Våra skidor

säsongen 2017-2018

ATOMIC
Atomic Redster GS
Nivå: 4 Avancerad ++
Ny storslalom skida från Atomic
Skidan är stabil och har ett riktigt bra isgrepp
För vem
Passar avancerade åkare som bara åker pist och gillar stora svängar och hög
fart
Skidan har ett bra isgrepp och du får känslan av att åka på räls.
Skidan har tip Rocker vilket gör att den ändå är relativt lätt åkt och du orkar
hela dagen utan att vara Marcel Hirscher
Ord. Pris 7000 SEK
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ELAN
Elan GSX
Nivå: 4 Avancerad ++
Elan GSX är en storslalomskida
För vem
Passar dig som borde vara med i världscuppen när det är dags för
storslalom.
Inget för lättviktaren men vill du ha den stabilaste skidan med bäst isgrepp i
backen är detta skidan för dig.

Ord. Pris 8000 SEK ink bnd

Elan Waveflex
Nivå: 3 Avancerad
Elan GSX Waveflex är lillebror till stora GSX
Även denna skida har ett bra isgrepp och passar bra i medel till stora
svängar.
För vem
För dig som är något bättre än medel och uppskattar en stabil skida med
bra isgrepp men inte riktigt platsar i världscuppen ännu
Skidan är betydligt lättare på foten än storebror GSX då den inte har flera
lager metall men den har en träkärna vilket gör den tillräckligt vass för de
flesta

Ord. Pris 5000 SEK ink bnd
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EXTREM
Extrem Project 90
Nivå: 4 Avancerad ++
En helt ny modell baserad på den hyllade och prisbelönta Project 100, men
med ett midjemått på 90 mm och en kortare radie. Detta ger en allmountainskida med fantastisk prestanda, otroligt kantgrepp och enormt
snabb från kant till kant i pisten.
Skidorna bemästrar alla krävande snöförhållanden – isiga försäsongspister,
vindpackad offpist liksom de mjuka magiska vårdagarna. Den lite smalare
midjan gör skidorna otroligt bra i pist, samtidigt som den moderna
geometrin med indrag i tip och tail gör dem lättåkta offpist.
För vem: För dig som vill ha en perfekt all-mountainskida för hela berget
under hela året.
Ord. Pris 9000 SEK ink bnd
Vårt pris 8000 SEK ink bnd

Extrem Project 90 W
Nivå: 4 Avancerad ++
Tjejmodellen av Projekt 90,samma skida som grundmodellen men med lite
mindre metall i skidan för att göra den lite lättare på foten

För vem
För samma åkare som vill ha Projekt 90 men inte väger 90kg, om du väger
60 kg så upplever du denna skida på samma sätt som en åkare på 80-90 kg
upplever den blå Projekt 90

Ord. Pris9 000 SEK ink bnd
Vårt pris 8000 Sek ink bnd
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Extrem PT 84
Nivå: 4 Avancerad ++
Den perfekta skidan för dig som är en duktig åkare som åker pist men vill ha
en skida som fungerar på alla typer av underlag i pisten
Skidan har en träkärna och dubbla lager med metall inlagt i skidan vilket gör
den väldigt stabil och trygg.
Skidan har en lite bredare midja och pist rocker vilket gör att skidan går
väldigt bra på eftermiddagen då det blivit uppåkt i backen
För vem
Medel-Avancerade åkare som vill ha en stabil och trygg allroundskida för
pist som de kan lita på
Ord. Pris 9000 SEK ink bnd
Vårt pris 8000 SEK in k bnd
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K2
K2 AMP Charger
Nivå: Avancerad
Charger
En av K2 vassaste pistskidor, den är stabil och trygg samtidigt som inte är
svår åkt,
För vem: Medelåkaren som vill ha en skida att utvecklas på som inte blir för
klen även om åkaren är tung och duktig. En stabil och trygg skida med ett
bra isgrepp utan att vara svår åkt, lätt på foten för att vara på avancerad
nivå.
Ord. Pris 8500 SEK

K2 AMP Velocity
Nivå: 3 Avancerad
En rolig skida för pisten, skidan har pistrocker vilket gör den mkt lätt åkt,
men den har en träkärna som är förstärkt med ett lager karbon för att göra
den vridstyv vilket gör att den har ett bra isgrepp.
Ganska kort radie vilket gör den svängig och rolig för den som gillar korta
svängar.
Gillar du hög fart väljer du i stället storebror K2 Charger
För vem: Medel-avancerade åkare. För den som åker pist och vill ha en lätt
åkt skida som är något stabilare och har lite bättre grepp än en medelskida.
Ord. Pris 65000 SEK ink bnd
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K2 Beluved 78ti
Nivå: 3 Avancerad
En tjej pistskida som passar i alla förhållanden i pisten, den är lätt åkt pga.
rockern i nosen men den har träkärna och ett lager metall i skidan vilket gör
den stabil och trygg
För vem: Tjejer som vill ha en rolig skida som är lättåkt och som de kan
utvecklas på.
Passar tjejer som är på medelnivå men vill testa något lite vassare som de
kan utvecklas på
Ord. Pris 7000kr ink bnd
Vårt pris 5000kr ink bnd

K2 Pinnacle 85 RX
Nivå: 3 Avancerad
Pinnacle RX 85 är en ny skida från K2
Den riktar sig till åkare på medelnivå som vill ha en skida som klarar alla
förhållanden i pisten och även går att åka lite utanför pisten med
För vem
För dig som vill ha en extremt lätt åkt allroundskida.
Du åker mest pist men vill ha en skida som går bra när det är uppåkt och
knöligt i pisten och ibland vill du kunna testa att åka lite på sidan av pisten.
Ord. Pris 6500 SEK
Vårt pris 5000 SEK
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K2 Pinnacle 88
Nivå: 4 Avancerad ++
K2 Pinnacle 88 är ännu en skida i den famgångsrika Pinnacle-serien och
även om det är svårt att tro, har det som tidigare vart riktigt bra blivit ännu
bättre.
Pinnacle 88 har ett hårt träslag i skidan och ett lager med metall närmast
kanten på skidan vilket gör den stabil och trygg men ändå lätt på foten och
otroligt lätt åkt
En av våra mest uppskatte allmountain skidor på våra skidtest
För vem: För dig som bara vill ha med en skida på resan och inte vill välja
mellan piståkning, puder och topptur är Pinnacle 88 lösningen på problemet
med både prestanda och åkglädje på alla underlag!
Ord. Pris 8000 SEK
Vårt pris 6000 SEK

K2 Pinnacle 95
Nivå: 4 Avancerad ++
K2 Pinnacle 95 är flaggskeppet i K2:s nya freerideserie. Modellen har en lite
lägre All-Terrain Rocker, vilket både gör skidan lätthanterlig och ser till att
du inte bjuds på några obehagliga överraskningar, oavsett underlag eller
terräng.
Pinnacle har den nya K2 Konic Technology som tillsammans med en
högpresterande Nanolite kärna ger både låg vikt och grym kontroll. Formen
på träkärnan och även förstärkningarna med metall är fokuserade på de
områden där det behövs som mest, nämligen kanterna! Vilket i sin tur ser
till att du alltid har bra tryck på stålkanterna och att skidan behåller grepp
och stabilitet även i hög fart och på hårt underlag.
För vem: För dig som söker offpist men vill att skidan ska funka även i
pisten, en grym Allmountain skida
Ord. Pris 8300 SEK
Vårt pris 6500 SEK
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K2 Pinnacle 105
Nivå: 4 Avancerad ++
Pinnacle 105 är den nya allätaren i K2s freeridelinje. 19m radie och 105mm
midja är gyllene mått när man pratar allsidighet, skidan är lätt och svängig
med ett behagligt flex och mycket energi. Metall laminat och inlägg av asp i
kärnan ger stabilitet och dämpning även i uppåkt före.
För vem: En skida för en duktig åkare som vill ha något som klarar av hela
berget.
Du åker pist men om möjlighet finns så söker du alltid Offpist
Ord. Pris 8500 SEK

K2 Rictor
Nivå: 3 Avancerad
Rictor är en bred pistskida för med hög prestanda som klarar av duktiga
tunga åkare
För Vem
Du åker bara pist men vill ha en skida som funkar i alla förhållanden
Du gillar inte skidor som fladdrar och vill ha en skida som är lätt att åka på
även när det blir upp åkt i pisten, men som du även klarar att du åker
storslalom med i hög fart

Ord. Pris 8000 SEK
Vårt pris 5000 SEK
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K2 Thrilluvit 85
Nivå: 3 Avancerad
Samma skida som Pinnacle RX 85 men annan design
För vem
För dig som vill ha en extremt lätt åkt allroundskida.
Du åker mest pist men vill ha en skida som går bra när det är uppåkt och
knöligt i pisten och ibland vill du kunna testa att åka lite på sidan av pisten.
Känns lätt på foten men har ändå bra isgrepp
Ord. Pris 6500 SEK
Vårt Pris 5500 SEK

K2 Alluvit 88
Nivå: 4 Avancerad ++
I längd 170cm och längre är detta samma skida som Pinnacle 88 men med
annan design
I kortare längder använder man ett lite lättare träslag vilket gör de kortare
skidorna något mjukare
Detta för att en lättare åkare på 60kg ska uppleva skidan på samma sätt
som en åkare på 80 kg gör i länge längd
För vem
Skidan är otroligt lätt åkt och passar från medel till riktigt avancerade
Tjejer som vill ha en allmountain skida som funkar både i pist utanför pisten
…
Ord. Pris 8000 SEK
Vårt pris 6500 SEK
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NORDICA
Nordica Spitfire TI Dobermann
Nivå: 4 Avancerad ++
Nu är vi strax under världscuppen i storslalom igen
Isgrepp som är grymt
För vem
Avancerade åkare som vill ha en skida med bra bett i och bara åker pist
Du gillar fart men vill ändå ha en som du ska orka åka på hela dagen.
Lite bredare och snällare än en riktig GS skida men räcker långt för de flesta.

Ord. Pris 7000 SEK

Nordica GT 74
Nivå: 2 medel
GT 74 ar en bra skida för den som bara åker pist men vill att skidan ska
funka i alla förhållanden
Skidan har träkärna vilket gör att den har hyfsat isgrepp men den känns lätt
på foten och är lättåkt
För vem: Passar de flesta som åker 1-2 veckor varje år och vill ha en lättåkt
skida med bra bett i.
Ord. Pris 4000 SEK
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Nordica 74 Sentra
Nivå:2 Medel
Samma skida som GT 74 men dam design.
Bra skida för den som bara åker pist men vill att skidan ska funka i alla
förhållanden
Skidan har träkärna vilket gör att den har hyfsat isgrepp men den känns lätt
på foten och är lättåkt
För vem: Passar de flesta som åker 1-2 veckor varje år och vill ha en lättåkt
skida med bra bett i.
…
Ord. Pris 4000 SEK

Våra skidor

säsongen 2017-2018

VÖLKL
Völkl Flair 7.6
Nivå: 3 Avancerad
Völkl Flair SC - tjejernas Pistskida med bra prestanda med en radie som
passa i både korta och långa svängar.
Skidan är lätt åkt och passar alla underlag i pisten

För vem
Medelåkare som vill ha en skida som inte fladdrar i lite fart vill ha en skida
som de kan utvecklas på.
Ord. Pris 6000 SEK

Völkl Racetiger GS
Nivå: 4 Avancerad ++
Völkl Racetiger GS är resultatet om man skulle sätta ett bar bindningar på
två godståg... Nästan iallafall! De här är nämligen ett par skidor som mår
bäst av stora carvingsvängar i hög fört på stenhårt underlag, som om de gick
på räls!
För vem: En avancerad åkare som vill ha en pistskida med grymt bett som
klarar hög fart.
Ord. Pris 8500 SEK
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Völkl Racetiger SRX
Nivå: 4 Avancerad++
Völkl Racetiger RC är en skida för duktiga skidåkare som gillar fart, skidan är
svängigare och inte riktigt lika stabil som storebror GS men tillräckligt stabil
för att klara en riktigt duktig åkare på 95 kg
För vem: Du åker pist och vill ha en skida med bra bett med en sväng mitt
emellan SL och GS som är stabil men ändå inte lika krävande som en
tävlingsskida.
Ord. Pris 6000 SEK

Völkl RTM 8.0
Nivå: 3 Avancerad
RTM är en serie av bredare pistskidor som ska funka i alla förhållanden i
pisten
8,0 är en modell som är mkt lätt åkt den har träkärna vilket gör den relativt
stabil och har ett bra isgrepp men upplevs som väldigt lätt och smidig då en
inte har förstärkningar av metall i skidan
För vem
Medelåkare som vill ha en allroundskida för pist som de kan lita på ett mkt
säkert kort en av våra mest uthyrda skidor
Ord. Pris 6000 SEK

Våra skidor

säsongen 2017-2018

SALOMON
Salomon XDR FOCUS
Nivå:1 Nybörjare
Om skidan: En lättåkt skida som är väldigt förlåtande och lättstyrd. Den ger
skidåkaren själförtroende i preparerade pister och möjlighet att åka i alla
backar.
För vem: För en åkare som inte åkt så mycket skidor innan som vill ha en
väldigt lätt åkt skida som man kan börja öva sin teknik på.
Inget för tungviktaren och den blir instabil i lite fart
Ord. Pris 3000 SEK

