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* Délka lyže, při které byl měřen
radius, váha a krojení

- úctyhodné jízdní vlastnosti ve 
váhové kategorii
- skvělý zážitek z jízdy na tvrdých 
površích
- pro optimalizátory hmotnosti a 
skutečný skialpinismus
- také pro dlouhé túry

- velmi dobře vyvážená klasika
- příjemně hravé ovládání
- přilnavost hran na tvrdém 
podkladu se hodí velmi dobře 
pro méně zkušené lyžaře

- pro dobré a velmi dobré lyžaře
- velmi dobré na tvrdém podkladu- 
ideální v členitém terénu
- špičková stabilita a přesnost stopy
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NÍZKÁ VÁHA

- všestranná, vyvážená klasika
- pro dobré až velmi dobré lyžaře
- 40 % z recyklovaných materiálů
- přesné lyžování na tvrdém podkladu
- hravá, snadno ovladatelná a 
tolerantní



LYŽE

"Cokoli, jen ne snadné!" tak jsme shrnuli 
rozhodování o tom, které modely by měly být 
podrobně představeny.
V tištěném médiu jednoduše není dostatek místa 
pro celou řadu nových produktů.
Výsledkem je výběr - logicky subjektivně - 
nejzajímavějších produktů v oblasti lyží, bot a 
vázání pro nadcházející turistickou zimu.
Mnohem obsáhlejší prezentace nových produktů 
téměř všech výrobců je k dispozici online na 
adrese t1p.de/skitest.
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- všestranné, sportovní lyže
- velmi hravé a snadno točí
- velmi dobře carvuje na tvrdém 
podkladu
- špičkové v měnících se sněhových 
podmínkách 
- skvělá odezva a hravé zahájení 
zatáčky

- super široké a přesto velmi lehké
- agilní ovládání se spolehlivým 
držením na hraně
- konstrukce odpouštějící chyby
- ideální model pro začátečníky

- dostatek záběru a reakce v 
náročných sjezdech
- velmi dobře tlumí nárazy
- také velmi dobré v rozježděném 
terénu
- nejlepší v měkkých podmínkách

- turistický freerider pro náročné jezdce
- mimořádně vyvážené jízdní vlastnosti
- snadné zahájení oblouku a snadné 
zatáčení
- nejlepší při sportovní jízdě
- velmi stabilní i při vysoké rychlosti

- oblíbené mezi tour-freeridery
- stabilní, obratné, skvělé v každém 
terénu
- citlivé, opravdu stabilní
- působivé při carvingu na sjezdovce

- velmi stabilní, přesné, výkonné, 
snadno zatáčí
- jednoduché k ježdění
- májí rády rychlou jízdu - perfektní 
Allroundy pro jízdu na sjezdovce i ve 
volném terénu



OBUV

VELKÝ TEST

NÍZKÁ VÁHA NÍZKÁ VÁHA

- lehké a velmi pohodlné při výstupu
- snadná manipulace
- Velcro Power Strap s paměťovou 
funkcí
- sportovní sjezdový výkon

- nastavitelný skelet
- nejlepší vnitřní bota ve své třídě 
(nastavitelná)
- nejlepší komfort při výstupu
- velmi sportovní sjezdový výkon
- měřítko pro lehké modely

- nová skvělá vnitřní bota
- vynikající manipulace
- uzavírací systém Twistfit
- velmi pohodlné při výstupu
- skvělý sjezdový výkon

- optimální pohodlí při výstupu
- propracovaný mechanismus zapínání 
a systém Boa® Fit
- stélka WarmSole® (vyjímatelná)
- skvělá skialpinistická bota s velmi 
dobrými sjezdovými vlastnostmi

- nová vlajková loď řady MTN se 
systémem Boa® Fit
- superlehké a nesmírně pohodlné při 
výstupu
- příjemný, progresivní a rovnoměrný 
flex
- vynikající výkon při sjezdu a velmi 
dobré držení v oblasti paty a kotníku

- velmi kompaktní - při sjezdu působí 
jako sjezdová bota
- perfektní sjezdové vlastnosti s velmi 
rovnoměrným flexem
- extrémně pohodlné stoupání v tomto 
segmentu
- podrážka GripWalk
- nové měřítko v této kategorii

- velmi kompaktní - při sjezdu působí 
jako sjezdová bota
- perfektní sjezdové vlastnosti s velmi 
rovnoměrným flexem
- extrémně pohodlné stoupání v tomto 
segmentu
- podrážka GripWalk
- nové měřítko v této kategorii
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VÁZÁNÍ

- 15 mm délkově nastavitelná pata vázání
- dynamická kompenzace délky
- výška paty vázání je uzamykatelná v 
polohách 0°, 5° a 9°.
- klasika v oblasti pohodlí, bezpečnosti a 
funkčnosti

- nová přední čelist s nastavitelnou 
hodnotou uvolnění
- nové brzdy na zadní čelisti - 
automatické blokování/aktivace
- nastavitelná délka  až o 25 mm
- 14 mm vyrovnání délky na zadní čelisti

- nové high-tech plasty vyztužené karbonem 
na přední a zadní špičce činí přepracovaný 
VIPEC ještě stabilnějším a odolnějším.
- patní čelisti s kolejnicí a dynamickým 
zdvihem 10 mm pro čelní uvolnění
- definované boční uvolnění přední čelistí s 
dynamickým zdvihem 13 mm
- měřítko pro téma bezpečnost vypínání 
vázání
- nastavení délky až o 25 mm (+/- 12,5 mm)
- dvoustupňová skládací stoupací podložka
- fantastický přenos síly pevnou, neotáčivou 
patou

- nová otočná pata s DIN nastavením
- bez kompenzace dynamické délky
- výška paty vázázamykatelná v polohách 
0° a 6°
- snadný přepnutí z výstupu na sjezd
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