JESZCZE
BLIŻEJ GÓR

NOWE ELAN VOYAGER
CORAZ BLIŻEJ GÓR

Choć świat, w którym żyjemy uległ zmianie, wciąż
staramy się robić rzeczy, które kochamy, które
sprawiają, że w szarą rzeczywistość przeplatają chwile
pełne radości i dobrej zabawy. Dlatego też jesteśmy
absolutnie przekonani, że zapaleni narciarze nigdy
nie zrezygnują ze spędzania wolnego casu w górach.
Podróż w góry nie jest dziś tak prosta jak dawniej,
dlatego każdy patent, który ułatwia przemieszczanie jest
dziś na wagę złota.
Nowe Elan Voyager – pierwsze na świecie, w pełni
funkcjonalne, składane narty z serii all-mountain.
Bardzo praktyczne w podróży, nie ważne czy
zdecydujesz się na samochód, pociąg lub samolot
– szybko i sprawnie spakujesz je do torby. Pomimo,
że narty składają się, zachowują wszystkie parametry
i cechy tradycyjnych nart gwarantując najwyższy poziom
jazdy.

NARCIARSKI WYPAD

Kolejna narciarska podróż tuż-tuż, czas więc spakować
sprzęt. Teraz to nic prostszego, bowiem całość mieści
się w specjalnej torbie podróżnej Voyager. Nie ważne,
czy planujesz lecieć samolotem, czy wybierasz pociąg
lub samochód – Voyager jest zawsze gotowy do drogi.
Podróż stała się szybka, łatwą i przyjemną. Bez stania
w kolejkach, by nadać niewymiarowy bagaż, bez
straty czasu w wypożyczalniach sprzętu – Voyager to
najlepsza opcja pokonania drogi z domu na stok.

PODRÓŻ
PRZEZ MIASTO

Podróż z domu na stok jeszcze nigdy nie była tak
łatwa. Kompaktową, mieszczącą jedną parę nart
torbę Voyager można zmieścić nawet w niewielkim
samochodzie. Nie trzeba montować bagażników
dachowych ani składać tylnych siedzeń. Jedyny
dylemat – w który zakątek gór się udać, by
skorzystać z najlepszych warunków i czerpać
z jazdy największą frajdę!

SAME KORZYŚCI

Efekt jest naprawdę genialny – w końcu mamy narty,
dzięki którym unikniemy długich kolejek do punktu
nadania niewymiarowego bagażu i nie będziemy
tracić czasu czekając na wypożyczenie sprzętu.
Narty, na których wytniesz ulubione, carvingowe
skręty na przygotowanych trasach, poszalejesz
w puchu i pokonasz każdą muldę. Co więcej, łatwo
i szybko wrzucisz je do bagażnika, w którym zostanie
sporo miejsca na dodatkowy bagaż. To narty
zaprojektowane z myślą o narciarzach, którzy dużo
czasu spędzają w podróży, dla których liczy się czas
i zdrowy tryb życia.

NOWOCZESNY DESIGN

Funkcjonalność, intuicja i najwyższa jakość to trzy
elementy, bez których nie powstanie udany projekt.
Dobry projekt musi być praktyczny, łatwy w użyciu,
czyli – innymi słowy – intuicyjny. Patent umożliwiający
złożenie nart sprawia, że w końcu mamy narty,
które składamy, niczym ulubiony t-shirt. Mechanizm
składania i rozkładania jest bardzo praktyczny i nie
blokuje się, gdy na powierzchni nart pojawi się śnieg
lub lód. Miejsce, w którym narty się łamią zostało
zaprojektowane tak, by działać niezawodnie przez
wiele sezonów, nawet po wielokrotnym użyciu.
Projektując mechanizm inspirowaliśmy się
rozwiązaniami wykorzystywanymi również
w przemyśle lotniczym.

SPECYFIKACJA
PRODUKTU

Sekretem modelu Voyager Elana jest rewolucyjna
technologia Connect Technology polegająca na
wykorzystaniu czteroosiowego mechanizmu łączącego
i spajającego narty w miejscu składania. Wspomniany
mechanizm połączony został ze wzmocnioną karbonem
płytą, która działa jak wytrzymała platforma wzmacniająca
całość. Dwa komponenty doskonale ze sobą współpracują
gwarantując sztywność nart i najwyższy poziom jazdy.
Transport nart jeszcze nigdy nie był tak prosty!
Ręcznie produkowane w słoweńskich Alpach modele
Voyager wyróżniają się również unikalną technologią
Amphibio – rewolucyjnym rozwiązaniem polegającym na
wykorzystaniu profilu camber i rocker w różniących się
od siebie, prawej i lewej narcie. Wewnętrzna krawędź ma
profil camber, co gwarantuje precyzję jazdy, trzymanie
i stabilność. Zewnętrza – o profilu rocker sprawia, że narty
chętniej wybaczają błędy i poruszają się bardzo płynnie.
Dzięki zastosowaniu laminowanego rdzenia, wzmocnień
z tytanu, karbonu i ścian bocznych RST narty – od
dziobów, po piętki – niezawodnie trzymają i są bardzo
stabilne.

Connect Technology
Zaawansowany technologicznie
mechanizm łączący i scalający
narty w miejscu składania.

ROCKER

ROCKER

CAMBER

CAMBER

ROCKER

ROCKER

Technologia Amphibio
Łatwe skręty & Niezawodne
trzymanie

Technologia Connect
Wszystkie elementy mechanizmu
doskonale pracują i skutecznie scalają
nartę. Narty w miejscu łączenia są
mocne i wytrzymałe, dzięki czemu
jazda jest prawdziwą frajdą.

KOLEKCJA
VOYAGER

PROFIL

Amphibio

szybko
PRĘDKOŚĆ

VOYAGER
CZARNE / ZIELONE / RÓŻOWE

TECHNOLOGIE

wolno

Amphibio, Connect, Laminowany
drewniany rdzeń, wzmocnienia z tytanu,
Carbon Box

puch

127 78 110

TEREN

GEOMETRIA
zróżnicowany

DŁUGOŚĆ NART / PROMIEŃ SKRĘTU

160 (12.6), 166 (13.7), 172 (14.9)
87, 90, 93
PŁYTA

Wzmocniona karbonem płyta Fusion
WIĄZANIA

EMX 12.0 GW Fusion X

POZIOM ZAAWANSOWANIA

DŁUGOŚĆ PO ZŁOŻENIU

przygotowane trasy

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

VOYAGER – TORBY
PODRÓŻNE

Torby podróżne z serii VOYAGER są niezwykle
pojemne, praktyczne i łatwe w transporcie.
Dwa modele przeznaczone są do przewożenia
złożonych nart oraz kijów. Dzięki tak poręcznej
formie pakowania podróż z domu do ulubionego
ośrodka narciarskiego jest teraz szybsza
i wygodniejsza.

VOYAGER
TORBA PODRÓŻNA

VOYAGER
TORBA NA 1 PARĘ NART

KIJE VOYAGER
ROD

Najbardziej poręczna i mała objętościowo
torba narciarska na świecie. Wyposażona
w kółka. Można zapakować do niej narty
z serii Voyager, kije oraz dodatkowe
akcesoria.

Ekskluzywna i zgrabna torba Elana
przeznaczona do transportu nart z serii
Voyager i kijów. Kompaktowa torba
doskonale sprawdza się w podróży.

Typ: dorośli
Długość: 95 –130 cm (teleskopowe)
Trzon: Aluminium 7075/karbon
Przekrój rurki: Ø 16/14mm
System regulacji: aluminium
Uchwyt: Bulwark Cork BIC Grip
Pasek: Elan Velcro Strap
Talerzyk: wymienny talerzyk 50 mm
+ e-basket carbide tip TS
Materiał: 16 mm – alu 7075, 14 mm
karbon

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Dwie duże, przedzielone komory główne,
z przodu dwie zapinane na zamek
kieszenie, rozkładany uchwyt, kauczukowe
kółka, dwa uchwyty do noszenia, dwie
wewnętrzne kieszenie z siateczki, miejsce
na zamieszczenie wizytówki z adresem.
WYMIARY

Wielkość bagażu wymiarowego (podróż
samolotem: szerokość, długość, wysokość
< 156 cm
Rozmiar: 100x25x31 cm, Pojemność: 75L,
Waga: 7 kg

Duża komora główna, z przodu dwie
zapinane na zamek kieszenie, w środku
kieszeń z siateczki, odpinany pasek na
ramię, dwa uchwyty do noszenia.
WYMIARY

Wielkość bagażu wymiarowego (podróż
samolotem: szerokość, długość, wysokość
< 156 cm,
Rozmiar: 100×26×18 cm, Pojemność: 34L,
Waga: 1.7 kg
KOLOR

MATERIAŁ

Czarny / zielone elementy Elana

Bardzo wytrzymały poliester (poliester
600 D), PVC

Bardzo wytrzymały poliester (poliester
600 D), PVC

* Obydwie rzeczy
znajdują się w torbie

Praktyczny gadżet do usuwania śniegu
z nart.

Czarny / zielone elementy Elana

KOLOR

MATERIAŁ

VOYAGER
SZCZOTECZKA DO
USUWANIA ŚNIEGU*

VOYAGER
SUSZENIE*
Wysusz narty przed przechowywaniem.

podróżnej i torbie na
1 parę nart.

JAK UŻYWAĆ NARTY Z SERII
VOYAGER

WAŻNA UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy odwiedzić
miejscowy certyfikowany serwis nart lub autoryzowany sklep
Elana w celu ustawienia wiązań. Autoryzowane punkty znaleźć
można na stronie: elanskis.com/dealers.
Wszystkie operacje związane ze składaniem i rozkładaniem
nart Voyager nie wymagają użycia narzędzi. Podczas składania
i rozkładania nart nie należy używać dużej siły, ponieważ
mechanizm działa bardzo sprawnie.
01

04

Przesuń kciukiem dźwignię w kierunku
wiązania i unieś ją palcem wskazującym.

Przesuń kciukiem dźwignię w kierunku
wiązań i dociśnij w dół.

ODBLOKUJ
2

UNIEŚ

2

Rozłóż narty.

Obróć płytę wiązań i ustaw
równolegle do nart.

2

PRZESUŃ

05

Naciśnij mocno skistoppery i przesuń dźwignię
w dół, tak by znalazła się w pozycji poziomej.

NACIŚNIJ
I PRZYTRZYMAJ
SKISTOPPERY
1

TYLNA
CZĘŚĆ
WIĄZAŃ

TYLNA
CZĘŚĆ
WIĄZAŃ
POWOLI UWOLNIJ
SKISTOPPERY
3

2
ROZŁOŻYĆ

OBRÓĆ I WYRÓWNAJ

NACIŚNIJ

1

PRZESUŃ

PRZESUŃ

03

NACIŚNIJ

1

1

1
PRZESUŃ

02

ZAMYKANIE
2

UNIEŚ

PRZESUŃ
DŹWIGNIĘ
W DÓŁ

NOWY GRACZ NA RYNKU

Voyager to niezwykle innowacyjny produkt, nad którym Elan
pracował przed ostatnie dziesięć lat. Po raz kolejny okazało
się, że jesteśmy jedną z najbardziej wizjonerskich marek.
Voyager to pierwsze, w pełni funkcjonalne, składane narty,
które śmigają na przygotowanych trasach niczym modele
zawodnicze i doskonale radzą sobie w zróżnicowanym
terenie. Rewolucyjna technologia Connect sprawia, że
składane narty są łatwe i poręczne w transporcie, lecz dają
tą samą przyjemność z jazdy. Tak nowoczesne rozwiązanie
sprawia, że nawet najbardziej zaawansowani narciarze,
którym pokazaliśmy, że narty, na których jeździli, wyposażone
są w mechanizm składania, nie mogli wyjść z zachwytu.
Unikalny profil Amphibio, laminowany drewniany rdzeń,
wzmocnienia z tytanu, Carbon box, i ściany boczne RST
gwarantują najwyższy poziom jazdy, którego oczekujesz od
Elana. Specjalnie zaprojektowana płyta Fusion i technologia
Connect umożliwiają składanie nart, lecz nie ograniczają ich
możliwości.
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Narciarstwo jest naszą pasją. Zawsze było i będzie.
Z tego właśnie względu projektujemy – nieustannie!
Mówi się, że lista innowacji i „usprawnień”, które
wdrożyliśmy jest naprawdę długa, lecz podchodzimy
do tego z pokorą. Nie ustajemy w pracy i kreowaniu
nowych rzeczy. Pierwsze narty carvingowe, technologia
Amphibio polegająca na rozróżnieniu między prawą
i lewą nartą, płyta Fusion – pierwsze na świecie
zintegrowane wiązania, najlżejsze na świecie narty
dla pań – to tylko niektóre z naszych osiągnięć.
Niemniej jednak, mamy ochotę na więcej. Wypróbujcie
narty z nowej serii Voyager – uwierzcie, to nowe
doświadczenie dla nas, dla Was i wszystkich miłośników
narciarstwa.
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KOCHAMY INNOWACJE –
TO NASZA TRADYCJA

HISTORIA

Przez ponad 75 lat Elan był w czołówce
firm, które kształtowały rozwój narciarstwa.
Technologia, którą zastosowaliśmy w nartach
z serii Voyager, to kolejny krok milowy na
drodze do doskonałości. Nasz team spędził
setki godzin dopracowując detale nart Voyager.
Działamy lokalnie – projektujemy w słoweńskich
Alpach. Gwarantujemy najwyższą jakość,
zdobywamy serca kolejnego pokolenia.

Elan to marka z ogromną tradycją. Siedziba naszej
firmy mieści się w słoweńskich Alpach. Działamy ponad
75 lat, a nasze produkty były zawsze tworzone ręcznie.
Tworzymy z myślą o naszych rodzinach i przyjaciołach.
Fakt, że jesteśmy doceniani na narciarskim rynku
i doskonale wypadamy w testach świadczy o tym, że
nasze innowacyjne produkty są wynikiem wieloletniego
doświadczenia i pasji. Nie chodzi wyłącznie o tworzenie
nowych modeli nart. Chodzi o to, by narty dostarczały
Wam coraz lepszych wrażeń w górach.
„Good times” („Dobry czas”) to nasze motto. Najlepszy
czas spędzamy w górach z przyjaciółmi i rodziną.
Nie ważne, czy wybierasz się na rodzinny wypad, czy
chcesz spędzić czas samemu, w odległych zakątkach
gór. Pamiętajcie – to zawsze „najlepszy czas”, który
spędzacie w gronie najbliższych.

Photo credits: Fred Murray & Steve Reid (cover photo), Fred Murray (Skier on the go), Samo Vidic, Elan Archive

ALWAYS GOOD TIMES

www.elanskis.com

