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BIAŁE SZALEŃSTWO
W CZARNEJ GÓRZE!
Czarna Góra Resort to prężnie rozwijający się, największy
i najnowocześniejszy w Polsce całoroczny ośrodek górski.
Położony jedyne 120 kilometrów od Wrocławia, w malowniczym Masywie Śnieżnika, zachęca do zimowego wypoczynku doskonałą infrastrukturą narciarską i hotelową,
zapierającymi dech w piersiach widokami oraz alpejskim
i subalpejskim klimatem Strefy Czystego Powietrza (średnie
roczne zanieczyszczenie AQI poniżej 10 punktów na sto!).

Zapraszamy na sezon

2018/2019

Sprawdź, jakie atrakcje czekają na Ciebie
w Narciarskiej Stolicy Polski.
• 13 kilometrów nartostrad, w tym 6 długich tras powyżej 1000 metrów
(dwie najdłuższe 1680 i 1600 metrów).
• 1700 miejsc noclegowych w nowoczesnych apartamentach
• 9 homologacji FIS dla tras narciarskich
• 70 km tras przystosowanych do narciarstwa biegowego
• 4 wyciągi BABYLIFT
• 3 wypożyczalnie i szkoły narciarskie pod patronatem
Czarna Góra Resort
ul. Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie, +48 74 884 34 00, +48 74 306 76 01, www.czarnagora.pl
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„ALWAYs Good Times ToUR“ 2018–2019
TesTY NART mARKi eLAN W PoLsCe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

16.12.2018
12.01.2019
13.01.
26.01.
27.01.
09.02.
10.02.
16.02.
17.02.
18.02.
24.02.
13.–20.04.

AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT

beskid Sport Arena
Istebna – Złoty Groń
Szczyrk – Tatra Mountain resort
Karpacz – Kopa
Szkłarska Poręba
Ski Arena Zieleniec – Mieszko
czarna Góra Resort
Krynica Zdrój – Słotwiny
Ustrzyki Dolne – Laworta
Przemyśl
Szczyrk – Tatra Mountain resort
Maso corto

www.beskidsportarena.pl
www.zlotygron.pl
www.szczyrkowski.pl
www.kopa.com.pl
http://sudetylift.com.pl/zima
www.szkolamieszko.pl
www.czarnagora.pl
www.slotwiny.pl
http://ustrzyki-narty.pl
www.posir.pl/przemysl-stok
www.szczyrkowski.pl
www.masocorto.it

„ALWAYs Good Times ToUR – RACe“ 2019
TesTY NART mARKi eLAN dLA ZAWodNiKÓW
12.
13.
14.
15.

22.02.
23.02.
08.–09.03.
17.–18.03.

RAcE – MASTERS
RAcE – WARSZAWA cUP
RAcE – DZIEcI
RAcE – DZIEcI

Zawoja
Zawoja
Kluszkowce
czarna Góra Resort

www.pkl.pl/mosorny-gron/mosorny-gron.html
www.pkl.pl/mosorny-gron/mosorny-gron.html
www.czorsztyn-ski.com.pl
www.czarnagora.pl
3

Nowy Aparthotel na stoku w Czarna Góra Resort!
Otwarcie już w

Grudniu 2018!

Bądź pierwszy! Zarezerwuj pobyt i wypoczywaj

w sercu najlepszego w Polsce ośrodka narciarskiego.
• Stylowe nowoczesne apartamenty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 metrów od kolei linowej
Promocyjne pakiety feryjne i weekendowe
Wewnętrzna strefa zabaw dla dzieci
Naprawdę długie nartostrady
Strefa Après Ski
Najlepsze stoki na Dolnym Śląsku
Wypożyczalnie i szkoły narciarskie pod patronatem
Baseny wewnętrzne i Saunarium
Czarna Góra Resort
Klimatyczne restauracje
Restauracja z panoramicznym widokiem na stoki
Najdłuższy w Polsce Alpine-coaster (950 metrów szalonej jazdy!)
Lobby bar z tarasem widokowym

ul. Sienna
Sienna11,
4,57-550
57-550Stronie
Stronie
Śląskie,
Śląskie,
+48+ 74
48884
74 34
306
00,
76+48
30,74www.czarnaperla.czarnagora.pl
306 76 01, www.czarnagora.pl

BIAŁA ZIMA W CZARNA GÓRA RESORT!
Apartamenty Czarna Góra to raj dla narciarzy! Czekają tu na Ciebie nowoczesne, funkcjonalnie urządzone, 1-, 2- i 3-pokojowe apartamenty. W każdym z nich znajduje się wygodna łazienka oraz kompleksowo wyposażony aneks kuchenny, a piękny widok z tarasu na masyw Śnieżnika lub panoramę ośrodka pomoże Ci odprężyć się po pełnym wrażeń dniu na stoku. Apartamenty Czarna Góra to idealny
wybór dla par i rodzin z dziećmi - znajdziecie tutaj między innymi klub malucha Śnieżynka, restaurację
włoską La Sienna, basen wewnętrzny z brodzikiem dla dzieci oraz dające ukojenie SPA z Natury!

SEZON 2018/2019

Zarezerwuj już dziś!

Baw się, aktywnie wypoczywaj i oddychaj

czystym powietrzem w Apartamentach Czarna Góra!
• 55 ha górskich terenów w Strefie Czystego Powietrza
• 13 km tras narciarskich (6 tras o długości ponad 1 km)
• 3 koleje linowe, w tym najszybsza w Polsce Luxtorpeda
• Szkoły narciarskie i wypożyczalnie sprzętu zimowego
• Ski Bary i Mini Snow Park dla snowboardzistów
• Alpine Coaster Czarna Żmija (950 metrów szalonej jazdy)
• Tor tubbingowy, Zimowy Fun Park
• Wyciągi baby-lift dla najmłodszych!
ul. Na Skarpie 5-10, 57-512 Biała Woda, +48 74 884 34 00, www.apartmanenty.czarnagora.pl

o FiRmNie iNA sPoRT
Kim jesteśmy.
Należymy do czołowych firm dystrybujących markowy sprzęt sportowy w czechach, Słowacji, a od roku 2017 również w Polsce. Firma INA SPORT
istnieje od 1998 roku i jest absolutnym liderem sprzedaży nart Elan w Europie. Jesteśmy importerem na rynku czeski i słowackim, a na rynku polskim
działamy poprzez swoich przedstawicieli.
Reprezentantami firmy INA SPORT na Polskę są dwie Panie: Tereza Trtíková i Dagmara Krzyżyńska. Obie mają przeszłość czołowych zawodniczek
na arenach międzynarodowych. Dlatego z tego serdecznie zaprszają na Testy nart marki ELAN w polskich ośrodkach narciarskich, gdzie mogą się
z Państwem spotkać i porozmawiać o nowej kolekcji nart Elan. Ale przede wszystkim mają Państwo możliwość przetestowania nart kolekcyjnych
na nadchodzących sezon 2019/2020.

mgr. dagmara Krzyżyńska

mgr. Tereza Trtíková

• Reprezentantka 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
• Ósma zawodniczka Pucharu Świata w SKIcROSS w 2008

• Reprezentantka Kadry Narodowej czech w Narciarstwie Alpejskim
w latach 1996–2005
• 12-krotna medalistka Mistrzostwa czech
• Zdobywczyni Pucharu EP UNI 2003 (SL, GS, SG, DH, overall)
• Srebrna medalistka Uniwersjady 2003
• Nominacja na Mistrzostwa Świata 2003 (GS, SG, DH, KOM)

WsPieRAmY – 2018/2019
NARCIARSTWO ALPEJSKE – FIS
Szymon Bębenek
• 2x mistrz polski juniorów
• brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów 2017
• członek Kadry Narodowej

NARCIARSTWO ALPEJSKIE
Iga Kaczmarek

Igor Kaczmarek

• Kategoria U10
• 1 miejsce Kids Trophy 2018 –
Zuchensee Austria
• 1 miejsce Sudecka Liga Narciarska

• Kategoria U12
• 1 miejsce Kids Trophy 2018 –
Zuchensee Austria
• 3 miejsce Sudecka Liga Narciarska

NARCIARSTWO FREERAIDOWE
Jędrek Baranowski
• Freeride World Qualifier
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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
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4* HOTEL

www.samerhof.at

25€

prezent*

KOD PROMOCYJNY:
SCHNEE2019

Ośrodek narciarski Nassfeld:
ok. 140 km tras
i 40 nowoczesnych wyciągów

KRAKÓW
BRNO

WIEN
SALZBURG
KÖTSCHACH
MAUTHEN

HERMAGOR

NASSFELD
TRÖPOLACH
VENEDIG

4* Hotel SAMERHOF am Nassfeld (HOTEL PRZY STOKU Z WELNESS I HB*)
A-9631 Nassfeld/Tröpolach 7 | Tel. +43 4285 52320 | info@samerhof.at
*) Kod promocyjny realizowany jest od 3 nocy; liczony tylko raz z całkowitej ceny; nie można wymienić na gotówkę; nie można łączyć z innymi promocjami.
Można z niego korzystać tylko przy rezerwacji w hotelu; okres ważności do 7. 4. 2019 (dzień wyjazdu)

VILLACH
KLAGENFURT

UDINE

LJUBLJANA

PRZY STOKU!
ALL-INKLUSIVE URLAUB
KÄRNTEN - AUSTRIA

„Pierwsze
Pierwsze narciarskie

od 7.
7 12.

szlify w Nassfeld
Nassfeld“

do 23. 12. 2018
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NoWoŚCi
elan otwiera
nową filię w UsA

elan łączy siły
z Pipistrel

Chiny kochają
narty elana

Always Good
Times Tour

Elan na rynku amerykańskim sprzedaje się
od wielu lat. co więcej, produkty wychodzące
spod igły słoweńskich konstruktorów cieszą się
w Stanach bardzo dużym powodzeniem. W celu
umocnienia pozycji na wspomnianym rynku,
firma założyła nowy, niezależny oddział – Elan
Sports USA, którego siedziba mieści się w Lebanon, New Hampshire. „Decyzja o utworzeniu Elan
Sports USA świadczy o tym, jak bardzo cenimy
sobie amerykański rynek. Krok ten umożliwi nam
zapewnienie klientom i partnerom biznesowym
doskonały serwis“, mówi dyrektor Gary Fleming.
„Elan Sports USA to kolejny etap na drodze
wiodącej do coraz wyższej jakości świadczonych
usług. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że
nasze produkty cieszą się tak dużą popularnością na amerykańskim rynku, niemniej jednak
nastawieni jesteśmy na dalszy rozwój i zwiększenie sprzedaży“, dodaje Leon Korosec, członek
Zarządu Elan d.o.o. Elan Sports USA przejmie
również przedstawicielstwo marki Alpina.

Elan to firma z ogromnym doświadczeniem
i szerokim horyzontem możliwości. W swej
historii słoweńska marka może m.in. poszczycić
się produkcją bardzo lekkich samolotów.
W ostatnim czasie Elan otrzymał zaproszenie do
współpracy od Pipistrel, firmą zaangażowaną
w konstrukcję samolotu dla marki Uber, który,
dzięki możliwości pionowego startu i lądowania,
będzie wykorzystywany w ruchu ulicznym.
„To dla nas wielki zaszczyt współpracować
z firmą z ponad 50-letnim doświadczeniem,
która angażuje swoje know how
w tworzenie zaawansowanych kompozytów
wykorzystywanych w projekcie Uber eVTOL.
Elan jest w stanie wyprodukować ultralekkie
i bardzo wytrzymałe kompozyty, dzięki którym
wydłuży się czas lotu i zwiększy ładowność
samolotu“, komentuje Ivo boscarol, założyciel
i dyrektor Pipistrel.

Dla przemysłu narciarskiego Azja z roku na
rok staje się coraz ważniejszym rynkiem.
Po ogromnym sukcesie Igrzysk Olimpijskich
w Pyeongchang w Południowej Korei, kolejne
Igrzyska odbędą się w Pekinie w roku 2022.
Stolica chin to aglomeracja zamieszkała
przez ponad półtora miliarda mieszkańców,
stanowiąca największy rynek narciarski na
świecie. Na przestrzeni ostatnich lat chiński
rynek narciarski przeżywał prawdziwy
rozkwit. budowa i rozwój wielu ośrodków
zaowocowały znacznym wzrostem liczby osób
uprawiających narciarstwo. Ze strategicznego
punktu widzenia, dla Elana, chiny to niezwykle
istotny rynek o ponad 40-procentowym
potencjale sprzedaży. Planujemy dalszy
rozwój i umocnienie swojej pozycji w chinach,
zwłaszcza w kontekście zbliżających się Igrzysk
Olimpijskich w 2022 roku.

Sprzęt narciarski Elana na każdym stoku czuje
się doskonale. Odnajduje się w każdym miejscu
i w każdych warunkach. Doceniany jest przez
młodszych i starszych narciarzy, zarówno
mężczyzn jak i kobiety. Jeżeli znacie nasze
produkty, z pewnością czekacie niecierpliwie,
jakie nowe rozwiązania i modele znajdą się
w najnowszej kolekcji. Mając na względzie tak
duże zainteresowanie naszymi produktami,
od kilku lat organizujemy testy na śniegu, tzw.
Always Good Times Tour, podczas których
narciarze mają okazję zapoznać się z ostatnimi
innowacjami. Jest to niepowtarzalna szansa,
by przetestować nowe modele, zobaczyć jak
zachowują się na śniegu i poczuć prawdziwą
frajdę z jazdy. Daty i miejsca, gdzie odbędą
się kolejne testy pod nazwą Always Good
Times Tour opublikowane zostaną na stronie
www.elanskis.com.

Turizem Dolina Soče
Dolina Soče Tourist Board:
Web: www.dolina-soce.si
E-mail: info@dolina-soce.si

1st Outdoor destination
in slovenia!

The highest
ski resort
in Slovenia
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RoK Pod ZNAKiem
NAGRÓd
Rok 2018 okazał się dla Elana wyjątkowo owocny.
Narty Elana zdobyły ponad 40 ważnych nagród i wyróżnień przyznawanych
na całym świecie.

40 prestiżowych nagród. Szczególnie
ucieszyła nas nagroda przyznana przez
Amerykanów – serie Ripstick black Edition
i Delight black Edition uzyskały nagrodę
Show Stopper. co więcej, seria Ripstick
black Edition uzyskała tytuł Ski of the Year
przyznawany przez magazyn Powder. Elan
doskonale wypadł również w Europie. Za
nowy model Element Green dostaliśmy
nagrody Red Dot i Plus X. Ponadto, narty
Elana doskonale poradziły sobie podczas
kolejnej edycji słynnego World Ski Test,
na którym aż dziesięć modeli z naszej

kolekcji uzyskało ocenę bardzo dobrą (Sehr
Gut). Dziesięć modeli otrzymało również
doskonałe noty w niemieckim teście DSV
Ski Test.
Wszystkie z przyznanych nagród motywują
nas do dalszej pracy nad rozwojem
i kontynuowania ponad 70-letniej tradycji
tworzenia doskonałego sprzętu. Od samego
początku istnienia Elan wyznaczał trendy
na narciarskim rynku wprowadzając
zmiany i udogodnienia wpływające na
większy komfort i przyjemność z jazdy.

KIERS.
LS

OM
C

REA

Rok 2018 był bardzo dobry, wręcz
doskonały. Zima obfitowała w śnieg, dzięki
czemu na nartach spędzić można było
naprawdę wiele dni odczuwając z jazdy
prawdziwa frajdę. Nie zawiodły również
narty, które za każdym razem spisywały się
doskonale. W efekcie Elan zebrał pokaźną
pulę nagród, które „spłynęły“ z różnych
zakątków świata. Dokonania w dziedzinie
rozwoju i designu docenione zostały przez
ekspertów pochodzących niemal z każdego
liczącego się w branży narciarskiej
rynku. W sumie Elan zebrał niemal

2019

ELEMENT GREEN
ELEMENT GREEN

RIPSTIcK 102W

RIPSTIcK bLAcK EDITION
106 / 86 / 94W

AMPHIbIO bLAcK EDITION

SLX PLATE

84 / 88 XTI / SLX FUSION
RIPSTIcK 86W

AMPHIbIO 84 XTI
DELIGHT PRIME

DELIGHT bLAcK EDITION
RIPSTIcK 106 / 94W / 102W

RIPSTIcK bLAcK EDITION

RIPSTIcK bLAcK EDITION

DELIGHT bLAcK EDITION

AMPHIbIO bLAcK EDITION
SLX FUSION

GSX FUSION
AMPHIbIO 16 Ti2 / 14 Ti FUSION
RIPSTIcK 106 / 96
IbEX 84 / 94 cARbON XLT /
INSOMNIA / INSPIRE

AMPHIbIO 84 XTI FUSION
IbEX 84 cARbON

SLX PLATE
RIPSTIcK bLAcK EDITION
116 / 106 / 102W

AMPHIbIO 84 XTI
RIPSTIcK 96
DELIGHT PRIME

RIPSTIcK bLAcK EDITION
116 / 106 / 94W / 102W

RIPSTIcK 96

BACKCOUNTRY MAGAZINE
EDITOR'S CHOICE

AMPHIbIO 84 XTI FUSION

RIPSTIcK 106

INSPIRE

RIPSTIcK 94W

IbEX 94 cARbON XLT
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REA
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BLACK
EDITION

2019

2018/19

NEW

POZIOM ZAAWANSOWANIA

MODEL

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

TEREN

puch

zmienny

przygotowany

3,529.00
3,048.00 zł

aMPHIBIo
BLacK edITIoN
Fusion
KOD_ AbGEEM18
PROFIL_ Amphibio
TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology,
Dual Shape, RST sidewall,
TubeLite Woodcore, Dual Ti,
carbon, NanoTech running base
GEOmETRIA_ 121/73/104
DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 166(14.5), 172(15.7),

178(17.0)

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Fusion

+ Preshaped Lightweight Plate

WIĄZANIA_ ELX 12.0 FUSION GW b85

Najwyższa jakość w segmencie
All-Mountain
Amphibio Black Edition to wymarzone
narty, by rozpocząć dzień na
perfekcyjnie przygotowanym stoku.
Maksimum frajdy z jazdy, oryginalny
design i solidna, wzmocniona włóknem
węglowym konstrukcja.
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NEW

NEW

MODEL

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

MODEL

zaawansowany

średnio
zaawansowany

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

TEREN

TEREN

puch

ekspert

zmienny

zmienny

przygotowany

przygotowany

2,728.00
2,247.00 zł

2,563.00
2,087.00 zł
(wiązanie ELW 9)

(bez wiązania)

2,637.00
2,161.00 zł
(wiązanie ELX 11)

RIPSTIcK
BLacK edITIoN

deLIGHT
BLacK edITIoN
Power Shift

KOD_ ADDEFb18

KOD_Ac3EKFA8

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA_ TNT technology, SST sidewaGEOmETRIA_ 134/96/113

TECHNOLOGIA_ Embellished with crystals from
Swarovski®, SlimShape Technology, RST
sidewall, TubeLite woodcore, carbon

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 167(14.9), 174(16.2),
181(18.0), 188(19.5)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 146(10.6), 152(11.7),

ll, TubeLite Woodcore, VaporTip, carbon

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat
WIĄZANIA_ ATTAcK2 13 AT W_O bRAKE

Wszechstronny charakter
Wielokrotnie nagradzana seria Ripstick
obejmuje niezwykle wszechstronne
modele. Z jednej strony doskonale
odnajdują się w puchu i zróżnicowanych
warunkach, z drugiej potrafią jeździć na
twardej, przygotowanej trasie. Nowej
generacji konstrukcja z wykorzystaniem
włókna węglowego sprawia, że są bardzo
uniwersalne i odnajdują się w każdym
terenie.

GEOmETRIA_ 125/78/107

158(12.8), 164(14.4)

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Power Shift
WIĄZANIA_ ELX 11.0 SHIFT GW b85

Moda na stoku
Edycja Delight Black to niezwykle piękna
seria nart, które nie tylko urzekają szatą
graficzną, ale również umiejętnościami.
Modele łączące doskonałą
konstrukcję opartą na wykonanych
z włókna węglowego wzmocnieniach
z ponadczasowym designem. Ozdobione
kryształkami Swarowskiego®, przyciągają
wzrok nie tylko na stoku.

13

WIĘCEJ NIŻ
ZWYKŁY ELEMENT
Linia nart z serii Element przeznaczona jest dla osób rozpoczynających przygodę
z narciarstwem, którym zależy na szlifowaniu perfekcyjnych skrętów.
Niemniej jednak, gdy trafią w ręce dobrze jeżdżących narciarzy mogą również
dostarczyć sporo frajdy.
Vid Baruca

Członkowie teamu demonstracyjnego
Słoweńskiego Związku Narciarskiego ściśle
współpracują z branżą narciarską. Nowe
materiały i nowe technologie niezwykle
pomagają nam osiągać zamierzone cele.
Na przestrzeni ostatnich lat technika
jazdy wielokrotnie ewoluowała, co wynika
z innowacji i rozwoju nowych technologii.
Weźmy choćby pod uwagę mocne
taliowanie, które nie tylko całkowicie
zmieniło technikę jazdy na nartach, ale
również sposób uczenia i podejście do
uprawiania narciarstwa. Wybierając się
na narty, zazwyczaj zabieram ze sobą
Elany GSX. Na wszelki wypadek – gdyby
niebo sypnęło świeżym puchem – mam
również ze sobą parę Ripsticków. Czyż jest
coś piękniejszego od zakładania śladów
na dziewiczym śniegu? Chwile spędzane
w górach są źródłem nowej energii
i dostarczają mnóstwo frajdy. W tym sezonie
14

Klemen Razinger

wożę również ze sobą narty testowe, które
wypożyczam kandydatom na instruktorów.
Gdy wypróbowali nową linię Element, odzew
był wręcz oszałamiający. W gruncie rzeczy,
narty wcale nie zostały skonstruowane
dla osób dopiero rozpoczynających
przygodę z narciarstwem. Bez wątpienia to
doskonały sprzęt dla wszystkich, którzy na
stoku chcą się doskonale bawić. Element
to niezwykle intuicyjne narty, świetnie
wyważone i stabilne, nawet podczas jazdy
z dużą prędkością. Biorąc pod uwagę
wspomnianą charakterystykę, odpowiadają
oczekiwaniom bardzo szerokiego spektrum
użytkowników. Pozwólcie, że przytoczę
historię, jak Element zostały moim
dobrym kumplem. Właśnie kręciliśmy
film promocyjny dla Elana. Cała ekipa
zgromadziła się na lodowcu w Austrii, żeby
„skręcić“ materiał promocyjny dla całej
kolekcji nart. Na miejscu byli wyłącznie

profesjonalni narciarze. Zadanie polegało
na nakręceniu kawałka promującego serię
Element. Z racji na fakt, że stromy stok był
bardzo twardy i zmrożony, obawialiśmy
się, że narty mogą słabo poradzić sobie
z lodem. Niemniej jednak, po pierwszych
skrętach poczułem, że deski słuchają
mnie doskonale. Z łatwością inicjują skręty
i nie wymykają się spod kontroli, nawet
gdy znacząco przyspieszam. Co więcej,
nawet podczas bardzo dynamicznych
skrętów, niezawodnie trzymają krawędź.
Zatrzymałem się, by zobaczyć, jakie
wrażenia z jazdy mają inni narciarze i, ku
mojemu, zdziwieniu, wszyscy, z uśmiechem
na twarzach mówili to samo: „Co włożyli
do nart, które, przy tak niskiej wadze, są
tak stabilne?“ Po całym, spędzonym na
kręceniu spotu dniu doszliśmy do wniosku,
że jazda na Element była tak przyjemna jak
wycinanie zwinnych łuków w puchu.

Co zatem jest
w środku?
Po powrocie do fabryki zapytaliśmy
konstruktorów z działu rozwoju, jaką
technologię kryją w sobie tak niezwykłe
narty. chętnie odsłonili rąbka tajemnicy
i opowiedzieli o zastosowanych patentach.
Swą charakterystykę narty zawdzięczają
trzem, wykorzystanym w konstrukcji
technologiom: Groove, Power Shell oraz
parabolicznemu profilowi i technologii
Rocker. Omówmy każdą z nich po kolei.
Zacznijmy jednak od tego, że narty są
niezwykle przyjazne – po dwóch pierwszych
skrętach wydaje się, że znamy je od
zawsze, co jest w dużej mierze zasługą
technologii Groove odpowiadającej za
zrównoważoną sylwetkę narciarza. Jak
wiadomo, to powszechny problem, z którym
tak samo borykają się początkujący,
jak i zawansowani narciarze. Wystarczy
zerknąć w dół z wyciągu, by zauważyć,
że źle zrównoważona sylwetka to dość
powszechny błąd. Element pomaga radzić
sobie z problemem dzięki specyficznemu
kształtowi. Na etapie produkcji narty
kształtowane są w taki sposób, by
zapewnić linearny flex i kontrolę w trakcie
wycinani skrętów. Paraboliczny Rocker
sprawia, że jazda jest płynniejsza, łatwiej
inicjować skręty, podczas gdy paraboliczne
taliowanie ułatwia utrzymanie prędkości we
wszystkich fazach skrętu. W efekcie, taka
charakterystyka nart pomaga w szlifowaniu
techniki i rozwijaniu indywidualnych
umiejętności. W momencie, gdy narty
przyspieszają, do gry wkracza Power Shell.
Połączenie drewna ze wzmocnieniem
cAP stosowanym od jednej do drugiej
krawędzi powoduje, że siły rozkładane są
równomiernie od dziobów po piętki, na
całej długości krawędzi. Konstrukcja Power
Shell nie wpływa na zwiększenie wagi nart,
dzięki czemu – narty choć lekkie – posiadają
bogaty pakiet technologii umożliwiających
czynienie szybkich postępów. Gdy śnieg
zmienia się w lód, a szybkość wzrasta, narty
są nadal bardzo stabilne i bezpieczne, co
zawdzięczają zastosowanym w konstrukcji
wzmocnieniom z włókna szklanego. Z tego
właśnie powodu korzystam z serii Element,
gdy uczę. W trakcie nauki jazdy na nartach
ogarnąć trzeba całkiem sporo umiejętności,
tak więc odpowiedni, przyjazny sprzęt
jest absolutnie konieczny. Podczas letniej
sesji treningowej wypożyczyłem narty
zawodnikom. W trakcie testów okazało się,
że przy niskim nakładzie energii są w stanie
wycinać na krawędziach bardzo dynamiczne
skręty. Niemniej jednak, prawdziwy test
odbył się, gdy narty przekazałem w ręce
mojej żony, doświadczonej, bardzo dobrze

jeżdżącej osoby, która z jazdy na nartach
czerpie ogromną frajdę. Sporą część czasu
spędza również ucząc dzieci. Jak stwierdziła,
na jakiś czas odkłada swoje narty slalomowe
na specjalne okazje i przesiada się na
Element!
Element to naprawdę narty dla wszystkich
narciarzy. Mniej zaawansowani docenią
technologię Groove i paraboliczny
Rocker, dzięki którym narty z łatwością
inicjują skręty i są bardzo stabilne. Dla
doświadczonych narciarzy szczególnie
liczy się Power Shell, czyli konstrukcja
umożliwiająca wycinanie niezwykle
dynamicznych, mocnych skrętów.
Mając za sobą tak pozytywne
doświadczenia, teraz, gdy wyruszam
na narty, parę Element mam zawsze ze
sobą. Gdy kandydaci na instruktorów
proszą mnie o narty testowe, w pierwszej

kolejności daję im właśnie Element. Z racji
na fakt, że to model przeznaczony dla
początkujących narciarzy, często spotykam
się z komentarzem: „Hej, daj spokój, jestem
zaawansowanym narciarzem. Daj mi coś,
na czym naprawdę pojeżdżę.“ co dalej?
Dalej spotykam się wyłącznie z niezwykle
pozytywnym odbiorem i pochlebnymi
ocenami. Narty zwracają bardzo
niechętnie…
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ALL MOUNTAIN

ELEMENT

3

2

1

GROOVE
TECHNOLOGY
Kontrola i równowaga.

1

GROOVE
TECHNOLOGY
Większa pewność.
Równowaga,
kontrola i łatwość
prowadzenia nart.

2

POWER
SHELL
Większa stabilność,
niższa waga.

Modele z serii Elements to genialny wybór dla początkujących narciarzy. Stabilne, chętnie wybaczają
błędy i pomagają w utrzymaniu zrównoważonej sylwetki. Technologia Groove Technology sprawia,
że nie wymykają się spod kontroli i ułatwiają wykończenie każdego skrętu, podczas gdy Power
Shell zapewnia stabilność podczas jazdy z dużą prędkością. Co więcej, Parabolick Rocker
odpowiada za łatwą i szybką inicjację skrętów, co przekłada się na szybsze postępy. Mówiąc
krótko, to doskonały wybór dla osób prezentujących różny stopień zaawansowania.
16

3

PARABOLIC
ROCKER
Łatwiejsze skręty,
mniejszy wysiłek.

Turracher Höhe:
Zimowy Raj na 1,763 m

Dzięki swojej lokalizacji Turracher Höhe należy do
austriackich regionów o najwyższej gwarancji śniegu.
Od listopada do maja ośrodek prezentuje się jako zimowy
raj z bogatą ofertą jazdy na nartach, poza i na trasach.
Narciarze i snowboardziści będą zachwyceni 42 km tras
oraz ich długością. Jako pierwszy i jak dotąd jedyny region,
Turracher Höhe oferuje największy austriacki Mountain
Fun-Center: snowpark, funslope, funcross i stok narciarski
dla dzieci.

Turracher Höhe zaspokoi zróżnicowaną ofertę zarówno
dla narciarzy, jak i turystów szukających relaksu
i przyjemności. Ośrodek nadaje się również dla rodzin
z dziećmi. Oprócz szerokich tras z gwarancją śniegu, czeka
na odwiedzających również 15 km tras biegowych, 24 km
zimowych szlaków turystycznych, nocna jazda na torach
saneczkowych, wycieczki skitourowe a zamarznięte
jezioro Turrach zachęca do spacerów i jazdy na łyżwach.
Dla rodzin z dziecmi są przygotowane w hotelach rodzinne
pokoje i place zabaw. Szkółki narciarskie i szkoły zajmą
się profesjonalną opieką. W międzyczasie rodzice mogą
cieszyć się chwilami relaksu w magicznym zimowym
krajobrazie po słonecznej stronie Alp.
Wysoka jakość, to nie tylko fraza dla Turrachera Höhe,
ale coś, czego naprawdę doświadczasz. Dowodem jest
serdeczność, gościnność, wysoka jakość lokalnych
gospodarzy i wyjątkowa usługa Pistenbutler. Spotykając
go na stoku zaoferuje kieliszek Prosecco, a dla dzieci
przygotowaliśmy lizaki, a wiosną lody. Pistenbutler
przeprowadzi Was również przez piękne zimowe krajobrazy
i zaprosi do oryginalnych chat, gdzie można skosztować
z lokalnych specjałów.
PROPOZYCJA dla małych i dużych: legendarna alpejska
kolejka górska Nocky Flitzer - imponująca 1,6 km trasa,
która przechodzi przez szczyty na 2000 m, która jest
otwarta zimą i latem.

Turracher Höhe
info@turracherhoehe.at | www.turracherhoehe.at

Zauroczenie od pierwszego skrętu
Narty z serii Element pomogą zdobyć na śniegu większą
pewność i stabilność. Po śniegu poruszają płynnie
i harmonijnie, nie wymykają się spod kontroli i zgrabnie
wycinają każdy skręt. Wyposażone w technologię Groove
Tech, Power Shell oraz profil Parabolic Rocker pomagają
czynić szybsze postępy, jeździć pewniej i szybciej.

NE W

zaawansowany

średnio
zaawansowany

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

TEREN

puch

zmienny

przygotowany

1,295.00 zł

NEW

MODEL

MODEL

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

ekspert

puch

TEREN

NEW

MODEL

zaawansowany

średnio
zaawansowany

puch

zmienny

zmienny

przygotowany

przygotowany

1,295.00 zł

1,295.00 zł

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

puch

TEREN

NEW

MODEL

POZIOM ZAAWANSOWANIA

ELEMENT

TEREN

ALL MOUNTAIN

zmienny

przygotowany

1,295.00 zł

eLeMeNT GReeN
Light Shift

eLeMeNT BLUe oRaNGe
Light Shift

eLeMeNT WHITe BLUe
Light Shift

eLeMeNT BLacK BLUe
Light Shift

KOD_ AbLEFL18

KOD_ AbLEFM18

KOD_ AbLEJX18

KOD_AbLEMM18

PROFIL_ Parabolic Rocker

PROFIL_ Parabolic Rocker

PROFIL_ Parabolic Rocker

PROFIL_ Parabolic Rocker

TECHNOLOGIA_ Groove Technology, Power Shell,

Dual Woodcore, Fiberglass

TECHNOLOGIA_ Groove Technology, Power

Shell, Dual Woodcore, Fiberglass

TECHNOLOGIA_ Groove Technology, Power
Shell, Dual Woodcore, Fiberglass

TECHNOLOGIA_ Groove Technology, Power
Shell, Dual Woodcore, Fiberglass

GEOmETRIA_ 127/76/102

GEOmETRIA_ 127/76/102

GEOmETRIA_ 127/76/102

GEOmETRIA_127/76/102

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 152(12.0), 160(13.5),

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 152(12.0), 160(13.5),

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 144(10.6), 152(12.0),

168(15.2), 176(16.9)

168(15.2), 176(16.9)

160(13.5), 168(15.2)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 144(10.6), 152(12.0),
160(13.5), 168(15.2)

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Light Shift

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Light Shift

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Light Shift

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Light Shift

WIĄZANIA_ EL 10.0 SHIFT GW b85

WIĄZANIA_ EL 10.0 SHIFT GW b85

WIĄZANIA_ ELW 9.0 SHIFT GW b85

WIĄZANIA_ ELW 9.0 SHIFT GW b85
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TOPof

PYHRN-PRIEL

narciarski i wakacyjny region w Górnej Austrii
Zapierające dech w piersiach krajobrazy, gwarancja śniegu w przyjemnym tradycyjnym miejscu to region Pyhrn-Priel, który w zimie pokarze się z najbardziej atrakcyjnej strony. Szybkie i łatwe
połączenie autostradą. Wygodna lokalizacja, goście w pobliżu znajdą znane ośrodki
narciarskie Hinterstoder i Windischgarsten, gdzie mogą rozkoszować się z wielu
słonecznych dni. Do tego mamy bogatą ofertę spędzania wolnego czasu poza stokiem.
Nasza gościnność i kulinarne propozycje, sprawiają, że zimowe ferie w rodzinnym gronie,
wśród przyjaciół stają się niezapomnianym przeżyciem.

HINTERSTODER - poczujesz prawdziwe góry
Wspaniała zabawa na 40 km tras o różnym stopniu trudności oraz dodatkowo stoki
dla koneserów tras
o stopniu trudności Pucharu Świata
Trasy zaczynaj się od 2000 m.n.p.m, a kończą na 600 m.n.p.m.
SNOWTrail to tor przeszkód (akcja & zabawa dla dużych i małych – muldy, fale, zakręty,

bandy etc.)

Infernopiste (nachylenie stoku aż do 70% jest przeznaczony wyłącznie dla bardzo
dobrych narciarzy)
Snowpark
Puchar Świata Audi FIS World Cup w Hinterstoder
(Super G Men 29 lutego 2020, Giant Slalom Men 1 marca 2020)

WURZERALM - mój zimowy świat
Rodzinny ośrodek narciarski z 22 km tras o różnym stopniu trudności
Jazda na nartach na wysokości od 810 - 1870 m
Sunny Kids Park - pierwsze przygody z nartami i na sniegu dla
małych narciarzy (magiczne dywany, karuzela narciarska etc.)
Najszybsza kolejka linowa w Europie
Narciarskie rodziny otrzymaj rabat nawet do - 30%! (Przykład: 2 osoby

Leoben

dorosłe i 2 dzieci do 10 roku życia - (urodzony w 2009) przy zakupie karnetu dla
rodziców oznaczony jako Skipass Bałwanek za 3 euro dziennie (należy mieć dokument
przedstawiający, że jesteście rodzina!))

Tourismusverband Pyhrn-Priel | info@pyhrn-priel.net | T. +43 7562 5266-99 | www.topof.at
Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG | info@hiwu.at | T. +43 7564 5275 | www.hiwu.at

ALL MOUNTAIN

AMPHIBIO

2
3

2

4

ROCKER

Łatwość Skrętu

CAMBER

Trzymanie krawędzi

ROCKER

Łatwość Skrętu

1

1

AMPHIBIO PROFILE

2

CZĘŚĆ WYPUKŁA /
CZĘŚĆ WKLĘSŁA

Moc, Łatwość i Osiągi.
CZĘŚĆ WYPUKŁA

Precyzyjne wejście
w łuk.

3

4
Łatwość
wykonywania
skretów, mniej
wysiłku.

CZĘŚĆ WKLĘSŁA

Szybkie wyjście z łuku.

Technologia Amphibio 4D to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych
obecnie w konstrukcji nowoczesnych nart. Koncept 4D marki Elan polega na wykorzystaniu
tradycyjnych warstw materiału, które, w okolicach dziobów i piętek, posiada wklęsłą i wypukłą
formę (Convex i Concave). Rozwiązanie to, w połączeniu z profilem Amphibio sprawią, że narty
są niezwykle wszechstronne, mocne i gwarantują najwyższy poziom jazdy.
20

Doskonałe
właściwości
ślizgowe.

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

24 ośrodki narciarskie –
szerokie trasy z gwarancją śniegu

ALL MOUNTAIN

zaawansowany

średnio
zaawansowany

średnio
zaawansowany

zmienny

zmienny

przygotowany

przygotowany

3,027.00 zł

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

TEREN

TEREN

TEREN

zaawansowany

puch

puch
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ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

AMPHIBIO

zmienny

przygotowany

2,594.00 zł

2,420.00 zł

aMPHIBIo 16 TI2
Fusion

aMPHIBIo 14 TI
Fusion

aMPHIBIo 12 TI
Power Shift

KOD_ AbHDZJ18

KOD_ AbIDZM18

KOD_ AbJDZQ18

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology, Dual

TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology, Dual

TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology, Dual
Shape, RST sidewall, Power Woodcore, Mono Ti

Shape, RST sidewall,
Response Frame Woodcore,
Dual Ti, NanoTech running base

Shape, RST sidewall,
Response Frame Woodcore,
Mono Ti, NanoTech running base

GEOmETRIA_ 121/73/104

GEOmETRIA_ 121/73/104

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 160(13.3), 166(14.5),
172(15.7), 178(17.0)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 160(13.3), 166(14.5),
172(15.7), 178(17.0)

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Fusion

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Fusion

WIĄZANIA_ ELX 11.0 SHIFT GW b85

WIĄZANIA_ ELX 12.0 FUSION GW b85

WIĄZANIA_ ELX 11.0 FUSION GW b85

Pogromca tras
„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.

All mountain jakiego nie znacie
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.

Coś na weekend
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!

GEOmETRIA_ 125/78/107
DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 152(11.8), 160(13.3),
168(14.9), 176(16.5)
SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Power Shift

franz FERDINAND
Mountain Resort Nassfeld
Outdoorowy hotel dla tych, którzy
kochają górską wolność - bezpośrednio
przy dolnej stacji kolejki linowej
Millennium Express w narciarskim
ośrodku Nassfeld. Elegancki
designerski hotel dla aktywnych,
sportowych rodzin, imprezowiczów
oraz par.
Wszystkie 144 przestronne pokoje wyposażone są
w łóżka „boxpring“, telewizory z płaskim ekranem
i bezpłatne WiFi. Ponadto dostępna jest duża
przestrzeń dla wszystkich, w tym suszarki na buty,
w której zmieści się cały sprzęt sportowy.

Radość z jazdy na nartach w Nassfeldu

Dzięki bogatemu kullinarnemu menu z
regionalną nutą bogate w witaminy oraz przestronny
salon „lounge“ z barem i kominkiem hotel Franz
Ferdinand staje się miejscem spotkań.
Postaramy się również o atrakcje sportowe: hotel
oferuje w lobby 16 m ściankę wspinaczkową, jedeną
z najwyższych w Austrii. Ściany boulderingowe i
sale gier, które są dostępne dla dzieci. W przypadku
złej pogody lub chęć relaksu hotel Franz Ferdinand
oferuje sauny dwóch światów - 70s/80s disco sauny
oraz zimowe imperium cudów.
Hotel oferuje również wypożyczalnię nart
i snowboardów.
www.franz-ferdinand.at

Informacje i rezerwacja:

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

REA

KIERS.
LS

2019

średnio
zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

zmienny

przygotowany

zmienny

przygotowany

1,901.00 zł

zaawansowany

średnio
zaawansowany

puch

TEREN

TEREN

TEREN

zaawansowany

POZIOM ZAAWANSOWANIA

zaawansowany

ekspert

zmienny

przygotowany

1,468.00 zł

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

puch

TEREN

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

MODEL

puch

24

2019

NEW

MODEL

POZIOM ZAAWANSOWANIA

NE W

OM
C

OM
C

KIERS.
LS

zmienny

przygotowany

3,373.00 zł

3,243.00 zł

aMPHIBIo 10 TI
Power Shift

aMPHIBIo 8
Power Shift

aMPHIBIo 88 XTI
Fusion

aMPHIBIo 84 XTI
Fusion

KOD_ AbKEDZ18

KOD_ AbLEEc18

KOD_ AbAEDQ18, AbcEDT18 (flat)

KOD_ AbbDYZ18, AbbEAD18 (flat)

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology,
Dual Shape, DST sidewall,
Power Woodcore, Mono Ti

TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology,
Dual Shape, DST sidewall,
Power Woodcore, Fiberglass

TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology,

Dual Shape, RST sidewall, Laminated
Woodcore, XTi

TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology,
Dual Shape, RST sidewall, Power
Woodcore, XTi

GEOmETRIA_ 127/77/105

GEOmETRIA_ 127/77/105

GEOmETRIA_ 135/88/116

GEOmETRIA_ 131/84/112

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 146(10.4), 152(11.5),

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 152(11.5), 160(12.9),

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 170(15.5), 176(17.2),

160(12.9), 168(14.4), 176(16.0)

168(14.4), 176(16.0)

184(19.0)

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

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Power Shift

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Power Shift

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Fusion / Flat

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Fusion / Flat

WIĄZANIA_ ELS 11.0 SHIFT GW b85

WIĄZANIA_ EL 10.0 SHIFT GW b85

WIĄZANIA_ ELX 12.0 FUSION GW b95

WIĄZANIA_ ELX 12.0 FUSION GW b85

Jazda na maksa
Maci ochotę poszaleć na i poza
stokiem? Zróżnicowany teren to jest to,
co lubicie najbardziej? Polecamy zatem
Amphibio 10Ti, najbardziej uniwersalny
i wszechstronny model. W jego
konstrukcji zastosowano innowacyjną
technologię Amphibio Technology oraz
łagodny flex, dzięki czemu to wyjątkowo
przyjazne i łatwe w prowadzeniu narty.

Czas na narty
Jeżeli z jazdy czerpać chcesz mnóstwo
frajdy Amphibio 8 będzie doskonałym
wyborem, bowiem to narty, które
sprawdzą się w każdych warunkach
i w każdym terenie. W sezonie 2018
dostępne w nowej, ulepszonej wersji,
z innowacyjną technologią 4D. Bardzo
uniwersalny sprzęt, który odnajdzie się
w każdym zakątku gór.

Najszersze w serii
Wystarczająco szerokie, by radzić
sobie poza trasami, ale równie
zdolne, żeby – od czasu do czasu pośmigać na przygotowanych trasach.
Doskonały model z linii all mountain,
który rano pojeździ w miękkim śniegu,
a na koniec dnia nie zawiedzie na
przygotowanym stoku. Prędkość i
precyzja gwarantowane.

Nowy standard
Mówią, że 40 to nowe 30, lecz nie
dajcie się zwieść. 40 to 40. Niemniej
jednak, 84 mm to nowa wersja 78 mm.
Uniwersalne, szybkie, mocne i pełne
energii – nie sugerujcie się szerokością
talii.

NEW

NEW

zmienny

przygotowany

zmienny

przygotowany

2,767.00 zł

zaawansowany

średnio
zaawansowany

puch

TEREN

puch

TEREN

TEREN

puch

średnio
zaawansowany

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

średnio
zaawansowany

zaawansowany

MODEL

zmienny

przygotowany

2,377.00 zł

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

puch

TEREN

zaawansowany

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

MODEL

zmienny

przygotowany

1,901.00 zł

1,468.00 zł

aMPHIBIo 84 TI
Power Shift

aMPHIBIo 80 TI
Power Shift

aMPHIBIo 78 TI
Power Shift

aMPHIBIo 76
Power Shift

KOD_AbDEAK18, AbDEAK18 (flat)

KOD_ AbFDZF18, AbFEAN18 (flat)

KOD_ AbEEEJ18

KOD_AbGEEF18

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology,

TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology,

TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology,

Dual Shape, RST sidewall, Power
Woodcore, Mono Ti

Dual Shape, RST sidewall, Power
Woodcore, Mono Ti

Dual Shape, DST sidewall, Power
Woodcore, Mono Ti

TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology,
Dual Shape, DST sidewall,
Power Woodcore, Fiberglass

GEOmETRIA_ 131/84/112

GEOmETRIA_ 126/80/108

GEOmETRIA_ 127/78/105

GEOmETRIA_ 127/76/105

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 164(14.6), 170(15.8),

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 152(11.8), 160(13.3),

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 152(11.5), 160(12.9),

176(17.1), 182(18.5)

168(14.9), 176(16.5)

168(14.4), 176(16.0)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 152(11.5), 160(12.9),
168(14.4), 176(16.0)

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Power Shift / Flat

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Power Shift / Flat

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Power Shift

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Power Shift

WIĄZANIA_ ELX 11.0 SHIFT GW b85

WIĄZANIA_ ELX 11.0 SHIFT GW b85

WIĄZANIA_ ELS 11.0 SHIFT GW b85

WIĄZANIA_ EL 10.0 SHIFT GW b85

100% frajdy
Przygotowane stoki, firn lub puch –
wybierz warunki, które lubisz
najbardziej, bowiem Amphibio 84 Ti to
prawdziwy ekspert od jazdy w każdych
warunkach. Gwarantuje najwyższy
poziom jazdy, porusza się szybko
i zwinnie, niemniej jednak chętnie
wybacza błędy i płynnie się prowadzi.

Znajdź swój idealny model
Krótkie lub długie skręty, od idealnie
przygotowanych tras, po nierówny
teren. Amphibio 80TI to genialny
model z serii all mountain. Niezwykle
wszechstronny, łatwy w prowadzeniu
i chętnie wybaczający błędy.

Jazda na maksa
Jeśli masz apetyt na każdy stok
i teren, Amphibio 78 TI to idealna
narta dla Ciebie. Dzięki innowacyjnej
Technologii Amphibio i delikatnej
sprężytności, bądziesz gotowy, by
zdobywać trasy z jej uniwersalnym
wykonaniem.

Czas na narty
Dla tych, którzy chcą cieszyć się
każdym dniem spędzonym na
nartach, Amphbio 76 jest idealną
nartą na każde warunki i w każdym
terenie. Nowość na rok 2018,
Amphibio 76 łączy innowacyjną
technologię 4D dla wygody
i wszechstronność dla tych, którzy
jeżdżą na nartach wszechstronnie.
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RADOŚĆ Z ZIMY
I SUPER ZIMOWEJ OFERTY
Hotele Falkensteiner gwarantują szeroki wybór ofert dla
amatorów sportów zimowych oraz wellness na słonecznych stokach austriackich Alp i Południowego Tyrolu!
Więcej informacji o naszych ofertach znajdziecie na:

www.falkensteiner.com

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

ZŁOTO,
SREBRO, BRĄZ
Na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Pyeongchang zawodnicy
startujący w ski crossie mieli do zgarnięcia sześć medali. Cztery z nich, w tym
dwa złote wywalczył team Elana.
Martin Tekše

Motto Elana „Always Good Times“
kojarzy się z radością i przyjemnością
płynącą z jazdy na nartach, spędzaniem
czasu w gronie przyjaciół i pozytywnymi
wibracjami. Większość z nas myśli
wówczas o rekreacyjnym aspekcie
narciarstwa. Niemniej jednak, jak
wynika z doświadczenia naszego teamu,
wspomniane motto odnosi się również do
poczynań najlepszych zawodników, nawet
gdy gra toczy się o olimpijskie medale.
Był wczesny ranek, dzień, w którym
w Pyeongchang, w Południowej Korei
miały odbyć się zawody w ski crossie
pań. Wybiła godzina piąta, na dworze
panował siarczysty mróz. Większość
ludzi oddałaby wszystko za komfort
pozostania w ciepłym, wygodnym łóżku.
Ale… Kelsey Serwa i Brittany Phelan
nie należą do większości. O piątej
rano rozgrzewały się na stacjonarnych
rowerach i trenowały w siłowni. Następnie,
razem udały się w góry, by stanąć do
rywalizacji. Jedna ósma finału, ćwierćfinał,
półfinał, finał… Narty paliły się pod
nogami – Kelsey i Brittany były ciągle
w czołówce. Również podczas ostatniego
przejazdu. Popołudniu każda z nich

28

GEPA Pictures

miała już w kieszeni medal olimpijski:
Kels – złoto, Britt – srebro. Dziewczyny
przyjaźnią się od bardzo długiego czasu,
tak więc, najprawdopodobniej, kolor
krążka, jaki wywalczyły nie miał dla nich
większego znaczenia. Po zdobyciu srebra
na Olimpiadzie w Sochi, Kelsey liczyła
na złoto w Korei. I nie przeliczyła się.
„Wciąż nie wierzę w to, co się wydarzyło.
Wszystko ułożyło się wręcz perfekcyjnie.
Trenerzy spisali się świetnie, a narty
Elana poruszały się z prędkością światła.
Co jednak najważniejsze, na podium
stanęłam razem z Brittany, moją najlepszą
przyjaciółką od wielu, wielu lat. Jej medal
ucieszył mnie tak samo, jak mój“, wyznała
Kelsey Serwa podczas wizyty w Begunje.
Jej sukces jest tym bardziej imponujący,
że cały sezon 2016/2017 spędziła na
rehabilitacji po doznanej kontuzji. „To był
najlepszy dzień w moim życiu. Trzy lata
temu przesiadłam się z nart alpejskich na
ski crossowe, a teraz sięgnęłam po srebrny
medal. Moja przyjaciółka Kelsey ma złoto.
Zawsze razem trenujemy, pomagamy
sobie i wspieramy, gdy sprawy nie idą
po naszej myśli. Z tego właśnie względu
nigdy nie zapomnę ceremonii wręczania
medali. Oczywiście, sprzęt również odegrał

wielką rolę. Elany to najszybsze narty na
świecie. Dla zawodnika, poczucie, że ma
100-procentowe zaufanie do sprzętu ma
ogromne znaczenie. Bez zaufania nigdy nie
dasz z siebie wszystkiego. Ja ufam nartom
Elana w 100 procentach“, skomentowała
uśmiechnięta Brittany Phelan.
Zaledwie dwa dni wcześniej ich koleżanka
z teamu, Brady Leman, również osiągnęła
wielki sukces. „W Sochi przegrałam medal
o włos. Cóż więc mogłam zrobić? Pozostał
ciężki trening i wyczekiwanie na kolejną
szansę. Złoty krążek olimpijski to sukces,
którego nie da się opisać słowami. Zdaję
sobie sprawę, że w pojedynkę nigdy nie
osiągnęłabym takiego sukcesu. Narty
Elana spisały się absolutnie fantastycznie“,
komentuje 32-letnia, pochodząca z Calgary
Kanadyjka, na koncie której są również
zwycięstwa w zawodach X-Games.
Cóż, olimpijska tęcza nie byłaby jednak
tak efektowana bez brązu, który przypadł
w udziale rosyjskiemu zawodnikowi
Sergey’owi Ridzik. Cztery medal olimpijskie.
Jak podsumować tak fantastyczny wynik?
Najlepiej w kilku słowach – „Always Good
Times“.
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RACE

PRECISION

6
1

4

2
3
5

1

CAMBERED
CARBON PLATE

2

Siła i energia zamknięte
W drewnianym rdzeniu
nart

Wzmacniacz energii w celu
Uzyskania większej dynamiki
W trakcie wykonywania
skrętów

3

ARROW TIP
Bezpośrednie Inicjowanie
Łuków Na krawędziach

30

RESPONSE FRAME
WOODCORE

4

ARROW TAIL
Płynna jazda bez
zbędnej wagi.

6

5
Doskonałe
właściwości ślizgowe.

Łatwe skręty, mniej
wysiłku.

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.

RACE

KIERS.
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REA

PRECISION

zaawansowany

średnio
zaawansowany

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

zmienny

przygotowany

zmienny

przygotowany

3,243.00 zł

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

TEREN

TEREN

TEREN

puch

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

2019

zmienny

przygotowany

2,810.00 zł

3,243.00 zł

SLX
Fusion

SL
Fusion

GSX
Fusion

KOD_ AAKEbT18

KOD_ AALEET18

KOD_ AAJEEQ18

PROFIL_ Arrow Rocker

PROFIL_ Arrow Rocker

PROFIL_ Arrow Rocker

TECHNOLOGIA_ Arrow Technology, RST Sidewall,

Response Frame Woodcore, Dual Ti, NanoTech
running base

TECHNOLOGIA_ Arrow Technology,

RST Sidewall, Response Frame Woodcore,
MonoTi, NanoTech running base

TECHNOLOGIA_ Arrow Technology, RST Sidewall,
Response Frame Woodcore, Dual Ti, NanoTech
running base

GEOmETRIA_ 121/68/104

GEOmETRIA_ 121/68/104

GEOmETRIA_ 110/69/94

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 155(11), 160(12),

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 155(11), 160(12),

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 170(17.4), 175(19.0),

165(12.8), 170(13.5)

165(12.8), 170(13.5)

180(21.2)

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Fusion + Arrow carbon

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Fusion + Arrow Plate

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Fusion + Arrow carbon

Plate /RacePlate EVO 14 + Arrow carbon Plate

WIĄZANIA_ ELX 12.0 FUSION GW b85 /

ER 17.0 FF EVO

Niezwykła zwinnosć
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!

WIĄZANIA_ ELX 11.0 FUSION GW b85

Slalomowy carver
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.

Plate /RacePlate EVO 14 + Arrow carbon Plate

WIĄZANIA_ ELX 12.0 FUSION GW b85 / ER 17.0

FF EVO

Predkość & siła
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.
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CO KRYJE SIĘ
ZA KULISAMI
Każda historia ma swój początek w kulisach. W przypadku Elana, rolę backstage’u
pełni niewielkie biuro w Begunje, gdzie mieści się główna siedziba racing teamu.
To również miejsce pracy Blaza Lazar, managera, koordynatora i opiekuna ski
crossowego teamu, który ściga się na zielonych nartach Elana. Cóż, właściwie to
jedno z jego miejsc pracy, jako że w podróży spędza mnóstwo czasu.
Martin Tekše

Elan ma bardzo mocny team ski
crossowy, w skład którego wchodzi grono
utytułowanych zawodników mających na
koncie bogatą kolekcję zwycięstw, tytułów
i medali. Dziewczyny i chłopaki wygrywają
zawody Pucharu Świata, zdobywają trofea
na Mistrzostwach Świata i Igrzyskach
Olimpijskich. W X-Games są stałymi
bywalcami na podium. To prawdziwa,
międzynarodowa śmietanka. Mówią po
słoweńsku, angielsku, francusku, rosyjsku,
niemiecku i czesku…
Główna siedziba i biuro Elan Racing Team
znajduje się w fabryce w słoweńskim
Begunje. Dziś biuro wygląda dokładnie tak
samo, jak za czasów Ingemara Stenmarka,
Bojana Krizaja, Mateja Sveta… Zmienili się
tylko ludzie. Przygoda Elana ze ski crossem
rozpoczęła się około pięciu lat temu.
W chwili obecnej firma aktywnie wspiera
kanadyjskich mistrzów olimpijskich – Kelsey
Serwa i Brady Lemana oraz vice mistrzynię
Brittany Phelan. Sekcja słoweńska
prowadzona jest przez byłego mistrza
świata i zwycięzcę pucharu świata –
Filipa Flisara. Z rosyjskimi zawodnikami
współpracuje brązowy medalista olimpijski
z Pyeongchang – Sergey Ridzik. Terence
Tchiknavorian trenuje Francuzów, a Ryan
Regez Szwajcarów.
Oczywiście każdy team potrzebuje lidera,
koordynatora i opiekuna. W przypadku
Elan Racing Team rolę tę powierzono
przez cztery ostatnie lata Blazarowi
Lazar, wieloletniemu pracownikowi
Elana i dyrektorowi departamentu race.
Blaz to niezwykle inteligentny człowiek
i doskonały organizator. Czynnie uprawia
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Alex Štokelj

narciarstwo, tenis i wiele innych sportów.
Bez wątpienia, to właściwy człowiek
na właściwym miejscu. Choć to osoba,
która pozostaje w cieniu reflektorów,
doskonale kontroluje i dba o to, by rzeczy
zawsze przybierały właściwy obrót. Tak
właśnie często bywa, że najważniejsze
rzeczy rozgrywają się na backstage’u,
nie na głównej scenie. Cała ciężka praca,
dzięki której następuje pasmo sukcesów
odbywa się „za kurtyną“. Przyznać trzeba,
że zadanie to niełatwe. Często zdarza
się, że ambicje i motywacja słabną,
a w zamian przychodzi kryzys. Czasami

słychać krytykę i złośliwe komentarze. To
właśnie czas, gdy włączyć trzeba zdrowy
rozsądek i przemyślane działanie. Taka
postawa z pewnością wymaga dojrzałości
i dyplomacji, by nieco „schłodzić“ klimat;
potrzebna jest umiejętność, by na sprawy
spojrzeć z szerszej perspektywy. Z tych
właśnie powodów Blaz obecny jest niemal
na wszystkich zawodach – na Pucharze
Świata, Mistrzostwach Świata i Igrzyskach
Olimpijskich. Co więcej, regularnie
bierze udział w sesjach treningowych
poszczególnych teamów, zwłaszcza
w okresie testów sprzętu. Takie działania

pozwalają na utrzymywanie z teamami
stałego kontaktu, umożliwiają również
nawiązywanie bardzo ścisłych relacji
z zawodnikami. Blaz blisko współpracuje
także z ekipami technicznymi obsługującymi
teamy. „Muszę przyznać, że naprawdę
lubię swoją pracę. Uwielbiam narty
i mam doskonałe relacje z dziewczynami
i chłopakami z teamów. Panuje tam
prawdziwie ski corssowa atmosfera.
Z roku na rok konkurencja rośnie, niemniej
jednak to wciąż zajęcie będące źródłem
ogromnej satysfakcji. Na przestrzeni
ostatnich czterech lat wiele znajomości
z branży przekształciło się w prawdziwą
przyjaźń“, mówi Blaz, który pełni również
funkcję „łącznika“ między zawodnikami,
a departamentem R & D. „Zawodnicy
często mają indywidualne wymagania
dotyczące dopasowania sprzętu. Dlatego
tak ważną rolę odgrywają odpowiedzialni za
stronę techniczną – Tomaz Trdina i Zmago
Tonejc, którzy stanowią łącznik między
zawodnikami a departamentem R & D
Elana“, dodaje Blaz.
Jak wielokrotnie podkreślają zawodnicy,
niezwykle cenią sobie wkład Lazara w ich
własny sukces. „Blaz jest doskonałym
team liderem. Zawsze potrafi słuchać,
jest również dla nas bardzo wyrozumiały.
Posiada ogromną wiedzę dotyczącą nart,
tak więc potrafi doskonale komunikować
nasze potrzeby chłopakom z departamentu
R & D. Bez wątpienia Blaz bardzo przyczynił
się do mojego sukcesu“, mówi Filip Flisar.
„Doceniam Blaza i wszystko, co dla nas
robi. Jego wkład w sukces ski crossowego
teamu Elana jest wręcz nieoceniony.
Zainwestował w nas mnóstwo wiedzy
i doświadczenia. Nie mówię wyłącznie
o aspekcie sportowym, ale również o jego
osobistym zaangażowaniu“, mówi Kelsey
Serwa. Brittany Phelan dodaje: „Team Elana
jest jak rodzina. Jestem bardzo dumna,
że do niej przynależę. Blaz jest wprost
niesamowity. Gdy w Pyeonchang stałam na
podium, a on podawał mi narty, nie mogłam
powstrzymać się, aby go uściskać.“
„Od lat mamy doskonałe kontakty
z Elanem. Są naprawdę zdeterminowani,
by produkować jak najlepsze narty,
a konstruktorzy z działu rozwoju zawsze
dodają coś, co sprawia, że sprzęt jest
wyjątkowy. Blaz zawsze dba, żeby niczego
nam nie brakowało. Jesteśmy mu za to
bardzo wdzięczni“, komentuje Brady Leman.
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FREERIDE

RIPSTICK

3

2

1

TNT TECHNOLOGY
Pewność w każdej sytuacji
w górach.

1

AMPHIBIO PROFILE
Znakomita skrętność
I wspaniałe trzymanie
Na twardym śniegu

2

TUBELITE
WOODCORE
Moc i energia.

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
węglowego. Dzioby wykonano w technologii Vapor Tip z wykorzystaniem bardzo lekkich
kompozytów trwale połączonych z rdzeniem.
34
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VAPOR TIP
INSERTS
Harmonijna jazda
bez zbędnej,
Dodatkowej masy.

NR 1/2018/2019
ISSN 2299-5854

TESTY 120 PAR NART

ESTER LEDECKÁ
TECHNIKA MIKAELI SHIFFRIN
WSZYSTKO O BUTACH

9,90 PLN
w tym 5% VAT

FREERIDE

TEREN

zmienny

zmienny

przygotowany

przygotowany

2,810.00 zł

zaawansowany

średnio
zaawansowany

zmienny

zaawansowany

średnio
zaawansowany

zmienny

przygotowany

przygotowany

2,767.00 zł

ekspert

puch

puch

TEREN

puch

puch

TEREN

średnio
zaawansowany

POZIOM ZAAWANSOWANIA

średnio
zaawansowany

zaawansowany

ekspert

TEREN

zaawansowany

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

RIPSTICK

2,594.00 zł

2,122.00 zł

RIPSTIcK 116

RIPSTIcK 106

RIPSTIcK 96

RIPSTIcK 86

KOD_ AD0DXF18

KOD_ AD0DXL18

KOD_ AD1DXG18

KOD_ ADDDXR18

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Mountain Rocker

TECHNOLOGIA_ TNT technology, SST

TECHNOLOGIA_ TNT technology, SST sidewall,

TubeLite Woodcore, VaporTip, Fiberglass

TECHNOLOGIA_TNT technology, SST sidewall,

TubeLite Woodcore, VaporTip, Fiberglass

TECHNOLOGIA_ TNT technology, SST sidewall,
TubeLite Woodcore, VaporTip, Fiberglass

GEOmETRIA_ 140/106/122

GEOmETRIA_ 134/96/113

GEOmETRIA_ 128/87/108

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 185(20.3), 193(22.9)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 167(15.8), 174(17.0),
181(18.1), 188(20.4)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 167(14.9), 174(16.2),

181(18.0), 188(19.5)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 163(15.4), 170(16.2),
177(17.6), 184(19.2)

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

RECOmmENDED WIĄZANIA_ ATTAcK2 18 (X)

RECOmmENDED WIĄZANIA_ ATTAcK2 13 AT

RECOmmENDED WIĄZANIA_ ATTAcK2 13 AT

sidewall, TubeLite Woodcore, VaporTip,
Fiberglass
GEOmETRIA_ 143/116/132

RECOmmENDED WIĄZANIA_ ATTAcK2 11 GW

AT W_O bRAKE

W_O bRAKE

W_O bRAKE

W_O bRAKE

Lekko i pewnie
Największe i najmocniejsze w serii.
Narty do wycinania linii „big mountain“.
Zaprojektowany przez naszych
zawodników i wypróbowany przez
najlepszych na świecie model Ripstick
116 zapewni Ci pewność z odrobiną
szaleństwa na najbardziej stromych
ścianach i w najgłębszym puchu.

Wybór Plake’a
Podobny do grubszego brata, model
Ripstick 106 to unikalne narty na każde
warunki i zmienny teren: od grani aż do
doliny. Wszechstronne ponad wszelkie
standardy. Nie jest zaskoczeniem, że to
ulubiony model Glena z całej kolekcji
Elana!

Płynnie i zwinnie
Uhonorowany w testach wielu
magazynów i w opiniach
profesjonalnych narciarzy model
Ripstick 96 udowodnił, że są to
narty dedykowane najszerszej rzeszy
narciarzy pozatrasowych. Lekkie
wszechstronne i harmonijne we
wszystkich warunkach śniegowych.

Na każdy stok
Model Ripstick 86 to perfekcyjna
mieszanka skrętności, wszechstronności
i mocy w prawie wszystkich warunkach,
jakie góry potrafią zaoferować. Karta
wstępu do świata freeski bez potrzeby
rezygnowania z osiągów na trasach.

OTP Birkenhof

zaprasza na rodzinną atmosferę,
gościnnoś i doskonałą kuchnię.
Nasz tradycyjny hotel 4* znajduje się na zboczu wzgórza w zachodnich
obrzeżach Bad Kleinkirchheim, w cichej i słonecznej okolicy.
W hotelu OTP będziemy się o Ciebie zawsze troszczy!
W naszej ofercie jest również kręgielnia dostosowana dla dzieci, tenis
stołowy, fitness, squash, wellness z basenem, sauna, oddzielny pokój
relaksacyjny (od stycznia 2019), masaże i wiele więcej! W miejscowości
Bad Kleinkirchheim czeka na ciebie 103 km tras zjazdowych,
24 wyciągów narciarskich, 4 szkoły narciarskie, kilometry tras biegowych
narciarskich, oświetlony tor saneczkowy, zimowe szlaki turystyczne,
które możesz przemierzać podczas wycieczek na rakietach śnieżnych.
„Familien-Euro“ – rewelacyjna oferta dla rodzin! Dziecko poniżej
12 lat, którego rodzic kupuje 6-dniowy skipass, otrzyma 6-dniowy
skipass w cenie zaledwie 6 euro.

Pakiet 7-dniowy White Winter Joy obejmuje:
*
*

*

*
*
*
*

zakwaterowanie z HB (śniadanie, obiado-kolacja)
bufet śniadaniowy (produkty z Karyntii) i kolacje
z wieczorami tematycznymi (kuchnia włoska,
węgierska, karyncka i międzynarodowa)
bezpłatne korzystanie z centrum odnowy biologicznej,
basenu (6x16 m, 27 °C) i basenu (34 °C) od 7:30 do
19:00, od środy do 21:00
świat saun, kabiny parowe, sauna fińska
kabina na podczerwień, prysznic
torba kąpielowa na cały pobyt ze szlafrokiem i ręcznikami
sala fitness z cardio

*
*
*
*
*
*
*
*
*

słoneczny taras
hala do squasha (wyposażenie za opłatą)
Cena / osoba
bilard, rzutki, piłkarzyki, tenis stołowy
od 552 euro
bezpłatny parking
7 nocy
pokój zabaw dla dzieci
sala Playstation dla dużych i małych
kręgle (za opłatą)
bezpłatna sieć WLAN;
kupon do salonu odnowy o wartości 45 EUR / osobę dorosłą

Rezerwacja jest możliwa tylko przez 7 nocy, nie można jej łączy z innymi zniżkami.
Ważny od 5 stycznia do 9 marca 2019.

https://otp-birkenhof.at/de/weisse-winterfreude-ab-7-nachte
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ADVENTURE

IBEX

3

4

2

1

TECHNOLOGIA BRIDGE
Łatwiejsze podchodzenie &
niezawodność podczas
zjazdów.

1

TUBELITE
WOODCORE
Zwiększa stabilność
Poprawia dynamikę.

2

VAPOR
INSERTS
Zwiększa płynność
jazdy bez dodania
masy

3

CYA ALU
PLATE

4

Zapewnia pewny
i stabilny montaż
wiązań do nart.

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.
38

CARBON POWER
SHELL
Stabilność w osi narty
szybki przenos sił
waga ekstremalnie
lekka.

ADVENTURE

IBEX

w dół

średnio
zaawansowany

w dół

2,680.00 zł

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany
w górę

TEREN

w dół

3,676.00 zł

zaawansowany

w górę

TEREN

w górę

TEREN

w górę

średnio
zaawansowany

POZIOM ZAAWANSOWANIA

średnio
zaawansowany

zaawansowany

ekspert

TEREN

zaawansowany

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

BACKCOUNTRY MAGAZINE
EDITOR'S CHOICE

w dół

3,373.00 zł

2,420.00 zł

IBeX 94
caRBoN XLT

IBeX 94
caRBoN

IBeX 84
caRBoN XLT

IBeX 84
caRBoN

KOD_ ADJDbJ17

KOD_ ADKDbM17
PROFIL_ Mountain Rocker

KOD_ ADJcQV17

KOD_ADMDbF17

PROFIL_ Mountain Rocker

PROFIL_ Mountain Rocker

PROFIL_ Mountain Rocker

TECHNOLOGIA_ bridge technology, Tubelite Wood-

TECHNOLOGIA_ bridge technology, Tubelite

TECHNOLOGIA_ bridge technology, Tubelite

Woodcore, Vapor Inserts, AluPlate, carbon
Power Shell

TECHNOLOGIA_ bridge technology,
Tubelite Woodcore, Vapor Inserts,
AluPlate, Fiberglass

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

GEOmETRIA_ 120/84/105

GEOmETRIA_ 120/84/105

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 156(17.0/16.0),

163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 156(17.0/16.0),
163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0), 177(20.0 /19.0)

NIEWIELKA mASA_ 1350g +/- 50g (163)

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

WIĄZANIA_ ION 12

NIEWIELKA mASA_ 1030g +/- 50g (163)

NIEWIELKA mASA_ 1200g +/- 50g (163)

WIĄZANIA_ ION 12

WIĄZANIA_ ION 12

Touring w najlepszym wydaniu
Dla wymagających entuzjastów touringu,
którzy oczekują najlepszych w tej klasie
osiągów. Model Ibex 84 C XLT reprezentuje
najnowsze osiągnięcia w dziedzinie budowy
bardzo lekkich nart skitourowych najwyższej
jakości. Deski te sprawują się równie dobrze
podczas podejść i zjazdów.

Wszechstronne toury
W modelu Ibex 84 C jakość i osiągi
spotykają najnowszą technologię. Narty
zaprojektowane aby lekko i żwawo
podchodzić oraz stabilnie i pewnie zjeżdżać.

core, Vapor Inserts, AluPlate, carbon Power Shell

Woodcore, Vapor Inserts, AluPlate, Fiberglass

GEOmETRIA_ 130/94/111

GEOmETRIA_ 130/94/111

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 163(18.9), 170(20.1),
177(21.2), 184(22.7)
SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat
NIEWIELKA mASA_ 1150g +/- 50g (163)
WIĄZANIA_ ION 12

Niezwykle niska waga. Nowy standard
w segmencie nart tourowych.
Model Ibex 94 C XLT przeznaczony jest dla
tych łowców przygód, którzy nie chcą iść na
kompromis podczas wyboru sprzętu oraz
wymagają najwyższej jakości i osiągów.
Dla tych, którzy oczekują bardzo lekkiego
sprzętu potrafiącego sprostać najbardziej
wymagającym trasom i stokom.

Nowy standard w segmencie nart
tourowych
Zaprojektowane dla tych zdobywców,
którzy oczekują wszystkich zalet bardzo
lekkiej technologii opakowanej w geometrię
szerokich nart przeznaczonych do
pokonywania większych przestrzeni
i głębokiego śniegu. To wszystko ma do
zaoferowania model Ibex 94 C.
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NEW

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

MODEL

zaawansowany

średnio
zaawansowany

średnio
zaawansowany

TEREN

w dół

w dół

1,728.00 zł
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zaawansowany

w górę

TEREN

w górę

ekspert

1,554.00 zł

IBeX 84 SKINS

IBeX 94 SKINS

KOD_ DTS71017

KOD_ DTS71217

DŁUGOŚĆ_ 156, 163, 170, 177

DŁUGOŚĆ_ 163, 170, 177, 184

mATERIAŁ_ Mohair/nylon

65% – 35%

mATERIAŁ_ Mohair/nylon
65% – 35%

mOCOWANIE DO ŚLIZGÓW_Glue

mOCOWANIE DO ŚLIZGÓW_Glue

TYP_ Klej

TYP_ Klej

mOCOWANIE NA DZIOBACH_

mOCOWANIE NA DZIOBACH_

Metal tip hook

Metal tip hook

mOCOWANIE NA PIĘTKACH_

mOCOWANIE NA PIĘTKACH_

Tail clip

Tail clip

mODELE NART_Ibex 84, Ibex 84

mODELE NART_Ibex 94 carbon,

carbon, Ibex 84 carbon XLT

Ibex 94 carbon XLT

775.00 zł

775.00 zł

IBeX 84

IBeX 78

IBeX 78 SKINS

KOD_ ADNDbH17

KOD_ ADOEKL18

KOD_ DTS81018

PROFIL_ Mountain Rocker

PROFIL_ Mountain Rocker

TECHNOLOGIA_ bridge technology,

TECHNOLOGIA_ bridge technology,

DŁUGOŚĆ_ 149, 156, 163,

170, 177

Laminated Woodcore, Vapor Inserts,
AluPlate, Fiberglass

Laminated Woodcore, Vapor Inserts,
Fiberglass

mATERIAŁ_ Mohair/nylon

GEOmETRIA_ 120/84/105

GEOmETRIA_ 114/78/100

mOCOWANIE DO ŚLIZGÓW_Glue

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 156(17.0/16.0),

163(18.0/17.0), 170(19.0/18.0),
177(20.0/19.0)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 149(16.0/15.0),
156(17.0/16.0), 163(18.0/17.0),
170(19.0/18.0), 177(20.0/19.0)

TYP_ Klej

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

Metal tip hook

NIEWIELKA mASA_ 1290g +/- 50g (163)

NIEWIELKA mASA_ 1290g +/- 50g (163)

mOCOWANIE NA PIĘTKACH_

WIĄZANIA_ ION 12

WIĄZANIA_ ION 12

Początek dobrej przygody
Dla tych, którzy ciągle się szkolą
stworzono model Ibex 84.
Zaprojektowany, żeby zapewnić
doskonałe właściwości skitouringowe
zarówno przy podejściach, jak
i zjazdach przy zachowaniu rozsądnej
ceny.

Pierwsze kroki
Model zaprojektowany z myślą
o aktywnych osobach planujących
postawić na nartach tourowych
pierwsze kroki. Ibex 78 to model,
który pomoże poczynić bardzo
szybkie postępy.

65% – 35%

mOCOWANIE NA DZIOBACH_

Tail clip
mODELE NART_Ibex 78

775.00 zł

ELAN Z WIĄZANIAMI G3
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

PROSTE & INTUICYJNE

BEZPIECZNE

Wiązania ION zostały zaprojektowane
i wykonane zgodnie z najwyższymi
standardami. Optymalna elastyczność oraz
konstrukcja tylnego elementu sprawiają,
że wiązania doskonale absorbują energię
i wypinają w odpowiednim momencie.
Szerokie, freeride’owe mocowanie zapewnia
doskonały przekaz siły na krawędzie,
poprawia sztywność poprzeczną nart
i gwarantuje, że wiązanie jest odporne
na wyrwanie. Wspomniane wiązania
testowaliśmy zarówno w warunkach
laboratoryjnych, jak w górach, a efekt
naszej pracy jest niezwykle zadawalający –
najwyższej jakości wiązania w swojej klasie.

ION cechuje płynne, pewne i efektywne
wpinanie oraz przekaz sił. Zintegrowany
patent BootStop sprawia, że przednia część
buta wpina się szyko i precyzyjnie. System
QuickFlick w tylnej części wiązań umożliwia
szybkie wypięcie, zarówno za pomocą kija lub
ręki. Tylną część ustawić również można pod
różnym kątem, lub też zablokować. W celu
montażu lub dopasowania wiązań użyć
należy jednego narzędzia – Pozi Drive #3.
Praktyczny i łatwy patent, dzięki któremu nie
ma konieczności noszenia całego zestawu
narzędzi.

Dobre wiązania to takie, które gwarantują
wygodę i bezpieczeństwo. Skonstruowane
są tak, by śnieg nie kleił się zbytnio
i nie blokował ich sprawnego działania
powodując niekontrolowane wypięcie.
Wiązania te powinny mieć również
odpowiednio skonstruowane skistoppery,
tak by w razie konieczności zatrzymać
szersze i dłuższe narty freeride’owe.
Zastosowany w tylnym elemencie
wiązań system AFD (Anti Friction Device)
gwarantuje płynne wypięcie wszystkich
butów, bez względu na rodzaj podeszwy.
Tak więc… zapomnij o wiązaniach, skup
się na jeździe!

SYSTEM START/STOP
System umożliwiający szybkie i łatwe
wpięcie przedniej części buta.

SZYBKIE I ŁATWE WYPIĘCIE
Łatwe i szybkie wypięcie tylnego
elementu wiązań za pomocą kija lub
dłoni.

JEDNO NARZĘDZIE
MONTAŻOWE
W celu montażu lub regulacji
wiązań wystarczy użyć jednego,
wielofunkcyjnego narzędzia. Mniej
narzędzi do noszenia.

IoN 12 BINdING
W/Brakes

IoN 12 deMo BINdING
W/Brakes

IoN cRaMPoN

KOD_ DTG32869

KOD_ DTG32871

KOD_ DTG32257

RODZAJE SKISTOPPERÓW (mm)_

RODZAJE SKISTOPPERÓW (mm)_

RODZAJE SKISTOPPERÓW (mm)_

85/100/115/130

85/95/100/115/130

NIEWIELKA mASA_ 579 g

DIN_ 5-12

NIEWIELKA mASA_ 137 g

DIN_ 5-12

OPIS_ Wysokiej jakości wiązania

OPIS_ Zaprojektowane na twardy i zmrożony

85/100/115/130

OPIS_ Najwyższej jakości, łatwe w użyciu,

lekkie i bezpieczne wiązania. W ich
konstrukcji zastosowano patent bootStop,
dzięki czemu są lżejsze i prostsze
w obsłudze.

DLA KOGO_ Dla miłośników freeride'u i ski-

touringu.

2,520.00 zł

rentalowe. Łatwe w montażu i bardzo
bezpieczne. W celu dopasowania
wystarczy użyć jednego narzędzia, bez
konieczności wykorzystywania różnych
śrubokrętów.

śnieg. Łatwa instalacja lub demontaż w locie za
pomocą jednej ręki

DLA KOGO_ Dla miłośników freeride'u

i skitouringu.

DLA KOGO_ Dla miłośników freeride'u i ski-

touringu.

442.00 zł

2,771.00 zł
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ADVENTURE

SKŁADANE
NARTY
SKITOUROWE

PRAKTYCZNE
PODEJŚCIE DO
SKITOURINGU

1

Narty podzielone
są na dwie części
i połączone za
pomocą płyty

2

Składając narty płyta
obraca się o 180
stopni

3

Gdy narty są złożone
płyta przylega do ich
przedniej części

4

W pozycji rozłożonej
płyta stabilizuje
i absorbuje wszystkie
siły powstające
w pobliżu łączenia.

180°

Tradycyjny sprzęt narzuca nieco ograniczeń w zakresie transportu – podczas skitourowych wypraw, gdy poruszamy się w zróżnicowanym
terenie, często przeszkadza i ogranicza swobodę ruchów. Chcąc usprawnić i umilić skitourowe przygody, Elan skonstruował pierwsze
na rynku składane narty. Co niezwykle ważne, można je szybko i łatwo przytroczyć do plecaka. A jak powstały wspomniane narty? Otóż
model Ibex przecięto w połowie i połączono za pomocą innowacyjnego systemu wykorzystującego aluminiową płytę, która obraca się w osi
180 stopni. Tym sposobem, narty o długości 163 cm, można „skrócić“ do 90 cm zaledwie w 20 sekund. Co więcej, podczas jazdy, płyta
stabilizuje narty ułatwiając ich prowadzenie.
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NEW

„Tradycyjne, przypięte do plecaka narty bywają bardzo
niestabilne, zwłaszcza, gdy pokonać trzeba trudniejszy
teren – ominąć skały lub korzenie. Składane narty są
genialnym rozwiązaniem. Pomijając fakt, że zapewniają
całkowitą swobodę ruchów w trakcie podchodzenia,
bardzo dobrze sprawdzają się podczas zjazdów. Płyta
pod butem została bardzo sprytnie zaprojektowana
i gwarantuje odpowiednią sztywność poprzeczną.
Byłem bardzo zaskoczony efektywnością, jakością
i bezpieczeństwem jakie gwarantują nowe narty.“

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany
w górę

TEREN

daVo KaRNIČaR

POZIOM ZAAWANSOWANIA

MODEL

w dół

6,400.00 zł

IBeX TacTIX caRBoN IoN 12
KOD_ ADPEPU18
PROFIL_ Mountain Rocker
TECHNOLOGIA_ bridge technology, Folding ski
GEOmETRIA_ 120/84/105
DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 163(18.0/17.0),

170(19.0/18.0)

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ carbon Plate
WIĄZANIA_ ION 12 DEMO

Łatwe w transportcie, przyjazne podczas
zjazdów
Tradycyjny sprzęt narzuca nieco ograniczeń
w zakresie transportu – podczas skitourowych
wypraw, gdy poruszamy się w zróżnicowanym
terenie, często przeszkadza i ogranicza swobodę
ruchów. Chcąc usprawnić i umilić skitourowe
przygody, Elan skonstruował pierwsze na rynku
składane narty. Co niezwykle ważne, można je
szybko i łatwo przytroczyć do plecaka.

43

SZALENIE WIELKI. NIEWIARYGODNIE BLISKO.
90 KOLEJEK LINOWYCH I WYCIĄGÓW
284 KM TRAS NARCIARSKICH
80 SCHRONISK GÓRSKICH

www.skiwelt.at
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NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ZABAWY

SZEROKA OFERTA DLA RODZIN Z DZIEĆMI

284 km doskonale przygotowanych tras
narciarskich
90 nowoczesnych kolejek linowych i
wyciągów narciarskich
ponad 80 oryginalnych górskich chat
Wioska „ALPENIGLU® Dorf“:
hotel igloo, restauracja igloo, bar i
wystawa rzeźb z lodu
4 funparky, skimaty dla njamłodszych,
strefa relaksu SkiWelt z darmowym Wi-Fi
Saneczkarstwo w dzień i w nocy: w
ofercie 3 oświetlone tory saneczkowe
10 kilometrów tras podczas wieczornej jazdy na nartach - najszersza
oferta jazdy wieczornej w Austrii
22 szkółek narciarskich dla dzieci,
opieka dzieci (już od 5 miesiąca
życia) oraz darmowy profesjonalny
stok do szkolenia dzieci.

ienarciarskie:
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&
Rod 08.12. - 21.12.2018 31
.03.2019
16.03. -

* Dzieci do

15 lat za da
rmo!

* Jeśli któryś z rodziców kupi przynajmniej 3-dniowy
karnet narciarski SkiWelt, wszystkie jego dzieci w wieku
poniżej 15 lat (rocznik 2003-2012) otrzymają bezpłatny
skipass w ośrodku narciarskim SkiWelt Wilder Kaiser Brixental.

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH • Dorf 84 • AT 6306 Söll • TEL +43. 5333. 400 • www.skiwelt.at

dAmsKie
ZAsAdY
Studio W Elana świętuje piętnaste urodziny. O projektowaniu sprzętu dla kobiet
rozmawialiśmy z Malanją Sober, jedną z założycielek i dyrektor studio.
Dziś, dzięki mozolnej pracy całego zespołu Studio W, na twarzach miłośniczek nart
pojawia się promienny uśmiech.
Gregor Šket

Elan był jedną z pierwszych firm, która
zaczęła produkować sprzęt odpowiadający
damskiej anatomii. Pod uwagę wzięto
siłę fizyczną, styl jazdy i oczywiście
preferencje dotyczące grafiki. Tak powstało
W Studio, w którym zebrał się zespół pań
o sportowym zacięciu. Dziś wynikiem ich
pracy są doskonałe kolekcje damskich
nart i akcesoriów. Za strategiczne
planowanie rozwoju produktów pod
marką Elan odpowiada była zawodniczka
Melanja Sober. Zakres jej obowiązków
obejmuje prognozowanie kierunku rozwoju
produktów w różnych kategoriach,
koordynację działań w ramach całego
sektora i ciągłe poszukiwanie równowagi
pomiędzy rozwojem, a możliwościami
produkcyjnymi oraz potrzebami rynku.
„Always Good Times“ to motto, pod którym
kryje się cała frajda i przyjemność płynąca
z jazdy. Melanja jest jedną z założycielek
W Studio i osobą, która kieruje całym
zespołem od wielu lat. W skład teamu
wchodzą panie pochodzące z różnych
zakątków świata, które łączy jedna pasja
i miłość do narciarstwa. Rok po roku
tworzą fantastyczne, zaawansowane
technologicznie i bardzo atrakcyjne
wizualnie produkty, które trafiają w gusta
kobiet. Projektują sprzęt, który daje
mnóstwo frajdy i sprawia, że dni spędzone
na śniegu kojarzą się ze słynnym sloganem
Elana – „Always Good Times“. Dzięki
pracy całego zespołu, narciarstwo stało się
łatwiejsze i przystępniejsze dla całej rzeszy
miłośniczek nart.

W tym roku Studio W Elana obchodzi
piętnaste urodziny. Wracając jednak do
początków, roku 2003. W ówczesnym
czasie nie było zbyt wielu producentów,
którzy skupialiby się na damskim
sprzęcie. Jak wpadliście na pomysł,
żeby produkować sprzęt zaprojektowany
specjalnie dla pań?
Elan skupiał się na różnych grupach
użytkowników już dużo wcześniej. Gdy
przeanalizowaliśmy, jak wykorzystywane są
narty i jaka grupa docelowa nas interesuje,
doszliśmy do wniosku, że użytkownicy dzielą
się na kilka całkiem przejrzystych grup.
Wtedy właśnie postanowiliśmy projektować
narty pod konkretne potrzeby danej grupy.
Zdobywanie doświadczenia i wiedzy
zabrało nam całkiem sporo czasu, niemniej
jednak dziś doskonale wiemy czego od
sprzętu wymagają panie. Wiemy również
jak pokierować procesem rozwoju, tak by
sprostać oczekiwaniom i dopiąć swego celu.
Jak ważny jest fakt, że cały zespół składa
się wyłącznie z kobiet?
Wszystkie grupy naszych produktów
odpowiadają poszczególnej grupie
docelowej. Pod wieloma względami
analizujemy doświadczenia użytkowników
związane z naszą marką, tak by jak
najlepiej określić ich potrzeby. Staramy się
nieustannie wprowadzać zmiany, ulepszać
lub odrzucać niektóre patenty. W Studio
stanowi część naszego działu badań
i rozwoju. W fazie rozwoju danego produktu
najpierw analizujemy grupę docelową,

Klemen Razinger

a następnie szukamy rozwiązań, dzięki
którym Project Manager może określić
główne założenia dotyczące nowych
produktów. cały zespół aktywnie uczestniczy
w procesie projektowania, oceny, a także
końcowych testach produktu. Wszystkie
z pań korzystają z naszego sprzętu na
co dzień, dzięki czemu cenne uwagi
i informacje zbierać możemy na bieżąco.
Team Studio W składa się z niezwykle
kreatywnych pań o różnym
wykształceniu, wieku i narodowości. Czy
sądzisz, że taka różnorodność sprzyja
poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań,
zarówno pod kątem projektowania
szaty graficznej jak i technologii oraz
funkcjonalności?
Jasne, że tak! Nasi użytkownicy znacznie
różnią się między sobą, a nasz team,
w pewnym sensie odzwierciedla różny
profil naszych klientek. Oczywiście nie
da się sprostać wymaganiom każdego
indywidualnego narciarza, niemniej
jednak możliwość obcowania na co dzień
z ludźmi, dla których narciarstwo stanowi
znaczną część życia jest z pewnością
bardzo pomocne. Przemysł narciarski
jest zdominowany przez mężczyzn, co
oznacza, że w przypadku wielu marek narty
testowane są dopiero przez panie, które
zakupiły sprzęt. W Elanie mamy świadomość
tego, jak ważne jest włączenie pań do
procesu rozwoju damskich nart, od samego
konceptu, aż po moment, gdy trafiają na
sklepowe półki.
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W zeszłym roku wasz team uległ
znacznemu odmłodzeniu. Jakie powody
przemawiały za takimi zmianami?
Współpracujemy z grupą doświadczonych
narciarzy, którzy są z nami od dłuższego
czasu, niemniej jednak chcemy nieco
zróżnicować zespół, tak aby zrozumieć
potrzeby różnych użytkowników naszego
sprzętu.
Przy okazji piętnastych urodzin
Studio W zaprosiliście do współpracy
grupę bardzo intersujących kobiet –
projektantkę Ninę Susnjara, tenisistkę
Polonę Hercog oraz kanadyjskie narciarki
Kelsey Serwa i Brittany Phelan, które
zdobyły złoto i srebro podczas ostatnich
Igrzysk Olimpijskich w Pyeongchang.
Czego spodziewacie się po tej
współpracy?
Wszystkie z wymienionych pań są
niezwykle kreatywne, co potwierdzają
ich sukcesy i osiągnięcia. Są ponadto
źródłem niesamowicie pozytywnej energii.
Z drugiej strony mamy Elana, markę, która
staje się coraz bardziej rozpoznawalna
w skali światowej, co w efekcie sprawia,
że oczekiwania konsumentów są coraz
większe. Zapraszając do współpracy przy
limitowanej serii nart projektantkę Ninę
Susnjara, tenisistkę Polonę Hercog oraz
kanadyjskie narciarki Kelsey Serwa i Brittany
Phelan mamy okazję bliżej poznać te
absolutnie wyjątkowe i mocne osobowości.
Wynikiem naszej współpracy jest nowa,
limitowana seria nart, która na sklepowych
półkach pojawi się już w tym roku. Każda
z wymienionych pań przyłożyła rękę do
sygnowanych swym nazwiskiem nart; każda
z nich przeszła również przez wszystkie fazy
produkcji, od projektu po testy.
Na ostateczny sukces złożyło się całe
mnóstwo czynników i kroków, jakie
musieliśmy przedsięwziąć na etapie
produkcji, niemniej jednak efekt jest
naprawdę oszałamiający.
Czy mężczyźni mieli również swój
wkład w projekt, zwłaszcza w zakresie
rozwiązań technologicznych?
Gdy rozpoczyna się proces strategicznego
planowania, zanim produkt trafi do
końcowego konsumenta, mijają średnio dwa
lata. Gdy projekt dotyczący nowej linii nart
jest potwierdzony, staramy się z największą
skrupulatnością określić jego przeznaczenie.
Mając odpowiednie rozeznanie, przekazujemy
zebrane informacje do działu rozwoju,
z którym bardzo ściśle współpracujemy. To
właśnie w dziale rozwoju powstają najlepsze
i najbardziej innowacyjne rozwiązania
i patenty. Konstruktorzy tworzą prototypy
i znajdują różne rozwiązania problemów,
z którymi się borykamy. Na kolejnym etapie,
nasi testerzy współpracują z grupą docelową,
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dla której dedykowany jest produkt i wspólnie
oceniają go pod każdym możliwym aspektem.
Właśnie od ich uwag i zaleceń zależy, czy
produkt trafi do kolejnego etapu, czy praca
nad prototypem wciąż będzie kontynuowana.
Bardzo ważny jest trójwymiarowy kształt
produktu; średni okres żywotności sprzętu
wynosi obecnie do pięciu lat, tak więc
na tym etapie produkcji spod naszej igły
wychodzi sporo modeli o pełnych rozmiarach.
Gdy kształt nart zostanie ostatecznie
zaakceptowany, rozpoczyna się proces
projektowania szaty graficznej. Równocześnie
z rozwojem produktu pracujemy również nad
strategią marketingową. Niezwykle ważne
jest, by klient postrzegał produkt nie tylko
w kategoriach atrakcyjności, ale również
rozumiał jakie ma właściwości i możliwości.
Na każdym etapie testów staramy się
współpracować z klientami, tak aby w stu
procentach przekonać się o słuszności
naszych działań. Atrakcyjna szata graficzna
z pewnością przyciąga oko, niemniej jednak
nasze narty przede wszystkim cenione są
za innowacyjne rozwiązania technologiczne.
Mówiąc krótko, nasz sprzęt jest absolutnie
wyjątkowy.
Myślisz, że podejście kobiet i mężczyzn
do narciarstwa różni się?
Narty kojarzą się kobietom z całym
spektrum doświadczeń na śniegu – ze
słońcem, świeżym powietrzem i dobrą
zabawą. Mężczyźni mają nieco inne
podejście. Dla kobiet narty oznaczają wolny
czas, który spędzają w gronie przyjaciół
lub rodziny. Z tego właśnie względu
staramy się rozwijać produkty, dzięki
którym każdy spędzony na śniegu dzień
będzie niezapomnianym doświadczeniem.
Nie oznacza to oczywiście, że damski
sprzęt jest bardziej ubogi pod względem
możliwości technologicznych lub
parametrów. Wręcz przeciwnie – nawet
panie o sportowym zacięciu znajdą
odpowiedni dla siebie model.
Na jakie cechy panie szczególnie
zwracają uwagę dokonując wyboru nart?
Narty muszą być łatwe w obsłudze,
muszą ułatwiać poruszanie się w każdych
warunkach, zarówno na i poza trasą.
Ważnym czynnikiem jest również niska
waga, niemniej jednak ograniczenie masy
nart nie może odbywać się kosztem jakości
i ograniczenia możliwości nart. Co bardzo
istotne, zależy nam bardzo, by dostarczyć
klientkom sprzęt dopasowany do różnego
stylu jazdy i różnych warunków. Dla
przykładu, miłośniczki freeride’u i sktourów
poszukują przede wszystkim lekkich nart
o bardzo dobrych parametrach technicznych.
Wiele doskonale jeżdżących pań
poszukuje najwyższej jakości sprzętu.

Chcą precyzyjnych i szybkich nart. Czy
o nich również myślicie?
Ależ oczywiście, że tak! Zarówno damskie
jak i męskie kolekcje Elana zawierają
modele z najwyższej półki. Zawodnicze
Speed Magic skonstruowane zostały na
bazie jednych z najbardziej popularnych,
przeznaczonych na trasy nart SLX. Insomnia
i Interra mają ten sam rodowód co
Amphibio 16 i 14.
W segmencie nart freeride’owych damskie
modele mają dokładnie takie same parametry,
jak męskie, a raczej uniwersalne narty.
W czym tkwi sukces damskich nart?
Najważniejsza jest funkcjonalność.
Mówiąc wprost, narty powinny być dobrze
dopasowane do stylu jazdy i preferencji
użytkownika. Nie ważne, czy mówimy
o najlżejszych nartach na świecie (Delight),
czy nartach zawodniczych, każdy model
powinien spełniać oczekiwania – narciarze
powinni czuć się na śniegu pewnie
i bezpiecznie, powinni też mieć możliwość
doskonalenia swoich umiejętności
i poszerzania wiedzy. Oczywiście jazda
powinna również sprawiać sporo frajdy,
zgodnie z naszym przesłaniem „Always
Good Times“.
Sprzęt dla pań nie tylko wyróżnia się
specyficznym kształtem i szatą graficzną.
Przede wszystkim to produkty, które
dopasowane zostały do damskiej
anatomii. Czym tak naprawdę różnią się
damskie narty od męskich?
Damskie narty powinny doskonale się
prowadzić i być lekkie, ale przede wszystkim
powinny być dopasowane do damskiej
anatomii, która jest zdecydowanie inna
niż męska. Spędziliśmy mnóstwo czasu
dokładnie, krok po kroku, studiując
wzorce zachowania oraz przekaz sił
podczas jazdy na nartach. Większość
kobiet preferuje krótkie narty, naszym
zadaniem jest więc stworzyć taki sprzęt,
który – choć krótki – będzie tak stabilny
i przewidywalny jak długie narty. Podczas
jazdy na nartach kobiety, w porównaniu
z mężczyznami, mają również nieco inaczej
rozłożony środek ciężkości. W segmencie
nart freeride’owych opracowaliśmy
świetny produkt oparty na konstrukcji
damskich modeli z rdzeniem Tubelight.
To niezwykle innowacyjne rozwiązanie
polegające na wykorzystaniu karbonowych
i tytanowych wstawek, zadaniem których
jest zwiększenie wytrzymałości i redukcja
wagi. W efekcie narty są nie tylko lżejsze,
ale również bardziej sprężyste i stabilne.
Warto zauważyć, że w nartach z serii
Ripstick nie zastosowaliśmy w rdzeniu
żadnych metalowych elementów, a pomimo
to doskonale zachowują się w każdych
warunkach śniegowych.

Jeżeli chodzi o design, pracujecie od
jakiegoś czasu ze studiem Sonda.
Na czym dokładnie polega wasza
współpraca?
Studio Sonda to doskonała agencja
i nasz wieloletni partner. Wspierają nas
w tworzeniu oryginalnych szat graficznych
i dbają, aby nasze produkty odpowiadały
aktualnym trendom. W studio powstają
również unikalne projekty graficzne, które
implementujemy do naszych produktów.
Pozostając w temacie designu, gdzie
szukacie inspiracji?
Interesuje nas wiele obszarów – analizujemy
i czerpiemy z aktualnych trendów, staramy się
również wykorzystać wiedzę i doświadczenie
naszych partnerów. Bierzemy udział
w konferencjach, staramy się również śledzić
co robi konkurencja… Czasami całym
teamem wybieramy się do większych miast,
by poobserwować, jak ubierają się ludzie, jak
zachowują się i jakich produktów używają…
Który projektant jest dla Ciebie
największą inspiracją?
Najbardziej podobają mi się prace Roberta
Lesnika, słoweńskiego projektanta
samochodów, który współpracuje z marką
Mercedes Benz. Niezwykle inspiruje mnie
jego podejście i umiejętność łączenia
tradycyjnego designu z własnymi pomysłami.
To wyjątkowo utalentowany i bardzo
doceniany w branży samochodowej designer.

Czy trudno co rok wymyślać nową szatę
graficzną, prezentować coś świeżego
i oryginalnego? Jak odciąć się od tego,
co już było?
To z pewnością wielkie wyzwanie.
Niemniej jednak, mam wrażenie, że dzięki
szczegółowym badaniom i analizie tego, co
dziej się na rynku, udaje nam się sprostać
oczekiwaniom. Biorąc pod uwagę aspekt
techniczny, w damskich nartach bardzo
ważna jest niska waga. Superlekkie Delight
przechodzą właśnie małą rewolucję. Zgodnie
z naszą główną zasadą, narciarstwo nie jest
wyłącznie dla zawodników. Większość z nas
to – w pozytywnym tego słowa znaczeniu
– zwykli ludzie: mężczyźni, kobiety,
dzieci, dobrzy narciarze, początkujący lub
skitourowcy… Mając to na uwadze, nie
tworzymy wyłącznie sprzętu dla najlepszych
narciarzy. Jesteśmy jedyną na świecie firmą,
która pracuje nad innowacyjnym sprzętem
dla dzieci. Nie chodzi oczywiście o narty
zawodnicze. Chcemy by każde dziecko
czerpało z jazdy więcej frajdy, by jeździło mu
się łatwiej i przyjemniej.
Najlżejsze na świecie narty powstały
oczywiście z myślą o paniach. Lżejsze narty
oznaczają mniejszy nakład siły i większą
przyjemność z jazdy. Nie wspomnę już, że
lżejsze narty są łatwiejsze w noszeniu. Seria
Delight wypełniła na rynku niszę, o której nikt
wcześniej nie myślał. Jak wskazują nasze
wyniki sprzedażowe, zareagowaliśmy na
potrzeby konsumentów wyjątkowo dobrze.

Wszystkie innowacje, które stosujemy
w naszych nartach inspirowane są ludzkimi
potrzebami; naszą misją jest przybliżenie
i „oswojenie“ narciarstwa, pokazanie, że to
niezwykle przyjemny, zabawny, bezpieczny
i dostępny dla każdego sport.
Jakie wyzwania czekają was
w przyszłości?
Nasze produkty zgarnęły wiele nagród,
uplasowały się w testach na pierwszych
miejscach. Dzięki wieloletniej tradycji
i doświadczeniu tworzymy naprawdę
innowacyjny sprzęt. Oddajmy w ręce
użytkowników narty, dzięki którym
w górach doświadczają niezapomnianych
wrażeń i przygód. Jesteśmy obecni na
wielu rynkach i wierzymy, że każdy
z Was może zostać dobrym narciarzem
i cieszyć się z uprawiania tego sportu.
Z tego właśnie względu tworzymy narty
dla osób prezentujących różny stopień
zaawansowania, bez względu na wiek i płeć.
Narciarstwo to sport łączący w sobie całe
mnóstwo atrakcji – śnieg, słońce i góry.
Chcemy, by każdy spędzony na śniegu dzień
był dla Was wyjątkowym doświadczeniem.
Nasze nowe motto „Always Good Times“
najlepiej odzwierciedla nasze intencje.
Chcemy życzyć Wam niezapomnianych chwil
w gronie przyjaciół i rodziny.
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3

2

1

SLIMSHAPE
TECHNOLOGY
Niewielka masa, Moc pod
kontrolą Balans

1

TUBELITE
WOODCORE
Moc, kontrola &
Stbilność.

2

EARLY RISE
ROCKER
Lekkość w skrętach.

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.
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3

SHIFT
SYSTEM
Niewielka
masa, osiągi
i przyjazność.

... na narty do Maso Corto

100 % gwarancji śniegu od października do maja!
Rezydencja z basenem bezpośrednio u podnóża stoków.

13.04.2019 - 20.04.2019
Tydzień Testów Nart Marki ELAN SKI
Bezpłatny test nart i wieczór z pysznym jedzeniem, spędzony w schronisku Lazaun Alm,
zakończony zjazdem saniami do Maso Corto i imprezą z DJ oraz wiele innych, ciekawych
atrakcji. 7 noclegów + skipass na 6 dni już od 301,00 € za osobę.
Wypożyczalnia sprzętu / Testcenter Skifactory Maso Corto
online booking - 20 %
www.skifactory-masocorto.it

Wszystkie informacje oraz cennik znajdziecie na naszej stronie www.masocorto.it
(oferty specjalne dla rodzin z dziećmi do 12 roku życia) – a po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu
mailowego: info@masocorto.it oraz telefonicznego: + 39 0473 - 66 25 02 - 66 22 20

ALL MOUNTAIN

zaawansowany

średnio
zaawansowany

średnio
zaawansowany

zmienny

przygotowany

2,594.00 zł

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

TEREN

zmienny

przygotowany

zmienny

przygotowany

2,550.00 zł

2,594.00 zł

SPeed MaGIc
Power Shift

INTeRRa
Power Shift

INSoMNIa
Power Shift

KOD_ AcADYJ18

KOD_ AcbDYR18

KOD_ AccDYK18

PROFIL_ Arrow Rocker

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

TECHNOLOGIA_ Arrow Technology, RST Sidewall,

TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology,

RST sidewall, Dualite Woodcore, Dual
Shape, Mono Ti

TECHNOLOGIA_ Amphibio 4D Technology,
RST sidewall, Trulite Woodcore, Dual
Shape, Mono Ti

GEOmETRIA_ 130/83/112

GEOmETRIA_ 121/73/104

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 152(12.2), 158(13.3),

164(14.6)

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

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat / Power Shift

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Power Shift

WIĄZANIA_ ELW 11.0 SHIFT GW b85

WIĄZANIA_ ELW 11.0 SHIFT GW b85

Nowy standard
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.

Styl, prędkość, komfort
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.

Response Frame Woodcore, MonoTi
GEOmETRIA_ 119/68/102

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 145(10.2), 150(10.5),
155(11), 160(12), 165(12.8)
SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Power Shift + Arrow Plate
WIĄZANIA_ ELX 11.0 SHIFT GW b85
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zaawansowany

puch

TEREN

TEREN

puch

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

W STUDIO

Race’owe DNA i tuning Lightskiing
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.
Panowie, strzeżcie się!

ALL MOUNTAIN

zmienny

przygotowany

zmienny

przygotowany

2,377.00 zł

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

TEREN

puch

TEREN

TEREN

puch

średnio
zaawansowany

POZIOM ZAAWANSOWANIA

średnio
zaawansowany

zaawansowany

ekspert

zmienny

przygotowany

2,247.00 zł

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

TEREN

zaawansowany

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

W STUDIO

zmienny

przygotowany

1,728.00 zł

1,728.00 zł

deLIGHT SUPReMe
Power Shift

deLIGHT PRIMe
Light Shift

deLIGHT STYLe
Light Shift

deLIGHT MaGIc
Light Shift

KOD_ AcFDYU18

KOD_ AcGDYV18

KOD_ AcHDYW18

KOD_ AcIEFN18

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA_ SlimShape Technology, RST

TECHNOLOGIA_ SlimShape Technology, PST

TECHNOLOGIA_ SlimShape Technology,

TECHNOLOGIA_ SlimShape Technology,

sidewall, TubeLite woodcore, Fiberglass

sidewall, Trulite woodcore

SupraLite core

SupraLite core

GEOmETRIA_ 125/78/107

GEOmETRIA_ 126/76/103

GEOmETRIA_ 124/74/102

GEOmETRIA_ 124/74/102

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 146(10.6), 152(11.7),

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 146(10.5), 152(11.5),

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 140(9.3), 146(10.3),

158(12.8), 164(14.4)

158(12.6), 164(14.1)

152(11.3), 158(12.4)

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

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Power Shift

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Light Shift

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Light Shift

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Light Shift

WIĄZANIA_ ELW 10.0 SHIFT GW b85

WIĄZANIA_ ELW 9.0 SHIFT GW b85

WIĄZANIA_ ELW 9.0 SHIFT GW b85

WIĄZANIA_ ELW 9.0 SHIFT GW b85

Projektowane przez kobiety,
poszukiwane przez wszystkich
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..

Najlżejsze na świecie damskie narty
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.

Łatwa i przyjemna jazda
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.

Łatwa i przyjemna jazda
Elan Delight Magic to szybkie,
niewymagające dużego nakładu siły
damskie narty. Łatwe w prowadzeniu,
chętnie wybaczają błędy i zapewniają
najwyższy poziom jazdy.
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W STUDIO
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zaawansowany

średnio
zaawansowany

zaawansowany

średnio
zaawansowany

zmienny

przygotowany

zmienny

przygotowany

2,464.00 zł

ekspert

zaawansowany

średnio
zaawansowany

puch

TEREN

puch

TEREN

TEREN

puch

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

2019

zmienny

przygotowany

2,247.00 zł

2,247.00 zł

RIPSTIcK 102 W

RIPSTIcK 94 W

RIPSTIcK 86 W

KOD_ ADEDXY18

KOD_ AD1DYc18

KOD_ ADGDYF18

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

PROFIL_ Amphibio

TECHNOLOGIA_ TNT technology, SST sidewall,

TECHNOLOGIA_ TNT technology, SST sidewall,

TubeLite Woodcore, VaporTip, Fiberglass

TECHNOLOGIA_ TNT technology, SST sidewall,
TubeLite Woodcore, VaporTip, Fiberglass

GEOmETRIA_ 143/105/120

GEOmETRIA_ 135/95/110

GEOmETRIA_ 127/87/106

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 156(15.0), 163(15.8),

170(17.0), 177(18.1)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 156(14.0), 163(15.0),

170(16.2), 177(18.0)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 152(13.7), 159(15.4),
166(16.2), 173(17.6)

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

RECOmmENDED WIĄZANIA_ ATTAcK2 13 AT

RECOmmENDED WIĄZANIA_ ATTAcK2 11 GW

TubeLite Woodcore, VaporTip, Fiberglass

RECOmmENDED WIĄZANIA_ ATTAcK2 11 GW

W_O bRAKE

W_O bRAKE

W_O bRAKE

Pogromca puchu
Model Ripstick 102 W został specjalnie
zaprojektowany dla wszystkich
pań, które doskonale wiedzą o co
w narciarstwie chodzi. Dla wszystkich,
które potrafią jeździć agresywnie
oraz poszukują adrenaliny zjeżdżając
najtrudniejsze linie w bezdennym
puchu – przy okazji zaskakując
towarzyszących im mężczyzn.

Piękna i bestia
Genialny damski model freeride'owy.
Perfekcyjne narty do przeżycia
prawdziwej przygody w górach, czy to
na trasach, czy też poza nimi. Nieważne,
czy teren jest płaski, czy stromy, otwarty
lub porośnięty drzewami – model
Ripstick 94 W zabierze wszechstronne
panie gdziekolwiek i kiedykolwiek chcą.
– Oczywiście w najlepszym stylu!

Lekko płynnie
Postępy i wszechstronność to
motto podczas tworzenia modelu
Ripstick 86 W. Wystarczająco szerokie,
żeby poradzić sobie z większością
warunków na stokach i poza nimi.
Wystarczająco lekkie i skrętne, żeby
poradzić sobie w każdym terenie i przy
każdej technice jazdy.
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TWEENER

.
Dobra zabawa kaz dego dnia

Jak zarazić się bakcylem narciarstwa? Bardzo prosto – pielęgnując pasję i hobby od
najmłodszych lat. W Elanie wiemy, jak ważny jest odpowiedni sprzęt, zarówno ten dla dzieci,
jak i młodzieży i jak bardzo jego jakość przekuwa się na czynienie szybkich postępów.
Mówiąc krótko, dobry sprzęt oznacza dobrą zabawę. Z myślą o młodych narciarzach, którzy
chcą doskonalić technikę jazdy na tyczkach, Elan zaprojektował RC Race. Jeżeli jednak,
zamiast tyczek wolicie puch, najlepszym.
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NEW

ekspert

średnio
zaawansowany

zaawansowany

średnio
zaawansowany
puch

zmienny

zmienny

przygotowany

pierwsze skręty

złap mnie
jak potraﬁsz

śnieżne maluchy

pierwsze skręty

948.00 zł

(130–150)

(130–150)

862.00 zł

862.00 zł

(110–120)

przygotowany

1,407.00 zł

śnieżne maluchy

948.00 zł

TEREN

TEREN

puch

złap mnie
jak potraﬁsz

POZIOM ZAAWANSOWANIA

zaawansowany

POZIOM ZAAWANSOWANIA

ekspert

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

MODEL

(110–120)

1,407.00 zł

RIPSTIcK 86 T

RIPSTIcK 86 TW

RS RIPSTIcK Shift

Rc Race Shift

KOD_ AD2DXU18

KOD_ ADGEKR18

KOD_ AFAEAR18

KOD_ AFODZW18

PROFIL_ Mountain Rocker

PROFIL_ Mountain Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA_ SST sidewall, Laminated

TECHNOLOGIA_ SST sidewall, Laminated

TECHNOLOGIA_ WaveFlex, Full Power cap,

Woodcore, Fiberglass

Woodcore, Fiberglass

Dual Woodcore, Fiberglass

TECHNOLOGIA_ WaveFlex, Full Power cap,
Dual Woodcore, Fiberglass

GEOmETRIA_ 123/86/112

GEOmETRIA_ 123/86/112

GEOmETRIA_ 114/70.5/99

GEOmETRIA_ 114/70.5/99

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 138(11.5), 148(12.9),

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 138(11.5), 148(12.9),

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 110(6.2), 120(7.5),

158(15.0), 168(16.7)

158(15.0), 168(16.7)

130(8.9), 140(10.3), 150(11.9)

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

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ SLR2

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ SLR2

WIĄZANIA_ ATTAcK2 11 GW W_O bRAKE

WIĄZANIA_ ATTAcK2 11 GW W_O bRAKE

WIĄZANIA_ EL 4.5_7.5 Ac SHIFT

Jeżdżę jak tata
RC Race to narty zaprojektowane
z myślą o młodych zawodnikach. Są
bardzo sztyne poprzecznie, stabilne
i świetnie trzymają krawędź.

pierwsze skręty

1,295.00 zł

śnieżne maluchy
pierwsze
skręty

złap mnie
jak potraﬁsz

POZIOM ZAAWANSOWANIA

śnieżne maluchy

złap mnie
jak potraﬁsz

POZIOM ZAAWANSOWANIA

złap mnie
jak potraﬁsz

POZIOM ZAAWANSOWANIA

POZIOM ZAAWANSOWANIA

Przepustka na (free)ride
Ripstick 86T to zbudowane
z zaawansowanych technologicznie
materiałów narty dla juniorów preferujących
jazdę w puchu. Doskonały model freeride’owy
– lekki, zwinny, lekki i niezwykle sterowny
w każdych warunkach.

WIĄZANIA_ EL 4.5_7.5 Ac SHIFT

śnieżne maluchy

pierwsze skręty

1,295.00 zł

948.00 zł
(125–145)

złap mnie
jak potraﬁsz

śnieżne maluchy

pierwsze skręty

935.00 zł
(125–145)

862.00 zł

862.00 zł

(105–115)

(105–115)

PINBaLL
Light Shift

PINBaLL
Quick Shift

TWIST
Light Shift

TWIST
Quick Shift

KOD_ AETcVG17

KOD_ AETcVH17

KOD_ AEUcVJ17

KOD_ AEUcVK17

PROFIL_ JIb Rocker

PROFIL_ EarlyRise Rocker

PROFIL_ JIb Rocker

PROFIL_ EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIA_ Full Power cap, Fiberglass,

TECHNOLOGIA_ U-Flex technology*, Full Power

TECHNOLOGIA_ Full Power cap, Fiberglass,

Dual Woodcore

cap, Synflex core, Fiberglass

Dual Woodcore

TECHNOLOGIA_ U-Flex technology* , Full
Power cap, Synflex core, Fiberglass

GEOmETRIA_ 116/84/111

GEOmETRIA_ 105/72/97*, 112/81.5/107

GEOmETRIA_ 115/83/110

GEOmETRIA_ 105/72/97*, 112/81.5/107

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 155(13.8), 165(16.1), 175(18.4)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 105(6.9)*, 115(8.8)*,

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 155(13.8), 165(16.1)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 105(6.9)*, 115(8.8)*,
125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat / Light Shift
WIĄZANIA_ ATTAcK2 11 GW W_O bRAKE /
EL 10.0 SHIFT GW b85

Smooth freestyle
Macie ochotę na dobrą zabawę w parku i w pipe'ie? Jeżeli tak, Twist będzie doskonałym wyborem. Dobrze wyważone, świetnie sprawdzą się
podczas skoków, na railu lub przygotowanej trasie. Zaprojektowane specjalnie z myślą o paniach.

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

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat (125-145) /

Quick Flat / Light Shift

WIĄZANIA_ EL 4.5_7.5 Ac SHIFT Wb

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat / Light Shift
WIĄZANIA_ ATTAcK2 11 GW W_O bRAKE /
EL 10.0 SHIFT GW b85

Smooth freestyle
Macie ochotę na dobrą zabawę w parku
i w pipe'ie? Jeżeli tak, Pinball będzie
doskonałym wyborem. Dobrze wyważone,
świetnie sprawdzą się podczas skoków, na
railu lub przygotowanej trasie.

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Flat(125-145) /

Quick Shift

WIĄZANIA_ EL 4.5_7.5 Ac SHIFT Wb
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dZieCi
NA ŚNieGU
Jak zaszczepić bakcyl narciarstwa?
Krista Crabtree

Na pytanie „kim jestem“ odpowiadam
zawsze krótko: narciarką, mamą i pisarką.
Wychowałam się w narciarskiej rodzinie
i, bez dwóch zdań, moja córka również
będzie jeździć na nartach. Jednak już
się nauczyłam, że – jak w przypadku
pogody – nie można kontrolować ambicji
i stymulować motywacji dzieci. co można
zatem zrobić? Można w dyskretny sposób
podsuwać im pomysły, tak, by podążały
we właściwym kierunku. Gdy moja
córka była mała, bardziej interesowało
ją robienie w śniegu „bałwanów“, niż
wycinanie zgrabnych skrętów. Obawiałam
się, że nie polubi nart. Lecz… po kilku
lekcjach, polubiła narty. Zauważyła,
że przebywanie z innymi dziećmi
w towarzystwie instruktorów, to wielka
frajda. Z czasem, gdy rozwijała się jej
motoryka i koordynacja, zaczęła czynić
bardzo szybkie postępy. I właśnie wtedy
popełniłam błąd…
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Klemen Razinger

Lata temu napisałam artykuł „confessions
of a Ski Industry Mom“. We wspomnianym
artykule przyznałam, że „przetrenowałam“
córkę (zabierałam ją w teren, w którym
absolutnie nie czuła się pewnie). Jako
instruktor narciarski czułam, że powinnam
zbierać dzieci w teren, który odpowiada
ich umiejętnościom, tak, żeby stopniowo
mogły rozwijać swoje umiejętności. Mój
„narciarski mózg“ zwyciężył jednak tego
dnia, który… zakończył się łzami – moimi
i córki. Szczęśliwie jednak, lata później
okazało się, że trauma minęła, a dziś
moja 12-letnia córka naprawdę kocha
narty – uwielbia puch i śnieżne dni,
potrafi także wycinać carvingowe łuki na
stromych stokach. Włożyliśmy z mężem
sporo pracy, wykazaliśmy się cierpliwością
i wyrozumiałością, tak by pomóc jej
rozwinąć narciarskie skrzydła. Najpierw
były lekcje, potem dołączyła do programu
race. Dziś jesteśmy narciarską rodziną,
taką, o której kiedyś marzyłam. Wszyscy

popełniamy błędy, ale w ostatecznym
rozrachunku większość dzieciaków
przełamuje bariery i wychodzi na
doskonałych narciarzy.

Powierz dziecko
w dobre ręce

oswajaj lęk

Każdy instruktor, z którym rozmawiałam zaleca,
aby – zwłaszcza na początku – zapisywać
dzieci na lekcje. Jak pokazuje doświadczanie,
dzieci zdecydowanie chętniej słuchają uwag
nauczycieli niż rodziców. Z drugiej strony, jedno
nie wyklucza drugiego. Zapisawszy dziecko
na kurs, możemy doskonalić z nim ćwiczenie,
które zlecił instruktor. Nie obawiajcie się
i śmiało pytajcie instruktorów, jakie elementy
szlifować z dzieckiem – w drugiej kolejności,
pogadajcie o tym z samym dzieckiem. Warto
używać tego samego języka, co instruktor, tak
aby wzmacniać przekaz.

Jeżeli umożliwicie dziecku naukę na
łagodnych stokach, najprawdopodobniej,
w późniejszym czasie poradzi sobie również
na stromych trasach. Wszystko zależy od
koordynacji i siły. Zdarza się jednak, że
dzieci, na widok stromego, lub oblodzonego
stoku, paraliżuje strach. W takim wypadku,
postaraj się zachęcić dziecko do wykonania
zaledwie kilku skrętów. Możecie zaśpiewać
ulubioną piosenkę lub kreślić na śniegu
ślady; wszystkie, „rozpraszające“ działania
pomogą w przełamaniu barier. Gdy dotrzecie
bezpiecznie do celu – pomyślcie o nagrodzie!

Bądź dobrym
przewodnikiem

dobierz
odpowiedni sprzęt

Wielu rodziców zabiera dzieci na stoki, na
których sami chcą jeździć, a które nie do końca
odpowiadają umiejętnością najmłodszych.
Niemniej jednak, najlepsi przewodnicy górscy
kierują się zasadą, by robić to co najlepsze dla
grupy, nie dla niech samych. Jeżeli zabierzecie
dziecko w zbyt trudny teren, utrwalicie tylko złe
nawyki. Dzieci rozwijają się w różnym tempie,
a ich umiejętności nie koniecznie odpowiadają
Twoim – często brak im koordynacji lub
siły by docisnąć narty. W efekcie, im stok
stromszy, tym bardziej odchylają się do tyłu.
często widzimy dzieci wycinające równoległe
skręty na stosunkowo łatwym stoku, jednak
gdy nachylenie wzrasta, przechodzą w pług.
Gdy widzisz, że twoje dziecko tak właśnie
postępuje, wróć na łatwiejsze trasy.

Dobierając buty dla początkujących dzieci zwrócić
należy uwagę na odpowiednio niski flex. Zbyt twarde
buty mogą sprawić, że dzieci za bardzo zginają
kolana i biodra zamiast pracować kostkami, co tak
ważne podczas uczenia się techniki carvingowej.
Popełniłam błąd kupując córce parę zbyt sztywnych
używanych butów, które, tak naprawdę, uniemożliwiły
czynienie dalszych postępów: Widziałam, że ma
bardziej wyprostowaną sylwetkę i nie może docisnąć
przedniej części nart, co z kolei utrudniało inicjację
skrętów. Ważna jest również odpowiednia długość
nart – główna zasada mówi, że nie należy kupować
nart, które sięgają powyżej oczu dziecka. Im krótsze
narty, tym łatwiejsza inicjacja skrętów, jednak nie
przesadzajcie ze zbyt małym sprzętem.

spraw dzieciom
frajdę
Gdy zastanawiałam się, czy moje dziecko
będzie, czy nie będzie jeździć na nartach,
zapomniałam, że jazda przede wszystkim
powinna dostarczać mu frajdy. Dzieciaki
cieszą się każdą spędzaną na śniegu chwilą;
gdy spojrzałam na narty z ich perspektywy,
doznałam olśnienia. Spójrzcie na góry w taki
sposób, jaki patrzą dzieci. Poszukajcie
przyjaznych rodzinom terenów. W większości
ośrodków znajdują się przeznaczone dla
dzieci strefy, w których znajdziecie zabawne
przeszkody i atrakcje dla najmłodszych.
W takich okolicznościach łatwiej „przemycić“
elementy prawdziwego szkolenia. Postaraj
się bawić z dzieckiem – skoki, liczenie muld
lub wyścigi na płaskim stoku z pewnością
dostarczą najmłodszym sporo dobrych emocji.

Nie oczekuj
za wiele
Osoby praktykujące Zen często mówią
o pielęgnowaniu samoakceptacji i ograniczeniu
oczekiwań. Nie ukrywam, że zajęło mi sporo czasu,
zanim zrozumiałam, że zasada to dotyczy również
uczenia dzieci. Im bardziej „wchodziłam w skórę“
mojej córki i wymagałam mniej, tym więcej
frajdy miałyśmy na stoku. czasami kończyłyśmy
wcześniej; rozwijające się mięśnie męczą się
szybciej, w wyniku czego łatwo przetrenować
i zniechęcić dziecko. Spróbujcie w inny sposób:
Poszukajcie przeznaczonych dla dzieci stref,
w których mogą dobrze bawić się na śniegu. Jazda
na łyżwach, gumowych pontonach lub skoki na
trampolinie pomogą rozwinąć poczucie równowagi
i koordynację. co więcej, zimowe wakacje będą
naprawdę atrakcyjne! Dobrym pomysłem jest
również znalezienie dziecku towarzystwa –
w grupie łatwiej im podejmować wyzwania i radzić
sobie w trudnych sytuacjach.
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ALL MOUNTAIN

KIDS

Dobra zabawa dla dzieci

Dobrej zabawy! Elan sprawił, że najmłodsi amatorzy nart czerpią teraz z jazdy o 250% frajdy
więcej! Dzięki technologii U-Flex udało się skonstruować narty o 25% elastyczniejsze od tych
powszechnie dostępnych na rynku. Efekt? Dzieciaki wycinają carvingowe skręty tak samo
dobrze, jak ich rodzice. W kolekcji Elana znajduje się zestaw nart i butów z technologią U-Flex,
gwarantujący dzieciom najwyższą jakość jazdy i mnóstwo frajdy na stoku.
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PROBLEM
Zbyt wielka sztywność
nart dla dzieci.

ELASTYCZNE BUTY
NARCIARSKIE

IDEA

ELASTYCZNE
NARTY

ROZWIĄZANIE
Tecnologia U-Flex.

O 25% VĚTŠÍ PRUŽNOST

PRZYJAZNY SPRZĘT = ŁATWOŚĆ NAUKI

Elastyczniejsze o 25% narty umożliwiają
dzieciom wycinanie płynnych, precyzyjnych
skrętów, lekko się prowadzą i dostarczają
z jazdy więcej frajdy. Przyjazny sprzęt
umożliwiający czynienie szybkich postępów.
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.
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862.00 zł

862.00 zł

862.00 zł

862.00 zł

775.00 zł

775.00 zł

775.00 zł

775.00 zł

(130–150)

(130–150)

(70–120)

(70–120)

N
EW
LENGTH

(130–150)

(70–120)

N
EW
LENGTH

(70–120)

NEW
LENGTH

NOVÁ
DÉLKA

JeTT
Quick shift

STaRR
Quick shift

SKY
Quick shift

MaXX BLK BLUe
Quick shift

KOD_ AF2DZX18

KOD_ AF2DZY18

KOD_ AFFEJY18

KOD_ AFDEJZ18

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

PROFIL_ Early Rise Rocker

TECHNOLOGIA_ U-Flex technology, Full

TECHNOLOGIA_ U-Flex technology, Full

TECHNOLOGIA_ U-Flex technology, Full

Power cap, Synflex core, Fiberglass

Power cap, Synflex core, Fiberglass

Power cap, Synflex core, Fiberglass

TECHNOLOGIA_ U-Flex technology, Full
Power cap, Synflex core, Fiberglass

GEOmETRIA_ 101/69/90

GEOmETRIA_ 101/69/90

GEOmETRIA_ 101/69/90

GEOmETRIA_ 101/69/90

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 70(2.5), 80(3.5),
90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6),
130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 70(2.5), 80(3.5),
90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6),
130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 70(2.5), 80(3.5),
90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6),
130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 70(2.5), 80(3.5),
90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6),
130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Quick Shift

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Quick Shift

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Quick Shift

SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Quick Shift

WIĄZANIA_ EL 4.5_7.5 Ac SHIFT

WIĄZANIA_ EL 4.5_7.5 Ac SHIFT

WIĄZANIA_ EL 4.5_7.5 Ac SHIFT

WIĄZANIA_ EL 4.5_7.5 Ac SHIFT

25% większy ﬂex,
250% więcej frajdy
Model Jett, dzięki technologii U-Flex,
to najbardziej innowacyjny produkt
linii dla dzieci. U-Flex umożliwia
pełne ugięcie nart w skręcie również
na odcinku pod butami i zapewnia
łatwość uzyskania śladu ciętego
w zasadzie od pierwszego skrętu.

25% większy ﬂex,
250% więcej frajdy
Model Starr, dzięki technologii U-Flex,
to najbardziej innowacyjny produkt
linii dla dzieci. U-Flex umożliwia
pełne ugięcie nart w skręcie również
na odcinku pod butami i zapewnia
łatwość uzyskania śladu ciętego
w zasadzie od pierwszego skrętu.

25% większy ﬂex,
250% więcej frajdy
Model Sky, dzięki technologii U-Flex,
to najbardziej innowacyjny produkt
linii dla dzieci. U-Flex umożliwia
pełne ugięcie nart w skręcie również
na odcinku pod butami i zapewnia
łatwość uzyskania śladu ciętego
w zasadzie od pierwszego skrętu.

25% większy ﬂex,
250% więcej frajdy
Model Maxx, dzięki technologii U-Flex,
to najbardziej innowacyjny produkt
linii dla dzieci. U-Flex umożliwia
pełne ugięcie nart w skręcie również
na odcinku pod butami i zapewnia
łatwość uzyskania śladu ciętego
w zasadzie od pierwszego skrętu.

862.00 zł

MaXX BLK Red
Quick shift

(130–150)

775.00 zł
(70–120)

KOD_ AFDEGF18
PROFIL_ Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA_ U-Flex technology, Full
Power cap, Synflex core, Fiberglass
GEOmETRIA_ 101/69/90

N
EW
LENGTH

DŁUGOŚĆ PROmIEŃ_ 70(2.5), 80(3.5),
90(4.8), 100(6.2), 110(7.0), 120(8.6),
130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SYSTEm WIĄZAŃ/PŁYTA_ Quick Shift
WIĄZANIA_ EL 4.5_7.5 Ac SHIFT
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(130–150)

eZYY 2

BUTY
NARCIARSKIE
U - FLEX

eZYY

429.00 zł

KOD

RbJA0316 (EZYY XS),
RbJA0117 (EZYY 1),
RbJA0217 (EZYY 2)
TECHNOLOGIA

LightWeight (EZYY XS)
U-Flex™, Volume control
Plate VcP (EZYY 1/2)

1

KONSTRUKCJA

cabrio construction
SKORUPA

Polipropylen
2

WKŁAD WEWNĘTRZNY

Ocieplina izolacyjna
Komfort dla dzieci
Dziecięca szerokość

3

eZYY 1

385.00 zł

ROZmIARY

4

1

ZOPTYMALIZOWANY
FLEX BUTÓW

2

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

KONIEC
ZMARZNIĘTYCH STÓP
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.

150, 155, 160, 165 (EZYY XS),
170, 175, 180, 185, 190, 195 (EZYY 1),
200, 205, 210, 215, 220, 225 (EZYY 2),
KLAmRY

1 klamra z tworzywa (EZYY XS/EZYY 1),
2 klamra z tworzywas (EZYY 2)
KOLORY

Zielony/czarny

Załóż i jedź!
Buty dziecięce Ezyy marki Elan
to bardzo elastyczny model
harmonijnie współpracujący
z nartami, w których zastosowano
technologię U-Flex. Efekt? większa
frajda z jazdy i szybsze postępy.

eZYY XS

342.00 zł

BLooM 2

BLooM

429.00 zł

KOD

3

VOLUME
CONTROL PLATE
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.

4

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

RbJb0316 (bLOOM XS),
RbJb0117 (bLOOM 1),
RbJb0217 (bLOOM 2)
TECHNOLOGIA

LightWeight (bLOOM XS)
U-Flex™, Volume control
Plate VcP (bLOOM 1/2)
KONSTRUKCJA

cabrio construction
SKORUPA

BLooM 1

Polipropylen
WKŁAD WEWNĘTRZNY

Ocieplina izolacyjna
Komfort dla dzieci
Dziecięca szerokość

385.00 zł

ROZmIARY

150, 155, 160, 165 (EZYY XS),
170, 175, 180, 185, 190, 195 (EZYY 1),
200, 205, 210, 215, 220, 225 (EZYY 2),

WaRIaNT 1

KLAmRY

1 klamra z tworzywa (bLOOM XS/1),
2 klamra z tworzywas (bLOOM2)
WaRIaNT 2
KOLORY

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.

biały/Różowy

BLooM XS

Załóż i jedź!
Buty dziecięce Bloom marki
Elan to bardzo elastyczny model
harmonijnie współpracujący
z nartami, w których zastosowano
technologię U-Flex. Efekt? większa
frajda z jazdy i szybsze postępy.

342.00 zł
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KIJE
NARCIARSKIE
UCHWYT

Poszukujesz
doskonałej lini kijów
narciarskich do poprawy
Twoich wrażeń z jazdy na
nartach Elan? Już nie musisz
szukać dalej. Przedstawiamy
najnowszją kolekcję kijów
narciarskich Elan. Kompletna
oferta naszych kijów
narciarskich, które zostały
przetestowane i sprawdzone
na najwyższy poziom jazdy
na nartach, zapewniając
bezpieczeństwo,
komfort i kontrolę w
każdej sytuacji.

Ponoć nie ma dobrego tortu
bez symbolicznej wisienki;
podobnie w przypadku
dobrych kijów, odpowiedni
uchwyt jest niezwykle istotny.
Dlatego też, wszystkie
kije Elana posiadają
uchwyty o ergonomicznym
kształcie, które wykonane
zostały z wykorzystaniem
najlepszych materiałów.
Co ważne, wszystkie modele
projektowane i produkowane
są w Europie.

DESIGN I KOLORYSTYKA
Co by nie mówić, chcąc
uwiecznić na fotograficznej
kliszy dzień na nartach, chcemy
wyglądać atrakcyjnie. Mając
to na względzie, poczyniliśmy
wszelkie starania, by nasz
sprzęt odpowiadał pod
względem grafiki i designu
najnowszym, obowiązującym
na rynku trendom. Wyrazista
kolorystyka i proste
zdobienia to główne cechy
charakterystyczne wyróżniające
kolekcję kijów na sezon 18/19.

SYSTEM LEVER
LOCKING
Wszystkie kije teleskopowe
Elana wyposażone zostały
w zewnętrzny system
zamykania – lever locking
system, dzięki któremu
regulacja długości kijów jest
bardzo proszta i szybka,
nawet, gdy na dłoniach mamy
grube rękawice.

TALERZYKI
W kolekcji kijów Elana
znajdują się modela
wyposażone w różne
rodzaje talarzyków
zaprojektowanych z myślą
o uprawianiu różnych
odmian narciarstwa.

GROT
Dobre kije powinny posiadać
dobre groty. Dlatego, produkując
ten niezwykle ważny element kijów
nie szczędziliśmy najlepszych
materiałow – wysokiej jakości
stali i karbidu, tak by kije były
niezawodne w każdych gorskich
warunkach.
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KIJE
NARCIARSKIE

ToUR
KOD_ cD984818 ∙ TYP_ Teleskopowe ∙ DŁUGOŚCI (Cm)_ 95-140 (Telescopic) ∙ mATERIAŁ_ Alu 7075 ∙

385.00 zł

PRZEKRÓJ_ Ø18/16 mm ∙ KOLOR_ Zielony Liść ∙ UCHWYT_ Pianka – uchwyt touringowy Foam ∙
PASEK_ Lekki pasek z regulacją ∙ KÓŁKO_ Duże kółko do głębokiego śniegu Kółko + carbide Tip

caRBoNRod
KOD_ cD381018 ∙ TYP_ Dorośli∙ DŁUGOŚCI (Cm)_ 110-135 ∙ mATERIAŁ_ carbon ∙ PRZEKRÓJ_ Ø14 mm ∙

385.00 zł

KOLORY_ carbon black ∙ UCHWYT_ bidensity ErgoForm Grip ∙ PASEK_ Velcro Adjustable ErgoForm ∙
KÓŁKO_ Kółko 55mm + carbide Tip

LITeRod
KOD_ cD381218 (Leafdrop Zielony), cD381418 (Vitamin Orange), cD381618 (Soap blue) ∙
TYP_ Dorośli∙ DŁUGOŚCI (Cm)_ 110-135 ∙ mATERIAŁ_ Alu 7075 ∙ PRZEKRÓJ_ Ø14 mm ∙ KOLORY_ Leafdrop

212.00 zł

Zielony, Vitamin Orange, Soap blue ∙ UCHWYT_ bidensity ErgoForm Grip ∙ PASEK_ Velcro Adjustable ErgoForm ∙
KÓŁKO_ Kółko 45mm + Steel Tip

SPeedRod
KOD_ cD582418 (Leafdrop Zielony), cD582818 (charger Orange), cD582618 (Tarmac Grey) ∙ TYP_ Dorośli∙
DŁUGOŚCI (Cm)_ 110-135 ∙ mATERIAŁ_ Alu 5083 ∙ PRZEKRÓJ_ Ø16 mm ∙ KOLORY_ Leafdrop Zielony, charger

126.00 zł

Orange, Tarmac Grey ∙ UCHWYT_ bidensity ErgoForm Grip ∙ PASEK_ buckle Adjustable ErgoForm ∙
KÓŁKO_ Kółko 50mm + Steel Tip

HoTRod
KOD_ cD683218 (Tarmac Grey), cD683418 (Piano biały), cD683018 (Toxo Zielony), ∙ TYP_ Dorośli∙

104.00 zł

DŁUGOŚCI (Cm)_ 110-135 ∙ mATERIAŁ_ Alu 5083 ∙ PRZEKRÓJ_ Ø18 mm ∙ KOLORY_ Tarmac Grey, Piano biały ∙
UCHWYT_ Hard ErgoForm Grip ∙ PASEK_ System Strap ∙ KÓŁKO_ Kółko 50mm + Steel Tip

SPeedMaGIc
KOD_ cD481818 ∙ TYP_ Lady ∙ DŁUGOŚCI (Cm)_ 110-135 ∙ mATERIAŁ_ Alu 7075 ∙ PRZEKRÓJ_ Ø14 mm ∙

212.00 zł

KOLORY_ Fuchsia ∙ UCHWYT_ Foam Lite ErgoForm Grip ∙ PASEK_ buckle Adjustable ErgoForm ∙
KÓŁKO_ Kółko 45mm + Steel Tip

WHITe MaGIc
KOD_ cD482018 (Stone Grey), cD482218 (Stream blue) ∙ TYP_ Lady ∙ DŁUGOŚCI (Cm)_ 110-135 ∙

126.00 zł

mATERIAŁ_ Alu 5083 ∙ PRZEKRÓJ_ Ø16 mm ∙ KOLORY_ Stone Grey, Stream blue ∙ UCHWYT_ bidensity

ErgoForm Grip ∙ PASEK_ buckle Adjustable ErgoForm ∙ KÓŁKO_ Kółko 50mm + Steel Tip

BLUe MaGIc
KOD_ cD482018 (Stone Grey), cD482218 (Stream blue) ∙ TYP_ Lady ∙ DŁUGOŚCI (Cm)_ 110-135 ∙

126.00 zł

mATERIAŁ_ Alu 5083 ∙ PRZEKRÓJ_ Ø16 mm ∙ KOLORY_ Stone Grey, Stream blue ∙ UCHWYT_ bidensity

ErgoForm Grip ∙ PASEK_ buckle Adjustable ErgoForm ∙ KÓŁKO_ Kółko 50mm + Steel Tip
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RaceRod SLX
KOD_ CD180418 ∙ TYP_ Dorośli Race∙ DŁUGOŚCI (cm)_ 110-135 ∙ MATERIAŁ_ Alu 7075 ∙ PRZEKRÓJ_ Ø18 mm ∙

212.00 zł

KOLORY_ Toxo Zielony ∙ UCHWYT_ Race Rubber Red ∙ PASEK_ Velcro Adjustable ErgoForm ∙ Kółko_ E-Kółko
Race Cone + Carbide Tip

RaceRod GSX
KOD_ CD180218 ∙ TYP_ Dorośli Race ∙ DŁUGOŚCI (cm)_ 110-135 ∙ MATERIAŁ_ Alu 7075 ∙ PRZEKRÓJ_ Ø18 mm ∙

212.00 zł

KOLORY_ Toxo Zielony ∙ UCHWYT_ Race Rubber Red ∙ PASEK_ Velcro Adjustable ∙ ErgoForm ∙ Kółko_ E-Kółko

Race Cone + Carbide Tip

RaceRod RCS Jr
KOD_ CD280818 ∙ TYP_ Junior Race ∙ DŁUGOŚCI (cm)_ 95-105 ∙ MATERIAŁ_ Alu 5083 ∙ PRZEKRÓJ_ Ø16 mm ∙

212.00 zł

KOLORY_ Toxo Zielony ∙ UCHWYT_ Race Rubber Red ∙ PASEK_ System Strap ∙ Kółko_ E-Kółko Race Cone

+ Steel Tip

RaceRod RCG Jr
KOD_ CD280618 ∙ TYP_ Junior Race ∙ DŁUGOŚCI (cm)_ 95-105 ∙ MATERIAŁ_ Alu 5083 ∙ PRZEKRÓJ_ Ø16 mm ∙

212.00 zł

KOLORY_Toxo Zielony ∙ UCHWYT_ Race Rubber Red ∙ PASEK_ System Strap ∙ Kółko_ E-Kółko Race Cone

+ Steel Tip

HotRod Jr
KOD_ CD883818 (Tarmac Grey), CD883618 (Leafdrop Zielony), CD884018 (Miura Red), CD884218 (Bubble

74.00 zł

Pink), ∙ TYP_ Junior ∙ DŁUGOŚCI (cm)_ 70-110 ∙ MATERIAŁ_ Alu 5083 ∙ PRZEKRÓJ_ Ø14 mm ∙ KOLORY_ Tarmac
Grey, Leafdrop Zielony, Miura Red, Bubble Pink ∙ UCHWYT_ Jr ErgoForm Grip ∙ PASEK_ Junior ErgoForm
Strap ∙ Kółko_ Kółko 50mm + Steel Tip

Exar
KOD_ CD974617 ∙ TYP_ Dorośli Rental ∙ DŁUGOŚCI (cm)_ 110-135 ∙ MATERIAŁ_ Alu 7075 ∙ PRZEKRÓJ_ Ø18 mm

126.00 zł

∙ KOLORY_ Color Coded ∙ UCHWYT_ PVC Transparent ErgoForm Grip ∙ PASEK_ System Strap ∙ Kółko_ E-Kółko
55/90 mm + Steel Tip

Exar LITE
KOD_ CD984418, ∙ TYP_ Dorośli Rental ∙ DŁUGOŚCI (cm)_ 110-135 ∙ MATERIAŁ_ Komposyt ∙ PRZEKRÓJ_ Ø14 mm ∙

212.00 zł
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KOLORY_ Color Coded / Composite ∙ UCHWYT_ Race Rubber Black Grip ∙ PASEK_ System Strap ∙ Kółko_ E-Kółko

55 mm + Steel Tip
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Kryty ośrodek rozrywkowy o powierzchni 3500 m2
Unikalna koncepcja gry inspirowanej Boyardem
25 oryginalnych pokoi
4 kategorie zadań – cierpliwość, umiejętności, logika, siła
Ruszające się przeszkódy
Duża przestrzeń gry
Piaszczyste plaże
Zakwaterowanie
Catering

www.tepfactor.com

TEPfactor Chotilsko -Slapy

tepfactor

TEPfactor

Gdy mowa o bezpieczeństwie,
kompromisy nie wchodzą
w grę. Kolekcja kasków marki
Elan gwarantuje niezawodną
ochronę i komfort, tak
więc – zamiast martwić się
o bezpieczeństwo – skupić się
można wyłącznie na jeździe.

KASKI

3
2

NEW

MODEL

1

SPecTeR
KOD_ cE282418
KONSTRUKCJA_ AbS Shell
SYSTEm DOPASOWANIA_ 3D Fit System
ROZmIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE_ Konstrukcja

4

AbS / System wentylacji Passive Airstream
/ antybakteryjna wkładka / odpinane uszy /
System 3D Fit
KOLORY_ Midnight black

212.00 zł

1

FaNTYBaKTeRYJNa
WKŁadKa

Wkładka stosowana w kaskach jest
ważnym elementem wpływającym
na komfort użytkowania. Dlatego,
wszystkie produkowane przez Elana
wkładki wykonane są z najwyższej
jakości materiałów – oddychających,
antybakteryjnych i miękkich. Wszystkie
wkładki są wyjmowane i nadają się do
prania.
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2

SYSTeM WeNTYLacJI

W kaskach Elana zastosowano sprytnie
rozlokowane otwory wentylacyjne, tak
by zapewnić odpowiedni przepływ
powietrza i temperaturę w różnych
warunkach atmosferycznych.

3

KoNSTRUKcJa aBS

Plastikowa skorupa AbS połączona
jest z lekką bazą EPS, co gwarantuje
optymalną absorbcję siły uderzenia,
bezpieczeństwo i wytrzymałość kasków.

4

SYSTeM doPaSoWaNIa 3d

System dopasowania – 3D fit system
to patent umożliwiajacy precyzyjne
dopasowanie kasku do obwodu główy,
tak by był wygodny i gwarantował
maksimum bezpieczeństwa.

SPecTeR coMP

TeaM GReeN

KOD_ cE282618

KOD_ cE471017

KONSTRUKCJA_AbS Shell

KONSTRUKCJA_Pc – Inmold

SYSTEm DOPASOWANIA_3D Fit System

SYSTEm DOPASOWANIA_Jr. Fit system

ROZmIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

ROZmIARY_ 48-52 (XS), 52-56 (S)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE_ Konstrukcja

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE_ Konstrukcja

AbS, system wentylacji Passive Airstream /
antybakteryjna wkładka / odpinane uszy /
system 3D Fit

Inmold, system wentylacji Passive Airstream
/ antybakteryjna wkładka / odpinane uszy /
system Jr. Fit

KOLORY_Tarmac Grey

KOLORY_Elan Zielony

342.00 zł

212.00 zł

SNoW

TeaM PINK

KOD_ cE370417

KOD_ cE471417

KONSTRUKCJA_Pc – Inmold

KONSTRUKCJA_Pc – Inmold

SYSTEm DOPASOWANIA_3D Fit System

SYSTEm DOPASOWANIA_Jr. Fit system

ROZmIARY_ 50-54 (S), 54-58 (M)

ROZmIARY_ 48-52 (XS), 52-56 (S)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE_ Konstrukcja In-

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE_ Konstrukcja

mold, system wentylacji controled Airstream
/ antybakteryjna wkładka / odpinane uszy /
system 3D Fit

Inmold, system wentylacji Passive Airstream
/ antybakteryjna wkładka / odpinane uszy /
system Jr. Fit

KOLORY_Avalanche biały

KOLORY_Fuchsia

299.00 zł

212.00 zł

INFINITY

TeaM WHITe

KOD_ cE383218

KOD_ cE471217

KONSTRUKCJA_AbS Shell

KONSTRUKCJA_Pc – Inmold

SYSTEm DOPASOWANIA_3D Fit System

SYSTEm DOPASOWANIA_Jr. Fit system

ROZmIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M)

ROZmIARY_ 48-52 (XS), 52-56 (S)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE_ Konstrukcja

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE_ Konstrukcja

AbS, system wentylacji Passive Airstream /
antybakteryjna wkładka / odpinane uszy /
system 3D Fit

Inmold, system wentylacji Passive Airstream
/ antybakteryjna wkładka / odpinane uszy /
system Jr. Fit

KOLORY_Midnight czarny

KOLORY_Avalanche biały

299.00 zł

212.00 zł

ReNTaL

Rc Race

KOD_ cE583818

KOD_ cE441614

KONSTRUKCJA_AbS Shell

KONSTRUKCJA_AbS Shell

SYSTEm DOPASOWANIA_3D Fit System

SYSTEm DOPASOWANIA_Jr. Fit system

ROZmIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

ROZmIARY_ 48-51 (XS), 51-55 (S), 55-58 (M)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE_ Konstrukcja

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE_ Konstrukcja

AbS, system wentylacji Passive Airstream /
antybakteryjna wkładka / odpinane uszy /
system 3D Fit / kolorowy kod

AbS, system wentylacji Adjustable Airstream
/ antybakteryjna wkładka / garda chroniąca
szczękę / system Jr. Fit

KOLORY_color coded Grey:

KOLORY_Elan Zielony

S Yellow – M Red – L Zielony

299.00 zł

255.00 zł
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POKROWCE
I TORBY

deMo SKI BaG
KOD_ cG160016000

1,165.00 zł

OPIS_Teleskopowa rączka, kółka, separator,
Paski zaciskowe
KOLORY_czarny / Zielony

1P SKI BaG
KOD_ cG661216000

212.00 zł

OPIS_ Paski zaciskowe, miękka rączka
KOLORY_czarny

2P SKI BaG
KOD_ cG561016000
OPIS_Paski zaciskowe, miękka rączka

255.00 zł

KOLORY_czarny

1P LadY BaG
KOD_ cG661416000

212.00 zł

OPIS_ Paski zaciskowe, miękka rączka
KOLORY_Avalanche biały

FoLdaBLe SKI BaG
KOD_ cG682018000
OPIS_ Komora główna/kieszeń na foki i raki/

uchwyt na kije/kieszeń na dokumenty
KOLORY_czarny

255.00 zł
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Race BacK PacK
KOD_ cG460816000
OPIS_ Możliwość powiększenia

głównej przegrody, elastyczna linka
do mocowania przedmiotów, przegroda na mokre rzeczy, wentylacja,
miękkie szelki

BooT BaG

KOLORY_czarny / Zielony

KOD_ cG861616000
OPIS_ Paski zaciskowe, miękka rączka

385.00 zł

KOLORY_ Szary/czarny

169.00 zł

TRoLLeY BaG
KOD_ cG260416000
OPIS_ Torba na bagaż główny,

teleskopowa rączka, kółka,
dwa przedziały na bagaż,
elastyczne paski zaciskowe
wewnątrz przedziałów,
rączki na każdej z burt
KOLORY_ czarny

Race TRaVeL
BaG

818.00 zł

KOD_ cG180218000
OPIS_Teleskopowa rączka, kółka, paski zaciskowe, przedział
na mokre rzeczy, kieszenie
boczne

URBaN BacKPacK
KOD_ cG480818000

KOLORY_czarny / Zielony

OPIS_ Kieszeń boczna, Odporne

na wodę dno, Komora na Laptop,
wewnętrzna kieszeń na zamek
błyskawiczny

1,121.00 zł

KOLORY_ Szary/czarny

429.00 zł
dUaLIe TRaVeL BaG
KOD_ cG160216000

LIGHT daY BacKPacK

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

KOD_ cG481018000
OPIS_ Komora główna/kieszeń boczna/

kieszonka na dokumenty

KOLORY_czarny / Zielony

KOLORY_ czarny

1,035.00 zł

212.00 zł

Delikatnie mielona zielona herbata

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

www.matchaplanet.pl
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Muzeum ElanA
Elan ma długą historię i doświadczenie w produkcji nart, łodzi, sprzętu
sportowego i wielu innych produktów. Ciekawe eksponaty, dokumenty
i informacje można dziś znaleźć w Alpejskim Muzeum Narciarskim Elana,
które otwarto w Begunje, w Słowenii.

Chcąc w pełni zrozumieć znaczenie
i wkład Elana w rozwój narciarstwa,
najpierw warto sięgnąć po kilka
historycznych faktów. Dla Słoweńców Elan
był zawsze czymś więcej niż zwykłym
producentem sprzętu. Być może dziś
nie tak łatwo zrozumieć, jak, relatywnie
proste i nie tak ważne przedmioty,
mogły wywrzeć aż tak duży wpływ na
społeczeństwo, a marka skojarzyć się ze
słoweńskimi Alpami.
W tym właśnie sensie, narty Elana
są czymś absolutnie wyjątkowym
i odmiennym… Są również kontynuacją
długiej i bogatej słoweńskiej historii
narciarskiej, która sięga kilkadziesiąt lat
wstecz. Pierwsze narty Elana powstały
przed Drugą Wojną Światową – powstały
z pasji i miłości do narciarstwa.
Pomysłodawcą był Rudi Finzgar,
utytułowany narciarz i skoczek narciarski,
który pierwsze narty wykonała dla siebie
i dla swoich przyjaciół. W trakcie Drugiej
Wojny Finzgar produkował sprzęt dla
walczących na froncie partyzantów.
Regularna produkcja rozpoczęła się po
zakończeniu działań wojennych, we
wrześniu 1945 roku. W ówczesnym
czasie Rudi Finzgar wypowiedział słynne
słowa: „Teraz nie czas myśleć o śnie,
o pieniądzach. Wojna się zakończyła.
Świat na mnie czeka. I na Elana też.“
Za czasów Jugosławii, Elan powoli
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stawał się rozpoznawalną, narodową
marką. Byliśmy bardziej dumni
z nart produkowanych w Begunje,
niż z narodowej flagi. Wydaje się, że
w tamtych, trudnych latach, właśnie
narciarstwo dawało nam poczucie
pewności. Być może nie byliśmy
najlepsi w piłce nożnej, ale na nartach
jeździliśmy doskonale. Na produktach
Elana pojawił się wówczas napis „Made
in Yugoslavia“, niemniej jednak, dla
nas wszystkich było to jednoznaczne
z „Wyprodukowano w Słowenii“.
W gruncie rzeczy, nigdy wcześniej, ani
później nie powstała w naszym kraju
marka, z którą identyfikowalibyśmy
się tak bardzo. Popularność Elana nie
ograniczała się wyłącznie do lokalnego
rynku. Wkrótce zielone logo zaczęło być
rozpoznawalne we wszystkich krajach
Jugosławii, a nawet w krajach ościennych.
Bez wątpienia, w branży narciarskiej Elan
zaczął wyznaczać najnowsze trendy. Lista
technologii i nowych rozwiązań, które
słoweńska firma wprowadziła na rynek
jest bardzo długa. Najprawdopodobniej,
najbardziej rewolucyjną innowacją było
mocne taliowanie, czyli patent, który
raz na zawsze zmienił styl jazdy. Jako
że szczęście sprzyja śmiałym, w historii
Elana jest wiele szczęśliwych zdarzeń.
Szczególną postacią, która zapisała się
złotymi zgłoskami w dziejach narciarstwa

jest Ingemar Stenmark, wybitny alpejczyk,
który w Pucharze Świata zwyciężał aż
86-krotnie, za każdym razem na nartach
Elana. Prócz Stenmarka na zielonych
nartach doskonale radzili sobie również
inni zawodnicy, m.in. Słoweńcy – Bojan
Krizaj i Mateja Svet. Obecnie największe
sukcesy osiągają zawodnicy startujący
w ski crossie. Z ostatnich Igrzysk
Olimpijskich w Pyeongchang przywieźli
aż cztery z sześciu medali, w tym dwa
złote. Dziś historia i tradycja jednej
z największych firm narciarskich na
świecie została uwieczniona w murach
muzeum Elana w Begunje. W tym zakresie
Elan jest również prekursorem, bowiem to
pierwsze na świecie muzeum gromadzące
eksponaty i informacje dotyczące firmy
produkującej sprzęt narciarski. „Do
decyzji dotyczącej otworzenia muzeum
dojrzewaliśmy przez kilkanaście lat. Długo
zastanawialiśmy się, jak zaprezentować
historię, tradycję i innowacje Elana.
To ponad 70 lat pracy, która wywarła
ogromy wpływ na rozwój narciarstwa; dziś
z jednym miejscem, z Begunje wiążemy
nasze najlepsze wspomnienia. W końcu
otworzyliśmy wymarzone muzeum,
z którego jesteśmy bardzo dumni“, mówi
Rebeka Lah Notar, Project Manager
w dziale marketingu Elana i kustosz
muzeum.

Elan jest
pierwszą firmą
produkującą
narty, która
otworzyła
swoje własne
muzeum.
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TECHNOLOGIE
UŻYWANE
W NARTACH
ELAN
TecHNoLoGIe

GRUVLITe TecHNoLoGY
GruvLite to linearna redukcja masy
tradycyjnego rdzenia drewnianego
poprzez zmniejszenie gęstości
materiału bez ujemnego wpływu
na stabilność, trzymanie krawędzi,
skrętność i osiągi.

aMPHIBIo 4d
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.

aRRoW TecHNoLoGY

TNT 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.

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.

TecHNoLoGIe JÁdRa

WaVeFLeX™
TecHNoLoGY
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.

SLIMSHaPe
TecHNoLoGY
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.

BRIdGe TecHNoLoGY
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.

KoNSTRUKcJe

U-FLeX TecHNoLoGY

dYNaFLeX TecHNoLoGY

RST

SST

PST

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.

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.

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.

KoNSTRUKcJe

dST

MoNoBLocK

FULL PoWeR caP

PoWeR SHeLL

Hd PoWeR SHeLL

caRBoN PoWeR SHeLL

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.

Konstrukcja górnej warstwy nart
odpowiedzialna za równomierne
rozprowadzenie siły na każdy
cemtymetr kwadratowy narty.
Wpływa na poprawę stabilności i nie
zwiększa masy nart.

Konstrukcja, która wyróżnia linię
nart rentalowych marki ELAN. HD
Power Shell, to bardzo mocna
i gruba warstwa wzmacniająca
i ekstremalnie wytrzymała na
zarysowania i wielosezonową
eksploatację.

carbon Power Shell to jedna
z najbardziej innowacyjnych
konstrukcji stosowanych
w nowoczesnych nartach. To
połączenie oryginalnego kształtu
z nowej generacji materiałami.
Rozwiązanie to sprawia, że narty
są bardzo sztywne poprzecznie,
lekkie i zapewniają najwyższy
poziom jazdy.

KoNSTRUKcJe

dUaL TI / TI2

XTI

MoNo TI

FIBeRGLaSS

cYa aLU PLaTe

VaPoR TIP INSeRTS

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.

Płyta cYA jest kompatybilna
ze wszystkimi komercyjnymi
wiązaniami oraz jest wzmocniona
aluminium dla bezpieczeństwa
i bezpiecznego montażu.

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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PRoFILe

aMPHIBIo PRoFILe
Technologia Amphibio to rewolucyjna
konstrukcja nart łącząca w sobie
zalety desek z rockerem i camberem.
Narty wykonane w tej technologii są
asymetryczne. Wewnętrzna krawędź
każdej z nich jest wykonana z pełnym
camberem w celu uzyskania precyzji
prowadzenia i znakomitego trzymania
na twardym śniegu. Zewnętrzna
krawędź każdej z nart posiada profil
z rockerem, co zapewnia łatwość
wykonywania skrętów, płynne przejścia
z łuku w łuk oraz wybaczanie błędów.

PaRaBoLIc
RocKeR PRoFILe

eaRLY RISe
RocKeR PRoFILe

Unikalny projekt firmy Elan łączy
mocno taliowaną geometrię nart
z Early Rise Rocker. Rezultatem
tej fuzji jest większa skrętność
przy użyciu mniejszej energii.
Stabilizatory umieszczone
w przedniej części nart absorbują
niekorzystne wibracje wzmacniając
trzymanie na twardym śniegu
i zapewniając nadzwyczajną
kontrolę.

Dzięki umiarkowanej wysokości
podniesienia dziobów, Early Rise
Rocker zapewnia płynność i lekkość
wykonywanych łuków.

caMBeR PRoFILe
W profilu typu camber kontakt
krawędzi z podłożem zapewniony
jest na całej jej długości od dziobów
po piętki. Takie rozwiązanie
zapewnia fantastyczne trzymanie
na twardym, stabilność w łukach
i przekaz energii na całą długość
nart.

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

aRRoW RocKeR
Specjalny profil charakteryzujący
się nieco uniesionymi dziobami oraz
wzmocnieniami przypominającymi
kształtem strzałę. Rozwiązanie
wpływające na lepszą i bardziej
precyzyjną inicjację skrętów.
Wspomniane, zastosowane
w przedniej części wzmocnienia
sprawią też, że narty są mocniejsze
i stabilniejsze, również w ostatniej
fazie skrętu.

SYSTeM

FUSIoN

PoWeR SHIFT

LIGHT SHIFT

QUIcK SHIFT

System Fusion określa zintegrowany z konstrukcją nart
sposób mocowania wiązań. Dzięki takiemu rozwiązaniu
rozkład flexu nart jest o wiele bardziej płynny, co
przekłada się na lekkość inicjowania skrętów, jak również
szybkość z krawędzi na krawędź. Zsynchronizowane
przednie i tylne bezpieczniki umożliwiają też
błyskawiczne dopasowanie do każdego rozmiaru butów.

W pełni zintegrowany system wiązań z płytą Free Flex.
Unikalne PowerEdge Lifters zapewniają bezpośredni
transfer energii i - poprzez to – błyskawiczną
inicjację skrętów oraz moc w całym przebiegu łuku.
Zamontowane na płycie z przodu i z tyłu elementy
absorbujące szkodliwe wibracje wzmacniają trzymanie
krawędzi i szybkie oddawanie energii.

System zintegrowanych wiązań wykorzystujący zasadę
działania opartą na tych samych założeniach, jak
w przypadku PowerShift. Wykonany z bardzo lekkich
materiałów LightShift redukuje masę zestawu i umożliwia
uzyskiwanie dobrych osiągów przy zainwestowaniu
mniejszych nakładów energii.

Kolejny system zintegrowanych wiązań specjalnie
zaprojektowany do elastycznych nart. Zbudowany
z lekkich materiałów kompozytowych o niskim profilu.
Zastosowana płyta jest bardziej elastyczna i odpowiada
wymaganiom stawianym przed systemem U-Flex.
Zapewnia łatwość inicjacji skrętów.

RdZeŃ

ReSPoNSe FRaMe
WoodcoRe
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
nart o różnym rozkładzie flexu
w zależności od przeznaczenia.

LaMINaTed WoodcoRe

TUBeLITe WoodcoRe

PoWeR WoodcoRe

dUaL WoodcoRe

coMPReX WoodcoRe

Klejony 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.

Wykonane z 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.

Dual Woodcore to dwie symetrycznie
ułożone listwy drewniane
doklejone do zewnętrznych
krawędzi syntetycznego rdzenia.
Taka konstrukcja zapewnia dobre
trzymanie w twardych warunkach
przy zachowaniu lekkości i łatwości
użytkowania.

Rdzeń comprex Woodcore
zbudowany jest w środkowej części
z lekkiego, sprasowanego drewna,
które zapewnia szybką reakcję
z krawędzi na krawędź oraz lekką
jazdę łukami ciętymi.

RdZeŃ

SYNFLeX coRe

TRULITe WoodcoRe

SUPRaLITe WoodcoRe

dUaLITe WoodcoRe

MoNoLITe coRe

Syntetyczny rdzeń Synflex core
wykonano przy użyciu materiałów
kompozytowych o różnej gęstości
tym samym zapewniając optymalny
rozkład flexu.

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.

Ten rdzeń wykonano z bardzo
zaawansowanych technicznie
materiałów syntetycznych
i drewna uzyskując niezwykle
lekką konstrukcję o optymalnym
rozkładzie sztywności.

Ten rdzeń wykonano z bardzo
zaawansowanych technicznie
materiałów syntetycznych
i drewna uzyskując niezwykle
lekką konstrukcję o optymalnym
rozkładzie sztywności.

Syntetyczny rdzeń o niewielkiej
masie i bardzo cienkim profilu. Mała
gęstość materiału redukuje masę
i zapewnia lekkość jazdy.
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Kącik
Ingemara Stenmarka

Medale,
tytuły
i wyróżnienia
Nie jestem osobą, która zbyt wiele czasu spędza rozpamiętując zdarzenia i sukcesy sprzed wielu
lat. Właściwie, nie myślę o nich w ogóle, a część z nich zapomniałem. Myślę, że życie przeszłością
nie ma większego sensu. Spoczywanie na laurach nie jest niczym więcej niż „spoczywaniem“.
Dziś mamy 2018 rok, a wszystkie wydarzenia, które mnie dotyczą miały miejsce w latach 70. i 80.
To naprawdę spory szmat czasu.
Niemniej jednak, wciąż jest kilka niewielkich rzeczy, które przypominają mi moją narciarską
karierę. Co cztery lata, gdy przychodzi czas Igrzysk Olimpijskich, słyszę komentatorów
wspominających moje nazwisko. Wówczas, pytania zaczynają wywoływać wspomnienia i myśli,
które, jak sądzę, zakopałem w pamięci bardzo głęboko. Tak głęboko, że rzadko pojawiają się
w moim codziennym życiu.
Właściwie, ciężko mi mówić o moich osiągnięciach, nie chciałbym sam wychwalać swoich
sukcesów. Mógłbym dziś jedynie powiedzieć, że moja kariera przebiegła niezwykle pomyślnie,
bez większych problemów. Nigdy nie odniosłem poważnej kontuzji; mam również wrażenie, że
rodzice i natura obdarzyli mnie wyjątkowymi predyspozycjami do uprawiania sportu. Mówiąc
jednak szczerze, największym łutem szczęścia w moim życiu była miłość do narciarstwa, dzięki
czemu nigdy nie postrzegałem treningów jako ciężkiej pracy. Wręcz przeciwnie, czerpałam
z nich wielką przyjemność. Myślę, że to był klucz do sukcesu. Dzięki takiemu podejściu udało mi
się wygrywać we wszystkich ważniejszych zawodach na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.
Jednak, pytany o te wszystkie sukcesy, czuję lekkie zakłopotanie. Sam nie wiem. Po prostu to
czuję. Każde zawody, każde zwycięstwo i każdy puchar to osobna historia. Ogólnie rzecz ujmując,
medale olimpijskie uważane są za najważniejsze – zgadzam się z tym stwierdzeniem. Będąc
zawodnikiem, masz szansę zdobyć olimpijski laur tylko raz na cztery lata. Z drugiej jednak strony,
zdobycie kryształowej kuli, nie ważne czy dużej, czy małej, nie jest kwestią przypadku. Zwycięstwo
w Pucharze Świata jest dowodem na ciężko przepracowany sezon. Za moich czasów, Mistrzostwa
Świata rozgrywane były również co cztery lata, tak więc, w pewnym sensie mistrzostwo świata
można było porównać z mistrzostwem olimpijskim. Dziś Mistrzostwa Świata odbywają się co dwa
lata, a ich ranga jest nieco niższa. Często słyszę pytanie, które ze zdobytych trofeów jest dla mnie
najważniejsze. To bardzo trudne pytanie, jednak to chyba zwycięstwo w gigancie rozegranym
na Igrzyskach Olimpijskich w Lake Placid w 1980 roku. Przed Igrzyskami 12-krotnie, pod rząd
zwyciężałem w Pucharze Świata, więc każdy spodziewał się, że wygram również na Igrzyskach.
Odczuwałem wówczas ogromną presję. Za moich czasów, podczas Igrzysk startować mogli
wyłącznie zawodnicy o statusie amatorskim. Zdarzyło się nawet, że w 1972 roku Karl Schranz
został wykluczony z Igrzysk w Sapporo pod zarzutem profesjonalnej kariery; co więcej, nie był
to jedyny przypadek. Zdobywszy dwa złote krążki w Lake Placid czułem się bardzo szczęśliwy
i nie miałem „parcia“, żeby walczyć o kolejne medale. Świadomie zdecydowałem o licencji B
(rodzaj licencji nadający status profesjonalisty), której posiadanie oznaczało zakaz startu na
Igrzyskach w Sarajewie. Od tego momentu skupiłem się głównie na zwycięstwach w Pucharze
Świata. Absolutnie zgadzam się ze stwierdzeniem, że narciarska kariera otworzyła przede mną
wiele drzwi; w tym przypadku medale olimpijskie miały bardzo duże znaczenie. Pomimo, że dziś
wydaje mi się, że całe moje narciarskie życie toczyło się w zupełnie innej epoce, nadal jestem
rozpoznawalny. Być może właśnie dlatego, kilka lat temu zaproszono mnie do wzięcia udziału
w szwedzkiej edycji programu „Taniec z Gwiazdami“ …
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ZWYCIĘSTWO JAKO STYL ŻYCIA
ERA ZWICIĘSTW Z BUTAMI BIEGOWYMI
ALPINA ELITE
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JEDNOCZĘŚCIOWA PŁYTA
IN
CLASSIC ACTIVE EDGE
Z PODESZWĄ ALPINA SSR CLASSIC

SKATE ACTIVE EDGE Z PODESZWĄ
ALPINA SSR SKATE

Bardzo lekka, anatomiczna i ergonomiczna, wykonana z włókna węglowego
konstrukcja Active Edge & płyta o miękkim flexie ze zintegrowanymi, wykonanymi z TPU (termoplastyczny poliuretan)
elementami kompatybilnymi z systemem
NNN. Jednoczęściowa konstrukcja
płyty gwarantuje bardzo dużą sztywność
wzdłużną, sprężystość oraz perfekcyjny
przekaz energii z buta na nartę. Specyficzna konstrukcja tylnej części buta sprawia,
że swobodnie poruszająca się pięta jest
stabilna i bardzo wygodna.

Bardzo lekka, anatomiczna i ergonomiczna, wykonana z włókna węglowego
konstrukcja Active Edge & płyta o twardym flexie ze zintegrowanymi, wykonanymi z TPU (termoplastyczny poliuretan)
elementami kompatybilnymi z systemem
NNN. Jednoczęściowa konstrukcja
płyty gwarantuje bardzo dużą sztywność
wzdłużną, stabilność, sprężystość oraz
perfekcyjny przekaz energii z buta na nartę. Specyficzna konstrukcja sprawia, że
buty są wyjątkowo wygodne i perfekcyjnie
dopasowane do kształtu pięty.

PODESZWY

KONSTRUKCJA PIĘTY

Wszystkie podeszwy Alpiny stosowane w
butach przeznaczonych do uprawiania narciarstwa klasycznego są kompatybilne z systemem NNN. Rodzaj i konstrukcja podeszwy
dobierane są indywidualnie, w zależności od
cech charakterystycznych buta oraz wymagań
dotyczących jego wykorzystania.

FULL CARBON ACTIVE EDGE
Niezwykle lekka konstrukcja. Poprawia
sztywność poprzeczną buta i gwarantuje
doskonałe trzymanie w okolicach pięty.
Dzięki profilowi Active Edge dopasowuje
się do indywidualnego kształtu stopy.

NNN XCELERATOR

CARBON + TPU

Najwyższej jakości podeszwy race’owe
gwarantujące neutralną pozycję stopy i bardziej efektywny przekaz sił; lekkie, sztywne
poprzecznie, o optymalnym flexie. Różna
sztywność w zależności od przeznaczenia
(buty do biegania techniką klasyczną lub
łyżwową). Wykonane z materiału PEBAX.

Wykonany z włókna węglowego stabilizator zapewnia sztywność poprzeczną
i perfekcyjnie stabilizuje piętę. W konstrukcji zastosowano również termoplastyczny poliuretan, dzięki czemu element
precyzyjnie dopasowuje się do różnego
kształtu pięt. Gwarancja niezwodnego
trzymania i wygody..

NNN R3

TPU

Pierwsza generacja podeszw race’owych o cechach technicznych i funkcjonalnych zbliżonych
do nowszych modeli; gwarantuje naturalną
pozycję stopy; posiada różną sztywność w
zależności od zastosowania (buty do biegania
techniką klasyczną lub łyżwową). Wykonane
z TPU (termoplastyczny poliuretan)

Wykonana z TPU pięta zapewnia doskonałe trzymanie, stabilność i równowagę.
Bardzo dobrze adoptuje się do różnego
kształtu i objętości stopy

SYSTEM
DOPASOWANIA PIĘTY

NNN T4
NNN T3

Łatwy w użyciu uchwyt umożliwiający
precyzyjne dopasowanie kształtu pięty.
Pozwala na indywidualne dopasowanie
stopnia trzymania pomiędzy butem,
a piętą. Gwarancja wygody i komfortu
podczas biegania.

Podeszwa wykonana z TPU, bardzo dobrze
przewodząca siły. Wyróżnia się nieco miększym, bardziej elastycznym flexem; wygodna
podczas chodzenia.

NNN BC
Podeszwa gwarantująca idealne oparcie
podczas biegania w trudnym terenie; wygodna
podczas chodzenia (nieślizgający się profil).

VIBRAM 75MM
Standardowa podeszwa – Vibram 75 mm.
Gwarantuje idealne oparcie podczas biegania
w trudnym terenie. Bardzo wygodna podczas
chodzenia – wykonana z antypoślizgowej
mieszanki gumy.
.

FLEX
MIĘKKI

ŚREDNI

TWARDY
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Buty do biegania techniką łyżwową
muszą mieć w okolicy śródstopia
twardą podeszwę, natomiast buty
przeznaczone do techniki klasycznej –
miękką. W butach przeznaczonych do
techniki łyżwowej wykorzystuje się
sztywne elementy i materiały, podczas
gdy w butach typu „classic” i „combi”
stosuje się miększe materiały i komponenty gwarantujące optymalny przekaz
siły i kontrolę. W butach z serii Back
Country stosuje się podeszwy o średnim flexie, wykonane z komponentów
o średnim stopniu sztywności.

BUT

ZNY

WE

TR
WNĘ

DOPASOWANIE
(FIT)
Konstrukcja i kształt wewnętrznej, „miękkiej” części buta gwarantuje optymalne
trzymanie. Do wyboru mamy bardzo
wąski profil race’owy – Race Cut, lub
szerszy – Comfort Fit. Pomiędzy dwoma
wspomnianymi, dostępny jest również Dynamic Fit, czyli but o średniej szerokości.
We wszystkich opcjach brana jest również
pod uwagę wysokość podbicia.

RACE
DYNAMIC
COMFORT

MANKIETY

BUT

ZNY

TR
WNĘ

ZE

GETRY

Podczas biegania techniką łyżwową
szczególnie ważne jest usztywnienie
kostki i zabezpieczenie przed ruchami na
boki. Z tego właśnie powodu buty mają
bardzo sztywny mankiet gwarantujący
perfekcyjną stabilizacje kostki. Mankiety
wykonane są z bardzo lekkiego włókna
węglowego lub plastiku. Precyzyjnie dopasowane pod względem anatomicznym
i ergonomicznym zapewniają najwyższy
poziom biegania. Dodatkowo, mankiety
wyposażone są w zapinany na rzep pasek.
DO pięty zamocowane są za pomocą
zawiasu lub śruby.

Jednoczęściowe, wykonane metodą
bezszwową getry całkowicie chronią
buty i dolną część łydki. Getry są wodoodporne i zapinane na wodoodporny
zamek, dzięki czemu doskonale chronią
przed wilgocią, śniegiem i chłodem.

PVC
NEOPRENE
PVC to mocny, lekki i miękki materiał
o bardzo dużej wytrzymałości. Neopren,
natomiast zachowuje dużą elastyczność w zmiennych temperaturach,
gwarantując bardzo dobrą ochronę
przed wilgocią i chłodem.

FULL CARBON
Dopasowany do anatomicznego kształtu,
wykonany z włókna węglowego mankiet
jest niezwykle lekki i gwarantuje maksymalną sztywność poprzeczną. Od środka
wykończony pianką EVA, co zapewnia
najwyższy komfort użytkowania. Dodatkowo, tzw. „power strap” (pasek zapinany
na rzep), zapewnia optymalne trzymanie i
dopasowanie mankietu do obwodu kostki.

CARBON

4DRY PVC
4DRY WEAVE
Materiał 4DRY PVC posiada perforowaną konstrukcję PVC oraz 4DRY WEAVE.
Dzięki specyficznie tkanemu materiałowi buty są odporne na wodę i zapewniają wysoką oddychalność. Para wodna
odprowadzana jest specjalnymi porami
w materiale, dzięki czemu wnętrze buta
pozostaje suche i ciepłe.

-

Lekki, dopasowany do anatomicznego
kształtu mankiet gwarantujący bardzo
dużą sztywność, stabilność poprzeczną
i sprężystość. Wyposażony w zapinany na
rzep pasek (power strap), umożliwiający
precyzyjne dopasowanie do obwodu
kostki i optymalne trzymanie.

TPU SKATE
Termoplastyczny poliuretan zapewnia
odpowiednią sztywność i stabilność
poprzeczną. Zapinany na zapinany na rzep
pasek (power strap), umożliwiający precyzyjne dopasowanie do obwodu kostki
i optymalne trzymanie.

ELASTYCZNA
WSTAWKA

TPU COMBI
Buty COMBI przeznaczone są do biegania
techniką klasyczną. Mają podeszwę
o nieco miększym flexie oraz mankiet,
który świetnie stabilizuje kostkę. Obwód
mankietu można precyzyjnie dopasować
do kształtu kostki. Buty przeznaczone
dla mniej doświadczonych miłośników
narciarstwa klasycznego.

Wstawka umożliwiająca dopasowanie
getrów do różnego kształtu łydki.

IAŁY

ER
MAT
SZNUROWANIE
45°
System sznurowania polegający na
splataniu sznurówek pod kątem 45°
względem linii wzdłużnej buta. Rozwiązanie to sprawia, że buty są bardziej
stabilne i lepiej układają się na stopie.
System ten szczególnie dobrze sprawdza się podczas biegania techniką
łyżwową.

MEMBRANA ALPITEX
Membrana Alpitex gwarantuje
niezawodną ochronę przed wodą i wilgocią gwarantując najwyższy komfort
użytkowania w trudnych warunkach
pogodowych.

THINSULATE INSULATION
Ocieplina Thinsulate jest niezwykle
wydajna i zapewnia niezawodna ochronę
termiczną, nawet w ekstremalnie
niskich temperaturach i przy dużej
wilgotności powietrza.

ANATOMICZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
Wkładka ma ogromne znaczenie z zakresie komfortu i stabilności. Odpowiednio dobrana i ukształtowana gwarantuje
najwyższy poziom użytkowania i wpływa
na lepszą izolację termiczną.
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ESK 2.0
Jednoczęściowa, anatomiczna, wykonana z włókna węglowego
płyta „Active Edge”. Wyróżnia się bardzo niską wagą i twardym
flexem podeszwy. Gwarancja sprężystości, sztywności podłużnej i stabilności. Karbonowa konstrukcja łącząca mankiet
z piętą połączona jest za pomocą zawiasu; jest bardzo lekka,
sztywna i gwarantuje optymalne dopasowanie w okolicach
kostki.

ACTIVE EDGE

FREE HEEL
Konstrukcja Free Heel eliminuje jakikolwiek dyskomfort
w trakcie biegania. Gwarancja
wygody i stabilności.

ECL 2.0
Bardzo lekki, dopasowany do anatomicznego kształtu
element wykonany z włókna węglowego. Wyróżnia się łagodnym flexem i precyzyjnie okala piętę. Gwarancja stabilności,
sprężystości i bezpośredniego przekazu siły. W efekcie
łatwiej utrzymać prawdziwą sylwetkę i zachować płynność
ruchów w trakcie biegania.
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Active Edge to połączenie
zewnętrznej i wewnętrznej warstwy materiału wykonanego
z włókna węglowego, pomiędzy
którymi znajduje się warstwa
gumy. Rozwiązanie to umożliwia precyzyjne dopasowanie
płyty do różnego kształtu
pięty. Gwarancja doskonałego
przepływu siły i kontroli.

CLASSIC ACTIVE EDGE
Z PODESZWĄ ALPINA SSR
DO KLASYKA
PVC

5145-1; 5145-7*

ECL 2.0

5142-1; 5142-7*

ESK 2.0

rozmiar
35–50; 35½–49½*
kolor
czerwony/czarny/biały
wiązanie
NNN
Xcelerator skate
kształt
race
flex
twardy

MANKIET W PEŁNYM
KARBONIE
ACTIVE EDGE
Z PODESZWĄ ALPINA
SSR DO LYŻWY
45°
PVC
ELASTYCZNA WSTAWKA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

rozmiar
35–50; 35½–49½*
kolor
czerwony/czarny/biały
wiązanie
NNN
xcelerator classic
kształt
race
flex
mięki

ANATOMYCZNY KSZTAŁT
WKŁADKI

2,204.00 zł

3,291.00 zł
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Alpy jak z bajki

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

START
SEZON
1. 12. U
2018

Freeride Area ● SnowTrail ● Après Ski

2 ośrodki narciarskie na jednym karnecie!
Ötscherlift-Gesellschaft m.b.H.

www.oetscher.at
Weitental 51, 3295 Lackenhof

0043-7480-5354 | oetscher@skisport.com
www.oet sch er.at

Hochkar Bergbahnen GmbH

3345 Göstling/Ybbs 46
3354
0043-7484-2122-0 | info@hochkar.com
www.h och kar.com
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5070-2; 5070-8*

ECL PRO

5164-1; 5164-7*

ESK PRO

rozmiar
35–50; 35½–49½*
kolor
czerwony/czarny/
biały
wiązanie
NNN
Xcelerator
kształt
race
flex
twardy

KARBON
KARBON + TPU
NNN
XCELERATOR
45°

rozmiar
35–50; 35½–49½*
kolor
czerwony/czarny/
biały
wiązanie
NNN
Xcelerator
kształt
race
flex
mięki
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5165-1; 5165-7*

ED PRO

TPU
NNN
XCELERATOR
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

1,009.00 zł

rozmiar
35–48;
35½–48½*
kolor
czerwony/
czarny/biały
wiązanie
NNN
Xcelerator
kształt
race
flex
mięki

KARBON
KARBON + TPU
NNN
XCELERATOR
45°
PVC
ELASTYCZNA
WSTAWKA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

5116-2; 5116-8*

ECL PRO
MARATHON
rozmiar
36–47;
36,5–46,5*
kolor
czerwony/
czarny/biały
wiązanie
NNN
Xcelerator
kształt
race
flex
mięki

1,503.00 zł

PVC
ELASTYCZNA
WSTAWKA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

1,706.00 zł

5111-1; 5111-7*

ECL PRO
PLUS

rozmiar
35–50; 35½–49½*
kolor
czerwony/czarny/biały
wiązanie
NNN
Xcelerator
kształt
race
flex
mięki

CCL

rozmiar
35–49
kolor
czerwony/czarny/biały
wiązanie
NNN
Xcelerator
kształt
dynamiczny
flex
mięki

PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

1,204.00 zł

PVC
ANATOMYCZNY KSZTAŁT
WKŁADKI

1,827.00 zł
5139-2

KARBON
KARBON + TPU

rozmiar
35–49
kolor
czerwony/czarny/biały
wiązanie
NNN
Xcelerator
kształt
dynamiczny
flex
twardy

NNN
XCELERATOR
45°
4 DRY PVC
ELASTYCZNA
WSTAWKA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

NNN
XCELERATOR

CCL PLUS

rozmiar
36–47
kolor
czerwony/czarny/biały
wiązanie
NNN
Xcelerator
kształt
dynamiczny
flex
mięki

KARBON + TPU
NNN
XCELERATOR
4 DRY PVC
ELASTYCZNA
WSTAWKA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

1,204.00 zł

4 DRY PVC
ELASTYCZNA
WSTAWKA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

45°

NNN XCELERATOR

CSK

TPU

NNN
XCELERATOR

MANKIET W PEŁNYM
KARBONIE ACTIVE EDGE

5137-2

5138-2

KARBON + TPU

1,541.00 zł

961.00 zł
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5167-1

R COMBI
5551-1

RCL EVE
5157-1

TPU SKATE

RSK

5162-1

RCL

rozmiar
35–50
kolor
czerwony/biały/
czarny
wiązanie
NNN
Xcelerator
classic
kształt
dynamiczny
flex
mięki

TPU
NNN R3 PU
USTAWIENIE
STABILIZACJI
PIĘTY
4 DRY WEAVE
ELASTYCZNA
WSTAWKA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

TPU

rozmiar
35–48
kolor
czerwony/biały/
czarny
wiązanie
NNN
Xcelerator
skate
kształt
dynamiczny
flex
twardy

662.00 zł

NNN R3 PU
USTAWIENIE
STABILIZACJI
PIĘTY
4 DRY WEAVE

rozmiar
35–42
kolor
czerwony/biały/
czarny
wiązanie
NNN
Xcelerator
classic
kształt
dynamiczny
flex
mięki

rozmiar
35–48
kolor
NNN R3 PU
czerwony/biały/
czarny
USTAWIENIE
STABILIZACJI
wiązanie
NNN
PIĘTY
Xcelerator
classic
4 DRY WEAVE
kształt
ELASTYCZNA
dynamiczny
WSTAWKA
flex
ANATOMYCZNY
mięki
KSZTAŁT WKŁADKI
TPU

TPU COMBI
TPU
NNN R3 PU
USTAWIENIE
STABILIZACJI
PIĘTY
4 DRY WEAVE
ELASTYCZNA
WSTAWKA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

DAMSKIE

ELASTYCZNA
WSTAWKA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

788.00 zł
662.00 zł

840.00 zł
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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, Seewellness Massage
& Beauty z masażami, opieka nad dziećmi
60 godzin tygodniowo, domek dla dzieci gry
w minigolf oraz zjeżdżalnia, itp.
Cena 78 EUR za osobę/dzień.
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5177-1K

ASK

5172-1K

ACL

rozmiar
35–50
kolor
czarny/czerwony/biały
wiązanie
NNN
Xcelerator classic
kształt
komfortowy
flex
mięki

TPU
NNN R3 PU
USTAWIENIE
STABILIZACJI PIĘTY
PVC

rozmiar
35–50
kolor
czarny/czerwony/biały
wiązanie
NNN
Xcelerator skate
kształt
komfortowy
flex
twardy

ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

coun

ju n io
try »

r

TPU SKATE
TPU
NNN R3 PU
USTAWIENIE
STABILIZACJI PIĘTY

5179-1K

A COMBI

rozmiar
35–50
kolor
czarny/czerwony/biały
wiązanie
NNN
Xcelerator classic
kształt
komfortowy
flex
mięki

PVC

TPU COMBI
TPU
NNN R3 PU
USTAWIENIE
STABILIZACJI PIĘTY
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA

ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA

628.00 zł

ELASTYCZNA WSTAWKA

758.00 zł
541.00 zł

5554-1K

A COMBI EVE
5555-1K

ASK EVE
5553-1K

ACL EVE
rozmiar
35–42
kolor
czarny/niebieski/
biały
wiązanie
NNN
Xcelerator classic
kształt
komfortowy
flex
mięki

TPU
NNN R3 PU
USTAWIENIE
STABILIZACJI PIĘTY
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

NNN R3 PU
USTAWIENIE
STABILIZACJI PIĘTY
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

DAMSKIE

NNN R3 PU
USTAWIENIE
STABILIZACJI PIĘTY
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA
DAMSKIE

ELASTYCZNA WSTAWKA
DAMSKIE

ELASTYCZNA WSTAWKA

541.00 zł

84

rozmiar
35–42
kolor
czarny/niebieski/
biały
wiązanie
NNN
Xcelerator skate
kształt
komfortowy
flex
twardy

TPU

rozmiar
35–42
kolor
czarny/niebieski/
biały
wiązanie
NNN
Xcelerator classic
kształt
komfortowy
flex
mięki

TPU

758.00 zł

628.00 zł

5965-1K

5194-1K
5193-1K

TSK

rozmiar
35–49
kolor
biały/czarny/
czerwony
kształt
dynamiczny
flex
twardy

TPU
NNN T3
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA

TPU

TCL

PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA
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ZAŽITE
NOVINKY 2018
KABÍNOVÁ LANOVKA
PANORAMATICKÁ
REŠTAURÁCIA
VEĽKÝ DETSKÝ AREÁL
NOWOŚCI 2018
KOLEJ KABINOWA
RESTAURACJA
PANORAMICZNA
DUŻY OBSZAR DLA DZIECI

ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA

coun

ju n io
try »

r

Ć
TKOIĄGNĄ
S
Y
WSZ
A OS
N
Ż
MO

ck
» ba
r in g

N
O
I
ACT
e li t e

t it io
mpe

PVC

372.00 zł

420.00 zł

580.00 zł

NNN T3

rozmiar
33–41
kolor
biały/czarny/
czerwony
kształt
dynamiczny
flex
mięki

NNN T3

rozmiar
35–49
kolor
biały/czarny/
czerwony
kształt
dynamiczny
flex
mięki

TPU SKATE

T COMBI JR

zimu

V BACHLEDKE
DOŚWIADCZAJ

zimę

W OŚRODKU BACHLEDKA
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5073-1

NSK

rozmiar
35–48
kolor
czerwony/czarny/biały
kształt
dynamiczny
flex
twardy
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TPU SKATE
NNN R3
USTAWIENIE
STABILIZACJI PIĘTY
PVC
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5132-1

N COMBI

rozmiar
35–50
kolor
czerwony/czarny/biały
kształt
dynamiczny
flex
mięki
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TPU COMBI
NNN R3

USTAWIENIE
STABILIZACJI PIĘTY

5123-1

NCL

rozmiar
35–49
kolor
czerwony/czarny/biały
kształt
dynamiczny

TPU
NNN R3
USTAWIENIE
STABILIZACJI PIĘTY
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA

PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA

615.00 zł

ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA

641.00 zł

JASNÁ chopok

688.00 zł

HOTEL * RESTAURANT * WELLNESS * CONGRESS * BOWLING * BAR ... SINCE 1950

5189-1

FCL

5192-1

F COMBI
5191-1

FSK

rozmiar
35–48
kolor
czerwony/biały/czarny
kształt
dynamiczny
flex
twardy

TPU
NNN XCELERATOR
USTAWIENIE
STABILIZACJI PIĘTY

rozmiar
35–50
kolor
czerwony/biały/czarny
kształt
dynamiczny
flex
mięki

PVC

TPU
NNN XCELERATOR
USTAWIENIE
STABILIZACJI PIĘTY

rozmiar
35–50
kolor
czerwony/biały/czarny
kształt
dynamiczny
flex
mięki

PVC

TPU
NNN XCELERATOR
USTAWIENIE
STABILIZACJI PIĘTY
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA

ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA

624.00 zł

ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA

658.00 zł
701.00 zł

ZAmiEń CodZieNność
nA śWieTny urLop
Hotel St. Oswald stanie się twoim domem w samym środku zimowego raju - Bad Kleinkirchheim. Unikalna lokalizacja hotelu w dziewiczym, panoramicznym krajobrazie pozwoli Ci
swobodny, beztroski relaks. Piękna panorama
okolicy, błękitne niebo i świeże górskie powietrze pozwalają naprawdę oddychać. Leżaki
wyścielone miękkim polerem, na którym można łapać promienie słoneczne bedą na Ciebie
czekać w zacisznym miejscu naszego tarasu.
W hotelu przez cały dzień czeka także pyszna
kuchnia, doskonały wybór win i koktajli oraz
relaks w świecie kąpieli i saun.
W zaledwie kilka minut dowieziemy Państwa bezpłatnym skibusem bezpośrednio do stoku narciarskiego.
Dzięki połączonym kompleksom można wygodnie
korzystać z doskonale przygotowanych 103 km tras.
Turystyka piesza oferuje wiele ekscytujących zimowych szlaków z pięknymi widokami.
Poza szalonymi harcami w śniegu, dzieciom oferujemy odkryć swoją kreatywność w naszym unikalnym
„Drzewie Życia“, z opieką dzieci.
Po powrocie ze stoków w hotelu St. Oswald czekać będzie ciepłe powitanie, przyjemna atmosfera
i gościnność.

WspAniAŁy urLop w HotLu St. osWalD:
„Doskonałe zimowe feria
dla całej rodziny“

●
●
● Kulinarne umiejętności hotelu St. Oswald
- bogate śniadanie w formie bufetu, świeżo wyciskane
owocowe soki
- szeroki wybór popołudniowych przekąsek 13–16.30
(z wyłączeniem dnia wyjazdu)
- Wieczorne 4-6 daniowe opcjonalne menu.
Niespodzianka od kucharza i zespołu
● Odpoczywaj w bogatym świecie kąpieli i saun
z basenem 11x14 m, sauna ńska, aromatyczna

●
●

●
●

łaźnia parowa, infrakabina na podczerwień,
jacuzzi i rozległa strefa relaksacyjna
z możliwością wyjścia na zewnętrz.
Nabierz witalności w naszej sali tness
podczas naszego aktywnego programu.
Panoramiczny, słoneczny taras
z niepowtarzalnym widokiem oraz
komfortowymi leżakami.
Oferta masaży i kosmetyków Piroche i Matis.
Opieka dzieci w wyjątkowym „Drzewie
życia“ (od poniedziałku do soboty, dla dzieci
od 3 lat).
Bezpłatny hotelowy skibus do przedszkole
(przywóz i odwóz)
Domowa atmosfera – towarzyski, przyjemny
i sportowy czas.
87

Hotel St. Oswald Hotel BetriebsgmbH & Co KG • Familie Scheriau • Schartenweg 5 & 12 • A-9546 Bad Kleinkirchheim/St. Oswald - Karyntia/Austria • tel.: +43 (0)4240/591-0 • e-mail: info@hotel-st-oswald.at • www.hotel-st-oswald.at
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5961-1K

F COMBI JR
5152-2

T MARATON

KARBON + TPU

rozmiar
36–47
kolor
czerwony/biały/
czarny
kształt
dynamiczny
flex
mięki

NNN R3
USTAWIENIE
STABILIZACJI
PIĘTY
PVC

rozmiar
32–41
kolor
czerwony/
biały/czarny
kształt
dynamiczny
flex
mięki
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5969-1K

N COMBI JR

TPU
NNN T4
USTAWIENIE
STABILIZACJI
PIĘTY
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA
WSTAWKA

rozmiar
33–41
kolor
czerwony/
czarny/biały
kształt
dynamiczny
junior
flex
mięki

KARBON
KARBON + TPU
NNN T4
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI
ELASTYCZNA
WSTAWKA

515.00 zł

ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA
WSTAWKA

528.00 zł
697.00 zł

H

coun

Happy
Ski
Friends.pl
Wyjazdy narciarskie
Wyjazdy ﬁrmowe
i integracyjne
Konferencje,
szkolenia, eventy
Incentive travel
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5971-1K

NCL JR
rozmiar
25–34
kolor
czerwony/
czarny/biały
kształt
dynamiczny
junior
flex
mięki

TPU
NNN T4
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI
ELASTYCZNA
WSTAWKA

381.00 zł

5208-1K

NNN T3

T 15

5207-1K

TPU COMBI

T 30

5211-1K

T 40

rozmiar
35–49
kolor
czarny/srebrny/czerwony
wiązanie
NNN
Touring auto
kształt
komfortowy
flex
twardy

TPU SKATE
TPU
NNN T3
PVC

TPU

rozmiar
35–49
kolor
czarny/srebrny/czerwony
wiązanie
NNN
Touring auto
kształt
komfortowy
flex
mięki

NNN T3
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

rozmiar
35–50
kolor
czarny/srebrny/czerwony
wiązanie
NNN
Touring auto
kształt
komfortowy
flex
mięki

PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA

481.00 zł

ELASTYCZNA WSTAWKA

ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA WSTAWKA

563.00 zł

575.00 zł

OŚĆ
NOW

OŚĆ
NOW

OŚĆ
NOW

5563-1K

TPU COMBI

T 30 EVE

5076-1K

NNN T4
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

T5

5004-3K

T 10

rozmiar
35–50
kolor
czarny/srebrny/
czerwony
wiązanie
NNN
Touring
auto
kształt
komfortowy
flex
mięki

NNN T4
NEOPREN
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

rozmiar
35–50
kolor
czarny/srebrny/
czerwony
wiązanie
NNN
Touring auto
kształt
komfortowy
flex
mięki

TPU

rozmiar
35-42
kolor
czarny/niebieski/
biały
wiązanie
NNN
Touring auto
kształt
komfortowy
flex
mięki

NNN T3
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
ELASTYCZNA
WSTAWKA
DAMSKIE

242.00 zł
563.00 zł

355.00 zł
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5562-1K

T 15 EVE
rozmiar
35-45
kolor
czarny/niebieski/
biały
wiązanie
NNN
Touring auto
kształt
komfortowy
flex
mięki

t it io
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NNN T3
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI
ELASTYCZNA
WSTAWKA
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5624-3K

T 10 EVE
rozmiar
35-42
kolor
czarny/niebieski/biały
wiązanie
NNN
Touring auto
kształt
komfortowy
flex
mięki

oun
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NNN T4
NEOPREN
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

5518-2K

T 5 EVE
rozmiar
35-42
kolor
czarny/niebieski/biały
wiązanie
NNN
Touring auto
kształt
komfortowy
flex
mięki

NNN T4
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
DAMSKIE

242.00 zł

DAMSKIE

355.00 zł

DAMSKIE

355.00 zł

OŚĆ
NOW
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Licencjonowana
oonowana
szkoła ELAN oraz SITN-PZN
zaprasza
z
na wyjazdy
yyjazdy do Włoch Ponte
P
Po
di Legno oraz
ora na szkolenia
szkoleni
zkolenia
narciarskie i snowboardowe
wbo
board
bo
oardowe naa
ooa
oard
warszawskie szczęśliwice.
szczęśliwice
sz
iwice
wice.
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Termin 1:
26 stycznia – 02 lutego 2019
019
Termin 2:
02 – 09 lutego 2019

Strefa Ruchu
Drawska 22, 02-202
Warszawa
+48 603 336 396
www.strefa-ruchu.pl

56A2-3

NNN T4

T 5 EVE PLUS
56A2-4K

T 5 EVE PLUS
50A8-2K

T 5 PLUS

rozmiar
35–50

5067-1

SPORT TOUR
rozmiar
35–50
kolor
czarny/biały/
czerwony
NNN

wiązanie
Touring auto
kształt
komfortowy

kolor
czarny/biały/
czerwony

NNN T4 JR
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

NNN

wiązanie
Touring auto
kształt
komfortowy

NNN T4
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

rozmiar
35-42
kolor
czarny/
niebieski/biały
wiązanie
NNN
Touring auto
kształt
komfortowy
flex
mięki

rozmiar
35–42
kolor
czarny/niebieski/
NNN T4
biały
wiązanie
PVC
NNN
Touring auto
ANATOMYCZNY
kształt
KSZTAŁT
komfortowy
WKŁADKI
flex
DAMSKIE
mięki

PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI
DAMSKIE

290.00 zł

290.00 zł

290.00 zł

flex
mięki

290.00 zł

flex
mięki

A
J
C
O
M
PRO
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 5 stycznia do 8 marca 2019 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 (5 stycznia – 8 marca 2019).
Od kwoty 1 488 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

U
LIZG
Ś
R
O
O DOŚĆ Z P
I
N
RA
JU
e li t e

m
» co

p

a c in
n » r
e t it io

c t io
g » a

5546-3

ED 2.0 JR.
5545-3

ESK 2.0 JR
rozmiar
35–42
kolor
czerwony/czarny/
biały
wiązanie
NNN
Xcelerator skate
kształt
race junior
flex
twardy

TPU SKATE
TPU
NNN XCELERATOR
SKATE
USTAWIENIE
STABILIZACJI
PIĘTY
PVC

rozmiar
33–42
kolor
czarny/czerwony/
biały
wiązanie
NNN
Xcelerator
classic
kształt
race junior
flex
mięki

ELASTYCZNA
WSTAWKA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

ou
n » t

ck
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5544-3

ECL 2.0 JR

rozmiar
33–42
TPU SKATE
kolor
czarny/czerwony/
biały
TPU
wiązanie
NNN
Xcelerator
NNN R3 PU
classic
USTAWIENIE
kształt
STABILIZACJI
PIĘTY
race junior
flex
PVC
mięki
ELASTYCZNA
WSTAWKA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

r

5957-1K

R COMBI JR
rozmiar
33–41
kolor
czarny/czerwony/
NNN R3 PU
biały
wiązanie
PVC
NNN
START
ANATOMYCZNY
kształt
KSZTAŁT
dynamiczny
WKŁADKI
junior
flex
mięki
TPU

TPU COMBI
TPU
NNN T4 JR
USTAWIENIE
STABILIZACJI
PIĘTY
4 DRY WEAVE
ELASTYCZNA
WSTAWKA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

697.00 zł
537.00 zł

641.00 zł

883.00 zł
5944-3K

T 10 JR

5958-1K; 5552-1K*

RCL JR*

rozmiar
25–34; 35–41*
kolor
czarny/czerwony/biały
wiązanie
NNN
START
kształt
dynamiczny junior
flex
mięki

rozmiar
25–38
kolor
czarny/czerwony/biały
wiązanie
NNN
Start
kształt
komfortowy junior
flex
mięki

NNN T4 JR
4 DRY WEAVE
ELASTYCZNA WSTAWKA

5960-1K

T KID

5956-5K

T 5 JR PLUS
rozmiar
25–38
kolor
czarny/czerwony/
biały
wiązanie
NNN
Start
kształt
komfortowy junior
flex
mięki

NNN T4 JR
PVC
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

281.00 zł

rozmiar
25–38
kolor
czarny/czerwony/
biały
wiązanie
NNN
Start
kształt
komfortowy junior
flex
mięki

307.00 zł

394.00 zł
TJ

T 5 JR

NEOPREN
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

ANATOMYCZNY KSZTAŁT
WKŁADKI

5959-1K

5933-1K

NNN T4 JR

rozmiar
25–38
NNN T4 JR
kolor
czarny/
ANATOMYCZNY
czerwony/
KSZTAŁT
biały
WKŁADKI
wiązanie
NNN
Start
kształt
komfortowy junior
flex
mięki

229.00 zł

rozmiar
25–38
kolor
czarny/czerwony/
4DRY
WEAVE
biały
ANATOMYCZNY
wiązanie
KSZTAŁT
NNN
Start
WKŁADKI
kształt
komfortowy junior
flex
mięki
NNN T4 JR

273.00 zł

NNN T4 JR
4DRY
WEAVE
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

286.00 zł
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A
kolor

ALASKA 75

5006-2

NNN BC III

ALASKA
rozmiar
36–47
kolor
czerwony/czarny
wiązanie
NNN
BC
kształt
komfortowy
flex
średni

SKORA NATURALNA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

rozmiar
36–47
kolor
czerwony/czarny
wiązanie
NNN
BC
kształt
komfortowy
flex
średni

SKORA NATURALNA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

czerwony/czarny
wiązanie
NNN
BC
kształt
komfortowy
flex
średni

75 MM
VIBRAM

5008-2

NNN BC III

SKORA NATURALNA
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

1,524.00 zł
1,165.00 zł

1,130.00 zł

5550-1

MONTANA
EVE
5119-1

WYOMING
5009-1

MONTANA
5183-1

BC 1600
rozmiar
35–49
kolor
czarny
wiązanie
NNN
BC
kształt
komfortowy
flex
średni

NNN BC III
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI
SKORA
NATURALNA

rozmiar
35–49
kolor
czarny/beżowy
wiązanie
NNN
BC
kształt
komfortowy
flex
średni

NNN BC III
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI

602.00 zł

rozmiar
35–49
kolor
czarny/czerwony
wiązanie
NNN
BC
kształt
komfortowy
flex
średni

NNN BC III
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI
SKORA
NATURALNA

658.00 zł

rozmiar
35–42
kolor
czarny/beżowy
wiązanie
NNN
BC
kształt
komfortowy
flex
średni

NNN BC III
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT
WKŁADKI
DAMSKIE

602.00 zł

775.00 zł
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5170-1
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OUTLANDER

TPU COMBI

rozmiar
36–49
kolor
czarny/czerwony
wiązanie
NNN
BC
kształt
komfortowy
flex
średni

TPU

t io
» ac
c in g

NNN BC III
NEOPREN

ou
n » t

»
r in g

5253-1

BC 1550

rozmiar
36–49
kolor
ciemno szary/srebrny
wiązanie
NNN
BC
kształt
komfortowy
flex
średni

ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

cou
back

ntry

io
» ju n

r

TPU COMBI
TPU

NNN BC III

ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

5256-1

BC 1575
rozmiar
36–48
kolor
ciemno szary/srebrny
wiązanie
NNN
BC
kształt
komfortowy
flex
średni

TPU COMBI
TPU
VIBRAM 75 MM
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

645.00 zł

602.00 zł

624.00 zł

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
94

Zdjęcie: Daniel Zanger

5549-1

OUTLANDER EVE
rozmiar
35–42
kolor
czarny/niebieski
wiązanie
NNN
BC
kształt
komfortowy
flex
średni

TPU COMBI
TPU
NNN BC III

zillertalinfo.pl

NEOPREN
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
DAMSKIE

602.00 zł

5667-2

BC 1550 EVE
rozmiar
35–42
kolor
niebieski/srebrny
wiązanie
NNN
BC
kształt
komfortowy
flex
średni

TPU COMBI
TPU
NNN BC III
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI
DAMSKIE

602.00 zł

5022-2K

SNOWFIELD
rozmiar
36–49
kolor
czarny/czerwony
wiązanie
NNN
BC
kształt
komfortowy
flex
średni

NNN BC III
ANATOMYCZNY
KSZTAŁT WKŁADKI

455.00 zł

Nasz portal od ponad 12 lat spełnia marzenia
polskich fanów sportów zimowych o
bezproblemowym, śnieżnym wypoczynku.
Dbamy o to, żeby czuli się w Dolinie Zillertal jak
w kraju zapewniając im:
* polskojęzycznych pracowników działu rezerwacji,
* polskojęzycznych rezydentów w dolinie Zillertal,
* polskich instruktorów,
* opisy ośrodków narciarskich, bazę noclegową,
aktualności oraz mapki i cenne wskazówki po
polsku.
Dodatkowo za pośrednictwem www.zillertalinfo.pl
rezerwacja odbywa się bez prowizji, a pakiety
nocleg + skipass mają zniżkę.

KONTAKT:
ZILLERTALINFO.PL
mail: biuro@zillertalinfo.eu
skype: zillertalinfo_krakow_1
infolinia: +48 12 394 61 53

95

» Testuj narty
ELAN na naszych
wyjazdach

ZAJRZYJ NA:

» Odpocznij na
wellness podczas
animacji wieczornych
dla najmłodszych

WWW.FUN-TOMAS.PL

» Oddaj dzieci
do szkółki narciarskiej
i szusuj do woli

a
w
o
jazd

Zlekcja

9
1
18

ko

97

Siła,
uniwersalny
charakter
i komfort

Regulowany
spoiler (wysokość
& objętość)
Specjalny, umieszczony
w tylnej części buta element
umożliwiający dopasowanie
wysokości i objętości mankietu.

Canting
Najlepsi narciarze mają na
nartach idealną sylwetkę.
Regulowany canting umożliwia
regulację kąta nachylenia
mankietu na boki, tak by
idealnie dopasować go do
indywidualnych preferencji.
Sprytne rozwiązanie, dzięki
któremu łatwiej wypracować
doskonałą technikę.

Przełączanie z trybu „ski” na
„walk” jeszcze nigdy nie było
tak proste. Wystarczy nacisnąć
niewielką zapadkę szpicem kija,
przekręcić i – gotowe!

Sztywna, lekka konstrukcja
łącząca cztery główne punkty,
na które oddziałuje największa
siła nacisku. Osie wspomnianej
konstrukcji zostały odpowiednio
wzmocnione, co sprawia, że but
jest bardzo wytrzymały, lecz
lekki.

98

System łatwego
zakładania
Specjalna konstrukcja górnej
części wkładki oraz innowacyjny
system Easy Entry sprawiają,
że buty zakłada i zdejmuje się
bardzo szybko i wygodnie.

Wkładki 4 DRY wykonane
są z oddychających,
odprowadzających wilgoć
na zewnątrz materiałów.
Gwarantują bardzo dobrą
wentylację i nie przepuszczają
wody. Gwarancja, że stopy będą
suche i ciepłe.

Custom Fit
Wkładki Alpiny posiadają cały
szereg charakterystycznych
cech i rozwiązań, dzięki
którym udało się uzyskać
idealną równowagę między
jakością jazdy, a komfortem
użytkowania. Termoformowalna
pianka umożliwia precyzyjne
dopasowanie w okolicach
kostek, podczas gdy specjalnie
zaprojektowany element wkładki,
tzw. „foreliner” dopasowuje się do
indywidualnego profilu stopy.

Unikalny, w całości zintegrowany
system ogrzewania butów narciarskich.
Utrzymuje odpowiednią temperaturę
stóp. Wygoda i komfort bez ryzyka
przegrzania.

Zamieniając specjalne
zaprojektowane wkładki Volume
Control Plate między lewym
i prawym butem zyskujemy
możliwość dopasowania
ich objętości. Gwarancja
perfekcyjnego dopasowania.
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12
3M3

Elite HEAT
120

325
y
55, ...
owan
250, 2 zaawans
R
A
I
io
n
ROZM
Śried
RZA
ARCIA OR Biały
TYP N
L
ther
KO
Polye er
LET
E
th
I
e
K
ly
Z
S
K Po
PASE
20
1
X
FLE
2
Ć 10
OKOŚ
SZER

22

Elite HEAT
100

3M3

325
y
55, ...
owan
250, 2 zaawans
R
A
I
nio
d
ie
ROZM
r
RZA Ś
yt
ARCIA OR Antrac r
TYP N
e
h
t
KOL
e
ly
o
LET P
er
SZKIE K Polyeth
PASE 100
FLEX
Ć 102
OKOŚ
R
E
Z
S

0 zł
1,671.0

0 zł
1,710.0

k
c
a
r
t
X
90

3
3A99

31
3M3

Elite EAT
80 H

325
y
55, ...
owan
250, 2 zaawans
R
A
I
io
dn
ie
ROZM
r
Ś
RZA
ARCIA OR Czarny
TYP N
fin
KOL
olyole
LET P lyolefin
E
I
K
Z
S
K Po
PASE 80
FLEX
Ć 102
OKOŚ
SZER

0 zł
1,342.0

100

25
any
5, ... 3
50, 25 zaawansow
AR 2
I
io
M
n
Z
d
RO
rie
arny
RZA Ś
ski/cz
ARCIA OR Niebie
in
TYP N
L
f
O
le
K
olyo
LET P
fin
SZKIE K Polyole
E
S
PA
0
9
FLEX
104
OŚĆ
K
O
R
SZE

0 zł
1,039.0

k
Xtrac
90

2
3A99

5
, ... 32
any
0, 255 aawansow
R 25
z
A
I
io
M
dn
ie
ROZ
r
Ś
RZA
ARCIA OR Czarny
TYP N
fin
KOL
olyole
LET P
fin
E
I
le
K
o
Z
ly
S
K Po
PASE
90
FLEX
4
ŚĆ 10
O
K
O
SZER

0 zł
1,039.0

OŚĆ
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k
c
a
r
t
X
70
01

3M6

25
any
5, ... 3
50, 25 zaawansow
2
R
A
I
io
M
n
Z
d
RO
Śrie
RZA
ARCIA OR Czarny
TYP N
fin
L
O
K
olyole
LET P
fin
SZKIE K Polyole
PASE
0
7
FLEX
104
OŚĆ
K
O
R
SZE

zł
745.00

OŚĆ
NOW

OŚĆ
NOW

k
Xtrac
70
02

3M6

325
55, ...
250, 2 cyjny
R
A
I
ROZM
ekrea ielony
RZA R
/z
ARCIA OR Czarno
N
P
Y
T
fin
KOL
olyole
P
T
E
L
fin
SZKIE K Polyole
PASE
0
7
FLEX
Ć 104
OKOŚ
SZER

k
Xtrac
70
03

3M6

325
55, ...
250, 2 cyjny
R
A
I
ROZM
ekrea iały
ZA R
RCIAR R Czarno/b
A
N
P
TY
fin
KOLO
olyole
LET P
fin
SZKIE K Polyole
PASE
0
7
FLEX
Ć 104
OKOŚ
R
E
Z
S

zł
745.00

zł
745.00

OŚĆ
NOW

OŚĆ
NOW

k
c
a
r
t
X
60

11
3M6

5
, ... 32
any
0, 255 aawansow
5
2
R
z
A
I
io
M
n
Z
d
RO
rie
RZA Ś
ARCIA OR Czarny
TYP N
L
fin
O
K
olyole
LET P
fin
SZKIE K Polyole
PASE
0
6
FLEX
04
OŚĆ 1
K
O
R
SZE

k
c
a
r
t
X
60

12
3M6

5
, ... 32
0, 255 y
5
2
R
jn
y
IA
kreac
ROZM
ZA Re
RCIAR R Czarny
A
N
P
TY
fin
KOLO
olyole
LET P
fin
SZKIE K Polyole
PASE
0
6
FLEX
104
KOŚĆ
O
R
E
SZ

zł
615.00

zł
615.00
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IE
K
S
DAM

1
3L18

Eve EAT
75 H

5
any
5 ... 27
20, 22 zaawansow
2
R
A
I
io
M
n
Z
d
RO
Śrie
RZA
ARCIA OR Czarny r
e
TYP N
L
O
K
olyeth
LET P
fin
SZKIE K Polyole
PASE
75
FLEX
104
Ć
Ś
OKO
SZER

0 zł
1,282.0

OŚĆ
NOW

OŚĆ
NOW

01*
1, 3L2

Ruby
AT*
E
H
,
65

3L21

5

7
25 ... 2
220, 2 cyjny
R
A
I
a
ROZM
Rekre
RZA
o/biały
ARCIA OR Czarn in
TYP N
L
lef
o
KO
ly
o
P
LET
lefin
E
I
o
K
ly
Z
o
S
K P
PASE
65
FLEX 04
ŚĆ 1
O
K
O
SZER

2*

20
2, 3L

Ruby
T*
A
E
H
65,

3L21

5
5 ... 27
20, 22 jny
2
R
y
IA
kreac ły
ROZM
ia
A Re
CIARZ Czarno/b
R
A
N
R
in
O
f
TYP
L
le
O
o
K
Poly
fin
LET
SZKIE K Polyole
E
S
PA
5
6
FLEX 04
1
OŚĆ
K
O
R
SZE

zł
635.00
zł*
1.113.00

zł
635.00
zł*
1.113.00

OŚĆ
NOW

Ruby
60
1

OŚĆ
NOW

3L22

5

7
25 ... 2
220, 2 cyjny
R
A
I
a
ROZM
Rekre
RZA
y
ARCIA OR Czarn in
N
P
Y
f
T
KOL
olyole
P
T
fin
LE
SZKIE K Polyole
PASE
0
6
FLEX 04
Ć 1
OKOŚ
R
E
Z
S

zł
593.00

102

Ruby
60
2

3L22

... 275
0, 225
AR 22 reacyjny
I
M
Z
RO
ek
RZA R
ARCIA OR Biały
TYP N
L
fin
KO
olyole
LET P
fin
SZKIE K Polyole
PASE 60
FLEX
04
OŚĆ 1
K
O
SZER

zł
593.00

3E551

AJ70

ROZMIAR 220, 225 ... 275
TYP NARCIARZA Śriednio
zaawansowany
KOLOR Zielony neon
SZKIELET Polyolefin
PASEK Polyolefin
FLEX 70

3E571

3E601

3F171

3F181

165, 170 ... 215
Regulowana mikro
klamra z nylonu

150, 155 ... 220
Jednoczęściowy
śkielet

AJ4

AJ3

AJ2

507.00 zł

455.00 zł

385.00 zł

3E612

3F192

3F202

220, 225 ... 275
Regulowana mikro
klamra z nylonu

165, 170 ... 215
Regulowana mikro
klamra z nylonu

150, 155 ... 220
Jednoczęściowy
śkielet

455.00 zł

385.00 zł

ROZMIAR 220, 225 ... 275
WYPOSAŻENIE Klamra
aluniniowa

220, 225 ... 275
Regulowana mikro
klamra z nylonu

AJ1

286.00 zł

632.00 zł

3E582

AJ 4 AJ3 AJ2 AJ1
MAX MAX MAX MAX

ROZMIAR 220, 225 ... 275
WYPOSAŻENIE Klamra aluniniowa

507.00 zł

NOWOŚĆ
3E591

R
O
I
JUN

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

286.00 zł

NOWOŚĆ

3E621

3F131

3F211

220, 225 ... 275
Regulowana mikro
klamra z nylonu

165, 170 ... 215
Regulowana mikro
klamra z nylonu

150, 155 ... 220
Jednoczęściowy
śkielet

455.00 zł

385.00 zł

286.00 zł

AJ4
AJ3
AJ2
AJ1
GIRL GIRL GIRL GIRL

ROZMIAR 220, 225 ... 275
WYPOSAŻENIE Klamra aluniniowa

507.00 zł
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3C46-1

ROZMIAR
TYP NARCIARZA
WYPOSAŻENIE

3E63-1

J4

J4

J4

450.00 zł

450.00 zł

450.00 zł

225, 230…265
Rekreacyjny
Wewnętrzna wkładka Junior
Fit z termiczną izolacją.
Kształt dopasowany do stopy
młodych narciarzy.
Konstrukcja Optimal Flex.
Wewnętrzna wkładka
z plastikowym mankietem.

3D35-1

ROZMIAR
TYP NARCIARZA
WYPOSAŻENIE

3E67-1

225, 230…265
Rekreacyjny
Wewnętrzna wkładka Junior
Fit z termiczną izolacją.
Kształt dopasowany do stopy
młodych narciarzy.
Konstrukcja Optimal Flex.
Wewnętrzna wkładka
z plastikowym mankietem.

3F24-1

3F24-2

225, 230…265
Rekreacyjny
Wewnętrzna wkładka Junior
Fit z termiczną izolacją.
Kształt dopasowany do stopy
młodych narciarzy.
Konstrukcja Optimal Flex.
Wewnętrzna wkładka
z plastikowym mankietem.

3F32-2

3F32-1

J2

J2

J2

J2

J2

320.00 zł

320.00 zł

320.00 zł

320.00 zł

320.00 zł

165, 180 ... 215
Rekreacyjny
Dwie nylonowe klamry.
Wewnętrzna wkładka
Junior Fit z termiczną
izolacją. Kształt
dopasowany do stopy
młodych narciarzy.
Konstrukcja Optimal
Flex.

165, 180 ... 215
Rekreacyjny
Dwie nylonowe klamry.
Wewnętrzna wkładka
Junior Fit z termiczną
izolacją. Kształt
dopasowany do stopy
młodych narciarzy.
Konstrukcja Optimal
Flex.

165, 180 ... 215
Rekreacyjny
Dwie nylonowe klamry.
Wewnętrzna wkładka
Junior Fit z termiczną
izolacją. Kształt
dopasowany do stopy
młodych narciarzy.
Konstrukcja Optimal
Flex.

165, 180 ... 215
Rekreacyjny
Dwie nylonowe klamry.
Wewnętrzna wkładka
Junior Fit z termiczną
izolacją. Kształt
dopasowany do stopy
młodych narciarzy.
Konstrukcja Optimal
Flex.

165, 180 ... 215
Rekreacyjny
Dwie nylonowe klamry.
Wewnętrzna wkładka
Junior Fit z termiczną
izolacją. Kształt
dopasowany do stopy
młodych narciarzy.
Konstrukcja Optimal
Flex.
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Glen Plake

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

Turracher Höhe, niezapomniany urlop

Zimowy urlop pełn wrażeń
dla całej rodziny
PODRÓŻ NIE TYLKO ZA PIĘKNEM NATURY, ALE TAKŻE W ŚWIAT
PRZYJEMNOŚCI!
Harmonijny zimowy urlop pełn wrażeń
4 * komfort w przepięknym środowisku i dobrze wyposażonym hotelu
Przytulne i wygodne pokoje, przyjemna rodzinna atmosfera
Rozszerzona strefa relaksu z odnowionym basenem i pięcioma różnymi saunami
Masaże, specjalna terapia energetyczna całego aparatu ruchu
Zniżki dla dzieci w pokoju z rodzicami

OFERTA ZIMOWA:
Gwarancja śniegu od początku grudnia do końca kwietnia
Najlepsza lokalizacja w całym ośrodku narciarskim, tuż obok kolejek linowych i tras biegowych
Bezpłatne leżaki w najpiękniejszych miejscach w kurorcie, Pistenbutler Service – to Twój osobisty sługa
Tor saneczkowy Nooks Flitzer, snow i funpark, freestyle paradise
Narciarstwo zjazdowe i biegowe, jazda na łyżwach, zimowe spacery, wycieczki na rakietach śnieżnych itp.
Kulinarna wysoka ocena od Gualt Millau, A la Carte a Falstaff
Wyśmienite posiłki – HB, w tym 5-daniowe wieczorne menu, codzienne kulinarne niespodzianki

Wybierz nasze TOP oferty:
„PISTEN-BUTLER – WELCOME WEEKS“

ZIMOWY HIT

8. 12. 2018–15. 12. 2018
16. 12. 2018–23. 12. 2018

27. 1.–31. 1. 2019

€ 648,00 „Richard Löwenherz“
€ 720,00 „Erzherzog Johann“
€ 756,00 „König Ludwig“

€ 393,00 „Richard Löwenherz“
€ 432,00 „Erzherzog Johann“
€ 453,00 „König Ludwig“

„ŚWIĄTECZNE MARZENIE DLA TYCH,
KTÓRZY LUBIĄ PRZYJEMNOŚCI“
(świąteczne aranżacje)

„SPORTOWY TYDZIE“

7 nocy w cenie – płacisz tylko za 6 nocy.

Nabídka na 3 noci včetně ¾ nadstandardní penze, túra
na sněžnicích, sváteční Štědrý večer s koktejly, vánoční
příběhy, Ježíšek a vánoční degustační menu.
23. 12. 2018–26. 12. 2018
Datum příjezdu a odjezdu není možné měnit.

€ 405,00 „Richard Löwenherz“
€ 444,00 „Erzherzog Johann“
€ 465,00 „König Ludwig“

TYDZIEŃ ŚNIEŻNYCH KRYSZTAŁÓW
7 nocy w cenie – płacisz tylko za 6 nocy.
6. 1. 2019–27. 1. 2019
€ 702,00 „Richard Löwenherz“
€ 780,00 „Erzherzog Johann“
€ 822,00 „König Ludwig“

RELAKS W PUCHU

Oferta na 4 noce z ¾ ponadstandardowego menu.
8. 1. 2019–12. 1. 2019
20. 1. 2019–24. 1. 2019

Nie można zmieniać daty przyjazdu i odjazdu.

€ 460,00 „Richard Löwenherz“
€ 512,00 „Erzherzog Johann“
€ 540,00 „König Ludwig“

3 noce + 1 noc gratis
Nie można zmieniać daty przyjazdu i odjazdu.

Oferta na 7 nocy, w tym ¾ ponad standardowego
menu.
9. 3. 2019–23. 3. 2019
€ 854,00 „Richard Löwenherz“
€ 945,00 „Erzherzog Johann“
€ 994,00 „König Ludwig“

MARCOWE NARCIARSTWO

Oferta na 3 noce z ¾ ponad standardowego menu.
20. 3. 2019–23. 3. 2019

Daty przyjazdu i wyjazdu nie można zmieniać.

€ 387,00 „Richard Löwenherz“
€ 426,00 „Erzherzog Johann“
€ 447,00 „König Ludwig“

NARCIARSTWO W SŁOŃCU

7 nocy w cenie – płacisz tylko za 6 nocy
24. 3. 2019–7. 4. 2019

Daty przyjazdu i wyjazdu nie można zmieniać.

€ 774,00 „Richard Löwenherz“
€ 852,00 „Erzherzog Johann“
€ 894,00 „König Ludwig“

Sekretna wskazówka dla romantycznych okazji:
Zapraszamy do naszej wyśmienitej „gurmańskiej“
restauracji „Philipp“, kreatywna i pełna fantastycznych
aromatów kuchnia Philipp, w której umiejętnie
i wyranowanie łączy najlepsze Alpejskie produkty.
Po / Wt zamknięte.

A-8864 Turracher Höhe 33 | Tel.: +43 4275 8234 | Fax: +43 4275 8234 215 | info@schlosshotel-seewirt.com | www.schlosshotel-seewirt.com

Always Good Times

FILIP FLISAR

Ski Cross Slovenia Team

AMPHIBIO
BLACK EDITION

Amphibio Black Edition to nasza czarna perła, której potrzebujesz na
doskonale przygotowanych stokach. Wzbogać swoją jakość dzięki
ulepszonej konstrukcji ze stali węglowej i eleganckiej, matowej
stylistyce Black Edition.

