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CHALLENGE. EVERY DAY.
alpinasports.com

grippewnym
walk
krokiem

WYGODA CHODZENIA
Będziecie zaskoczeni,
że chodzenie w butach
narciarskich może być tak
komfortowe. Zaokrąglona
podeszwa sprawia, że każdy
krok będzie pewny i stabilny.

ANTYPOŚLIZGOWY MATERIAŁ
Podeszwa wykonana
z najwyższej jakości materiału
wyróżniająca się specyficznym
profilem i ergonomicznym
kształtem. Zapewnia
doskonałe trzymanie na
każdej śliskiej nawierzchni.

INNOWACYJNY SYSTEM
Podeszwa jest kompatybilna
z większością dostępnych na
rynku wiązań (nie ma potrzeby
regulacji ich wysokości).
Nakładki w okolicach palców
i pięty można łatwo i szybko
wymienić.

2A72-1

Chodzenie w butach narciarskich po śliskiej nawierzchni może być
dość ryzykowne, niemniej jednak nowa podeszwa GripWalk i system
wiązań sprawiają, że tradycyjne buty narciarskie to prawdziwy
majstersztyk. Niezawodne trzymanie zawdzięczamy zaokrąglonym,
wysokoprofilowym podeszwom i perfekcyjnie dopasowanym do nich
elementom wiązań GripWalk.
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alpinasports.com

CHALLENGE.
EVERY
DAY.
koniec z zimnem

Eve sprawi, że zapomnisz o zimnych stopach! Za pomocą jednego przycisku
Wasze stopy odczują nieznany dotąd komfort. Gdy zbyt ciepło, zmień
tryb działania systemu. Wyposażone w bardzo sprytne rozwiązania –
od anatomicznej wkładki po system umożliwiający regulację szerokości.
EVE to model, który Was nie zawiedzie. Nigdy.

alpinasports.com
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OGRZEWANIE
INTEMP
w pełni zintegrowany, perfekcyjnie
zasilany

UNIKALNY, W PEŁNI
ZINTEGROWANY SYSTEM
OGRZEWANIA INTEMP
SPRAWIA, ŻE STOPY SĄ
KOMFORTOWO OGRZEWANE,
LECZ NIGDY NIE PRZEGRZANE.
ŁADOWANIE
Element służący do ładowania
butów jest bardzo mały i prawie
niezauważalny. Łatwo go zasilać
i jest wodoodporny. Sprytne
i proste rozwiązanie, dzięki
któremu chcąc naładować buty
nie trzeba ich demontować.

BATERIA
Baterie są w pełni zintegrowane
wewnątrz buta i bardzo łatwo je
naładować.

SPRYTNA KONTROLA
Wystarczy nacisnąć przycisk,
a system zacznie pracować na
pełnej mocy, tak by na początku
rozgrzać but. Następnie sam
powraca do normalnego trybu,
żeby stopy pozostawały ciepłe,
lecz nie przegrzane.

InTemp
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Żegnajcie zimne dni spędzone na stoku. Nowa technologia ogrzewania InTemp gwarantuje, że naciskając
jeden przycisk, stopy będą idealnie ogrzane. System ładowania jest bardzo dyskretny, łatwo dostępny
i prosty w obsłudze. To rozwiązanie, które z pewnością zrobi na Was wyjątkowe wrażenie.

ELITE
120
HEAT
ostra jazda, pełna moc
Sprzęt z segmentu ALLMOUTAIN projektowany jest z myślą o doświadczonych, spragnionych przygód narciarzy. Dzięki
odważnemu, niepowtarzalnemu designowi i zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom buty są absolutnie wyjątkowe
i jedyne w swoim rodzaju. Najnowocześniejsze materiały, doskonałe dopasowanie, wyjątkowy komfort, izolacja termiczna,
trwałość i elastyczność – oto buty, które zapewnią Wam poczucie kontroli podczas jazdy z każdą prędkością oraz optymalny
przekaz siły. Co więcej, precyzyjnie dobrany system regulacji umożliwi dopasowanie butów do indywidualnych potrzeb.
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Siła,
uniwersalny
charakter
& komfort
Spoiler umożliwiający
regulację obwodu
i wysokości
Specjalny, umieszczony
w tylnej części buta element
umożliwiający regulację
w zakresie wysokości
i obwodu mankietu.

Canting
Idealna postawa na nartach
to rzecz konieczna dla
wytrawnych narciarzy.
Regulowany canting umożliwia
boczne pochylenie mankietu
i precyzyjne dopasowanie butów
do indywidualnych potrzeb.
Rozwiązanie, dzięki któremu
udoskonalicie technikę jazdy.

Zmiana trybu z jazdy na
chodzenie jeszcze nigdy nie była
tak łatwa i szybka – wystarczy
użyć kija narciarskiego,
przełączyć i pójść.

Wytrzymała, lekka rama
strukturalna łącząca cztery
główne punkty, na które
działają siły nacisku. Posiada
wzmocnione osie, zapewnia
siłę i sztywność, a przy tym
jest bardzo lekka.
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System ułatwiający
zakładanie i zdejmowanie
butów
Zarówno specjalnie
zaprojektowana konstrukcja
górnej części wkładki, jak
i innowacyjny system Easy
Entry umożliwiają bardzo
łatwe i szybkie zakładanie
i zdejmowanie butów.

Wkładki 4DRY gwarantują
oddychalność, odprowadzanie
wilgoci na zewnątrz, wentylację
i są wodoodporne. Dzięki
nim stopy pozostają ciepłe
i suche. Komfort i wygoda
gwarantowane.

Custom Fit
Wkładki w butach Alpiny posiadają
szereg niezwykle istotnych
rozwiązań zapewniających idealną
równowagę pomiędzy wysoką
jakością jazdy i komfortem.
Formowana termicznie
pianka gwarantuje optymalne
dopasowanie w okolicach
kostek, podczas gdy specjalnie
zaprojektowana przednia część
wkładki precyzyjnie dopasowuje
się do różnego kształtu stóp.

InTemp – w pełni zintegrowany
system ogrzewania Alpiny zapewnia
wyjątkowy komfort i sprawia, że
Wasze stopy są zawsze ciepłe, bez
ryzyka przegrzania.

Zamieniając specjalnie
zaprojektowane wkładki Volume
Control Plate z prawej na lewą
zmienicie pojemność buta.
Rozwiązanie umożliwiające
bardzo precyzyjne dopasowanie.
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ELITE MEN’S
PO PROSTU JE ZAŁÓŻ

ELITE 120 HEAT
3M691
rozmiary
250, 255, ... 325
rodzaj narciarza
Zaawansowany
kolor
Biały
skorupa
Polieter
mankiet
Polieter
flex
120
wkładka
102/104

Konstruując te buty
z pewnością nie poszliśmy na
skróty! Doskonale przekazują
siłę na krawędzie nart
i posiadają wzmocnienie
X frame. Są również bardziej
dopasowane. System 4DRY
sprawia, że stopy oddychają,
a tylny spoiler umożliwia
indywidualne dopasowanie.
Dzięki zintegrowanemu
systemowi ogrzewania
narciarstwo jeszcze nigdy
nie było tak przyjemne!

ELITE 100 HEAT
3M701
rozmiary
250, 255, ... 325
rodzaj narciarza
Zaawansowany
kolor
Antracyt
skorupa
Polieter
mankiet
Polyolefin
flex
100
wkładka
102/104
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Z dwóch modeli w serii, ten
jest nieco miększy. Buty,
które odziedziczyły wszystkie
cechy „młodszego brata”, są
jednak fajniejsze wizualnie
i bardziej komfortowe. To
wciąż dość sztywny model,
który ułatwia precyzyjną
i zgrabną jazdę. Przeznaczone
dla średnio zaawansowanych
i zaawansowanych narciarzy,
którzy na śniegu lubią
wycinać ostre łuki.

ELITE 90
3M71-2
rozmiary
250, 255, ... 325
rodzaj narciarza
Zaawansowany
kolor
Czarny
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
90
wkładka
102

Chcielibyście jeździć jak
profesjonaliści i czuć się
na nartach wyśmienicie?
Proszę bardzo. Sięgnijcie po
ELITE 90, bardzo komfortowe
buty o nieco miększym flexie
i fajnym designie. Być może
nie będą na stoku najszybsze,
lecz z pewnością pod wyciąg
dotrą zanim zjawią się tam
tłumy.

ELITE 90
3M71-1
rozmiary
250, 255, ... 325
rodzaj narciarza
Zaawansowany
kolor
Niebieski/pomarańczowy
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
90
wkładka
102

Chcielibyście jeździć jak
profesjonaliści i czuć się
na nartach wyśmienicie?
Proszę bardzo. Sięgnijcie po
ELITE 90, bardzo komfortowe
buty o nieco miększym flexie
i fajnym designie. Być może
nie będą na stoku najszybsze,
lecz z pewnością pod wyciąg
dotrą zanim zjawią się tam
tłumy.

9

xtr

WYJĄTKOWE DOZNANIA

XTRACK 80 HEAT
3M722
rozmiary
250, 255, ... 325
rodzaj narciarza
Średnio zaawansowany
kolor
Antracyt
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
80
wkładka
104

Buty z wbudowanym
systemem ogrzewania
InTemp. Gwarantują wysoki
poziom komfortu i precyzyjną
jazdę. Wzmocniona rama
X frame zapewnia dodatkowe
oparcie i stabilność na
stromych stokach. Model
przeznaczony dla średnio
zaawansowanych narciarzy,
którzy chcą poczynić szybkie
postępy.

XTRACK 70
3M603
rozmiary
250, 255, ... 325
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Czarny/biały
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
70
wkładka
104

Idealne buty dla osób
rozpoczynających przygodę
z narciarstwem. Podobnie
jak model 80, wyposażone
w ramę X frame gwarantującą
wyższy poziom jazdy i lepszą
stabilność. Wygodna wkładka
i flex o niższym indeksie
sprawiają, że są bardzo
komfortowe. Doskonały wybór
dla osób, które na stoku
spędzić chcą cały dzień.

XTRACK 70
3M601
rozmiary
250, 255, ... 325
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Czarny
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
70
wkładka
104
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Idealne buty dla osób
rozpoczynających przygodę
z narciarstwem. Podobnie
jak model 80, wyposażone
w ramę X frame gwarantującą
wyższy poziom jazdy i lepszą
stabilność. Wygodna wkładka
i flex o niższym indeksie
sprawiają, że są bardzo
komfortowe. Doskonały wybór
dla osób, które na stoku
spędzić chcą cały dzień.

XTRACK 70
3M60-2
rozmiary
250, 255, ... 325
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Czarny/biały
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
70
wkładka
102/104

Idealne buty dla osób
rozpoczynających przygodę
z narciarstwem. Podobnie
jak model 80, wyposażone
w ramę X frame gwarantującą
wyższy poziom jazdy i lepszą
stabilność. Wygodna wkładka
i flex o niższym indeksie
sprawiają, że są bardzo
komfortowe. Doskonały wybór
dla osób, które na stoku
spędzić chcą cały dzień.

XTRACK 60
3M611
rozmiary
250, 255, ... 325
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Czarny
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
60
wkładka
104

Najmiększe buty w kolekcji,
które bardzo łatwo zakładać
i zdejmować. Pomimo flexu
o niskim indeksie dobrze
trzymają. Mają regulowaną
wysokość i obwód
mankietu, komfortowy flex
i wzmacnianą ramę X frame.
Doskonały wybór dla osób
rozpoczynających przygodę
z narciarstwem.

XTRACK 60
3M612
rozmiary
250, 255, ... 325
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Czarny
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
60
wkładka
104

Najmiększe buty w kolekcji,
które bardzo łatwo zakładać
i zdejmować. Pomimo flexu
o niskim indeksie dobrze
trzymają. Mają regulowaną
wysokość i obwód
mankietu, komfortowy flex
i wzmacnianą ramę X frame.
Doskonały wybór dla osób
rozpoczynających przygodę
z narciarstwem.
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WOMEN’S EVE

BĄDŹ PIERWSZA

SIŁA
LEKKOŚCI

Oto EVE, jedyna w swoim rodzaju. Teraz jeszcze
lżejsza i lepiej zbudowana. Niska waga, szybsza
jazda i pełna kontrola.

NOWOSC

EVE 75 HEAT
3L40-1
rozmiary
250, 255, ... 275
rodzaj narciarza
Średnio zaawansowany
kolor
Miętowy
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
75
wkładka
104
12

Nowe aluminiowe
mikro klamry
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Możliwość zwiększenia
obwodu mankietu
Bardzo lekka
konstrukcja

Buty, które dodadzą Wam pewności
i sprawią, że dzień na stoku będzie
wielką frajdą. EVE75 wyposażone
zostały w system ogrzewania, są
bardzo lekkie i wśród damskich
modeli mają najsztywniejszy flex.
Po czym je poznać? Wyróżniają
się takimi cechami jak: flex 75,
Volume Expander, GRIP WALK,
ergonomiczny kształt skorupy
oraz nowe klamry. Uwierzcie, to
nie puste słowa. Wystarczy raz
spróbować, by poczuć różnicę
i przyjemność płynącą z wycinania
carvingowych skrętów.

NOWOSC

EVE 75
3L341
rozmiary
250, 255, ... 275
rodzaj narciarza
Średnio zaawansowany
kolor
Miętowy
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
75
wkładka
100

Nowe aluminiowe
mikro klamry
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Możliwość zwiększenia
obwodu mankietu
Bardzo lekka
konstrukcja

Genialne buty dla średnio
zaawansowanych
i zaawansowanych amatorek
narciarstwa, poszukujących
lepszej kontroli i sprężystości
podczas jazdy na nartach.
Wyróżniają się tymi samymi
cechami co ich „młodsza
siostra”. To również
najsztywniejszy model
w serii, który ułatwi czynienie
szybkich postępów i zapewni
poczucie komfortu.

NOWOSC

EVE 65
3L362
rozmiary
250, 255, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Biały
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
65
wkładka
100

Nowe aluminiowe
mikro klamry
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Możliwość zwiększenia
obwodu mankietu
Bardzo lekka
konstrukcja

Model, który zgarnął kilka
nagród. Idealne buty dla osób,
które nad najwyższy poziom
jazdy przedkładają komfort.
Niemniej jednak, śnieżnobiałe
EVE 65 nie wyróżniają się
tylko wyglądem. Anatomiczny
design sprawia, że są bardzo
lekkie, gwarantują wygodę
stóp i wielką frajdę na stoku.

NOWOSC

EVE 65
3L361
rozmiary
250, 255, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Czarny
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
65
wkładka
100

Nowe aluminiowe
mikro klamry
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Możliwość zwiększenia
obwodu mankietu
Bardzo lekka
konstrukcja

Daj się ponieść fantazji
i sięgnij po nowe
EVE 65. Piękne czarne
buty nie są jednak tylko
ładnym, przyciągającym
spojrzenia cackiem.
Skorupa dopasowana do
anatomicznego kształtu
i zaawansowane rozwiązania
sprawiają, że model ten
jest nie tylko wygodny, ale
zapewnia również wysoki
poziom i precyzję jazdy.
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ruby

POCZUJ PĘD

RUBY 65 HEAT*
3L211, 3L201*
rozmiary
220, 225 ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Biały/szary
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
65
wkładka
104

Buty z systemem ogrzewania.
Miękkie i bardzo wygodne,
z pewnością nigdy nie zawiodą
na stoku. Dobrze dopasowane
wokół kostek, lecz luźniejsze
w okolicach palców, dzięki
czemu stopy męczą się
znacznie mniej. Masz ochotę
na wypad w góry? Nie ważne,
jakie wybierzesz – wysokie, czy
niskie – mamy buty, na których
zawsze możesz polegać.

RUBY 65 HEAT*
3L212, 3L202*
rozmiary
250, 255, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Czarny/biały/koralowy
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
65
wkładka
104

Buty z systemem ogrzewania.
Miękkie i bardzo wygodne,
z pewnością nigdy nie zawiodą
na stoku. Dobrze dopasowane
wokół kostek, lecz luźniejsze
w okolicach palców, dzięki
czemu stopy męczą się
znacznie mniej. Masz ochotę
na wypad w góry? Nie ważne,
jakie wybierzesz – wysokie, czy
niskie – mamy buty, na których
zawsze możesz polegać.

RUBY 60
3L221
rozmiary
250, 255, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Czarny
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
60
wkładka
104
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Przede wszystkim, to wyjątkowo
wygodne buty. Zaprojektowane
z myślą o początkujących
narciarzach preferujących
rekreacyjną, niezbyt szybką
jazdę. Wyposażone w system
umożliwiający dopasowanie
mankietu i przedniej części buta.
Posiadają regulowane makro
klamry. Wybierz odpowiedni dla
siebie kolor i ruszaj w góry!

RUBY 60
3L222

Przede wszystkim, to wyjątkowo
wygodne buty. Zaprojektowane
z myślą o początkujących
narciarzach preferujących
rekreacyjną, niezbyt szybką
jazdę. Wyposażone w system
umożliwiający dopasowanie
mankietu i przedniej części buta.
Posiadają regulowane makro
klamry. Wybierz odpowiedni dla
siebie kolor i ruszaj w góry!

rozmiary
250, 255, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Biały
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
60
wkładka
104

duo

PRZEDE WSZYSTKIM FUN

MAŁY ROZMIAR.
DUŻE AMBICJE.

Świat wielkich przygód jest na wyciagnięcie ręki. Od skromnego designu
po zaawansowany sprzęt wyposażony w najnowsze rozwiązania – zawsze
znajdą się buty, w których dotrzesz w najbardziej odległy zakątek gór.

NOWOSC

DUO 70
3E88-1
rozmiary
220, 225, ... 275
rodzaj narciarza
Zaawansowany
kolor
Czerwony
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
70

OPCJA
Najwyższej jakości
mikro klamry
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Regulowany na
wysokość spoiler

Wykorzystaj w pełni potencjał
swoich nart. DUO 70 to buty,
w których zastosowaliśmy
naprawdę zaawansowane
technologie. Lekki, lecz bardzo
zdolny model wyposażony
w anatomiczną wkładkę
i skorupę o ergonomicznym
kształcie. Wyróżnia się
sztywniejszym flexem. Na stoku
ciężko z nim konkurować.
GRIP WALK DOSTĘPNY
ODDZIELNIE
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duo MAX

PRZEDE WSZYSTKIM FUN
NOWOSC

DUO 4 MAX
3E89-3
rozmiary
220, 225, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Głęboki niebieski
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
Miękki

OPCJA
Lekkie
klamry
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Bardzo lekka
konstrukcja

Model tak wygodny jak Twoje
ulubione buty, wyposażony
jednak w bardziej zaawansowane
rozwiązania. Wyróżnia się
dopasowaną do anatomicznego
kształtu skorupą, dzięki czemu
zapewnia bardzo dobre
trzymanie. Proponujemy wybrać
opcję z systemem Grip Walk
gwarantującą komfort chodzenia.
Wybierz odpowiedni dla siebie
kolor i ruszaj w góry!
GRIP WALK DOSTĘPNY ODDZIELNIE

NOWOSC

DUO 3 MAX
3E92-3
rozmiary
220, 225, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Głęboki niebieski
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin

OPCJA
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Bardzo lekka
konstrukcja

Nawet początkujący narciarze zasługują na świetny sprzęt. Dlatego właśnie
nasze nowe buty dziecięce DUO 3 wyposażyliśmy w dopasowaną do anatomicznego kształtu skorupę. Zadbaliśmy
też o super design i najlepsze materiały,
dzięki czemu udało się stworzyć buty
lekkie jak piórko. Model ten przeznaczony jest dla narciarzy preferujących
niższy flex, którzy od czasu do czasu,
lubią szybsze przejażdżki. Dobrze skompletować je z systemem Grip Walk.
GRIP WALK DOSTĘPNY ODDZIELNIE

NOWOSC

DUO 2 MAX
3F42-3
rozmiary
220, 225, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Głęboki niebieski
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin

OPCJA
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Bardzo lekka
konstrukcja

Dziecięce buty narciarskie o niskim
flexie. Bardzo łatwo je założyć
i zdjąć po dniu spędzonym na
stoku. Są niezwykle wygodne, dzięki
czemu stopy nie męczą się i nie
pocą. Buty te przeznaczone są dla
początkujących narciarzy, niemniej
jednak wcale nie odbiegają jakością
od wyższych modeli. Dostępne
w różnych kolorach i wzorach.
Wybierz najładniejsze!
GRIP WALK DOSTĘPNY ODDZIELNIE

NOWOSC

DUO 1 MAX
3F40-3
rozmiary
220, 225, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Głęboki niebieski
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
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Buty przeznaczone dla
początkujących narciarzy.
DUO 1 mają solidną skorupę
zapewniającą dobre oparcie
i zapobiegającą zbyt częstym
upadkom. Nie są luźne, ale nie
ugniatają stóp. W okolicach
palców jest nieco więcej miejsca,
więc stopy mniej się męczą i nie
pocą. Model gwarantujący bardzo
dobre dopasowanie i komfort
użytkowania.

duo GIRL

PRZEDE WSZYSTKIM FUN
NOWOSC

DUO 4 GIRL
3E90-1
rozmiary
220, 225, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Turkusowy
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
Miękki

OPCJA
Lekkie
klamry
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Bardzo lekka
konstrukcja

Model tak wygodny jak Twoje
ulubione buty, wyposażony
jednak w bardziej zaawansowane
rozwiązania. Wyróżnia się
dopasowaną do anatomicznego
kształtu skorupą, dzięki czemu
zapewnia bardzo dobre
trzymanie. Proponujemy wybrać
opcję z systemem Grip Walk
gwarantującą komfort chodzenia.
Wybierz odpowiedni dla siebie
kolor i ruszaj w góry!
GRIP WALK DOSTĘPNY ODDZIELNIE

NOWOSC

DUO 3 GIRL
3E93-1
rozmiary
220, 225, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Turkusowy
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin

OPCJA
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Bardzo lekka
konstrukcja

Nawet początkujący narciarze zasługują na świetny sprzęt. Dlatego właśnie
nasze nowe buty dziecięce DUO 3 wyposażyliśmy w dopasowaną do anatomicznego kształtu skorupę. Zadbaliśmy
też o super design i najlepsze materiały,
dzięki czemu udało się stworzyć buty
lekkie jak piórko. Model ten przeznaczony jest dla narciarzy preferujących
niższy flex, którzy od czasu do czasu,
lubią szybsze przejażdżki. Dobrze skompletować je z systemem Grip Walk.
GRIP WALK DOSTĘPNY ODDZIELNIE

NOWOSC

DUO 2 GIRL
3F43-1
rozmiary
220, 225, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Turkusowy
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin

OPCJA
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Bardzo lekka
konstrukcja

Dziecięce buty narciarskie o niskim
flexie. Bardzo łatwo je założyć
i zdjąć po dniu spędzonym na
stoku. Są niezwykle wygodne, dzięki
czemu stopy nie męczą się i nie
pocą. Buty te przeznaczone są dla
początkujących narciarzy, niemniej
jednak wcale nie odbiegają jakością
od wyższych modeli. Dostępne
w różnych kolorach i wzorach.
Wybierz najładniejsze!
GRIP WALK DOSTĘPNY ODDZIELNIE

NOWOSC

DUO 1 GIRL
3F41-1
rozmiary
220, 225, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Turkusowy
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin

Buty przeznaczone dla
początkujących narciarzy.
DUO 1 mają solidną skorupę
zapewniającą dobre oparcie
i zapobiegającą zbyt częstym
upadkom. Nie są luźne, ale nie
ugniatają stóp. W okolicach
palców jest nieco więcej miejsca,
więc stopy mniej się męczą i nie
pocą. Model gwarantujący bardzo
dobre dopasowanie i komfort
użytkowania.
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duo

PRZEDE WSZYSTKIM FUN
NOWOSC

DUO 4
3E89-1
rozmiary
220, 225, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Antracyt
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
Miękki

OPCJA
Lekkie
klamry
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Bardzo lekka
konstrukcja

Model tak wygodny jak Twoje
ulubione buty, wyposażony
jednak w bardziej zaawansowane
rozwiązania. Wyróżnia się
dopasowaną do anatomicznego
kształtu skorupą, dzięki
czemu zapewnia bardzo dobre
trzymanie. Proponujemy wybrać
opcję z systemem Grip Walk
gwarantującą komfort chodzenia.
Wybierz odpowiedni dla siebie
kolor i ruszaj w góry!
GRIP WALK DOSTĘPNY ODDZIELNIE

NOWOSC

DUO 3
3E92-1

rozmiary
165, 170, ... 215
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Antracyt
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin

OPCJA
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Bardzo lekka
konstrukcja

Nawet początkujący narciarze zasługują na świetny sprzęt. Dlatego właśnie
nasze nowe buty dziecięce DUO 3 wyposażyliśmy w dopasowaną do anatomicznego kształtu skorupę. Zadbaliśmy
też o super design i najlepsze materiały,
dzięki czemu udało się stworzyć buty
lekkie jak piórko. Model ten przeznaczony jest dla narciarzy preferujących
niższy flex, którzy od czasu do czasu,
lubią szybsze przejażdżki. Dobrze skompletować je z systemem Grip Walk.
GRIP WALK DOSTĘPNY ODDZIELNIE

NOWOSC

DUO 2
3F421

rozmiary
220, 225, ... 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Antracyt
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin

OPCJA
Skorupa dopasowana
do anatomicznego
kształtu
Bardzo lekka
konstrukcja

Dziecięce buty narciarskie o niskim
flexie. Bardzo łatwo je założyć
i zdjąć po dniu spędzonym na
stoku. Są niezwykle wygodne, dzięki
czemu stopy nie męczą się i nie
pocą. Buty te przeznaczone są dla
początkujących narciarzy, niemniej
jednak wcale nie odbiegają jakością
od wyższych modeli. Dostępne
w różnych kolorach i wzorach.
Wybierz najładniejsze!
GRIP WALK DOSTĘPNY ODDZIELNIE

NOWOSC

DUO 1
3F40-1

rozmiary
165, 170, ... 215
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Antracyt
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
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Buty przeznaczone dla
początkujących narciarzy.
DUO 1 mają solidną skorupę
zapewniającą dobre oparcie
i zapobiegającą zbyt częstym
upadkom. Nie są luźne, ale nie
ugniatają stóp. W okolicach
palców jest nieco więcej miejsca,
więc stopy mniej się męczą i nie
pocą. Model gwarantujący bardzo
dobre dopasowanie i komfort
użytkowania.

R4.0

DOBRY START

R4.0
3M82-1, 3M83-1
rozmiary
220, 230, …240*, 250, 260…320
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Czarny
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
70
wkładka
105

Rekreacyjne, bardzo
uniwersalne buty narciarskie.
Łatwe w zakładaniu.
Wygodne, gwarantują komfort
użytkowania. Spodobają się
początkującym lub bardziej
zaawansowanym narciarzom
preferującym jazdę rekreacyjną.
Alpina R4.0. z pewnością Was
nie rozczarują.

R4.0
3M82-2, 3M83-2
rozmiary
220, 230, …240*, 250, 260…320
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Biały
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
flex
70
wkładka
105

Rekreacyjne, bardzo
uniwersalne buty narciarskie.
Łatwe w zakładaniu.
Wygodne, gwarantują komfort
użytkowania. Spodobają się
początkującym lub bardziej
zaawansowanym narciarzom
preferującym jazdę rekreacyjną.
Alpina R4.0. z pewnością Was
nie rozczarują.
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rental

Z PEŁNĄ SIŁĄ

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA RENTAL
Wstawka z kodem EAN umożliwiającym łatwe
oznaczanie produktów
Specjalnie wyprofilowana klamra umożliwiająca
szybkie i łatwe zapięcie

Wytrzymała, dopasowana do anatomicznego
kształtu wkładka. Komfort i dłuższa żywotność.

Wytrzymały poliuretan wykorzystany
w konstrukcji skorupy i mankietu
Łatwa w obsłudze klamra ze sprężyną

Kolorowy kod Tyrolii ułatwiający dopasowanie
z nartami i wiązaniami (tylko linia DSS)

Bardziej wytrzymałe, wzmocnione
aluminiowe klamry
Wytrzymałe elementy podeszwy w okolicach
pięty i palców. Dłuższa żywotność butów.

DISCOVERY C
3M151, 3M141
rozmiary
220, 230… 240*, 250, 260... 320
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Czarny
skorupa
Polieter
mankiet
Polyolefin
wkładka
104

Buty, które są niczym tajna
broń. Wyróżnia je wyjątkowo
wytrzymała, odporność
na wszelkiego rodzaju
uszkodzenia skorupy oraz
bardzo wygodne wnętrze. Są
wydajne i skuteczne. Bardzo
łatwo je założyć i dopiąć
klamry. Gotowy? W drogę!

DISCOVERY 4
3A881*, 3A951
rozmiary
220, 230… 240*, 250, 260... 320
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
kolor
Czarny
skorupa
Polyolefin
mankiet
Polyolefin
wkładka
104
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Bardzo stabilne buty,
w konstrukcji których
wykorzystano ramę X frame.
Discovery 4 są niezwykle
wytrzymałe i odporne na
uszkodzenia. Prócz wysokiej
jakości wyróżnia je również
atrakcyjna cena.

SYSTEM DSS
MODELE I ROZMIARY RENTALOWE
DSS G

DSS O

DSS V

DSS 1

3M40-G

3M39-O

3M39-V

3M39-1

Alpina
23.5
mondo
24.5
rozmiary
25.5
długość podeszwy
290 mm

Alpina
26.5
mondo
27.5
rozmiary
28.5
długość podeszwy
320 mm

Alpina
29.5
mondo
30.5
rozmiary
31.5
długość podeszwy
350 mm

Alpina
32.5
mondo
33.5
rozmiary
34.5
długość podeszwy
370 mm

kod kolorowy

kod kolorowy

kod kolorowy

kod kolorowy

G

O

V

1

Twarde na zewnątrz, miękkie wewnątrz. Wzmocnione ramą X frame,
gwarantującą stabilność i lepszą kontrolę w każdym terenie i w każdych
warunkach. Model wyposażony w system umożliwiający regulację
obwodu, co gwarantuje najwyższy poziom komfortu. Wyjątkowo
wytrzymałe buty, które przetrwają wiele sezonów.

JUNIOR RENTAL

DSS KID z

DSS JUNIOR f

DSS JUNIOR m

DSS JUNIOR c

DSS JUNIOR g

3F33-Z

3F31-F

3F31-F, 3F31-M

3E68-C

3E68-G

Alpina
14.5
mondo
15.5

Alpina
19.5
mondo
20.5
rozmiary
21.5
długość podeszwy
245 mm

Alpina
22.5
mondo
23.5
rozmiary
24.5
długość podeszwy
272 mm

Alpina
25.5
mondo
26.5

długość podeszwy
194 mm

Alpina
16.5
mondo
17.5
rozmiary
18.5
długość podeszwy
219 mm

kod kolorowy

kod kolorowy

kod kolorowy

kod kolorowy

kod kolorowy

z

f

m

c

długość podeszwy
290 mm

g
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OFERTA SPECJALNA
EVE 4

X4 L

3L29-1 czarny

3L12-1 biały

rozmiary
220, 225, … 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
index flex
50

rozmiary
220, 225, … 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
index flex
40

Wkładka wewnętrzna Sport
fit. System łatwego zakładania
Soft Entry, wewnętrzna wkładka
posiada plastikowy mankiet,
ergonomiczny kształt szkieletu
i anatomyczny kształt wkładki.
Profil dopasowany do damskiej
stopy.

Wkładka wewnętrzna Sport
fit. System łatwego zakładania
Soft Entry, wewnętrzna wkładka
posiada plastikowy mankiet,
ergonomiczny kształt szkieletu
i anatomyczny kształt wkładki.
Profil dopasowany do damskiej
stopy.

parametry

parametry

XTRACK 60
3M61-1 czarny/zielony
3M61-2 czarny/czerwony
3M76-1 zielony
rozmiary
250, 255, ... 325
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
index flex
60
parametry

3M61-2
czarny/czerwony

3M61-1
czarny/zielony

X3

X3 L

3M66-1 czarny/zielony
3M66-2 czarny/niebieski

3L25-2 biały/czarny

rozmiary
250, 255, ... 315
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
index flex
60
parametry

Wkładka wewnętrzna Sport fit.
System łatwego zakładania,
wewnętrzna wkładka
posiada plastikowy mankiet,
ergonomiczny kształt szkieletu
i anatomyczny kształt wkładki.

3M66-1
czarny/zielony
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3M66-2
czarny/niebieski

3M76-1
zielony

Wkładka wewnętrzna Sport fit.
System łatwego zakładania,
wewnętrzna wkładka
posiada plastikowy mankiet,
ergonomiczny kształt szkieletu
i anatomyczny kształt wkładki.

rozmiary
220, 225, … 275
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
index flex
50
parametry

Wkładka wewnętrzna Sport fit.
System łatwego zakładania,
wewnętrzna wkładka
posiada plastikowy mankiet,
ergonomiczny kształt szkieletu
i anatomyczny kształt wkładki.

J4
3C46-1 czarny/czerwony
3E63-1 zielony
3E67-1 czarny/zielony
rozmiary
225, 230, … 265
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
index flex
50
parametry

3C46-1
czarny/czerwony

3E67-1
czarny/zielony

3E63-1
zielony

Wewnętrzna wkładka Junior
Fit z termiczną izolacją. Kształt
dopasowany do stopy młodych
narciarzy. Konstrukcja Optimal
Flex. Wewnętrzna wkładka
z plastikowym mankietem.

J3
3C49-1 czarny/czerwony
rozmiary
225, ... 256
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
parametry

Wewnętrzna wkładka Junior
Fit z termiczną izolacją.
Kształt dopasowany do
stopy młodych narciarzy.
Konstrukcja Optimal Flex.

J2
3D35-1 czarny/czerwony
3F24-1 zielony
3F24-2 biały/rużowy
3F32-2 biały/niebieski
3F32-1 czarny/zielony
3F24-2
biały/rużowy

3F24-1
zielony

3F32-2
biały/niebieski

rozmiary
175, 180, ... 220
rodzaj narciarza
Rekreacyjny
parametry

Dwie nylonowe klamry.
Wewnętrzna wkładka Junior
Fit z termiczną izolacją.
Kształt dopasowany do
stopy młodych narciarzy.
Konstrukcja Optimal Flex.

3D35-1
czarny/czerwony

3F32-1
czarny/zielony
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DYSTRYBUTORZY
AUSTRIA
HF SPORT
Bahnhofstrasse 10, 9431 ST. Stefan, Wolfsberg
+43 52 51 500, info@hfsport.at
AUSTRALIA
EVEREST SPORTS PO
Box 278, Bright, VIC 3741, Australia 28A
Ireland St, Bright, VIC 3741, Australia,
Fax: 61 (0)3 5755 2004; Ph: 61 (0)3 5755 2227
simon@everestsports.com.au
BOŚNIA I HERCEGOWINA
ALPINA BH D.O.O.
Ulica Zmaja od Bosne 7A, 71000 Sarajevo
+387 33 590 429, alpinabh@alpina.si
CHORWACJA
ALPINA CRO D.O.O.
Hvarska 5, 10000 Zagreb
+385 1 3665 761, alpinacro@alpina.si
CZECHY
INA SPORT SPOL. S R.O.
Dusíkova 3, 63800 Brno
+420 545 422 431, inasport@inasport.cz
DANIA
CENTRANO APS
Omega 6, 8382 Hinnerup,soften
+45 70 50 03 33
ESTONIA
A2K SPORT OÜ
RIIA MAJA
Riia mnt. 169A, 80010 Pärnu
+372 50 79 899, kaupo@a2k.ee
FINLANDIA
NORMARK SUOMI OY
Aholaidantie 3 / P.O.BOX 39, 40320 Jyväskylä
+358 14 820 711, info@normark.fi
FRANCJA
SUNSET SAS
475 Route De La Dranse, 74500 Amphion Les Bains
+33 (0)450 717 723, johann@sunset-sport.fr
JAPONIA
ELAN JAPAN CO.,LTD.
101-0061, SR BLDG.2F, 3-1-2 Misaki-Cyo, Chiyoda-Ku
+813 6272 9016, genjo@elanjapan.co.jp
KANADA
ELAN SPORTS INC.
81-H Brunswick Blvd.,
Dollard des Ormeaux Quebec H9B 2J5
+1 (514) 421 7871, cs@elansports.ca
KAZACHSTAN
LIMPOPO OUTDOOR COMPANY
Seyfullin Str. 534, 480072 Almaty
+7 727 261 7061
limpopo-kz@mail.ru
LITWA
UAB PRAMOGU SLENIS
Santariskiu str. 41-11, LT-08440 Vilnius
+37065905057, marijus@skigo.lt

NIEMCY
OLIVER KRAAS,
NORDIC SPORTS CONSULTING
Dorfstr. 25, 94252 Bayer. Eisenstein
+49 9925 7289989
o.kraas@nordicsportsconsulting.com
www.nordicsportsconsulting.com
NORWEGIA
ULTIMATE NORDIC AS
Tevlingveien 23, 1081 Oslo
+47 908 49 707, jen@ultimatenordic.no
POLSKA
INA SPORT spol. s r.o.
Dusikova 3, 638 00 Brno
+48 696 597 073, dagmara.krzyzynska@inasport.pl
ROSJA
NORMARK
91 bild 2, Vavilova street 117335, Moscow, Russia
+7 (495) 98-111-89
ski@normark.ru, info@normark.ru
RUMUNIA
S.C. ALPINA SIRO S.R.L.
RO 551003 Medias i.c. Bratianu 24
+40 269 80 64 10; fax: +40 269 80 64 14
www.alpina.si; peter.mocnik@alpina.si
SERBIA
ALPINA-YUG D.O.O.
Bulevar Mihajla Pupina 10 Z 32, 11070 Novi Beograd
alpinayu@alpina.si
SŁOWACJA
INA SPORT spol, s r.o.
Dusikova 3, 638 00 Brno
+421 905 669 710, jan.devecka@inasport.sk
SŁOWENIA
ALPINA D.O.O.
Strojarska 2, 4226 Žiri
+386 4 51 58 000, alpina@alpina.si
SZWAJCARIA
LIFESTATION.CH gmbh
Bauelenzelgstrasse 20, 8193 Eglisau
+41 79 885 43 30, markus.ott@lifestation.ch
SZWECJA
BACKCOUNTRY EQUIPMENT AB
Hökared, Ladan, S-44794 Värgärda
+46 322 660 250, info@backcountry.se
UKRAINA
ALPINA UA LTD
Simirenka 5 B, 03134 Kiev
+38(0) 444 53 5583, alpinaua@ukr.net
USA
ELAN USA CORP
93 Etna Road, Lebanon, NH 03766
+1 603 448 3101, info@elansports.com
WŁOCHY
SKI TRAB S.R.L.
Via Battaglion Tirano 6, 23032 Bormio
+39 0342 901650, a.trabucchi@skitrab.com

ŁOTWA
MY SPORT SIA
Dārzciema iela 60, Rīga
Tel/Fax +371 67563422, gatis@my-sport.lv
ALPINA, d.o.o.,
Strojarska 2, 4226 Žiri, Słowenia, T +00386 4 51 58 000, F +00386 4 51 58 370
Alpina, d.o.o., Žiri, Slovenia; Zdjęcie: Klemen Razinger, Tilen Sepić, Uroš Podlogar, Nejc Vurnik, Blaž Kunej;
DESIGN: Arnoldvuga+, Saša Leskovar; Słowa: Rok Artiček © Alpina zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
dowolny z produktów wymienionych w tym katalogu. Jeśli tak się stanie, uważamy, że zmiany doprowadzą w celu
poprawy jakości produktu.

alpinasports.com

