SPIRIT4

SPOILER
ODNIMATELNÝ

SKI-TOURING / FREE-RIDE

UTAHOVACÍ PÁSEK
“VELCRO®”

Jedinečné spojení moderní, hi-tech freeridové lyžáky a skialpinistické boty.
Nejlepší volba pro skialpinisty, kteří požadují vynikající kontrolu při sjezdu bez
jakýchkoliv ústupků při lezení a stoupání.
Především na sjezd zaměřené lyžáky Spirit4 jsou našlapané technickými
prvky:
základem je skelet z plastů o různé hustotě pro jeho optimální tuhost a přitom
nízkou hmotnost (Dual Injection). Skelet je vyroben z materiálu Pebax, který si
zachovává své výborné vlastnosti i při velkých teplotních výkyvech. Dosažení
optimální pozice a sevření nohy napomáhají čtyři mikropřezky, Velcro
pásek, systém ﬁxace paty a kotníku (HRS), zpevňující a chránící pásky v
přední části skeletu. Individuální nastavení boty lze provést pomoci upravení
bočního náklonu (canting) a předozadního náklonu v rozsahu 19°-23°(+/- 2°).
Shodné nastavení náklonu komínu na obou botách usnadní vyznačené prolisy
na skeletu. Kloubový jazyk pro chůzi a pevný jazyk pro sjezd lze na botě
jednoduše vyměnit. Snadno ovladatelný mechanismus. “Ski-Walk” pro přepnutí
mezi modem pro chůzi a stoupání a modem pro sjezd. Odnímatelný spoiler
na vnitřní botičce podpoří agresivnější jízdu. Lyžáky jsou vybaveny zcela novou
tepelně tvarovatelnou vnitřní botičkou Intuition - mimořádně hřejivá, ultralehká,
odolná, pohodlná, vyrobena z patentovaného pěnového materiálu. Kompatibilita
se všemi typy skialpinistického vázání včetně Dynaﬁt.

CANTING
PROLISY
USNADŇUJÍCÍ
NASTVENÍ
NÁKLONU

JAZYK
PRO CHŮZI
PRO SJEZD

nessun luogo e’ lontano - nikam není daleko

ski-touring

|

DIVA Lady

free-ride, ski-touring

LEGEND

ski-touring

|

F1

|

VENUS

ski-touring

ski-touring

Nejrevolučnější bota. Díky své lehkosti
a použitému know - how.

MAGIC

|

|

F3

Dámská varianta kategorie LEGEND.

|

free-ride, ski-touring

Dámská verze univerzálních SPIRIT 4.

ski-touring

SPIRIT 4

Všestranná pevná bota pro sjezd bez
ztráty komfortu při cestě na vrchol.

MATRIX

|

Vynikající kontrola při sjezdu bez
jakýchkoliv ústupků při l stoupání.

|

free-ride

Dámská verze univerzálních SPIRIT 4.

ski-touring

TORNADO Pro

Idealní pro ty kdo žijí a pracují na lyžích.

STARLITE Lady

|

Favorit zkušených lyžařů. Použitelný na
všechny druhy vázaní.

|

free-ride

Pro agresivní lyžaře v jakékoli terénu.

HURRICANE

Dámská verze skialpových bot SPIRIT 3 .

|

Podešev:
Materiál:
Vnitřní botička:
Hmotnost:
Velikost:

PÁSEK
PRO ZPEVNĚNÍ NÁRTU A
ROZLOŽENÍ TLAKU

KOMPATIBILNÍ
S VÁZÁNÍM
DYNAFIT

|

AVANT

ski-touring

ski-touring

SCARPA / SKIWALK Active ®
Pebax®
Termo Intuition
2.100 g (boa ve vel. 27)
24,5 - 31

|

SPIRIT 3

|

VANITY

ski-touring

ski-touring

Jiná dimenze ve skialpových botech.
Lehkost a pevnost

PÁSEK HRS
PRO OPTIMÁLNÍ
POZICI NOHY

Dámská verze rekreačních bot AVANT.

SKELET
DUAL-INJECTION

SKI-WALK
MECHANISMUS

Lehkost a rychlost jsou hlavní doménou
těchto bot.

PŘEZKY
EASY-LOCK

Rekreační bota pro méně náročný
skitouring.

NASTAVENÍ NÁKLONU
PŘEDOZADNÍHO

TEPELNĚ TVAROVATELNÁ
VNITŘNÍ BOTA

dovozce pro ČR: ALPSPORT s.r.o. - www.scarpa.cz - 596 122 441

