CENTRAL STORE
SÍ ÉS SNOWBOARD
FELSZERELÉSEK LISTA ÁRÁBÓL

SÍ ÉS SNOWBOARD
KÖLCSÖNZŐ LISTA ÁRÁBÓL

-10% -15%

-15%

TRAVEL

SZERVIZ

KÖLCSÖNZŐ

SÍ ÉS SNOWBOARD
SZERVIZ LISTA ÁRÁBÓL

EGYÉNI KEDVEZMÉNYEK

-15%

A LEGSOKOLDALÚBB
TÖRZSVÁSÁRLÓI
KÁRTYA
PREMIER OUTLET HEAD STORE

BOARD STORE
SURF-KITE-SUP-SNOWBOARD
FELSZERELÉSEK

-5% -10% -15%

SÍ VAGY SNOWBOARD OKTATÁS

AJÁNDÉK 1 ÓRA

OUTLET ÁR -5% EXTRA
KEDVEZMÉNY

ONLINE STORE

WEB ÁRUHÁZ -5% EXTRA
KEDVEZMÉNY

RACE

Századmásodperc lehet az első és a
második helyezés közötti különbség,
de ennyi választhatja el a győzelmet
a bukástól is. Versenyzőként ezt
pontosan érted. A gyorsaság nem
csak az adrenalin szinteden és
teljesítményeden múlik. A HEAD RACE
kollekciója, köszönhetően az Intelligens
és KERS chip technológiának, valamint
az egyedi verseny konstrukciónak,
megadja a pluszt, amivel győzni fogsz!

HEAD WC REBELS I. SPEED síszett
KERS CHIP, INTELLIGENCE technológia,
GRAPHENE WORLDCUP konstrukció
Listaár: 271.680 Ft

HEAD RAPTOR 140S RS sícipő
Újdonság! LIQUID FIT folyékony bélés töltet.
Professzionális verseny konstrukció.
Listaár: 165.390 Ft

HEAD WC SL síbot
Listaár: 19.590 Ft

HEAD STIVOT RACE CARBON bukósisak
Listaár: 76.090 Ft

HEAD HORIZON TVT RACE síszemüveg
Listaár: 41.590 Ft

HEAD lesikló ruha
Listaár: 124.590 Ft

HEAD liftnadrág
Listaár: 52.990 Ft

HEAD WC REBELS T-shirt
Listaár: 12.490 Ft

Aktuális kedvezményes árak a SKI.HU-n
Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

PERFORMANCE

Számunkra a tél és vele a síszezon
soha sem elég hosszú, ezért
próbálod minden egyes pillanatát
kiélvezni. Ezekben a varázslatos
hónapokban semmi sem állíthat
meg, igyekszel minél több pályát
felfedezni, minél gyorsabban
karcolni a carving íveket. A tökéletes
pillanatok megéléséhez olyan
sífelszerelésre lesz szükséged, mely
élvezetessé teszi a legkeményebb
fekete pályás menetet is.
Nos, mikor kezdődik már a
síszezon?

HEAD SUPERSHAPE I. MAGNUM síszett
A világon legnagyobb számban eladott síléce,
beépített Intelligens és KERS CHIP technológiával.
Listaár: 249.680 Ft

HEAD NEXO LYT 120 sícipő
LIQUID FIT folyékony bélés töltettel.
Melegíthető, lábra formázható bélés.
Listaár: 162.490 Ft

HEAD SUPERSHAPE síbot
Listaár: 22.090 Ft

HEAD RADAR bukósisak
A HEAD legújabb fejlesztése azonnal díjnyertes!
ISPO AWARD 2019, GOLD WINNER + AWARD:
Best Product & Best Brand & High Quality, Design
Listaár: 62.390 Ft

HEAD BLAZE férfi síkabát
„Primaloft Black Eco 80gr” bélése kiváló hőszigetelő és lélegző.
4 irányban rugalmas anyaga tökéletes mozgásszabadságot
nyújt sportolás közben. Rendelhető a SKI.hu-n.
Vízállóság: 20 000mm, Lélegzés: 20 000g/m2/24h
Listaár: 128.490 Ft

HEAD GLACIER férfi sínadrág
„Primaloft Black Eco” bélése kiváló hőszigetelő és lélegző.
Könnyen szárad. 4 irányban rugalmas, 2 rétegű anyaga strapabíró.
Vízállóság: 20 000mm, Lélegzés: 20 000g/m2/24h
Listaár: 85.690 Ft

HEAD férfi aláöltözet
Elasztikus, lélegző, antibakteriális anyaga segíti
hőháztartásunkat valamint komfortos érzetet nyújt
sportolás közben. Teljes aláöltözet választék: SKI.hu
Listaár: 29.390 Ft

HEAD TUNDRA X mellény

Magas minőségi kategóriát képviselő, japánból
származó anyaga lágy, puha és könnyed viselet.
„Primaloft ThermoPlume” bélése kiváló hőszigetelő.
Listaár: 44.690 Ft

Aktuális kedvezményes árak a SKI.HU-n
Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

ALLRIDE

Íme a sífelszerelés, melyet egész szezonban
használhatsz! A HEAD V-SHAPE sílécek az
„all mountain” lécek SUV-ja. Minden terepen,
bármilyen minőségű hóban jól érzik magukat.
Fekete pálya, porhó, jöhet!
A széria tagjai (V10,V8,V6,V4,V2)
egyedi formával és tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ami közös mindegyikben: GRAPHENE szerkezet,
végletekig csökkentett súly, erő, stabilitás.
A HEAD V-SHAPE léchez lett fejlesztve a HEAD
NEXO LYT sícipő. GRARHENE technológiának
köszönhető könnyű súly, extra kényelem.
LIQUID FIT folyékony bélés töltet, mely
egyedülálló a sícipők piacán!
Élvezd a felhőtlen szabadságot!

HEAD V-SHAPE V8 síszett
LYT-TECH konstrukció: a legújabb technológia,
több érzés haladó sízők számára.
Listaár: 206.580 Ft

HEAD NEXO LYT 110 sícipő
Újdonság! LIQUID FIT folyékony bélés töltet.
Könnyű súly, extra kényelem.
Listaár: 144.890 Ft

HEAD MULTI S síbot
Listaár: 10.790 Ft

HEAD RADAR bukósisak
A HEAD legújabb fejlesztése, mely azonnal díjnyertes!
ISPO AWARD 2019, GOLD WINNER
+ AWARD: Best Product & Best Brand & High Quality, Design
Listaár: 62.390 Ft

HEAD SUBZERO férfi síkabát
Az eddig csúcskategóriát képviselő „Primaloft” béléstöltetet
most tovább fejlesztették. Az eredmény, eddig nem
tapasztalt hőmegtartás, lélegzés, víztaszítás. Részletek: SKI.hu
Vízállóság: 20 000mm
Lélegzés: 20 000g/m2/24h
Listaár: 142.790 Ft

HEAD SUMMIT sínadrág
Innovatív béléstöltete megegyezik
a HEAD SUBZERO síkabátéval.
Vízállóság: 20 000mm
Lélegzés: 20 000g/m2/24h
Listaár: 84.590 Ft

Aktuális kedvezményes árak a SKI.HU-n
Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

ELEGANCIA ÉS
KÖNNYEDSÉG

A népszerű HEAD JOY síléc család tökéletesítve lett a hölgyek számára! Az új, gyönyörű design mellett
újabb innovatív fejlesztésen esett át . Eredmény: meglepően könnyű súly, kevesebb erő igény kanyarodáskor, stabilabb sízés, könnyebb egyensúly megtartás.
A HEAD LYT-TECH technológia lényege a síléc minél könnyebb súlyának elérése, miközben tulajdonságait
megtartja. Ez hölgyek számára különösen fontos szempont.
Az új KARUBA-CARBON-GRAPHENE szendvics konstrukció lecsökkenti a sílécek súlyát a végletekig.
A megfelelő súlyelosztás felel a tökéletes erőátvitelért és stabilitásért. Így kisebb erőkifejtéssel stabil
carving ívek sízhetők lassabb tempónál is. További részletek: SKI.hu
A HEAD JOY modell családban mindenki megtalálja a számára megfelelő sílécet. Lehet kezdő vagy haladó, gondozott
vagy buckásabb pályák, akár mélyhavas terepek élvezője. Részletes ajánlás: SKI.hu
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Kedvezményes árak és további infó: ski.hu
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SUPER JOY síszett

EPIC JOY síszett

TOTAL JOY síszett

ABSOLUT JOY síszett

PURE JOY síszett

Sportos design,
sportos menethez,
minden pályára.
Listaár: 207.580 Ft

Haladó és expert
szint elegáns síléce
a dinamikus ívekhez.
Listaár: 215.480 Ft

Magabiztos sízők síléce
sportos design-al,
minden terepre.
Listaár: 222.280 Ft

Kezdő és haladó
sízők síléce
letisztult design-al,
minden terepre.
Listaár: 149.280 Ft

Trendi síléc
kezdő sízőknek,
akik gyorsan és könnyen
szeretnének fejlődni.
Listaár: 115.980 Ft

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

A JÖVŐ BAJNOKAI
Kis reménységeink egykor bajnokká cseperedhetnek. Hogy ezt az
időszakot élvezettel és rajongással éljék át, csak a legjobb sílécet válasszuk.
Családi túrasízéshez vagy freestyle akrobatamutatványokhoz további junior sílécek a SKI.hu-n!

IT´S YOUR PLAYGROUND!

1

JOBB
TAPADÁS
Magas profilú
csúszásmentes talp

2

KÉNYELMESEBB
LÉPÉS
Az ívelt gumitalp gördülékenyebb
lépést biztosít

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

3

EGYSZERŰ
BEÁLLÍTÁS
A kötés illeszkedik a
GripWalk & GripWalk Junior
sícipőhöz és kompatibilis
az alpesi felnőtt és gyermek
sícipőkkel

HEAD WORLDCUP I.RACE TEAM SLR PRO
junior síszett

HEAD SUPERSHAPE SLR PRO
junior síszett

HEAD SUPERSHAPE TEAM SLR PRO
junior síszett

Fiatal, agilis versenyzők „NO SPEED LIMIT”
síléce INTELLIGENCE technológiával.
GRAPHENE Worldcup szendvics
szerkezete és verseny strukturált talpa
hihetetlen sebességet és azonnali
reakcióképességet biztosít.
Listaár: 121.380 Ft

A gyors fejlődés titka, ha minél több km
van a lábában. Ehhez élvezni kell a
pályán töltött időt. Az ERA 2.0 technológiának
és a síléc famagos konstrukciójának
köszönhetően kisebb erőkifejtés
mellett is élvezetes a síelés,
maximális a kontroll.
Listaár: 93.080 Ft

A síléc szerkezete olyan tulajdonságokat
biztosít a lécnek, melyek a gyermek gyors
fejlődését, magabiztos síelését szolgálják.
Kemény, strukturált felülete, strapabíró
talpa intenzív használat esetén is tartós.
Jól manőverezhető.
Listaár: 68.580 Ft

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

LIQUID FIT

EDGE LYT

A FOLYÉKONY BÉLÉSTÖLTET

A KÉNYELEM ÉS
TELJESÍTMÉNY
ÚJ DIMENZIÓJA

100% FLEXIBILITÁS

A bélésbe juttatott folyadék mennyisége szabadon variálható

100% KOMFORT

Az összenyomhatatlan sűrű anyag tökéletesen illeszkedik bármilyen
lábformához

KÖNNYEDEBB SÍZÉS
KEVESEBB ERŐKIFEJTÉSSEL

100% TELJESÍTMÉNY

A precíz illeszkedés jobb teljesítményt eredményez

GRAPHENE
A sícipő anyagában is megjelenik a GRAPHENE.
Így jóval lecsökken a cipő súlya, miközben
teljesítmény és komfort változatlan marad.

NEXO LYT 130
VECTOR 130S RS

Listaár: 171.290 Ft

ÚJ
EDGE LYT 130
Listaár: 133.190 Ft

Listaár: 161.490 Ft

HI-TOP TECH
A sícipő héja lábszár előtt magasabb profilú,
így segíti a direkt erőátvitelt. Eredmény:
kisebb erőkifejtés szükséges.

DUOFLEX

KORE 1

Terhelésre a sícipő felkeményedik,
így az ívek teljes hosszában biztosítja
a dinamikus és könnyű manőverezést.

NEXO LYT 130 RS
RAPTOR 140S RS

HEAD EDGE LYT sícipő 85.190 Ft-tól

ÚJ

Listaár: 171.290 Ft

Listaár: 165.390 Ft

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

Listaár: 200.690 Ft

BAL SÍ
JOBB SÍ
Annak érdekében, hogy a precíz éltartás és a könnyű
kanyarodás egyszerre jól működjön, az ELAN
megalkotta a bal és jobb sílécet. Így az egy pár
ELAN AMPHIBIO síléc tökéletesen támogatja
technikád mindkét irányú kanyarodásnál.
A bal és jobb síléc közti különbség könnyen
felismerhető, melyet a bal és jobb
oldali design is kiemel.

LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET,

CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT, SED DO

EIUSMOD TEMPOR
INCIDIDUNT UT LABORE

ET DOLORE
MAGNA
ALIQUA.
AMPHIBIO TRULINE
AZ ASZIMMETRIKUS SÍLÉC
Az ELAN innovatív megoldásokban mindig az élen jár. Most a síléc szerkezetét
emeli egy következő dimenzióra. A szerkezeti anyag a sí belső élének teljes
hosszában több rétegben helyezkedik el, ezáltal nagyobb stabilitást biztosít a
forduláshoz - miközben kevesebb réteg kerül a külső él fölé, ami nagyban
segíti a sí ívben tartását.

ROCKER KÖNNYŰ KANYARODÁS

ÍVELT ÉL A JÓ TAPADÁSHOZ

ÍVELT ÉL A JÓ TAPADÁSHOZ

ELAN AMPHIBIO sílécek a SKI.hu kínálatában 130.190 Ft-tól

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

ROCKER KÖNNYŰ KANYARODÁS
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KARCSÚSÁG ÉS ERŐ… ELAN WOMAN STUDIO
A könnyed és stílusos sízés minden nő álma! Az Elan Delight síléc modellek minden tudásszinten támogatják a felhőtlen és élvezetes sízést. A síléc konstrukciójának köszönhetően mindezt a lehető legkönnyebb
súllyal, SLIM SHAPE síléc formával. A gyönyörű, elegáns design pedig a Te kifinomult stílusod védjegye.

SHIFT SYSTEM
KÖNNYŰ SÚLY,
KÖNNYED MANŐVEREZÉS,
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

TUBELITE FAMAG

EARLY RISE
ROCKER

ERŐ,
DINAMIKA,
KÖNNYŰ SÚLY

A KÖNNYED KANYARODÁSÉRT

fast

fast

slow

fast

powder
slow

fast

variable

powder

groomed

variable

powder

groomed

variable

powder

groomed

variable

slow

slow
expert

advanced

expert

advanced

intermediate

expert
groomed
advanced

intermediate

expert

advanced

intermediate

intermediate

DELIGHT PRIME BLACK
Listaár: 140.990 Ft
DELIGHT PRIME WHITE
Listaár: 140.990 Ft
DELIGHT STYLE
Listaár: 120.390 Ft

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

DELIGHT MAGIC
Listaár: 120.390 Ft

ENERGY 2 TITANIUM
TORSION BRIDGE
CONSTRUCTION

NORDICA GT sílécek
Nem riaszt vissza a jeges, kemény pálya? Máskor élvezed a
porhó nyújtotta légies, könnyed sízést? A NORDICA GT sílécek
könnyű Torsion Bridge konstrukciója minden terepen nagyobb
sebességet és precizitást nyújt, mint gondoltad volna!
Vedd szűkebbre az íveket a fekete pályán! Dőlj bátran
és élvezd a széles carving íveket akár pályán kívül is!

Dominik Paris világkupa versenyző választása,
aki Kitzbuehel-ben a világ legveszélyesebb
lesikló pályáján a 2019. év downhill bajnoka

TPU KNOPPE TOP FOIL
TITANAL TORSION
BRIDGE
PREPREG (CA)
POPLAR /
BEECH WOOD CORE

PREPREG (CA)
TITANAL TORSION
BRIDGE
SINTERED GRAPHITE

A Dobermann Spitfire teljes kollekcióját olyan síelők számára
fejlesztették ki, akik a lejtőn törekednek a precíz ívek
kivitelezésére. Három intenzív év, számos tanulmány és síteszt
után elkészültek az új sílécek, melyek konstrukciója követi a
világkupa versenymodellekét. Számos új technológia erősíti
tulajdonságait, mint az új Recoil Power Plate, amely a sí
számára természetes rugalmasságot és pontos kezelhetőséget
biztosít. A Dobermann Spitfire sílécek illeszkednek a különböző
képességekhez, stílusokhoz. Masters versenyzőként,
síoktatóként vagy hobby síelőként is tökéletes választás.

DOBERMANN SPITFIRE 72 RB
Lista ár: 318.090 Ft

DOBERMANN SPITFIRE 76 RB
Lista ár: 318.090 Ft

DOBERMANN SPITFIRE 80 RB
Lista ár: 318.090 Ft

NORDICA GT 80 TI FDT
Lista ár: 296.590 Ft

NORDICA GT 76 TI FDT
Lista ár: 234.890 Ft

NORDICA GT 76 CA FDT
Lista ár: 192.890 Ft

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

NORDICA GT 75 FDT
Lista ár: 153.690 Ft

80 ÉVE A CSÚCSON
PÁRATLAN KÉNYELEM,
TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNY

A NORDICA NÉPSZERŰSÉGÉNEK TITKA
A NORDICA PRO / SPEED / SPORTMACHINE sícipői különböző
lábfej szélességgel, lábszár méretekkel rendelkeznek. 3 fajta
mérnöki fejlesztés a különböző tudásszintekhez és stílusokhoz. Mindhárom típus héjszerkezete tovább formázható az
INFRA-RED technológiával, melyet Bp, Lövőház utcai
üzletünkben 10 perc alatt elvégzünk.

PURE POWER

PROMACHINE 130 GW
Lista ár: 191.890 Ft

98 mm
100 mm
102 mm

PRO CUFF VOLUME

+ 2 mm
+ 9 mm

PROMACHINE
SPEEDMACHINE

PRO IN-STEP VOLUME
+ 2 mm
+ 6 mm

SPORTMACHINE

TRUE PERFORMANCE

ABSOLUTE CONTROL

SPEEDMACHINE 130
Lista ár: 161.490 Ft

SPORTMACHINE 130
Lista ár: 161.490 Ft

SPEEDMACHINE 105 W
Lista ár: 137.090 Ft

SPORTMACHINE 95 W
Lista ár: 122.390 Ft

3 különböző merevségű zóna a sícipő héján, az erő fokozásáért,
magasabb szintű komfortért és a könnyű be- és kilépésért.
FEHÉR
Puhasága megkönnyíti a be-és kilépést.
FEKETE
A test anatómiájához illeszkedő forma
a tökéletes komfortérzetért.
PIROS
Merev zóna az optimális erőátvitelért.

PROMACHINE 105 W
Lista ár: 151.690 Ft

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

EIGHT BOA

ALL NEW SHAPE

SZEMÉLYRE ALAKÍTHATÓ FLEX ÉS KOMFORT

2.0

2ND SKIN LINER WITH PERFECT FIT PRO FOAM
Lábra formázató bélés, ami fűző és tépőzár kombinációval tökéletes illeszkedést
és erőátvitelt biztosít.

FLEX CONTROLLERS
A cipő keménységét itt szabályozhatod műanyag inzertek segítségével.

Boa® LACING
Tekeréssel állítható drótfűző, a cipő alsó részének
tökéletes lábra rögzítéséért felel.

PROGRESSIVE POWER STRAP
Dupla tépőzáras felső rögzítés az optimális erőátvitel
és kontroll érdekében.

CUFF CUT
Speciális formájú extra erősítés a cipő oldalán, ami a torzulás
mentességért és a direkt erőátvitelért felel.

FREQUENCY
TECHNOLOGY
Futócipőknél bevált, letisztult megjelenést biztosító külső réteg,
amely segít a súly csökkentésében és a vízállóság növelésében.

KNITTED SHELL
Speciális műszállakból készített extrém ellenálló
és vízhatlan külső héj.

NINJA PRO OUTSOLE
Többrétegű pro cipőtalp: ütéselnyelő gél töltésű sarokpárna, habbal töltött
középrész, karbonszálas szerkezet, csúszásmentes talpmintázat.

EVERYTHING

ANYTHING

Ha fejleszteni szeretnél technikádon, a HEAD
snowboard új fejlesztése, a Hybrid Camber DCT 2.0
Shape a legjobb választás számodra. Az új konstrukció
automatikusan alkalmazkodik stílusodhoz - legyen az
freestyle vagy dinamikus freeride.
Az új formának köszönhetően nagy sebesség közben és
nagy fékezés esetén is biztos az éltartása, - könnyebben kontrol alatt tarthatod. A csökkentett súly és a
torziós flex biztosítja a könnyű manőverezést, így egy
játékos és megbocsátó deszkát kapunk.
Listaár: 103.090 Ft

Tökéletes választás a sokoldalú deszkások számára.
Köszönhetően a DCT 2.0 hibrid camber konstrukciónak
és az aszimmetrikus kialakításnak, a freeride és a
freestyle igényeket egyaránt kielégíti: húzott carving
ívek, félcső, mélyhó – jöhet bátran! Az egyesített
technológiai elemek (hibrid shape, LYT ultrakönnyű
szerkezet) és a felhasznált prémium alapanyagok
(Graphene, Karuba) szinte önvezetővé teszik a deszkát –
működik a beépített „AUTOPILOT”… Mindezeken túl a
deszka játékos és megbocsátó, köszönhetően a torziós
flex rugalmasságának.
Listaár: 103.090 Ft

TÖKÉLETESEN SZEMÉLYRE ALAKÍTHATÓ,
PERFORMANCE FELSŐ KATEGÓRIÁS SNOWBOARD
CIPŐ, HALADÓ ÉS PRO DESZKÁSOK RÉSZÉRE.
Az új csúcsmodellt tökéletesen magadra alakíthatod... a stabil tartás
mellett számos lehetőséget kínál, hogy a flex indextől a béléscipőig minden
hozzád igazodjon. A cipőt BOA rendszer segítségével tudod szorosra fűzni, amit két
erős tépőzáras pánt zár le. Ez garantálja a tökéletes illeszkedést és az optimális erőátvitelt.
Számos innovatív megoldást is kínál a beépített technológia, melyet futócipők gyártásánál is alkalmaznak.
Eredmény: minimális súly, magas fokú vízállóság, modern design.
Listaár: 102.990 Ft

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

KEZDŐDJÖN AZ ÚJ ÉVTIZED EGY SZUPER
INNOVATÍV GYÁRTÓVAL, AKI A TÖKÉLETES
CSÚSZÁSÉRT FELEL.
A Capita minőségét szerencsére nem kell bemutatni, világszerte
számtalan díjat nyert és saját maga készíti a lapjait Ausztriában.
20 évvel ezelőtt néhány lelkes amerikai fiatal mert igazán nagyot
álmodni, amikor az indulásuk után nem sokkal már a legnagyobb
márkák között emlegették őket.
Mothership névre keresztelt gyáruk mesés helyen üzemel az
Alpokban, teljesen megújuló energiával dolgoznak, amire csak
rátesz egy lapáttal a futurisztikus kinézete.

Több deszkájuk nyitott új fejezetet a snowboard kategóriákban,
mellyel más nagy cégek profiljára is hatást gyakoroltak.
Piacvezető technológia, forradalmi megoldások és
gyakran agresszív dizájn jellemzi.
UNION Union Scott Stevens™
Listaár: 61.190 Ft

A MEGFELELŐ VÁLASZTÁS
BÁRMILYEN TÍPUSÚ DESZKÁHOZ
Travis Rice kedvenc gyártója megmutatta az embereknek, hogy egy igazán jó kötés
mekkora jelentőséggel bír. Korábban még soha nem kapott akkora figyelmet, csupán
egy szükséges elemként tekintettek rá. Hosszú évek óta teljesen megkerülhetetlen
tényező a snowboard piacon, valószínűleg nincs is olyan márkájú deszka,
amin ne láttunk volna Union kötést!

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

CAPITA DOA
Listaár: 138.690 Ft

DEELUXE ALPIN

DEELUXE FREERIDE
PRÉMIUM SNOWBOARDCIPŐK EGYENESEN AUSZTRIÁBÓL

HA TE VAGY A LEGGYORSABB A PÁLYÁN,
AKKOR MEGTALÁLTAD AZ ALPIN CIPŐDET!

Milyen kéne legyen egy méltó lábbeli a hardware cuccainkhoz? Strapabíró, kényelmes, leginkább
szolid kinézetű, de néhány limitált extrém modellel bővítve. A Capita legnagyobb partnere minden
téren hibátlanul képviselteti magát, csupa pozitív visszajelzéssel. Ezekben tényleg “van anyag”.

Napjainkban sajnos már egyre kevesebben tudnak alpinozni, de akik a megfelelő
technikával száguldoznak, azokat komoly tisztelet övezi. A Deeluxe egyedülálló
módon még mindig fejleszt a sportágnak, évente hoznak ki valami újdonságot!

DEELUXE TRACK 325
Lista ár: 131.190 Ft

DEELUXE TRACK 700
Lista ár: 149.790 Ft

DEELUXE TRACK 425
Lista ár: 174.290 Ft

DEELUXE EMPIRE PF
Lista ár: 83.790 Ft

DEELUXE ID PF
Lista ár: 74.090 Ft

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu
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LUXUS ÉS SPORT TALÁLKOZÁSA

ELEGANCIA ÉS TELJESÍTMÉNY EGYEDI STÍLUSBAN

Az ikonikus BOGNER brand a népszerű pehelykabátokat újraértelmezte. Mottója: Kihívások mindenhol
vannak. Téli kollekciójában a sportruházat legújabb technológiáit design elemekkel kombinálja. Az
eredmény: luxusruházat a legújabb trend szerint utcára és sportoláshoz. Az új tendencia: „A legtöbb
férfi olyan darabokat keres, amelyek illenek rohanó életmódjukhoz, találkozóról találkozóra szaladgálhatnak benne, akár a város egyik végéből a másikba.” A BOGNER, összetéveszthetetlen egyedi
stílusával megalkottA kép illusztráció. BOGNER férfi síkabát teljes választéka: SKI.hua. Divatos,
kényelmes, igazodik igényeinkhez és életmódunkhoz.

A sport meghatározóbb a divatvilágban, mint valaha. A világ legnagyobb, luxuskategóriát képviselő
divatmárkái követik a trendet. A BOGNER évek óta élen jár a sport & street fashion tökéletes kombináció
megjelenítésében. Stílusának lényege, harmónia test és ruha között, kompromisszum teljesítmény és
elegancia között. Karakteres színvilága, optikailag alakformáló szabásvonalai az igényes hölgyek outfitjét
egyedivé teszi. Az ikonikus BOGNER logó és visszatérő design elemek messziről felismerhetőek.
A legmagasabb igényeknek megfelelő anyagtechnológia páratlan komfortérzetet és védelmet nyújt.

BOGNER Farina-D női kabát
Listaár: 181.990 Ft

BOGNER férfi kabát
Listaár: 145.990 Ft

BOGNER Neal2 Férfi nadrág
Listaár: 145.990 Ft

A kép illusztráció. BOGNER férfi síkabát teljes választéka: SKI.hu

A HEAD fejlesztőcsapata számos tesztelés és kísérletezést követően úgy döntött, saját fejlesztésű membránt fog felhasználni a tökéletes síruházat megalkotásához. A 2019/20-as téli kollekció speciális
követelményeknek való 100%-os megfelelését már az IAM (Intelligent Apparel Membrane)
membrán réteg biztosítja. Az új membrán hőmegtartó és páraelvezető, így biztosítja a test megfelelő
klímáját intenzív mozgás és síliftezés közben is.Nézd meg a HEAD síruházat teljes kollekcióját a SKI.hu-n!

HEAD SUBZERO férfi síkabát
Az eddig csúcskategóriát képviselő
„Primaloft” béléstöltetet most tovább
fejlesztették. Az eredmény: eddig nem
tapasztalt hőmegtartás, lélegzés,
víztaszítás. Részletek: SKI.hu
Vízállóság: 20 000mm
Lélegzés: 20 000g/m2/24h
Listaár: 142.790 Ft

HEAD SABRINA női síkabát
HEAD GLACIER sínadrág
„Primaloft Black Eco” hőszigetelés,
2 réteg 4 irányban elasztikus anyag.
Tökéletes mozgásszabadság.
Vízállóság: 20 000mm
Lélegzés: 20 000g/m2/24h
Listaár: 85.690 Ft

Legmagasabb minőségi kategória.
Innovatív „ThermoPlume&Primaloft” bélés.
Vízálló cipzárak.
Hátul hosszított fazon.
SKI.hu kínálatában divatos olíva színben.
Vízállóság: 20 000mm
Lélegzés: 20 000g/m2/24h
Listaár: 119.190 Ft

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

SKI WOMAN

SKI MEN

A síruházat jelenti a funkcionális sportruházat csúcspontját. Nincs még egy sportág, melyben ennyire
sokat váltakozik intenzív és mozdulatlan szakasz. Továbbá az ambiciózus sízők és deszkások extrém
rossz időjárási körülmények közt is a lejtőkön szeretnének lenni. Egyértelmű a követelmény egy
tökéletes síruházattal szemben: legyen szél- és vízálló, a legmagasabb szintű légáteresztéssel,
de tartsa melegen a testet.

Éld át az igazi olasz életérzést! Idézd meg a Dolomitok hangulatát! Lélegzetelállítóan
gyönyörű színvilág, hölgyek számára tervezett alakformáló szabásvonalak, legkiemelkedőbb minőségű anyaghasználat… Egyedi, összetéveszthetetlen olasz stílus… Sőt, ami soha
nem megy ki a divatból… a 70-es évek vonalát visszaidéző klasszikus és elegáns darabok…
Diktáld Te a divatot a sípályán!

CMP férfi síkabát
Vízállóság: 10 000mm
Lélegzés: 10 000g/m2/24h
Made in ITALY!
Listaár: 117.490 Ft

CMP férfi sínadrág
Vízállóság: 10 000mm
Lélegzés: 10 000g/m2/24h
Made in ITALY!
Listaár: 35.890 Ft

CMP női síkabát

CMP női sínadrág

Vízállóság: 20 000mm
Lélegzés: 10 000g/m2/24h
Made in ITALY!
Listaár: 77.790 Ft

Vízállóság: 10 000mm
Lélegzés: 10 000g/m2/24h
Made in ITALY!
Listaár: 58.390 Ft

CMP KINOS férfi vízálló bakancs
Nubuk felsőrész, TPR gumi alsó rész.
Extra védelem hóban, latyakban vagy
jeges felületen. Meleg bélés.
Made in ITALY!
Listaár: 38.090 Ft

CMP női síkabát
CMP női aláöltözet

CMP HOTY női hótaposó

Egyedi design,
lélegző anyag
Made in ITALY!
Listaár: 24.390 Ft

Cipzár, vízálló CLIMAPROTECK
membrán, meleg bélés
Made in ITALY!
Listaár: 25.490 Ft

SKI.hu és tandtsport
kínálatában fehér színben.
Vízállóság: 10 000mm
Lélegzés: 10 000g/m2/24h
Made in ITALY!
Listaár: 97.190 Ft

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

CMP női sínadrág
Vízállóság: 20 000mm
Lélegzés: 10 000g/m2/24h
Made in ITALY!
Listaár: 72.990 Ft

CMP HOLSE női hótaposó
Cipzár, vízálló CLIMAPROTECK
membrán, meleg bélés
Made in ITALY!
Listaár: 33.890 Ft

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

A lehető legtöbb időt kedvenc hobbinkra szeretünk fordítani. Egyedül vagy barátokkal, egy kemény
edzés vagy felhőtlen kirándulás során. Mindig tudunk időt szakítani kedvenc szenvedélyünk megélésére. A CMP elkísér mindenhová és gondoskodik róla, hogy élményeid gazdagabbak és élvezetesek
legyenek. Kollekciónkban megtalálod az Apres Ski Party-hoz szükséges csillogó és vagány hótaposókat,
illetve a hétköznapok stílusos és elegáns őszi/téli bakancsait. Anyagtechnológiája a legújabb innovatív
fejlesztéseket követi, így a komfortérzetedet a tökéletes légáteresztés, megbízható vízállóság és
antibakteriális talpbetét biztosítják… de ez nem minden… az egyedi stílust és a CMP téli csizmák
sokszínű világát a SKI.hu-n fogod megtapasztalni!

Divat, stílus, funkcionalitás, kényelem. A legmagasabb minőségi színvonalon. Az osztrák és más nemzetek síszövetségeivel
szorosan együttműködve, számos világkupa bajnokain láthatjuk az ikonikus jegesmedve logót. Nem véletlen tehát,
hogy élsportolók és a hétköznapok hősei is a legjobb márka mellett teszik le voksukat, ha sapkáról vagy egyéb
kiegészítőkről van szó. Ne feledd: MADE IN AUSTRIA!!! Utcai és sport kategória teljes kínálata: SKI.hu

CMP HADIR Nubuk utcai bakancs
Vízálló CLIMAPROTECT membrán,
könnyű súly
Listaár: 42.290 Ft

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu

Kedvezményes árak
és további infó: ski.hu

DOMINIK PARIS ITA

RACING

TRIGGER S

Ha LEKI-t vásárolsz, nem csak
egyszerűen egy síbotot vásárolsz, hanem…
+ biztonságot – mivel bukás esetén leold és
++ kényelmet mivel a becsatolás csak egy mozdulat…
+++ az alpesi és északi szakág világkupa legsikeresebb síversenyzőinek kedvencét! Ha a LEKI-t választod,
részese leszel annak a bajnok csapatnak, akik már bizonyítottak és a jövőben is elkötelezetten a győzelemre törekszenek!

A BOLLÉ védjegye a tökéletes
illeszkedés és a folyamatos innovatív
fejlesztés. Modelljeit profi sportolók bevonásával
tervezi, mint pl. Anna Veith alpesi világkupa síző.
Dinamikus, élénk designelemek, melyek összeillesztik a
BOLLÉ bukósisakokat a BOLLÉ síszemüvegekkel. A síszemüvegek
idei év újdonsága a Phantom+ lencse, mely elnyeli a visszatükröződő
csillogást, miközben elegendő fényt enged át, hogy az eddigieknél pontosabb
látásélességet biztosítson. A BOLLÉ siszemüvegek és bukósisakok teljes
választéka, és további érdekességek megtalálhatóak a SKI.hu-n.

VENOM SL 643 6768
Listaár: 52.890 Ft

Hosszúság:

110-135 cm

Súly:

298 g (120 cm)

Anyaga:

Aluminium HTS 6.5 / Aramid-Carbon
Ø 16 / 14 mm

WORLDCUP RACING GS TBS 636 6776
Listaár: 52.890 Ft

Hosszúság:

110-130 cm

Súly:

269 g (120 cm)

Anyaga:

Aluminium HTS 6.5 / Ø 16

A CÉBÉ ISPO Award díjnyertes síszemüvegeinek lencséi
pillanatok alatt cserélhetőek a mágneses technológiának
köszönhetően. Még soha sem volt ennyire egyszerű
alkalmazkodni a látásviszonyokhoz! Egy pattintás és máris
tisztán látsz! A CÉBÉ bukósisakokat kalandra éhes,
adrenalin függő életérzés ihlette, ezért extrém védelemmel
van ellátva. Dupla ABS héj vagy ultra könnyű In-mold
konstrukció, MIPS koponya és agy védő rendszer, extra
ütésvédelem. És ez nem minden! CÉBÉ siszemüvegek és bukósisakok teljes választéka, és
további technológiák megtalálhatóak a
SKI.hu-n.

WORLDCUP LITE SL 640 6505
Listaár: 52.890 Ft

Hosszúság:

90-120 cm

Súly:

222 g (105 cm)

Anyaga:

Aluminium HTS 6.5 / Ø 16

Kedvezményes árak és további infó: ski.hu
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CENTRAL STORE
SHOP – KÖLCSÖNZŐ – SZERVIZ
Bp. II. Lövőház u. 16/a.
06 70 376 0654 | lovohaz@tandtsport.hu | facebook/tandtsport
ski.hu
headbike.hu
headtennis.hu

PRO BOARD STORE
SURF – KITE – SNOWBOARD
Bp. XII. Szent Orbán tér 6.
06 30 996 7882 | orbanter@tandtsport.hu| facebook/tandtsport
surfbolt.hu

HEAD OUTLET STORE
PREMIER OUTLETS CENTER
06 70 376 0657 | facebook/headoutlet

UTAZÁSI IRODA
Budapest, II. Lövőház u. 16/a.
06 70 376 0638 | utazas@tandtsport.hu | facebook/tandtsporttravel
Engedélyszám: U-000935
tandtsporttravel.hu

PASARÉTI SÍISKOLA
Budapest, II. Pasaréti út 11-13.
06 70 376 0641 | info@pasaretisiiskola.hu | facebook/pasaretisiiskola
pasaretisiiskola.hu

A tandtsport az esetlegesen előforduló hibákért és azokból eredő következményekért nem tehető felelőssé.A változtatás jogát a tandtsport fenntartja.

