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Повече от 10 години след дебюта си на българския пазар 
фирма Maxsport запазва лидерската си позиция в сферата 
на зимните стоки и екипировка. Maxsportе официален 
партньор и доставчик на Българската федерация по ски 
и Българския олимпийски комитет.

Изобилието от елитни марки, разнообразието на модели 
и най-горещите нови колекции отдавна са станали 
синоним на марката Maxsport и традиционно привличат 
спортните ентусиасти.

Снимка на първа корица: KJUS

Ако за вас изборът на облекло и екипировка не е случаен 
и спонтанен, а е резултат на конкретно търсене и 
компетентни критерии и стандарти, нашият ежегоден 
луксозен каталог ще ви бъде перфектен гид сред най-
доброто за снежните спортове. 

Избирайте с удоволствие и вкус и започнете новия зимен 
сезон със стил, комфорт и самочувствие. Приятно 
пазаруване!

МАГАЗИНИ MAXSPORT:  
МАРКИ ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС
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HAWX ULTRA ОТВЪТРЕ
Обувките Hawx Ultra варират от flex index 130 до 80, 
като има и унисекс, и чисто дамски модели. Всички те 
са пълни със страхотни нововъведения, kouто ги правят 
невероярно леки и в същото време мощни.

Например топ моделите дамски ски обувки Hawx Ultra 
130 и Hawx Ultra 110. Те разполагат с Progressive Shell, 
Energy Backbone – новият подсилен асиметричен гръбнак, 
осигуряващ допълнителна здравина и захващащ ръб за по-
мощно каране на ски.

За удобство те разполагат с Memory Fit, така че за 
броени минути можете да напаснете и трите части на 
обувката към крака си – вашия shell, cuff и liner. 

В добавка идва и специалния ни нов Memory Fit 3D 
Liner, плюс новите Cantable Grip Pads. В крайна сметка 
получавате едни от най-индивидуално напаснатите ски 
обувки на пазара.

СКИ ОБУВКИ 
ATOMIC HAWX ULTRA:

НОВИЯТ УЛТРА ЛЕК 
ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО 
HAWX
Серията ски обувки Hawx е една от най-продаваните в 
света и е синоним на перфектно пасване и оптимален 
баланс още от дебюта си през 2007 г. През сезона 
2015/16 фирмата пусна Hawx Magna Wide Fit, а сега 
представя 98  мм Narrow-fit Hawx Ultra, така че всички 
скиори – мъже и жени – да могат да се насладят на 
легендарното усещане на Hawx.

НАЙ-ЛЕКИТЕ СКИ ОБУВКИ 
В ИСТОРИЯТА НИ
Като всички ски обувки Hawx, моделът Hawx Ultra дава 
прочутото усещане на серията – уникална комбинация 
от пасване и баланс, която върши работа на всеки – от 
професионалиста до начинаещия скиор. Но тази обувка 
е специална, защото е най-леката в историята на 
марката – и то олекотяването е с цели 25%! 

Драстичното подобрение стана възможно чрез 
комбиниране на ноу-хау от леките обувки Backland с 
някои от параметрите на Hawx, включително радикално 
новата Progressive Shell, която е усилена в ключови 
зони, но има като цяло по-тънки стени. Обувката дава 
на краката ви невероятна лекота и подвижност, плюс 
най-добрата комбинация от усещане за снега и мощност, 
постигана досега в all-mountain обувки.

HAWX ULTRA 130
Новите Atomic Hawx Ultra 130 са най-леките ски обувки, 
които някога сме правили. Те са и най-стегнатите в 
чисто новата линия Hawx Ultra      , като са предназначени 
за скиори с по-тясно стъпало. Включват Memory Fit за 
индивидуално напасване, плюс Memory Fit 3D Platinum 
liner с оформени зони за петата и глезена за още по-
добро първо пасване. Олекотяването с 25% се постига 
с Grilamid cuff, комбиниран с новата ни Progressive Shell. 
Има и асиметричен Energy Backbone за допълнителна 
сила. Добавете Power Shift, Cuff Alignment и новите ни 
Cantable Grip Pads и имате на краката си едни от най-
добрите, индивидуално напаснати за вас ски обувки.

ЛЕГЕНДАРНОТО УСЕЩАНЕ НА HAWX, СЕГА И В NARROW FIT.

НАЙ-ЛЕКИТЕ СКИ ОБУВКИ В ИСТОРИЯТА НИ.

HAWX ULTRA
НОВИТЕ

MEMORY FIT
Модерна термотехнология, 
която създава напълно 
индивидуален shell, cuff и liner 
за броени минути.

PROGRESSIVE 
SHELL
Революционна конструкция, 
която намалява теглото с 
25%, а усилва подвижността 
и усещането за снега. 

MEMORY FIT 3D LINER
Предварително термично оформени 
зони на петата и глезена, за да няма 
точки на натиск и да усетите веднага 
легендарното пасване на Hawx.

ЕNERGY BACKBONE
Усилен, асиметричен „гръбнак“ 
на обувката за допълнителна 
здравина.
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VANTAGE X

ЕКСТРА ЛЕКИ
ЕКСТРА МОЩНИ
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СКИТЕ ATOMIC VANTAGE X:

ОЩЕ ПО-ЛЕКИ,  
ОЩЕ ПО-МОЩНИ

Възроденият през миналата година модел Vantage наистина 
„уцели ваксата“ – точния микс от лекота и стабилност, нужни 
за all-mountain ски каране. Няколкото награди само потвърдиха 
очевидното.

Сега идва и по-пистово ориентираната версия Vantage X – до 20% 
по-леки и още по-мощни, те са идеални за много all-mountain скиори, 
които карат доста време и по пистите. 

Страхотен наследник на нашите бестселъри – сериите Nomad и 
Affinity.

ТОП СКИ: 
VANTAGE X 83 CTi
Фокусът в тази серия са Vantage X 83 CTi – идеални за пистата, но 
и готови да кривнат извън нея.

Свръхмодерна конструкция Carbon Tank Mesh, слой от суперздрави 
оплетени карбонови нишки, които заместват фибростъклото и 
дават здравина, докато намаляват тежестта на ската.

Тук е и радикалният нов 3D профил Exo Profile със скосени и усилени 
страни, плюс блокиращия вибрациите страничен Firewall. За турбо 
пистова мощ имате Power Woodcore и Ti Backbone 2.0. All Mountain 
Rocker върховете дават отлични показатели в различни условия и 
на всеки сняг.

VANTAGE X

ЕКСТРА ЛЕКИ
ЕКСТРА МОЩНИ

ТЕХНОЛОГИЯТА VANTAGE. ЗА НАЙ-ДОБРАТА ПОДВИЖНОСТ И СТАБИЛНОСТ НА ПИСТАТА.
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СПЕЦИАЛНО ЗА ДАМИТЕ 
СКИОРИ

Цели четири модела Vantage X да разработени специално за 
дамите. Те имат характерната женска V-shape, Heel Lift и Light 
Woodcore, за да са супер леки и лесни за управление. Но тъй 
като дамите също искат адреналин от all-mountain карането, 
те получават и технологиите от унисекс гамата: Carbon Tank 
Mesh, Exo Profile и Firewall.

Така че дамските ски Vantage X предлагат най-добрия баланс 
между маневреност и лесно каране.

РАЗЛИЧНИ ШИРИНИ В СРЕДАТА
И в унисекс, и в дамската серия има много Vantage X модели с 
различна ширина в средата и различна конструкция. Широките 
Vantage X 83 CTi наследяват Nomad Crimson Ti, Vantage X 80 CTi 
заместват бестселъра Nomad Blackeye Ti, а Vantage X 80 CTi W 
поемат щафетата от Affinity Storm. Има и опции с титаниева 
сърцевина за по-леко и гладко пистово каране.

НОВИТЕ АВТОМАТИ WARDEN 13 MNC DT И 
WARDEN 11 DT
Елитните ни ски Vantage X за мъже и жени идват с автомати 
Warden – здрави, прецизни, сертифицирани по TUV. Тази година 
се добавиха модели с по-ниска DIN версия и нови DT демо опции, 
които се превключват и без инструменти.
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ATOMIC AUTOMATIC 
& REVENT Q: 
НАЙ-ДОБРОТО НИ 
ДУО ОТ МАСКА  
И КАСКА ДО ДНЕС
Ние в Atomic сме скиори, които знаят какво прави една комбинация от 
каска и маска перфектна. Но още по-важно – можем да превърнем това 
познание в иновация. Така с помощта на австрийския ни развоен екип и 
европейския пръдъкшън тим създадохме най-доброто си дуо от каска и 
маска до днес: Automatic и Revent Q. Това са два първокласни елемента 
от екипировката на всеки скиор – независимо дали е all-mountain 
любител, или класически пистов спускач. Носят ги елитни спортисти 
като Моли Бейкър и Ник Макнът.
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АВТОМАТИЧНО ПАСВАНЕ. ТРОЙНА ЗАЩИТА.
Automatic не е обикновена каска: благодарение на новата система Live Fit 3D, тя е единствената каска, напълно прилепваща 
по главата ви. Тайната е в подплънките Live Fit 3D, направени от дишаща мемори пяна Poron XRD. При слагане на каската 
пяната моментално се адаптира към цялостната форма на главата и пасва индивидуално за максимален комфорт. След 
моделите Mentor, Nomad и Affinity, които имаха само лента Live Fit, Automatic е първата каска, в която Live Fit 3D напълно 
обгръщат главата ви.

Новаторската конструкция на каската й придава неподражаем контур и стилен вид. В същото време тя е супер здрава, 
благодарение на уникалната конструкция Tri-Brid и подобренията и в трите слоя: shell, core и padding.

МАСКИТЕ Q – БЕЗУПРЕЧЕН ДИЗАЙН
Направени така, че да си пасват идеално с каските Automatic, маските Atomic Revent Q са нашето елитно предложение 
за all mountain скиорите. Това, което ги прави специални, е смяната на плаките. Механичната система Quick Click Lens 
работи за секунди и при промяна на времето можете да смените едната с другата плака с едно щракане.

Revent Q идват с включени две двойни сферични плаки, които са устойчиви срещу надраскване и работят в мъгла. 
Многослойното им покритие защитава срещу блясък и пази очите от умора. Вариантът medium-fit е идеален за повечето 
лица. Маските включват и технологията Live Fit за оптимално индивидуално пасване.

AUTOMATIC LF 3D
• Адаптация на размера

• Tri-Brid конструкция

• Aircon проветряване

• Подвижна подплата Full Cap, която се пере

• Подвижни Ear Pads

• Възможност за аудиозвук

• Магнитна катарама Fidlock

REVENT Q ML
Рамка

• Live Fit Frame 

• Medium Fit

• Адаптивна трислойна пяна 

• Лента със силикон

Плака

• Двойни сферични плаки

• Система Quick Click Lens

• Включени допълнителни плаки

AВТОМАТИЧНО ПАСВА НА ГЛАВАТА, С УСИЛЕНА ЗАЩИТА.

AUTOMATIC

АВТОМАТИЧНО ПАСВАНЕ. ТРОЙНА ЗАЩИТА.
НОВИТЕ

BI-INJECTED SHELL
Безшевната конструкция означава 
повече устойчивост срещу удар 
на горната част и допълнителна 
здравина в двете страни.

AIRCON SYSTEM
Намалена контактна повърхност 
и въздушни канали през всеки слой 
отвеждат активно топлия въздух и 
осигуряват оптимална вентилация.

LIVE FIT 3D
Революционните подплънки Live Fit 3D пасват 
индивидуално към главата ви и омекотяват 
удара, още преди да сте го усетили.

EPS 
HOLO CORE
Добро абсорбиране 
на енергията 
при удар като 
стандартен 
EPS. Но по-лека 
и с по-големи 
дупки за идеално 
проветрение.
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Марката Fischer отдавна е синоним на първокласна скиорска екипировка. Като производител, който екипира 
и алпийските, и северните ски дисциплини, Fischer предлага само продукти от най-високо качество, а 
новаторските идеи и динамичният развоен процес гарантират дългосрочния успех на компанията.

Това, което във Fischer наричат „революция в материалите“, тече вече два зимни сезона. В центъра е една 
ключова концепция: как при завоите силата на скиора да се насочи в правилната посока – към центъра на 
ските. И тук идва революционната технология Race Booster, която осигурява този пренос и стои в основата 
на подхода на Fischer към новия сезон, позволявайки немислима до днес концентрация на сила в центъра на 
ската и оттам – по-бързи, по-къси завои. 

Но когата става дума за Fischer и иновации в ски сектора, не бива да забравяме и моделите VACUUM FIT. 
Използвани с голям успех във вече четири сезона от Световната купа, те доказват ефективната формула за 
успех на Fischer: топ качество чрез иновации и модерни технологии.

НЕИЗМЕННО  
ПО ПЪТЯ НА УСПЕХА
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ИДЕАЛНАТА ДЪГА
Представете си твърда, свежо обработена писта рано сутрин. 
Чист адреналин, тотална мощ и пълна концентрация при всеки 
завой. Снегът хрущи, ръбовете на ските се нагряват... Вие 
описвате ИДЕАЛНАТА ДЪГА.

Но какво означава „идеална дъга“? Какъв дизайн се изисква, за 
да могат ските ви да дадат такова върхово изпълнение? Това 
са въпросите, които са си задавали и трите ски легенди – Ханс 
Кнаус, Майк фон Грюнинген и Кристиан Гедина – докато са 
разработвали модела CURV.

Чист адреналин за 
безкомпромисни скиори!
Изключително близо до професионалната екипировка от 
Световната купа и все пак подходящи и за любителската 
писта. При CURV екстремните възможности са управляеми, 
благодарение на високотехнологичния пакет от три елемента: 
Triple Radius, Progressive Sidecut и DiagotexTM.

Двусекционната пластина Curv Booster пък прави острите завои 
изключително бързи и осигурява оптимален пренос на силата. 
Така всеки завой буквално спира дъха!

1. Triple Radius
Формата Triple Radius при модела CURV позволява по-добър 
контрол и пренос на силата по време на целия завой, започвайки 
с прецизно начало, безупречна фаза на плъзгането и стига чак до 
финалното ускорение в края на завоя.

2. DIAGOTEXTM TORSION
Усукването е враг на контрола. DIAGOTEXTM е иновативна 
диагонална карбонова решетка, даваща най-добра стабилност 
при усукване. DIAGOTEXTM ви помага да противодействате 
на центробежните сили при завои на висока скорост и да се 
държите стабилно на пистата. Накратко, максимална сила и 
стабилност при завоите.

3. РАЗМЕРИ
Колекцията включва ски с различна дължина, идеални за 
всеки стил. Всеки размер предлага безупречно разработена 
конструкция Triple radius за идеални къси, средни или дълги завои.

4. CURV TECH
Най-добрите и иновативни материали са вложени в ските 
THE CURV, за да се постигне този уникален и неподражаем 
резултат – състезателни ски, които буквално летят по 
пистата. Благодарение на революционната конструкция и 
висококачествената изработка, плюс споменатия Triple Radius 
и компонентите от Titanal и карбон, тези ски постигат изцяло 
ново измерение на прецизност и ефективност.

1. 

2. 

3. 

4. 

THE PERFECT

ХАНС 

КНАУС
МАЙК ФОН

ГРЮНИНГЕН
Кристиан

ГЕДИНА
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RC4 THE CURV DTX IVORY

RC4 WORLDCUP SC

АВТОМАТИ 

RC4 Z12 Powerrail BRAKE 85 [F]

Z -DIN 3,5 – 12

Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, 
FRP, ABS

АВТОМАТИ 

RC4 Z12 Powerrail BRAKE 85 [F]

Z -DIN 3,5 – 12

Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, 
FRP, ABS

ТЕХНОЛОГИИ 

- Free milled Titanium

- DIGOTEX™ 

- Triple Radius

ТЕХНОЛОГИИ 

- RACETRACK

-  Sandwich Sidewall  
Construction

- Air Carbon TI 0,8

ПРЕДИМСТВА

- Изключителна динамика

-  Премиум технологичен 
пакет

-  Безгранично забавление 
на ските

ПРЕДИМСТВА

-  Гладко каране и бързина 
в завоите

- Перфектно плъзгане

- Оптимално закантване

СКИ

Тегло/ски 2075 г/171 см

Страничен кант 121 – 72 – 106

Радиус/SL 16 м/171 см

Дължина 157, 164, 171, 178

RC4 WORLDCUP RC RACETRACK
АВТОМАТИ 

RC4 Z12 POWERRAIL BRAKE 85 [F]

Z -DIN 3,5 – 12

Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, 
FRP, ABS

ТЕХНОЛОГИИ 

-  Sandwich Sidewall  
Construction

- Air Carbon TI 0,8

- RACETRACK

ПРЕДИМСТВА

- Агресивен стил

-  Изключително гладко 
плъзгане

-  Бързо захождане в завоя

СКИ

Тегло/ски 2200 г/175см

Страничен кант 115 – 68 – 97

Радиус/SL 18 м/175 см

Дължина 165, 170, 175, 180, 185

СКИ

Тегло/ски 2100 г/165 см

Страничен кант 122 – 68 – 103

Радиус/SL 13 м/165 см

Дължина 150, 155, 160, 165, 170

СКИ

Тегло/ски 1750 г /160 см

Страничен кант 118 – 68 – 100

Радиус/SL 13 м /160 см

Дължина 150, 155, 160, 165

АВТОМАТИ 

W 10 Womantrack 
BRAKE 78 [H]

Z -DIN 3 – 10

Full Diagonal Toe, FRP, AFS

ТЕХНОЛОГИИ 

-  Sandwich Sidewal 
Construction

- Air Tec Ti

- women BMP

ПРЕДИМСТВА

- Спортни, но лесни за управление

- По-леки, благодарение на Air Tes Ti

-  Твърди на усукване, със стабилен 
тракинг
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RC4 130  
VACUUM FULL FIT
ПРЕИМУЩЕСТВА

–  Изключителен дизайн

–  Обувката не протрива отвътре, 
благодарение на специалната 
конструкция на езика

–  Значително по-голямо 
пространство в зоната на 
пръстите, за перфектно 
прилепване и топлина

ПОДПЛАТА НА ОБУВКАТА

– 100% безшевен език

–  Език, който намалява натиска и 
прилепва отлично

–  Зона за пръстите

ВЪНШЕН КОРПУС

–  VACU-PLAST

–  Състезателен кант 

–  SOMA-TEC

ЩРАЙМЕРИ/ВЕЛКРО ЛЕНТА

–  Deflector

–  Phatt Maxx Lite

ФЛЕКС ИНДЕКС 130

LAST 93 – 103 mm

RC4 110  
VACUUM FULL FIT
ПРЕИМУЩЕСТВА

–  Върховно прилепване на петата, 
благодарение на новия дизайн на 
подплатата на обувката

–  Обувката не протрива отвътре, 
благодарение на специалната 
конструкция на езика 

–  Значително по-голямо 
пространство в зоната на 
пръстите, за перфектно 
прилепване и топлина

ПОДПЛАТА НА ОБУВКАТА

–  100% безшевен език

–  Език, който намалява натиска

–  Зона за пръстите, която позволява 
лесно предаване на силата

ВЪНШЕН КОРПУС

–  VACU-PLAST

–  Състезателен кант

–  SOMA-TEC

ЩРАЙМЕРИ/ВЕЛКРО ЛЕНТА

–  Deflector

–  VACUUM

ФЛЕКС ИНДЕКС 110

LAST 93 – 103 mm

RC PRO W 90  
VACUUM FULL FIT
ПРЕИМУЩЕСТВА 

–  Уникална конструкция на 
подплатата на обувката с 
активни фит зони AFZ 

–  Лесни за ползване от жените 
щраймери

–  Безкрайно удоволствие от 
карането на ски, благодарение на 
невероятното прилепване

ПОДПЛАТА НА ОБУВКАТА

–  100% безшевен език

–  Добре прилагящ език

–  Активни фит зони AFZ

–  Твърдост на подплатата – средна

ВЪНШЕН КОРПУС

–  Специфичен маншет за жените

–  Добро сцепление на подметката

–  Здрава рама

ЩРАЙМЕРИ/ВЕЛКРО ЛЕНТА

–  ЩРАЙМЕРИ RC Pro W

–  Puffy – Black + Terminale white

ФЛЕКС ИНДЕКС 90

LAST 95 – 105 mm

ПЪРВATA ПОДПЛАТА НА СКИ ОБУВКАТА
С АКТИВНА ФОРМА
Активните фит зони на Fischer (AFZ) с технология 2K активно поддържат крака в трите обособени 

функционални зони. Резултатът: повече комфорт и по-добри резултати, благодарение на перфектна 

форма, която се адаптира динамично към движенията и анатомията на крака.

МОДЕЛ: RC PRO 120 THERMOSHAPE

ЗОНА НА КОМФОРТ
ПОВЕЧЕ КОМФОРТ ЗА ПО-ДОБРИ 
РЕЗУЛТАТИ
Силно изолиращ уплътнителен материал 
предпазва и затопля областта на стъпалото, 
която е чувствителна към натиск и студ, 
за по-голям комфорт и по-добри резултати.

ЗОНА НА СИЛА
ПРЕДАВАНЕ НА ПОВЕЧЕ СИЛА  
ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
Анатомичната рамка, направена от по-дебел материал, 
предава силата към външната обувка и така осигурява 
оптимален контрол. Чувствителните на натиск области 
на стъпалото допълнително са предпазени от рамката.

ЗОНА НА ГЪВКАВОСТ
МОДЕЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ВСЯКО 
ДВИЖЕНИЕ
Еластични преходни точки между твърдите 
и меките зони, плюс гъвкава 3D форма в 
областта на глезена гарантират перфектно 
пасване към крака, докато сте на ски.
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НАЙ-БЕЗКОМПРОМИСНИЯТ 
ПОДХОД ЗА ПРАВЕНЕ  
НА СКИ В СВЕТА
Всички ски Völkl са проектирани и конструирани на базата на концепцията “Perfect Setup”. Нашата 
философия е не само да променяме отделните компоненти на ските, а да хармонизираме всички 
аспекти, за постигане на най-добро цялостно поведение. 
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RACETIGER SPEEDWALL 
GS UVO 
СТРАНИЧЕН КАНТ/  
ДЪЛЖИНА [РАДИУС]

116_70_98 /175 [17,9], 180 [19,1], 
185 [20,3]

114_70_96 /165 [16,8], 170 [17,9] 

ТЕГЛО НА СКИТЕ

3170 г @ 175 с автомати

ТЕХНОЛОГИЯ 

UVO 

Powered by Titanium 

Speedwall 2.0 

ОСНОВА 

P-Tex 4500 

СЪРЦЕВИНА 

Speedwall Multilayer Woodcore 

АВТОМАТИ 

rMotion2 

ПРОФИЛ

TIP ROCKER 

RACETIGER RC UVO 
BLACK 
СТРАНИЧЕН КАНТ/  
ДЪЛЖИНА [РАДИУС]

119_72_101 /165 [15,4], 170 [16,4], 
175 [17,5] 

122_72_105 / 160 [13,1] 

ТЕГЛО НА СКИТЕ

2960 г @ 170 с автомати 

ТЕХНОЛОГИЯ 

UVO 

Powered by Steel 

Sidewall 

ОСНОВА 

P-Tex 2100 

СЪРЦЕВИНА 

Full Sensor Woodcore 

АВТОМАТИ 

xMotion 

ПРОФИЛ

TIP ROCKER 

// по-голяма маневреност

// по-тихо плъзгане и по-добър контрол

// по-голяма подвижност и по-бърза реакция

// по-малко усилие чрез по-ниско общо тегло

//  по-добри резултати чрез уникална 3D технология 
за поемане на трусовете и вибрациите

RMOTION2 

//  значително по-лека състезателна повърхност 
за оптимална гъвкавост и максимално сцепление

//  20% по-широика конструкция за подобряване на 
предаването на силата

ПРОФИЛ TIP 

// подвит нагоре в зоната на върха 

//  традиционен свод в средната част

МАТЕРИАЛ НА ОСНОВАТА 

// P-TEX 4500 

WORLD CUP

//  с параметри по правилата на Световната купа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

на пистата

извън пистата

твърд сняг

мек сняг

къси завои

широки завои

спортно каране

отклонение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

на пистата

извън пистата

твърд сняг

мек сняг

къси завои

широки завои

спортно каране

отклонение

RACETIGER SPEEDWALL SL UVO

БЕЗКОМПРОМИСНО

РАДИКАЛНИ

POWERED BY TITANIUM 

//  извънредно тънка и здрава алуминиева сплав

//  перфектни характеристики на абсорбиране

МНОГОПЛАСТОВА ДЪРВЕНА СЪРЦЕВИНА SPEEDWALL

//  участъкът от масивна дървесина непосредствено до 
страничния ръб осигурява по-добро предаване на силата, 
подобрява сцеплението на ръба и го поддържа устойчив срещу 
външни сили

//  леката иглолистна дървесина в средата на ската осигурява 
по-горяма подвижност и маневреност и намалява общото 
тегло на ските 

//  комбинацията от два вида дървесина, преминаваща през 
цялата дължина на ската допринася за оптимално разпределена 
твърдост на ската, което позволява по-прецизното й 
насочване
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БЕЗКОМПРОМИСНО 
УНИВЕРСАЛНИ
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RTM 86 UVO 
СТРАНИЧЕН КАНТ/  
ДЪЛЖИНА [РАДИУС]

132_86_114 / 167 [16,0], 
172 [17,0], 177 [18,1], 182 [19,3] 

ТЕГЛО НА СКИТЕ

3200 г @ 170 с автомати 

ТЕХНОЛОГИЯ 

UVO 

Powered by Titanium 

3D.Ridge

3D Sidewall

ОСНОВА 

P-Tex 4500 

СЪРЦЕВИНА 

3D.Ridge Core

АВТОМАТИ 

iPT WideRide XL 

ПРОФИЛ

XTD TIP&TALE ROCKER 

RTM 84 UVO 
СТРАНИЧЕН КАНТ/  
ДЪЛЖИНА [РАДИУС]

131_84_112 /162 [14,7], 167 [15,8], 
172 [16,8], 177 [17,9], 182 [19,0] 

ТЕГЛО НА СКИТЕ

3190 г @ 170 с автомати 

ТЕХНОЛОГИЯ

UVO 

Powered by Steel

3D.Ridge

3D Sidewall

ОСНОВА 

P-Tex 2100 

СЪРЦЕВИНА 

3D.Ridge Core

АВТОМАТИ 

iPT WideRide XL 

ПРОФИЛ

XTD TIP&TALE ROCKER 

// по-голяма маневреност

// по-тихо плъзгане и по-добър контрол

// по-голяма подвижност и по-бърза реакция

// по-малко усилие чрез по-ниско общо тегло

//  по-добри резултати чрез уникална 3D технология за поемане на трусовете 
и вибрациите

POWERED BY TITANIUM 

//  извънредно тънка и здрава алуминиева сплав

//  перфектни характеристики на абсорбиране

IPT WIDERIDE XL 

//  най-широките (прибл. 40% по-широка от предишния модел) автомати

//  свръх прецизна система автомати с фрезовани слотове

//  свръх директна система автомати: директно свързани с дървената 
сърцевина 

ПРОФИЛ XTD-TIP&TAIL 

//  най-късият изпъкнал профил под 
стъпалото за бърза реакция

//  по-дългияг ROCKER профил позволява 
свободно и лесно управление 

//  по-твърдият кант и по-меката 
средна част осигуряват по-голяма 
стабилност при висока скорост

//  изключителна управляемост 

МАТЕРИАЛ НА ОСНОВАТА

// P-TEX 4500 

WORLD CUP

//  с параметри по правилата на 
Световната купа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

на пистата

извън пистата

твърд сняг

мек сняг

къси завои

широки завои

спортно каране

отклонение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

на пистата

извън пистата

твърд сняг

мек сняг

къси завои

широки завои

спортно каране

отклонение

RTM
БЕЗКОМПРОМИСНО

УНИВЕРСАЛНИ

//  прецизно реагиране на натиска 
на тялото; прецизен контрол при 
предаване на силата от върха до 
задния край

// ултра леки

// намалени сили на ротация



36 I www.maxsport-bg.com www.maxsport-bg.com I 37 

FLAIR SC 
СТРАНИЧЕН КАНТ/  
ДЪЛЖИНА [РАДИУС]

122_73_103 / 153 [12,4], 
158 [13,4], 163 [14,3] 

ТЕГЛО НА СКИТЕ

2750 г @ 170 с автомати 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Powered by Steel

Sidewall 

СЪРЦЕВИНА 

WoodCore Light 

АВТОМАТИ 

xMotion LIGHT 

ПРОФИЛ

TIP ROCKER

FLAIR 74
СТРАНИЧЕН КАНТ/  
ДЪЛЖИНА [РАДИУС]

123_74_95 / 141 [11,8], 
148 [13,2], 155 [14,8], 162 [16,4] 

ТЕГЛО НА СКИТЕ

2430 г @ 170 с автомати 

ТЕХНОЛОГИЯ 

XTD PROGRESSive Technology 

СЪРЦЕВИНА 

Dual WoodCore Light 

АВТОМАТИ 

4Motion 

ПРОФИЛ

TIP ROCKER

//  прецизно реагиране на натиска на тялото: прецизен 
контрол при предаване на силата от върха до задния край

//  ултра леки

// намалени сили на ротация

POWERED BY CARBON 

IPT WIDERIDE XL LIGHT 

//  най-широките (приблизително 40% по-широки от 
предишния модел) автомати

//  свръх прецизна система автомати с фрезовани слотове

// автомати, директно свързани с дървената сърцевина

на пистата

извън пистата

твърд сняг

мек сняг

къси завои

широки завои

спортно каране

отклонение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОФИЛ XTD-TIP&TAIL 

//  най-късият изпъкнал профил под стъпалото за бърза 
реакция

//  по-дългият ROCKER профил позволява свободно и 
лесно управление 

//  по-твърдият кант и по-меката средна част осигуряват 
по-голяма стабилност при висока скорост

//  изключителна управляемост 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

на пистата

извън пистата

твърд сняг

мек сняг

къси завои

широки завои

спортно каране

отклонение

БЕЗКОМПРОМИСНО

СПОСОБНИ
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УСПЕШННО СЪЧЕТАНИЕ 
НА СПОРТ И МОДА
Благодарение на успешното съчетаване на спорта и модата, VIST е една от най-известните 
марки в ски сектора. С течение на годините, спонсорствота на различни национални ски 
отбори, лимитираните серии на модните линии за скиори, наречени „Snow Leopard“ и 
„Aurum“, заедно с атрактивните рекламни кампании, които включват сътрудничество 
с Оливиеро Тоскани, се превърнаха в отличителна черта на компанията, показваща 
нейната висока техническа експертиза, точен инстинкт за най-новите модни тенденции 
и неудържим дух за иновации. VIST обръща внимание на детайлите, с прецизно спазване на 
стандартите за най-високо качество в областта на технологиите и функционалността.

Отличителнен белег на компанията е способността й да поддържа уникален силует и 
дизайн, както на оборудването, така и на облеклото и аксесоарите, което придава на 
найните клиенти изключителен външен вид.



40 I www.maxsport-bg.com www.maxsport-bg.com I 41 

KIO
боти
Ботите „Кио“ са подходящи за разходка, както в града, 
така и в планината. Едноцветни, с връзки в същия цвят, 
тези обувки имат гумени, устойчиви на атмосферни 
влияния подметки, вълнена вата и 100% PE подплата. С 
лого на „VIST“ върху езика.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Предпазват от студ

Непромокаеми

Ветроупорни

СКИ ШИК ОТ VIST 
Най-качествени материали, изискана изработка, 
изключителен дизайн, съчетан с прецизен усет към 
детайлите, силуетите и агресивните цветове. Продуктите 
на VIST са най-точният израз на италианския начин на 
живот на снега: строго технически модели, обогатени с 
функционални детайли за скиори с високи технически умения, 
и модерни ски обелекла, които са изключително подходящи 
и за свободното време, като например дамските и мъжете 
пухени якета с двойно предназначение.

За сезон 2016/2017 г. е задължително екстремното, 
свободно и творческо използване на цветовете.

Платовете и ватирането са от най-качествените 
материали, предлагани на пазара: платовете са главно Toray 
с мембрана Dermizax, произведени от японската компания 
Toray, която обръща специално внимание на задържането 
на топлина и непромокаемостта. Вата Valtherm за пълнеж; 
пух в съотношение 90 към 10 за пухени якета. Яки от 
естествена кожа, с богати цветове, пухени яки от щраус и 
от черен петел, с пера, добити без злоупотреба с животни, 
и кристални апликации и пришити емблеми с логото на VIST, 
които открояват дамските модели. Освен цветните ски, 
каски, ръкавици и шапки, които хармонират с мъжките и 
дамските облекла, е разработена новата линия за бельо 
на VIST от безшевен компресиран плат Dryarm, който 
осигурява различна степен на плътно прилепване върху 
мускулите и гарантира дишане на плата 167 пъти по-голямо 
от памучния.

AMELIA
ски яке с изолация от пух
Предлагано в лимитирана серия, якето AMELIA е много 
специално, с елементи, които го правят уникално по рода 
си. Ръчно апликираните пера върху предната и задната 
ивица и яката от пера от щраус и черен петел превръщат 
това яке в „задължителен“ елемент, създадено за 
жената, която обича да е уникална.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Предпазва от студ

Непромокаемо

Въздухопропускливо

Елегантнен дизайн по тялото

ВЪНШЕН МАТЕРИАЛ: Toray FX3364

ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ: 100-грамова вата Valtherm

ДЕТАЙЛИ: Отлично запечатани шевове, 2 външни джоба, 
1 джоб за ски-карта, вътрешен джоб, пристягащ талията 
колан, подвижна регулираща се качулка, апликация с пера, 
подвижна яка.

Държина 157 – 165

Размери 123 – 70 – 99 мм

Радиус 14,2 – 14,5

Динамичен радиус 2,7 – 3,1

Настройка 88° / 0,5 °

Планка 09 – SPEEDSPACER

Автомати 84 – VSP310

Тегло 2224 – 2376 г (1/2 чифт)

Твърдост: меки

Терен: всякакъв терени

Особености: спортни завои

Конструкция: традиционния 
сандвич

Сърцевина: Ламинирано 3T дърво

Горна повърхност: DTC – Durable 
Titanal Carbon

Горен кант: Offset Alu – Top Edge

Материал на страничната 
стена: ABS

Пързаляща се повърхност: ISO 
7200 / UHMV Sintered Graphite 
Highspeed Black

Вложка в пързалящата се 
повърхност: Сребърно V

СКИ HERA
Проектирани и произведени в Италия от изключително 
висококачествени материали, HERA са ски, леки и 
лесни за ползване. Предлагат се в лимитирана серия, 
предназначени за решителната и дръзка жена, която 
обича да изпъква сред останалите. По цялата си дължина 
ските са покрити с лента от пера от патица, обикновена 
кафявоглава потапница и черни и бели пера от фазан, 
в естествения им цвят, получени от рециклирани 
хранителни отпадъци. Апликирането на перата е изцяло 
ръчен процес, изпълнен с голяма компетентност и 
майсторство. Фактът, че са 100% ръчно произведени 
в Италия, ги прави уникални ски, които могат да се 
отличават едни от други. Разлики от този тип, вложени 
нарочно в ските, не следва да се смятат за слабо място, 
а за ценно качество, което показва уникалността на 
всеки отделен чифт ски HERA. Ските са оборудвани с 
планки VIST SpeedSpacer и автомати VIST VSP310, които 
осигуряват максимална безопасност и функционалност.

LUDOVICA
изолирани ски 
панталони
Тези панталони се отличават със 
запечатани шевове на критичните 
места. Имат снежни гети и два 
големи странични джоба. Леки, но 
много топли, тези панталони са 
подходящи дори за най-студените 
дни. Вертикалните кантове от 
двете страни в контрастни 
цветове придават дължина на 
тялото. Цветовете на тези 
елегантни висококачествени 
панталони отговарят на цветовете 
на якетата и аксесоарите от 
същата линия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Предпазва от студ

Непромокаем

Въздухопропусклив

Елегантен дизайт по тялото

ВЪНШНА МАТЕРИЯ: Toray FX3364

ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ: 60-грамова вата Valtherm

ДЕТАЙЛИ: Запечатани шевове в критичните точки, 
2 външни джоба, гети за сняг
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СТРАСТ КЪМ СПОРТА, 
ЛЮБОВ КЪМ МОДАТА
През цялата си почти 20-годишна история компанията VIST успява да обособи своя ниша 
сред най-добрите състезатели в света на зимните спортове. В началото се фокусира 
върху изключителни права за производство на планки, но днес продуктовото портфолио 
на VIST е силно диверсифицирано: от техническа екипировка (ски, планки и автомати) до 
състезателна екипировка, както и висококачествени и модерни ски облекла, които също 
са идеални за отдих и развлечения. В сферата на спорта и състезанията, VIST е спечелила 
доверието на професионалистите в сектора и сега е официален доставчик на екипировка на 
руската федерация по ски, българските, украинските и унгарски национални отбори по ски и 
словашката звезда в слалома Вероника Велес-Зузулова. 
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ALBERTO
подплатено ски яке
Това яке е изключително технологична дреха с изчистена 
кройка и цял набор от практични детайли, като 
запечатани шевове, множество мултицелеви вътрешни 
и външни джобове, запечатани ципове, джоб за ски-карта, 
кърпичка за очила, регулируема и подвижна качулка, както 
и подвижна подплата. Подплатата е изработена от 
специален плат, тип „пчелна пита“, който позволява на 
въздуха да преминава под маската за сняг и да циркулира 
през якето: по този начин, неприятното усещане за 
студ и влага от въздуха в дрехата изчезва и прави 
продължителното каране на ски приятно и удобно. 
Двата основни цвята са разделени от бяла лента, която 
подобрява динамичните и спортните характеристики 
на модела, и го прави отличителен на трасето, дори от 
разстояние. ALBERTO е издържа на всякакви атмосферни 
условия, дори и най-суровите. Затова якето е идеалната 
дрехата за всяка ситуация на пистата и извън нея.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Предпазва от студ

Непромокаемо

Въздухопропускливо

Свободна кройка

ВЪНШНА МАТЕРИЯ: Toray FX3364

ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ: 100-грамова вата Valtherm

ДЕТАЙЛИ: Напълно запечатани шевове, 3 външни джоба, 
джоб за ски-карта, маншети от ликра, пристягащ колан 
на талията, 4 вътрешни многоцелеви джоба, кърпичка за 
очила, подплата с цип, регулируема подвижна качулка.

ALFREDO
подплатено ски яке
Това е яке с изключителна изработка, богато на 
практични детайли като запечатани шевове и ципове, 
много вътрешни и външни джобове, джоб за лифт карта, 
кърпичка за очила, подвижна качулка и яка.

Подплатата е от специална текстилна материя, 
позволяваща на въздуха да минава под яката и да 
циркулира в якето, като така се премахва неприятното 
усещане за студ и влага. Така карането на ски може да 
продължи дълги часове при пълен комфорт на скиора.

Графично, дизайнът е решен в един основен цвят и още 
два контрастни тона. Надписът VIST е атрактивен и 
видим от лявата страна на якето

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Предпазва от студ

Непромокаемо

Въздухопропускливо

Свободна кройка

ВЪНШНА МАТЕРИЯ: Toray FX3364

ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ: 100-грамова вата Valtherm

ДЕТАЙЛИ: Напълно запечатани шевове, 3 външни джоба, 
джоб за ски-карта, маншети от ликра, пристягащ колан 
на талията, 3 вътрешни многоцелеви джоба, кърпичка за 
очила, подплата с цип, регулируема подвижна качулка.

LAPO ски панталон 
Този панталон осигурява максимално удобство и 
изпъква със семплия си, елегантен дизайн. Техническата 
водоустойчива материя е смес от найлонови влакна, 
усукани и оцветени, така че да засилват цвета и да 
придават трептящ визуален ефект. Леки, но топли, 
панталоните са оборудвани с четири големи външни 
джоба, маншети за сняг, регулируем размер на талията и 
запечатани шевове във всички критични точки. Логото 
Vist стои на големия страничен джоб на бедрото.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Предпазва от студ

Непромокаемо

Въздухопропускливо

Свободна кройка

ВЪНШНА МАТЕРИЯ: Hoa Special Pro

ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ: 60-грамова вата Valtherm

ДЕТАЙЛИ: Напълно запечатани шевове, 4 външни джоба, 
маншети за сняг, регулируем размер талия
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REVOLUTION
REVOLUTION са мултифункцио-
нални ски, разработени за тези, 
които искат „всичко в един 
чифт”. И наистина, елементи 
като иновативните скосени 
страни, центърът, оформен за 
чист слалом и задната част – с 
форма за Super G, плюс сърцеви-
ната от дърво и фибростъкло 
правят тези ски подходящи за 
всяка ситуация. Идеален избор 
за онези скиори, които търсят 
забавление на пистата, като 
минават от къси към дълги ра-
диуси при завоите. Ските са 
оборудвани с VIST Speedlock 
Pro Light Step 20-16 White plates 
и автомати VIST VPM412 
SpeedLock.

Държина 166 – 174

Размери132 – 66 – 96,4 мм

134,6 – 66 – 96,4 мм

Радиус 13 – 13,5

Динамичен радиус 3 – 3,3

Настройка 88° / 0,5 °

Планка 0,7 – SLOCKPRSC2016L

Автомати 17 – VPM412 SL

Тегло 3317 – 3431 г (1/2 чифт)

Твърдост: средна

Конструкция: GF Nano Trapezoidal

Сърцевина: Ламинирано дърво

Горна повърхност: D3DT – 
Durable 3D Top

Горен кант: Fiberglas Rounded

Материал на страничната сте-
на: ABS

Пързаляща се повърхност: Nano 
High Speed

Вложка в пързалящата се по-
върхност: Vist Transp

SPORT-73 (black and 
white)
SPORT 73 Black & White са ски, 
предлагащи чудесен компромис 
за всички видове сняг и писти. 
Те са гъвкави и мобилни на об-
работени писти, както и на 
суров терен, като комбинират 
лесно завиване със скоростни 
качества. Разработени са за 
скиори от средно ниво, които 
работят върху върху по-атле-
тичния си стил. Леки и мощни, 
те са лесни за управление и да-
ват отлична маневреност. Еки-
пирани са с VIST SpeedLock Pro 
Super Light plates и автомати 
VIST VPM412, за да гарантират 
безопасност, функционалност 
и оптимален пренос на натиска 
върху снега.

Държина 158 – 167 – 176

Размери 127 – 73 – 107 мм

Радиус 12 – 13 – 15

Динамичен радиус 2,6 – 3 – 3,3

Настройка 88° / 0,5 °

Планка 06 – SPEEDSPACER

Автомати 71 – VSP310

Тегло 2343 г (1/2 чифт)

Планка 04 – SLOCKPR169SUPLI

Автомати 21 – VPM311SL

Тегло 3272 г (1/2 чифт)

Твърдост: средна

Конструкция: GF Nano APS

Сърцевина: Ламинирано дърво

Горна повърхност: D3DT – 
Durable 3D Top

Горен кант: Semi Cap

Материал на страничната сте-
на: ABS

Пързаляща се повърхност: ISO 
7200 / UHMV Sintered Graphite 
Highspeed Black

Вложка в пързалящата се по-
върхност: Vist + италианското 
знамe

SPORT 73 (rainbow)
SPORT 73 (rainbow) са ски, пред-
лагащи чудесен компромис за 
всички видове сняг и писти. Те 
са гъвкави и мобилни на обра-
ботени писти, както и на су-
ров терен, като комбинират 
лесно завиване със скоростни 
качества. Разработени са за 
скиори от средно ниво, които 
работят върху върху по-атле-
тичния си стил. Леки и мощни, 
те са лесни за управление и да-
ват отлична маневреност. Еки-
пирани са с VIST SpeedLock Pro 
Super Light plates и автомати 
VIST VPM412, за да гарантират 
безопасност, функционалност 
и оптимален пренос на натиска 
върху снега.

Държина 158 – 167 – 176

Размери 127 – 73 – 107 мм

Радиус 12 – 13 – 15

Динамичен радиус 2,6 – 3 – 3,3

Настройка 88° / 0,5 °

Планка 09 – SPEEDSPACER

Автомати 84 – VSP310

Тегло 2343 г (1/2 чифт)

Планка 13 – SLOCKPR169SUPLI

Автомати 25 – VPM311SL

Тегло 3174 г (1/2 чифт)

Твърдост: средна

Конструкция: GF Nano APS

Сърцевина: Laminated Wood

Горна повърхност: D3DT – 
Durable 3D Top

Горен кант: Semi Cap

Материал на страничната сте-
на: ABS

Пързаляща се повърхност: ISO 
7200 / UHMV Sintered Graphite 
Highspeed Black

Вложка в пързалящата се по-
върхност: Vist + италианското 
знамe

SNOW LEOPARD
Разработени за жени, които 
търсят максимален комфорт 
и бързина, без да жертват 
ефектния дизайн, който привли-
ча погледи на пистите. Лесни за 
каране, ултралеки, ските SNOW 
LEOPARD са 100% произведени 
в Италия и вършат чудесна ра-
бота на всички писти, без да са 
ви нужни отделни състезател-
ни ски. Екипирани са с планки 
VIST Speed Spacer и автомати 
VIST VSP310, за да гарантират 
безопасност, функционалност 
и оптимален пренос на натиска 
върху снега.

Държина 152 – 158

Размери121 – 71 – 106 мм

Радиус 10 – 11

Динамичен радиус 1,9 – 2,1

Настройка 88° / 0,5 °

Планка 90 – VIST JUNIOR PLATE

Автомати 07 – VJ90

Тегло 1757,5 – 1827,5 г 
(1/2 чифт)

Планка 06 – SPEEDSPACER

Автомати 85 – VSP311

Тегло 2430 – 2493 г (1/2 чифт)

Твърдост: меки

Конструкция: Traditioal Sandwich

Сърцевина: Wood Core Technology

Горна повърхност: D3DT – 
Durable 3D Top

Горен кант: Semi Cap

Материал на страничната сте-
на: ABS

Пързаляща се повърхност: ISO 
7200 / UHMV Sintered Graphite 
Highspeed Black

Вложка в пързалящата се по-
върхност: Vist + италианското 
знамe
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Grace
яке Dahlia
Външен материал

-  LYCRA® 4-way Stretch Twill 2L (NY 96%, PU 4%)

Подплата

- Пух

- Thunderon® Digenite Thermo

Вталена кройка

Детайли

- лакиран метален цип

- изкуствена кожа

- лого Phenix

Предлага се в 2 варианта – със и без кожа от 
миеша мечка на качулката

Grace
панталон Jet
Външен материал

-  LYCRA® 4 – way Stretch Twill 3L  
(NY 94%, PU 6% [PE 1005])

Тясна кройка

Детайли

- Метален цип Vislon®
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Origin Plus
Shade Jacket
Външен материал

- SAKIORI Print 4-way Stretch Taffeta 2L

- 2-way Stretch Taffeta 2L (PE 100%)

Подплата

- Thunderon ® Digenite Thermo

- Phenix Nestlation

Стандартна кройка

Детайли

- SAKIORI Print

- Водоустойчив цип

- Светлоотразително черно лого Phenix

Origin Plus
Shade Pants
Външен материал

- SAKIORI Print 4- way Stretch Taffeta 2L

Подплата

- Thunderon® Digenite Thermo

- Phenix Nestlation

Стандартна кройка

Детайли

- SAKIORI Print

- Водоустойчив цип

- Светлоотразително черно лого Phenix
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EЛЕГАНТНИ И СЕКСИ 
СКИ ЕКИПИ ОТ 
EMPORIO ARMANI EA7
Колекцията EA7 Есен/Зима 2017 е изцяло посветена на ските. Разделена е в три прекрасни 
линии, наречени съответно Екстремните ски, Забавните ски и Елитните ски.
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ЕКСТРЕМНИТЕ СКИ
Тази линия екипи е идеална за претенциозния скиор, 
който иска върхови изпълнения. Насладете се на лекота, 
дишащи материи и превъзходен комфорт с якето Toray 
и ексклузивната му технология Thermore®. Напълно 
водоустойчиво, якето Toray ви гарантира сухота и при 
най-екстремните изпълнения.

Ако това не е вашето яке, линията включва и широк 
набор от топли, супер леки якета Toray Delfy и Pertex, с 
които преходът от пистата към заведенията на града 
става неусетно и елегантно.

Независими от пола на скиора, богата гама унисекс 
елементи за под якето допълват екипа. Хай-тек 
материите се комбинират с палитра от впечатляващи 
цветове, варираща от тъмносиньо до лимонено жълто.
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ЗАБАВНИТЕ СКИ
Класическият скиор ще бъде очарован от гамата 
топли, комфортни и практични екипи в тази линия. 
Напълно запечатани шевове с модерните продукти и 
технологии Klingler, Toray Dermizax и Gelanots осигуряват 
пълна водонепроницаемост, а цялостното ушиване е по 
италиански безупречно. Отвън някои модели имат ярки, 
впечатляващи графики в дизайна си или ефектни акценти. 
При панталоните можете да избирате от класическа 
кройка до по-широки крачоли в сноубордистки стил. 
Всички те, както и якетата, носят футуристичното 
лого EA7 в сребристо триизмерно изпълнение.

ЕЛИТНИТЕ СКИ
За скиора, който държи на последния писък в модата, се 
предлага хармоничен бленд от външен вид и съдържание. 
Стилни, хай-тек екипи, с които ще изпъквате на 
пистите, якетата от тази линия включват материи 
като Marzotto Scudo, прецизно изработени детайли от 
екокожа и специални плетени маншети
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VENOM SL
Дължина 110-135 см

Тегло 273 г (120 см)

Материал Aluminium HTS 6.5/Aramid-Carbon

Диаметър 16/14 мм

ТЕД ЛИГЕТИ (САЩ)

ВИКТОРИЯ РЕБЕНСБУРГ (ГЕРМАНИЯ)

WORLDCUP RACING GS 
Дължина 120-140 см

Тегло 256 г (120 см)

Материал Aluminium HTS 6.5

Диаметър18 мм

WORLDCUP RACING SL 
Дължина 110-140 см

Тегло 268 г (120 см)

Материал Aluminium HTS 6.5

Диаметър18 мм
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WORLDCUP RACE COACH FLEX S GTX
Конструкция: New Race Fit, Advanced Pre-Curve

Характеристики: 

-  Glide Zone: LEKI Flex Panel, Ceramic Enforced EVA Finger 
Pads, Flex Zone

-  Grip Zone: Silicone Enforced Grip Pads, Flex Cuff

Основен материал: Softshell (100% Polyester), Ceramic 
Shell, Neoprene (60% Rubber, 40% Nylon)

Материал на дланта: Premium Goatskin (100% кожа), 
Silicone Nash (60% Nylon, 40% Polyurethane)

Мембрана: GORE-TEX® (62% ePTFE, 38% Polyamide)

Изолация: Thinsulate (65% Polyolefi n, 35% Polyester)

Подплата: Makes Dry (100% Polyester)

GRIFFIN PRO S SPEED SYSTEM
Конструкция: Pro Fit, advanced pre-curve

Характеристики: EVA Knuckle and Finger Pads, Flex Cuff, 
Speed System

Основен материал: Premium Goatskin (100% кожа), 
Neoprene (60% Rubber, 20% Polyester, 20% Nylon)

Материал на дланта: Premium Goatskin (100% кожа), 
Silicone Nash (60% Nylon, 40% Polyurethane)

Изолация: Hyperloft (100% Polyester)

Подплата: Micro Bemberg (100% Polyester)

FUSE S MF TOUCH
Конструкция: Comfort Fit

Характеристики: New invisible mf touch, Flex Cuff

Основен материал Material: Premium Goatskin (100% кожа)

Материал на дланта: Premium Goatskin (100% кожа), 
Silicone Nash (60% Nylon, 40% Polyurethane)

Изолация: Primaloft (100% Polyester)

Подплата: iDry (100% Polyester)

МАНФРЕД МЬОЛГ (ИТАЛИЯ)
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НИЕ ЩЕ ВИ ЗАВЕДЕМ ДОТАМ.
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1. MOBILITY CUFF
MOBILITY CUFF СЪС S.A.S.

(САМОАДАПТИРАЩА СЕ СИСТЕМА)

42° ДВИЖЕНИЕ НА КРАКА

НАМАЛЯВА АВТОМАТИЧНО ВСЯКАКВИ 
ЛУФТОВЕ

2. LIFT LOCK ЩРАЙМЕРИ
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЕКИ, ИЗЦЯЛО 
АЛУМИНИЕВИ ЩРАЙМЕРИ  
С ИНОВАТИВЕН МЕХАНИЗЪМ НА 
ЗАКОПЧАВАНЕ 

3. LOW TECH INSERT
DYNAFIT СЕРТИФИЦИРАНИ

СЪВМЕСТИМИ С АЛПИЙСКИ ТИП 
АВТОМАТИ (ISO5355)

СЪВМЕСТИМИ С ТУРИНГ ТИП АВТОМАТИ 
(ISO9523)

4. ЗАЩИТА ОТ ВОДА  
AQUA STOP
НОВА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВОДА

ДВУКОМПОНЕНТЕН МАТЕРИАЛ С ДВОЙНА 
ОРЕБРЕНА СТРУКТУРА

5. ПОДПЛАТА C.A.S. 
ПРЕЦИЗНО И СТЕГНАТО АНАТОМИЧНО 
ПРИЛЯГАНЕ

АДАПТИВНОСТ

ЛЕКО ТЕГЛО:450 Г

ДИШАЩА МЕМБРАНА

6. КОРПУС C.A.S. 
АНАТОМИЧНО ОФОРМЕН КОРПУС

ЗАПАЗВА ИНДИВИДУАЛНАТА ФОРМА  
ПО-ПРЕЦИЗНО

POWER LIGHT дизайн
Материалът полиетер прави тялото на обувката 2,5 пъти 
по-твърдо и 30% по-тънко от обичайните ски обувки.

30% по-тънки 2,5X по-твърди

ПОКОРИ 
СВОЯТА ПЛАНИНА.

Най-леката 
полиетерна ски обувка с четири щраймера, правена някога.
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TEN.2 75 W C.A.
КОРПУС: полиолефин

МАНШЕТ: полиолефин I-Rebound

ПОДМЕТКА: ISO 5355

ПОДПЛАТА: W ULTRAFIT Merino

ЗАТЯГАЩА ЛЕНТА: 45 мм

COCHISE 120 DYN
C.A.S.: корпус и подплата

КОРПУС: двукомпонентен 
полиестер

МАНШЕТ: двукомпонентен Triax 3.0

ПОДМЕТКА: ISO 5355 bi-material with 
low tech 

Mobility Cuff: NEW – Self Adjusting 
System

ПОДПЛАТА: ULTRAFIT PRO CAS 
liner, adj tongue

ЩРАЙМЕРИ: 4 micro full ALU 
screwed with Lift Lock

ЗАТЯГАЩА ЛЕНТА: 45 мм

MACH1 130 MV
C.A.S.: lкорпус и подплата

КОРПУС: полиетер

МАНШЕТ: полиетер с карбонова 
вложка в задната част

ПОДМЕТКА: ISO 5355 
двукомпонентен материал

ПОДПЛАТА: C.A.S. – ULTRAFIT PRO

ЩРАЙМЕРИ: 4 micro ALU screwed 
buckles & catches

ЗАТЯГАЩА ЛЕНТА: 45 мм Power 
Lock strap easy adj

MACH1 100 MV
C.A.S.: корпус

КОРПУС: полиестер

МАНШЕТ: полиолефин

ПОДМЕТКА: ISO 5355

ПОДПЛАТА: ULTRAFIT

ЩРАЙМЕРИ: 4 micro ALU easy adj. 
top cuff ratchet

ЗАТЯГАЩА ЛЕНТА: 35 мм

TEN.2 90 HV
КОРПУС: PU Trasp.

МАНШЕТ: полиолефин I-Rebound

ПОДМЕТКА: ISO 5355

ПОДПЛАТА: ULTRAFIT

ЗАТЯГАЩА ЛЕНТА: 35 мм

R9.3 150
КОРПУС: полиетер 

МАНШЕТ: полиетер

ПОДМЕТКА: WC

ПОДПЛАТА: WC с връзки

ЩРАЙМЕРИ: 4 micro race WC 
screwed

ЗАТЯГАЩА ЛЕНТА: 50 мм
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СИСТЕМАТА  
KJUS
Дава възможност на спортистите да се концентрират напълно върху 
повишаване на своите резултати. Дали по склоновете или в ежедневието, 
облеклото KJUS дава неограничена свобода на движение, поддържа топлината 
на тялото балансирана и ви предпазва от екстремните метеорологични условия. 
KJUS-система е в основата на всичко, което KJUS прави и обхваща основните 
елементи на облекло с тази марка: K-Climate, K-Motion and K-Craft.

K-Climate: управление на влагата, терморегулиране, вентилация, многослойност

K-Craft: технически напредничава конструкция, иновативни материали, 
интелигентни детайли, първокачествено производство

K-Motion: 3D-еластична структура, перфектнo пасване, анатомична форма, 
лекота 
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Мъжко яке  
Formula DLX 
Историята на успеха на якето Formula на KJUS 
достига кулминацията си с тази луксозна версия, 
характеризираща се с несравнима изработка и 
първокласна функционалност.

Описание

• Джоб за пари с цип

• Снегоустойчив джоб за мобилен телефон

• Външен джоб с цип YKK® в долната задна част 

• KJUS AC-Vent™: спечелила награди вентилационна 
система

• Уникална апликация с швейцарска 3D пяна

Воден стълб   30 000 мм

Степен на дишане  35 000 г/м2 / 24 ч

Мъжко яке  
Frameworks
В сътрудничество с Toray, KJUS разработи изключителна, 
високотехнолигична еластична жакардови тъкан. За 
уникален вид и максимално представяне по време на 
вашите ски приключения.

Описание

• Подвижна качулка с нагласяне с една ръка

• Външен джоб с цип YKK® в долната задна част 

• KJUS AC-Vent™: спечелила награди вентилационна 
система

• Снегоустойчив джоб за мобилен телефон

• Джоб за пари с цип

Воден стълб   20 000 мм

Степен на дишане  24 000 г/м2 / 24 ч
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Мъжки панталони  
Razor Pro
• Мека защита на кръста, за да държи топло

• Задни джобове с подплата от трико и YKK® ципове

• Фиксиращи халки, за да свържете панталоните с 
якето KJUS

• Външно регулиране на талията за перфектно пасване

• Халки за колан

• Функционално предно закопчаване с 2 копчета, кука 
и YKK® цип

• Външна защита от ръбовете на ските от Schoeller®-
dynatec

Степен на дишане  35 000 г/м2 / 24 ч

Мъжки панталони  
Formula (fabric mix) 
• 4-посочна еластична подплата с вложки от микро 

полар на коленете и в седалищната зона

• Външна защита от ръбовете на ските от Schoeller®-
dynatec

• Фиксиращи халки, за да свържете панталоните с 
якето KJUS

• Външно регулиране на талията за перфектно пасване

• Халки за закачане на тиранти KJUS

• Функционално предно закопчаване с 2 копчета, кука 
и YKK® цип

• Джобове с подплата от трико и YKK® ципове

• Еластичен маншет със силиконова лента за защита 
от сняг

Воден стълб   20 000 мм

Степен на дишане  24 000 г/м2 / 24 ч
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Дамско яке Edelweiss
Якето Edelweiss има уникална 3D апликация. To ще ви даде 
елегантен и стилен вид по най-добрите ски курорти в 
света

• Регулируем с цип маншет за перфектно напасване

• Поло яка за комфортна топлина

• Подвижна качулка с нагласяне с една ръка

• Джон на гърдите с YKK® водоустойчив цип

• Два вътрешни джоба с YKK® ципове

• Почистваща торбичка за очила 

Воден стълб  20 000 мм

Степен на дишане  24 000 г/м2 / 24 ч

Дамски панталони Formula
Легендарните ски панталони се отново тук в много 
цветови варианти. Ние предлагаме модела Formula с 
мембрана Dermizax и еластична изолация FAST Thermocore.

• Еластичен маншет със силиконова лента за защита 
от сняг

• 4-посочна еластична подплата с вложки от микро 
полар на коленете и в седалищната зона

• Функционално предно закопчаване с 2 копчета, кука 
и YKK® цип

• Фиксиращи халки, за да свържете панталоните с 
якето KJUS

• Външно регулиране на талията за перфектно пасване

• Джобове с подплата от трико и YKK® ципове

• Външна защита от ръбовете на ските от Schoeller®-
Dynatec

• Напълно запечатани шевове за 100% защита от 
атмосферните влияния

Воден стълб  20 000 мм

Степен на дишане  12 000 г/м2 / 24 ч
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Ние вярваме, че за създаването на най-качествени 
продукти, трябва да надхвърлим очакванията на 
най-взискателните потребители. Търсенията 
и усилията никъде не са така големи, както в 
професионалния ски спорт.

Затова нашият отдел за проучване и 
разработване включва впечатляващ списък от 
професионални спортисти, инженери и дизайнери 
с дълги автобиографии в ски индустрията...

СТРАСТ.

КАЧЕСТВО.

ОПИТ.
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CPM82 THE UNIQUE

CONSTRUCTION

Sandwich Sidewall  Titanal Carbon

Carbon Top Layer  0.25 mm

Titanal Top Layer  0,5 mm

Woodcore  Silver Fir 

Titanal Base Layer  0,5 mm

Base UHM Graphite Sinter

FINISH

Edge Angle Base -1,0°

Edge Angle Side -2,0°

Edge Angle Effective 89°

TECHNOLOGY 

Single Radius

Standard Camber

Fast Grip Shovel

Hook Free Tail

HOLLOWTECH

BINDING

K12 Ti Full Black

SIDECUT 

Tip 127 mm

Waist 82 mm

Tail 109 mm

RX12 THE PRECISE

MX89 THE EXPERT

CONSTRUCTION

Sandwich Sidewall  Titanal

Sidewall ABS

Titanal Top Sheet 0,5 mm

Woodcore Ash

Titanal Base Sheet 0,8 mm

Base UHM Graphite Sinter

CONSTRUCTION

Sandwich Sidewall  Titanal

Sidewall ABS

Titanal Top Sheet 0,5 mm

Woodcore Ash | Silver Fir

Titanal Base Sheet 0,5 mm

Base UHM Graphite Sinter

FINISH

Edge Angle Base -1,0°

Edge Angle Side -2,0°

Edge Angle Effective 89°

FINISH

Edge Angle Base -1,0°

Edge Angle Side -2,0°

Edge Angle Effective 89°

TECHNOLOGY 

Elliptical Radius 

Standard Camber 

Fast Grip Shovel 

Fast Grip Tail 

HOLLOWTECH

TECHNOLOGY 

Elliptical Radius 

Standard Camber 

Fast Grip Tail 

HOLLOWTECH 2.0

BINDING

K12 Ti

K12 CTI PRO

BINDING

K13 Attack

K13 Attack Demo 

K12 CTI PRO

K11 CTI PRO

SIDECUT

Tip 129 mm

Waist 89 mm

Tail 113 mm

SIDECUT

Tip 118 mm

Waist 70 mm

Tail 100 mm
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TELMO
Спортен мъжки ски панталон 
TELMO е с подвижни тиранти и регулируема талия. 
Дишаща, водо- и вятъроустойчива ZIENER AQUASHIELD® 
мембрана (воден стълб 10 000 мм; степен на дишане 
10 000 г/мл / 24 ч.) осигурява топла и суха вътрешност. 
80 г/мл вата от високодишащ Thinsulate™ изолационен 
материал поддържа топлинния баланс дори при влага, 
гарантирайки възможно най-добрия комфорт.

TELMO
Спортен мъжки ски панталон 
TELMO е с подвижни тиранти и регулируема талия. 
Дишаща, водо- и вятъроустойчива ZIENER AQUASHIELD® 
мембрана (воден стълб 10 000 мм; степен на дишане 
10 000 г/мл / 24 ч.) осигурява топла и суха вътрешност. 
80 г/мл вата от високодишащ Thinsulate™ изолационен 
материал поддържа топлинния баланс дори при влага, 
гарантирайки възможно най-добрия комфорт.

TURRY
Спортно, функционално  
мъжко ски яке
С асиметрични цветни елементи. Дишаща, водо- и 
вятъроустойчива ZIENER AQUASHIELD® мембрана (воден 
стълб 10 000 мм; степен на дишане 10 000 г/мл / 24 ч.) 
осигурява топла и суха вътрешност. 100 г/мл вата от 
високодишащ Thinsulate™ изолационен материал поддържа 
топлинния баланс дори при влага, гарантирайки възможно 
най-добрия комфорт. По-дългите вентилационни отвори 
в комбинация със специални топли зони, позволяват 
оптимална регулация на телесната температура дори 
при интензивно физическо натоварване. Еластичната 
външна материя на якето обезпечава перфектна свобода 
на движенията.

TUJO
Спортно, функционално  
мъжко ски яке
Висококачествена комбинация от цвят и материя. 
Дишаща, водо- и вятъроустойчива ZIENER AQUASHIELD® 
мембрана (воден стълб 10 000 мм; степен на дишане 
10 000 г/млІ / 24 ч.) осигурява топла и суха вътрешност. 
100 г/мл вата от високодишащ Thinsulate™ изолационен 
материал поддържа топлинния баланс дори при 
влага, гарантирайки възможно най-добрия комфорт. 
Благодарение на множеството детайли, като вътрешен 
джоб, джоб за телефон и еластична външна материя, 
това яке е перфектният избор за пистата.
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TAMBURA 
Високофункционално  
дамско ски яке 
Със симетрични цветни дизайнерски елементи. Дишаща, 
водо- и вятъроустойчива ZIENER AQUASHIELD® 
мембрана (воден стълб 10 000 mm; степен на дишане 
10 000 г/мл / 24 ч.) осигурява топла и суха вътрешност. 
100 г/мл вата от високодишащ Thinsulate™ изолационен 
материал поддържа топлинния баланс дори при влага, 
гарантирайки възможно най-добрия комфорт. По-
дългите вентилационни отвори в комбинация със 
специални топли зони, позволяват оптимална регулация 
на телесната температура дори при интензивно 
физическо натоварване. Еластичната външна 
материя на якето обезпечава перфектна свобода на 
движенията. Допълнителните детайли като различни 
по предназначение джобове и подвижна качулка, правят 
якето така желано от скиорите.

TATIKI
Спортно и стилно дамско ски яке
TATIKI е с мек, изкуствен пух. MICRO DOWN полиестерният 
пух е лесен за поддръжка; не задържа никакви миризми и е 
най-висококачествената алтернатива на естествения.

Дишаща, водо- и вятъроустойчива ZIENER AQUASHIELD® 
мембрана (воден стълб 10 000 мм; степен на дишане 10 000 
г/млІ / 24 ч.) осигурява топла и суха вътрешност. 100 г/мл 
вата от високодишащ Thinsulate™ изолационен материал 
поддържа топлинния баланс дори при влага, гарантирайки 
възможно най-добрия комфорт. По-дългите вентилационни 
отвори в комбинация със специални топли зони, позволяват 
оптимална регулация на телесната температура дори 
при интензивно физическо натоварване. Допълнителните 
детайли като различни по предназначение джобове и 
подвижна качулка, правят якето така желано от скиорите. 
Отличителна характеристика на това яке е неговата 3D 
mesh яка. Меката материя се обгръща перфектно врата и 
осигурява оптимална защита на брадичката.

TAIPA
Многофункционален  
дамски ски панталон
TAIPA е с възможност за регулиране на талията. 
Дишаща, водо- и вятъроустойчива ZIENER AQUASHIELD® 

мембрана (воден стълб 10 000 мм; степен на дишане 
10 000 г/мл / 24 ч.) осигурява топла и суха вътрешност. 
80 г/млІ вата от високодишащ Thinsulate™ изолационен 
материал поддържа топлинния баланс дори при влага, 
гарантирайки възможно най-добрия комфорт.

TEME 
Многофункционален  
дамски ски панталон
TEME е със по-тясна кройка и регулируема талия.

Дишаща, водо- и вятъроустойчива ZIENER AQUASHIELD® 

мембрана (воден стълб 10 000 мм; степен на дишане 
10 000 г/мл / 24 ч.) осигурява топла и суха вътрешност. 
80 г/мл вата от високодишащ Thinsulate™ изолационен 
материал поддържа топлинния баланс дори при 
влага, гарантирайки възможно най-добрия комфорт. 
Еластичната външна материя позволява голяма свобода 
на движенията и прави панталона идеален избор за 
всички скиори.
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AVATINE
Функционален детски ски 
панталон 
Панталон с подвижни тиранти. Дишаща, водо- и вятъро-
устойчива ZIENER AQUASHIELD® мембрана (воден стълб 
10 000 мм; степен на дишане 10 000 г/мл / 24 ч.) осигурява 
топла и суха вътрешност. Вашето дете ще бъде на 
топло и сухо, независимо от времето, благодарение на 
120 г вата. Панталонът е с тясна, елегантна кройка, 
така че да стои перфектно дори на най-слабите деца. 
Висока талия в задната част и защитени от сняг 
шевове, пазят децата сухи, независимо от техните 
снежни приключения.

ABUDI
Модерно детско ски яке
Дишаща, водо- и вятъроустойчива ZIENER AQUASHIELD® 
мембрана (воден стълб 10 000 мм; степен на дишане 
10 000 г/мл / 24 ч.) осигурява топла и суха вътрешност. 
Като резултат, якето е подходящо за всякакво време, а 
неговата 140 г вата предпазва от студа. Топла подплата 
на гърба дава допълнителна изолация в тази област. 
Модерни детайли като подвижна яка от изкуствена 
кожа и външни джобове, правят якето подходящо както 
за ски, така и за ежедневна употреба. 

ARWEN
Функционален детски ски 
панталон
Дишаща, водо- и вятъроустойчива ZIENER AQUASHIELD® 
мембрана (воден стълб 10 000 мм; степен на дишане 
10 000 г/мл / 24 ч.) осигурява топла и суха вътрешност. 
Като резултат, якето е подходящо за всякакво време, 
а неговата 100 г вата предпазва от студа. Шевове и 
подгъви със защита срещу сняг правят якето подходящо 
за всякакви снежни приключения. Външният страничен 
джоб е допълнитен дизайнерски елемент.

AGNOLO
Функционално детско ски яке 
Дишаща, водо- и вятъроустойчива ZIENER AQUASHIELD® 
мембрана (воден стълб 10 000 мм; степен на дишане 
10 000 г/мл / 24 ч.) осигурява топла и суха вътрешност. 
Като резултат, якето е подходящо за всякакво време, а 
неговата 140 г вата предпазва от студа. Топла подплата 
на гърба дава допълнителна изолация в тази област.
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HI-EPSHARD
SHELL

JET VISION CHANGEABL E
INTERIORCONTRO L

AIRSTREA MERGO 3

ATTELAS VISOR QVM A9090
Първата каска, която може да променя размера си! Патентованата ERGO3 е нова, уникална технология, която позволява 
на корпуса на каската да се адаптира към размера на главата. Лесна и интуитивна настройка дава възможност за 
перфектно напасване към всяка форма на главата. Прецизна заключваща система позволява вътрешната част на каската 
да се разшири или свие с едно просто движение. Подплънките за уши и качествената кожена и текстилна вътрешност 
на тази твърда каска също допринасят за перфектно пасване и комфорт, предпазват от въздушно течение и дават 
усещане за сигурност. Материята CoolMax® осигурява по-бързо отстраняване на влагата. 

Лесните за употреба вентилационна система и маска са други изключителни характеристики на тази каска. 
Вентилацията и маската могат да бъдат контролирани само с едно движение, дори с ръкавици и при висока скорост. 
QuattroVarioflex mirror технологията на маската елиминира отраженията, разсейващите отблясъци и инфрачервените 
лъчи. Автоматично адаптиране на степента на затъмнение спрямо околната светлина. Маската има подплата в 
долната част и достатъчно пространство зад себе си, позволяващо носенето на очила под нея. Маската предлага и 
впечатляващо поле на видимост от 180°. Ниво на протекция: S2-3
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INMOLD TEC

CHANGEABL E
INTERIOR

RUN SYSTEM 
ERGO SN OW

NECKWARMER

AIRSTREA M
CONTRO L

REMOVABLE
EARPADS

SCARA 
SCARA е най-тънката каска на Alpina. Благодарение на характеристиките 
си като подвижни наушници, Run System Ergo Snow регулиране и леката 
Inmold конструкция, Scara се явява най-продаваната каска сред спортните 
ентусиасти.
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PANOMA MAGNETIC Q+MM
• Степен на защита: S1

• Поларизация

• Увеличение на контраста

• Thermoblock 

MAGNETIC плака

+ Степен на защита: S3

+ Напълно огледални

+ Цилиндрична плака

PANOMA MAGNETIC Q+S
• Степен на защита: S1

• Поларизация

• Увеличение на контраста

• Thermoblock 

MAGNETIC плака

+ Степен на защита: S3

+ Цилиндрична плака

PANOMA
Широк ъгъл на видимост и перфектна вентилация. С широко 
вътрешно пространство и прорези в рамката, те могат да бъдат 
носени върху нормални очила. Panoma са предлагат в Magnetic 
версия с допълнителни плаки, които могат да бъдат поставени 
при силно слънце или Quattroflex при дифузно осветление. 

GRANBY MM
Произведение на изкуството: стилен дизайн без рамка със сферичен 
огледален визьор; по-голяма сигурност заради големината му; по-добра 
видимост при мъгла; перфектно пасване върху главата, без хлъзгане.

• Степен на защита: S2/S3

• Напълно огледални

• Thermoblock

• Сферична плака

SCARABEO HM
Авангардната SCARABEO ски маска поставя нови стандарти във формата и 
стила с нюанс на ретро дизайн. Тази маска е с 3 различни оптични технологии 
и 6 цветови варианта. Комфортната рамка и еластична лента осигуряват 
перфектно пасване на всяка глава или каска. 

• Степен на защита: S2

• Леко огледални

• Thermoblock

• Цилиндрична плака
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POC каски
POC работи интензивно с водещи експерти в различни области, за да разработи най-надеждните ски 
каски и сноуборд каски. Различни концепции и технологии за различните нужди, новаторски решения за 
това как да се намали удара в случай на инцидент – това е начинът, по който POC ви гарантира, че 
винаги имате оптимална безопасност и получавате максимално удоволствие от спорта.
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Fornix Backcountry MIPS
Fornix Backcountry MIPS е лека, подсилена с 
арамид и добре вентилирана каска, базирана 
на носителя на много награди Fornix.

Оборудвана е с патентованата система 
MIPS за намаляване на ротационните сили до 
мозъка, в случай на страничен удар.

Якостта на опън на арамидните влакна 
е много висока и когато са споени в 
структурата на каската, те позволяват на 
енергията да бъде разпръсната по цялата й 
повърхност и да бъде по-добре абсорбирана.

Fornix е добре вентилирана, а системата за 
регулиране на размера дава възможност за 
персонализиране на напасването на каската, 
за да сте сигурни, че тя остава безопасно и 
удобно на мястото си. 

07

08

05
06

01
02

03

04

1. Технология MIPS (Multi-directional Impact Protection System – 
Многопосочна система за защита при удар).

2. In-mold каска с EPS подплата. 

3. Подсилен с армид мост за структурна стабилност и 
разсейване на енергията при удар.

4. Регулируема вентилация.

5. Recco рефлектор за спасяване при лавина. 

6. Отвори, които отвеждат парата от вашите очила.

7. Клипс за фиксиране на очилата.

8. Система за настройване на размера за по-голяма сигурност 
и удобство.

Skull Orbic Comp
Носителят на награди Skull Orbic Comp е 
проектиран с уникален подход към защитата 
и отговаря на изискванията, които идват с 
по-високите скорости, по-силните удари и 
повтарящите се удари от колчетата и вратите. 
Skull Orbic Comp има отклоняващ панел, който 
е в процес на патентоване, с EPP и VPD 2.0 
в предната част, което позволява ударите 
да се отклоняват с минимално предаване на 
енергия към главата. Отклоняващият панел 
също предпазва подплатата, която запазва 
целостта на шлема и гарантира, че той ще 
изпълни функциите си, когато най-много имате 
нужда от него – по време на истинско падане.

1. Високотехнологичен PC/ABS външен корпус. 

2. VPD слой отпред за максимална защита срещу многократни удари. 

3. Бариера против пробиване от армид в предната част.

4. EPP подплата.

5. Удобна подплата от LD пяна, лесна за сваляне за почистване.

6. Две сменяеми вложки за регулиране на размера.

7. Камери за ушите, проектирани за по-малко влияние върху баланса 
и слуха.

8. Клипс за фиксиране на очилата.

9. Отговаря на FIS RH 2013.

07
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06
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05
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Lobes
Lobes са предназначени за повишаване на вашата 
видимост. Те предоставят изключително широко 
зрително поле, което се постига чрез голям размер и 
външно разположение на плаката. Очилата са шприцовани 
до сферична форма, и после прецизно изрязани с помощта 
на компютърно управление. Това дава на външната плака 
превъзходни оптични качества.

• Ripel – хидрофобна и олеофобна обработка.

• Оптичен клас външна плака от поликарбонат (PC) .

• Вътрешна плака от целулозен пропионат (CP) .

• Покритие срещу надраскване и замъгляване.

• Трислойна лицева пяна.

• Силиконово захващане на вътрешната страна на 
лентата.

• Сферична форма за по-широко зрително поле.

LENSES BY LENSES BY

Retina Big Comp
Retina Big Comp идва с 2 плаки, специфично оцветени за 
състезатели. Направени са от оптичен клас PC/CP и са с 
покритие срещу надраскване и срещу замъгляване за по-
добра видимост и устойчивост.

Рамката от PU се приспособява към различните форми 
на лицето и запазва своята гъвкавост дори и при ниски 
температури. А трислойната лицева пяна и мекото 
текстилно покритие осигуряват комфортното й 
пасване. 

Retina Big Comp е съвместима са с всички видове плаки 
Retina Big.

• Ripel – хидрофобна и олеофобна обработка.

• Външна плака от оптичен клас поликарбонат (PC) .

• Вътрешна плака от целулозен пропионат (CP) .

• Покритие срещу надраскване и срещу замъгляване.

• Трислойна лицева пяна.

• Силиконово захващане на вътрешната страна на 
лентата.

• Включени са две специфично оцветени състезателни 
плаки: Опушено жълта и прозрачна.
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Energizer™ MK2
AirComplex-Zone 

3D Bionic Sphere® система – 50% 
по-голяма изпаряваща поеърхност

Air-Conditioning Channel®

SweatTraps®

ExpansionRibs™

SweatTraps®

SweatTraps® на гърба

Air Guides® 1 mm strong – 
подобрява циркулацията на 
въздуха

3D-BionicSphere® System на гърба

ShoulderPads™

Energizer™ MK2
Двустепенна 3D-BionicSphere® 
система

ExpansionKnee™

3D-BionicSphere® система

AirConditioningSpot™

X-Impact Technology™

Ski Rider 2.0 
Lady

Energy 
Accumulator®

ISO-Shoulder™

3D-BionicSphere® система 
в зоната на гърдите

3D-BionicSphere® система 
на гърба

ExpansionRibs™

X-Impact Technology™

SweatTraps®

Охлаждащият ефект на термобельото X-BIONIC® 

се активира, само когато започнете да се потите. 
Вашата пот е единственият ключ за умната му система 
за регулация. Уникална и ефективна, охлаждащата му 
сила се задейства точно, когато ви е нужна и регулира 
телесния ви микроклимат. Разработена от сериозни 
учени, системата е тествана и доказана от спортисти 
в изтощителни дисциплини. 

Познато ви е неприятното чувство да сте изпотени 
и след това да настръхнете от студ. Тялото ви 
вдига аларма: опасност от прегряване! Термобельото 
X-BIONIC® предотвратява тези студени вълни. Когато 
пък няма изпотяване, уникален процес впряга затопления 
от тялото въздух като термична изолация.

Energy 
Accumulator®

InsulationPads® в горната част 
на бедрата

Innerlap AirConditioning Zone®

Air-Conditioning Channel®

ExpansionKnee™

Двустепенна 3D-BionicSphere® 
система

AirConditioningSpot™

ISO-CalfPad™

X-BIONIC® Partial Kompression

ISO-Pad®

X-Impact Technology™

ТОПЛЯТ, КОГАТО ВИ Е СТУДЕНО.

ОХЛАЖДАТ, КОГАТО СЕ ПОТИТЕ. 

Ski Rider 2.0
Aktiv-bund®

Air-Conditioning Channel®

Air Guides®

AirFlow™ AnklePads 

X-Cross® лента 

Lambertz-Nicholson Achilles Tendon 
Protector™ 

Traverse AirFlow Channel System™ 

Защита на кожата

Защита на прасеца

Защита на петата 

Защита на пръстите

Защита на ходилото

Анатомично оформено стъпало



122 I www.maxsport-bg.com www.maxsport-bg.com I 123 

Fischer Vacuum fit 
Какво е Fischer Vacuum fit: 

Технологията, която дава възможност 
за първи път да се адаптират 
черупките на ски обувките напълно 
към анатомията на всеки крак. VACU-

PLAST материал и специален процес постигат резултат, 
който се използва успешно от най-добрите спортисти 
в Световната купа по ски алпийски дисциплини. Тази 
технология гарантира 100% резултат при пълно 
удобство при карането на ски.

Описание на Fischer Vacuum fit процедурата:

1.   Обувките се нагряват до 80 °C

2.   Поставят се в охлаждаща се и компресна възглавница

3.   Обувката се наглася по анатомията на крака и глезена
1. 2. 3.

ЦЕНТЪР ЗА ТУНИНГОВАНЕ 
НА СКИ И ОБУВКИ

НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СКИ И 
СНОУБОРД СЕРВИЗ. 
Магазинът на Макс спорт на бул. “България” 81 в София предлага и 
първокласен сервиз с оборудване на елитната австрийска фирма Wintersteiger. 
Сервизът е екипиран с най-модерна техника от последно поколение, включително 
авангардната Discovery – машина, която дава на ските и сноубордовете идеално 
покритие и позволява избор на различни градуси на шлайфане на кантовете.

Сервизът разполага още с: машина за проверка на автоматите, машина за ръчно 
шлайфане и подготовка на базата и машина за нанасяне на топла вакса. Услугата 
може да се извърши за 1 час (експресно) или в рамките на 24 часа. Техниците, 
които работят на машините, са специално обучени от Wintersteiger и всяка година 
преминават опреснителен курс за максимална компетентност.

Про батерия
Най-ефективната отоплителна 
система за крака. Екстра 
мощна, осигурява до 9 
часа режим на постоянна и 
хомогенна топлина. Много 
компактна, с 3 нива на 
топлина за вашето пълно 
удобство, докато карате ски. 
Технологията є не позволява 
намокряне на вътрешния чорап.

PU Classic Flex
Иновация на 2011-а година

Новият PU classic flex осигурява 
комфортно и прецизно залепяне 
по крака с по-голяма гъвкавост и 
по-голям комфорт, благодарение 
на своя нов флекс материал.

Удобства:

• Четири ленти за лесно боравене

•  Нов широк език за максимален 
комфорт

•  Дантели, за да предпазват и 
държат крака

• Адаптивна неопренова лапа

Central Woman H
Иновацията на 2013-а година, 
с награда от изложението на 
ISPO Мюнхен 2013

Sidas пристига с първия 
термоформован вътрешен чорап, 
предназначен специално за жени.

PU Classic V2 
Иновации 2013 - 2014

The PU Classic V2 е бил променен, за да отговаря още 
по-ефективно на изискванията за изпълнение и точност 
при добрите скиори. Вътрешните подплати се долепят 
за по-добра стабилност и подобрена ефективност. 
Новият материал вътре в обвивката осигурява повече 
усещане при  
самото каране на ски.

Особености:

•  Нов вътрешен текстил:  
за по-добро усещане

•  Нова конструкция в горната 
 част:  по-голяма гъвкавост

•  Нов език: EVA inside –  
тибиална подплънка –  
Thinner велкро –  
нов текстил

•  Нова форма на петата:  
за по-голям комфорт

•  Нова подметка: твърда, 
 за да запази размера си

Този вътрешен лайнер е резултат от комбинацията на 
две иновативни технологии, разработени от Sidas:

•  Система за затопляне, съдържаща батерия, свързана 
с нагревателни елементи.

•  Термоформован вътрешен чорап. Лайнерът е 
разработен специално за жени и като такъв се 
отличава с висока и отворена яка с по-голяма 
гъвкавост. С перфектното пасване на анатомията 
на женския крак той осигурява оптимален комфорт и 
чувствителност.

Интегрирана система за затопляне: Това е най-топлият 
вътрешен чорап в света! На първо място е, защото 
е направен изцяло от EVA, който осигурява отлична 
топлоизолация.

В допълнение към своята изолационна конструкция, той 
включва нагревателни елементи, свързани с батерия, 
които произвеждат нежна и постоянна топлина до 
6 часа. Прикрепя се от външната страна на чорапа, 
което го прави лесно достъпен, докато карате ски. 
Технологията не позволява намокряне на вътрешния 
чорап.


