
 

Namn: K2 AMP Velocity  

 

Nivå: 3 avancerad  

 

Om skidan: En snabb och stabil pistskida, byggd med K2's speed Rocker 

funktionen. Skidor är förstärkta med carbon för att uppnå ett perfekt 

kantgrepp och träkärnan ger en överlägsen vridstyvhet.  

För vem: En duktig åkare som uppskattar en fartstabil och trygg 

pistskida.  

Ord. Pris 7000:-  

 

 

 

 

 

 

 

Namn: K2 Luvit 76 

 

Nivå: 3 avancerad 

 

Om skidan: Glam 76 ger erfarna åkare massor av kontroll och stabilitet i 

svängen. Med All-Terrain Rocker känner du dig fri att köra i pisten även 

när det är mjukare eller uppåkt. En mycket lättkörd men fortfarande 

kraftfull skida som håller sig på kanten i höga hastigheter. 

 

För vem: En skida för tjejer som åkt mycket och vill ha det senaste som 

skidindustrin har att erbjuda. Med sin Rox konstruktion, förblir skidan 

mjuk I flexen men mycket vridstyv  

Ord. Pris 6000:-  

 

 



 

Namn: Völkl Code Speedwall L 

Nivå: 4 Avancerad ++  

Om skidan: Framtidens pistskida finns redan hos Völkl. De moderna och 

lättåkta Code modellerna är lite bredare och har tip- & tail rocker profil 

jämfört med traditionella pistskidor. Völkl`s Code modeller har samma 

exklusiva råvaror och påkostade teknikinnehåll som den erkända 

Racetiger serien men ger åkaren möjlighet till en större variation av 

både svängradie och hastighet.  Självklart har Code L både Titanal och 

UVO dämpare för högsta kontroll och fartstabilitet samt de nya 

rMotion2 bindningssystemet som håller pjäxan centrerad även under 

maximal kraftpåkänning  

För vem: En avancerad åkare som vill ha en pistskida med grymt bett 

och som klarar hög fart.  

Ord. Pris 8000:-  

 

 

 

 

Namn: Extreme Projekt 90   

 

Nivå: 4 Avancerad ++  

 

Om skidan: 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 all-mountainskida 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 8000:- 



Namn: Völkl RTM 81  

 

Nivå:4 Avancerad ++ 

 

Om skidan: En skida som klarar det mesta och som alltid går som på 

räls, även när pisterna börjar bli uppkörda på eftermiddagen. 

Skidan som alltid placerar sig i topp på testerna och en trotjänare som 

du alltid kan lita på, oavsett underlag och lutning. 

 

För vem:  En duktig åkare som vill ha en stabil skida för alla 

förhållanden.  

Ord. Pris 7500:- 

 

 

 

 

 

Namn: K2 Pinnacle 95 

Nivå: 4 avancerad ++ 

Om skidan: K2 Pinnacle 95 är flaggskeppet i K2:s nya freerideserie. 

Modellen har en lång och 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 vill ha en skida som kan prestera både i och 

utanför pisten.  

Ord. Pris 8500:- 



Namn: K2 Pinnacle 88  

Nivå: 4 avancerad ++  

Om skidan: K2 Pinnacle 88 är ännu en skida i den 

framgångsrika Pinnacle-serien och även om det är svårt att tro, har det 

som tidigare vart riktigt bra blivit ännu bättre. Det här är nämligen en 

mer slimmad version av flagskeppet Pinnacle 95 utrustad med samma 

grymma prestanda som sin bredare storebror. Den smalare designen 

gör att skidan går lika bra i pisten som utanför och självklart med sin 

lätta design även som turskida.  

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 8500:-  

 

 

 

 

 

Namn: K2 Pinnacle 105 

Nivå: 4 Avancerad ++ 

Om skidan: Pinnacle 105 är allätaren i K2s freeridelinje. 19m radie 

och 105mm midja är gyllene mått när man pratar allsidighet, 

nanolitekärnan gör skidan lätt och svängig med ett behagligt flex 

och mycket energi. Metalllaminat 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.    

Ord. Pris 8500:-  



Namn: Völkl Mantra  

Nivå: Avancerad ++  

Om skidan: En av skidvärldens mest ikoniska produkt – år efter år. 

Duktiga skidåkare som desperat letar efter en riktig kombinationsskida 

för både pist och offpist kan sluta grubbla nu. Mantra i sin 4:e upplaga 

med 100mm`s midja har full-rocker för riktigt enkel och lättsladdad 

offpist, samtidigt som den givetvis har fulla Titanal skikt som gör en isig 

GS-bana till något Mantra äter till frukost. 

För vem: En avancerad åkare som vill ha en stabil skida för hela berget.  

Ord. Pris 7300:- 

 

 

 

 

 

Namn: Völkl Aura 

Nivå: Avancerad ++  

Om skidan : En bigmountain-skida för duktiga  tjejer som inte bara är 

grymma utanför pisten, utan klarar av att trycka på när det mest finns 

hård snö att tillgå. Med sin 100mm breda midja, full rocker, träkärna 

och förstärkningar av titanal är Völkl Aura en galet stabil skida i alla 

förhållanden. 

Perfekt för tjejer som söker en riktigt solid allmountainkänsla i pisten, 

men ändå vill kunna åka i djup snö dom dagar du hänger på bergets 

baksida. Aura skulle kunna kallas lillasyster till Mantra och är en otroligt 

mångsidig skida med minst sagt vuxna egenskaper som formligen älskar 

fart i en hårt prejad backe, men som även funkar alldeles utmärkt i 

pudret. 

För vem: Aura är helrätt för tjejer som alltid vill ha högkvalitativ 

allsidighet under fötterna oavsett vilka förhållande som väntar bakom 

nästa bergstopp. 

Ord. Pris 7300:- 

 



 

Namn: Salomon Stella 

Nivå: 4 Avancerad ++ 

Om skidan: Salomon Q-103 Stella är en vardagsskida för pudersnö för 

kräsna tjejer. Stella har en midja på 103 mm och Utility Rocker och har 

flytet för att hantera de djupa dagarna och även stabiliteten och 

kantgreppet för hård snö och preparerade pister. Grymt lekfull i 

pudersnön och samtidigt riktigt pålitlig i pisten. 

För vem: Helt perfekt för tjejer som åker över hela berget och vill ha en 

skida som ger bra flyt utanför pisten och som dessutom går att pressa 

med fart och aggressivitet i pisten. Kanske den optimala blandningen 

för både offpist och pist.  

Ord. Pris 7500:- 

 

 

 

 

 

 

  

Namn: K2 AMP Charger  

Nivå: 4 Avancerad ++  

Om skidan: Skidan svänger lättare i både branta och flacka backar och 

klarar alla typer av underlag. K2 Charger vänder sig till den mer 

avancerade piståkaren och erbjuder en extra nivå av precision och 

noggrannhet. En underbar skida som är både lättkörd och utmanande! 

Ord. Pris 8500:- 

 


