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Ob koncu priprave letošnje izdaje Karving magazina imam en tak 
hecen občutek. Zdi se, da bo sezona, ki je pred vrati, ob upoštevanju 
zaščitnih ukrepov vendarle dokaj običajna; vsaj v Alpah nihče ne 
govori na glas, da bi bila smučišča zaprta – kot so to udejanili lani. 
Pa vendarle …
Lani smo ob tem času razglabljali, ali bomo sploh lahko stopili na 
sneg in se prepustili smučarskim užitkom. Naša napoved, da se 
bo že našla priložnost tudi v času pandemije, se je deloma uresničila. 
Vsaj v drugem delu sezone smo lahko smučali skoraj brezskrbno, 
a žal le znotraj slovenskih meja, kar je seveda povzročilo tudi kakšno 
daljšo vrsto in zmanjšalo izbiro, predvsem zahtevnejšim smučarjem. 
Na drugi strani Karavank so domačini ob obilici snega imeli zase 
vsa smučišča, ki smo jih običajno dodobra zasedli ne samo tujci, 
pač pa tudi Dunajčani in ostali Avstrijci, ki so predaleč, da bi se 
pripeljali smučat za en dan. Hoteli so bili pač zaprti.
Ko so konec pomladi omejitve sprostili, smo lahko opravili testiranje, 
ki je v letu poprej, žal, odpadlo. Ni bilo sicer tistega vrveža, ki smo 
ga bili vajeni v preteklih letih, a zato je bilo preizkušanje smuči morda 
še bolj učinkovito. Proizvajalci se k sreči niso uklonili, novosti je 
bilo spet na pretek, med njimi je prvič zasijala Elanova zložljiva 
smučka. Nekaj, kar najbrž ni prva izbira za tiste, ki stanujemo manj 
kot uro vožnje od smučišča, zato pa še kako pomembno za vse 
prebivalce velikih mest, ki so do zdaj morali najemati opremo, saj 
zanjo niso imeli prostora – ne v stanovanju ne v avtomobilu, vlaku 
ali celo letalu. Zdaj bodo s seboj nesli zgolj eno torbo več, v kateri 
bodo poleg smuči še čevlji in palice.
Ko sem ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja prvič preizkusil 
zarezovalne smuči (takrat s konkretno preveliko dolžino), si nisem 

predstavljal, da bodo tako spremenile smučarski svet. Ne upam si 
napovedati, a poleg trdih pancarjev je smučarjem ravno dolžina 
smuči tista, ki jim predstavlja največjo oviro pri prenašanju naokrog. 
Zdajšnja cena seveda ni tista, ki bi privabila množice; tudi na 
svetovnem pokalu zložljivih smuči (še nekaj časa?) ne bodo uporabljali, 
a sčasoma bi se vendarle lahko prebile v ospredje. In potem bomo 
med opisovanjem uporabnosti prtljažnika avtomobilov namesto 
torbe za golf kot merilo uporabili torbo s smučmi in ostalo opremo.
Na naslednjih straneh si lahko ogledate tudi ostale novosti in 
ponudbo smučarskih proizvajalcev za sezono 2021/22. To bo 
spet ena od prelomnih sezon, v kateri bi si najbrž vsi želeli čim več 
normalnosti, ki bi vlila dodatnega optimizma za naslednje sezone. 
Bojim se, da bi ob še eni turistično propadli sezoni proizvajalci 
smuči začeli resno pogledovati k drugim športom. Množičnost je 
tista, ki prinaša zagon in omogoča uresničitev še tako norih idej. 
Seveda ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, kar pa je na smučiščih 
dovolj preprosto, saj se gibljemo v naravi in se razen v lokalih niti 
ne zbiramo preveč pogosto in na gosto.
Naj bodo kratice iz naslova himna vsakega smučarskega dneva. 
Pa čim večkrat jih ponovite v tem smislu!

Presmučam Cel Teren

Fo
to

: S
am

o 
Vi

di
c

UREDNIK Dušan Lukič d DTP Mateja Zega Perko d DIgITALNA OBDELAVA AM Ljubljana  

d LEKTORIRANjE Polona Potočnik d TRžENjE Saša Bokavšek d FOTOgRAFIjE Elan (Samo Vidic, 

Klemen Razinger, Andreas Vigl), K2, Fischer, promocijski materiali proizvajalcev, WST (Benjamin Hofmann). 

FOTOgRAFIjA NA NASLOVNIcI Samo Vidic.

PREDSEDNIK UPRAVE Tomaž Drozg d © AM Ljubljana, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 

TISK Radin print, Zagreb, Hrvaška d NAKLADA 30.500

kolofon



Elanova bera letošnjih nagrad
Zložljive zarezovalne smuči Voyager so 
samo češnjica na tortici inovativnosti, ki jo 
iz leta v leto potrjujejo pri Elanu. Zato ne 
sme čuditi, da se lahko pohvalijo s 
številnimi nagradami z različnih področij – 
tokrat jih izpostavljamo nekaj iz domačih 
logov. Elanova ekipa je postala 
»inženirsko-razvojna ekipa leta 2021«, ob 
čemer so posebej poudarili, da so za 
realizacijo tako uspešnih projektov, kot so 
zložljive smuči Elan Voyager ali prestižna 
jadrnica GT6, morali združiti znanje in 
inovativnost vseh, ki danes delajo v 
razvojnih oddelkih Elana, s tradicijo in 
izkušnjami vseh predhodnih generacij 
inženirjev, ki so ustvarjali v Elanu pred 
njimi. »Delo inženirjev ni nikoli končano, 
pred nami so novi izzivi in prepričani smo, 
da bo prejeta nagrada tudi motiv za 
nadaljnje delo in nove uspešne 
inženirsko-razvojne zgodbe,« je dodal 
Vinko Avguštin, direktor razvoja WSD.
Elan je bil na Slovenski marketinški 
konferenci tudi finalist za marketinško 
odličnost leta. Za nagrado so se 
potegovali s prvimi zložljivimi smučmi na 
svetu – Elan Voyager. So pa za te smuči 
prejeli najprestižnejšo nagrado na 
letošnjem SOF-u. Melanja Korošec, 

direktorica blagovne znamke Elan, je pri 
tem poudarila, da so smuči Voyager 
izpopolnjevali nekaj let, saj so le tako 
lahko zagotovili raven odličnosti, ki že 
vsa leta odlikuje Elanove izdelke.  
Kot oblikovalci produktne grafike  
za omenjene smuči so sodelovali  
v agenciji Gigodesign.
Gospodarska zbornica Slovenije je Elanu 
za zložljive smuči Voyager podelila zlato 
priznanje za inovacije na letošnjem Dnevu 
inovativnosti. V slovenski izbor se je Elan 
prebil po tem, ko je s strani GZS prejel že 
zlato priznanje gorenjske regije.
Elan pa se ponaša s še eno novo 
nagrado, in sicer Superbrand, ki jo 
prejmejo tiste blagovne znamke, ki jim 
uporabniki in potrošniki najbolj zaupajo  
in jih najbolj cenijo. »Elan je ena najbolj 
inovativnih svetovnih blagovnih znamk 
športnih izdelkov. Nagrada je izjemen 
dokaz, da so prepoznavnost blagovne 
znamke, kakovost, tradicija, zaupanje  
in čustva najbolj ponotranjene lastnosti 
pri ocenjevanju blagovne znamke Elan  
s strani domačih uporabnikov,« je ob 
prejemu nagrade poudarila Melanja 
Korošec, direktorica blagovne  
znamke Elan.



elanskis.com

Osvojite vse terene z natančnostjo in močjo all-mountain smuči 

Amphibio.
Amphibio 18 TI



S/PRO 120 GW – smučarski čevelj, ustvarjen za smučanje

Najti pravo razmerje med udobjem smučarskega čevlja in vrhunsko izvedbo zavojev ni lahka naloga.  
A Salomonovi inženirji imajo radi izzive, mi pa rezultate njihovega dela. Zelo odzivni smučarski čevlji  
S/PRO 120 GW so popolna izbira za vse smučarje, ki iščejo čevlje, izdelane s tekmovalno tehnologijo  
in konstrukcijo, ki zagotavlja, da se bo noga v čevlju počutila udobno. Školjka je izdelana s tehnologijo 
Custom Shell HD, ki s termično obdelavo omogoča personalizirano oblikovanje glede na anatomijo stopala. 
Opremljena z novo konstrukcijo CoreFrame 360°, je ojačana s steklenimi vlakni, kar čevlju daje večjo 
agilnost in lahkotnost ter zagotavlja odličen prenos moči na robnike smuči. Za izredno udoben občutek med 

celodnevno smuko je dodan tekmovalno naravnan notranji čevelj My CustomFit 4D Pro, ki je v predelu 
gležnjev in pete izdelan iz udobne plasti termo pene. Ta se bo ob stiku s telesom (po zaslugi prenosa 

telesne toplote) povsem prilagodila obliki vaše noge in udobje dvignila na povsem nov nivo. 
Anatomsko oblikovan in nadgrajen notranji čevelj brez šivov omogoča večjo natančnost gibov in 
boljše prileganje stopalu, mehkejša pena pa zagotavlja preprostejše obuvanje in boljše prileganje 
tudi v predelu prstov. Smučarski čevlji S/PRO 120 GW so primerni za vse boljše rekreativne 
smučarje in vse, ki želijo cel dan vijugati po smučarskih progah.

Ob Juretu Koširju 
ambasadorka Nordice  
še Andreja Slokar
O njej pred lansko sezono nismo veliko slišali, a Andreja Slokar, 
lani še članica B-reprezentance, je z odličnim smučanjem več kot 
opozorila nase. Najbolj je odmevalo njeno peto mesto v slalomu 
na svetovnem prvenstvu, a tudi v svetovnem pokalu je dosegla 
precej odmevnih rezultatov. Šestkrat se je uvrstila med najboljših 
dvajset, od tega trikrat med najboljših deset (v slalomu, 
veleslalomu in na paralelni tekmi), za povrh pa je postala 
zmagovalka sezone evropskega pokala v slalomu in osvojila 
drugo mesto v skupnem seštevku evropskega pokala. Kot 
ambasadorka Nordice lahko uživa vse prednosti majhne ekipe, ki 
jo njen vodja Bernhard Knauss opiše kot hitro in prilagodljivo. Pri 
tem poudarja, da ima Andreja stalen dostop do vseh tekmovalnih 
virov in servisne ekipe.  
Ko je postala bolj vključena v testiranje, se je vez z ekipo dodatno 
utrdila. Kot je razložila v enem od pogovorov, sprva ni bila čisto 
prepričana, kako bo znala oceniti razliko med različnimi smučmi 
in nastavitvami, a zdaj je samozavestna: »Če mi je všeč, to 
povem, če mi ni, bodo spremenili. Pripravljeni so vse storiti 
zame!« razloži Andreja Slokar, ki tudi zaradi takšnega odnosa 
ekipe še bolj smelo začenja novo sezono svetovnega pokala.

Zimska ponudba 
na dosegu roke
Poleg široke izbire in kakovostne ponudbe, je nadvse 
priročno, če si lahko vse kose smučarske opreme izberemo 
na enem mestu. To lahko storite v prodajalnah Intersport in v 
spletni trgovini na www.intersport.si, kjer vas čaka bogata 
izbira priljubljenih znamk s smučarskega sveta, novosti, 
ekskluzivne 
ponudbe in 
popusti. Spletno 
naročilo si lahko 
naročite za 
dostavo na dom 
ali pa 
prevzamete v 
najbližjem 
Intersportu.
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Uveljavljene 
smuči za prosto 
smučanje Elan Ripstick 
so zaradi lahke konstrukcije 
in igrivega značaja postale 
ljubljenke smučarjev po vsem svetu. 
Nova smučka Ripstick Tour poudarja značaj 
smuči ob nižji teži, ki prinaša še večje užitke izven 
smučišč in smučarjem omogoča daljše avanture ter 
premikanje meja pričakovanj in učinkovitosti. Pri 
razvoju Ripstick Tour so aktivno sodelovali Elanovi 
ambasadorji, prosti smučarji in vodniki IFMGA. Ker 
pri prizadevanjih za zmanjšanje teže smuči niso 
želeli zgubiti niti trohice značaja ali zmogljivosti, so 
za Ripstick Tour razvili novo tehnologijo Carbon 
Bridge. Gre za palico iz ogljikovih vlaken, ki teče po 
celotni dolžini smuči in zagotavlja izjemno 
stabilnost, odzivnost in dušenje vibracij v konicah 

smuči. 
Težo so 
dodatno zmanjšali 
še z uporabo novih stranic 
360 ABS, ki so postavljene pod nekoliko 
ostrejšim kotom, da dosti lažjim smučem dajejo 
dodatno moč in odpornost. Smuči so naprodaj tudi 
kot komplet, in sicer skupaj s turnimi vezmi (Elan  
v sodelovanju z ATK), kožami, srenači in lahkimi 
turnimi palicami Elan.

Ripstick Tour:  

Superiorna odzivnost in lahkotnost

Elan Ace z DNK  

dirkaških smučiElan, ki v Alpah že 
več kot 75 let ročno 
izdeluje smuči, predstavlja 
novo kategorijo Ace, s 
smučarskim krosom navdihnjeno 
serijo visokozmogljivih smuči za urejeno 
podlago. Navdih za Elan Ace sicer prihaja iz 
Elanove bogate tradicije tekmovanj  
v klasičnih smučarskih disciplinah in 
smučarskem krosu, toda sodobna tehnologija 
Ace Arrow, ki s strateško postavljenimi 
ploščami in ojačitvami iz titana omogoča 
izjemno igrivost in energičnost, ob 
brezkompromisni hitrosti in natančnosti 
zagotavlja tudi udobje za ves dan smučanja. Na 
smučko pritrjena upognjena plošča iz ogljikovih 
vlaken deluje kot ojačevalnik, ki ustvarja moč 
po celotni površini od konice do repa, medtem  

 

ko titanova 
ojačitev v obliki 
puščice prenaša energijo. 
Zgornji sloj dodatno prenaša sile 
na robnik smučke, zavoljo odličnega 
spodnjega sloja pa je vstop v zavoj najhitrejši 
in karseda odziven. Ta smučka bo z mogočno 
stabilnostjo na koncu zavoja vaše smučanje 
popeljala na naslednji nivo.
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S/Force Ti 76 – smučka za neustrašne 
Za ustvarjanje smuči S/Force se je 
Salomon oprl na svoje tekmovalno 
znanje in navdih črpal iz smučarskega 
krosa, kjer ta blagovna znamka velja za 
pionirja. Rezultat so smuči, ki delujejo 
kot tekmovalne smuči, namenjene 
smučarjem, ki vozijo po robnikih,  
a so hkrati drzne in primerne za prav vse 
bele strmine in terene, ne glede na to, 
ali boste z njimi vozili po neravni snežni 
podlagi ali sveže pobeljeni strmini,  
tudi ledenih pobočij se ne ustrašijo.
Kako je to mogoče? Družina smuči  

S/Force je do sedaj obsegala smuči 
širine 80 in 84 mm, nov model pa je še 
ožji, saj je pod čevljem širok le 76 mm. 
Kombinacija naprednih tehnologij in 
inovativnega oblikovanja ter vrhunske 
izdelave pa pusti pečat na katerem  
koli pobočju, predvsem pa navdušuje 
brezkompromisne smučarje, ki uživajo  
v res hitro odpeljanih zavojih.
Smuči S/Force Ti 76 so zasnovane 
tako, da ste lahko z njimi igrivi, a že 
naslednji zavoj naredite v velikem loku. 
Konstrukcija plošče Salomon Edge 

Amplifier prenaša sto odstotkov vaše 
energije na robnik smuči za prvovrsten 
oprijem. Smuči nadpovprečno dobro 
blažijo vibracije in zagotavljajo 
neprekosljiv stik s snegom, kar vam 
omogoča, da obvladate kateri koli  
teren v vseh snežnih razmerah.  
Popolna bočna stena iz materiala ABS 
ter dva lista iz titana zagotavljata,  
da so te izjemno odzivne smuči kos  
tudi največjim obremenitvam – ne glede 
na to, kakšen zavoj ste se namenili 
izpeljati.

S/Max Blast in W Blast –  
uživajte v vsakem zavoju 

Če kakovost smučanja merite kot kombinacijo hitrosti in 
natančnosti, boste s smučmi S/Max Blast nadvse zadovoljni, saj 
premorejo več najboljših – tudi tekmovalnih – Salomonovih 
tehnologij. Edinstvena oblika smuči v 
kombinaciji s prenovljenimi in ojačanimi robniki 
zagotavlja izjemen oprijem in neprekosljiv 
prenos energije na robnike, tako da lahko 
dosežete neverjetno natančnost in uživate v 
vsakem zavoju.
Salomonovi smučarski izdelki se rodijo »na 
progi«, saj ta na nek način predstavlja praktični 
laboratorij podjetja. Smuči Salomon S/MAX 
Blast so izdelane za napredne rekreativne 
smučarje, ki med hitro in agresivno vožnjo, 
predvsem na trdem snegu, želijo zelo odzivne 
smuči. Odlikuje jih kombinacija naprednih 
tehnologij, ki zagotavljajo neverjetno vodljivost 
in stabilnost pri visokih hitrostih.
Smuči S/Max Blast imajo t. i. sendvično 
konstrukcijo, ki vsebuje leseno jedro polne 
dolžine, stisnjeno med dve plošči iz titana, ki 
smučem dodata večjo stabilnost pri velikih 
hitrostih in obenem znatno zmanjšata vibracije, 
do katerih običajno pride pri smučanju na 
trdem ali grobem snegu. Sodobna oblika 
smuči omogoča hitrejšo vožnjo, za več 
nadzora pa poskrbi povečana kontaktna 
površina smuči s snegom. Tehnologija Edge 
Amplifier nudi boljši oprijem v zavoju in kar 
največji nadzor nad smučmi. Radij 15 metrov 
omogoča zares vsestransko in udobno vožnjo 

tako pri kratkih kot tudi pri dolgih zavojih, zaščita konice in repa 
smuči pa podaljšata njihovo življenjsko dobo.
Smuči Salomon S/Max Blast priporočamo vsem neustrašnim 

izkušenim smučarjem, ki želijo prestopiti svoje 
meje in maksimalno uživati na snegu.
Nova kolekcija Salomonovih smuči prinaša tudi 
najboljše ženske smuči doslej. Smuči S/MAX W 
Blast so ustvarjene za ženske, ki iščejo stabilnost 
in užitke v zavojih. Nastale so kot plod temeljite 
analize in razumevanja potreb smučark, 
inženirska ekipa pa je ustvarila popolno 
ravnovesje med lahkotnostjo in ostrino. Nov 
kalup in sendvična konstrukcija s polnim dvojnim 
jedrom sta poskrbela za lažje, a nič manj 
zmogljive smuči. Smuči Salomon S/Max W Blast 
maksimalno zarežejo v snežno podlago, zato 
lahko z njimi samozavestno napadete katero koli 
strmino. Za slalomsko tehniko specializiran 
robnik Edge Amplifier namreč zagotavlja kar za 
30 odstotkov večji oprijem in izkoristek energije 
tudi v najkrajših zavojih, hkrati pa smuči ohranjajo 
pravo količino upogiba pod vezjo za večjo 
odzivnost in okretnost. Z njimi bo zahteven tečaj 
slaloma postal veselica, preprost cik-cak spust 
po vaših najljubših zasneženih bregovih pa bo 
vedno znova narisal nasmešek na obraz. Pod 
črto so Salomon S/Max W Blast vsestranske 
smuči za celodnevne užitke na urejenih 
smučarskih terenih. Čim nanje stopite v 
smučarskih čevljih, imate vse, kar potrebujete za 
izpeljavo popolnega zavoja.
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Posodobljena 
legendarna očala
Legenda je dobila nov obraz. Očala Uvex 
DH2000, ki so utrdila položaj znamke Uvex 
med vodilnimi proizvajalci smučarskih očal,  
so doživela osvežitev in zato tudi novo oznako: 
sedaj se imenujejo Uvex DH2100 CV. Širše 
vidno polje, enojna leča in tehnologija 
Colorvision (CV) je le nekaj izboljšav, po 
katerih so ta očala boljša od drugih. Tako kot 
vsa Uvexova očala zagotavljajo jasen pogled 
tudi, kadar sneži ali dežuje, saj se kapljice ne 
prijemljejo na zunanjo stran stekelc. Posebno 
mesto so v kolekciji očal DH2100 CV dobile 
tudi ženske, saj sta dve barvi namenjeni 
izključno njim, ena je celo oplemenitena  
s kristalčki Swarovski. V paru s čelado  
Ultra pro so videti naravnost fantastično.

Nova školjka 
prinaša še 
več udobja
Čelade Uvex Instinct se odslej ponašajo s 
povsem na novo zasnovano školjko in večjo 
stopnjo udobja. Čelado odlikujejo tudi vrhunski 
materiali, saj združuje komponente Coolmax 
(notranjost čelade), Fidlock (podbradni sistem 
zapenjanja) in široko fotokromatsko steklo, ki 
omogoča optimalen pogled v vseh vremenskih 
razmerah. Ušesniki so izdelani tako, da ščitijo 
ušesa pred vetrom in mrazom, obenem pa 
omogočajo slušno zaznavanje okolice. Super 
videz in tehnološka dovršenost – to je čelada 
Uvex Instinct Visor Pro V.
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Husk Prime – udobje in varnost višjega razreda

Radium Pro Sigma – 
ko vidite vse in vsi 
vidijo vas
Smučarska očala Salomon Radium Pro Sigma so 
ustvarjena za strastne zimske športnike, ki si želijo 
sodobnega videza z očali s polokvirjem in sferičnimi stekli 
s širokim vidnim poljem. Ta sodobna očala poskrbijo za 
odlično počutje med nošenjem in dobro vidljivost snežne 
podlage. Izdelana so s prilagojeno obliko okvirja za širše 
vidno polje predvsem na spodnjih skrajnih točkah. Po 
zaslugi zgradbe očal iz pene dvojne gostote Custom ID 
Fit in okvirja, ki se prilagodi obliki obraza, očala 
zagotavljajo odlično individualno prileganje vsakemu 
obrazu. Steklo je izpopolnjeno s tehnološko inovacijo 
Sigma, ki poveča barvni kontrast na snegu in tako 
omogoča boljše prepoznavanje terena, zagotavlja vidnost 
tudi najmanjših grbin in sprememb terena – še posebej v 
sicer zahtevnih oblačnih razmerah. Dobra zračnost očal z 
dodatno obdelavo stekla za večjo odpornost proti 
zameglitvi (Anti Fog+) vam omogoča neprekinjeno 
smučanje ali deskanje ne glede na intenzivnost. S temi 
očali boste videli vse, a če izberete še barvno 
kombinacijo Poppy Red, vas bodo videli tudi vsi ostali.

Smučarska čelada Husk Prime je povsem nov model Salomonovih čelad, 
inženirje pa sta pri njenem snovanju vodila dve nalogi: izjemna zaščita 

glave in sočasno udobje, oblikovalci pa so pridali še brezčasno 
zunanjo podobo. Za prvovrstno zaščito glave je poskrbljeno z 
varnostno zgradbo oziroma celico Smart Safety 360, del katere sta 
patentirana tehnologija EPS4D in pena EPP. Konstrukcija EPS4D  
v notranjosti poveča absorpcijo energije ob padcu ali udarcu in jo 

porazdeli na večjo površino čelade ter tako zmanjša silo udarca.
Hibridno konstrukcijo zaznamujeta zunanja lupina iz trde školjke ABS 

(zgornji del) in spodnja lahka lupina z mehko peno za kar največ zaščite in 
udobja. Sistem zračenja Dual Active zagotavlja optimalno kroženje zraka, podloga 
iz merino volne pa pomaga uravnavati temperaturo in poskrbi za prijetno počutje  
v vsakem vremenu. S sistemom za natančno prilagajanje velikosti Boa 360 boste 
imeli popoln nadzor nad prileganjem čelade vaši glavi. Vrtenje gumba zagotavlja 
bolj tesen oprijem, popustite pa ga z enostavnim pritiskom na gumb. Tudi 
prenovljena zasnova čelade v predelu ušes je dosegla zastavljen cilj – takojšnje 

prileganje, višje udobje in boljši zvok. Zaponka Fidlock, ki temelji na preprostem  
in hitrem zapenjanju z magnetom, poskrbi, da ste takoj pripravljeni na akcijo, saj 

jo lahko zapnete tudi z rokavicami. Čelada Husk Prime je zelo lahka in zračna, 
zato bodo nad njo navdušeni tudi t. i. prosti smučarji in deskarji na snegu.



Zimske počitnice
na sončnem jugu Avstrije

koroska.info
24 smučarskih centrov – široke, vedno zasnežene proge
Zimske počitnice, polne doživetij

Emberger Alm / Koroška

Najboljši kotiček pod zimskim soncem smo našli tukaj. V velikih zavojih uživamo
na širokih progah in dihamo kristalno čist zrak. Končno prosti.
Na južni strani Alp. It‘s my life. Koroška.
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Strast, inovativnost in marljivost, 
prenesena v smučarske čevlje

Extreme Vital s K2
Trgovina Extreme Vital je specialist na področju smučanja in 
deskanja na snegu, ki z vrhunskim svetovanjem za zimske užitke 
ponuja najvišjo raven opreme in dodatnih storitev, kot je npr. boot 
fit. Med drugim ponujajo tudi izdelke priznane ameriške znamke 
K2. K2 je ameriški proizvajalec smuči, smučarskih desk in druge 
športne opreme, čigar korenine segajo daleč v leto 1962. 
Znamka je svetovno slavo doživela konec sedemdesetih in v 
začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko sta na njihovih 
smučeh stopničke v svetovnem pokalu in na olimpijskih igrah 
osvajala dvojčka Phil in Steve Mahre. Kasneje se je znamka 
umaknila iz tekmovalnega alpskega smučanja in razvoj je potekal 
v smeri prostega smučanja, skladno s severnoameriško 
smučarsko filozofijo. V začetku novega tisočletja je K2 postala 
ena najvidnejših znamk v vseh segmentih prostega smučanja, ki 
je njihov paradni konj še danes, ne zanemarjajo pa tudi ostalih 

segmentov. V letu 2020 so v celoti prenovili linijo moških smuči 
za urejena smučišča, ki so zdaj združene pod imenom Disruption, 
v letošnji sezoni pa so se jim pod istim imenom pridružile še 
ženske smuči. V tem segmentu najdemo tako smuči, namenjene 
občasnim obiskovalcem belih strmin, kot tudi tiste, ki bodo 
zadovoljile najbolj izkušene smučarje, ki ne pristajajo na 
kompromise. Vse smuči so opremljene z vezmi proizvajalca 
Marker. Med turnimi smučmi sta zelo dobro sprejeta modela 
Wayback in Talkback, ki sta na voljo v različnih širinah. Pri 
smučeh za prosto smučanje sta trenutno aktivni liniji Mindbender, 
ki se pogosto uporablja tudi kot klasična smučka za vse terene, in 
Reckoner, ki jo bodo najbolj cenili ljubitelji globokega pršiča. 
Velika večina modelov bo vsaj v eni od dimenzij v letošnji sezoni 
na voljo za test v trgovinah Extreme Vital, s svojo testno floto pa 
bodo prisotni tudi na slovenskih smučiščih.

Smučarski čevlji Roxa nastajajo v družinskem podjetju s sedežem v slikovitem mestecu Asolo  
v severnoitalijanski provinci Treviso, kjer se nahaja tudi večina industrije smučarskih čevljev. 
Posebno pozornost namenjajo inovacijam, naprednim tehnologijam in uporabi inovativnih  
materialov za vrhunsko oblikovane čevlje. Ključne vrednote podjetja so kakovost, zmogljivost  
in zanesljivost, njihova misija pa so čevlji s popolnim prilagajanjem stopalom in udobjem za vse 
smučarje, za kar so razvili sistem Biofit. Pri izdelavi čevljev, med katerimi lahko izbirajo vsi smučarji, 

uporabljajo dve konstrukciji, in sicer prekrivno školjko in tridelno konstrukcijo »cabrio«, skrbijo 
pa tudi, da so uporabljeni vrhunski ultralahki materiali. V letu 2020 je distribucijo smučarskih 

čevljev Roxa za Slovenijo in Hrvaško prevzel Elan, v letošnji sezoni pa jih bo mogoče kupiti 
v trgovini Elan Begunje in izbranih športnih trgovinah Hervis.



Zimska ljubezen  
te ne 
izpusti

#winterlove
austria.info

Karvingr_Szlovén_200x270.indd   1 2021. 10. 19.   12:51
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Moške visokozmogljive 

To je skupina smuči, v kateri so modeli, ki bodo zadovoljili tudi najbolj zahtevne smučarje, 
ne glede na to, ali zarezujejo dolge loke ali kratke zavoje; tudi visoka hitrost ni nobena 
ovira. Popolna mešanica slaloma in veleslaloma se odraža v vsestranskem smučanju na 
najvišji ravni, ki najboljše rezultate pokaže predvsem na odlično urejenih pobočjih. 

Zaradi te vsestranskosti so 
visokozmogljive smuči popolna 

alternativa agresivnim tekmovalnim 
modelom in so zato kot nalašč za tiste, ki 
so jim slalomske smuči preveč 

agresivne, veleslalomske pa predolge in 
prehitre. Jasno je, da so visokozmogljive 
smuči idealne za priložnostna 
tekmovanja, priljubljenost med smučarji 
pa je v zadnjih letih vse večja tudi zato, 

ker smučarska industrija v tej skupini ni 
pozabila na užitek.
Ciljna skupina: športni in visoko športni 
smučarji z dobrim znanjem

Na voljo v dolžinah (cm):  167, 175, 183
Radij pri dolžini 175 cm:  15,2 m
Geometrija:  114/65,5/99,5
Priporočena cena:  999,99 EUR

Atomic Redster X9S Revo S uporablja preverjeno tehnologijo svetovnega pokala in jo združuje v osnovo za smučarje, ki želijo uživati  
v hitrosti in vsestranskosti Atomicovega inženiringa stranice z več radiji (Multi Radius Sidecut). Redster X9S Revo S je pripravljen za 
hitro kratko zarezovanje ali pa raztegovanje čudovitih zavojev z dolgim radijem. S tehnologijo Revoshock Redster X9S Revo S zagotavlja 
okretno in predvidljivo vožnjo, zaradi česar postane zgodnja jutranja ledena smučarska proga prijetna za smučanje. Dvoslojni laminat 
Ultra Titanium izboljša splošno trdnost in vzvojno prožnost, medtem ko konstrukcija Ultrawall združuje oprijem robnikov in prenos moči 
celotne stranice z vzdržljivostjo in dolgo življenjsko dobo dodelave. Lesena sredica Ultra Power Woodcore prihaja iz Atomicovih dirkaških 
osnov FIS in zagotavlja visoko raven moči, ohranjanja hitrosti in zabave ne glede na vrsto zavoja.

Atomic Redster X9S Revo S + X 12 GW

Tekmovalne smuči za vsakdanjo rabo
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Na voljo v dolžinah (cm):  165, 170, 175, 180
Radij pri dolžini 175 cm:  18,1 m
Geometrija:  118/74/104
Priporočena cena:  819,95 EUR

Disruption MTi je agresivna smučka, zasnovana za smučarske zanesenjake, ki želijo biti hitri. Srednja dolžina radija, konstrukcija Titanal 
I-Beam in blaženje Dark Matter Damping so zmagovita kombinacija za učinkovit oprijem robnikov in gladko vožnjo, ki vzbuja zaupanje, ko 
je vaša glavna skrb iztisniti kar največ hitrosti na idealno pripravljenem smučišču.

K2 Disruption MTI

Na voljo v dolžinah (cm):  156, 162, 168, 174, 180
Radij pri dolžini 174 cm:  16 m
Geometrija:  122/72/102
Priporočena cena:  799,99 EUR

Spitfire 72 RB je najožja, najhitrejša in najbolj natančna smučka iz družine Spitfire. Izdelana za celodnevno zarezovanje, naprednejšim 
smučarjem in pravim smučarskim strokovnjakom ponuja zabavno, hitro in pravo tekmovalno izkušnjo. Njena slalomska krivina, 
72-milimetrska širina pod čevljem in rep v veleslalomskem slogu omogočajo natančne in mogočne zavoje. Konstrukcija s tehnologijo 
Race Bridge (RB) izkorišča les, kovino in ojačitev z ogljikovimi vlakni za stabilno, energično smuko. Spitfire 72 RB je torej kot ulit  
za vse, ki si želite celodnevnega dobrega oprijema in živahne vožnje po trdi ali poledeneli progi.

Nordica Dobermann Spitfire 72 RB FDT

Na voljo v dolžinah (cm):  158, 161, 167, 173, 179
Radij pri dolžini 173 cm:  15,9 m
Geometrija:  113/67/100
Priporočena cena:  899,95 EUR

Ta križanec med smučko za kratke in dolge zavoje z dirkaško DNK prinaša prosto izbiro popolnih in dinamičnih zavojev različnih radijev. 
Elan SCX Fusion X je hibrid za različne zavoje, zasnovan za zahtevne smučarje, ki iščejo popolnost smučanja po robniku in raznolikost 
pri izbiri dolžine zavoja. Kombinacija tehnologije Ace Arrow, agresivnega profila camber in nove lesene sredice R² FRAME bo vaše 
smučanje popeljala na naslednji nivo. Kratek ali dolg zavoj, SCX prinaša najbolje iz obeh svetov.

Elan ACE SCX FusionX

Na voljo v dolžinah (cm):  160, 165, 170, 175, 180
Radij pri dolžini 170 cm:  15 m
Geometrija:  121/72/106
Priporočena cena:  899,99 EUR

Visokozmogljive smuči S/Max Blast so izoblikovane za zelo dobre rekreativne smučarje, ki želijo zelo odzivne smuči med hitro in 
agresivno vožnjo, predvsem na trdem snegu. Edge Amplifier SL zagotavlja 30 odstotkov večji oprijem, hkrati pa ohranja pravo količino 
upogljivosti pod vezjo za večjo odzivnost, okretnost in agilnost. Smuči imajo sendvično konstrukcijo z leseno sredico po celotni dolžini, 
stisnjeno med dve plošči iz titana, ki dodata večjo stabilnost pri visokih hitrostih. Ti dve plasti močno ojačata smuči in znatno zmanjšata 
vibracije in hreščanje, do katerega običajno pride pri smučanju na trdem ali grobem snegu. Sodobna oblika smuči omogoča hitrejšo 
vožnjo in ima povečano kontaktno površino smuči s snegom. Zaščita krivin in repov smuči bistveno podaljša njihovo življenjsko dobo.  
S/Max Blast priporočamo vsem neustrašnim izkušenim smučarjem, ki želijo prestopiti svoje meje in spustiti na plano svoj živalski duh.

Salomon S/Max Blast + X12 TL GW

Na voljo v dolžinah (cm): 163, 168, 173, 178
Radij pri dolžini 173 cm: 16 m
Geometrija: 125-74-104
Priporočena cena: 880 EUR

Popolnoma nova ultra agilna tekmovalna smučka za vse terene z novo tehnologijo 3D Glass in Rockerjem na krivinah in repih – Deacon 74 
izpolnjuje zahteve zelo dobrih smučarjev ter pri tem združuje športnost in zmogljivost tekmovalne smuči z vsestranskostjo smuči za vse 
terene. Sistem vezi rMotion2 z Markerjevimi dodatki X-cell in združljivostjo s sistemom GripWalk zagotavlja najboljši prenos moči in varno 
stabilnost. Zaradi te izjemne kombinacije in izvedbe je Deacon 74 prejel nagrado ISPO 2018 v kategoriji alpskih smuči.

Völkl Deacon 74 
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Moške vsestranske 

Vsestranski modeli so kot nalašč za začetnike, priložnostne smučarje, začetnike ali hobi 
smučarje, za katere je v ospredju užitek v vožnji brez utrujenih nog. Po zaslugi večinoma 
privlačnih cen so te smuči lahko odlične tudi kot druge smuči za smučarske dni, ki bi jih 
radi preživeli nekoliko bolj udobno.

Včasih so smučarske lastnosti teh 
modelov nekoliko podcenjene, 

vendar so resnično namenjene vsem 
razmeram. Vsestranski modeli so 
preprosti za vodenje, prinašajo visoko 

raven varnosti, so lahki in zato 
omogočajo konkretno varčevanje z 
energijo. Čeprav tehnične izboljšave v tej 
kategoriji niso prednostna naloga, 
ponujajo najvišje udobje, najboljšo 

stabilnost in popolno mirnost.
Pri odločitvi za smuči iz te kategorije je 
dober razlog tudi dokaj privlačna cena.
Ciljna skupina: začetniki, smučarji za 
užitek, športni smučarji

Na voljo v dolžinah (cm):  152, 160, 168, 176
Radij pri dolžini 168 cm:  13,5 m
Geometrija:  125,5/75/109,5
Priporočena cena:  699,99 EUR

Prva stvar, ki jo morate vedeti o Atomic Redster X7 WB, je dodatna širina – ponuja več nadzora in več moči tudi, ko kakovost snežne 
podlage ni popolna. Tako kot vse smuči iz družine Redster X se po novem ponaša z geometrijo z več radiji. Je na pol poti med veleslalomsko 
in slalomsko smučko, kar pomeni, da boste enako suvereno izvajali tako kratke kot dolge zavoje. Zaradi dodatnih desetih centimetrov širine 
pod čevljem je resnično vsestranska smučka za smučanje po različnih progah. Za vzvojno togost in stabilnost poskrbi tehnologija Titanium 
Powered. Popolna smučka za dneve, ko se razmere na progah spreminjajo od vrha do doline navzdol ali med smučarskim dnem.

Atomic Redster X7 WB GREEN + F 12 GW

Ko je zarezovanje predvsem užitek
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Na voljo v dolžinah (cm):  170, 175, 180
Radij pri dolžini 175 cm:  15,5 m
Geometrija:  113/65/98
Priporočena cena:  999,99 EUR

Najboljše za vrhunske smučarje. Smuči RC4 WC CT so razvili v Fischerjevem tekmovalnem oddelku, za njih pa sta značilni natančnost  
in nadzor. Nova oblika smuči pripomore k boljšemu pospeševanju in odzivnosti. Prav tako smučka hitreje odreagira na določene impulze, 
a je vseeno izjemno stabilna. Po celotni dolžini je opremljena z Diagotexom, kar pripomore k odlični vzvojni stabilnosti. S tekmovalno 
podložno ploščo M/O je ta smučka res vse, kar odličen smučar potrebuje!

Fischer RC4 WC CT M/O + RC4 Z13 FF

Na voljo v dolžinah (cm):  156, 163, 170, 177
Radij pri dolžini 170 cm:  15,6 m
Geometrija:  125/78/111
Priporočena cena:  614,95 EUR

Visokotehnološki starejši bratje in sestre imajo svoje prednosti. Disruption 78C ima koristi od tehnologije hand-me-down, ki je K2 
omogočila, da je združil funkcije, ki jih druge smuči v tem cenovnem razredu pač nimajo. Vsestranskemu smučarju prijazna širina  
pod čevlji in lahkotna okretnost ogljikove konstrukcije I-Beam prinaša smučko, ki vam bo omogočila druženje z najboljšimi ne glede  
na snežne razmere in način izvajanja zavojev.

K2 Disruption 78C

Na voljo v dolžinah (cm):  160, 166, 172, 178
Radij pri dolžini 172 cm:  15,7 m
Geometrija:  121/73/104
Priporočena cena:  799,95 EUR

Amphibio 18 TI2 poka od moči in natančnosti ter s ponosom nosi krono, ko govorimo o hitrih prenosih z robnika na robnik, stabilnosti in 
rezanju zavojev. Tehnologija Amphibio Truline v tej smučki razvije potencial vsestranske smučke do popolnosti, z izjemno odzivnostjo ob 
prenosih z robnika na robnik in vrhunsko stabilnostjo med celotnim zavojem. Z dodatkom plošče za vezi sistema Fusion X za prosto 
upogibanje smuči je to tehnološko najbolj izpopolnjena smučka v družini Amphibio.

Elan Amphibio 18 TI2 FusionX

Na voljo v dolžinah (cm):  156, 162, 168, 174
Radij pri dolžini 174 cm:  16 m
Geometrija:  126/76/106
Priporočena cena:  699,99 EUR

Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165, 170, 175
Radij pri dolžini 165 cm:  15 m
Geometrija:  120/73/103
Priporočena cena:  699,99 EUR

Razvoj in konstrukcija teh smuči sta enaka kot pri Dobermann Spitfire 70 Pro, le stranski lok je nekoliko večji. Dobermann Spitfire 76 Pro 
je razširitev družine Spitfire, ki vsem smučarjem omogoča še več raznolikosti. Zaradi koncepta z več radiji ta novi model z lahkoto ukroti 
vsako snežno podlago na urejenem smučišču, po zaslugi šest milimetrov širšega predela pod čevljem pa zagotavlja stabilno, učinkovito 
smuko tudi v mešanih ali slabših snežnih pogojih. Je idealen model za vse, ki se ne zadovoljijo le z dopoldansko smuko in želijo izkoristiti 
dan – vse dokler se smučišče ne zapre.

S/MAX 10 so bile oblikovane za boljše rekreativne smučarje, ki želijo zelo odzivne smuči za popoln užitek med hitro in nekoliko bolj 
agresivno vožnjo, predvsem na trdem snegu. Tehnologija Edge Amplifier nudi 30 odstotkov boljši oprijem v zavoju in največji možen 
nadzor nad smučmi pri visokih hitrostih. Prav tako ohranja pravo upogljivost pod vezjo in večjo odzivnost. Struktura smuči je leseno 
jedro, stisnjeno med dve plošči iz titana, ki dodata večjo stabilnost pri visokih hitrostih. Ti dve plasti znatno zmanjšata vibracije in 
hreščanje, do katerega običajno pride pri smučanju na trdem ali grobem snegu. 

Nordica Spitfire 76 Pro

Salomon S/MAX 10 + M12 GW F80

Na voljo v dolžinah (cm): 153, 158, 163, 168, 173 
Radij pri dolžini 163 cm: 14,3 m
Geometrija: 122/73/103
Priporočena cena: 500 EUR

Ko govorimo o Racetigerju, se ne pogovarjamo o kompromisih. Športni duh je prisoten v vsakem in enako velja tudi za model SRX. 
Vstopni model v svet tekmovalnih smuči bo po godu predvsem tistim, ki nimajo energije ali namena cel dan krotiti tigra, ki kakšen 
zavoj tudi pogoljufajo in predvsem želijo uživati v brezskrbnem karvanju v srednjih radijih.

Völkl Racetiger SRX  + Marker VMotion 10 GW
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Za vse terene (allmountain)

Kdor ima rad spremembe na urejenih smučiščih in ob njih, se bo zagotovo najbolje počutil 
na smučeh za vse terene (All Mountain). Mešanica športnosti in prilagodljivosti omogoča 
zanesljivo zarezovanje na urejenih smučiščih v različnih razmerah in sproščeno smučanje 
tudi na spustih, po katerih se teptalnik ni zapeljal. 

Kot kaže, jih je tudi trg dobro sprejel, 
saj bi se zanje odločila polovica 

smučarjev vseh smučarskih znanj. Nič 

čudnega, možnost svobode in 
neodvisnosti je bila med smučarji vedno 
zelo cenjena.

Ciljna skupina: smučarji po urejenih 
smučiščih in na neurejenih terenih,  
tudi za smučanje po celcu

Povsod z enakimi smučmi

Na voljo v dolžinah (cm):  152, 160, 168, 176
Radij pri dolžini 176 cm:  14,2 m
Geometrija:  128/75/112
Priporočena cena:  699,99 EUR

Atomic Redster X7 WB so nove smuči serije X, ki jo odlikuje nekoliko širša geometrija z več radiji (Multi Radius), ki zagotavlja ohranjanje 
voznih lastnosti v vseh razmerah in združuje najboljše lastnosti slalomskih in veleslalomskih smuči. Redster X7 WB so odlična izbira  
za vse, ki si želijo vrhunskih smuči za vse razmere in za ves dan.

Atomic Redster X7 WB Green + F 12 GW
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Na voljo v dolžinah (cm):  157, 164, 171, 178
Radij pri dolžini 171 cm:  15,5 m
Geometrija:  117/70/100
Priporočena cena:  899,99 EUR

Smučka ima v sebi dirkaški DNK. The Curv DTX je paradna Fischerjeva smučka, ki bo zadovoljila še kako zahtevnega smučarja. 
Geometrija trojnega radija (Triple Radius) popolnoma izboljša dinamičnost, ogljikova vlakna v kombinaciji s titanalom pa še zmanjšajo 
težo smučke, brez žrtvovanja vzvojne stabilnosti. Smučka je namenjena zelo dobrim smučarjem in smučarkam.

Fischer RC4 THE CURV DTX MT + RSX Z12 PR

Na voljo v dolžinah (cm):  163, 170, 177, 184
Radij pri dolžini 177 cm:  18,4 m
Geometrija:  125/82/111
Priporočena cena:  869,95 EUR

Disruption 82Ti, ki je popolnoma opremljena in pripravljena za osvajanje gore, ima vso vrhunsko tehnologijo K2, vključno s konstrukcijo 
Titanal I-Beam in sistemom dušenja Dark Matter Damping. Oblikovalci so mu namenili širok sprednji del in najširšo širino pod čevljem v 
družini Disruption, da bi ustvarili čudaško kombinacijo odlične stabilnosti in konkretnega nadzora robnikov. Udobno boste dosegli 
največjo hitrost, hkrati pa boste dobili samozavest za postavljanje smuči na robnike pod koti, za katere si nikoli niste mislili, da so možni.

K2 Disruption 82 Ti

Na voljo v dolžinah (cm):  160, 166, 172, 178, 184
Radij pri dolžini 178 cm:  15,5 m
Geometrija:  129/82/112
Priporočena cena:  699,95 EUR

Wingman 82 CTI je okretna in hitra smučka. Kot britev zareže v trdo podlago in brez težav obvlada tudi nesteptan sneg. Je izredno 
dinamična smučka, ki izžareva osebnost in energijo, torej je popoln sopotnik za osvajanje vseh terenov. Tehnologija Amphibio Truline z 
laminirano leseno sredico, z dvema paličastima ojačitvama iz ogljikovih vlaken od konic do repa in titanovo ojačitvijo vas bo spodbudila, 
da iz sebe iztisnete največ in presežete vse svoje rekorde smučarskih dni v sezoni.

Elan Wingman 82 CTI Fusion X

Na voljo v dolžinah (cm):  165, 172, 179, 186
Radij pri dolžini 179 cm:  16,5 m
Geometrija:  121/88/109
Priporočena cena:  599,99 EUR

Na voljo v dolžinah (cm):  170, 177, 184
Radij pri dolžini 184 cm:  17 m
Geometrija:  133/84/117
Priporočena cena:  899,99 EUR

Zmogljiv in natančen Enforcer 88 hrepeni po zavojih. Smučarji, ki večino časa preživijo na urejenih progah, imajo radi njegovo stabilnost in 
nagnjenost k hitrosti. Oborožen z ožjim delom pod čevljem združuje polno leseno jedro s kovinsko in ogljikovo ploščico, ki potekata po dolžini 
smuči. Poleg blaženja tresljajev za posebej gladko vožnjo to ustvari energično smučko, ki je izjemno odzivna in hitra med zavoji. Njena zgodaj 
dvignjena konica in rahel rocker na repih povečujeta vsestranskost, ponujata okretnost in sposobnost hitrega blaženja udarcev. 

Spoznajte popolno kombinacijo za napredne smučarje, ki si na urejenih smučiščih želijo izredne stabilnosti. Pogumno se lotite smučine in 
s Salomonovimi unikatnimi S/Force Bold odsmučajte na svoj način ne glede na vrsto terena. S/Force je linija, ki postavlja nove 
standarde za smučarske navdušence na urejenih terenih. Nudi odlično razmerje med lahkotnostjo in igrivostjo smuči ter izjemno 
stabilnostjo in natančnostjo v zavojih. So vsestranske smuči za celodnevne užitke na urejenih terenih za dobre rekreativne smučarje. 

Nordica Enforcer 88

Salomon S/FORCE BOLD + X12 TL GW

Na voljo v dolžinah (cm): 162, 167, 172, 177, 182
Radij pri dolžini 172 cm: 19m; 14m; 21m
Geometrija: 128/80/111
Priporočena cena: 750 EUR

Pri modelu Deacon 80 boste navdušeni nad lahkotnostjo vodenja ter raznolikostjo zavojev, ki vam jih bo omogočila 3-radius geometrija 
smuči. XTD tip in tail rocker oblika, kombinacija 3D ridge in 3D glass konstrukcije, ojačane z jeklom, pa  bo poskrbela, da boste  
z Deacon 80 kralj v vseh razmerah na progi. 

Völkl Deacon 80 + LowRide XL 13 FR Demo GW 
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Ženske visokozmogljive

Ti visokozmogljivi modeli so pravi vseznalci in jih najbolje opisujejo naslednje značilnosti: 
šport no, vendar z ustreznim občutkom užitka, preprosto za zarezovanje, zelo stabilno in urav
noteženo. Modeli v tej skupini so manj agresivni od visokošportnih slalomskih in vele slalom
skih smuči, vendar še vedno zahtevajo določeno raven kondicije in smučarskega zn anja.

Športne in visokošportne dame bodo 
našle svoj pravi užitek s temi smučmi, saj 

so tehnično prefinjene in omogočajo nena
porno zarezovanje pri srednje visokih in 

visokih hitrostih. Vsekakor je dodatna pred
nost stabilnost in natančnost visoko zmogljivih 
modelov, zaradi precej lahke zasnove pa 
dodatno prizanesejo rezervam moči 

smučark. Ni presenetljivo, da visoko zmogljive 
smuči postajajo vse bolj priljubljene.
Ciljna skupina: športne in visokošportne 
smučarke

Na voljo v dolžinah (cm):  149, 155, 161, 167, 173
Radij pri dolžini 161 cm:  14,3 m
Geometrija:  111/67/98
Priporočena cena:  699,95 EUR

Smučka, ki je oblečena kot dama in obenem zmogljiva kot zver. Speed Magic je dirkalnik za proge za tehnično odlično podkovane 
smučarke. Te s svojo dirkaško DNK na progah ničesar ne skrivajo in od svojih smuči zahtevajo vsak gram natančnosti in okretnosti. 
Nova Elanova tehnologija Ace Arrow in sistem Power Rebound smučarki omogočata, da izpelje čiste, natančne zavoje. Speed Magic 
prinaša izjemno okretnost, zato so z njo zavoji lahko hitri in preprosto nadzorovani. To je smučka, s katero bo vsaka vožnja mogočna in 
hkrati izjemno zabavna, saj z njo ne boste izgubljale preveč energije.

Elan ACE Speed Magic PS

Prefinjene smuči za izkušene smučarke
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Na voljo v dolžinah (cm):  146, 153, 160, 167
Radij pri dolžini 160 cm:  12,6 m
Geometrija:  127/74/109
Priporočena cena:  564,95 EUR

Čas je, da začnete zarezovalne zavoje, kot ste si vedno predstavljale. Zaradi ogljikove konstrukcije I-Beam Disruption SC je Disruption SC 
Alliance bolj prizanesljiv kot njegovi sorodniki, hkrati pa zagotavlja odličen nadzor robnikov in gladko vožnjo tudi na najbolj zahtevnih 
terenih. Prestop na bolj zahtevne proge še nikoli ni bil tako vabljiv.

K2 Disruption SC Alliance

Na voljo v dolžinah (cm):  138, 144, 150, 156, 162, 168
Radij pri dolžini 156 cm:  12,8 m
Geometrija:  120/72/99
Priporočena cena:  599,99 EUR

Ne glede na to, ali se bo belih bregovih spuščate s prijateljicami ali preprosto uživate v samoti, vas Nordica Belle DC 72 ohranja 
nasmejane. Z visoko stopnjo igrivosti in zabavnosti je prilagojena potrebam srednje dobrih in naprednih smučark. Nordicina nova 
tehnologija Double Core ima med dvema lesenima jedroma vgrajeno jedro Pulse, ki blaži udarce, s čimer ustvari umirjeno, a zmogljivo 
vožnjo, ki z vsakim zavojem povečuje samozavest. Krajša plošča vezi povečuje sposobnost upogibanja smuči in olajša začetek zavoja.  
Z znižanjem položaja zadnje plošče Nordicina tehnologija Natural Stance zagotavlja bolj naraven, osredotočen položaj, ki poveča nadzor. 
Prevzemite nadzor nad progami z Nordico Belle DC 72!

Nordica Belle DC 72

Na voljo v dolžinah (cm):  150, 155, 160, 170
Radij pri dolžini 165 cm:  13 m
Geometrija:  119/66/104
Priporočena cena:  799,99 EUR

RC4 Worldcup SC nudi še večjo vzvojno odpornost in stabilnost za hitrejše, bolj dinamične in še agresivnejše zavoje. Tehnologija Hole 
Ski zmanjša težo in vibracije za večjo lahkotnost in agilnost v zavojih. RC4 Worldcup SC je namenjena slalomskim zavojem.

Fischer RC4 WC SC PRO WS M/O + RSX 12

Na voljo v dolžinah (cm):  148, 155, 162, 169
Radij pri dolžini 162 cm:  14 m
Geometrija:  120/72/105
Priporočena cena:  599,99 EUR

Združitev najlažje vezi z najlažjo smučko doslej, S/MAX W 10, ponuja ženskam samozavest, ki jo potrebujejo na smučini. Ker verjamemo 
v dopolnjevanje manjše teže in velike zmogljivosti, si lahko s smučarskim setom prizadevate za odličnost iz zavoja v zavoj. S/MAX W 10 
je Salomon oblikoval za vse zahtevnejše rekreativne smučarke, ki uživate na trših smučarskih podlagah in v dolgih hitrih zavojih, kjer 
potrebujete oporo in uravnoteženost. Močna sendvična konstrukcija z dvojnim slojem titana in polno leseno sredico ponuja odzivno in 
natančno smučko. Podkrepljena s sistemom Edge Amplifier tako zagotavlja 30 odstotkov večji oprijem ter pravo količino agilnosti pod 
vezjo za večjo odzivnost in okretnost. Prenovljena tehnologija bo poskrbela za celodnevno preciznost in nepopisne užitke. Sodobna 
oblika smuči omogoča hitrejšo vožnjo in ima večjo stično površino smuči s snegom. Tako bodo te sodobne, tekmovalno navdahnjene 
smuči omogočale hitro in natančno vijuganje od prvega do zadnjega zavoja ne glede na razmere, v katerih se znajdete!

Salomon S/MAX W 10 + M11 GW L80

Na voljo v dolžinah (cm): 153, 158, 163
Radij pri dolžini 153 cm: 12,4 m
Geometrija: 122/73/103
Priporočena cena: 650 EUR

Princeska v kolekciji Völklovih smuči je letos še malo bolj dozorela, saj so jo nemško natančni inženirji še bolj prilagodil smučarkam,  
ki si želijo čvrstih, športnih, a zanesljivih smuči, brez kompromisov tudi v zahtevnih smučarskih razmerah. A kot princeska,  
tudi Flair SC ostaja živahna in pripravljena za vsako doživetje! Princeska za princeske!

Völkl Flair SC + Marker Vmotion 11 alu GW Lady
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Ženske vsestranske

Ste začetnica ali pa še niste tako izkušeni na pobočjih? Ste hobi smučarka in želite na 
smučišču predvsem sproščeno uživati? Vsestranski modeli so tisti, ki ponujajo udobje za 
začetnice, a po zaslugi privlačnega razmerja med ceno in kakovostjo jih lahko uporabljajo 
tudi napredne smučarke kot dodatni model – za užitek. 

Smuči v tej skupini odpuščajo več 
napak kot v drugih, na splošno jih je 

lažje obvladati, poraba moči med 
smučanjem je prijazno majhna. Kljub 
manjši teži so še vedno stabilne in zato 
zagotavljajo varnost in užitek med 
smučanjem s srednjo hitrostjo. Ob 

tehničnih podrobnostih, ki zagotavljajo 
sproščeno smučanje, je pri ženskih 
vsestranskih smučeh pomembno 
oblikovanje, ugodna cena pa je lahko 
odločilen dejavnik pri nakupu. Oblikovalci 
si res dajo duška, meja pravzaprav ni, 
obstaja le nepisano pravilo, da smuči 

ostanejo elegantno diskretne.
Glavne prednosti smuči v tej skupini so: 
varčevanje z energijo, preprosto vodenje, 
lahkost smučke, udobje, oblikovanje in 
privlačna cena.
Ciljna skupina: smučarke, ki iščejo 
užitek na snegu; začetnice

Na voljo v dolžinah (cm):  143, 150, 157, 164
Radij pri dolžini 157 cm:  14,7 m
Geometrija:  113/73/99,5
Priporočena cena:  499,99 EUR

Cloud 9 je mala črna obleka Atomicove ponudbe smuči za urejena smučišča – elegantna, laskava in vedno prava, kjer koli jo nosite. 
Pravzaprav je zaradi kombinacije sloga in vsebine Cloud 9 postal eden najbolj prodajanih modelov smuči za ženske na svetu.  
Za še bolj preprosto drsenje in zarezovanje po progi ima med drugim dodano tudi funkcijo Servotec Light, ki ponuja dodatno  
stabilnost med smučanjem.

Atomic Cloud 9 + M 10 GW

Najlažje smuči za največji užitek
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Na voljo v dolžinah (cm):  157, 164, 171, 178
Radij pri dolžini 164 cm:  13 m
Geometrija:  120/70/102
Priporočena cena: 649,99 EUR

Kombinacija agilnosti, hitrosti, natančnosti in stabilnosti bo izvabila nasmeh na lica še tako resnim smučarkam, ki iščejo užitke  
na smučišču. Trojni radij (Radical Triple Radius) omogoča dinamične in vsestranske zavoje, ogljikova vlakna v kombinaciji  
s Titanalom pa še zmanjšajo težo smučke, ne da bi pri tem žrtvovali vzvojno stabilnost.

Fischer THE CURV DTI AR WS + RC4 Z11 PR

Na voljo v dolžinah (cm):  142, 149, 156, 163
Radij pri dolžini 156 cm:  11,8 m
Geometrija:  126/76/110
Priporočena cena:  459,95 EUR

Te zmogljive, a nežne smuči imajo vso tehnologijo, ki jo smučarka potrebuje za zahtevnejše zarezovanje in pridobivanje samozavesti,  
da gre lahko še hitreje. S konstrukcijo I-Beam, jedrom Aspen Light in profilom Catch Free Rocker na čelu vas bodo popeljale skozi  
vse smučarske terene, od nepričakovano strmih gladko poteptanih prog do popoldanske zmesi vseh vrst snega. Vstopite v naslednje 
poglavje svoje smučarske kariere z Disruption 76 Alliance.

K2 Disruption 76C Alliance

Na voljo v dolžinah (cm):  144, 150, 158, 166
Radij pri dolžini 158 cm:  13,9 m
Geometrija:  127/76/104
Priporočena cena:  599,95 EUR

Bling, bling! Eleganca in prefinjenost. Naredite vtis s čudovito, novo Wildcat Black Edition z bleščečimi kristali. Ultimativna kombinacija 
elegance in prefinjenosti, ki na snegu zagotovo ne bo ostala neopažena. Izredno lahka in hkrati presenetljivo močna – Wildcat 76 C je 
izjemen inženirski podvig. Je neverjetno okretna smučka s hitrim prenosom energije z robnika na robnik. S tehnologijo Amphibio Truline 
in napredno asimetrično strukturo sledi premikanju smučarke z optimalnim ravnotežjem do popolnega zavoja. Vsestranskost celotnega 
paketa zaključimo z ojačitvijo iz ogljikovih vlaken, ki ustvari stabilnost za mirne zavoje in zanesljivo najboljšo smučarsko izkušnjo.

Elan Wildcat 76 C Black Edition PS

Na voljo v dolžinah (cm):  138, 144, 150, 156
Radij pri dolžini 150 cm:  12 m
Geometrija:  124/75/104
Priporočena cena:  499,99 EUR

Na voljo v dolžinah (cm):  145, 150, 155, 160, 165
Radij pri dolžini 160 cm:  14 m
Geometrija:  119/73/102
Priporočena cena:  499,99 EUR

Z Nordico Belle 75 spremenite proge v svoje platno. Igrive in samozavestne so te ženske smuči kot nalašč za začetnice in srednje dobre 
smučarke, ki rade preživljajo cele dneve na progi. Belle 75 z nekoliko večjo širino pod čevljem zagotavlja odlično stabilnost – še zlasti v 
spremenljivih pogojih. Krajša plošča vezi poveča sposobnost upogibanja smuči in olajša vstop v zavoj. Z znižanjem položaja zadnje 
plošče, Nordicina tehnologija Natural Stance ustvari bolj naraven, osredotočen položaj, ki poveča nadzor. Pustite svoje sledi na vseh 
poteh z Nordico Belle 75.

Sodoben videz in preprost zavoj: S/MAX W 8 so ustvarjene za nežnejši spol, ki išče stabilnost in užitek. Slalomsko specializiran Edge 
Amplifier zagotavlja oprijem in izkoristek energije tudi v najkrajših zavojih. S/MAX W 8 so vsestranske smuči za celodnevne užitke na ure-
jenih smučarskih terenih. Nudijo vam dostop do popolnega zavoja, čim zapnete smuči. Zgrajene so na močni in stabilni sendvični konstruk-
ciji. Odlikuje jih skupek najboljših tehnologij, lahka vodljivost in udobje med smučarskimi zavoji. Nova tehnologija Edge Amplifier, specia li zi- 
rana za slalomske zavoje, je popolnoma na novo oblikovan smučarski vmesnik, ki vam omogoča prenos energije neposredno na robnik. 

Nordica Belle 75

Salomon S/MAX W 8 + M11 GW L80

Na voljo v dolžinah (cm): 147, 154, 161
Radij pri dolžini 154 cm: 12,7 m
Geometrija: 124/76/105
Priporočena cena: 450 EUR

Völklov odgovor na spreminjajoče se razmere na smučišču in želja smučark po zanesljivih smučeh, ki ponujajo zabavo v različnih 
razmerah, se zrcali v modelu Flair 76. Izboljšano udobje zagotavljajo nove Markerjeve vezi vMotion, ki so, kajpak, združljive  
s sistemom Gripwalk. Poleg tega vezi vMotion2 z neprekinjeno ploščo in posebno robustno leseno sredico optimizirajo smuči  
v natančnosti prenosa moči in zmogljivosti. Lesena sredica skupaj s stransko konstrukcijo zagotavlja športno zmogljivost,  
ki jo je mogoče občutiti in zaokrožuje kakovostni paket. Modeli Elite se ponašajo z optično nadgradnjo v obliki kovinske krivine.

Völkl Flair 76 Elite
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Tekmovalne slalomske 
in veleslalomske

Ne glede na to, da je tudi vrhunskim rekreativnim smučarjem na voljo več različnih skupin 
smuči, pa kleni fantje še vedno najraje posegajo po tekmovalnih smučeh – tudi, če se z njimi 
zapeljejo samo na to ali ono sindikalno tekmo. Ni kaj, gre za prestiž – to so dejansko smuči, 
ki so najbližje tistemu, kar vidimo na tekmah svetovnega pokala, a to pomeni tudi 
svojevrstno odgovornost. 

Takšne smuči morajo biti kakovostno 
pripravljene, na njih pa naj stoji samo 

izkušen in dobro pripravljen smučar. 
Odpuščanje napak sicer tudi tekmovalne 
smuči poznajo, a to bolj malo pomaga, če 
je hitrost previsoka (in pri veleslalomskih 
smučeh se to hitro zgodi) ali pa je napaka 

storjena na strmem in ledenem pobočju, 
kjer sicer slalomske tekmovalne smuči 
blestijo pod nogami dinamičnega in 
agilnega smučarja.
Obe tekmovalni kategoriji smo združili pod 
eno streho, zato, da boste lažje 
neposredno primerjali in se odločili glede 

na vaše potrebe in zahteve. Predvsem pa 
glede na slog smučanja. V tej skupini je ta 
tisti, ki je najbolj odločilen.
Ciljna skupina: športni in visokošportni 
smučarji z dobro kondicijo in znanjem, 
tekmovalci

Najhitrejše in najbolj športne smuči za smučišče
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Na voljo v dolžinah (cm):  149, 154, 159, 164, 169
Radij pri dolžini 164 cm:  12,8 m
Geometrija:  121/68/104
Priporočena cena:  849,95 EUR

S popolno natančnostjo, kombinacijo moči in energije vas bo ta okretna in močna smučka izstrelila iz enega slalomskega zavoja v 
naslednjega. Elan SLX Fusion s tehnologijo Ace Arrow zagotavlja vso potrebno zanesljivost, ki jo smučar potrebuje v kratkih zavojih.  
Ob pomoči sistema Power Rebound boste zavoj zaključili bolj energično, sloj titana v obliki puščice bo naložil dodatno energijo  
na robove, profil camber pa bo poskrbel za hitrejši in bolj odziven vhod ter samo stabilnost smuči skozi celoten zavoj.  
Z novo leseno sredico R² FRAME boste skozi celotno vožnjo delali slalomske zavoje, ne da bi izgubljali preveč energije.

Elan ACE SLX FusionX

SlalomskeSlalomske tekmovalne smuči

VeleslalomskeVeleslalomske tekmovalne smuči

Na voljo v dolžinah (cm):  165
Radij pri dolžini 165 cm:  12,6 m
Geometrija:  114/66/100
Priporočena cena:  1099,99 EUR

Tekmovalni smučarski set je pripravljen za takojšnjo predstavo moči na smučišču. Kombinacija lesene sredice Full Race in dodatno 
ojačanih stranic z ekskluzivno Salomonovo tehnologijo Edge Amplifier SL zagotavlja še več moči in agilnosti od tradicionalne 
konstrukcije. Edge Amplifier SL zagotavlja 30 odstotkov večji oprijem in prenos energije iz zavoja v zavoj, hkrati pa ohranja pravo 
količino upogljivosti pod vezjo za večjo odzivnost in okretnost. Tehnologija, razvita v Salomonovem tekmovalnem laboratoriju, omogoča 
največji možno agilnost, pa naj bo pred vami še tako oster zavoj. S sendvično konstrukcijo po celotni dolžini, ki vsebuje leseno jedro, 
stisnjeno med dve plošči iz titana, je smučki dodana večja stabilnost pri visokih hitrostih. Ti dve plasti močno ojačata smuči in znatno 
zmanjšata vibracije ter hreščanje, do katerega običajno pride pri smučanju na trdem ali grobem snegu. 

Salomon S/Race Pro SL 165/P80 + X12Lab

Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165, 170
Radij pri dolžini 165 cm:  12,5 m
Geometrija:  118/68/104
Priporočena cena:  999,99 EUR

Atomic Redster S9 Revo S je izdelan za smučarje, ki se med smučarskimi vratci ali zarezovanjem na domačem smučišču počutijo kot 
doma. To je slalomska smučka, ki se želi peljati hitro. Z Atomicovo najsodobnejšo tehnologijo Revoshock Redster S9 Revo S pospeši  
po vsakem zavoju in ostro zareže v idealno pripravljeno jutranjo podlago, vam pa pričara stabilno visokozmogljivo vožnjo. Konstrukcija 
Ultrawall smučarju omogoča moč in oprijem robnikov, dvoslojni laminat, podprt s titanom, pa skupaj z leseno sredico Power Woodcore 
ohranja smučko vzvojno togo in hitro od roba do roba. Redster S9 Revo S vam bo zarisal nasmeh na obraz ne glede na to, ali se boste 
odločili za bolj odprte ali zaprte zavoje.

Atomic Redster S9 Revo S +X12 GW

Na voljo v dolžinah (cm):  167, 172, 177, 182
Radij pri dolžini 177 cm:  18,2 m
Geometrija:  110/68/96,5
Priporočena cena:  999,99 EUR

Atomic Redster G9 Revo S je poln DNK svetovnega pokala. Njegova dirkaška dediščina sije skozi vsak izpeljan zavoj. Z Atomicovo novo 
tehnologijo Revoshock Redster G9 Revo S je jutranje smučanje po ledenem urejenem smučišču ena sama stabilnost, ki smučarja 
dobesedno izstreli iz vsakega zavoja. Konstrukcija stranske stene Ultrawall združuje moč polnih robov in vzdržljivost Dura Cap. Dvoslojni 
laminat, obogaten s titanom, ohranja vzvojno togost, skupaj z leseno sredico Redster G9 Revo S' Power Woodcore pa poskrbi za 
ustvarjanje norega oprijema robnikov skozi zavoje. 

Atomic Redster G9 Revo S + X 12 GW

Na voljo v dolžinah (cm):  169, 174, 179
Radij pri dolžini 179 cm:  21,2 m
Geometrija:  110/69/94
Priporočena cena:  849,95 EUR

Na voljo v dolžinah (cm):  170, 175, 180, 185
Radij pri dolžini 180 cm:  19,5 m
Geometrija:  114/69/97
Priporočena cena:  999,99 EUR

ACE GSX Fusion X je popolno orodje za dolge zavoje in visoke hitrosti. Za seboj pušča le dve sledi in oblake snega. Ta smučka svoje 
tekmovalne korenine jasno odraža v voznih lastnostih, bodisi pri drvenju med vratci ali zabavnem smučarskem krosu s prijatelji. 
Skrivnost njene bliskovite odzivnosti in nenadomestljive natančnosti leži v Elanovi tehnologiji Ace Arrow. Ob pomoči sistema Power 
Rebound boste zavoj zaključili bolj energično, sloj titana v obliki puščice bo naložil dodatno energijo na robove, profil camber bo poskrbel 
za hitrejši in bolj odziven vhod v zavoj, lesena sredica R² FRAME pa vam bo omogočila neposreden prenos moči, stabilnost in nadzor 
robnikov. Vse te komponente zagotavljajo popolno količino zmogljivosti, ki zadovolji še tako zahtevnega smučarja.

Za tiste, ki želijo nekoliko bolj agresivno nastavitev, smo zasnovali Dobermann GSM RB Piston. Tako kot GSR je zasnovan po vzoru naših 
dirkalnih smuči Dobermann za svetovni pokal z zabavnim in igrivim (ne-FIS) radijem in manj agresivno obliko konice, ki ohranja 
ravnotežje ter zagotavlja moč in nadzor na zahtevo. Vendar pa z GSM nadgradite svoj sistem s ploščo Marker Piston Plate (eno 
najuspešnejših plošč na svetovnem pokalu), pa tudi s fiksno vezjo Marker Excel – bolj pristno dirkaško nastavitvijo, ki poveča splošno 
natančnost in moč. Izberite Dobermann GSM RB Piston in nastopite na vrhuncu svoje igre.

Elan ACE GSX Fusion X

Nordica Dobermann GSM RB Piston

Na voljo v dolžinah (cm): 170, 175, 180, 185
Radij pri dolžini 180 cm: 19,4 m
Geometrija: 114/69/97
Priporočena cena: 880 EUR

Na voljo v dolžinah (cm):  150, 155, 160, 165, 170
Radij pri dolžini 165 cm: 12,6 m
Geometrija: 127/68/103
Priporočena cena: 880 EUR

Dirkalni stroj za ambiciozne tekmovalce. Racetiger GS s trirazsežno tehnologijo 3D.Glass je na voljo v štirih dolžinah 170, 175, 180 in 185 
cm. Smučar bo začutil, kako grabijo robniki tega veleslalomskega Racetigerja, pri čemer najbolj pomembno vlogo igrata titanov vložek in 
večplastna lesena sredica Speedwall s posebnimi otrditvami neposredno za stranskim robom. 69 mm širina pod prednameščeno vezjo 
rMotion2, ki je združljiva s sistemom GripWalk obljublja optimizirano obnašanje v zavoju, ojačitev UVO 3D v krivini pa zagotavlja potrebno 
mirnost in stabilnost.

Čas hitro teče, a nekatere stvari ostajajo večne. Racetiger SL je dokaz pregovorne nemške kvalitete in ostaja čvrsto zasidran med najboljšimi 
slalomskimi smučmi. S svojo vsestranskostjo pa ne bo izvrsten le v kratkih zavojih in ob hitrih spremembah smeri, temveč vam bo v odlično 
oporo tudi pri višji hitrosti in daljših zavojih. Predvsem zahtevni smučarji bodo s temi smučmi spet našli veselje do karvinga. Letos v 
prvotnem Renntiger dizajnu ob prihajajoči 100-letnici tovarne in s popotnico dvojne krone svetovnih prvakov!

Völkl Racetiger GS

Völkl Racetiger SL + Marker rMotion2 12 GW
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Od zarezovanja do pršiča

Razmere na hribu se često zelo hitro spremenijo, pri čemer odločilno vlogo odigrajo 
vremenske razmere. Vsak ljubitelj prostega smučanja sanja o popolnem pršiču in 
fantastični sončni svetlobi, a žal se te sanje ne uresničijo vedno. Zato potrebujete smuči,  
ki lahko iz vseh pogojev izvlečejo najboljše. 

ProstoProsto smučanje 
               in Odprto nebo

Tu pride v igro kategorija smuči za prosto smučanje, pri katerih je 
širina pod čevljem manjša od 100 milimetrov.

S srednjo širino od 90 do 100 milimetrov so ti modeli bolj vsestranski 
za uporabo izven urejenih smučišč. S temi smučmi boste lahko hitro 
zarezovali po gladkem terenu, na svoj račun bodo prišli klasični 
oddrsevalci stare šole, širina teh modelov pa omogoča, da je vedno 
dovolj plovnosti za uživanje v res globokem snegu. To so modeli, ki 
na terenu nikoli ne morejo razočarati. Navedene smuči pa se kot 
povsem konkurenčne izkažejo tudi na smučiščih.
Ciljna skupina: ljubitelji terenov in urejenih prog

Za dneve, ko je višina celca daleč nad koleni, je treba preveriti širše 
modele; s srednjo širino od 100 do 115 milimetrov so te smuči 
absolutni specialisti za teren. So kot nalašč za vlečenje črte v 
neokrnjen globok sneg, tudi pri najvišjih hitrostih in na izjemno 
strmem terenu.
Če veliko smučate po terenu, nikoli ne smete zanemarjati lastne 
varnosti in varnosti drugih! Niso pomembne samo vaše napake v 
vožnji. Obvezna je optimalna priprava! Kakšne so snežne razmere? 
Obstaja nevarnost plazov? Po katerih pobočjih se lahko spuščate in 
po katerih ne? Predvsem pa je pomembno upoštevati ključno 
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Na voljo v dolžinah:  164, 172, 180, 188
Radij pri dolžini 188 cm:  19,5 m
Geometrija:  136/96/110
Priporočena cena:  599,95 EUR

S svojo edinstveno kombinacijo nizke teže in zmogljivosti je Ripstick 96 požela pohvale profesionalnih smučarjev in preizkuševalcev, 
ki so jo označili za ultimativno smučko za prosto smučanje. Če bi za smučke obstajala lestvica za lahkotnost in mehkobo, bi Ripstick 
96 pometla z vso konkurenco. To je prava freeride smučka za tiste, ki iščejo popoln pršič in hkrati vsestranskost na snegu, saj se 
odlično znajde tudi na smučišču. S tehnologijo Amphibio Carbon Line pridobi dinamično moč in natančnost v zavojih, preoblikovana 
konica in rep pa pomagata pri izpeljavi kakršnih koli zavojev v vseh pogojih in razmerah. Druga generacija te večkratne dobitnice 
zmagovalnih nagrad doprinese svilnato gladko vožnjo ne glede na to, kam te odpelje raziskovanje gora.

Elan Ripstick 96

Na voljo v dolžinah:  146, 154, 162, 170, 178
Radij pri dolžini 170 cm:  16,2 m
Geometrija:  136/96/110
Priporočena cena:  549,95 EUR

Ripstick 94 W je popolna smučka za vsa dekleta, željna pustolovščin v gorah. Popeljala vas bo na vse terene in v vse snežne razmere, 
od urejenih prog, obrobja smučišča in grbin do strmih grap in zasneženih gozdov. Tej vladarici gora lahko zaupate kadar koli, ne glede 
na razmere, saj je nadgrajena z Elanovo najnaprednejšo asimetrično tehnologijo, Amphibio Carbon Line. Paličaste karbonske ojačitve 
so vgrajene v ekstremno lahko leseno sredico za izjemno blaženje tresljajev. Istočasno je stabilna osnova izboljšana s strateško 
postavitvijo ojačitev iz ogljikovih vlaken nad notranji robnik, kar vsakemu zavoju zagotavlja natančnost in popolnost. Pripravi se na 
svilnato gladke vožnje po celotni gori.

Elan Ripstick 94W

Na voljo v dolžinah:  164, 172, 180, 188
Radij pri dolžini 180 cm:  19,3 m
Geometrija:  129/94,5/113
Priporočena cena:  699,99 EUR

Atomic Maverick 95 Ti je izjemno vsestranska smučka brez omejitev, s katero boste osvojili vsak teren. Konstrukcija OMatic uporablja 
plast titanala za ustvarjanje idealnega ravnovesja med togostjo in prožnostjo, kar zagotavlja stabilnost od konice do repa. Geometrija v 
kombinaciji z rockerjem za vse terene omogoča, da se smučka obnese v vseh pogojih. Tehnologija HRZN razširi površino konice za 10 
odstotkov, zaradi česar je upravljanje bolj intuitivno ne glede na snežne razmere. Maverick 95 Ti, zasnovan v Severni Ameriki in izdelan v 
Avstriji, je sposoben zadovoljiti smučarja na vseh terenih in v vsakršnih snežnih razmerah – od trdega, zbitega snega do mehkega pršiča.

Atomic Maverick 95 TI

pravilo: NIKOLI ne hodite na teren brez opreme za zaščito pred 
plazovi!
Ciljna skupina: stoodstotno smučanje po terenu

Obstaja tudi skupina smuči, ki je namenjena preverjanju novih 
idej, najsibo tehnoloških ali oblikovnih. V razdelek Odprto nebo 
smo uvrstili smuči, ki so tako posebne, da bi jih drugam le težko 

popredalčkali. Lahko so odbite oblike, imajo nenavadne tehnične 
rešitve ali pa so preprosto grafično tako posebne, da bi jih težko 
ponudili kot »običajne« smuči. Seveda lahko tudi te smuči kupite, 
jih uporabljate in se z njimi postavljate na smučišču, a vedeti 
morate, kam sodijo in čemu so namenjene. In, da, med njimi so 
tudi pravi biseri. Tam zgoraj je pač vse mogoče …
Ciljna skupina: dobri smučarji, posebneži, smučarji za zabavo

Na voljo v dolžinah:  170, 177, 184, 191
Radij pri dolžini 184 cm:  18,5 m
Geometrija:  138/99/123
Priporočena cena:  664,95 EUR

Hiter preskok z enega na drug robnik? Opravljeno! Presenetljiva plovnost v suhem snegu? Seveda! Saj niste podvomili, kajne? 
Mindbender 99 TI se ponaša z najbolj zaokroženim naborom zmožnosti v konkurenci, k čemur najbolj pripomore zmerna širina pod 
čevljem, konstrukcija Titanal Y-Beam in profil rocker za vse terene. S popolnim ravnovesjem med agilnostjo in stabilnostjo je to 
smučka, ki jo morate imeti, če želite samozavestno premagovati vse terene na najbolj priljubljenem hribu.

K2 Mindbender 99 TI

Na voljo v dolžinah:  165, 172, 179, 186, 191
Radij pri dolžini 186 cm:  18,4 m
Geometrija:  133/100/120,5
Priporočena cena:  649,99 EUR

Nordica je v skladu z zavezanostjo nenehnemu izpopolnjevanju popolnoma preoblikovala Enforcer 100. Po zaslugi nove konstrukcije in 
nadgrajene zasnove konice ta najbolje prodajana smučka ponuja bolj igriv občutek in še večjo vsestranskost – hkrati pa še naprej 
zagotavlja svojo legendarno učinkovitost na vseh terenih. Za zanesljivo vožnjo, ki je še posebej gladka in stabilna, združuje povsem novo 
ogljikovo osnovo z novim profilom jedra in dvema kovinskima ploščama. Poleg dušenja tresljajev in zmanjšanja teže to ustvari smučko, ki 
bolje odpušča napake, saj poveča stabilnost in odzivnost. Za večjo samozavest v spremenljivih razmerah ima Enforcer zgodaj dvignjeno 
konico in rahel rocker na repu s tradicionalnim profilom (camber) pod čevljem. S sodobno obliko vam omogoča, da smučate, kakor želite – 
kjer želite. Novi Enforcer 100, bolj gladek in igriv kot kadar koli, na novo opredeljuje, kaj vse zmorejo smuči za prostega smučarja.

Nordica Enforcer 100
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Na voljo v dolžinah:  164, 172, 180, 188
Radij pri dolžini 180 cm:  19,5 m
Geometrija:  129,5/100/120
Priporočena cena:  499,99 EUR

Najbolj vsestranski član družine Bent Chetler, Atomic Bent Chetler 100, je smučka za prosto smučanje, s katero lahko smučate povsod in 
naredite vse. Obliko ji je vdihnila smučarska legenda Chris Benchetler, gre pa za ožjo različico nagrajenega modela s podpisom, ki ponuja 
širok (vendar ne predebel) 100-milimetrski prostor pod čevljem, kar ji zagotavlja vsestranskost. Usmerjena oblika smučke Bent Chetler 
100 ima tehnologijo HRZN Tech v konici in repu za večjo površino in boljšo plovnost, lahko leseno sredico in velikodušen powder rocker 
za rezanje in osvajanje celotne gore. Stranski rob Dura Cap ponuja nadzorovan prenos moči in izjemen oprijem na trših snežnih površinah.

Atomic Bent Chetler 100

Na voljo v dolžinah:  166, 173, 180, 187
Radij pri dolžini 180 cm:  23,4 m
Geometrija:  129/104/122
Priporočena cena:  699,95 EUR

Nova serija Ripstick Tour je oblikovana in razvita v sodelovanju s smučarji, gorskimi vodniki in Elanovimi ambasadorji z namenom, da 
zadosti vsem zahtevam povsod, kjer jo bodo uporabljali. Nove smuči Ripstick Tour 104 so zasnovane in testirane skupaj z Elanovim 
ambasadorjem in pionirjem smučanja prostega sloga, Glen Plake-om. Zasnovane so na širši osnovi, ki omogoča boljšo plovnost, 
hitrejše smučanje in večjo okretnost pri smučanju izven prog. Nadgrajene so z novo revolucionarno rešitvijo tehnologije Carbon Bridge, 
pri kateri ena sama ogljikova paličasta ojačitev, nameščena na zgornji del smuči, zagotavlja stabilnost ter blaži in absorbira vibracije 
na konici. Ripstick Tour 104 je presegla vsa pričakovanja v razmerju med težo in odzivnostjo – je najboljša izbira za svobodne 
smučarje, ki si želijo lahke smuči z največjimi zmogljivostmi.

Elan Ripstick Tour 104  
Plake's signature edition

Na voljo v dolžinah:  168, 176, 182, 188
Radij pri dolžini 182 cm:  20 m
Geometrija:  134/96/116
Priporočena cena:  649,99 EUR

Salomonova smučka za vse terene ponuja neverjetno razmerje med močjo in nizko težo. Najboljša v gladkih zavojih, ne glede na 
hitrost, in navdušujoča z oprijemom na zahtevni snežni podlagi! Stance 96 je ustvarjena za turne navdušence, ki si želijo užitka na 
glede na teren. Za optimalno stabilnost na snegu poskrbi dvojna plast titana, hkrati pa odlično blaži tresljaje in povečuje stik s 
podlago. S svojo lahko leseno konstrukcijo po celotni dolžini, 96 mm pod smučarskim čevljem in profilom All-Terrain Rocker boste 
lahko uživali v vožnji po globokem celcu. Za dodatno stabilnost je zgornji del ojačan s plastjo titana, na predelu špic in repov pa so 
strateško razporejena ogljikova vlakna za zmanjšanje vzvojnosti za lažji nadzor in moč iz zavoja v zavoj. Agresivni robniki v sprednjem 
delu bodo prišli do izraza bodisi na smučišču bodisi izven proge na poledeneli snežni skorji.

Salomon Stance 96 

Na voljo v dolžinah:  156, 163, 169, 177, 184,191
Radij pri dolžini 177 cm:  18 m
Geometrija:  136/102/126
Priporočena cena:  549,99 EUR

Profil Twip-Tip in geometrija Rocker zagotavljata igrivost, dinamičnost in lahek vstop v zavoj, širina 102 mm pod čevlji pa izjemno 
plovnost. Izjemna smučka, namenjena predvsem za užitke izven urejenih smučišč.

Fischer Ranger 102 FR

Na voljo v dolžinah: 165, 172, 179, 186
Radij pri dolžini 172 cm:  27m; 15m; 37m
Geometrija: 134/94/116
Priporočena cena: 670 EUR

Ste navdušen smučar in se spogledujete tudi s tereni izven urejenih prog? Radi zarezujete kratke zavoje na progi in se igrate v 
celcu? Se vam zdi to z enimi smučmi nemogoče? Potem poizkusite z Blaze 94! Koncept 3D radius, leseno hibridna sredica, 
ojačana s titanalom in še kaj, poskrbijo, da boste s temi smučmi vedno na pravi poti. Če tem izredno lahkim smučem dodate še 
kože in turne vezi, pa boste imeli vse v enem in lahko z njimi krenete tudi navzgor!

Völkl Blaze 94

Na voljo v dolžinah:  165, 172, 179, 186
Radij pri dolžini 186 cm: 30m; 19m; 40m
Geometrija: 146/106/128
Priporočena cena: 720 EUR

Pravi freeride užitkarji, ki pri smučeh cenijo vrhunsko oporo v vseh razmerah ter natančno, a lahkotno vodenje smuči, bodo nad Blaze 106 
navdušeni. Vse tehnološke rešitve, kot so 3D radius, leseno hibridna sredica, ojačana s titanalom in še kaj poskrbijo, da bo vaš freeride 
dan še dolgo ostal v najlepšem spominu! Idealne v kombinaciji z Marker Duke PT vezmi!

Völkl Blaze 106
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Na voljo v dolžinah:  165, 172, 179, 186, 191
Radij pri dolžini 179 cm:  17,5 m
Geometrija:  134,5/104/123,5
Priporočena cena:  649,99 EUR

Na voljo v dolžinah (cm):  160, 166, 172, 178
Radij pri dolžini 166 cm:  13,7 m
Geometrija:  127/78/110
Priporočena cena:  1599,99 EUR (paket Smučar na poti)

Z modelom Enforcer 104 Free boste iz dneva v dan bolj samozavestni. Čeprav je ta model zadnja pridobitev serije Enforcer Free,  
že slovi kot mogočna in vsestranska smučka za preprosto smučanje na vseh podlagah in v vseh pogojih! Lesena sredica iz balzovca, 
ojačitev iz ogljikovih vlaken in dve plasti kovine smučem dajejo potrebno odzivnost in ublažijo vibracije, da je vožnja čim bolj gladka. 
Profil rocker v krivinah in repu smuči omogoča izjemno lahkotno lebdenje po nedotaknjenem celem snegu in lahko zavijanje v različnih 
razmerah. Vsi napredni smučarji, ki iščete idealno vsakodnevno spremljevalko – to je smučka za vas. Zmogljive smuči Enforcer 104 
Free se domače počutijo vedno in povsod.

Z novo smučko Elan Voyager so nam gore vse bližje. To je prva visoko zmogljiva zložljiva smučka za vse terene na svetu. Ko je zložena,  
v dolžino meri le en meter, zato je prenašanje zelo preprosto. Kljub priročnosti pa Voyager ni izgubila prav nič zmogljivosti, zato bo brez 
težav izpolnila vsa pričakovanja najzahtevnejših smučarjev. Na urejeni podlagi je hitra in stabilna kot tekmovalna smučka, hkrati pa dovolj 
vsestranska za vsak teren. Elanova revolucionarna tehnologija Connect Tech omogoča preprosto zlaganje smuči za lažji transport tako  
v letalu in v avtu kot na vlaku. Ne glede na to, kako potujete v gore, bo Elan Voyager vaša najboljša sopotnica. V popoln potovalni komplet 
je poleg smuči Voyager vključena še potovalna torba Voyager, zložljive smučarske palice Voyager, ščetka za čiščenje snega s smučk  
in brisačka za smuči, da bodo suhe pospravljene v torbo. Gore nas kličejo in zdaj smo lahko tam hitreje in nadvse udobno.

Nordica Enforcer 104 Free

Elan Voyager – 1. visokozmogljive zložljive smuči na svetu

Na voljo v dolžinah:  178, 186, 194
Radij pri dolžini 186 cm:  17 m
Geometrija:  139/112/128
Priporočena cena:  749,99 EUR

Na voljo v dolžinah:  172, 179, 186, 193
Radij pri dolžini 186 cm:  22,9 m
Geometrija:  136/108/125
Priporočena cena:  714,95 EUR

Na voljo v dolžinah (cm):  160, 165, 170, 175, 180
Radij pri dolžini 170 cm:  17,5 m
Geometrija:  115/71/100,5
Priporočena cena:  2400,00 EUR

Tako atletom kot oblikovalcem je Salomon ponudil izziv: ustvariti progresivno in igrivo smučko za prosto smučanje. Spoznajte QST Blank! 
Ustvarjena za globok sneg, izredno plovna iz zavoja v zavoj, dočim njena konstrukcija zagotavlja stabilnost, na katero se lahko zanesete. S 
prilagajanjem oblike smuči, znižanjem najširših delov in zmanjšanjem teže, QST Blank prinaša igrivost na najvišji ravni ne glede na vrsto 
zavoja. Od ravnega pa vse do strmega pobočja boste odsmučali z veliko stopnjo samozavesti. Profil smučke se bo prilagodil na vrsto 
terena, ogljikova konstrukcija C/FX na sprednjem in zadnjem delu smučke pa bo nudila moč, a še vedno omogočala hitre zavoje.

Mindbender 108Ti navduši pri kateri koli hitrosti v vseh pogojih. Srednje debela širina pod čevljem, dolg radij zavoja, profil rocker za 
vse terene in konstrukcija Titanal Y-Beam delujejo skupaj, da ustvarijo stabilno, neomajno smučko za prosto smučanje, ki komaj čaka, 
da jo izkoristite. Ne glede na to, ali je sneg mehak, čvrst, nabit ali vse našteto, boste s to smučko vedno pripravljeni na igro.

V Alpah, kjer eni najbolj usposobljenih mojstrov na svetu vse smuči Volant izdelujejo ročno, smo navajeni barvnih oznak smučarskih 
prog. Črne so najbolj zahtevne, namenjene najboljšim smučarjem. In tako so tudi smuči Volant Black najbolj napredne in tehnično 
dovršene, enakovredne črnemu diamantu. Ta edinstven, povsem črn model smuči s prevleko iz nerjavnega jekla je najboljša izbira  
za vsestranske in kar najzahtevnejše smučarje, ki potrebujejo značilen oprijem robnikov za zanesljivo zarezovanje v vseh pogojih  
in na katerem koli pobočju.

Nad 100 mm: Salomon QST Blank

K2 Mindbender 108 TI

Volant Black + M 12 GW
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Čas in kraj: Od 26. do 30. maja 2021, ledenik Mölltal, Koroška, Avstrija 
Organizator: Gerhard Brüggler 
Vodja testa: Olimpijski zmagovalec Franz Klammer 
Razpoznavni znak: S črno prelepljene, nevtralizirane smuči 
Testni smučarji: Pisana druščina, sestavljena iz nekdanjih in aktivnih tekmovalcev, 
rekreativnih tekmovalcev, uživalcev na snegu, ljubiteljev smučanja po neurejenih 
smučiščih, prostih smučarjev, a tudi povsem običajnih smučarjev vseh starosti in 
ravni znanja.
Kategorije: ženske visokozmogljive, ženske vsestranske, moške visokozmogljive, 
moške vsestranske, tekmovalne veleslalomske, za vse terene, smuči za prosto in turno 
smučanje, pri vseh tudi lepotno tekmovanje SnowStyle 

Testiranje na ledeniku
WorldSkitest na kratko 
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Potek testiranja
WorldSkitest je slepi test, saj so vse 
smuči prelepljene s črnim trakom, na njih 
pa so nameščene vezi, namenjene 
izposoji. Testni smučarji zato ne vedo, 
katero znamko in model smuči 
preizkušajo. Na zaprtem delu testne 
proge, tako imenovani menjalni postaji, 
vezi posameznemu smučarju prilagajajo 
neodvisni sodelavci servisne ekipe 
WorldSkitest. Testni smučarji se z vsakim 

snowstyle
V vsaki kategoriji so udeleženci testa 
izbrali po tri najlepše smuči, ki so 
označene z oznakami zlati, srebrni in 
bronasti SnowStyle. Smučka, ki je 
zmagala v absolutni konkurenci, nosi naziv 
SnowStyle leta.

ocene testiranja
WorldSkitest podeljuje pisne ocene glede 
na dosežene povprečne številske ocene. 
Vse smuči s povprečno oceno nad 40,0 
so odlične, med 35,0 in 39,9 zelo dobre 
in med 30,0 in 34,9 dobre.

kje smo testirali?
Tokratni WorldSki test je potekal na 
ledeniku Mölltal v Avstriji, eni najbolj 
priljubljenih ledeniških smučarskih 
destinacij tudi za slovenske smučarje. 

Pozimi smučarsko 
območje ledenika Mölltal 
ponuja za 17 kilometrov 
prog, poleti, ko so 
temperature najvišje, pa 
dostikrat le eno – a je 
tudi to sredi poletja dovolj 
za smučarske užitke 
tistih, ki bi radi smučali 
celo leto (smučišče je 
sicer po navadi zaprto 
nekje konec maja in v 
začetku junija).
Smučišče se nahaja na 
višinah med 2.100 in 
3.122 metri, poleg oblice 
prog (z najsodobnejšimi 
napravami) pa ponuja tudi 
obilico kulinaričnih užitkov 
tako v panoramski 
restavraciji na 2.800 
metrih višine kakor seveda 
na številnih kočah.

parom smuči po njim namenjeni, za druge 
zaprti progi zapeljejo le enkrat, nato 
izpolnijo vprašalnik, na katerem s točkami 
od 1 do 10 ocenijo: obnašanje pri dolgem 
zavoju, obnašanje pri kratkem zavoju, 
oprijem robnikov, veselje do vijuganja in 
potreben napor. Iz zbranih vprašalnikov na 
koncu izračunajo srednjo oceno, ki 
pomeni skupni rezultat.
Zaradi črnih smuči, izbrane in vsestranske 
mešanice različnih testnih smučarjev z 
različnimi stopnjami znanja in potreb pa 
tudi zaradi številnih preizkušenih modelov 
ima WorldSkitest posebno težo.

kaj Pomenijo oznake
zmagovalec testa
Znak za zmagovalca testa dobi smučka, ki 
je v svoji kategoriji dobila najvišjo 
povprečno oceno.
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WST
Tekmovalne veleSlalomSke

moške viSokozmogljive

Ciljna skupina: športni in visokošportni smučarji, tekmovalci

Ciljna skupina: športni do visokošportni smučarji po urejenih smučiščih

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 182 cm
Radij: 18,4 m
Geometrija: 110/68/96,5

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 178 cm
Radij: 16,5 m
Geometrija: 118/70/101

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 180 cm
Radij: 18,2 m
Geometrija: 118/68/97
Na voljo v dolžinah (cm): 165, 170, 175, 180, 185
Priporočena maloprodajna cena: 1.349 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA: ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK: 40,3

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 175 cm
Radij: 15,4 m
Geometrija: 114/65,5/99,5
Na voljo v dolžinah (cm): 169, 175, 181
Priporočena maloprodajna cena: 1.099,99 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA: ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK: 39,9

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 180 cm
Radij: 19 m
Geometrija: 111/66/96
Na voljo v dolžinah (cm): 165, 170, 175, 180, 185
Priporočena maloprodajna cena: 899,99 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA: ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK: 42,0

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 173 cm
Radij: 16 m
Geometrija: 119/70/99
Na voljo v dolžinah (cm): 149, 157, 165, 173, 181
Priporočena maloprodajna cena:  1.349 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  40,2

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 182 cm
Radij: 18 m
Geometrija: 119/71/101
Na voljo v dolžinah (cm): 167, 172, 177, 182
Priporočena maloprodajna cena: 800 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA: ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK: 40,1

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  180 cm
Radij:  16 m
Geometrija:  121/70/102
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165, 170, 175, 180
Priporočena maloprodajna cena:  900 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  39,4

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 179 cm
Radij: 19 m
Geometrija: 115/70/97
Na voljo v dolžinah (cm): 169, 173, 179, 183
Priporočena maloprodajna cena: 900 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA: ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK: 38,9

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  176 cm
Radij:  15 m
Geometrija:  124/75/110
Na voljo v dolžinah (cm):  160, 168, 176, 182
Priporočena maloprodajna cena:  680 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  38,3

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 179 cm
Radij: 21,1 m
Geometrija: 110/69/94
Na voljo v dolžinah (cm): 169, 174, 179
Priporočena maloprodajna cena: 899,95 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA: ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK: 35,0

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  175 cm
Radij:  15,5 m
Geometrija:  121/70/101
Na voljo v dolžinah (cm): 155, 160, 165, 170, 175
Priporočena maloprodajna cena:  699,99 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  36,0

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 180 cm
Radij: 19,5 m
Geometrija: 114/69/97
Na voljo v dolžinah (cm): 170, 175, 180, 185
Priporočena maloprodajna cena: 899,99 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA: ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK: 38,8

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  173 cm
Radij:  15,9 m
Geometrija:  113–67–100
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 161, 167, 173, 179
Priporočena maloprodajna cena:  949,95 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  37,8

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 180 cm
Radij: 18,5 m
Geometrija: 115,5/68/98,5
Na voljo v dolžinah (cm): 170, 175, 180, 185
Priporočena maloprodajna cena: 900 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA: ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK: 37,3

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  173 cm
Radij:  16 m
Geometrija:  125/74/104
Na voljo v dolžinah (cm):  163, 168, 173, 178
Priporočena maloprodajna cena:  880 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  37,3

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 182 cm
Radij: 17 m
Geometrija: 115/65/98
Na voljo v dolžinah (cm): 175, 182
Priporočena maloprodajna cena: 1.049,99 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA: ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK: 39,7

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  175 cm
Radij:  17 m
Geometrija:  118/70/100
Na voljo v dolžinah (cm):  170, 175, 180
Priporočena maloprodajna cena:  959,99 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  38,8

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 183 cm
Radij: 18,6 m
Geometrija: 115/67/98
Na voljo v dolžinah (cm): 173, 178, 183
Priporočena maloprodajna cena: 1.000 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA: ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK: 38,9

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  174 cm
Radij:  15 m
Geometrija:  121/72/106
Na voljo v dolžinah (cm):  158, 166, 174, 182
Priporočena maloprodajna cena:  700 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  38,5

1. atomic Redster g9 Revo - zmagovaleC TeSTa

1. Fischer The CURv - zmagovaleC TeSTa

3. Stöckli laser gS

3. atomic Redster X9 S Revo

2. Fischer RC4 Worldcup RC Pro

2. Stöckli – laser SX

4. Rossignol Hero elite lT Ti

4. Blizzard Thunderbird R 15

7. Dynastar Speed Course master gS

7.  Rossignol ReaCT 10 Ti

10. elan aCe gSX Fusion X

10. Nordica Dobermann Spitfire 70 Pro

8. nordica  
Dobermann gSR RB

8. elan aCe SCX Fusion X

9. Blizzard Firebird WRC

9.  völkl 
Deacon 74

5. Salomon S/Race Pro

5. Salomon S/Race Rush gS

6. völkl Racetiger gS master

6. Dynastar Speed 763

Na voljo v dolžinah (cm): 165, 171, 177, 183
Priporočena maloprodajna cena: 999,99 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA: ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK: 42,5

Na voljo v dolžinah (cm): 157, 164, 171, 178, 185
Priporočena maloprodajna cena: 999,99 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA: ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK: 40,7
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Bronasta medalja pri izboru SnowStyle

Srebrna medalja pri izboru SnowStyle

Srebrna medalja pri izboru SnowStyle

Bronasta medalja pri izboru SnowStyle
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Moške vsestranske

 Za vse terene 
(allMountain)

Ciljna skupina: začetniki, smučarji za užitek, športni smučarji

Ciljna skupina: smučarji po urejenih smučiščih, ljubitelji neurejenih 
terenov, smučarji po celem snegu 

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  170 cm
Radij:  15 m
Geometrija:  121/73/104

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  180 cm
Radij:  17 m
Geometrija:  127/82/112

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  170 cm
Radij:  13 m
Geometrija:  127/74/110
Na voljo v dolžinah (cm):  156, 163, 170, 177
Priporočena maloprodajna cena:  550 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  39,6

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  175 cm
Radij:  16,5 m
Geometrija:  130/83/112
Na voljo v dolžinah (cm):  154, 161, 168, 175, 182
SKUPNA OCENA:  ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  41,4

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  172 cm
Radij:  15,7 m
Geometrija:  121/73/104
Na voljo v dolžinah (cm):  160, 166, 172, 178
Priporočena maloprodajna cena:  599,95 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  38,1

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  177 cm
Radij:  16 m
Geometrija:  128/80/112
Na voljo v dolžinah (cm):  163, 170, 177, 184
SKUPNA OCENA:  ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  41,1

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  175 cm
Radij:  17,3 m
Geometrija:  124/76/105
Na voljo v dolžinah (cm):  154, 161, 168, 175
Priporočena maloprodajna cena:  450 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  37,3

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  178 cm
Radij:  15,5 m
Geometrija:  129/82/112
Na voljo v dolžinah (cm):  160, 166, 172, 178, 184
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  37,6

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči: 168 cm
Radij:  14 m
Geometrija:  119,5/70,5/103,5
Na voljo v dolžinah (cm):  147, 154, 161, 168, 175
Priporočena maloprodajna cena:  499,99 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  35,1

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  176 cm
Radij:  16 m
Geometrija:  127/82/115
Na voljo v dolžinah (cm):  160, 168, 176, 184
SKUPNA OCENA:  DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  34,4

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  172 cm
Radij:  14,5 m
Geometrija:  121/71/104
Na voljo v dolžinah (cm):  148, 154, 160, 166, 172, 178
Priporočena maloprodajna cena:  600 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  37,1

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  180 cm
Radij:  16,5 m
Geometrija:  121/82/105
Na voljo v dolžinah (cm):  166, 173, 180, 187
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  37,3

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  178 cm
Radij:  15 m
Geometrija:  125/74/109
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 162, 170, 178
Priporočena maloprodajna cena:  550 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  36,0

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  179 cm
Radij:  16 m
Geometrija:  130/82/112
Na voljo v dolžinah (cm):  164, 171, 179, 185
SKUPNA OCENA:  DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  36,2

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  171 cm
Radij:  15 m
Geometrija:  120/70/103
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 157, 164, 171, 178
Priporočena maloprodajna cena:  599,99 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  37,9

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  177 cm
Radij:  15 m
Geometrija:  132/84/115
Na voljo v dolžinah (cm):  162, 167, 172, 177, 182
SKUPNA OCENA:  ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  40,1

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:   175 cm
Radij:  15,5 m
Geometrija:  121/70/101
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165, 170, 175
Priporočena maloprodajna cena:  599,99 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  37,7

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  174 cm
Radij:  17,5 m
Geometrija:  122,5/82/109
Na voljo v dolžinah (cm):  159, 167, 174, 181
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  37,8

1.  salomon s/Max 8 - ZMaGovaleC testa

1.  Fischer rC one 82 Gt - ZMaGovaleC testa

1. rossignol react 8 Basalt - ZMaGovaleC testa

1.  stöckli laser ar - ZMaGovaleC testa

3. elan amphibio 16 ti

3. salomon s/Force 80 ti Pro

6. völkl Deacon XtD

6. elan Wingman 82 Cti

9. atomic redster X5

9. rossignol experience 82 ti

7. Blizzard Firebird ti

7. Blizzard 
Brahma 82

8. Dynastar speed 563

8. Dynastar speed 4x4 763

4. Fischer the Curv Dti

4. völkl Deacon 84

5. nordica 
Spitfire 70 Ti

5. atomic vantage 82 ti

Na voljo v dolžinah (cm):  150, 155, 160, 165, 170, 175
Priporočena maloprodajna cena:  559,99 EUR z vezmi
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  39,6

Na voljo v dolžinah (cm):  159, 166, 173, 180
SKUPNA OCENA:  ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  41,4
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Srebrna medalja pri izboru SnowStyle

Srebrna medalja pri izboru SnowStyle Bronasta medalja pri izboru SnowStyle

Bronasta medalja pri izboru SnowStyle
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WST
Ženske visokozmogljive

Ženske vsestranske

Ciljna skupina: športne in visokošportne smučarke 

Ciljna skupina: dame, ki želijo uživati med smučanjem, začetnice

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  161 cm
Radij:  14,4 m
Geometrija:  111,5/70/100

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  156 cm
Radij:  12,8 m
Geometrija:  120/72/99

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  164 cm
Radij:  14,5 m
Geometrija:  116/70/99
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 157, 164, 171
SKUPNA OCENA:  ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  40,3

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  160 cm
Radij:  14 m
Geometrija:  119/73/102
Na voljo v dolžinah (cm):  145, 150, 155, 160, 165
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  38,8

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  164 cm
Radij:  13,7 m
Geometrija:  118/67/99
Na voljo v dolžinah (cm):  146, 152, 158, 164
SKUPNA OCENA:  ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  40,8

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  157 cm
Radij:  12,4 m
Geometrija:  120/68/101
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 157, 164, 171
SKUPNA OCENA:  ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  40,2

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  160 cm
Radij:  13 m
Geometrija:  123/74/109
Na voljo v dolžinah (cm):  153, 160, 167
SKUPNA OCENA:  ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  40,0

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  158 cm
Radij:  13,3 m
Geometrija:  121/73/104
Na voljo v dolžinah (cm):  146, 152, 158, 166
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  38,4

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  165 cm
Radij:  13 m
Geometrija:  122/68/104
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  38,7

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  156 cm
Radij:  12 m
Geometrija:  119/72/101
Na voljo v dolžinah (cm):  144, 150, 156, 162, 168
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  36,6

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  165 cm
Radij:  14 m
Geometrija:  121/70/102
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165, 170, 175
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  35,2

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  162 cm
Radij:  14 m
Geometrija:  120/72/105
Na voljo v dolžinah (cm):  148, 155, 162, 169
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  37,3

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  157 cm
Radij:  14,7 m
Geometrija:  113/73/99,5
Na voljo v dolžinah (cm):  143, 150, 157, 168
SKUPNA OCENA:  DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  34,5

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  161 cm
Radij:  14,3 m
Geometrija:  111/67/98
Na voljo v dolžinah (cm):  149, 155, 161, 167, 173
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  36,8

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  155 cm
Radij:  12 m
Geometrija:  125/74/109
Na voljo v dolžinah (cm):  149, 155, 162, 170
SKUPNA OCENA:  DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  32,8

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  160 cm
Radij:  12,1 m
Geometrija:  123/70/103
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 155, 160, 165
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  39,3

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  154 cm
Radij:  12,7 m
Geometrija:  124/76/105
Na voljo v dolžinah (cm):  147, 154, 161
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  37,6

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  165 cm
Radij:  13 m
Geometrija:  120/69/104
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 155, 160, 165
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  38,9

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  160 cm
Radij:  13 m
Geometrija:  123/74/109
Na voljo v dolžinah (cm):  153, 160, 167
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  37,3

1. atomic Cloud C12 servo - zmagovaleC testa

1. nordica Belle DC 72 - zmagovaleC testa

3. Fischer the CUrv DtX Ws

3. salomon s/max W 8

2. stöckli laser mX

2. Fischer the CUrv Dti Ws

4. rossignol nova 14 ti

4. elan  
insomnia 16

7. Dynastar e lite 9

7. Blizzard Phoenix s r13 ti

10. Blizzard Phoenix r 14 Pro8. salomon s/max W Blast

8. atomic Cloud 9

9. elan aCe 
speed magic

9. Dynastar e lite 5

5. völkl Flair sC Carbon

5. völkl Flair 76 elite

6. nordica Belle sl

6. rossignol nova 10 ti

Na voljo v dolžinah (cm):  147, 154, 161, 168
SKUPNA OCENA:  ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  41,0

Na voljo v dolžinah (cm):  138, 144, 150, 156, 162 168
SKUPNA OCENA:  ODLIČNO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  40,8
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Bronasta medalja pri izboru SnowStyle

Srebrna medalja pri izboru SnowStyle

Bronasta medalja pri izboru SnowStyle



Sklenite Zavarovanje
potovanj v tujino.

Na dopustu 
se lahko zgodi 
marsikaj. 

Kritje stroškov 
prekinitve ali 
podaljšanja 
potovanja
zaradi
COVID-19.

24/7
asistenca
v slovenskem 
jeziku.

Za
varovanje
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WST
ProstosmučanjesširinoPod100mm

Prostosmučanjesširinonad100mm

Ciljna skupina: smučarji po terenu in ljubitelji urejenih smučišč

Ciljna skupina: 100-% smučanje po terenu 

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  188 cm
Radij:  19 m
Geometrija:  132/99/123
Na voljo v dolžinah (cm):  174, 181, 188

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  188 cm
Radij:  20,4 m
Geometrija:  143/106/120

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  186 cm
Radij:  18,2 m
Geometrija:  127,5/94/115,5
Na voljo v dolžinah (cm):  165, 172, 179, 186, 191
SKUPNA OCENA NA SMUČIŠČU:  ZELO DOBRO (pov. 37 točk)
SKUPNA OCENA NA TERENU:  ZELO DOBRO (pov. 45,1 točk)
SKUPNO POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  82,1
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  184 cm
Radij:  19 m
Geometrija:  138/103/128
Na voljo v dolžinah (cm):  156, 163, 169, 177, 184, 191
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  47,4

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  188 cm
Radij:  19,5 m
Geometrija:  136/96/110
Na voljo v dolžinah (cm):  164, 172, 180, 188
SKUPNA OCENA NA SMUČIŠČU:  ZELO DOBRO (pov. 36,4 točk)
SKUPNA OCENA NA TERENU:  ZELO DOBRO (pov. 47,3 točk)
SKUPNO POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  83,7
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  186 cm
Radij:  19 m
Geometrija:  146/106/128

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  184 cm
Radij:  19,4 m
Geometrija:  132/95/123
Na voljo v dolžinah (cm):  166, 175, 184, 193
SKUPNA OCENA NA SMUČIŠČU:  ZELO DOBRO (pov. 37,3 točk)
SKUPNA OCENA NA TERENU:  DOBRO (pov. 44,5 točk)
SKUPNO POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  81,8
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  188 cm
Radij:  21 m
Geometrija:  142/114/132
Na voljo v dolžinah (cm):  164, 172, 180, 188, 192
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  46,8

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  183 cm
Radij:  18,5 m
Geometrija:  136,5/97/118,5
Na voljo v dolžinah (cm):  165, 171, 177, 183, 189
SKUPNA OCENA NA SMUČIŠČU:  ZELO DOBRO (povprečno 35,3 točk)
SKUPNA OCENA NA TERENU:  DOBRO (povprečno 42,2 točk)
SKUPNO POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  77,5
SKUPNA OCENA:  DOBRO

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  186 cm
Radij:  17 m
Geometrija:  138/112/127
Na voljo v dolžinah (cm):  176, 186, 194
SKUPNA OCENA:  DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  43,5

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  186 cm
Radij:  22 m
Geometrija:  128/95/118
Na voljo v dolžinah (cm):  156, 164, 172, 178, 186
SKUPNA OCENA NA SMUČIŠČU:  DOBRO (povprečno 32,1 točk)
SKUPNA OCENA NA TERENU:  DOBRO (povprečno 42,6 točk)
SKUPNO POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  74,7
SKUPNA OCENA:  DOBRO

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  188 cm
Radij:  20 m
Geometrija:  134/96/116
Na voljo v dolžinah (cm):  168, 176, 182, 188
SKUPNA OCENA NA SMUČIŠČU:  DOBRO (povprečno 34,5 točk)
SKUPNA OCENA NA TERENU:  DOBRO (povprečno 41,8 točk)
SKUPNO POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  76,3 
SKUPNA OCENA:  DOBRO

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  187 cm
Radij:  21 m
Geometrija:  138/106/128
Na voljo v dolžinah (cm):  180, 187, 194
SKUPNA OCENA:  DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  43,5

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  188 cm
Radij:  21,6 m
Geometrija:  130,5/100/121
Na voljo v dolžinah (cm):  172, 180, 188
SKUPNA OCENA NA SMUČIŠČU:  DOBRO (povprečno 33,1 točk)
SKUPNA OCENA NA TERENU:  DOBRO (povprečno 41,7 točk)
SKUPNO POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  74,8
SKUPNA OCENA:  DOBRO

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  192 cm
Radij:  20 m
Geometrija:  138/108/128
Na voljo v dolžinah (cm):  172, 182, 192
SKUPNA OCENA:  DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  42,9

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  190 cm
Radij:  23 m
Geometrija:  142/109/128
Na voljo v dolžinah (cm):  182, 190
SKUPNA OCENA:  DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  41,5

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  186 cm
Radij:  20,2 m
Geometrija:  144/115/133
Na voljo v dolžinah (cm):  178, 186, 193
SKUPNA OCENA:  DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  41,5

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  184 cm
Radij:  18,7 m
Geometrija:  135/96/119
Na voljo v dolžinah (cm):  163, 170, 177, 184, 191
SKUPNA OCENA NA SMUČIŠČU:  ZELO DOBRO (pov. 38,2 točk)
SKUPNA OCENA NA TERENU:  DOBRO (pov. 43,5 točk)
SKUPNO POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  81,7
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  188 cm
Radij:  19,5 m
Geometrija:  138/107/125
Na voljo v dolžinah (cm):  175, 182, 188
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  45,7

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  188 cm
Radij:  20,2 m
Geometrija:  133/96/119
Na voljo v dolžinah (cm):  164, 172, 180, 188
SKUPNA OCENA NA SMUČIŠČU:  ZELO DOBRO (pov. 35,7 točk)
SKUPNA OCENA NA TERENU:  DOBRO (pov. 43,5 točk)
SKUPNO POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  79,2
SKUPNA OCENA:  DOBRO

TEHNIČNI PODATKI:
Dolžina testnih smuči:  186 cm
Radij:  18,5 m
Geometrija:  135/104/124
Na voljo v dolžinah (cm):  165, 172, 179, 186, 191
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  45,0

1.Fischerranger99ti-ZmaGoVaLeCtesta

1.elanripstick106Be-ZmaGoVaLeCtesta

3.nordica
enforcer94

2.Fischerranger102Fr

2.elanripstick96

2.VölklBlaze106

4.stöcklistormrider95

4.Blizzardrustler11

7.BlizzardBonafide97

7.salomonQstBlank

10.rossignolBlackopsescaper8.salomonstance96

7.rossignolBlackopssenderti

9.atomicmaverick100ti

9.dynastarm-Free108 10.scottPure 10.KästleZX115

5.Völklm6mantra

5.atomicBackland107

6.KästleFX96ti

6.nordicaenforcer
104Free

SKUPNA OCENA NA SMUČIŠČU:  ZELO DOBRO (pov. 36,8 točk)
SKUPNA OCENA NA TERENU:  ZELO DOBRO (pov. 47,1 točk)
SKUPNO POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  83,9
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO

Na voljo v dolžinah (cm):  164, 172, 180, 188
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  48,0
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Na voljo v dolžinah (cm):  165, 172, 179, 186
SKUPNA OCENA:  ZELO DOBRO
POVPREČNO ŠTEVILO TOČK:  47,4

Srebrna medalja pri izboru SnowStyle

Bronasta medalja pri izboru SnowStyle

Srebrna medalja pri izboru SnowStyle

Bronasta medalja pri izboru SnowStyle



elanskis.com

Kolekcija Elan ACE vsebuje DNK dirkaških smuči in se požvižga na 

hitrostne omejitve ter priredi dirko čisto za vas na vsaki progi.
Ace SCX
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Na voljo je veliko brezplačnih 
aplikacij in zato ni potrebe, da bi 

izbrali samo eno. Namestite jih in 
preizkusite ter na ta način odkrijte, 
katera bo najbolje zadostila vašim 
potrebam. Po preizkusu v gorah boste 
zagotovo vedeli, katera vam je najbolj 
pomagala izboljšati celostno doživetje 
smučarskega dneva, medtem ko ste se 
sami osredotočali na varno in nepozabno 
smučarsko izkušnjo!
Najbolj množično so v rabi predvsem 
aplikacije, ki omogočajo spremljanje 
statistike smučanja – hitrost, razdaljo, 
porabljen čas. Tu je treba opozoriti, da ne 
pretiravajte in pazite, da ne boste zaradi 

tekme s samim seboj oziroma z aplikacijo 
prekoračili svojih sposobnosti ter zaradi 
poškodbe prehitro zaključili smučarsko 
sezono.
Smučarske aplikacije bodo poskrbele za 
bolj zabavno doživetje na snegu in 
obenem omogočile, da boste v zavetju 
toplega doma lahko ponovno podoživeli in 
analizirali dan ter ga delili tudi s svojimi 
bližnjimi in prijatelji. Da vam olajšamo 
odločitev, smo za vas zbrali in preizkusili 
nekaj najpogosteje uporabljanih 
brezplačnih aplikacij.
Pozor: pred odhodom ne pozabite 
napolniti baterije telefona – vključen GPS-
sprejemnik je precej požrešna pomoč.

Smučarske aplikacije
Fo

to
: S

AM
O
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IC
 

Tehnologija je spremenila način, kako počnemo in 
doživljamo skoraj vse – tudi smučanje ni izjema, pa naj 

gre za načrtovanje smučarskih dni, spremljanje 
napovedi vremenskih in snežnih pogojev, spremljanje 

(meritve) smučanja, varnost ali pa spremljanje 
aktualnih športnih rezultatov. Aplikacije so lahko vaš 
pomočnik pri pridobivanju smučarske kondicije in tudi 
vaš, sicer ne brezplačen, navidezni smučarski učitelj.

Sodobno 
zapisovanje užitkov

Bergfex Ski
Bergfex nudi konkretno, 
natančno in pregledno 
9-dnevno vremensko napoved 
in ogled lokacij na spletnih 
kamerah številnih avstrijskih, 
švicarskih, nemških, italijanskih 
in slovenskih smučišč. Že hiter 
pregled vam bo v pomoč pri iskanju pobočij z 
največ sonca ali pa užitka med smuko v 
napovedanem sneženju oziroma tik po njem na 
novozapadlem snegu. Pravzaprav vas vreme ne bi 
smelo nikoli presenetiti. Po izboru smučišča boste 
skoraj do ure natančno izvedeli, kako gosti bodo 
oblaki – če sploh bodo – in ali vam bo delal družbo 
tudi veter. Spletne kamere so odličen pripomoček, 
da lahko že med tednom občudujete pobeljeno 
izbrano smučišče za čez vikend. Za jutranjo 
odločitev, kam na smučanje, pa je dobro preveriti, 
kateri vrhovi so zaviti v meglo. Z Bergfexom, in to je 
še najpomembneje, boste brez težav našli sončno 
luknjo – in tam dejansko tudi uživali pod modrim 
nebom. Ker so kratkoročne napovedi (še) bolj 
natančne, se splača aplikacijo torej odpreti, tik 
preden se podate na pot.
Skratka, odličen pripomoček za dobro načrtovanje 
smučarskih dni, ki pa mu lahko očitamo samo, da 
nima še več konkretnih podatkov o smučišču. 
Vsebina je na voljo tudi v slovenščini.
Naša ocena: ***** 
Ker je pregledno in zanesljivo.

Skiline
Ta aplikacija je namenjena osnovnemu merjenju 
smučarskih aktivnosti, pri čemer izkorišča 
podatek o vstopu na posamezno žičnico. Ne 
porablja torej baterije z uporabo GPS-vmesnika. 
Skiline je povezan z bazo Ski Data, kar pomeni, 
da je uporabna zgolj v smučarskih središčih, 
kjer imajo postavljen ta sistem. Pri nas ni 
uporabna, zato pa toliko bolj v Avstriji in Italiji, pa 
tudi v številnih drugih državah. Uporaba je 
enostavna – v aplikacijo vnesete številko 
smučarske vozovnice ali pa jo enostavno 
preberete prek vmesnika NFC. Podatki se nato 
samodejno prikažejo na zaslonu in hitro boste 
ugotovili glavne prednosti in slabosti takšnih 
meritev. Dobili boste natančne podatke o 
višinski razliki in dolžini (žičnic), ostali pa boste 
brez točnega podatka o številu presmučanih 
kilometrov. Težava so lahko žičnice, ki imajo 
odprt dostop (brez preverjanja vozovnic) – pri 
teh se vožnja pač ne zapiše v bazo. Pri žičnicah 
z vmesno postajo sistem v vsakem primeru 
upošteva, da ste se peljali do vrha, tudi če ste 
izstopili na vmesni postaji. Pod vašim 
uporabniškim imenom boste lahko zbirali 
podatke z različnih smučišč, hkrati pa si 
ogledali video in fotografske posnetke svojih 
voženj s smučarskih prog, ki to omogočajo in 
pri katerih se prijavite s 
prebrano smučarsko 
vozovnico.
Naša ocena: *** 
Dober vpogled v sledi, ki 
jih puščamo na žičnicah, 

s sistemom Ski Data.
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iSkiTracker
iSkiTracker bi lahko 
poimenovali kar vaš 
»e-dnevnik smučarskih dni« 
in zanimivo ter pomembno 
je, da ne zaostaja veliko za 
podobnimi plačljivimi 
različicami. Po zagonu 
aplikacija sama zazna, na 
katerem smučišču ste in 
zna naknadno prilagoditi podatke, če jih telefon ne 
posname najbolje, medtem ko je varno spravljen v 
žepu. To velja predvsem za podatek o višinski 
razliki. Skrbno beleži tudi, koliko kilometrov ste 
prevozili (posebej navzgor z žičnico in navzdol, 
torej med smučanjem), s kakšno hitrostjo ste 
smučali (ali se vozili z žičnico, kar je včasih tudi 
zanimiv podatek) in najvišji hitrostni dosežek. Vsi 
podatki so na voljo tudi v grafični obliki, tako da 
boste preprosto preverili, kako ste na posameznih 
delih smučišča prilagajali hitrost ter omogočali 
sebi in drugim varno smuko. In po drugi strani, kje 
ste imeli srečo, da ste bili sami na progi in uživali v 
popolnoma svojem ritmu ter včasih dosegli zase 
nepredstavljive hitrosti. Podatke lahko preverite 
tudi na računalniku, jih pošljete prijateljem in se 
pohvalite s številom smučarskih dni in višinskimi 
metri v sezoni. Morda vas bo razveselil tudi pogled 
na lestvico najboljših na izbranem smučišču za 
dan ali skozi vso sezono, a jo jemljite z rezervo. Če 
merjenja ne izključite, se vam bo v smučarski dan 
štel tudi spust z avtomobilom. To je ob dejstvu, da 
merjenja ni mogoče vmes ustaviti in potem znova 
zagnati, tudi največja zamera aplikaciji.
Naša ocena: **** 
Ker so zapisane številke prijeten spomin na 
aktiven smučarski dan.

iSki
iSki nudi 
različice za 
malodane 20 
držav, zato boste 
skoraj zagotovo 
dobili navdih za 
preizkus novega 
smučišča. Z le 
enim klikom vas 
bo aplikacija 
popeljala na pot 
do izbranega 
smučišča. Na 
seznamu se 
sicer najprej pojavijo najbližja smučišča, ki so 
odprta, pri njih boste dobili tudi največ 
informacij (njihova količina je odvisna tudi od 
velikosti smučišča) – od delovnega časa, 
odprtja posameznih žičnic, cen vozovnic do 
informacij o kočah in restavracijah ter možnosti 
izposoje opreme. Žal za slovenska smučišča 
podatkov ni prav veliko, uporabniško izkušnjo 
zmoti tudi nepreveden vmesnik. Pri vseh 
smučiščih so na voljo jedrnati podatki o 
trenutnem vremenu, ogledate si lahko slike s 
kamer pa tudi vremensko napoved za prihodnje 
dni. Če smo pri Bergfexu zapisali, da ponuja 
tudi nekaj osnovnih informacij o smučiščih, je 
tu ravno obratno – teh informacij je več, a je 
vremenska napoved zgolj osnovna.
Ko boste že tam, lahko kar v aplikaciji zaženete 
sledenje in spremljate svoj smučarski dan.
Naša ocena: *** 
Informativno, dokaj pregledno, a odvisno tudi 
od izbranega smučišča.

FIS App
Sanjski smučarski dan in vi na snegu, a kljub 
temu na tekočem z vsemi rezultati s smučarskih 
tekmovanj. Vabljivo, kajne? Mednarodna 
smučarska zveza je aplikacijo vzpostavila že 
pred nekaj sezonami. Poudarek ni samo na 
rezultatih, temveč so preprosto dosegljivi 
podatki o vseh tekmovalcih, njihove statistike, 
pretekli rezultati in najrazličnejše informacije. 
Pravzaprav boste na 
hitro lahko izvedeli 
več, kot vam lahko 
ponudi klasičen TV 
prenos. Število 
tekmovanj, ki jih je 
mogoče spremljati v 
živo, je res veliko, 
obenem pa še (nekaj 
milisekund) pred 
televizijskimi gledalci 
izveste za vmesni ali 
končni čas vašega 
najljubšega smučarja 
ali dolžino skoka 
priljubljenega orla.
Naša ocena: ***** 
Nepogrešljivo za 
spremljanje dogajanja 
v belem cirkusu.

Off the Grid
Aplikacija ni pripravljena posebej za smučanje, je 
pa dobra ideja za vse, ki se radi izklopite, da tudi 
med smučanjem pustite preostali svet in se 
osredotočite na smučanje in pokrajino okoli vas. 
Ste samo tukaj in zdaj. Aplikacija vam z blokado 
dohodnih klicev in sporočil daje popoln mir, 
klicatelji pa dobijo vnaprej posneto sporočilo. Ko 
se ponovno povežete, seveda dobite podatek o 

vsem, kar ste (ali pa niste) zamudili med 
smučarskim užitkom. S to aplikacijo 
boste plavali proti toku, a vam bo 
pomagala biti v trenutku in za razliko od 
preprostega izklopa telefona spremlja 
vse, kar se je dogajalo, medtem ko ste vi 
v miru uživali. Če razmišljate o tem, da bi 
lahko telefon namesto uporabe takšne 
aplikacije preprosto 
pustili v avtomobilu, 
ne pozabite na 
dejstvo, da bo v 
primeru nezgode še 
kako pomembno, da 
imate telefon v žepu.
Naša ocena: **** 
Ker imamo radi 
nekonvencionalne 

ideje.

Pametne ure  
in smučanje
Opisane aplikacije so načeloma 
namenjene vsem pametnim 
telefonom, pri nakupu pametne ure pa 
je potrebne nekaj več previdnosti. 
Predvsem je treba preveriti, kateri 
športi so vključeni v nabor, ki ga ura 
podpira. Številni modeli namreč ne 
omogočajo sledenja smučarskemu 
dnevu. Pri urah, ki ponujajo možnost 
dodajanja aplikacij, bi načeloma 
morali najti tudi takšno, ki je 
pripravljena za smučarje, a spet ni 
nujno, da jo bo ura sprejela. Pri 
najcenejših pametnih urah je podpora 
smučanju prej izjema kot pravilo, pri 
tistih iz srednjega ali višjega razreda 
naj težav načeloma ne bi bilo. 
Spremljanje aktivnosti z uro je 
zagotovo bolj priročno kot s 
telefonom, zato svetujemo izbor 
modela (tudi) za smučarje. V 
najslabšem primeru sicer lahko 
izberete enega od osnovnih načinov 
merjenja, a bilo bi škoda, če bi se 
zadovoljili samo z njim.
Še namig: pred odhodom na pot 
preverite stanje na cestah. Kaj se 
trenutno dogaja, boste najbolj 
pregledno ugotovili z vklopom sloja 
Promet v Googlovih zemljevidih. 
Preprosto: zeleno obarvane ceste so 
prevozne brez težav, temno rdeče ali 
celo rjave so polne pločevine.
In na koncu, vsem aplikacijam navkljub 
ne pozabite predvsem uživati, se 
prepustiti smučarskemu dnevu in dobri 
družbi, ne samo aplikacijam. Te naj 
bodo v pomoč, ne pa gonilo dneva.
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Večinoma gre za zlome, zvine, izpahe, 
lahko pa so poškodbe tudi hujše, 

celo usodne. Pravzaprav je na smučiščih 
redko kakšen dan brez zvoka sirene re
ševalnega vozila, preleta helikopterja ali pa 
pogleda na reševalni aki s poškodovanim 
smučarjem. Zato je smiselno, da se pred 

odhodom na smučanje primerno 
zavarujete in smučate z manj skrbi.

Pred Potjo
Pri načrtovanju smučarskih počitnic 
bodite tudi zaradi pandemije covid19 še 
dodatno previdni. Četudi boste rezervirali 

po spletu, morda celo neposredno pri 
ponudniku ali preko agencije, se zelo 
dobro pozanimajte o podrobnostih 
morebitne odpovedi. Rezervacijo 
prenočišč priporočamo le v primeru, ko 
je zagotovljena odpoved tik pred 
prihodom ali pa vsaj čim nižji stroški 
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Na žalost se smučanje uvršča med tvegane športe; nekateri ga zaradi smučanja 
izven urejenih smučišč, po celcu in v visokogorju celo označujejo kot ekstremni ali 
pa tudi adrenalinski šport. Ne glede na znanje in previdnost se je vsekakor treba 
zavedati, da obstaja večja možnost poškodb.
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odpovedi. Pomembno je, da informacije 
glede pogojev odpovedi dobite v pisni 
obliki, da se boste nanje lahko sklicevali, 
če bo prišlo do morebitnega 
nesporazuma pri uveljavljanju pravice.
Preverite, ali lahko pri svoji zavarovalnici 
sklenete zavarovanje tudi za primer 
nastopa bolezni covid-19 med 
smučarskim dopustom ali pa za primer 
morebitnih zapletov pri vračanju domov. 
Vsekakor redno spremljajte aktualno 
dogajanje in se po potrebi tudi ustrezno 
odzovite. Še posebej bodite pozorni na 
seznam držav, iz katerih boste ob vrnitvi 
domov morali v karanteno.

Na smučišču
Ne glede na stopnjo ogroženosti s 
covidom-19 si težko predstavljamo, da bi 
bila v letošnji sezoni smučišča zaprta. 
Predvidevamo, da bo obvezen predpogoj 
za dostop na smučišča zadostitev pravilu 
PCT (preboleli, cepljeni ali testirani) pod 
različnimi pogoji – predvsem pri 
testiranju.
Ob uporabi žičniških naprav in obiskov koč 
bo najverjetneje obvezna uporaba zaščitne 

maske (lahko tudi FFP2) in primerna 
varnostna razdalja. Verjetno bo vsaka 
država imela tudi kakšno posebnost, zato 
pred odhodom, če je le možno, spremljajte 
njihove medije in preverite spletne strani 
veleposlaništev držav v Sloveniji, na katere 
se lahko obrnete tudi po bolj konkretne 
informacije. Vsekakor bo potrebno slediti 
trenutnim navodilom na posameznem 
smučišču.
Med smučanjem se je treba zavedati, da 
žal niso vsi enako telesno pripravljeni, 
nimajo vsi dobre opreme in tudi niso vsi 
enako vešči in izkušeni, zato so padci 
pogosti, tudi naletov ne manjka. V 
primeru naleta, za katerega ste krivi vi, 
vam bo veliko sivih las prihranilo 
zavarovanje proti tretji osebi, na katerega 
običajno redko pomislimo – če sploh. To 
je zavarovanje, ki vam krije škodo ob 
nezgodi, ko povzročite škodo nekomu 
drugemu. Predvsem v tujini je splošna 
praksa, da v tem primeru oškodovanec 
sproži civilno tožbo, ki lahko doseže 
vrednost tudi več deset tisoč evrov.
Gre za odškodnino za stroške zdravljenja, 
izpad prihodka in morebitne nezmožnosti 

za delo. Tovrstno škodo lahko vsaj delno 
pokrijete iz stanovanjskega zavarovanja 
(vsi družinski člani, ki živijo na istem 
naslovu), še bolje pa bo, če se odločite 
za ločeno ali dodatno zavarovanje 
odgovornosti proti tretjim osebam. V tem 
primeru bo vse potrebno (pod določenimi 
pogoji, seveda) uredila vaša 
zavarovalnica. Predhodno se prepričajte, 
da je zavarovalna vsota dovolj visoka in 
preverite vse morebitne omejitve, ki se 
tičejo smučarskih aktivnosti. Tako kot 
pred sklepanjem ostalih pogodb tudi tu o 
morebitnih nejasnostih povprašajte, še 
preden pogodbo podpišete.

ZdravstveNo iN turističNo 
zavarovanje
Svojevrstno tveganje predstavlja že pot 
do smučišč, saj je pozimi zaradi spolzkih 
cest tveganje za nesrečo pač večje. 
Dobra novica je, da boste v Sloveniji ob 
poškodbi na poti ali med smučanjem 
deležni enake obravnave kot pri kateri koli 
drugi nezgodi. Zadostuje torej osnovno 
zdravstveno zavarovanje, seveda pa je 
zelo priporočljivo tudi dodatno 
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zavarovanje, saj boste sicer morali pokriti 
del stroškov. In teh stroškov sploh ni tako 
malo, sploh če k njim prištejemo še 
rehabilitacijo.
Za smučanje v tujini priporočamo, da si 
pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije brezplačno naročite evropsko 
kartico zdravstvenega zavarovanja (modro 
evropsko kartico). To boste najlažje storili 
na spletni strani www.zzzs.si ali pa v 
kateri koli enoti Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Z modro kartico, ki 
jo naročite najmanj štiri dni pred 
odhodom v tujino (poslali vam jo bodo na 
dom) in velja eno leto od dneva izdaje, 
boste dobili potrebno zdravstveno pomoč 
v državah EU, na Islandiji, v 
Liechtensteinu, na Norveškem in v Švici 
ter tudi v Severni Makedoniji, Srbiji, Črni 
Gori in celo – v Avstraliji. Posebej 
pomembno je zavedanje, da zavarovanje 
krije le storitve pri zdravnikih in v 
bolnišnicah v javni zdravstveni mreži, 
obseg zdravstvenih storitev, do katerih 
ste upravičeni, pa je enak, kot ga imajo 
državljani države, v kateri ste poiskali 
zdravstveno pomoč. Zdravstveni sistemi v 
posameznih državah so različni, zato 
nekatere storitve, ki jih pri nas pokriva 
obvezno zavarovanje, morda v tujini niso 
brezplačne. Modra evropska kartica 
zdravstvenega zavarovanja je namenjena 

zgolj pokritju stroškov z zdravljenjem, ne 
pa tudi drugih stroškov, kot je, denimo, 
prevoz v domovino.
Enotnega pravila, kaj je vključeno v 
evropsko zdravstveno zavarovanje, niti 
znotraj posameznih držav ni, razlikujejo 
se namreč lahko od regije do regije. 
Skoraj nikjer pa vam ne bodo pokrili 
stroškov reševanja s helikopterjem, vsaj 
ne v celoti (strošek hitro doseže več tisoč 
evrov). V Avstriji in Franciji boste plačali 
za kakršno koli reševanje z gore, 
podobno je večinoma tudi v Italiji, a to 
samo pomeni, da se je treba zanj 
dodatno zavarovati. Še zlasti zato, ker 
sploh ni nujno, da vas bodo na smučišču 
reševali zdravniki iz javne zdravstvene 
mreže – po vas bodo prišli tisti, s katerimi 
ima smučišče podpisano pogodbo.
Dodatno zavarovanje lahko sklenete tudi 
na smučišču ob nakupu smučarske 
karte, kar je praksa predvsem v Franciji, 
vendar bodite pozorni na droben tisk – v 
ta tip zavarovanja običajno ni vključeno 
zavarovanje za smučanje izven urejenih 
prog, ki pa so običajno največji magnet 
za obisk francoskih smučišč.
Najbolje bo, če že pred odhodom 
sklenete enega od paketov 
zdravstvenega zavarovanja za tujino z 
asistenco, ki pokriva stroške do določene 
vrednosti. Ceneje je, če sklenete kar 

družinsko zavarovanje za 
daljše obdobje (eno leto), 
pred dokončno odločitvijo 
pa vsekakor preverite,  
v kakšnem primeru 
zavarovanje ne velja.  
Za smučarje je pomembno 
zlasti določilo o veljavnosti 
med smučanjem izven 
urejenih smučišč. Pozor: ne 
glejte samo na ceno, 
pomembna je predvsem 
vsebina in zavarovalna vsota 
– da vam kasneje ne bo žal.

Ko izgine prtljaga 
in oprema
Če boste potovali, tako da 
boste imeli prtljago 
večinoma v avtomobilu in v 
države, kjer so tatvine 
pogoste, je vredno pomisliti 
tudi na to tveganje. 
Nekatera zavarovanja 

vključujejo kritje tatvine smuči, ki jih 
pustite pred kočo na smučišču ali v 
namestitveni smučarski shrambi. Limiti so 
različni glede na izbran paket 
zavarovanja, pri vseh pa vam bo prišlo 
zelo prav, da so bile smuči zaklenjene, 
ker bo v tem primeru limit kritja višji. V 
vsakem primeru predlagamo, da imate 
opremo na očeh predvsem na tistih delih 
smučišč, kjer se lahko nahajajo tudi 
nesmučarji oziroma se vaše smuči lahko 
hitro znajdejo v tujem avtu (parkirišča, 
spodnje postaje žičnic).

UKrepajte Ustrezno
Ključna informacija v zvezi z zavarovanjem 
je tudi način njegovega uveljavljanja. 
Običajno namreč velja, da morate o 
vsakem dogodku, ki ga krije zavarovanje, 
najprej obvestiti asistenčni center in z 
njegovimi navodili ukrepati naprej. 
Vsekakor pa morate po prihodu domov 
zavarovalnici čim prej poslati vse 
potrebne podatke in spremljajoče 
dokumente (zavarovalno polico, celotno 
zdravstveno dokumentacijo in vse 
originalne račune).
Zavarovanja so ena redkih stvari, za 
katere si želimo, da jih ne bi bilo treba 
nikoli izkoristiti; če pa do tega vendarle 
pride, se vam bo strošek preteklih naložb 
v zavarovanja v hipu povrnil.
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Smučanje je, hočemo ali nočemo, šport, ki zahteva primerno opremo.  
K sreči je ni potrebno menjati vsako sezono, sploh če stavite bolj  

na uporabnost kot na modnost.

Vstopnica za uživaški 
smučarski dan

Nakup smuči in opreme

Ob nakupu smučarske opreme se 
zagotovo sprašujete, ali je res samo 

najboljše in najdražje dovolj dobro? Ne, še 
več, predobra oprema je lahko za slabše 
pripravljenega smučarja celo nevarna.
Smiselna nakupna strategija je kakovost 
za primerno ceno. Svetujemo nakup v 

specializiranih trgovinah, saj ponujajo 
dovolj izbire za vsa znanja in strokovno 
pomoč prodajalcev.

NaKup Smuči
Najbolj preprosto boste vaše idealne 
smuči izbrali na brezplačnih testih smuči, 

kjer boste lahko preizkusili več modelov  
v enem dnevu in boste tako z 
neposredno primerjavo prišli do 
optimalnega izbora.
Pred klasičnim nakupom v trgovini 
predlagamo, da najprej pregledate 
ponudbo na spletu, si naredite izbor treh 



številka običajnih čevljev. Pomemben je 
tudi indeks trdote (začetniki 70, 
rekreativci do 100, boljši smučarji nad 
100), ki je odvisen od teže smučarja in 
načina njegovega smučanja. Za 
pomerjanje smučarskih čevljev si vzemite 
vsaj pol ure, dobro si jih zapnite in 
simulirajte gibe na smučišču.

do petih modelov in preverite svoj izbor pri 
prodajalcu. Zaupajte mu svoje smučarsko 
znanje, na kakšnih terenih najbolj uživate 
in koliko smučarskih dni ustvarite na 
sezono. Za dobro smučko boste lahko 
odšteli med 350 in 700 evri, zato je 
smiselno ujeti kakšen pred- ali posezonski 
popust – tradicionalna so novoletna 
znižanja ali akcije pred zimskimi 
počitnicami.
Tehnologija sicer napreduje, a zelo 
verjetno boste povsem zadovoljni s 
smučko, ki je na trg prišla že v prejšnji 
sezoni – popusti za »stare« modele so 
predvsem jeseni obsežni in lahko 
dosežejo tudi 60 in več odstotkov.

SmučarSki čevlji
Običajno je to kos opreme, ki smo mu 
najbolj zvesti in ga zamenjamo šele,  
ko zaznamo, da je oprijem popustil in  
da tudi dodatno zategovanje ne pomaga 
več pri fiksiranju noge med smučanjem.
Smučarski čevelj je edina vez med 
smučarjem in smučko, zato je zelo 

pomembno, da je kot ulit, saj lahko le  
tako prenese vso moč z noge na robnike. 
Nakup smučarskih čevljev je smiselno 
opraviti v popoldanskih urah, ko noga ni 
najbolj spočita, s seboj pa ne pozabite 
vzeti smučarskih nogavic. Številka 
smučarskih čevljev naj bo enaka kot 
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SmučarSka očala
Prvo pravilo je, da se pred nakupom 
posvetujemo s prodajalcem, mu 
zaupamo, koliko in v kakšnih razmerah 
največkrat smučamo, predvsem pa 
imamo ob nakupu s seboj čelado.  



Na voljo so tudi čelade z vizirji (prepričajte 
se, da vam vizir konkretno sede na obraz, 
sicer vas bo lahko zeblo v oči), a večina 
se bo verjetno še vedno odločila za ločen 
nakup čelade in očal.
Izbrana očala preizkusimo, med njihovim 
zgornjim robom in čelado ne sme zevati 
široka luknja, prav tako čelada ne sme 
pritiskati na očala, mehka pena pa mora 
lepo objeti predel okrog oči.
Bodite pozorni na širok vidni kot, zaščito 
pred ultravijoličnim sevanjem (UVA in 
UVB), število plasti stekelc (optimalno 
štiri), barvo stekelc (kdor res veliko 
smuča, naj si omisli očala, pri katerih je 
stekelca mogoče preprosto zamenjati) in 
dodatne možnosti – odsevna, 
polarizacijska, fotokromatska stekelca. 
Tisti z očali za korekcijo vida bodite 
pozorni: vaša smučarska očala naj bodo 
dovolj velika, da boste spodaj spravili še 
običajna očala, če se niste odločili za 
nakup smučarskih očal z vgrajeno 
dioptrijo pri optikih.

SmučarSka oblačila
Klasična izbira je kombinacija toplega 
aktivnega športnega perila, pulija in 

puloverja, čez katerega oblečete 
smučarske hlače in bundo. Za bolj aktivne 
smučarje priporočamo več tankih plasti, ki 
jih po potrebi slačimo oziroma oblačimo. 
Priporočamo izbiro sodobnih tehničnih 
tekstilij, če pa prisegate le na naravne 
materiale, bo volna merino dobra rešitev.
Rokavice: Najbolj pomembna je ustrezna 
velikost, da tudi med nošenjem rokavic  
ne izgubite občutka za držanje palice.  
Če vas rado zebe v roke, so mogoče 
boljša izbira rokavice na en prst ali  
pa rezervni par v žepu.

Zaščitna oprema
Čelada: Nujno je, da vam konkretno in 
stabilno sede na glavo (tudi nezapeta ne 
sme opletati), da lahko trakove brez težav 
zapnete tudi z rokavicami, da ima dovolj 
velike reže za zračenje in da ne pritiska na 
smučarska očala – med njimi in čelado 
tudi ne sme biti nobene reže. Pod čelado 
ne nosimo smučarskih kap, v hladnem 
vremenu pa si lahko nadenemo tanko 
obrazno masko ali ruto.
Zaščita hrbta (želva): Zaščiti hrbet  
in obenem zlahka nadomesti eno  
plast oblačil.

Palice: Niso modni okras, pač pa so za 
lažje zavijanje in ohranjanje stabilnosti. 
Palice izberite glede na svojo višino in 
izberite material, ki je lažji.
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Vzdrževanje smuči

Užitek le z dobro 
pripravljenimi smučmi
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»Smučke imam dve leti, vsako leto približno 15 smučarskih dni, 
servisiral jih nisem še nikoli.«

»Po vsakem smučarskem vikendu v ponedeljek naredim 
smučarski zavoj do servisa.«

Dva ekstremna primera, ki nakazujeta, da imamo do servisiranja 
smuči lahko zelo različen odnos in temu primeren donos – varen 

in užitkov poln smučarski dan ali pa ravno obratno.
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Najbrž si je težko predstavljati, kakšna 
razlika je z dobro pripravljeno 

smučko. Mogoče je še najboljša 
primerjava vezana na kuhinjo. Če radi 
režete z ostrimi noži, zakaj bi smučali s 
smučko brez ostrih robnikov? A ni samo 
občutek zarezovanja tisti, zaradi katerega 
velja smučko ustrezno vzdrževati. Brez 
rednega mazanja se bo material hitreje 
staral, smučanje pa bo bolj naporno.
Smučarski servis je naložba v varno, 
sproščeno in užitkov polno smuko. Samo 
pripravljena smučka lahko v popolnosti 
upošteva navodila vaših nog, nagibov 
telesa, lahkotno absorbira vašo hitrost … 
Dobro se je zavedati, da je smučka vaš 
neposredni stik s snegom, in če vas ne 
uboga, boste že po nekaj vožnjah 
pošteno utrujeni kljub morebitni dobri 
fizični kondiciji. Kljub lepemu vremenu in 
dobro urejenim progam si boste želeli, da 
bi bilo čim prej konec tega mučenja.

Na poti
Smuči nikoli ne prevažajte nezaščitenih na 
strehi avtomobila, saj se bo vanje zažrla 
sol in uničevala vezi, robnike in drsno 
podlogo. Najbolje bodo zaščitene v 
smučarskem kovčku na strehi ali pa v 
notranjosti avtomobila. Številni avtomobili 
imajo odprtino za smuči, kamor lahko 
vstavite do štiri pare smuči v smučarski 
vreči (no, še bolje v dveh). Vreča za smuči 
omogoča varno prevažanje in tudi 
notranjost avtomobila vam bo hvaležna, 
saj mu boste prihranili marsikatero 
odrgnino in lužo stopljenega snega.

Po vsakem smučanju
Naj vam pride v navado, da po vsakem 
smučanju smučke obrišete s suho krpo, 
po možnosti pa tudi namažete s hladnim 
voskom, kar še posebej priporočamo, če 
ste smučali po umetnem snegu, ki drsno 
ploskev bolj izsuši. Smuči shranjujte v 
suhem in ne preveč hladnem prostoru.

Na vsakih sedem do deset dNi
Za optimalno rekreativno smučanje je 
smiselno, da je smučka servisirana vsaj 
na vsakih sedem do deset smučarskih dni 
oziroma takoj po poškodbi robnikov in 
drsne podlage. Seveda je veliko odvisno 
tudi od strukture snega in urejenosti prog, 

saj trši umetni sneg bolj osuši drsno 
ploskev in hitreje otopi robnike. Če šele 
med smučanjem ugotovite, da robniki ne 
uspejo zarezati v trdo podlago, lahko 
servis na večini smučišč opravite sproti, 
med pitjem kave.

vsaj dvakrat na leto  
k mojstrom
Celostno pripravo pred in po sezoni je 
vredno prepustiti izkušenim serviserjem. 
Za vrhunsko storitev boste večinoma 
odšteli manj kot za celodnevno smučarsko 
karto. Serviserju zaupajte, kako smučate, 
saj je smučko mogoče pripraviti na veliko 
različnih načinov – razlike so na snegu še 
kako občutne. Pri kakovostnih smučarskih 
servisih na roke morda še nabrusijo 
robnike, za čim bolj enakomerno in 
kakovostno obdelavo pa poskrbijo 
računalniško vodeni zmogljivi stroji, pri 
čemer smuči pripravijo glede na 
smučarsko znanje in želje posameznega 
smučarja. Še več: sodobna tehnologija 
omogoča enako pripravo smuči med 
vsakim servisom. Ob koncu sezone je 
pravi čas za popravilo vseh poškodb in 
nanos debelejšega sloja voska. Tako 
zaščitena in konzervirana smučka ohrani 
kakovost drsne ploskve in v novi sezoni se 
smučanje začne z bistveno večjim užitkom.

tudi nova smučka v servis?
Ste kdaj pomislili, da je tudi nove smuči 
smiselno servisirati pred prvim dnem na 
snegu? Res je, da so običajno 

sorazmerno dobro pripravljene na prvo 
smučanje,  saj so večinoma že namazane 
in napiljene, a za zahtevnejše smučarje ne 
bo odveč, če pred prvim odhodom na 
sneg opravijo prvi servis in tako smučko 
pripravijo po svojih željah.

izziv za domače mojstre
Ročno spretni z ustreznim prostorom 
(garaža, delavnica ...) in opremo (primež, 
voski, pile, odstranjevalci voskov …) lahko 
brušenje robnikov in nanašanje voska 
opravite tudi doma. Pri tem obstaja kar 
nekaj možnosti, da bo šlo kaj narobe, 
zato se je pred začetkom pametno 
podučiti, kako se stvari lotiti. Največ 
škode lahko naredite drsni ploskvi, če 
vosek vtirate s previsoko temperaturo in jo 
nepopravljivo uničite. Pri brušenju 
robnikov je nevarno predvsem, da se 
urežete, ko vam pila spodleti, saj so dobro 
urejeni robniki ostrejši kot kuhinjski noži.

tudi do 50 servisov  
na smučko
Če se bojite, da bi smučko ob 
večkratnem servisiranju prehitro uničili, 
izberite kakovostne serviserje, ki 
zagotavljajo, da njihovi načini priprave 
smuči omogočajo 30 do 50 servisov  
na smučko (število je odvisno tudi  
od poškodb, še zlasti robnikov).  
Pri pripravi smuči za rekreativce stavijo 
namreč na zelo kakovosten kompromis 
med dobro pripravljeno smučko  
in njeno življenjsko dobo.
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Adijo prezebli prsti, čiščenje snega s 
strehe avtomobila in montaža strešnih 
nosilcev za smuči. Adijo tudi kovčki ali 
podiranje zadnjih sedežev. Vse to je od  
1. februarja lanskega leta le še preteklost. 

Prvi zložljivi smučarski 
popotnik

Inovacije – Elan Voyager

Na ta dan so se uradno rodile prve zložljive vsestranske 
zarezovalne smuči na svetu Elan Voyager in za vedno 

spremenile načrtovanje smučanja, paki ranja in shranjevanja 
smučarske opreme. Njihovo poslanstvo je širše, saj ne rešujejo 
samo izziva, kako najbolje vijugati s hriba navzdol, temveč tudi kako 
kar najbolj pre prosto priti do smučišča in nazaj domov.
Niso pa spremenile tistega, kar se danes od vrhunske smučke 
pričakuje – brez kom promisno omogočanje izjemnih voznih last
nosti, zaradi česar brez težav izpolni priča kovanja najzahtevnejših 
smučarjev. Elan Voyager je dovolj vsestranska smučka za vsak 
teren ter obenem hitra in stabilna kot tekmovalna smučka. 
Skrivnost Voyagerja je Elanova revolucionarna tehnologija Connect 
z naprednim štiriosnim mehaniz mom, ki na zložljivem spoju poveže 
smučko. Ta mehanizem v kombinaciji s ploščo Fusion, ojačano z 
ogljikom, deluje kot nosilna platforma. Obe komponenti skupaj 
zagotavljata torzijsko togost in  
s tem vrhunske zmogljivosti smuči.
Elan Voyager pa ni samo nova smučka, temveč odpira popolnoma 
nov pogled na smučarski dan. Je izjemna inovacija v več pogledih, 
saj se z njo spreminja pogled na smučarsko opremo, načrtovanje 
smučar skega dne ter preprostejše potovanje, tudi z letali in vlaki. 
Smuči, vezi in palice se pre prosto in hitro zložijo v posebno torbo 
(na manj kot en meter dolžine), zato pri oddaji prtljage na letališču 
ni potreb no doplačilo za prtljago večjih dimenzij, kot to velja za 
klasične smuči. Domotožje po svoji smučki na drugem koncu sveta 
je torej samo še preteklost, pa tudi denarnica vam bo hvaležna, ker 
ne boste več pogosta stranka v izposojevalnicah.
No, je že res, da smučka ni poceni, stane približno 1500 evrov, a 
boste na dolgi rok zagotovo hvaležni, da lahko bolj impulzivno 
planirate smučarski dan in da opreme ne boste iskali predolgo, saj 
jo zaradi kompaktnosti lahko hranite kjer koli v stanovanju. 
Pravzaprav vas lahko ves čas čaka v kotičku predsobe ali pa kar v 
prtljažniku. Okreten, sproščen in hiter Voyager tako predstavlja 
ekspresno linijo iz vašega naslonjača do zabave na smučarskih 
progah.
Vse to pa seveda ni nastalo čez noč. V Elanu so se že leta 2008 
lotili razvoja zložljive smuči, prvi patent registrirali 2010 in ta od leta 
2013 velja po vsem svetu. Pospešek razvoju in realizaciji ideje je 
leta 2015 dalo sodelovanje z ministrstvom za obrambo pri prvi 
zložljivi vojaški smučki za gorske vojake na svetu, ki so jo takoj 

posvojili tudi navdušeni turni smučarji. Uporaba je dokazala, da je 
smučka zelo smučljiva – našla se je prava kombinacija med težo in 
funkcionalnostjo. Smučka je prestala svoj krst tudi v najbolj 
zahtevnih pogojih – preizkusil jo je eden najboljših alpinističnih 
smučarjev Davo Karničar s smučanjem s K2 in smučko ocenil kot 
varno in učinkovito. Leta 2018 je Elan dobil finančno zeleno luč 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in začela se je pot razvoja 
zložljive zarezovalne smučke, ki se je zaključila v začetku februarja 
2021. Voyager je kot inovativen izdelek prejel številne mednarodne 
nagrade, a v Elanu pravijo, da je največja nagrada presenečen, 
nasmejan in zadovoljen kupec. Kupci lahko izbirajo med manjšim 
paketom, ki ga tvorita torba in smučka, ali večjo potovalno torbo, v 
kateri je prostor za smuči, čelado, smučarske palice in čevlje – vse 
za popoln smučarski odklop.
S smučmi so seveda opravili številne posebej prilagojene 
laboratorijske preizkuse, največ pa šteje preizkus na snegu. Enega 
od najbolj iskrivih in vragolij polnih so ujeli s kamero, ko jih je 
preizkušal Filip Flisar in delal vse, da bi se zlomile, a mu nikakor ni 
uspelo. Na ta način je naš mojster smučarskega krosa pravzaprav 
potrdil to, kar trdi Elanova tehnična ekipa: s smučmi na nogah 
takšne smučke ni mogoče zlomiti. »Elan je s to revolucionarno 
smučko odprl popolnoma novo poglavje v smučarski industriji. To 
je največja inovacija v smučanju od izuma karvinga!« je navdušeno 
izjavil Filip Flisar.
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Udobje, moda, funkcionalnost? Ni 
potrebe po kompromisu, lahko imate 

vse troje hkrati! Izbira v športnih trgovinah 
je velika, tako tudi cenovni razponi, a tudi 
tu velja, da razmerje med ceno in 
kakovostjo ni vedno linearno. Drugače 
povedano – ni potrebe, da plačate več, če 
vam blagovna znamka, katere logotip se 
zrcali na vaših prsih, ramenih, stegnih …, 
ne pomeni veliko. Večina proizvajalcev 
namreč s kombinacijo naravne merino 
volne in drugih tekstilnih vlaken dosega 
odlične funkcionalnosti oblačil.

Sodobni materiali,  
ne bombaž
Zaradi mokrih oblačil smučarjem postane 
hladno in hitro izgubljajo toploto telesa. 
Rešitev je v izbiri pravih materialov (umetnih 
in naravnih), ki potenja oziroma vlage ne 

vpijajo, temveč ju odvajajo stran od kože, 
na zunanjo plast tkanine, kjer lahko izhlapi. 
Glavni aduti teh materialov so učinkovito 
prepuščanje vlage, hitrejše sušenje in 
ohranjanje enakomerne telesne tem
perature. Pomembno je, da to zagotovite 
že s prvim stikom s kožo – s smučarskim 
spodnjim perilom, katerega poslanstvo ni, 
da vas ohranja tople, temveč suhe.
Poleg izbire materialov – merino volne ali 
sintetičnih tkanin (polipropilen, poliamid 
ali mešanica obeh) – dodatno zračenje 
(mrežasti deli, dvojne zadrge) poskrbi, da 
oblačilo diha, odvaja vlago, se hitro suši in 
zmanjšuje znoj na koži. Najbolj učinkovito 
regulira toploto prav merino volna, res pa 
je, da se v primerjavi s sintetiko suši 
počasneje. Prednosti sintetičnih tkanin so 
v enostavnosti vzdrževanja, trpežnosti in 
elastičnosti.

Smučarska oblačila

naj vam neprimerna 
oblačila ne pokvarijo smuke
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oblačila pomembno krojijo vaš smučarski užitek. nič ne pomaga, če imate odlične 
smuči, modro nebo, nov sneg, vi pa v oblačilih, ki so neudobna in vas ne ščitijo pred 
mrazom in vetrom ali pa se v njih kopljete v lastnem znoju.

Ob nakupovanju aktivnih oblačil boste na 
etiketah največkrat zasledili oznake 
naslednjih materialov: polipropilen, 
poliester, najlon, elastan, xstatic in merino 
volna. Daleč so časi, ko je prevladoval 
bombaž in povzročal znojne madeže na 
oblačilih, ker ni oddajal vlage in ni ohranjal 
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telesa suhega. Torej, začetni namig, nikar 
na smučišče v bombažu!
Polipropilen – vodoodbojni material, ki je 
izdelan iz plastike z izredno sposobnostjo 
odvajanja vlage – velja za najbolj suho 
vlakno. Tudi ko je oblačilo na zunanji strani 
mokro, je notranja stran v stiku s kožo 
povsem suha.
Poliester, ki je najbolj množično uporabljen 
umetni sintetični material, je zelo trpežen, 
lahek, elastičen, se izredno hitro suši, 
odbija UV-žarke in ohranja sposobnost 
izolacije tudi, ko je moker. Ima pa eno 
slabo lastnost, pospešuje namreč razvoj 
bakterij in s tem neprijeten vonj.
Najlon je svilnato gladek, se hitro suši, je 
odporen proti plesni, elastičen, zračen in 
tako dobro odvaja znoj stran od kože na 
zunanjo plast tkanine.
Glavna prednost elastana je izredna 
elastičnost sintetične tkanine, ki poskrbi za 
prožnost oblačil in s tem za udobnost 
nošenja. Se hitro suši, je pa potrebna 
previdnost pri vzdrževanju, ker ni odporen 
na visoke temperature.
X-static je material, ki je stkan s srebrom; 
ta pa je naravni protimikrob, zato zavira 
nastanek bakterij na tkaninah in oblačila z 
dodatkom tega materiala po intenzivni 
aktivnosti in potenju nimajo vonja.
Merino, naravna volna avstralskih, 
novozelandskih in južnoameriških ovac, 
odlično uravnava zračnost in temperaturo 
na naraven način z vpijanjem mokrote in 
izpuščanjem vlage. Naravna absorpcija 
vlage poskrbi za dihanje materiala in kože. 
Ključna lastnost je visoka stopnja hidro-
filnosti, ki omogoča izjemno vpojnost in z 
njo povezano udobje. Volna pridobi tudi 

termoregulacijske lastnosti in poskrbi za 
hitro odvajanje odvečne vlage od telesa. 
Vlakna lahko absorbirajo kar 35 odstotkov 
vlage in koži na ta način dolgo dajejo ob-
čutek suhosti in udobja. Naravna lastnost 
volne preprečuje razvoj bakterij in s tem 
ne prijetnega vonja. Če bi vlakna pogledali 
pod mikroskopom, bi opazili njihovo grobo 
površino, ki je za življenje in razmnoževanje 
mikroorganizmov povsem neprimerno 
okolje.
Merino volna nudi tudi naravno zaščito 
pred soncem z vpijanjem UV-žarkov. Ne 
nazadnje daje občutek mehkosti in z 
naravnimi antibakterijskimi in protimikrob-
nimi lastnostmi omogoča, da lahko perilo iz 
merina po uporabi samo posušimo in ga 
brez težav nosimo več dni zapored.

Čebulno oblaČenje
Zdaj, ko poznamo prednosti posameznih 
materialov, je ključno, da usvojimo 
večplastni »čebulni« sistem oblačenja, ki 
omogoča, da dodajamo ali izpuščamo 
sloje – odvisno od tega, kakšno je vreme 
in koliko smo aktivni. Na ta način se 
izognemo toplotnemu pregrevanju ali 
ohlajanju. Vsako plast oblačila nadenemo z 
razlogom, saj ima vsaka posebno funkcijo 
– od prevajanja znoja do toplotne izolacije 
ter učinkovite zaščite pred snegom, 
dežjem, vetrom in mrazom.
Vse se začne pri spodnjem perilu. Spodnje 
perilo je sloj, ki se ga nosi neposredno na 
kožo in vam pomaga uravnavati telesno 
temperaturo z odvajanjem vlage stran od 
kože v času potenja, da vas ohranja suhe 
in tople. Merino volna in sintetični tkanini, 
kot sta polipropilen in poliamid ali me-
šanica obeh, sestavljajo večino materiala 
za funkcionalno/aktivno spodnje perilo.
Naslednja plast – srednji sloj oblačil – naj 
bi bila predvsem topla, saj je glavna 
naloga, da zadrži telesno toploto s tem, ko 
se zrak ujame v tkanino, ta pa ga ne 
prepusti. Za srednji sloj so večinoma 
najbolj priljubljeni smučarski puliji in flisi, ki 
delujejo z odlično toplotno izolacijo, 
nadzorom temperature in brez smradu. Pri 
temperaturah pod 0 °C je srednja plast 
flisa odlična izbira. Je pa res, da običajno 
ne more nadomestiti prave zimske jakne.
Tretji sloj lahko imenujemo zaščitni sloj, saj 
imajo oblačila za glavno nalogo zaščito 
pred zunanjimi dejav niki in uravnavanje 
prevodnosti vlage z zračnimi vlakni ali 

sistemom pre zrače-
vanja. Te plasti vas 
segrejejo in ohranjajo 
suhe. Hlače in jakne 
morajo torej biti izdelani 
iz materialov, ki odbijajo 
sneg in dež, zaustavijo 
veter, a hkrati omo-
gočajo, da koža še 
vedno lahko diha. 
Včasih je veljalo pravilo »debelejše je 
toplejše«, danes pa so tehnološko do-
vršeni materiali lahki in jim lahko za upate. 
Za tiste, ki se borite z znojenjem, je najbolj 
primerna jakna z visoko zračnostjo in 
integriranim prezračevalnim sistemom. Pri 
smučanju v ekstremnih razmerah je po-
memben visok vodni stolpec, ki preprečuje 
vstop vode in vlage. Med smučanjem v 
toplejših dneh je najboljša izbira jakne in 
hlač, ki niso dodatno izolirana. To so tako 
imenovani »softshelli« in »windstopperji«. 
Vodotesne membrane, ki dihajo, so na 
splošno odlična rešitev za smučarska 
oblačila, ker mikroporozna struktura daje 
tej membrani značilnost visoke zračnosti, 
vodoodpornost in zaščito pred vetrom.
Pri vseh slojih je pomembno, da so 
oblačila prave velikosti, da se v njih 
počutite udobno, sproščeno in 
samozavestno. Oznake slim fit (bolj 
»telirana« oblačila), regular fit (neoprijeti in 
ne preširoki kroji) in loose fit (širši kroji) 
bodo v pomoč pri izbiri, kaj boste odnesli v 
kabino za pomerjanje.
Dobra novica je, da smučarska oblačila 
zdržijo kar nekaj sezon, seveda pa bo k 
temu pripomogla tudi ustrezna nega. 
Smučarske jakne in hlače operite z visoko 
koncentriranim detergentom, ki je naprodaj 
v športnih trgovinah. Izognite se mehčalcu, 
ki je največji sovražnik nege športnih 
oblačil, ker uničuje vse, kar je raztegljivo. 
Pred pranjem vseh slojev smučarskih 
oblačil vedno upoštevajte specifikacijo 
proizvajalca.
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