduje znakomite
trzymanie na twardym podłożu i w pełni kontrolowane łuki.
shift system

SlimShape Technology zapewnia
poczucie pełnej wolności w połączeniu
z osiągami, na których można polegać.

TUBELITE WOODCORE
MOC, KONTROLA
& STBILNOŚĆ

NIEWIELKA MASA,
OSIĄGI I PRZYJAZNOŚĆ

Niewielka masa
Moc pod kontrolą
Balans

EARLY RISE ROCKER
LEKKOŚĆ W SKRĘTACH
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C:0 M:0 Y:0 K:0

Lightskiing - każda kobieta może być wspaniałą narciarką.
Przez więcej niż dekadę W Studiu firmy Elan było inspiracją i wyznacznikiem trendów dla całej branży narciarskiej
w projektowaniu nart dla wszystkich typów narciarek. Od początkujących do ekspertek. Od łagodnych ześlizgów
do „grzania“ na pełnej prędkości. Inżynierowie Elana stworzyli specyficzne modele lekkich nart do zastosowania we
wszystkich warunkach. Unikalna na rynku metoda projektowania i testowania nowych produktów W Studio polega na
zaangażowaniu w proces wspaniałych narciarek z całego świata, które razem tworzą najbardziej kobiece modele na
rynku. Rezultatem doświadczeń ostatnich lat jest stworzenie pojęcia Lightskiing, a przy okazji najlżejszych nart damskich
na świecie. Kolekcja W Studio jest kompletna, gdyż w Elanie uważamy, że każda kobieta może stać się wspaniałą
narciarką.

WYJĄTKOWA JAK TY...
Umów się na randkę z Delight Black Edition.
Te narty to wspaniała kombinacja ponadczasowej
elegancji i osiągów, która gwarantują, że
zostaniesz zauważona, kiedy będziesz
wykonywać zupełnie bez wysiłku piękne łuki na
krawędziach. Gdziekolwiek w górach.

Delight
Black
Edition
KOD

AC3CCA16
PROFIL

Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA

SlimShape Technology,
RST Sidewall,
TubeLite woodcore,
Fiberglass,
Embellished with crystals
from Swarovski®
GEOMETRIA

125/78/107
DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

152 (11.7), 158 (12.8)
164 (14.4)
SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

POWER SHIFT
WIĄZANIA

ELS 11.0 Shift
BLK/SMOKE

Poziom zaawansowania

2.563 zł
ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

Teren

puch

zmienny

przygotowany
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W STUDIO

ALL MOUNTAIN

SPEED
MAGIC
Power
Shift

INSOMNIA
Power
Shift

INTERRA
Power
Shift
/FLAT

KOD

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

Early Rise Rocker

Amphibio

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

Arrow Technology,
RST Sidewall, Response Frame
Woodcore, MonoTi

Amphibio 4D Technology,
RST Sidewall,
Trulite Woodcore,
Dual Shaped Ti

TECHNOLOGIA

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

GEOMETRIA

GEOMETRIA

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

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

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

ACACZW17

GEOMETRIA

145(10.5), 150(10.5/9.5),
155(11.3/10), 160(12.5/11),
165(14/12)
SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

POWER SHIFT + ARROW PLATE
WIĄZANIA

ACCCPX17

ACBCYF17,
ACBCYJ17 (FLAT)
PROFIL

Amphibio
Amphibio 4D Technology,
RST Sidewall, Dualite
Woodcore, Dual Shaped Ti
129/82/111, 130/83/112,
131/84/112

121/73/104
DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

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

POWER SHIFT

POWER SHIFT/FLAT

WIĄZANIA

WIĄZANIA

ELW 11.0 Shift BLK/TRQ

ELS 11.0 Shift
WB90 BLK/SMOKE

2.594 zł

2.550 zł

zaawansowany

średnio
zaawansowany

zmienny

przygotowany

Zaprojektowany, żeby sprostać wymaganiom
narciarek-ekspertek, które ściganie na deskach
mają we krwi. model Speed Magic jest wspaniałym
narzędziem do wykonywania ciasnych carvingowych
łuków. Dla kobiet, które potrafią i lubią szaleć na
krawędziach nart po dobrze przygotowanych trasach
i które na pewno nie przestaną wyczekiwać każdej
nowej okazji do jazdy.
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zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

Teren

Teren

puch

ekspert

Poziom zaawansowania

ekspert

zmienny

przygotowany

Koniec bezsennych nocy. Model bardzo
wszechstronnych nart o nazwie Insomnia jest
zaprojektowany do wykonywania zarówno długich,
jak i krótkich łuków na krawędziach oraz techniką
mieszaną. Wyniesie Cię na niedostępny dotąd
poziom satysfakcji. Łatwy, lekki i najbardziej
przyjazny, ale też o niezwykłych osiągach.

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

Teren

Poziom zaawansowania

2.594 zł

Poziom zaawansowania

ELS 11.0 SHIFT BLK/SMOKE

zmienny

przygotowany

Najbardziej wszechstronne narty w tej grupie
właśnie stały się jeszcze lepsze! Model Interra
zapewnia doskonałą zabawę na dobrze
przygotowanych trasach oraz umożliwia wypady
poza nie. Ta niezwykła kombinacja, sprawia, że
poziom Twojego narciarstwa osiągnie zupełnie
nowy wymiar.

PHOTO: DANIEL BLOM

ÅRE | SWEDEN
#YOURNEWVISION

WWW.SPEKTRUMEYE.COM

@SPEKTRUMEYE

W STUDIO

ALL MOUNTAIN

NAJLŻEJSZE
NA ŚWIECIE

DELIGHT
SUPREME
Power
Shift

DELIGHT
PRIME
Light
Shift

DELIGHT
STYLE
Light
Shift

KOD

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

Early Rise Rocker

Early Rise Rocker

Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

SlimShape Technology,
RST Sidewall,
TubeLite woodcore,
Fiberglass

SlimShape Technology,
PST Sidewall,
TruLite woodcore

SlimShape Technology,
Supralite woodcore

GEOMETRIA

124/74/102

GEOMETRIA

126/76/103

ACFCZP17

125/78/107

zaawansowany

średnio
zaawansowany

Poziom zaawansowania

ekspert

1.728 zł

przygotowany

Zminimalizuj masę swojego bagażu używając modelu
Delight Prime. To naprawdę najlżejsze narty na
świecie. Są jednocześnie wspaniałym narzędziem
do spędzenia niezapomnianych wakacji w górach.
Skuteczne na każdej trasie, sprawiają, że jazda
na nich odbywa się bez wysiłku, a Ty zachowasz
świeżość mięśni nóg do przetańcowania wieczoru.

Teren

zmienny

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

puch

Teren

puch

Teren

ELW 9.0 Shift WHT

2.247 zł

Poziom zaawansowania

Poziom zaawansowania

2.377 zł
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WIĄZANIA

ELW 9.0 Shift WHT

ELW 10.0 Shift WHT

Osiągi modelu Delight Supreme znakomicie
charakteryzuje jego nazwa. Niewielka masa
w połączeniu z bardzo wysoką jakością wykonania
sprawia, że narty te kumulują w sobie wszystko, co
kobieta może oczekiwać podczas wykorzystywania
ośrodków narciarskich do maksimum.

LIGHT SHIFT

WIĄZANIA

WIĄZANIA

przygotowany

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

LIGHT SHIFT

POWER SHIFT

zmienny

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

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

średnio
zaawansowany

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

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

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

zaawansowany

GEOMETRIA

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

ekspert

ACHCQF17

ACGCQP17

zmienny

przygotowany

Jeśli zamierzasz jeździć, rób to w dobrym stylu!
Niewielka masa i lekkość jazdy to główne cechy
modelu Delight Style. Narty, które sprawią, że
narciarstwo stanie się łatwe i bezproblemowe.
Wystarczy czasu nawet na rozglądanie się po
okolicy.

Delight
Magic
Light
Shift

ZEST
Light
Shift

SNOW
Light
Shift

KOD

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

Early Rise Rocker

Parabolic Rocker

Parabolic Rocker

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

SlimShape Technology,
Supralite woodcore

Waveflex,
Full Power Cap,
SupraLite Core

Dynaflex Technology,
Full Power Cap,
Monolite Core

GEOMETRIA

GEOMETRIA

125/76/103

114/72/103

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

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

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

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

LIGHT SHIFT

LIGHT SHIFT

ELW 9.0 BLK/SMOKE

WIĄZANIA

WIĄZANIA

ELW 9.0 Shift WHT

EL 7.5 AC Shift WHT

1.728 zł

1.295 zł

1.078 zł

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

140(9.3), 146(10.3),
152(11.3), 158(12.4)
SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

LIGHT SHIFT

Poziom zaawansowania

WIĄZANIA

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

zmienny

przygotowany

Jeśli pragniesz to zrobić, zrób to z modelem Magic.
Niezwykle lekkie narty pozwalają na bezwysiłkową
jazdę są znakiem rozpoznawczym linii Delight Magic.
Ułatwiają jazdę na nartach, bawią i ekscytują przy
każdym skręcie. Każdy się za Tobą obejrzy.

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

Teren

Teren

puch

ekspert

Poziom zaawansowania

124/74/102

ACKCWN17

zmienny

przygotowany

Fantastycznie komfortowy, przewidywalny i łatwy,
to główne cechy modelu Zest. Narty, które wyniosą
Cię na kolejny poziom zaawansowania i sprawią, że
poczujesz się w górach dużo pewniej.

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

Teren

GEOMETRIA

ACJCQN17

Poziom zaawansowania

ACICZQ17

zmienny

przygotowany

Nauka jazdy na nartach nie oznacza, że trzeba
pójść na kompromis. Model Snow to perfekcyjne
narzędzie do nauki dla wszystkich nowicjuszek,
które oczekują szybkich postępów.
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KIDS

U-FLEX TECHNOLOGY

Przyjazny sprzęt = łatwość nauki
Zapewnienie nartom dziecięcym i juniorskim odpowiednio elastycznego flexu, było jednym z największych wyzwań, przed którym stanęli
inżynierowie Elana w ostatnich latach. Rozwiązaniem okazała się wielokrotnie nagradzana technologia U-Flex. Rewolucyjna konstrukcja
nart i butów zwiększa elastyczność zestawu o całe 25 %. Specjalnie opracowane buty wykonane są ze znacznie bardziej elastycznego
plastiku i w połączeniu z giętkimi nartami ułatwiają naukę oraz umożliwiają jazdę na krawędziach.

PROBLEM

IDEA

ROZWIĄZANIE

Zbyt wielka sztywność nart dla dzieci

Technologia U-Flex

EKSTERMALNIE ELASTYCZNE
NARTY O NIEWIELKIEJ DŁUGOŚCI

NIKŁE POSTĘPY W NAUCE

ELASTYCZNE
BUTY
NARCIARSKIE

ŁATWOŚĆ NAUKI

ELASTYCZNE
NARTY

25% BARDZIEJ ELASTYCZNY FLEX

RC RACE

RC BLUE

KOD

KOD

AF0BPV16

AFBDFB17

PROFIL

PROFIL

Conventional

Conventional

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

WaveFlex™,
Full Power Cap,
Dual Woodcore,
Fiberglass

WaveFlex™,
Full Power Cap,
Dual Woodcore,
Fiberglass

GEOMETRIA

GEOMETRIA

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

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

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)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

SLR2

SLR2

WIĄZANIA

WIĄZANIA

EL 4.5/7.5 AC
Shift BLK
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first turns

snow puppies

catch me if you can

862 zł / 948 zł
Poziom zaawansowania

Poziom zaawansowania

862 zł / 948 zł

EL 4.5/7.5 AC
Shift BLK

first turns

snow puppies

catch me if you can

KIDS

Firma Elan zwiększyła dzieciom poziom zabawy na stoku o 250 %! Unikatowa
U-Flex Technology umożliwia nartom na większą elastyczność o całe 25 % niż
w przypadku zastosowania standardowych rozwiązań. Większa elastyczność nart
zapewnia dzieciom możliwość wycinania carvingowych wiraży zupełnie, jak dorośli.
Elan oferuje kompletny zestaw zawierający narty i buty. Oba elementy wykorzystują
technologię U-Flex, która daje najlepsze możliwości dla młodych narciarzy.

25% ŁATWIEJSZA NAUKA
250% WIĘCEJ FRAJDY
PINBALL PRO
Quick Shift

TWIST PRO
Quick Shift

JETT
Quick Shift

KOD

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

AEUCVK17

AETCVH17
EarlyRise Rocker

EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

U-FLex technology*,
Full Power Cap,
Synflex, Fiberglass

U-FLex technology*,
Full Power Cap,
Synflex, Fiberglass

GEOMETRIA

GEOMETRIA

EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA

U-FLex technology*,
Full Power Cap,
Synflex, Fiberglass
GEOMETRIA

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

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ
105(6.9)*, 115(8.8)*,

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ
105(6.9)*, 115(8.8)*,

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

125(9.6), 135(10.9),
145(12.3)

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)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

Quick Shift

WIĄZANIA

WIĄZANIA

EL 4.5/7.5 AC, SHIFT WB BLK

818 zł / 948 zł

818 zł / 948 zł

Poziom zaawansowania

first turns

snow puppies

catch me if you can

Poziom zaawansowania

EL 4.5/7.5 AC, SHIFT WB BLK

first turns

snow puppies

catch me if you can

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

QUICK SHIFT
WIĄZANIA

EL 4.5/7.5 AC, SHIFT BLK

775 zł / 862 zł
Poziom zaawansowania

Quick Shift

first turns

snow puppies

catch me if you can

STARR
Quick Shift

MAXX
Quick Shift

SKY
Quick Shift

KOD

KOD

KOD

PROFIL

PROFIL

PROFIL

EarlyRise Rocker

EarlyRise Rocker

EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

U-FLex technology*,
Full Power Cap,
Synflex, Fiberglass

U-FLex technology*,
Full Power Cap,
Synflex, Fiberglass

U-FLex technology*,
Full Power Cap,
Synflex, Fiberglass

GEOMETRIA

GEOMETRIA

GEOMETRIA

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

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

DŁUGOŚĆ PROMIEŃ

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)

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

SYSTEM WIĄZAŃ/PŁYTA

QUICK SHIFT

QUICK SHIFT

QUICK SHIFT

WIĄZANIA

WIĄZANIA

WIĄZANIA

EL 4.5/7.5 AC, SHIFT WHT

EL 4.5/7.5 AC, SHIFT BLK

EL 4.5/7.5 AC, Shift WHT

775 zł / 862 zł

775 zł / 862 zł

775 zł / 862 zł

snow puppies

catch me if you can

first turns

snow puppies

catch me if you can

AFFCRA17

Poziom zaawansowania

first turns

AFDCQZ17

Poziom zaawansowania

AF2BMW16

Poziom zaawansowania

AF2BMV16

first turns

snow puppies

catch me if you can
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KIDS

U-FLEX TECHNOLOGY

Buty U-Flex
Rozszerzając koncepcję zwiększenia elastyczności nart dziecięcych i juniorskich w celu ułatwienia procesu nauki, U-Flex Technology została zastosowana
także w produkcji butów. Możemy zaoferować unikalny na rynku kompletny zestaw nart i butów, który spełnia kryteria naszej filozofii. Nowe buty zginają się
zgodnie z anatomią ludzkiej stopy zwiększając możliwość ugięcia nart w skrętach przyspieszając postępy w nauce i zwiększając radość na stoku.

ZOPTYMALIZOWANY FLEX BUTÓW

KONIEC ZMARZNIĘTYCH STÓP

VOLUME CONTROL PLATE

Buty z linii U-Flex uginają się w sposób naturalny
zwiększając możliwość lepszego czucia nart
w skrętach palcami stóp dzięki elastycznej
podeszwie.

W butach U-flex dziecięce stopy nie będą marznąć
dzięki elastyczności podeszew umożliwiającej
swobodne poruszanie palcami stóp. Materiały
użyte do produkcji wkładów są także najwyższej
jakości.

Nasza koncepcja Volume Control Plate umożliwia
użycie tego samego rozmiaru butów dla trzech
kolejnych rozmiarów stóp. Każda para wyposażona
jest w specjalne wkładki redukujące objętość wnętrza
i rozmiar w zależności od ich umieszczenia
w skorupach.

WARIANT 1

WARIANT 2

3 ROZMIARY W JEDNYM

PODESZWA
Podeszwy butów są elastyczne i reagują na ruchy
powstające podczas uginania cholewki.

1

WARIANT 1
Najmniejszy rozmiar

EZYY
KOD

429 zł

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

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

Cabrio construction

EZYY 1

385 zł

SKORUPA

Polipropylen

BLOOM 1

Cabrio construction

385 zł

SKORUPA

Polipropylen
WKŁAD WEWNĘTRZNY

WKŁAD WEWNĘTRZNY

Ocieplina izolacyjna
Komfort dla dzieci
Dziecięca szerokość

Ocieplina izolacyjna
Komfort dla dzieci
Dziecięca szerokość

ROZMIARY

ROZMIARY

EZYY XS

342 zł

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)
KLAMRY

1 klamra z tworzywa
(EZYY XS/EZYY 1),
2 klamry z tworzywa (EZYY 2)

1 klamra z tworzywa
(BLOOM XS/1), 2 klamry
z tworzywa (BLOOM2)

KOLORY

KOLORY

Zielony/Czarny

429 zł

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

LightCIĘŻAR (EZYY XS)
U-Flex™, Volume Control
Plate VCP (EZYY 1/2)

KLAMRY

BEZ WKŁADKI
Największy rozmiar

BLOOM 2

KOD

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

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)

WARIANT 2
Średni rozmiar

BLOOM

EZYY 2

3

2

BLOOM XS

342 zł

Biały/Srebrny/Różowy

Envy/Bloom to koncepcja niezwykle elastycznych nart dla dzieci. Narty te współpracują harmonijnie z butami U-Flex czyniąc narciarstwo bardziej przyjaznym i przyspieszając postępy.
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POKROWCE I TORBY
Spakuj swoje ulubione narty i cały potrzebny sprzęt do naszych pokrowców i toreb. Jesteś gotów do drogi!

POKROWIEC NA NARTY DEMO

TORBA NA BUTY

KOD

KOD

CG160016000

CG861616000

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

Teleskopowa rączka, kółka,
separator, paski zaciskowe.

Paski zaciskowe,
miękka rączka, pas na ramię.

KOLOR

KOLOR

Czarny/Zielony

1.152 zł

Czarny/Zielony

147 zł
PLECAK
KOD

POKROWIEC NA 1 PARĘ NART
KOD

CG661216000
WYPOSAŻENIE

Paski zaciskowe,
miękka rączka.
KOLOR

Czarny

199 zł

CG470817000
WYPOSAŻENIE

Kieszenie boczne, kieszeń na okulary,
miękki przedział na komputer osobisty,
izolowany spód, kieszeń zewnętrzna.
KOLOR

Czarny/Zielony

944 zł
PLECAK – RACE
KOD

CG460816000

POKROWIEC NA 2 PARY NART
KOD

CG561016000
WYPOSAŻENIE

Paski zacisków,
miękka rączka.
KOLOR

Czarny

221 zł

WYPOSAŻENIE

Możliwość powiększenia głównej
przegrody, elastyczna linka
do mocowania przedmiotów,
przegroda na mokre rzeczy,
wentylacja, miękkie szelki.
KOLOR

Czarny/Zielony

381 zł
TORBA PODRÓŻNA –
MAŁA

POKROWIEC DAMSKI NA
1 PARĘ NART

KOD

KOD

CG260416000

CG661416000

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

Paski zaciskowe,
miękka rączka,
pas na ramię.
KOLOR

Biały/Szary/Czarny

199 zł

TORBA
PODRÓŻNA – RACE

Torba na bagaż główny,
teleskopowa rączka, kółka,
dwa przedziały na bagaż,
elastyczne paski zaciskowe
wewnątrz przedziałów,
rączki na każdej z burt.
KOLOR

Czarny/Zielony

814 zł
TORBA PODRÓŻNA –
DUALIE
KOD

KOD

CG160216000

CG360616000

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

Teleskopowa rączka, kółka,
paski zaciskowe,
przedział na mokre rzeczy,
kieszenie boczne.

Teleskopowa rączka, kółka,
paski zaciskowe,
rączki na każdej z burt,
kieszenie boczne,
kieszeń na wizytówkę.

KOLOR

KOLOR

Czarny/Zielony

Czarny/Zielony

1.139 zł

1.048 zł
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KASKI

1

Y-Clip łączy tylne
i przednie paski wokół
uszu w wygodną całość
powyżej nauszników.
Zaciągnij Y-Clip,
a nauszniki będą bardziej
przylegać do twarzy.
Dziecinnie proste.

2

8

Y-CLIP

5
7
6
4
1
3

INFINITY
KOD CE370817
BUDOWA Technologia Inmold
NAUSZNIKI Wyjmowane
WENTYLACJA Kontrolowana
WNĘTRZE Wypinane, bardzo miękkie
KOLOR WNĘTRZA Czarny
SPECYFIKACJA Niewielka masa Ergonomiczne paski
SYSTEM DOPASOWANIA 3D Fit System
ROZMIARY 51-55, 56-59
TYP Kobiecy

299 zł

Narciarski urlop w Feld am See
niedaleko Bad Kleinkirchheim.
Najlepszy rodzinny hotel sportowy
uznany przez region Karyntii.
10 nowych luksusowych apartamentów, hala
na gry w piłkę dla dzieci (100 m²), drewniane
chaty z kominkiem i wiele innych atrakcji.
Łyżwiarstwo na zamarzniętym jeziorze lub
lodowisku, saneczkarstwo, turystyka zimowa,
skibus Bad Kleinkirchheim nieodpłatnie
(15 minut jazdy). Szkółka narciarska Smiley
dla początkujących bezpośrednio przy hotelu,
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Duży rabat
na karnety dostępne bezośrednio w hotelu.

Seewellness® z 5 podgrzewanymi basenami,
8 gatunkami sauna, ASIA wellness z masażami,
opieka nad dziećmi 60 godzin tygodniowo, domek
dla dzieci gry w minigolf oraz zjeżdżalnia, itp.
Cena 72 EUR za osobę/dzień.

5

STANDARD CE
EN 1077
Test CE w połączeniu
z normą EN 1077
reprezentuje najbardziej
wymagające warunki
sprawdzania jakości
kasków, jakie są
dostępne w obecnym
czasie. Kaski poddawane
są testom na:
absorbowanie energii,
penetrację przez ostre
przedmioty (symulacja
spotkania z grotem kijka),
system zapięcia oraz
pole widzenia. Wszystkie
kaski Elana spełniają
wymagania norm
CE EN 1077.

2

3

KONTROLOWANY
PRZEPŁYW
POWIETRZA
Przepływ powietrza jest
regulowany za pomocą
dźwigni umieszczonej
na skorupie kasku.
Regulacja odbywa
sie intuicyjnie nawet,
kiedy mamy założone
rękawiczki.

6

SYSTEM 3D-FIT

3D-Fit jest kolejnym
etapem ewolucji
sprawdzonego systemu
ergonomicznego.
Regulowany ściągacz
z tyłu głowy
zapewnia maksymalny
komfort oraz
milimetrową dokładność
dopasowania
do obwodu czaszki.

ERGONOMICZNE
ZAPIĘCIE
Wszystkie kaski firmy
Elan wyposażono
w ergonomiczne
zapięcie pod
podbródkiem. Zapięcie
nie może się przekręcić
i przypadkowo odpiąć
podczas wypadku, co
dodatkowo podnosi
bezpieczeństwo.
7

4 WYPINANE
WNĘTRZE

Każdy, kto jeździ
na nartach poci się,
również przez skórę
głowy. Właśnie dlatego,
wszystkie wnętrza
kasków Elana są
wypinane. Dzięki temu
można je wyprać w
letniej wodzie, wysuszyć,
wpiąć i ponownie cieszyć
się świeżością wyściółki.
8

Technologia
Inmold

WYJMOWANE
NAUSZNIKI

In-mold to nazwa
procesu wytwarzania
kasków, podczas którego
wewnętrzna część
skorupy powiązana
jest z zewnętrzna w
efekcie wstrzyknięcia
pianki do formy przy
zastosowaniu wielkiego
ciśnienia i temperatury.
Sztywne połączenie tych
dwóch warstw oznacza
bardzo mocną strukturę
kasku przy zachowaniu
niewielkiego ciężaru.
Wytrzymałość kasków
In-mold daje o sobie znać
szczególnie podczas
gwałtownego spotkania
z ostrymi przedmiotami.

Wszystkie kaski
Elana wyposażono
w system wyjmowanych
nauszników.
Ta opcja ma szczególne
znaczenie podczas
wiosennych dni i ładnej
pogody, kiedy możemy
usunąć nauszniki
i cieszyć się z jazdy
bez ograniczenia
bezpieczeństwa.
Ponowne zamontowanie
nauszników zabiera kilka
sekund.

MORPHEO BLACK

SPECTER

SNOW

KOD CE270017

KOD CE270217

KOD CE370417

BUDOWA

BUDOWA

BUDOWA

WENTYLACJA

WENTYLACJA

Technologia Inmold
NAUSZNIKI Wyjmowane
WENTYLACJA

Technologia Inmold
NAUSZNIKI Wyjmowane

Kontrolowany przepływ
powietrza
WNĘTRZE Wypinane,
bardzo miękkie
KOLOR WNĘTRZA Czarny

Stały przewiew
WNĘTRZE Wypinane,
bardzo miękkie
KOLOR WNĘTRZA Czarny

SPECYFIKACJA

Lekki, Ergonomiczne
zapięcie

Lekki, Ergonomiczne
zapięcie

SPECYFIKACJA

SYSTEM DOPASOWANIA

Technologia Inmold
NAUSZNIKI Wyjmowane
Kontrolowany przepływ
powietrza
WNĘTRZE Wypinane,
bardzo miękkie
LKOLOR WNĘTRZA

Szare Futro

SPECYFIKACJA

Lekki, Ergonomiczne zapięcie

3D Fit System
ROZMIARY 51-55, 56-59
TYP Męski

SYSTEM DOPASOWANIA

299 zł

299 zł

299 zł

SYSTEM DOPASOWANIA

3D Fit System

ROZMIARY ROZMIARYS 54-58, 58-61
TYP Męski

3D Fit System
ROZMIARY 50-54, 54-58
TYP Kobiecy

BLACK EDITION

RC RACE

TEAM GREEN

KOD CE370617

KOD CE441614

KOD CE471017

BUDOWA

BUDOWA

BUDOWA

Technologia Inmold
NAUSZNIKI Wyjmowane
WENTYLACJA

Kontrolowany przepływ
powietrza
WNĘTRZE Wypinane,
ultra lekkie
KOLOR WNĘTRZA Czarny
Fur
SPECYFIKACJA

Lekkie, Ergonomiczne
zapięcie
SYSTEM DOPASOWANIA

3D Fit System
ROZMIARY 50-54, 54-58
TYP Kobiecy

ABS SKORUPA
WENTYLACJA

Kontrolowany przepływ
powietrza

Technologia Inmold
NAUSZNIKI Wyjmowane
WENTYLACJA

KOLOR WNĘTRZA Czarny

Stały przewiew
WNĘTRZE Wyjmowane,
bardzo miękkie
KOLOR WNĘTRZA Czarny

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

WNĘTRZE Komfortowe,

bardzo miękkie

Ergonomiczne zapięcie
Chin Guard
SYSTEM DOPASOWANIA

Junior Fit System
ROZMIARY 48-51, 51-55,
55-58

Lekkie, Ergonomiczne
zapięcie
SYSTEM DOPASOWANIA

Junior Fit System
ROZMIARY 48-52, 52-56
TYP Junior

TYP Junior Race

299 zł

255 zł

TEAM WHITE

FORMULA RED

TEAM PINK

KOD CE441014

KOD CE471417

KOD CE471217
BUDOWA

Technologia Inmold
NAUSZNIKI Wyjmowane
WENTYLACJA Stały
przewiew
WNĘTRZE Wyjmowane,
bardzo miękkie
KOLOR WNĘTRZA Czarny
SPECYFIKACJA

Lekkie,
Ergonomiczne zapięcie
SYSTEM DOPASOWANIA

Junior Fit System
ROZMIARY 48-52, 52 -56
TYP Junior

212 zł

KBUDOWA

ABS SKORUPA
WENTYLACJA Stały

przewiew

WNĘTRZE Komfortowe,

bardzo miękkie

KOLOR WNĘTRZA Czarny

212 zł

BUDOWA

Technologia Inmold
NAUSZNIKI Wyjmowane
WENTYLACJA Stały przewiew
WNĘTRZE Wyjmowane,
bardzo miękkie
KOLOR WNĘTRZA Czarny
SPECYFIKACJA

Ergonomiczne zapięcie

Lekkie,
Ergonomiczne zapięcie

SYSTEM DOPASOWANIA

SYSTEM DOPASOWANIA

SPECYFIKACJA

Junior Fit System
ROZMIARY 48-51, 51-55,
55-58

Junior Fit System
ROZMIARY 48-52, 52-56
TYP Junior

TYP Junior

169 zł

212 zł
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KIJE NARCIARSKIE
1

3

2

1

RACE GSX

7

5

4

2

RACE SLX

9

8

6

3

RACE RCG Jr

11

10

4

12

RACE RCS Jr

KOD_CD170217
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Biały / Zielony
UCHWYT_Ergonomic Race Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 55/90mm + stal

KOD_CD170417
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Biały / Zielony
UCHWYT_Ergonomic Race Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 55/90mm + stal

KOD_CD270617
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (cm)_95-105
KOLOR_Biały / Zielony
UCHWYT_Ergonomic Race Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 55/90mm + stal

KOD_CD270817
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (cm)_95-105
KOLOR_Biały / Zielony
UCHWYT_Ergonomic Race Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 55/90mm + stal

247 zł

221 zł

204 zł

204 zł

5

CARBONrod

6

HOTrod F.GREEN

7

HOTrod F.ORANGE

8

HOTrod ALU

KOD_CD371017
PROFIL_Karbon
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Czarny Karbon / Zielony
UCHWYT_Light Foam Grip Czarny
PASEK_Special
KÓŁKO/GROT_E-basket

KOD_CD371217
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Czarny / Zielony
UCHWYT_Ergonomic 2-component

KOD_CD371417
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Czarny / Orange
UCHWYT_Ergonomic 2-component

KOD_CD371617
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Czarny/Szary
UCHWYT_Ergonomic 2-component

55mm + stal

PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

390 zł

199 zł

199 zł

247 zł

9

SPEEDrod F.GREEN

grip Czarny/biały

10

SPEEDrod BLACK

grip Czarny/biały

11

SPEEDrod F.ORANGE

KOD_CD671817
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Czarny / Zielony
UCHWYT_Ergonomic 2-component

KOD_CD672017
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Czarny / Biały
UCHWYT_Ergonomic 2-component

KOD_CD672217
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Orange / Biały
UCHWYT_Ergonomic 2-component

PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

121 zł

121 zł

PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

grip Czarny/biały

46

grip Czarny/biały

grip Czarny/biały

121 zł

grip Czarny/biały

12

RockRod BLACK

KOD_CD572417
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Czarny/Srebrny
UCHWYT_Ergonomic PE grip Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

95 zł

13

15

14

13

RockRod BLACK

19

17

16

14

RockRod GREEN

21

20

18

15

RockRod RED

23

22

24

16

PINKmagic

KOD_CD572617
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Biały / Szary
UCHWYT_Ergonomic PE grip Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

KOD_CD572817
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Zielony / Czarny
UCHWYT_Ergonomic PE grip Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

KOD_CD573017
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Ged / Szary
UCHWYT_Ergonomic PE grip Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

KOD_CD773217
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-125
KOLOR_Czarny / Purpurowy
UCHWYT_Lekka piankowa rączka Czarny
PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

95 zł

95 zł

95 zł

247 zł

17

WHITE magic

KOD_CD773417
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-125
KOLOR_Czarny / Niebieski
UCHWYT_Ergonomic 2-component

grip Czarny/biały

PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

160 zł
21

HOTrod JR GREEN

18

BLACK magic

KOD_CD773617
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-125
KOLOR_Biały / Srebrny
UCHWYT_Ergonomic PE grip Czarny
PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 45mm + stal

19

TOUR

KOD_CD965016
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18/16mm
DŁUGOŚCI (cm)_115-150
KOLOR_Srebrny / Czarny / Zielony
UCHWYT_Piankowa rączka Expedition

+ regulacja długości

PASEK_Pasek z wypełnieniem
KÓŁKO/GROT_Support Kółko

20

HOTrod JR ANTH.

KOD_CD873817
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø16/14mm
DŁUGOŚCI (cm)_70-110
KOLOR_Biały / Srebrny
UCHWYT_JR Ergonomiczka Junior Czarny
PASEK_Junior
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

50mm + grot węglowy

173 zł
22

HOTrod JR BLUE

264 zł
23

HOTrod JR PINK

73 zł
24

Exar

KOD_CD874017
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (cm)_70-110
KOLOR_Zielony / Czarny
UCHWYT_JR Ergonomiczka Junior Czarny
PASEK_Junior
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

KOD_CD874217
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (cm)_70-110
KOLOR_Niebieski / Biały
UCHWYT_JR Ergonomic grip Czarny
PASEK_Junior
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

KOD_CD874417
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø14mm
DŁUGOŚCI (cm)_70-110
KOLOR_Różowy / Biały
UCHWYT_JR Ergonomic grip Czarny
PASEK_Junior
KÓŁKO/GROT_Kółko 50mm + stal

KOD_CD974617
PROFIL_Aluminium
PRZEKRÓJ_Ø18mm
DŁUGOŚCI (cm)_110-135
KOLOR_Biały / Zielony
UCHWYT_Ergonomic Rental transparent

73 zł

73 zł

73 zł

130 zł

grip

PASEK_Regulowany
KÓŁKO/GROT_Kółko 55/90mm + stal

47

TECHNOLOGIE UŻYWANE W NARTACH ELANA
TECHNOLOGIE

AMPHIBIO 4D
TECHNOLOGY

POWERSPINE
TECHNOLOGY

TNT
TECHNOLOGY

SLIMSHAPE
TECHNOLOGY

WAVEFLEX™
TECHNOLOGY

WAVELIGHT
TECHNOLOGY

Amphibio 4D technology
to najnowsze osiągnięcie
w dziedzinie produkcji
współczesnych nart. W tej
technologii firmy Elan tradycyjne
warstwy tytanalu uformowane są
w strategicznych obszarach
w sposób wypukły lub wklęsły. Te
obszary w połączeniu z profilem
Amphibio oferują niezrównane
właściwości we wszystkich
warunkach śniegowych, moc
i osiągi.

Unikalna konstrukcja nart
pozwalająca na lepszą
dystrybucję sił na odcinku
nogi-krawędzie. Wewnętrzna
konstrukcja nart zawiera w sobie
ciągnący się przez całą długość,
specjalny „kręgosłup“ wykonany
przy użyciu włókien węglowych.
Wystające z niego wzmocnienia,
czyli „żebra“ zapewniają wielką
sztywność poprzeczną całej
konstrukcji.

Technologia TNT, to kombinacja
najnowszych innowacji, która
umożliwia budowę lekkich nart
mających jednocześnie moc
i dobre osiągi. TNT Technology
to połączenie Vapor Tip Inserts
z TubeLite Woodcore. Rezultatem
są narty najwyższej jakości
o małej masie, ale jednocześnie
o niezwykłej mocy, stabilności
i z dobrym wytłumieniem
wibracji.

Technologia Slim Shape w sposób
spektakularny redukuje masę
nart, powodując, że deski Elana są
najlżejsze na świecie. Specyficzny
kształt wierzchniej skorupy
sprawia, że narty są bardzo cienkie
przy zachowaniu znakomitej
jakości oraz wielkiej odporności na
działanie sił skrętnych. Wszystko
to podnosi osiągi desek i wraz
z optymalnym rozkładem flexu
wzmacnia sztywność poprzeczną,
która odpowiada za doskonały
przekaz energii do krawędzi nart.
Dzięki temu, narciarze mają do
dyspozycji mocno trzymające w
twardych warunkach narty, które
lekko dają się kontrolować.

WaveFlex™ to określenie profilu
zewnętrznej powierzchni nart
oraz rdzenia uformowanego w
fale. Takie rozwiązanie zapewnia
znakomity i elastyczny flex
podłużny przy zachowaniu
ogromnej sztywności
poprzecznej nart. Zwiększa
trzymanie krawędzi na twardych
powierzchniach przy zachowaniu
skrętności.

Kolejny profil wierzchniej
powierzchni nart uformowany
w fale. Takie rozwiązanie zapewnia
deskom elastyczność przy
zachowaniu stabilności i kontroli.
Kształt „fal“ umożliwia wykonanie
cienkich i lekkich nart w celu
zmaksymalizowania skuteczności.

U-FLEX
TECHNOLOGY

BRIDGE
TECHNOLOGY

GruvLite
TECHNOLOGY

DURALITE
TECHNOLOGY

DYNAFLEX
TECHNOLOGY

Ta unikalna technologia zapewnia
nartom juniorskim i dziecięcym
o 25% więcej elastyczności.
W kombinacji z lekkim rdzeniem
Symflex, konstrukcją Full Power
Cap i profilem z rockerem,
U-Flex umożliwia dzieciom
naukę skrętów na krawędziach
od pierwszego dnia na śniegu.
Opatentowana technologia
umożliwia szybkie postępy
w nauce.

Bridge technology to unikalny
projekt redukujący masę
i wzmacniający osiągi. Bardzo
cienki drewniany rdzeń jest
na całej długości wzmocniony
specjalnymi insertami
zapewniającymi sztywność
poprzeczną i niezwykle precyzyjny
przekaz sił do krawędzi nart.

NIEWIELKA MASA, TRANSFER
MOCY, STABILNOŚĆ
GruvLite to linearna redukcja
masy tradycyjnego rdzenia
drewnianego poprzez
zmniejszenie gęstości materiału
bez ujemnego wpływu na
stabilność, trzymanie krawędzi,
skrętność i osiągi.

Technologia DuraLite zmniejsza
masę dziobów i piętek nart
jednocześnie zwiększając
manewrowość, skrętność,
odbicie i szybkość oddawania
energii. Dodatkowe wzmocnienia
piętek dodają pewności podczas
jazdy tyłem. Powłoka przeciw
zadrapaniom pozwala wyglądać
nartom dobrze nawet po wielu
dniach ostrego użytkowania
w snow parku.

Zastosowanie materiału DynaFlex
w okolicach piętek nart dodaje im
elastyczności przy zachowaniu
sprężystości na końcu każdego
skrętu. W rezultacie otrzymujemy
dynamiczną i jednocześnie
elastyczną konstrukcję desek.

KONSTRUKCJE

ARROW TECHNOLOGY
Technologia Arrow to zastosowanie
strategicznie umieszczonych
na odcinku pod butem płyt
wykonanych z włókna węglowego
połączonych z wierzchnią
warstwą tytanalu. Obie warstwy
współpracują w sposób harmonijny
w strukturze nart oferując nieznaną
wcześniej dynamikę i szybkość
reakcji oraz precyzję wykonywania
skrętów. Wstępnie wygięta w łuk
płyta z włókna węglowego działa
jak przyspieszacz i generuje
szybki przekaz energii od dziobów
do piętek. Za przekaz sił do
krawędzi nart odpowiedzialne są
specjalnie ukształtowane warstwy
tytanalu. Rezultatem jest nie tylko
dynamika, ale także fenomenalne,
niespotykane trzymanie nart na
twardym stoku.

RST

SST

PST

DST

MONOBLOCK

FULL POWER CAP

MOC, KONTROLA I STABILNOŚĆ
Konstrukcja RTS optymalizuje
szybki przekaz sił i energii od
narciarza do krawędzi nart
zapewniając maksymalne
trzymanie na twardej nawierzchni.
Od dziobów, aż po piętki.

Konstrukcja SST zapewnia
szybką, precyzyjną i bezpośrednią
transmisję energii od krawędzi
nart do śniegu zapewniając
jednocześnie nartom dużą
sztywność poprzeczną.

Konstrukcja PST optymalizuje
balans pomiędzy konieczną mocą
nart a ich zdolnością do
wybaczania błędów. Jest
mieszanką dwóch typów budowy:
Cap i Sidewalls zapewniając
nartom lekkość przy zachowaniu
stabilności.

Dual Sidewall Technology łączy
zalety konstrukcji z pionowymi
ściankami bocznymi nart
z budową skorupową. Pionowe
ścianki dają maksymalne
trzymanie nart na twardym
śniegu, a częściowa konstrukcja
skorupowa odpowiedzialna jest za
skrętność i lekkość jazdy.

Konstrukcja Monoblock zapewnia
doskonały przekaz energii oraz
zwiększa sztywność poprzeczną
poprzez bezpośredni kontakt
z krawędziami nart.

Full Power Cap to tradycyjna
konstrukcja skorupowa, lekka
i zapewniająca dobrą skrętność
oraz łatwość jazdy.

WZMOCNIENIA

VAPOR TIP INSERTS
PŁYNNA JAZDA BEZ
NIEPOTRZEBNEJ MASY
Vapor Inserts to fragmenty dziobów
i piętek wykonane z bardzo
zaawansowanego technicznie
kompozytu materiałów syntetycznych,
trwale połączonych z rdzeniem nart.
Inserty redukują masę oraz wibracje,
znacząco poprawiając stabilność
i zapewniając płynną jazdę nawet w
najbardziej wymagających warunkach
śniegowych.
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FRONT SIDE
STABILIZER
REDUKCJA WIBRACJI
Stabilizator Front Side redukuje
szkodliwe wibracje w okolicach
dziobów nart utrzymując
zwiększony kontakt krawędzi
z podłożem. Zapewnia płynną
jazdę i łatwą kontrolę podnosząc
osiągi.

DUAL TI / Ti2

XTI

MONO TI

Fiberglass

Dual TI to konstrukcja typu
sandwich złożona z drewnianego
rdzenia i dwóch warstw tytanalu.
Zapewnia ona fantastyczną
kontrolę krawędziowania oraz
progresywny flex. Stosowana w
nartach najwyższej jakości.

Konstrukcja XTi to unikalne
rozwiązanie używane w szerszych
nartach najwyższej jakości.
Jedna warstwa tytanalu zwiększa
trzymanie w twardych warunkach,
podczas gdy ułożone wzdłuż osi
nart włókna węglowe zapewniają
znakomite oddawanie energii
i płynne przejścia ze skrętu
w skręt.

Konstrukcja Mono TI wykorzystuje
pojedynczą warstwę tytanalu na
górnej powierzchni rdzenia w celu
podniesienia osiągów.

Wzmocnienia z włókna szklanego
optymalizują rozkład flexu
i zwiększają sztywność poprzeczną
konstrukcji. Mata z włókien
szklanych przyklejona jest do
rdzenia od góry lub od dołu
w zależności od przeznaczenia
nart.

PROFIL

AMPHIBIO PROFILE
Moc, Łatwość i Osiągi
Profil Amphibio jest rewolucyjnym
projektem narciarskim, który
łączy w sobie unikalny profil,
który zapewnia zalety zarówno
narty z pełnym camberem
i rockerem. Zapewniając precyzję,
przyczepność i stabilność. Narty
w tej technologii sa asymetryczne.
Wewnętrzna krawędź każdej
z nich jest wykonana z pełnym
camberem w celu uzyskania
precyzyjnego prowadzenia
i znakomitego trzymania na
twardym śniegu. Zewnętrzna
krawędź każdej z nich posiada

profil z rockerem, co zapewnia
łatwość wykonywania skrętów,
płynne przejścia z łuku w łuk oraz
wybaczanie błędów.

PARABOLIC ROCKER
PROFILE
Łatwiejszy skręt, Mniejszy
wysiłek
Unikalny profil firmy Elan, łączy
mocno taliowaną geometrię nart
z profilem Early Rise Rocker.
Rezultatem tej fuzji jest łatwa
inicjacja skrętu z mniejszym
wysiłkiem. Stabilizatory
umieszczone w przedniej części
nart absorbują niekorzystne
wibracje, wzmacniając trzymanie
na twardym śniegu i zapewniając
nadzwyczajna kontrolę.

EARLY RISE ROCKER
PROFILE

Lekkość skrętów,
Uniwersalność,
Wszechstronność

Dzięki umiarkowanej wysokości
podniesienia dziobów, Early
Rise Rocker zapewnia płynność,
lekkość, ułatwiając inicjację
skrętów z mniejszym wysiłkiem.

CAMBER PROFILE
Stabilność, Moc i Precyzja
W standardowym profilu
Camber (niektórzy nazywają go
tradycyjnym), kontakt krawędź
z podłożem zapewniony jest
na całej długości od dziobów
do piętki. Takie rozwiązanie
zapewnia fantastyczne trzymanie
na twardym, stabilność w łukach
i przekaz energii na całą długość
nart.

MOUNTAIN ROCKER
PROFILE

Wszechstronność, Moc
i Osiągi

Profil Rocker Mountain to
umiarkowane podniesienie dziobów
i piętek nart w celu uzyskania
lepszego efektu surfowania
w głębokim śniegu, łatwiejszej
inicjacji skrętów i wszech
stronności w zróżnicowanych
warunkach. W połączeniu
z umiarkowanym camberem na
odcinku pod butem, Moutain Rocker
zapewnia również doskonałą
precyzję i stabilność na maszynowo
przygotowanych stokach.

SYSTEM

Fusion
INTELIGENCJA, ELASTYCZNOŚĆ,
MOC
System Fusion to oryginalny,
pierwszy prawdziwie
zintegrowany system wiązań
wbudowany w narty, dzięki
któremu narta pozbawiona
jest usztywnienia pod stopą,
a jednocześnie umożliwia szybszą
i prostą regulację wiązań.
Technologia Fusion to:
– harmonijne skręty,

– wyśmienite trzymanie krawędzi
na całej długości nart,
– precyzyjne wchodzenie w skręt,
– doskonała kontrola nad nartami.
Fusion umożliwia przekaz
energii narciarza tam, gdzie
jest najbardziej potrzebna:
bezpośrednio do wnętrza narty,
umożliwiając trzymanie i płynną
zmianę krawędzi, co owocuje
mniejszym wysiłkiem, który
narciarz musi włożyć w jazdę,
a jest to niepodważalna zaleta
w nartach tej grupy.

POWER SHIFT

LIGHT SHIFT

QUICK SHIFT

SLR 2

Lekkość, Moc, Wydajność
W pełni zintegrowany system
wiązań z płytą Free Flex który
maksymalizuje moc i wydajność.
Jego profil jest skonstruowany
z lekkich materiałów
kompozytowych absorbując
wibracje, zapewniając płynne
i bezpośrednie przenoszenie
energii, aby zoptymalizować
precyzję i osiągi.

Superlekkie, Mniejsze
wibracje, Łatwość jazdy
System zintegrowanych wiązań
wykorzystujących zasadę
działania oparta na tym samych
założeniach, jak w przypadku
PowerShift. Wykonany z bardzo
lekkich materiałów LightShift
redukuje masę zastawu
i umożliwia uzyskiwanie dobrych
osiągów przy zainwestowaniu
mniejszych nakładów energii.

Miękki, Elastyczny, Łatwość
jazdy, Dzieci
System Quick Shift jest w pełni
zintegrowanym systemem wiązań
specjalnie zaprojektowany do
elastycznych nart. Skonstruowany
z lekkich materiałów
kompozytowych i miękkiej płyty,
która doskonale uzupełnia system
U-Flex, zapewniając inicjacje
skrętów.

Miękka, Elastyczna, Lekka,
Dzieci
System SLR2, to dwie płyty
ułatwiające regulację wiązań.
Płyta Fre Flex powoduje, że
narciarstwo staje się łatwe
z większą stabilnością, a lekkie
materiały pozwalają na
maksymalne wychylenie ciała
w skręcie przy redukcji własnej
wagi.

RDZEŃ DREWNIANY
LAMINOWANY

RDZEŃ DREWNIANY
TUBELITE

RDZEŃ DREWNIANY
POWER

RDZEŃ DREWNIANY
DUAL

RDZEŃ DREWNIANY
COMPREX

RDZEŃ

DRIEWNIANY RDZEŃ
RESPONSE FRAME

Response Frame Woodcore to
unikalny, umieszczony od dziobów
aż po piętki rdzeń z klejonego
drewna. Rdzeń wykonano
z miękkiego i elastycznego
drewna otoczonego listwami
z gatunków twardszych. Taka
konstrukcja jest bardzo trwała
oraz umożliwia wykonanie narto
różnym rozkładzie flexu
w zależności od przeznaczenia.

Kolejny rdzeń drewniany jest
osobno formowany dla każdego
typu nart i każdego rozmiaru. W
zależności od użytych gatunków
drewna oraz rodzajów klejenia
możliwe jest uzyskanie różnych
rodzajów rozkładu flexu dla
każdego typu desek. Taki bardzo
szybko reagujący i niezwykle
wytrzymały rdzeń bezpośrednio
przekazuje energię do krawędzi
nart.

RDZEŃ SYNFLEX

RDZEŃ DREWNIANY
TRULITE

Syntetyczny rdzeń Synflex Core
wykonano przy użyciu materiałów
kompozytowych o różnej gęstości
tym samym zapewniając
optymalny rozkład elastyczności
narty.

Drewniany rdzeń Trulite stworzono
z myślą o nartach dla kobiet.
Charakteryzuje się bardzo niewielką
masą oraz znakomitymi osiągami
uzyskanymi dzięki optymalnemu
rozkładowi sztywności wzdłużnej
i poprzecznej. Trulite fantastycznie
przekazuje siły bezpośrednio
do krawędzi zapewniając
wszechstronność i odporność na
uszkodzenia.

Wykonane z superlekkich włókien
węglowych, dwie cienkościenne,
wytrzymałe rurki o przekroju
5 mm umieszczono w środku
rdzenia klejonego z lekkiego
gatunku drewna. Rurki przebiegają
wzdłuż osi nart od dziobów, aż
po piętki równolegle do ścianek
bocznych. Zapewniają bardzo dużą
sztywność poprzeczną konstrukcji
i dynamiczne oddawanie energii
przy jednoczesnym ograniczeniu
masy rdzenia. W rezultacie narty
wykonane w tej technologii
charakteryzują się stabilnością
i dynamiką.

Rdzeń wykonany z drewna topoli
oraz kompozytów. Taka konstrukcja
zapewnia doskonałą sztywność
poprzeczną i szybkość reakcji oraz
znakomite trzymanie krawędzi
w twardych warunkach, szczególnie
w okolicach dziobów i piętek.
Zastosowanie Power Woodcore
umożliwia wykonanie rdzenia
o jednolitym rozkładzie flexu.

RDZEŃ SUPRALITE

RDZEŃ DREWNIANY
DUALITE

Rdzeń Supralite to zaawansowany
ultralekki materiał kompozytowy,
tworząc lekkie narty
i optymalizującą elastyczność.

Rdzeń wykonany z drewna
topoli oraz kompozytów. Taka
konstrukcja zapewnia doskonałą
sztywność poprzeczną i szybkość
reakcji oraz znakomite trzymanie
krawędzi w twardych warunkach
oraz lekkość jazdy w różnych
warunkach śniegu.

Cechą Dual Woodcore są dwa
symetryczne, podłużne drewna
położone na zewnętrznych
krawędziach rdzenia narty. Taka
konstrukcja umożliwia poprawę
przekazywania mocy i trzymania
krawędzi oraz radzenia sobie w
każdych warunkach narciarskich.

Rdzeń Comprex Wood Core
zbudowany jest w środkowej
części z lekkiego, sprasowanego
drewna. Charakteryzuje się
zmniejszoną masą i zwiększonym
współczynnikiem przekazywania
energii pod butem narciarza, dzięki
czemu skręty są łatwiejsze.

RDZEŃ MONOLITE

Syntetyczny rdzeń o niewielkiej
masie i bardzo cienkim profilu.
Mniejsza objętość rdzenia
zmniejsza ciężar i zapewnia
lekkość wykonania skrętów.
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Ośrodek Narciarski Präbichl – „Jedziemy w prawdziwe góry“

www.praebichl.at

Ośrodek Narciarski Präbichl, to popularne miejsce dla odwiedzających z regionu
Hochsteiermark, który leży na wysokości 1 100–1 608 metrów nad poziomem morza
i ma 20 km tras o różnym stopniu trudności. Piękne rodzinne stoki narciarskie, świetnie
przygotowane trasy i strome zjazdy na Polster dla sportowców, oferują wszystko od
spokojnego zjazdu aż po fenomenalne pełne wyzwań zjazdy w głębokim śniegu. Präbichl
gwarantuje autentyczną zimową zabawe z najwyższą pewnością pokrywy śnieżnej
(100% śniegu). Najlepsze doznanie to „Purzelwiese & Schlumperwald“. Na Purzelwiese,
jest wyznaczony teren treningowy z przejażdżką na“magicznym dywanie“ oraz wyciąg
narciarski dla dzieci i początkujących, gdzie mogą prubować swoje pierwsze skręty na
nartach. Funslope zajmie się tymi, którzy uwielbiają narciarstwo klasyczne.

Hüttendorf Präbichl

www.huettendorf-praebichl.at

Nasze domki w Hüttendorf Präbichl znajdują się tuż obok ośrodka narciarskiego Präbichl
z pięknymi widokami na okoliczne góry! Każdy z 10 nowoczesnych samoobsługowych chat
oferuje 65 m2 powierzchni dla 5–7 osób. Podczas budowania domków koncentrowaliśmy
się szczególnie na ogromnym komforcie naszych gości. Wyposażenie: sauna, kominek,
ogrzewanie podłogowe, 2 sypialnie, w pełni wyposażony salon z sofą, tarasem, telewizją
satelitarną.
Najlepsze oferty na styczeń: „Zimowe słońce, zabawa na nartach i urok domków
turystycznych“. Zrób pierwsze skręty na trasie i skorzystaj z kilku dni narciarskich podczas
pobytu w domku Hüttendorf Präbichl. Niezależnie od tego, czy jesteś na nartach, czy
wygrzewasz w saunie, odpoczywasz przy kominku z trzeszczącym ogniem lub cieszysz się
zabawą w domku!
3 lub 4 dniowy urlop w domku (Czw–Nie/Nie–Czw), w tym trzydniowy karnet
narciarski, pakiet w domku dla 6 osób od 128 euro za osobę. Kiedy zajmują dom
4 osoby dorosłe, to koszt za osobę wynosi od 169,50 euro. Oferta obowiązuje od
6. 1.–28. 1. 2018. 7 dni urlopu w domku z 6-dniowym karnetem narciarskim
od 243,50 eur za osobę zajmowana przez 6 osób! Cena nie zawiera dodatkowych
kosztów (prąd, sprzątanie, lokalne podatki).

INFORMACJE O OŚRODKU
NARCIARSKIM:
Präbichl Bergbahnen
8794 Vordernberg
Weidauweg 18
Tel.: + 43/3849/6060-0
office@praebichl.at
2 wyciągi krzesełkowe
2 wyciągi orczykowe
1 orczyk treningowy
1 taśma ślizgowa
20 km tras
Purzelwiese i Schlumperwald
Funslope

INFORMACJE:
* Początek sezonu: 2. 12. 2017
* Wypożyczalnia Intersport Rent
Präbichl nart i snowboardów
* Szkoła narciarska Präbichl
+43/(0)664/88717944

REZERwACJE:
Hüttendorf Präbichl
8794 Vordenberg
Tel.: +43/664/5124646
office@huettendorf-praebichl.at

Bezkonkurencyjne
krótkie wakacje
w Górnej Austrii
TOP of Pyhrn-Priel

Profesjonalizm dla narciarstwa wszelkiego rodzaju
Ośrodki narciarskie z pewnym śniegiem,
wspaniała górska sceneria, świetna oferta
spędzania czasu wolnego i znakomite przysmaki –
podczas urlopu w Pyhrn-Priel w południowej
Austrii z dwoma TOP ośrodkami narciarskimi
Hinterstoder i Wurzeralm będą twoimi partnerami
„TOP of“ – PROFESJONALNIE do jazdy na nartach
wszelkiego rodzaju – będziemy Cię rozpieszczać
bezkonkurencyjną ofertą krótkiego urlopu.

Na co jeszcze czekasz? Zarezerwuj swoje
narciarskie wakacje już teraz!
Jakie plusy? Szybki i nieskomplikowany dojazd.
W to, co wcale nie musisz wątpić: to nie tylko
malownicza okolica i piękna przyroda Pyhrn-Priel.
Ci, którzy wypełniają nasz kraj życiem, są ludzie.
Region narciarski Pyhrn-Priela należy do topowych
ośrodków. Serdecznie witamy, by spędzić przyjemnie
zimowe wakacje.

2 noce, wyżywienie HB oraz 2 dni karnet
narciarski, od 199.40 € za osobę.

www.topof.at

Narty w sł ńcu

Ciesz się słońcem szusując po bezkreśnie szerokich trasach.
Co za panorama! Południowa strona Alp. Wspaniały relaks
przez cały dzień. To się nazywa urlop! W Karyntii.

www.karyntia.pl
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