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Vi tar forbehold om feil i priser og tekst i denne katalogen, samt 
muligheten for prisendringer i løpet av året og at produkter kan utgå.

Dynafit:  3 - 52
G3:  53 - 78
Komperdell: 79 - 86
Evoc:  87 - 100
Blue Ice: 101 - 108
Arva:  109 - 120
Reusch:  121 - 129

Siden starten i 2001 har Vertical Playground  AS utviklet seg steg for steg, og er i dag en av de ledende leverandørene i 
norsk sportsbransje. Vår spesialitet har fra starten vært å levere varer til aktivt friluftsliv. Mye av vår suksess skyldes våre 
ansatte som er aktive brukere av utstyret vi selger. Fra den spede starten for 20 år siden har vi i dag vokst til en organisa-
sjon med 4 selgere på vegen, 1800 m2 lager med robot, og egne folk på kundeservice og kontor.

Hvorfor velge varer fra VPG.
 y Lager i Oppdal, rask levering på suppleringer med et moderne og effektivt lager.
 y Fokus på å være suppleringsdyktig gjennom hele sesongen.
 y Solid og stabilt firma. Det er trygt å handle hos.
 y B2B løsning for bestillinger, ordrebekreftelser, fakturaer, sporing av sendinger, osv. Vi er tilgjengelige døgnetrundt!
 y Et bredt produktutvalg som gjør oss til en totalleverandør for bratt friluftsliv og sparer kundene for frakt fra  

flere leverandører.
 y Attraktive merkevarer som har høy status hos sluttkunde.
 y Vi investerer 4-5% av årlig omsetning i markedsføring.
 y Lokalisert i Oppdal, kort veg til daglig bruk og testing av nye produkter.
 y Høy produktkunnskap hos ansatte; vi bruker utstyret daglig og vet hva vi selger. Lurer du på noe så kontakt en av 

selgerne våre

Lurer du på noe så kontakt en av selgerne våre

HVORFOR VELGE VPG?

Erik Martinsen
erik@vpg.no

Erich Munkhaug
erich@vpg.no

Geir Plassen
geir@vpg.no

Per Bendik Wik
perbendik@vpg.no

Tor Arne Løvoll
torarne@vpg.no         

Tlf: 72 42 31 00 - e-post: post@vpg.no
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HVORFOR VELGE VPG?

I 2014 ble Dynafitbindingen 30 år, på den tiden har 
Dynafit bygd seg opp til å bli en klar markedsleder 

innen toppturutstyr. De er ledende innen produktut-
vikling, både på støvler, bindinger og lette toppturski. 

Ingen har mer erfaring innen fagfeltet.  
Deres produkter er garantert av høyeste kvalitet
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DAYMAKER HELMET

PERFORMANCE CAP
 

MEZZALAMA RACE 
JACKET M

RACING GLOVES
 

MEZZALAMA 
POLARTEC® ALPHA® 
JACKET M

RACE PERFOR-
MANCE SOCKS
 

MEZZALAMA  
POLARTEC® ALPHA®  
OVERSHORTS M
 

RACE

MEZZALAMA RACE 
PANTS M

PERFECT SYSTEM

LOW TECH RACE 115 MANU+ 

MEZZALAMA SKI 
48489_2400 – P. 47 

SPEED 28 BACKPACK

MEZZALAMA BOOT

SPEED POLE 

SPEEDSKIN MEZZALAMA 
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RACE SET UP
MEN
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SPEED

PERFECT SYSTEM

TLT DYNASTRETCH 
JACKET W
 

SPEED POLARTEC® 
JACKET W

TLT TOURING 
DYNASTRETCH 
PANTS W

TOUR WARM 
MERINO SOCKS

LIGHT LOGO 
HEADBAND

UPCYCLED  
THERMAL GLOVES
 

SUPERLITE 150 BINDINGBLACKLIGHT 80 SKI 

SPEED 28 BACKPACK

TLT8 EXPEDITION 
CR W BOOT

SPEEDFIT VARIO POLE

TLT LIGHT INSU-
LATION HOODED 
JACKET W
 

SPEEDSKIN BLACKLIGHT 80
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SPEED SET UP
WOMEN
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SPEED SET UP
MEN
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SPEED

PERFECT SYSTEM

BEAST HYBRID  
JACKET M
71040_0541

TOUR WOOL 
THERMAL HOODED 
JACKET M
71362_ 0541 

RADICAL  
INFINIUM™ HYBRID 
PANTS M
71490_0911

RACE  
PERFORMANCE 
SOCKS
71390_0981

PERFORMANCE DRY 
HEADBAND
70896_2471

RADICAL SOFTSHELL 
GLOVES
70948_0902 

TLT LIGHT  
INSULATION JACKET M
71268_0541 

BLACKLIGHT+ BINDING
49154_2187 – P. 82 

BLACKLIGHT 95 SKI 
48269_6600 – P. 51 

RADICAL BOOT
61916_9269  – P. 109 

BLACKLIGHT PRO POLE
48954_5103 – P. 124 

EXPEDITION 30 BACKPACK
48953_0935 – P. 131 

SPEEDSKIN BLACKLIGHT 95
48977_0999 - P.XX – P. 66 
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TOUR SET UP
WOMEN

39

TOUR

PERFECT SYSTEM

RADICAL  
INFINIUM™ HYBRID 
JACKET W

TOUR WOOL 
THERMAL HOODED 
JACKET W
 

RADICAL  
INFINIUM™ HYBRID 
PANTS W

FT GRAPHIC 
SOCKS

LIGHT LOGO 
BEANIE

UPCYCLED 
THERMAL GLOVE
 

RADICAL  
PRIMALOFT®  
HOODED JACKET W
 

RADICAL 88 W SKI SET 
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FREE

PERFECT SYSTEM

FREE GORE-TEX 
JACKET M
 

FT PRO POLARTEC® 
HOODED JACKET M
 

FREE GORE-TEX 
PANTS M

FT GRAPHIC SOCKS
 

SKIUPHILL BEANIE
 

FT LEATHER GLOVES
 

FREE ALPHA® DIRECT 
HOODED JACKET M
 

ST ROTATION 14 BINDINGBEAST 98 SKI 
 – P. 54 

HOJI FREE 130 BOOT

SPEEDFIT VARIO POLE

FREE 32 BACKPACK
48975_7799 – P. 134 

SPEEDSKIN BEAST 98
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FREE SET UP
MEN
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FREE SET UP
WOMEN
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SKI Konstruksjon

PAULOWNIA RACE CORE

PAULOWNIA SPEED CORE

SPEED

RACE

CONSTANT CHARACTERISTICS
Unrivalled interaction between rocker length and 
sidecut according to ski length. This unparalleled 
interplay guarantees consistent properties at every 
ski length when ski touring. 

SINGLE RADIUS 
Harmonious sidecut to guarantee balanced  
skiing qualities.

CAP CONSTRUCTION  
The layer construction is the lightest ski 
construction. It makes your ski lightweight, 
maneuverable and forgiving!

FULL SIDEWALL
Using impact-resistant ABS along the entire 
length of the ski edge guarantees maximum force 
absorption (DNA).

PAULOWNIA SPEED CORE  
Exquisite wood quality, laminated, providing a perfect synergy of 
lightness and solidity. Softer torsion makes for particularly forgiving 
and effortless handling. Specially designed for race and speed 
touring.

3D TECH
The 3D concept reduces the density around 
the binding mount area without compromising 
downhill performance.  

PAULOWNIA RACE CORE 
Especially for performance skiing, Paulownia delivers the ideal 
combination of light weight and optimal strength. For the racing 
category, we use only the best 10% of wood available, which we 
verify using a detailed testing procedure. All of this allows us to 
offer racers the best performance and strength. 

FULL SIDEWALL
Using impact-resistant ABS along the entire 
length of the ski edge guarantees maximum force 
absorption

PIN-SKIN
New insert technology which perfectly combines 
skin and ski. Reduces weight and friction for 
maximum glide efficiency.

ALL SKIS HAVE THE FOLLOWING FEATURES

SUPERLIGHT UD CARBON
Extra light, unidirectional carbon for the highest 
possible stiffness at the lowest possible weight.

UD CARBON
Unidirectional carbon for the highest possible 
stiffness at the lowest possible weight.

UD CARBON
Unidirectional carbon for the highest possible 
stiffness at the lowest possible weight.
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POPLAR PAULOWNIA CORE POPLAR - PAULOWNIA AIR CORE

ASH - POPLAR RIDE CORE ASH - POPLAR AIR FLEX CORE

topsheet
SnowOFF

TOUR

FREE

RIDE TIP
The special carbon core in the shovel ensures an 
effective reduction of mass and an optimization of 
vibration and damping properties. The resulting 
smoothness without chatter – especially in 
changing snow conditions – delivers perfect 
precision in turn initiation and dampens impacts 
like a shock absorber.

ASH – POPLAR AIR FLEX CORE
By combining high strength ash and ultralight poplar, we have 
created a super reactive core with excellent cushioning. The CNC 
milled Air-Channels reduce the density while producing a softer 
flex. The result is a forgiving ride with huge versatility.

DOUBLE ELIPSE ROCKER
Two elliptical curves work in tandem to acheive 
varying edge lengths ideal for all terrain 

FULL SIDEWALL
Using impact-resistant ABS along the entire 
length of the ski edge guarantees maximum force 
absorption

ASH – POPLAR RIDE CORE 
In combining the high strength of ash with particularly lightweight 
poplar, we now have a highly responsive core with outstanding 
damping properties and rebound without giving up lightness. This 
has a particularly positive effect on power transfer to the edg 
es and cuts down on chatter at high speeds. 

3D TECH   
The 3D concept reduces the density around 
the binding mount area without compromising 
downhill performance.  

POPLAR – PAULOWNIA AIR CORE
The combination of poplar and Paulownia along the entire length 
of the ski contributes to an optimum distribution of flex. The 
stiffness of the long poplar fibers complements the lightweight 
density of Paulownia, enabling precise control. Air-Channels make 
the ski lightweight and give it a softer flex.  

SEMI SIDEWALL
Using less material in the sidewall has achieved 
optimum weight reduction.

3D TIP 
Through its 3-D carbon construction it guarantees 
best vibration-damping capability.

POPLAR - PAULOWNIA CORE   
The combination of poplar and Paulownia along the entire length 
of the ski contributes to an optimum distribution of flex. The 
stiffness of the long poplar fibers complements the lightweight 
density of Paulownia, enabling precise control. 

SNOWOFF TOPSHEET
Reduces the sticking of snow to the ski surface 
by 30% thanks to nanotechnology and thus 
reduces the effective weight of the ski in the 
ascent compared to conventional ski surfaces.
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SKI Free 

BEAST 108
Fantastisk frikjøringsretta toppturski fra Dynafit.
Dette er Dynafit sitt beste våpen når det gjelder å dundre ned 
fjellsidene i høy fart. Denne utgaven av Beast 108 er oppgradert 
og har nå flatt spenn, er slanket med hele 100 gram per ski og 
fått et nytt topplag som hindrer snøen å feste seg til skia. 
Dette blir fort en favoritt som fungerer bra på mer enn bare myk 
snø. Kun ski uten binding.

 y Full ABS-sidevegg 
 y Solid og lett kjerne i ask og poppel 
 y Karbon-glassfiber forsterkning 
 y UD-karbon
 y Double Elipse Rocker og enkel radius forutsigbar sving 
 y Integrert fellefeste i tuppen, passer perfekt til Dynafit speed-

skins 
 y SnowOFF topplag, reduserer mengden snø som legger seg 

på skia
Hvem passer denne skia for?
Den frikjøringsorienterte toppturentusiasten som ønsker ei lett,
fullblods frikjøringsski til topptur.

Pris:  8499,-
Lev. varenr: 297677

Lengde 173 181 188 194

Radius 20 22 24 26

Mål 134-106-124 135-107-125 136-108-126 137-109-127

Vekt (gram) 1570 1660 1750 1840

Rocker tupp (mm) 450 480 500 530

Rocker bakski (mm) 270 300 330 360
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SKI Free 

BEAST 98
Fullverdig kjøreski med lav vekt til topptur!
En forbedret utgave av den populære skia Beast 98. Denne utgaven har 
redusert vekten med 70 gram og har fått litt mer spenn under foten. 
Videre er topplaget på skia av et spesielt materiale (SnowOFF) som gjør 
at snøen ikke feste like lett oppå skia. Fleksen er medium stiv og skia 
tåler høy fart og variert føre. Kun ski uten binding.

 y Full ABS-sidevegg 
 y Solid og lett kjerne i ask og poppel 
 y Karbon-glassfiber forsterkning 
 y UD-karbon
 y Double Elipse Rocker og enkel radius forutsigbar sving 
 y Integrert fellefeste i tuppen, passer perfekt til Dynafit speedskins 
 y SnowOFF topplag, reduserer mengden snø som legger seg på skia

Hvem passer denne skia for?
Til deg som vil ha ei skikkelig kjøreski, men likevel har lav vekt!

Pris:  7999,-
Lev. varenr: 297669   

BEAST 98 W
Til damene som liker å dra på!
Egen dameversjon, med justert fleks. Denne utgaven har redu-
sert vekten med 70 gram og fått litt mer spenn under foten. Vi-
dere er topplaget på skia av et spesielt materiale (SnowOFF) som 
gjør at snøen ikke feste like lett oppå skia. Fleksen er medium 
stiv og skia tåler høy fart og variert føre. Kun ski uten binding.

 y Full ABS-sidevegg 
 y Solid og lett kjerne i ask og poppel 
 y Karbon-glassfiber forsterkning 
 y UD-karbon
 y Double Elipse Rocker og enkel radius forutsigbar sving 
 y Integrert fellefeste i tuppen, passer perfekt til Dynafit speed-

skins 
 y SnowOFF topplag, reduserer mengden snø som legger seg 

på skia
Hvem passer denne skia for?
Til damer som vil ha ei skikkelig god kjøreski med lav vekt!  

Pris:  7999,-
Lev. varenr:  297673

Lengde 170 177 184

Radius 17 19 21

Mål 124-96-115 125-97-116 126-98-117

Vekt (gram) 1390 1450 1530

Rocker tupp (mm) 430 450 470

Rocker bakski (mm) 250 270 300

Lengde 163 170 177

Radius 16 17 19

Mål 123-95-114 124-96-115 125-97-116

Vekt (gram) 1260 1340 1410

Rocker tupp (mm) 400 430 450

Rocker bakski (mm) 230 250 270
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SKI Tour

RADICAL 88   
Ei mellom-bred og allsidig ski, til klassiske toppturer. Skia har en trekjerne 
i poppel, som gir skia en stabil kjørefølelse. Ellers føles skia tilgivende og 
lettkjørt. Et sikkert valg til de aller fleste typer turer og snøforhold! Kun ski 
uten binding.

 y Full sidevegg
 y Single radius
 y Solid trekjerne i poppel

Hvem passer denne skia for?
Radical 88 passer til alle som vil ha ei allsidig og lettkjørt toppturski.

Pris:  7499,-
Lev. varenr: 319723

RADICAL 88 W  
Ei mellom-bred og allsidig ski, til klassiske toppturer. Skia har en trekjerne 
i poppel, som gir skia en stabil kjørefølelse. Ellers føles skia tilgivende og 
lettkjørt. Et sikkert valg til de aller fleste typer turer og snøforhold! Kun ski 
uten binding.

 y Full sidevegg
 y Single radius
 y Solid trekjerne i poppel

Hvem passer denne skia for?
Radical 88 passer til alle som vil ha ei allsidig og lettkjørt toppturski.

Pris:  7499,-
Lev. varenr: 297688

Lengde 158 166 174 182

Radius 17,5 19 20,5 22

Mål 119-86-108 120-87-109 121-88-110 122-89-111

Vekt (gram) 1160 1230 1300 1370

Rocker tupp (mm) 260 270 280 290

Rocker bakski (mm) 90 95 100 105

Lengde 151 158 166 174

Radius 16 17,5 19 20,5

Mål 118-85-107 119-86-108 120-87-109 121-88-110

Vekt (gram) 1080 1140 1210 1280

Rocker tupp (mm) 250 260 270 280

Rocker bakski (mm) 85 90 95 100



21VINTER 2122

DY
NA

FI
T

SKI Tour 

SEVEN SUMMITS YOUNGSTAR 
Super toppturski til junior
Er du lei av å drasse rundt med fullt alpin- og langrennsutstyr for at 
barna skal få være med på topptur? Da er du ikke alene. 
Dynafit har utviklet en fullverdig toppturski til neste genera-
sjon. Denne skia sikrer en god opplevelse, den er myk, leken og 
lettkjørt. Høy kvalitet, med en solid konstruksjon og full trekjerne. 
Perfekt i kombinasjon med Dynafit sin Rotation 7 bindingen som 
kan justeres ned til 25 kg. Kun ski uten binding.

 y Full-sidevegg
 y Enkel radius
 y Myk fleks
 y Opplegg ferdig tilpassede feller

Hvem passer denne skia for?
Til den aktive familien som ønsker at barna skal få ta del i denne 
flotte måten å bevege seg i fjellet på. 

Pris:  3999,-
Lev. varenr: 242695

Lengde 120 130 140 150 160

Radius 11,5 12,5 13 14 15

Mål 106-77-91 108-78-93 111-79-96 113-80-98 115-81-101

Vekt (gram) 870 970 1090 1220 1360

Rocker tupp (mm) 190 220 240 260 280

Rocker bakski (mm) 50 55 60 65 70

SEVEN SUMMITS +  
Lettkjørt og holdbar toppturski
En ski som sikrer deg en god kjøreopplevelse, bygd med en lett 
men likevel veldig solid trekjerne. Myk fleks og fornuftige mål 
gjør skia lettkjørt og forutsigbar. Her får du mye ski for pengene. 
Perfekt for deg som skal kjøpe deg din første toppturpakke. Kun 
ski uten binding.

 y Full ABS-sidevegg
 y Enkel radius
 y Solid konstruksjon
 y Dynafit speedskin fellefeste

Hvem passer denne skia for?
Til deg som er på jakt etter ei lettkjørt toppturski til en fornuftig 
pris

Pris:  5499,-
Lev. varenr: 297700

Lengde 149 158 166 174 182

Radius 16 17 18,5 20 21,5

Mål 111-82-100 112-83-101 113-84-102 114-84-103 115-85-104

Vekt (gram) 1140 1180 1230 1290 1360

Rocker tupp (mm) 240 250 260 270 280

Rocker bakski (mm) 80 85 90 95 100
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SKI Speed

BLACKLIGHT PRO  
En skikkelig spydspiss innen raske toppturski.
Her er det ikke spart på noe når det kommer til materialvalg og 
tekniske finesser. Skia veier godt under 1000 gram og har samme 
trekjerne som de aller beste konkurranseskia på markedet. Skiene 
er blant annet utstyrt med et helt nytt og innovativt fellesystem 
(Pin-skin system) som reduserer vekt og friksjon på tur opp. 
Blacklight Pro er ei forholdsvis stiv ski som gjør at du du kan trykke 
til selv på isete føre og være trygg på at du henger på. Rocker i 
tuppen og bakskia gjør at den er lett å håndtere, selv på vekslende 
føre. Kun ski uten binding.

 y Full ABS sidevegg
 y Rocker i tupp og bakski
 y Race finish
 y UD-karbon
 y Pin-skin system

Hvem passer denne skia for?
Til deg som vil ha ei topp spekket lettvektsski til de raske turene.  

Pris:  8999,-
Lev. varenr: 297280

BLACKLIGHT 74  
En skikkelig high-end toppturski for de raske turene.
Med en vekt under 1000 gram og en slank fin midje er denne skia 
et våpen for de raske og lange turene. Den er forholdsvis stiv som 
sikrer godt kantgrep på hardt føre samt at en en  fin rocker i tupp 
og bakski gjør at skia er lette å manøvrere. Kun ski uten binding.

 y Full ABS sidevegg
 y Rocker i tupp og bakski
 y Race finish
 y UD-karbon

Hvem passer denne skia for?
Til deg som vil ha ei slank lettvektsski til de raske turene. 

Pris:  6999,-
Lev. varenr: 297271

Lengde 158 165 172

Radius 15 16,5 18

Mål 109-73-94 110-74-95 111-75-96

Vekt (gram) 930 980 1040

Rocker tupp (mm) 285 295 305

Rocker bakski (mm) 90 100 110

Lengde 158 165 172 178

Radius 15,5 17 18,5 20

Mål 114-78-98 115-79-99 116-80-100 117-81-101

Vekt (gram) 870 910 960 1020

Rocker tupp (mm) 285 295 305 315

Rocker bakski (mm) 90 100 110 120
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BLACKLIGHT 80  
Uimotståelig, lett og slank toppturski til de lengre turene i alpint 
skiterreng.
Gjennomført karbon- og paulownia-konstruksjon, 80 mm bredde 
under foten og rocker i tupp og bakski er en kombinasjon som gir 
deg maksimalt ut av turen opp og samtidig gir grei flyteevne der 
snøen er litt dypere. Med andre ord ei allsidig ski i lettvekts- seg-
mente. Kun ski uten binding.

 y Full ABS sidevegg
 y Rocker i tupp og bakski
 y Race finish
 y UD-karbon

Hvem passer denne skia for?
Til deg som vil ha ei topp spekket lettvektsski til de raske turene. 

Pris:  7999,-
Lev. varenr: 297264

BLACKLIGHT 88  
Allsidig high-end toppturski med lett konstruksjon og gode kjøreegen-
skaper.
Om du er på jakt etter ei meget lett toppturski som har godt kantgrep 
på hardt føre og samtidig gir god flyt i dypere snø, er Blacklight 88 ei 
ski for deg. Kun ski uten binding.

 y Full ABS sidevegg
 y Rocker i tupp og bakski
 y Race finish
 y UD-karbon

Hvem passer denne skia for?
Til deg som er opptatt lavest mulig vekt og i tillegg oppnå så gode 
kjøreegenskaper som mulig i ei og samme ski.  

Pris:  7999,-
Lev. varenr:  297285

Lengde 151 158 165 172 178

Radius 14 15,5 17 18,5 20

Mål 113-77-98 114-78-98 115-79-99 116-80-100 117-81-101

Vekt (gram) 920 960 1010 1070 1140

Rocker tupp (mm) 275 285 295 305 315

Rocker bakski (mm) 80 90 100 110 120

Lengde 158 165 172 178 184

Radius 15,5 17 18,5 20 21,5

Mål 121-86-109 122-87-110 123-88-111 124-89-112 125-90-113

Vekt (gram) 1030 1080 1140 1210 1290

Rocker tupp (mm) 385 395 405 415 425

Rocker bakski (mm) 120 130 140 150 160

Speed 
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BLACKLIGHT 88 W  
En meget lett og snerten toppturski, med justert spenn til lettere 
løpere. Dette er ei allsidig ski, som du vil ha stor glede av både på 
vei opp og ned. Skia er konstruert med en meget lett trekjerne, og 
med karbon for avstivning. Kun ski uten binding.

 y 3D sidevegg cap- konstruksjon
 y Rocker i tupp og bakski
 y Race finish
 y UD-karbon
 y Superlett Paulownia Speed Core

Hvem passer denne skia for?
Til lettere løpere som er opptatt av å oppnå lavest mulig vekt, og i 
tillegg så gode kjøreegenskaper som mulig i ei og samme ski. 

Pris:  7999,-
Lev. varenr: 319713

BLACKLIGHT 95  
Det bredeste medlemmet av Blacklight-familien, en utrolig kombina-
sjon mellom vekt og bredde gjør at du kan nyte mange høydemeter 
i urørt snø med større overskudd. Skia kommer med spenn under 
foten, har en forholdsvis lang rocker i tuppen og den har en liten 
rocker i bakskia. Kun ski uten binding.

 y 3D sidevegg cap-konstruksjon
 y Rocker i tupp og bakski
 y Race finish
 y Full UD-karbon-konstruksjon
 y Superlett Paulownia Speed Core

Hvem passer denne skia for?
Til deg som er opptatt lavest mulig vekt og i tillegg oppnå så gode 
kjøreegenskaper som mulig i ei og samme ski.  

Pris:  8999,-
Lev. varenr:  319718

Lengde 151 158 165 172

Radius 14 15,5 17 18,5

Mål 120-85-108 121-86-109 122-87-110 123-88-111

Vekt (gram) 970 1010 1060 1120

Rocker tupp (mm) 375 385 395 405

Rocker bakski (mm) 110 120 130 140

Lengde (cm) 165 172 178 184

Radius 18 19,5 21 22,5

Mål 126-94-114 127-95-115 128-96-116 129-97-117

Vekt (gram) 1160 1220 1290 1390

Rocker tupp (mm) 415 425 435 445

Rocker bakski (mm) 140 150 160 170

SKI Speed
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DNA 
Evolusjonen av konkurranseutstyr fortsetter - det blir stadig 
høyere fart og skiene må tåle mer og mer kraft per gram. 
For å dekke nye behov og lage de frekkeste konkurranse-
skia på markedet, tas ny teknologi i bruk. I denne skia fin-
ner vi neste generasjons karbonteknologi, 3D- konstruksjon 
og banebrytende sammensetninger av ulike materialer. Kun 
ski uten binding.

 y Capkonstruction
 y 3D Tip
 y 3D Tech
 y Single Radius
 y Constant Characteristics
 y Paulownia Race Core
 y Karbon-glassfiber avstivning
 y Skibag inkludert 

Hvem passer denne skia for?
Den ambisiøse konkurranseutøveren som vil ha det beste 
utstyret

Pris:  9999,-
Lev. varenr: 297712                       

Lengde Mål (mm) Radius Vekt (ski+binding+fell)

153 cm 94-64-79 18 m 660g

162 cm 94-64-79 24 m 690g

Lengde 153 162

Radius 18 24

Mål 94-64-79 9464-79

Vekt (gram 720 780 

Rocker i tuppen 210 230

MEZZALAMA  
Trening og konkurranseski som tåler juling.
En meget robust trenings- og konkurranseski , med gode kjøreegenskaper 
. Lagd for mengdetrening og lange dager. Samme mål som DNA- skia, men 
har mykere fleks og mer tilgivende å kjøre på. Kun ski uten binding.

 y Klassisk sidevegg og cap-konstruksjon
 y Race finish
 y Enkel radius
 y Paulownia- glassfiber konstruksjon

Hvem passer denne skia for?
Til deg som vil ha en solid og lett trening- og konkurranseski som er rask 
både opp og ned. 

Pris:  7999,-
Lev. varenr: 297715                       

SKI Race
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SKI Sett 

RADICAL SET  
Ferdigmontert skipakke med tilpassede skifeller, til en meget hyggelig pris. 
Pakka er satt sammen med gode komponenter, som sørger for perfekt 
interaksjon mellom ski og binding.

 y Ferdigmontert
 y Ferdig tilpassede feller
 y Eget fellesystem
 y Full sidevegg
 y Single radius
 y Trekjerne i poppel
 y +/- 2,5 cm justering på bakbindingen

Pakken består av:
Radical 88, ski.
Radical, binding.
Speedskin Radical 88, feller.

Pris:  9999,-
Lev. varenr: 319723

RADICAL W SET
Ferdigmontert skipakke med tilpassede skifeller, til en meget hyggelig pris. 
Pakka er satt sammen med gode komponenter, som sørger for perfekt inter-
aksjon mellom ski og binding.

 y Ferdigmontert
 y Ferdig tilpassede feller
 y Eget fellesystem
 y Full sidevegg
 y Single radius
 y Trekjerne i poppel
 y +/- 2,5 cm justering på bakbindingen

Pakken består av:
Radical 88 W, ski
Radical, binding
Speedskin Radical 88, feller 

Pris:  9999,-
Lev. varenr: 321535

Lengde 158 166 174 182

Radius 17,5 19 20,5 22

Mål 119-86-108 120-87-109 121-88-110 122-89-111

Vekt 
(ski+binding+fell)

1894g 1973g 2052g 2131g

Rocker tupp (mm) 260 270 280 290

Rocker bakski (mm) 90 95 100 105

Lengde 151 158 166 174

Radius 16 17,5 19 20,5

Mål 118-85-107 119-86-108 120-87-109 121-88-110

Vekt 
(ski+binding+fell)

1805g 1874g 1953g 2032g

Rocker tupp (mm) 250 260 270 280

Rocker bakski (mm) 85 90 95 100
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SEVEN SUMMITS YOUNGSTAR SET 
Suveren toppturpakke til junior
Pakk ut og dra på tur! En fiks ferdig pakke med ski, binding 
og ferdig tilskjærte feller. Skiene er en godt egnet juniorski, 
som er tilgivende, lettkjørte og myke. Bindingene har en 
trygg og fin utløserfunksjon og ei fjær som kan skrues helt 
ned til 25 kg. 

 y Full-sidevegg
 y Enkel radius
 y Myk fleks
 y Opplegg ferdig tilpassede feller

Hvem passer denne skia for?
Til barn og junior som vil ha en morsom og trygg topptur 
opplevelse sammen med familien. 

Pris:  6499,-
Lev. varenr: 298340                       

SKI Sett

Lengde 120 130 140 150 160

Radius 11,5 12,5 13 14 15

Mål 106-77-91 108-78-93 111-79-96 113-80-98 115-81-101

Vekt (gram) 870 970 1090 1220 1360

Rocker tupp (mm) 190 220 240 260 280

Rocker bakski (mm) 50 55 60 65 70
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BOOTS Free

Hoji Lock System  - ski- 
og gåmodus er linket 
sammen med hele luk-
kesystemet på støvelen. 
Du trenger bare en beve-
gelse for å bytte mellom 
en svært behagelig gå 
modus, til et stivt kjøre-
modus med progressiv 
fleks og null slark. 

UNI EN ISO 9523  - 
kompatibel med alle 
pin-tech, alpine touring 
og rammebindinger på 
markedet. 

Quick Step in - Serti-
fiserte Dynafit inserts, 
sikrer enkelt og effektivt 
inntråkk i bindingen.

HOJI FREE 130
Frikjøringsmaskin med ypperlige gåegenskaper!
Dette er støvelen Hoji (Eric Hjorleifson) lenge har jobbet med å få på 
plass. Som de andre Hoji støvlene er Hoji Free også veldig enkel i 
bruk, den er pålitelig og den har uslåelig gå og kjøreegenskaper. Skal-
let er litt smalere og har en såle som er kompatibel med alle alpine 
touring bindinger på markedet. Nå kan du endelig ha en støvel til alt. 
Hoji Free har også en egenutviklet Sidas innerstøvel med solid tunge, 
god støtte og formbarhet. Hoij Free er Hoji- seriens stiveste utgave.
Hvem passer denne støvelen for?
Til deg som vil ha en fullblods frikjøringsstøvel, men ikke liker å sløse 
med kreftene på tur opp. 

 y Progressiv fleks
 y V- formet tunge
 y Ultra lock power strap’
 y Mikroregulering på spennene
 y Sidas innerstøvel
 y Lestbredde 102mm
 y Avtagbar Spoiler som gjør at du kan regulere vinkel på skaftet
 y Flex 130
 y Vekt 1550 gram i 27,5
 y Størrelser: 25-31,5

Materialer:
 y Skaft: Grilamid forsterket med glassfiber
 y Underskall: Grilamid
 y Spoiler: Grilamid
 y Såle: Pomoca

Pris: 9999,-
Varenr: 269395

HOJI FREE 110
Topptur frikjøringsstøvel - kjør hardt - gå lett!
Hoji Free 110 er som tallet tilsier en litt mykere variant av 
Hoji Free 130. Den er like enkel og effektiv i bruk som alle 
andre støvler i Hoji familien. Støvlene har et meget allsidig 
bruksområde og mange vil nok kun bruke denne både på 
toppturene sine og på de dagene man bedriver frikjøring i 
heisanlegget. 
Hvem passer denne støvelen for?
Til deg som vil ha en støvel til både frikjøringsretta topptur 
og heisbasert frikjøring.  

 y Progressiv fleks
 y V-formet tunge
 y Bred og fin powerstropp
 y Sidas formbar innerstøvel
 y Lestbredde 102mm
 y Avtagbar spoiler som gjør at du kan regulere vinkel på 

skaftet
 y Fleks 110
 y Kompatibel med alle tech, alpine touring og rammebin-

dinger på markedet.
 y Vekt 1550 gram i 27,5
 y Størrelser: 23,5-31,5

Materialer:
 y Skaft: Grilamid forsterket med glassfiber
 y Underskall: Grilamid
 y Spoiler: Grilamid
 y Såle: Pomoca

Pris: 9499,-
Varenr: 297623
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DNABOOTS Tour

RADICAL PRO
Den perfekte toppturstøvel! 
Radical Pro er videreutviklingen av den kjente og kjære Hoji Pro Tour. Denne versjonen har fått en rekke oppdaterin-
ger og er bedre enn noen gang. I tillegg til forbedret passform, lavere vekt og en mer solid konstruksjon, kommer den 
nå med “leppe” foran som gjør den kompatibel med de aller fleste toppturbindingene på markedet. 
Radical Pro er en drøm å gå med takket være det velkjente Hoji Lock System. Dette systemet lar deg ikke bare skifte 
fra gåmodus til skimodus med en enkel bevegelse, men gir også støvlene et unikt gåutslag. Og hva med kjøreegen-
skapene? Bare gled deg! 

 y Ultra Lock Strap
 y Progressiv fleks
 y Fleks tunge
 y Safety lock spenner holder spennene på plass
 y Mikrojustering på spennene for å sikre maksimal presisjon
 y 60 grader gåutslag med minimal motstand - enormt god bevegelighet i ankelen
 y Custom Light innerstøvel - fullformbar
 y Pomoca Formula såle med rå friksjon
 y Behagelig lest og passform
 y Skaft: Grilamid styrket med glassfiber
 y Underskall og spoiler: Grilamid
 y Fleks 120
 y Lestbredde 103,5mm

Hvem passer denne støvelen for?
Spørsmålet er mer hvem passer ikke denne for? 

 y UNI EN ISO 9523 - kompatibel med alle pin-tech, alpine touring og rammebindinger på markedet.
 y Quick Step in - Sertifiserte Dynafit inserts, sikrer enkelt og effektivt inntråkk i bindingen.
 y Vekt: herre 1380  gram - dame 1270  gram

Pris: 8499,-
Varenr herre: 320838, dame: 320853

NYHET

Varenr herre: 320838 Varenr dame: 320853
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TourBOOTS

RADICAL
Komfortabel og allsidig.
Radical er siste utgave i seiersrekka med Hoji-støvler. Denne versjonen har fått en rekke oppdatering og er bedre 
enn noen gang. I tillegg til forbedret passform, lavere vekt og en mer solid konstruksjon, kommer den nå med “leppe” 
foran som gjør den kompatibel med de aller fleste toppturbindingene på markedet..  
Lei av knote med kalde fingre og tungvint låsemekanisme og spenner på toppen? Radical er utstyrt med det velkjente 
Hoji Lock System som lar deg ikke bare skifte fra gåmodus til skimodus med en enkel bevegelse, men gir også støv-
lene et unikt gåutslag. Kjøreegenskapene på Radical er udiskutabelt svært gode og du kan kombinere støvlene med 
nesten hvilken som helst av ski. 

 y Ultra Lock Strap
 y Progressiv fleks
 y Fleks tunge
 y Safety lock-spenner holder spennene på plass
 y Mikrojustering på spennene for å sikre maksimal presisjon
 y 60 grader gåutslag med minimal motstand - enormt god bevegelighet i ankelen
 y Custom Light innerstøvel - fullformbar
 y Pomoca Formula såle med rå friksjon
 y Behagelig lest og passform
 y Skaft: Grilamid styrket med glassfiber
 y Underskall og spoiler: Grilamid
 y Fleks 110
 y Lestbredde 103,5mm

Hvem passer denne støvelen for?
Spørsmålet er mer hvem passer ikke denne for? 

 y UNI EN ISO 9523 - kompatibel med alle pin-tech, alpine touring og rammebindinger på markedet.
 y Quick Step in - Sertifiserte Dynafit inserts, sikrer enkelt og effektivt inntråkk i bindingen.
 y Vekt: herre 1520 gram - dame 1390 gram

Pris: 6999,-
Varenr herre: 320853, dame: 320853

NYHET

Varenr herre: 320853 Varenr dame: 320853
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DNABOOTS Tour

Innerstøvler fra Dynafit

Pris: 2199,-

TLT8 CL 
269406

DNA BIKINI
269406

TLT8 CR
269423

RADICAL PRO
243009

MEZZALAMA
242910

SPEEDFIT
243045

SEVEN  
SUMMITS
219269

LINER

SEVEN SUMMITS
Komfort og enkelhet
Meget komfortabel lest og en innerstøvel som gir deg god støtte og stabilitet 
når du kjører på ski. 
Hvem passer denne støvelen for?
Til deg som vil ha en komfortabel og stødig toppturstøvel, som er enkel og 
ukomplisert i bruk.

 y Størrelser: herre 25-31,5, dame 22,5-27,5
 y Vekt:1600 str 27,5 og 1460 gram str 25,5

Pris: 5999,-
Varenr herre: 297642, dame: 297657

 y Velcro stropp
 y 104,9mm lestbredde

Materialer
 y Skaft: Marfran
 y Underskall: PU
 y Spoiler: Grilamid

Varenr herre: 297642 Varenr dame: 297657
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BOOTS Tour

TLT8 EXPEDITION CR
TLT8 - En sikker vinner!
Dynafit har vært markedsleder i segmentet lette toppturstøvler i en årrekke. Dette 
er siste generasjon i TLT serien, en videreutvikling av TLT7 og TLT6. 
Denne utgaven er blitt mer driftssikker, fått nye spenner og er en mer presis og 
kjøregod utgave av forgjengeren. TLT8 har optimalisert skallet med tanke på vekt 
og stivhet. Skallet er støpt i grilamidplast og skaftet er i tillegg forsterket med 
glassfiber, vekten er kun 1100 gram. Støvlene har meget godt gåutslag og er 
presis på foten. 

 y Ultra lock 4.0 spenner med mikrojustering for økt presisjon
 y Speed Nose - minimalistisk og strømlinjeformet tåboks
 y Master Step - markedets mest effektive insert, gjør inntrøkket i bindingene mye 

enklere
 y Cramp-in system: Kompatibel med verdens letteste toppturstegjern - Revolutio-

nary Crampon
 y 103mm lestbredde
 y Vekt 1130 gram i str 27,5
 y Størrelser: herre 25-30,5, dame 23-27,5

Hvem passer denne støvelen for?
Til deg som vil ha det beste innen lette toppturstøvler, der lav vekt og gode kjøre-
egenskaper er viktig. 

Pris: 7999,-
Lev. varenr: herre: 269327, dame: 269340
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BOOTS Speed

SPEED
En lettvektsstøvel på rett over en kilo som fint lar seg kombinere med alle typer 
lettvektsski. Her får du en støvel med mye gåutslag, sikker og velfungerende gå-ski 
modus veksling og komfortable passform.

 y Ultra lock strap
 y Skall: Grilamid
 y Skaft: Grilamid styrket med glassfiber
 y Quick Step in inserts for raskere inntråkk i bindingene

Hvem passer denne støvelen for?
Passer til deg som vil ha en minimalistisk toppturstøvel med lav vekt og enkle 
løsninger. 
Vekt: 1050 g

Pris: 6499,-
Lev. varenr: herre: 320807, dame: 320821

NYHET
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CARBONIO TLT8
Spesialutgave av TLT8 som veier under 1 KG! TLT8 
Carbonio er den eneste modell i TLT8 serien som har 
rent karbon i skaftet, det gjør at støvlene er en del 
stivere enn den originale TLT8 Expedition modellen 
og alle andre støvler i dette segmentet. Kombinerer 
du denne støvelen med f.eks Carbonio 76 skia og ett 
par lette bindinger har du et uslåelig oppsett til lange 
og raske turer. 

 y Speed Nose
 y Master Step
 y Ultra Lock 4.0 spenner
 y Lestbredde 103mm
 y Grilamid i underskall, karbon i skaftet
 y Str 23-30,5

Pris:  9999,-
Lev. varenr: 269310  

BOOTS Speed

REVOLUTIONARY CRAMPON 
Superlett og pakkbart stegjern til Dynafit toppturstøvler med speednose.
En revolusjon innen lette stegjern til toppturbruk. Ikke bare er dette et 
superlett stegjerns-system med stabil og solid innfesting, det tar også 
meget liten plass i sekken. Aluminiumskonstruksjon og det geniale front-
festet med Salewa Hook-teknologi, gjør dette til et av de letteste stegjer-
nene på markedet. Stegjernet festes til støvlene med et klips-bakfeste og 
en enkel metallkrok foran som går i inngrep i en insert i fremre delen av 
sålen i støvlene. Inserten for støvlene leveres sammen med stegjernet, 
og kan ettermonteres på alle Dynafit støvler med Speednose.
Vi anbefaler montering av støvel- insert hos din nærmeste Dynafit 
forhandler.

 y Kompatibel med: Hoji Pro Tour, Hoji PX, Hoji PU, TLT7 (kun 18/19 eller 
nyere), TLT8 og PDG2

 y Rask og stabil innfesting til støvler med speednose
 y Konstruert i aluminium for lav vekt (260g)
 y Automatisk bakbinding
 y Enkel størrelsesjustering med to plastbelagte stålwire
 y Ikke forskjell på høyre og venstre (gjøres asymmetrisk med verktøyfri 

justering av stålwirene under)
Hvem passer denne stegjernet for?
Til deg som ønsker det beste stegjerns-systemet til Dynafit støvler med 
Speednose.

Pris: 3499,-
Varenr: 243067
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MEZZALAMA
En fantastisk allsidig lettvektssko som passer perfekt på de lange og 
raske fjellturene, samtidig som den fint egner seg til konkurransebruk. 
Mezzalama byr på lav vekt og et stort gåutslag, i tillegg til suverene 
kjøreegenskaper. Støvelen tåler fint og pares med ski på størrelse 
helt opp mot Blacklight 95. Støvelen har presis stramming rundt foten 
med “twistfit” og har en nyutviklet gå-ski modus veksler som er ef-
fektiv og enkel å betjene.

 y Twistfit strammehjul 
 y Skall: Grilamid styrket med karbon
 y Skaft: Grilamid styrket med glassfiber
 y Pomoca såle
 y ISMF - godkjent

Hvem passer denne støvelen for?
Passer for skientusiaster som ønsker en flerbruks lettvektsstøvel til 
bruk på raske turer i fjellet eller til trening og konkurranse.
Vekt: 865 g

Pris:  8999,-
Lev. varenr: 320586  

DNA
En fullblods racingstøvel med svært effektive løsninger. Som man kan 
forvente har DNA lav vekt og et stort gåutslag, i tillegg til suverene 
kjøreegenskaper. Støvelen har presis stramming rundt foten med 
“twistfit” og har en nyutviklet gå-ski modus veksler som er effektiv og 
enkel å betjene. 

 y Twistfit strammehjul 
 y Skall: Grilamid styrket med karbon
 y Skaft: Karbon
 y Pomoca såle
 y ISMF - godkjent

Hvem passer denne støvelen for?
Passer for dedikerte konkurranseutøvere som ønsker det beste innen 
gå og kjøreegenskaper i denne klassen.  
Vekt: 800 g

Pris:  11999,-
Lev. varenr: 320563  

BOOTS Race

NYHET

NYHET
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· 150 grams

· DIN 4–13 sideutløsing

· U-gaffel kan byttes for å justere vertikal utløsing

· Skistopper og justeringsplate tilgjengelig som tilbehør

· Full aluminium binding

· Hælløfter-modus:

  4 nivåer (uten skistopper), 2 nivåer (med skistopper)

· Kompatibel med skarejern

· Produsert i Tyskland

· Livstidsgaranti

SUPERLITE 150 KORT OPPSUMMERT

HÆLLØFTERE UTEN SKISTOPPER OG JUSTERINGSPLATE

HÆLLØFTERE MED SKISTOPPER OG JUSTERINGSPLATE

Flat Halvnivå 1. nivå 2. nivå

Halvnivå 2. nivå

INSPIRERT AV SKIMO 
RACING OG UTVIKLET 
FOR VEKT- OG 
EFFEKTIVITETBEVISSTE 
TOPPTURLØPERE
 

150 gram, laget fullstendig ut av 

alumininium med sideveis utløsing 

som er justerbar fra DIN 4 til 13. 

Noe som gir en svært anvendelig 

binding.
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BINDINGER Tour

ST ROTATION LITE 7
Toppturbinding for barn og mindre damer, som trenger lavere DIN.
Denne bindingen er utviklet fra klassikeren Radical ST, men med et helt nytt 
fronthus. Fronthuset er basert på teknologien i Radical 2.0-bindingene med 
roterende fronthus. Dette kombinert med unik geometri, gjør at du får en 
DIN-skala som går fra 2,5-7 og en sikker utløserfunksjon for skiløpere (barn) 
helt ned til 25 kg.

 y Roterende fronthus med sentrering
 y +/- 12,5 mm justering i bakbindingen   
 y Roterende tåstykke gir mer elastisk utløsning, og forhindrer at skiene det-

ter av når de ikke skal
 y DIN 2,5-7
 y Livstidsgaranti   

Vekt: 550  gram
Hvem passer denne for?
Barn ned til 25 kg, og mindre damer som trenger lavere DIN, for å få en trygg 
utløserfunksjon som samsvarer med egenvekt.

Pris: 5499,-
Lev. varenr: 320490

ST ROTATION LITE 10
Denne bindingen er utviklet fra klassikeren ST Radical, men med roterende 
frambinding som sørger for mer toleranse ved slag etc. 

 y Roterende fronthus med sentrering
 y +/- 12,5 mm justering i bakbindingen   
 y Roterende frembinding gir mer elastisk utløsning, og forhindrer at skiene 

detter av når de ikke skal
 y DIN 4-10
 y Livstidsgaranti   

Vekt: 550  gram
Hvem passer denne for?
En trygg og holdbar toppturbinding, med sikker utløsermekanisme.

Pris: 5999,-
Lev. varenr: 320490

ST ROTATION 10 TEST
Utleie og demoversjon av ST Rotation 10. 
Med 4,5cm justering foran og 4,5 cm justering bak er dette en meget flek-
sibel og din utleie/demo binding som gjør at du får senterer støvlene etter 
skiene sitt anbefalte midtpunkt.

 y Vekt: 729 gram
 y +/- 4,5 cm justering
 y Fremovertrykk
 y Tilgjengelig i følgende stopperbredder: 90mm, 105mm og 120mm
 y Utvidet garanti

Pris: 6999,-
Lev. varenr: 243739
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BINDINGER Tour

ST ROTATION 10
En videreutvikling av Radical 2. Forskjellen ligger i at frambindingen er enda 
lettere i bruk; hendelen foran har blitt lettere å betjene, og de er lettere å 
tråkke inn i bak. Fronten er også lagd i deler av aluminium, som er med å 
holde vekten nede.  
Ellers har den alle fordelene som Radical 2:
Roterende frambinding gjør at støvelen fortsatt sitter perfekt selv ved gjen-
tatte slag på skia.  selv om et slag midlertidig vrir støvelen litt ut av stilling 
bak. Med framovertrykk i bakbindingen vil pinnene som går inn i skoa ha 
samme posisjon uavhengig av hvor mye skia bøyes, og gi bedre vridningsstiv-
het bak. Resultatet av denne evolusjonen, er en binding man kan stole på i 
alle situasjoner. 
En veldig trygg og gjennomtestet toppturbinding, som er enkel i bruk.

 y Perfekt koordinert utløserfunksjon mellom fram- og bakbinding
 y Bayonett lock (perfekt integrering mellom bakhus og baseplate)
 y Roterende tåstykke gir mer elastisk utløsning, og forhindrer at skiene det-

ter av når de ikke skal.
 y Justerbar bakbinding +/-22,5mm
 y Lav ståhøyde gir veldig god støvel-ski-kontakt (20,5 mm front, 29 mm bak; 

8,5 mm positiv ramp angle)
 y TÜV- godkjent
 y 10mm framovertrykk i bakbinding gir bedre kontakt med støvelen. 

Vekt: 599 gram
Hvem passer denne for?
Dette er bindingen for deg som vil ha en sikker og pålitelig binding som har et 
stort bruksområde

Pris: 6499,-
Lev. varenr: 219174

ST ROTATION 14
Kraftig toppturbinding, som takler tøff kjøring på variert underlag.
En DIN 14-binding på bare 600 gram, som tillater hard kjøring. Roterende 
frambinding gjør at støvelen fortsatt sitter perfekt, selv ved gjentatte slag 
på skia. Selv om et slag midlertidig vrir støvelen litt ut av stilling bak. Med 
fremovertrykk i bakbindingen, vil pinnene som går inn i skoa ha samme 
posisjon, uavhengig av hvor mye skia bøyes. Det vil  også gi bedre vridnings-
stivhet bak. Resultatet av denne evolusjonen, er en binding man kan stole på 
i alle situasjoner.

 y Perfekt koordinert utløserfunksjon mellom frem- og bakbinding
 y Bayonett lock (perfekt integrering mellom bakhus og baseplate)
 y Roterende tåstykke gir mer elastisk utløsning, og forhindrer at skiene det-

ter av når de ikke skal.
 y Justerbar bakbinding, +/-22,5 mm
 y Lav ståhøyde gir veldig god støvel-ski-kontakt (20,5 mm front, 29 mm bak; 

8,5 mm positiv ramp angle)
 y 10 mm fremovertrykk i bakbinding gir bedre kontakt med støvelen.
 y DIN 7-14
 y Livstidsgaranti

Vekt: 605  gram
Hvem passer denne for?
Dette er bindingen for de som vil ha en sikker og pålitelig binding med et 
stort bruksområde, og som tåler aggressiv skikjøring.

Pris: 6999,-
Lev. varenr: 320501

SPEED TURN
Oppdatert versjon av en god klassiker. Her kan du 
forvente en problemfri hverdag. Bindingen er uten skistop-
per, men er levert med fangreimer. 

 y To hælløfternivå, i tillegg til flatt
 y +/- 12,5 mm justering på bakbindingen
 y Skarejernsfeste inkludert (kan fjernes)
 y Livstidsgaranti 

Vekt: 350 gram
Hvem passer denne for?
For deg som vil ha en holdbar toppturbinding som er 
enkel i bruk, til en fornuftig pris. 

Pris: 3499,-
Lev. varenr: 320408
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RADICAL TEST
Testversjonen av Radical bindingen med lengder justering på bakbin-
dingen. 
- +/-22,5 mm justering

Pris: 5999,-
Lev. varenr: 322784

RADICAL
Dette er siste generasjon av den mest solgte toppturbindingen gjennom tidene, 
den klassiske Radical er tilbake i ny utførelse. Nå med frontbinding i smidd alumi-
nium, smidigere betjening og lavere vekt.
Her får du alle fordelene med rammeløse bindinger, i gjennomprøvd og enkel 
utførelse. En lett og effektiv toppturbinding, som lar deg gå lengre og bruke mindre 
krefter. Den er enkel i bruk, og gir god kraftoverføring og sikkerhet ved kjøring.

 y Praktisk hælløfter som enkelt betjenes med staven
 y Sidepinner på frambinding, som gir enklere step in og reduserer sjansen for å 

miste skien dramatisk - spesielt ved sideslag
 y Optimalisert ski-/gåmodus hendel på frambinding
 y Justerbar lengde: +/- 12.5 mm
 y Glideplate på skistopperen gir forbedret sideveis utløsning
 y DIN 4-10
 y Livstidsgaranti 

Vekt: 520 gram
Hvem passer denne for?
Dette er bindingen for deg som vil ha en velprøvd, lett og stabil binding med inte-
grert skistopper for allsidig bruk.

Pris: 5699,-
Lev. varenr: 320415

BINDINGER Tour

SPEED RADICAL 
Oppdatert versjon av en svært brukervennlig og trygg 
binding. Bindingen er utstyrt med to hælløftere, i tillegg til at 
du kan gå flatt. Disse er svært enkel å betjene med staven. 
Enkelt inntråkk. 

 y Skarejernsfeste inkludert (kan fjernes)
 y +/- 12,5 mm justering
 y Fangreim er inkludert
 y Livstidsgaranti 

Vekt: 365  gram
Hvem passer denne for?
For deg som vil ha en gjennomprøvd binding til klassisk 
topptur, som er enkel i bruk . 

Pris: 5999,-
Lev. varenr: 322783
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BINDINGER Speed

BLACKLIGHT BRAKE  
Skistopper til Blacklight, TLT Speed og TLT Speedfit. 
Vekt: 90 gram

Pris: 1199,-
Lev. varenr: 320346 

BLACKLIGHT
Kompakt, lett og sterk binding.
Fronthus i aluminium gir lav vekt og en holdbar konstruksjon. Den nye konstruksjonen 
gjør det også veldig enkelt å tråkke inn i, spesielt med de nye “Master Step”-maljene 
til Dynafit. Bakhuset har en meget god anleggsflate til baseplaten (“bayonet lock”), og 
sikrer maksimal stabilitet og kraftoverføring til skia. I tillegg er bakhuset utstyrt med 
to meget effektive hælløftere, som du enkelt justerer med staven. Skistopper kan 
ettermonteres(tilbehør), og kan enkelt skrus av og på.

 y Bayonet lock (perfekt integrering av bakhus og baseplate, stor anleggsflate)
 y Skistopper kan ettermonteres(tilbehør). Kommer i breddene 75, 90 og 105 mm 
 y Justerbar bakbinding, +/- 5mm
 y DIN 6,5/7 fremover
 y DIN 5-12 sideveis
 y Livstidsgaranti 

Vekt: 280 gram
Hvem passer denne for?
For de som vil ha en anvendelig og minimalistisk binding, med lav vekt og høy styrke. 
Her får du utmerkede egenskaper på turen opp og ikke minst, ned igjen.

Pris: 6299,-
Lev. varenr: 320331

BLACKLIGHT+
Kompakt, lett og sterk binding.
Fronthus i aluminium gir lav vekt og en holdbar konstruksjon. Den nye konstruksjonen 
gjør det også veldig enkelt å tråkke inn i, spesielt med de nye “Master Step”-maljene 
til Dynafit. Bakhuset har en meget god anleggsflate til baseplaten (“bayonet lock”), og 
sikrer maksimal stabilitet og kraftoverføring til skia. I tillegg er bakhuset utstyrt med to 
meget effektive hælløftere, som du enkelt justerer med staven. 

 y Bayonet lock (perfekt integrering av bakhus og baseplate, stor anleggsflate)
 y Skistopper kan ettermonteres(tilbehør). Kommer i breddene 75, 90 og 105 mm 
 y Justerbar bakbinding, +/- 5mm
 y DIN 6,5/7 fremover
 y DIN 5-12 sideveis
 y Livstidsgaranti 

Vekt: 370 gram
Hvem passer denne for?
For de som vil ha en anvendelig og minimalistisk binding, med lav vekt og høy styrke. 
Her får du utmerkede egenskaper på turen opp og ikke minst, ned igjen.

Pris: 6999,-
Lev. varenr: 319974

NYHET

NYHET

NYHET
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BINDINGER Speed

SUPERLITE 175 - Z10/Z12
En ny revolusjon i kategorien superlette bindinger. Lette materialer 
og sikkerhet er fokus på nye TLT Superlite 2.0. Vi ser for første gang 
en binding på bare 175 gram med DIN helt opp til 12. Bindingen 
er levert uten skistopper, men disse kan kjøpes i tillegg og er svært 
enkel å sette på og ta av (kan ligge i sekken oppover, og monteres 
før nedkjøringa helt uten verktøy). 

 y Fast fremoverutløsning
 y Superlette skistoppere, 75 gram (tilbehør)
 y Høy stabilitet
 y Justerbar sideutløsning 7-12/5-10

Vekt: 175 gram
Hvem passer denne for?
For de som ønsker en lett men likevel meget kapabel toppturbin-
ding.

Pris: 4999,-
Lev. varenr Z10: 271530 
Lev. varenr Z12: 271531

SUPERLITE 175 - Z10+/Z12+
Godt gjennomprøvd lettvekts-toppturbinding, her med integrert 
justeringsplate og skistopper. Her får du det meste: den har lav vekt, 
er fleksibel og den er effektiv og enkel i bruk. 

 y Valgfritt skarejernsfeste
 y Inkludert skistopper og justeringsplate
 y Sideveis DIN (MZ) 5-10
 y Vertical DIN (MY) 6 (DIN 8-gaffel er tilbehør)
 y Tilgjengelig i stopperbreddene 75, 90 og 105 mm
 y Livstidsgaranti 

Vekt: 319 gram
Hvem passer denne for?
For de som ønsker en lett men likevel meget kapabel toppturbin-
ding.

Pris: 6499,-
Lev. varenr Z10+: 320313 
Lev. varenr Z12+: 319978

BRAKE SL  
Superlett skistopper som passer på TLT Speed Superlite 175 
bindingene. Enkel å montere. 

 y Stopperbreddere 75, 90 og 105 mm 
 y Enkel å montere på og ta av uten verktøy 
 y Godkjent bruk på ski opp til 2 kg 

Oppdatert versjon (sesongen 21/22)     
Vekt - 85 g 

Pris: 1199,-
Lev. varenr: 322994

ADJUSTMENTPLATE SUPERLITE  
Justeringsplate til Superlite 175- og Superlite 150-bindingen.

 y +/- 10mm justering
Vekt: 59 gram

Pris: 1099,-
Lev. varenr: 320325

NYHET
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SUPERLITE 150
Liten, men robust. 
Med sine 150 gram og mulighet til å stille fjæra fra 
4 -13 DIN er dette en skikkelig råtass.
Bakhuset er i 100% aluminium og har justerbar 
sideutløsning og 4 hælløfternivå. Som tilleggsutstyr 
har du skistopper og mykere fjær for vertikal utløs-
ning.

 y 100% aluminium bakhus
 y Valgfritt skarejernsfeste 
 y Mulighet for skistopper (tilbehør)
 y Kompatibel med justeringsplate (tilbehør)
 y DIN 4-13
 y Vertical DIN 8 (DIN 6 gaffel er tilbehør)

Hvem passer denne for?
Til deg som vil ha en superlett, robust og driftsikker
binding til effektive turer
Vekt: 150 g

Pris: 7499,-
Varenr: blue:297468, black/silver: 297467

LOW TECH RACE BRAKE
Ultralett skistopper som tillater deg å svitsje mellom 
ski- og gåmodus på brøkdelen av et sekund. 

 y Speed switch-funksjon
 y Lagd i aluminium, high tech synthetic, rustfritt 

stål
 y ISMF-godkjent
 y 68mm i stopperbredde

Vekt :30  g

Pris: 1999,-
Varenr: 319971

SUPERLITE 150+
Veldig populær lettvektsbinding, med meget lav vekt 
og høy styrke. Bindingen kommer med justerings-
plate og skistopper.

 y Bakhus i 100% aluminium
 y Valgfritt skarejernsfeste
 y Inkludert skistopper og justeringsplate
 y Sideveis DIN (MZ) 4-13
 y Vertical DIN (MY) 8 (DIN 6-gaffel er tilbehør)
 y Tilgjengelig i stopperbreddene 75, 90 og 105 

mm
 y Livstidsgaranti 
 y ISPO Award vinner 2020

Hvem passer denne for?
Til deg som vil ha en superlett, robust og driftsikker
binding til effektive turer
Vekt: 294 g

Pris: 8999,-
Varenr: 319974

NYHET

NYHET

FORK SUPERLITE 150  -Z6
Litt mykere gaffel DIN 6 til bakbindingen til Superlite 
150 som originalt kommer med DIN 8. 
Materiale: Stål
Vekt: 11 gram

Pris:  399,-
Lev. varenr: 298678

GUIDE LEASH  
Svært funksjonell og lett håndterbar fangreim. Har
du bindinger uten integrert skistopper, bruk fangreim!  
Vekt: 35g

Pris:  349,-
Lev. varenr: 101410
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BINDINGER Race

LOW TECH RACE 105 MANU
Den ultimate lettvekts konkurransebindingen!
Low Tech Race bindingen har i mange år vært det best alternativet innen 
vekt versus styrke barometeret. Med andre ord den ultimate lettvekts-
bindingen.
Nå kommer den med oppdatert front og bakbinding. En mer raffinert 
aluminiumsfront hvor alt overskuddmateriale er fjernet. Bakbinding 
bygget på konseptet fra DNA by PG bindingen, men egen konstruksjon av 
aluminium og high tech syntetiske fibre. Dette gjør den til den sterkeste 
bindingen innen racing segmentet

 y Material: Smidd 7075 aluminium, titanium, solid syntetmateriale , 
rustfritt stål

 y ISFM godkjent - International Ski Mountaineering Federation
Hvem passer denne for?
For de som vil ha en superlett konkurransebinding som er enkel i bruk.
Vekt: 105 g

Pris: 6499,-
Varenr: 271527

LOW TECH RACE 105 MANU+
Ultralett konkurransebinding, med en genial og enkel skistop-
per integrert. Stopperen opereres med en hånd, og har funk-
sjon som hælløfter. 

 y ISMF-godkjent
 y Livstidsgaranti  

Hvem passer denne for?
For de som vil ha en superlett konkurransebinding som er 
enkel i bruk.
Vekt: 128 gram

Pris: 7999,-
Varenr: 319740

LOW TECH RACE 115 MANU
Den ultimate lettvekts konkurransebindingen!
Low Tech Race bindingen har i mange år vært det best alternativet innen 
vekt versus styrke barometeret. Med andre ord den ultimate lettvekts-
bindingen.
Litt tyngre og litt billigere alternativ til Low tech Race 105. Samme bak-
hus, men med Superlite 175 frambinding. Dette gjør den litt tyngre, men 
fortsatt like sterk. Dette er tross alt i gramjegerland.

 y Material: Smidd 7075 aluminium, titanium, solid syntetmateriale , 
rustfritt stål

 y ISFM godkjent - International Ski Mountaineering Federation
Hvem passer denne for?
For de som vil ha en lett konkurransebinding, noen gram tyngre, noen 
kroner billigere
Vekt: 115 g

Pris: 5999,-
Varenr: 271528

LOW TECH RACE 115 MANU+
Meget lett konkurransebinding, med en genial og enkel skis-
topper integrert. Stopperen opereres med en hånd, og har 
funksjon som hælløfter. 

 y ISMF-godkjent
 y Livstidsgaranti 

Hvem passer denne for?
For de som vil ha en lett konkurransebinding, noen gram 
tyngre, noen kroner billigere
Vekt: 135 gram

Pris: 7499,-
Varenr: 319739

NYHET

NYHET

ADJUSTMENT PLATE LOW TECH RACE
Justeringsplate til Low Tech Race 105- og Low Tech Race 115-bindingene. 

 y +/- 10mm justering
Vekt - 33  g

Pris: 1099,-
Varenr: 319973

NYHET
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MOUNTING DEVICE - TOE 1
Low Tech Race 115, Superlite 175, TLT Expedition,
Blacklight, TLT Speed, TLT Speedfit, TLT Speedfit
Test, TLT Speed Turn, Speed Radical, ST Radical
Turn, ST Radical, ST Radical Test.
Lev. varenr. 320546

MOUNTING DEVICE - HEEL 1
TLT Speed Turn, Speed Radical,
ST Radical Turn, ST Radical, ST Radical
Test, ST Rotation 7, ST Rotation Lite 7
& 10.
Lev. varenr. 320548

MOUNTING DEVICE - HEEL 2
Low Tech Race 105, Low Tech Race 115,
Superlite 150, Superlite 175, Blacklight,
TLT Speed, TLT Speedfit, TLT Speedfit
Test, Superlite Adjustment Plate.
Lev. varenr. 320549

MOUNTING DEVICE - TOE 2
Low Tech Race 105, Superlite 150, ST
Rotation 7, ST Rotation Lite 7 & 10,
ST Rotation 10 Test, ST Rotation 10, 12
& 14.
Lev. varenr. 320547

MOUNTING DEVICE - HEEL 3
TLT Expedition, ST Rotation 10, 12 & 14,
ST Rotation 10 Test.
Lev. varenr. 320551

MOUNTING DEVICE - HEEL 4
Only suitable with the Low Tech Race
Adjustment Plate.
Lev. varenr. 320552

SKAREJERN

MONTERINGSMAL

SPEED CRAMPON   
Dette skarejernet er spesielt designet til konkurranse 
og trening, ekstra skarpe tenner for godt grep på hard 
snø og is. Kortere tenner for lavere vekt og bedre flyt. 
Passer alle Dynafit sine bindinger (untatt RC1).

Pris:  899,-
Lev. varenr: 118506

CRAMPONS  
Skarejern som passer alle Dynafit sine bindinger (untatt RC1). 
Vi anbefaler skarejern på det sterkeste, spesielt ved traverse-
ring på kompakt føre, og spesielt dersom du har breie ski. 

Pris: 899,-
Lev. varenr: 138888

78mm – red 63g

Bredde (innvendig) Farge Vekt

80 mm grønn 94 g

90 mm blå 99 g

100 mm orange 102 g

110 mm svart 105 g

120 mm rød 115 g

130 mm gull 125 g

94

08-0000048232

08-0000049155

08-0000048232

08-0000048800

08-0000048485

08-0000048238

08-0000048178

08-0000048486

48232 MOUNTING DEVICE DYNAFIT

48237

48800

48485

48238

48178

48486

 9999 uni 

9999 uni 

49155 MODULAR MOUNTING FRAME NEW

A
C

C
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O
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TLT Radical 2.0 (ST, FT), ST Rotation (10, 12, ST 
Rotation Test), Beast (14, 16).

LTR (2.0, PDG, 115) Superlite (2.0, 
175), TLT Speed, TLT Speedfit, TLT 
Speedfit Test, Blacklight.

P49.

Rotation 7, Rotation lite (7, 10).

Radical 1 (ST, FT, TEST), Speed Turn, 
Speed Turn 2.0, Speed Radical, Low Tech 
Race, Speed Superlite 1.0, ST Radical 
Turn, ST Radical, ST Radical Test.

EXAMPLE
Mounting of the TLT SPEED TURN binding:

1. The Mounting Frame is required for drilling all bindings
2. Selection of the devices needed.  

(In the picture TOE 1, HEEL 1)
3. Insert the Toe and Heel devices into the Mounting Frame.
4. Check for correspondence of the guiding lines, which need to  

meet at the same height.
5. Select the correct drill holes using the font color of the binding,  

(In the picture: green)

TLT Expedition.

LTR 105, Superlite 150.

Frame for modular assembly jig.

MODULAR MOUNTING FRAME
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TOUR VARIO 2.0 POLE
Justerbar teleskop stav med aluminium 
overrør og karbon underdel, solid og med god 
pendel. Friksjonslås for valgfri lengdejuste-
ring. Komfortabelt skumgrep med hardplast 
topp for justering av hælløftere i farten, samt 
forlenget grep for flere gripemuligheter under 
traversering.

 y Trinse: 2K Powder Basket
 y Grep: 2K Grip
 y Materiale: Aluminium, Karbon.

Lengde: 105 - 145 cm
Vekt: 224 gram

Pris: 1499,-
Lev. varenr: 270382

SPEED POLE
Fastlengde stav med overdel i karbon 
og nedre del i titanal. Lett overdel sikrer 
lett egenvekt og god pendel. Nedre del 
forsterket med titanal gjør den driftsikker 
og spesielt bra i mellomsesongene hvor 
stavene er mer utsatt for slag og støt. 
Klassisk og minimalistisk nordisk grep, 
lett og fleksibel trinse.

 y Trinse: Butterfly Basket 2.0
 y Grep: Nordic grip
 y Driftsikker
 y Materiale: Karbon, Titanal

Vekt: 154 gram
Lengde 115-145cm

Pris: 1299,-
Lev. varenr: 270400 

Skistavlinja til Dynafit er rendyrket for toppturbruk. Her har vi alt fra fast-lengde race staver i full 
karbon, til justerbare teleskopstaver til vanlig toppturbruk. Stavene er minimalistiske og lette. 
Teleskopstavene er utstyrt med en smart låsemekanisme som hindrer staven i å kollapse ved tung 
belastning. Her er det full fokus på funksjonalitet og lav vekt. 

SPEED VARIO 2.0 POLE
Lett og stiv karbon teleskopstav med frik-
sjonslås for trinnløs justering av lengde. 
Komfortabelt skumgrep med hardplast 
topp for justering av hælløftere i farten, 
samt forlenget grep for flere gripemulighe-
ter under traversering.

 y Trinse: 2K Powder
 y Grep: 2K Grips
 y Materiale: 100% Karbon

Lengde 105-145cm
Vekt: 208  gram

Pris: 1999,-
Lev. varenr: 270381 

TOUR POLE
Lett og stiv aluminiumsstav med ekstra 
langt EVA grep. For de som ønsker det 
mest driftssikre alternativet, for lengre 
turer eller ekspedisjoner.

 y Trinse: 2K Powder
 y Grep: 2K Grip
 y Driftsikker
 y Materiale: 100% Aluminium

Lengder: 110-145 cm
Vekt: 178 gram

Pris: 899,-
Lev. varenr:  270383

STAVER

Fixed Length 
Pole

Rigidity

EVA Grip 
Extention

EVA Grip 
Extention

EVA Grip 
Extention

Length 
Adjustable

Length 
Adjustable

Pressure Lock 
System

Pressure Lock 
System
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STAVER

BUTTERFLY BASKET 2.0
Spesialdesignet konkurransestav for skialpinisme. 
Ultralett stav lagd i 100% karbon.

 y To størrelser for større kontaktflate
 y Godt grep på is og god bæreevne i dypsnø
 y Lettvekt for god pendel

Pris: 349,-
Lev. varenr:  219157

POWDER BASKET 
Trinse for Dynafit Speed og Tour staver.

Pris: 89,-
Lev. varenr:  175970

CARBONIO BASKET
Trinse til carbonio staver.

Pris: 229,-
Lev. varenr:  259865

SPEEDFIT VARIO
Solid teleskopstav i aluminium for maks 
driftsikkerhet. Fremdeles er vekten hold lav, 
og pendelen god. Komfortabelt skumgrep 
med “nebb” i plast øverst for justering av 
hælløftere i farten, samt forlenget grep for 
flere gripemuligheter under traversering..

 y Trinse: 2K Powder Basket
 y Grep: 2K Grip
 y Materiale: Aluminium

Lengde: 105 - 145cm
Vekt: 235 gram

Pris: 1499,-
Lev. varenr:  270395

BLACKLIGHT PRO POLE
Hvorfor bære mer enn du må? 
Denne fastlengdestaven har lang gripe-
sone, smalt håndtak og er ekstremt lett og 
stiv. Materialene som er brukt er en kombi-
nasjon mellom karbon i øvre del og kevlar 
karbon nedre del for økt styrke.

 y Langt grepsone i skum
 y Materialer i karbon og kevlar karbon
 y Fastlengde

Lengde: 115,120,125,130,135,140cm
Vekt: 152 gram

Pris: 1699,-
Lev. varenr:  297762

DNA
Dynafit sin letteste og stiveste konkurranse 
fastlengdestav i 100% karbon. 

 y Materiale: 100% karbon
 y XC Carbid tupp
 y Nordic grip
 y Butterfly trinse

Lengde: 115,120,125,130,135,140,145 
cm
Vekt: 133 gram

Pris: 1399,-
Lev. varenr:  297789

Fixed Length 
Pole

Fixed Length 
Pole

Rigidity

RigidityRock 
Protection

EVA Grip 
Extention

Length 
Adjustable

Pressure Lock 
System
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SPEEDSKINS
Det er anerkjente Pomoca som lager Dynafit sine skifeller. Fellene består av 
70 % mohair og 30 % nylon og er av kvaliteten “Pomoca Climb Pro Glide”. 
Denne sammensetningen gir det både god glid og godt feste. Fibrene i felledu-
ken er behandlet med GLIDE technologi som gir fellene yterligere god glid. Alle 
Dynafit sine feller er ferdig tilskåret skiene, og har et meget enkelt og effektivt 
festsystem både fram og bak. 

Patentert klikksystem
Feller + ski = En ultralett enhet
Holder snøen ute, og gummistroppene en enkle å bytte

Trelags struktur
Vanlige feller = Hår + støttemateriale
Dynafit feller = Hår + membran + støttemateriale = Virkelig forskjell

Vanntett
Membran = vannbarriere = Mindre oppbygging av snø

Forebygger oppbygging av snø
Membran + vannavstøting = Mindre oppbygging av snø

Ultragod glid
Spesial finish = Førsteklasses glid

Grepet til en snøleopard
Nøye utvalgte materialer + høy kvalitet = Suveren glid/grep/ba-
lanse og svært god slitestyrke

Model Lengder (cm) Vekt Pris Varenummer

Race

DNA/Mezzalama 161 128 g (161cm) 1799,- 219273

Speed

Pin Skin Blacklight Pro 158,165,172,178 158g (158cm) 2899,- 298238

Blacklight 74 158,165,172 205g (165cm) 2699,- 298213

Blacklight 80 151,158,165,172,178 220g (172cm) 2699,- 298217

Blacklight 88 158,165,172,178,184 232g (172cm) 2799,- 298222

Blacklight 95 165, 172, 178, 184 232g (172cm) 2799,- 321372

Tour

Radical 88 151, 158, 166, 174, 182 232g (174 cm) 1999,- 321385

Seven Summits 149, 158, 166, 174, 182 214 g(166cm) 1899,- 297745

Seven Summits Youngstar 120,130,140,150,160 174g (140cm) 1499,- 297739

Free

Beast 98 163,170,177,184 300g (177cm) 2899,- 219345

Beast 108 173,181,188,194 390 g(181cm) 3199,- 219350

SKIFELLER

ALPINE BOTTLE 
HOLDER
Isolert flaskeholder, kan festes på 
alle Dynafitsekker eller andre sek-
ker med tverrgående strikk/bånd 
på skulderstroppen.

Pris: 199,-
Lev. varenr: 157637                           

FLASK   
Myk drikkeflaske som enkelt kan komprimeres mens du 
drikker, og på den måte slipper en en risting fra vannet. 
Passer i lommene på de fleste løpesekker.  

250 ML  Varenr 202519  Pris: 149,-
500 ML  Varenr 202520  Pris: 199,-
                        

RACE THERMO BOTTLE  
Isolert drikkeflaske til de kalde dagene

 y 620 ml
 y 113 gram

Pris: 299,-
Lev. varenr: 244513                           

RACE BOTTLE  
Lett BPA fri drikkeflaske fra annerkjente 
Camelback. 

 y 710ml
 y Vekt 91 gram

Pris: 229,-
Lev. varenr: 244512                           

ALPINE UNIVERSAL 
BOTTLE HOLDER
Isolert flaskeholder, kan festes 
på de fleste typer sekker. Festes 
på skulderstroppen for å enkelt 
nå tak i drikkeflasken.

Pris: 199,-
Lev. varenr: 186277                           

DIVERSE
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DIVERSE

DEEP SNOW BAND 
Djupsnøbånd som festes på bindingen, gjør det lettere å finne igjen 
skien om du mister den i djupsnøen.

Pris:  99,-
Lev. varenr: 143718 

TOURING REPAIR KIT
Et ”kjekt å ha” sett for å kjapt gjøre midlerti-
dige reparasjoner av utstyret på toppturer.

 y strips 
 y trinse
 y skistropp
 y fellevoks
 y liten bit fellelim
 y toppfeste for Dynafit feller

Vekt: 59 g 

Pris: 249,-
Lev. varenr: 163769

BINDING TORX TOOL    
Torx-bit for bindingsmontering, og for justering av de nyeste Dynafit 
bakbindingene

Pris:  399,-
Lev. varenr: 137406

DEMO BOARD RADICAL 1
Hvite utstillingsplater som passer til de 
forskjellige Dynafit-bindingene. 
vare nr: 219452

DEMO BOARD RADICAL 2
Hvite utstillingsplater som passer til de 
forskjellige Dynafit-bindingene. 
vare nr: 219455

DEMOBOARD SPEEDLINE
vare nr: 219462

HOJI FREE SPOILER
For å oppnå en mer aggressiv vinkel i skaftet på 
følgende modeller:
Hoji PX, Hoij Pro Tour
Passer ikke til Hoji PU
Gir deg muligheten til å velge mellom 11 og 17 
grader vinkel.
NB: Har du Hoji Free er denne allerede inkludert.
Str 26,5 passer 25-26,5, str 30,5 passer 27-31,5

Pris: 299,-
Varenr: 271982

SKIFELLERHELMET

DNA HELMET
Ultralett konkurransehjelm sertifisert både som skihjelm og klatrehjelm. 
Godt ventilert og enkel å justere med BOA 360 strammesystem

 y God ventilasjon
 y Dobbelsertifisert (EN12492 og EN1077)
 y Lav vekt
 y Hodelyktfeste

Hvem passer denne for?
Til deg som vil ha en lett og trygg hjelm til konkurranse og raske toppturer
Vekt - 300 g

Pris:  3199,-
Lev. varenr: 244253
                         

RADICAL HELMET
Lett hjelm for konkurranse og trening. Denne tar du på og glemmer, med 
16 ventilasjonshull vil ikke denne få topplokket til å koke over. 
Magnetisk stropp er svært enkel å bruke. Komfortabel stramming med hjul 
i nakken..

 y 16 ventilasjonshull
 y Magnetisk stropp
 y 4 klips for lyktestropper
 y UNI (56-62cm)

Vekt - 230 g

Pris:  1899,-
Lev. varenr: 244794                           
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SPEED 28
Lett og minimalistisk topptursekk på 28l. Perfekt sekk for deg som går 
raske dagsturer i fjellet. Sekken har glidelås i full lengde inn til hoved-
rommet, slik at du raskt og enkelt får tilgang til innholdet i sekken. Ana-
tomisk utformet med pustende skulderstropper og airmesh ryggpanel, 
for optimal passform og komfort.

 y Safety box for oppbevaring av stegjern
 y Hjelmfeste
 y Kompatibel med drikkesystem
 y Avtagbar flaskeholder
 y Avtagbart hurtigskifeste
 y Isøksfiksering
 y Separat rom for skredutstyr
 y Vanntett lomme for mobil

Materiale: Nylon 210/D Ripstop, 
Aluminium
Vekt: 520 gr

Pris:  1599,-
Lev. varenr: 220227              

SPEED 20
Superlett og minimalistisk topptursekk på 20l. Perfekt sekk for deg 
som går raske dagsturer i fjellet. Sekken har glidelås på siden inn 
til hovedrommet, slik at du raskt og enkelt får tilgang til innholdet 
i sekken. Anatomisk utformet med pustende skulderstropper og 
airmesh ryggpanel, for optimal passform og komfor

 y Safety box for oppbevaring av stegjern
 y Hjelmfeste
 y Kompatibel med drikkesystem
 y Avtagbar flaskeholder
 y Avtagbart hurtigskifeste
 y Isøksfiksering
 y Separat rom for skredutstyr
 y Vanntett lomme for mobil

Materiale: Nylon 210/D Ripstop, 
Aluminium
Vekt: 420 gr

Pris:  1399,-
Lev. varenr: 219164              

DNA 16
Superlett konkurransesekk  med en rekke oppdateringer. Sekken 
er spekket med alle de detaljene du trenger. 

 y Rope Partner Support System (om du må kjøre i tau)
 y Drikkesystem
 y Tilgang til hovedrommet med full lengde sideglidelås
 y Hurtigfeste til isøks
 y Avtagbart ski-bæresystem
 y Safety box til stegjern etc.
 y Magnetisk skifiksering
 y Høydejustering på brystspenna
 y Godt ventilerte skulderstropper

Material: Nylon 210/D Ripstop
Vekt 240 gram
Volum: 16 liter

Pris:  1599,-
Lev. varenr: 320900              

BLACKLIGHT PRO BACKPACK
En dyrere, sterkere og lettere sekk skal du lete lenge etter. Black-
light Pro er en helt spesiell sekk. Den er produsert i Dyneema som 
er et svært lett og har en strekkfasthet som er 15 ganger høyere 
en stål!

 y Anatomisk utformet
 y Integrert safety boks (med rask tilgang fra utsiden)
 y Hjelmfeste
 y Taufeste fra utsiden
 y Vanntett lomme
 y Anatomisk utformede 

skulderstropper
 y Hurtig ski-bæresystem
 y Isøksfeste
 y Daisy chain
 y Volum: 30 liter

Materiale: Nylon 210/D 
Ripstop, Aluminium
Vekt: 540 gr

Pris:  3499,-
Lev. varenr: 297449              

SEKKER

NYHET
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RADICAL 23 
Dynafit er gode på å lage lette topptursekker med mange smarte 
detaljer. Radical 23 er en av disse og er svært godt egnet til vanlig 
toppturbruk, der du ikke skal drasse med deg all verden i sekken. 
Sekken har blant annet: 

 y Hjelmfeste
 y Drikkesystem og avtagbar flaskeholder
 y Vanntett lomme til mobil etc.
 y Anatomisk og luftig rygg
 y Luftige skulderstropper
 y Tilgang til hovedrommet med full lengde sideglidelås
 y Avtagbar plate i ryggen
 y Meshlommer på utsiden av sekken
 y Isøksfeste
 y Egen avdeling til skredutstyr

Vekt: 580 gram
Volum: 23  liter

Pris:  1899,-
Lev. varenr: 320911              

RADICAL 28
Dynafit er gode på å lage lette topptursekker med mange smarte 
detaljer. Dette er en litt større utgave av Radical 23 og rommer det 
du trenger til en vanlig dag i fjellet. 
Sekken har blant annet: 

 y Hjelmfeste
 y Drikkesystem og avtagbar flaskeholder
 y Vanntett lomme til mobil etc.
 y Anatomisk og luftig rygg
 y Luftige skulderstropper
 y Tilgang til hovedrommet med full lengde sideglidelås
 y Avtagbar plate i ryggen
 y Meshlommer på utsiden av sekken
 y Isøksfeste
 y Egen avdeling til skredutstyr

Vekt: 640 gram
Volum: 28 liter

Pris:  2099,-
Lev. varenr: 320915              

Felles for alle Dynafit sekker

Bæresystem for ski 
med stropper og 
hurtigfeste (krok) 
diagonalt

Flaskeholder som 
kan fjernes                                       

”Safty box”. Eget 
rom for stegjern i 
bunn av sekken, 
med enkel tilgang 
mens sekken er på 
ryggen

Eget rom for sikker-
hetsutstyr

Drikkeblærekom-
patibel

Hjelmfeste

NYHET

NYHET
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EXPEDITION 30 
Ny ultralett ekspedisjonssekk med roll-top. Vanntett og kun 560 
gram.

 y Anatomisk utformet
 y Integrert safety boks (med rask tilgang fra utsiden)
 y Hjelmfeste
 y Taufeste fra utsiden
 y Vanntett lomme
 y Anatomisk utformede skulderstropper
 y Hurtig ski-bæresystem
 y Isøksfeste
 y Roll-top
 y Daisy chain
 y Materialet: Nylon 210D/Ripstop
 y Volum: 30 liter

Materiale: Nylon 210/D Ripstop, Aluminium
Vekt: 560 gr

Pris:  1999,-
Lev. varenr: 297445              

FREE 30 W
Frikjøringssekk, spekket med gode tekniske løsninger.
Topptursekk med mange smarte detaljer. Sekken rommer det meste man skulle behøve 
til en god dag i fjellet. Kortere rygg for allsidig passform til damer og kortere personer!

 y Integrert drikkesystem
 y Vanntett lomme til telefon etc.
 y Integrert safety box
 y Avtagbart ski- bæresystem
 y Høydejustering på brystspennen
 y Avtagbar flaskeholder
 y Isøksfeste
 y Egen avdeling til skredsikkerhetsutstyr
 y Meshlommer på utsiden av sekken

Volum 30 liter
Vekt: 870 gram

Pris:  2299,-
Lev. varenr: 320932              

FREE 32 
Frikjøringssekk, spekket med gode tekniske løsninger.
Topptursekk med mange smarte detaljer. Sekken er romslig nok til det du trenger å ha med 
deg til en innholdsrik og variert dag i fjellet.  

 y Integrert drikkesystem
 y Vanntett lomme til telefon etc.
 y Integrert safety box
 y Avtagbart ski- bæresystem
 y Høydejustering på brystspennen
 y Avtagbar flaskeholder
 y Isøksfeste
 y Egen avdeling til skredsikkerhetsutstyr
 y Meshlommer på utsiden av sekken

Volum 32 liter
Vekt: 930 gram

Pris:  2299,-
Lev. varenr: 320927              

SEKKER

NYHET

NYHET
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G3 leverer en komplett linje skimodel-
ler for alle som vil utfordre elementene 
utenfor tråkkemaskinenes rekkevidde. I 
sortimentet vil du finne alt fra lettvekts 

toppturski til breie frikjøringski som 
gjerne kan kjøres med alpinbindinger. 
Uansett hvilke binding du har tenkt å 
sette på, og uansett om du liker lange 

turer, korte turer eller heis:  
Vi garanterer at G3 leverer varene.
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SEEKr Performance Touring
Frikjøringsinspirert form og konstruksjon møter neste generasjons karbonopp-
bygning. Ytelsen du forventer, den lette vekten du har lengtet etter

FELLES FOR SEEKr
 y Nylon topplag
 y Polyurethan sidevegger for styrke og demping
 y Triaxial sydd karbonfibre gir styrke, redusert 

vekt og økt torsjonsstivhet
 y 3D frest poppel og paulownia trekjerne.
 y Titanal aluminiumsforsterkning i monterings-

punkt
 y Innebygde magneter som holder skiene 

sammen ved bæring

SLIGHT CAMBER WITH 
EARLY RISE

Early rise lavprofil ”steatlh” tail Lavere rocker med lang radius Høy rocker med lang radius

SEEKr 110
SEEKr tar den moderne og prisvinnende Flyride 
Pluss-oppbygningen og kombinerer den med en mo-
derne og leken form. Lek, drift og surf deg gjennom 
den neste pudderdagen med et djevelsk smil rundt 
munnen. 
3D-frest trekjerne i poppel og paulownia, gjør at ski-
ene får en solid, men likevel lett oppbygning. Triaxial 
karbonfiber gir torsjonsstivheten og tryggheten som 
er forventet av en slik ski. Ved å benytte seg av 
Polyurethane i sideveggene føles skiene roligere på 
hardt og isete føre, noen som gjør den til et sikker-
stikk under typiske norske forhold. Med 2 millimeter 
spenn under foten, rocker og taper i tupp og tail, er 
dette en leken men stabil ski bygd for norske forhold. 
Hvem passer denne skia for?
For deg som vil ha ei brei ski som har stabiliteten og 
flyten til å takle det meste av føre.

Pris: 9999,-  
Lev. varenr: 243686 

           

Lengde Mål Radius Vekt pr. ski

172cm 139-110-127 18,2m 1470gram

180cm 139-110-127 19,9m 1540gram

188cm 139-110-127 21,7m 1610gram

Glossy og lett overdel i nylon 
Polyurethan sidevegger for energiabsorbasjon og holdbarhet
Rockwoll c48-stålkant er skarpe og holdbare
Triaxial karbonfiberlag for torsjonsstivhet og lav vekt
Lett men likevell sterk 3D frest trekjerne i paulownia og poppel
P-Tex 2000 Electra-såle for holdbarhet, gli og god absorbsjon av voks
Monteringsplate i aluminium
Quadaxial karbonfiber har en eksepsjonell styrke-til-vekt-ratio
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SEEKr

SEEKr 100
Allrouderen du har drømt om!
SEEkr 100 er latterlig lett, men likevel aggressiv nok for utfor-
drende føre. 100mm under foten er “sweet-spoten” for ei ski som 
du kan forventet funker på det meste av Norske forhold. Tip- og tail 
rocker gjør at skien holder seg oppe i løs snø, samtidig som taper 
frem og bak gjør at skien ikke henger på gjennomslagsføre.
  
3D-frest trekjerne i poppel og paulownia, gjør at skiene får en 
solid, men likevel lett oppbygning. Triaxial karbonfiber gir torsjons-
stivheten og tryggheten som er forventet av en slik ski. Ved å 
benytte seg av Polyurethane i sideveggene føles skiene roligere på 
hardt og isete føre, noen som gjør den til et sikkerstikk under nor-
ske forhold. Med 2 millimeter spenn under foten, rocker og taper i 
tupp og tail er dette en leken men stabil ski.  Innebygde magneter 
gjør det ekstra enkelt å sette sammen skiene både med og uten 
stoppere, og gjør kjappe overganger til ski på skulder eller ski på 
sekk mer effektivt og raskere.  
Hvem passer denne skia for?
For deg som vil ha ei brei ski som har stabiliteten og flyten til å 
takle det meste av føre.   

Pris: 9499,- 
Lev. varenr: 299840            

Lengde Mål Radius Vekt pr. ski

162cm 132-100-120mm 14,5m 1340gram

170cm 132-100-120mm 16,4m 1400gram

178cm 132-100-120mm 18,3m 1470gram

186cm 132-100-120mm 20,2m 1530gram
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SEEKr

Swift 

Frikjøringsinspirert form og konstruksjon møter neste generasjons karbonopp-
bygning. Ytelsen du forventer, den lette vekten du har lengtet etter

Swift  er en serie med utstyr som er designet og produ-
sert for mindre utøvere. 
Dette er ikke spesifikke dame, junior eller nybegynner 
modeller. Swift produkter er tilpasset mindre voksne 
og unger som vil komme seg på tur og ha utstyr som er 
skreddersydd for dem.

FELLES FOR SEEKr
 y Nylon topplag
 y Polyurethan sidevegger for styrke og demping
 y Triaxial sydd karbonfibre gir styrke, redusert 

vekt og økt torsjonsstivhet
 y 3D frest poppel og paulownia trekjerne.
 y Titanal aluminiumsforsterkning i monterings-

punkt
 y Innebygde magneter som holder skiene 

sammen ved bæring

SLIGHT CAMBER WITH 
EARLY RISE

Early rise lavprofil ”steatlh” tail Lavere rocker med lang radius Høy rocker med lang radius

SEEKr 110 SWIFT 
Det er leketid i fjellet.
SEEKr tar den moderne og prisvinnende Flyride 
Pluss-oppbygningen og kombinerer den med en mo-
derne og leken form. Lek, drift og surf deg gjennom 
den neste pudderdagen med et djevelsk smil rundt 
munnen.
3D-frest trekjerne i poppel og paulownia, gjør at ski-
ene får en solid, men likevel lett oppbygning. Triaxial 
karbonfiber gir torsjonsstivheten og tryggheten som 
er forventet av en slik ski. Ved å benytte seg av 
Polyurethane i sideveggene føles skiene roligere på 
hardt og isete føre, noen som gjør den til et sikker-
stikk under typiske norske forhold. Med 2 millimeter 
spenn under foten, rocker og taper i tupp og tail, er 
dette en leken men stabil ski bygd for norske forhold.  
Innebygde magneter gjør det ekstra enkelt å sette 
sammen skiene både med og uten stoppere, og gjør 
kjappe overganger til ski på skulder eller ski på sekk 
mer effektivt og raskere.  
Hvem passer denne skia for?
For deg som vil ha ei brei ski som har stabiliteten og 
flyten til å takle det meste av føre.

Pris: 9999,-  
Lev. varenr: 299853 

           

Lengde Mål Radius Vekt pr. ski

164cm 139-110-127 16,4m 1400gram

172cm 139-110-127 18,2m 1470gram

Glossy og lett overdel i nylon 
Polyurethan sidevegger for energiabsorbasjon og holdbarhet
Rockwoll c48-stålkant er skarpe og holdbare
Triaxial karbonfiberlag for torsjonsstivhet og lav vekt
Lett men likevell sterk 3D frest trekjerne i paulownia og poppel
P-Tex 2000 Electra-såle for holdbarhet, gli og god absorbsjon av voks
Monteringsplate i aluminium
Quadaxial karbonfiber har en eksepsjonell styrke-til-vekt-ratio
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SEEKr

SEEKr 100 SWIFT  
Allrouderen du har drømt om!
SEEkr 100 er latterlig lett, men likevel aggressiv nok for utfordren-
de føre. 100mm under foten er “sweet-spoten” for ei ski som du 
kan forventet funker på det meste av norskt føre. Tip- og tail rocker 
gjør at skien holder seg oppe i løs snø, samtidig som taper frem og 
bak gjør at skien ikke henger på gjennomslagsføre.
  
3D-frest trekjerne i poppel og paulownia, gjør at skiene får en 
solid, men likevel lett oppbygning. Triaxial karbonfiber gir torsjons-
stivheten og tryggheten som er forventet av en slik ski. Ved å 
benytte seg av Polyurethane i sideveggene føles skiene roligere på 
hardt og isete føre, noen som gjør den til et sikkerstikk under Nor-
ske forhold. Med 2 millimeter spenn under foten, rocker og taper i 
tupp og tail er dette en leken men stabil ski.  Innebygde magneter 
gjør det ekstra enkelt å sette sammen skiene både med og uten 
stoppere, og gjør kjappe overganger til ski på skulder eller ski på 
sekk mer effektivt og raskere. 
Hvem passer denne skia for?
For deg som vil ha ei brei ski som har stabiliteten og flyten til å 
takle det meste av føre 

Pris: 9499,- 
Lev. varenr: 299845           

Lengde Mål Radius Vekt pr. ski

154cm 132-100-120mm 12,6m 1290gram

162cm 132-100-120mm 14,5m 1340gram

170cm 132-100-120mm 16,4m 1400gram
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FINDr 102
Kanadiskprodusert ski for djupsnø i høyfjellet. 
Ei ski bygd for å utmerke seg i fjellet: svært god i 
djupsnø, men takler all slags skiftende føre. Bygd 
med en tradisjonell profil, spenn under foten for 
maksimalt grep, og med rocker i tuppen for ekstra 
løft i løssnø. 
Splitt i tailen gjør at fellene sitter bedre, og sklir ikke 
av underveis på turen opp. 
FlyRide Plus konstruksjonen som kombinerer 3D-
frest trekjerne med triaksiale glassfiber, gir ei farts-
stabil og torsjonssterk ski som takler krevende føre
Hvem passer denne skia for?
For deg som vil ha ei allsidig toppturski som er aller 
best i løssnø

Pris: 9999,-  
Lev. varenr: 270001 

           

De optimale toppjagerne. Klassisk form, stive, superlette og aggressive. Klar for 
din neste tekniske ryggtravers, eller klassiske topptur. 

Ski Mountaineering

Lengde Mål Radius Vekt pr ski

174cm 133-102-120mm 21,4m 1390gram

179cm 133-102-120mm 22,6m 1440gram

184cm 133-102-120mm 23,9m 1500gram

189cm 133-102-120mm 25,2m 1550gram

FINDr

FELLES FOR FINDr
 y Nylon topplag
 y Polyurethan sidevegger for styrke og demping
 y Triaksial sydd karbonfiber - styrke, redusert vekt og 

økt torsjonsstivhet
 y 3D-formet trekjerne laget av bærekraftig, kanadisk 

osp - lett, livlig og bra!
 y Titanal aluminiumsforsterkning i monteringspunkt
 y Made in Canada 

Glossy og lett overdel i nylon 
Polyurethan sidevegger for energiabsorbasjon og holdbarhet
Rockwoll c48-stålkant er skarpe og holdbare
Triaxial karbonfiberlag for torsjonsstivhet og lav vekt
Lett men likevell sterk 3D frest trekjerne i bærekraftig Kanadisk Asp 
P-Tex 2000 Electra-såle for holdbarhet, gli og god absorbsjon av voks
Monteringsplate i aluminium
Quadaxial karbonfiber har en eksepsjonell styrke-til-vekt-ratio
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TRADITIONAL CAMBER 
WITH EARLY RISE
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FINDr 94
Et arbeidsjern med 94 mm bredde under foten gir ei effektiv og 
allsidig ski som takler all slags føre. Rocker i tuppen gir den løft og 
flyt i pudder, FlyRide Plus konstruksjonen som kombinerer 3D frest 
trekjerne med triaxiale karbonfibre, gir ei fartstabil og torsjonssterk 
ski som takler krevende føre. Innsving helt frem gir deg muligheten 
til å angripe svingen og få maks respons på hard snø. 
Splitt i tailen gjør at fellene sitter bedre, og sklir ikke av underveis 
på turen opp. 
Hvem passer denne skia for?
Kjøreren som vil ha ei ski til alt. Ifra toppturer på rufsete, vindpåvir-
ket snø, til slushkrusing på myk vårsnø.   

Pris: 9999,- 
Lev. varenr: 269986          

FINDr 86
Svært lett men solid ski, som er perfekt for de lengre og bratte 
vårskiturene. 
FINDr 86 er ei ski bygd for alpinisme. Perfekt for de lengre og mer 
krevende turene på vårsnø. Med sin lave vekt kjennes den lett på 
foten under anmarsjen, lett på sekken under ranglingen, og enkel å 
manøvrere i de minste rennene. 
Klassisk oppbygning med spenn under fot og innsving helt frem, gir 
den maksimalt grep på krevende føre, samtidig som rocker i tuppen 
gir løftet du behøver i tørrsnøen i nordhelningene. 
Splitt i tailen gjør at fellene sitter bedre, og sklir ikke av underveis 
på turen opp. En liten hendig detalje er enn innebygd magnet som 
gjør at skiene holder seg sammen, og ikke sklir fra hverandre.
Hvem passer denne skia for?
Toppturentusiasten og guidene som vil ha ei ski for de lengre og 
mer krevende turene, som skal takle isete og bratte nedkjøringer

Pris: 9499,- 
Lev. varenr: 269995               

Lengde Mål Radius Vekt pr ski

172cm 122-86-109mm 17,1m 1250gram

177cm 122-86-109mm 18,2m 1310gram

182cm 122-86-109mm 19,2m 1360gram

Lengde Mål Radius Vekt pr ski

172cm 126-94-113mm 19,4m 1340gram

177cm 126-94-113mm 20,7m 1400gram

182cm 126-94-113mm 22,2m 1450gram

187cm 126-94-113mm 23,7m 1510gram

FINDr
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FINDr 102 SWIFT
Kanadiskprodusert ski for djupsnø i høyfjellet. 
Ei ski bygd for å utmerke seg i fjellet: svært god i 
djupsnø, men takler all slags skiftende føre. Bygd 
med en tradisjonell profil, spenn under foten for 
maksimalt grep, og med rocker i tuppen for ekstra 
løft i løssnø. 
Splitt i tailen gjør at fellene sitter bedre, og sklir ikke 
av underveis på turen opp. 
FlyRide Plus konstruksjonen som kombinerer 3D-
frest trekjerne med triaksiale glassfiber, gir ei farts-
stabil og torsjonssterk ski som takler krevende føre
Hvem passer denne skia for?
For lette løpere som vil ha ei toppturski med god flyt 
i løssnø

Pris: 9999,-  
Lev. varenr: 270001 

           

De optimale toppjagerne. Klassisk form, stive, superlette og aggressive. Klar for 
din neste tekniske ryggtravers, eller klassiske topptur. 

Ski Mountaineering

Lengde Mål Radius Vekt pr. ski

164cm 133-102-120mm 18,6m 1280gram

169cm 133-102-120mm 20,0m 1330gram

174cm 133-102-120mm 21,4m 1390gram

FINDr

FELLES FOR FINDr SWIFT
 y Nylon topplag
 y Polyurethan sidevegger for styrke og demping
 y Triaksial sydd karbonfiber - styrke, redusert vekt og 

økt torsjonsstivhet
 y 3D-formet trekjerne laget av bærekraftig, kanadisk 

osp - lett, livlig og bra!
 y Titanal aluminiumsforsterkning i monteringspunkt
 y Innebygde magneter som holder skiene sammen 

ved bæring
 y Made in Canada 

Glossy og lett overdel i nylon 
Polyurethan sidevegger for energiabsorbasjon og holdbarhet
Rockwoll c48-stålkant er skarpe og holdbare
Triaxial karbonfiberlag for torsjonsstivhet og lav vekt
Lett men likevell sterk 3D frest trekjerne i bærekraftig Kanadisk Asp 
P-Tex 2000 Electra-såle for holdbarhet, gli og god absorbsjon av voks
Monteringsplate i aluminium
Quadaxial karbonfiber har en eksepsjonell styrke-til-vekt-ratio
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FINDr 94 SWIFT
Et arbeidsjern med 94 mm bredde under foten gir ei effektiv og 
allsidig ski som takler all slags føre. Rocker i tuppen gir den løft og 
flyt i pudder, FlyRide Plus konstruksjonen som kombinerer 3D frest 
trekjerne med triaxiale karbonfibre, gir ei fartstabil og torsjonssterk 
ski som takler krevende føre. Innsving helt frem gir deg muligheten 
til å angripe svingen og få maks respons på hard snø. 
Splitt i tailen gjør at fellene sitter bedre, og sklir ikke av underveis 
på turen opp. 
Hvem passer denne skia for?
Små eller lette løpere som vil ha ei ski til alt. Ifra toppturer på 
rufsete, vindpåvirket snø, til slushkrusing på myk vårsnø.   

Pris: 9999,- 
Lev. varenr: 269986          

FINDr 86 SWIFT
Svært lett men solid ski, som er perfekt for de lengre og bratte 
vårskiturene. 
FINDr 86 er ei ski bygd for alpinisme. Perfekt for de lengre og mer 
krevende turene på vårsnø. Med sin lave vekt kjennes den lett på 
foten under anmarsjen, lett på sekken under ranglingen, og enkel å 
manøvrere i de minste rennene. 
Klassisk oppbygning med spenn under fot og innsving helt frem, gir 
den maksimalt grep på krevende føre, samtidig som rocker i tuppen 
gir løftet du behøver i tørrsnøen i nordhelningene. 
Splitt i tailen gjør at fellene sitter bedre, og sklir ikke av underveis 
på turen opp. En liten hendig detalje er enn innebygd magnet som 
gjør at skiene holder seg sammen, og ikke sklir fra hverandre.
Hvem passer denne skia for?
Lettere tioppturentusiaster som vil ha ei ski for de lengre og mer 
krevende turene, som skal takle isete og bratte nedkjøringer

Pris: 9499,- 
Lev. varenr: 269995               

Lengde Mål Radius Vekt pr ski

162cm 122-86-109mm 15,2m 1140gram

167cm 122-86-109mm 16,2m 1200gram

172cm 122-86-109mm 17,1m 1250gram

Lengde Mål Radius Vekt pr. ski

154cm 126-94-113mm 14,7m 1180gram

162cm 126-94-113mm 16,7m 1230gram

167cm 126-94-113mm 18,0m 1290gram

172cm 126-94-113mm 19,4m 1340gram

FINDr
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ROAMr 108
Frikjøringsorientert ski med lengre tupp-rocker 
og en større svingradius enn lillebror ROAMr 
100.
ROAMr 108 er en perfekt ski for deg som tilbrin-
ger 70% av dagene på tur, og 30% i heisen- alt-
så ei ski som takler de fleste forhold som moder 
natur sender din vei. 2-lags Titanal konstruksjon 
gjør skien fartsstabil og rolig i høy fart, dette 
kombinert med Polyurethane sidevegger gir 
ei pålitelig men likevel leken ski.  Innebygde 
magneter gjør det ekstra enkelt å sette sammen 
skiene både med og uten stoppere, og gjør 
kjappe overganger til ski på skulder eller ski på 
sekk mer effektivt og raskere. 
Hvem passer denne skia for?
Hverdagshelten som hovedsakelig vil ha ei ski å 
jakte pudder med, men som også holder skjæ-
ret på preparert underlag

Pris: 7999,-
Lev. varenr: 217398               

Lengde Mål Radius Vekt (pr. stk.)

171 cm 139-108-124 mm 21,8 m 1830 g

178 cm 139-108-124 mm 23,6 m 1910 g

185 cm 139-108-124 mm  25,4 m  2000 g

192 cm 139-108-124 mm  27,4 m  2090 g

Lightweight All-Mountain
De ekte allroundskiene. Skal du ha ett par ski finnes de i Boundary familien.

ROAMr

FRIKJØRINGSROCKER

FELLES FOR ROAMr
 y Teksturert nylon topplag for holdbarhet.
 y Joyride Plus konstruksjon; 2 lags titanal, 

paulownia trekjerne, utfresninger på si-
den for redusert masse, og polyurethane 
sidevegger

 y Unik konstruksjon; rocker i fram- og bak-
tupp, med spenn under foten.

 y Innebygde magneter som holder skiene 
sammen ved bæring

Stealth Razor Edge-profil reduserer vekt
7000 serie Titanal-aluminium
Lett men likevel sterk trekjerne i paulownia og poppel i hele skiens lengde
Polyurethane sidevegger for bedre energiabsorpsjon og holdbarhet.  
Premium nylon topplag. 
Rockwell C48-stålkant er skarpe og holdbare
P-tex 2000 Electra-såle for holdbarhet, gli og god absorberingsevne av voks
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ROAMr 100 SWIFT 
Swift er en serie med utstyr som er designet og produsert for 
mindre utøvere. 
Dette er ikke spesifikke dame, junior eller nybegynner model-
ler. Swift produkter er tilpasset mindre voksne og kidz som vil 
komme seg på tur og ha utstyr som er skreddersydd for dem. 

Skjære store buer på nypreparert silkeføre tidlig på morgenen, 
og jakte pudder på ettermiddagen!
ROAMr er klar til å ta imot uansett hvilket føre du bruker den på. 
2-lags Titanal-forsterkning gjør at den holder seg stabil og sikker i 
stor fart. Polyurethane sidevegger sørger for demping og dermed 
bedre grep mot underlaget. Litt krappere svingradius enn store-
bror ROAMr 108 gjør denne skia mer leken og kvikk i vendinge-
ne.  Innebygde magneter gjør det ekstra enkelt å sette sammen 
skiene både med og uten stoppere, og gjør kjappe overganger til 
ski på skulder eller ski på sekk mer effektivt og raskere. 

Hvem passer denne skia for?
Små eller lette løpere som vil ha ei anvendelig ski som kan bru-
kes i både bakke og på topptur.  

Pris: 6999,-
Lev. varenr: 217414                

Lengde Mål Radius Vekt pr. ski

167cm 135-100-120mm 17,5m 1690gram

172cm 135-100-120mm 18,5m 1750gram

177cm 135-100-120mm 19,6m 1810gram

182cm 135-100-120mm 20,7m 1870gram

187cm 135-100-120mm 21,9m 1930gram

Lengde Mål Radius Vekt pr. ski

157cm 135-100-120mm 16,4m 1620gram

167cm 135-100-120mm 17,5m 1690gram

172cm 135-100-120mm 18,5m 1750gram

ROAMr

ROAMr 100
Skjære store buer på nypreparert silkeføre tidlig 
på morgenen, og jakte pudder på ettermidda-
gen!
ROAMr er klar til å ta imot uansett hvilket føre 
du bruker den på. 2-lags Titanal-forsterkning 
gjør at den holder seg stabil og sikker i stor fart. 
Polyurethane sidevegger sørger for demping og 
dermed bedre grep mot underlaget. Litt krap-
pere svingradius enn storebror ROAMr 108 gjør 
denne skia mer leken og kvikk i vendingene.  
Innebygde magneter gjør det ekstra enkelt å 
sette sammen skiene både med og uten stop-
pere, og gjør kjappe overganger til ski på skulder 
eller ski på sekk mer effektivt og raskere. 
Hvem passer denne skia for?
Skikjøreren som vil ha ei anvendelig ski som 
kan brukes i både bakke og på topptur.   

Pris: 6999,-
Lev. varenr: 217403                
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Big Mountain Touring
Dra på inspirert pudderplanker med lav vekt. 

SLAYr

Lengde Mål Radius Vekt pr. ski

178cm 143-114-128mm 20,5m 1570gram

185cm 143-114-128mm 22,7m 1660gram

190cm 143-114-128mm 24,1m 1690gram

195cm 143-114-128mm 25,5m 1740gram

FELLES FOR SLAYr 
 y Nylon topplag med tekstur forhindrer 

snøklabb
 y Polyurethan sidevegger for styrke og 

demping
 y 2 lagsTriaxial sydd karbonfibre- styrke, 

redusert vekt og økt torsjonsstivhet
 y Titanal i hele skiens lengde
 y Innebygde magneter som holder skiene 

sammen ved bæring

Glossy og lett overdel i nylon
Polyurethan sidevegger for energiabsorbasjon og holdbarhet
2 lag triaxial karbonfiberlag for torsjonsstivhet og lav vekt
7000 serie Titanal-aluminium
Premium 45 graders  Balsatrekjerne for vekt og kjørestabilitet
2 lag triaxial karbonfiberlag for torsjonsstivhet og lav vekt
Full tykkelse stålkanter i rustfritt stål. 
Tykk såle. Sterk, holdbar og rask
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FLAT CAMBER WITH EARLY 
RISE TIP & TAIL

Early rise tail Lavt spenn under foten Early rise tupp

SLAYr 114
Som navnet tilsier så er dette ei “drapå” topp-
turski. SLAYr er ei frikjøringsski i hjertet, som har 
en perfekt sammensetning med tanke på vekt, 
balanse og fartsegenskaper. Artig og lettkjørt ski 
uavhengig av  ferdighetsnivå, som skinner like 
mye på store linjer langt utenfor allfarvei, som 
i lek gjennom skogen i heisen på dype pudder-
dager. 
Moderne oppbygning med flatt spenn under 
foten, og rocker i tupp og bakski gjør dette til ei 
leken og lettkjørt ski. Flat mellomski gjør at du 
beholder stabiliteten i høy fart, samt at rockeren 
i tupp og tail gjør skien “sladdbar” og at den 
søker opp i dypsnøen. 
45 graders Balsatrekjerne med to lag karbon 
fiber gjør skien leken men likevel stiv og stabil i 
høy fart. 
Innebygde magneter gjør det ekstra enkelt å 
sette sammen skiene både med og uten stop-
pere, og gjør kjappe overganger til ski på skulder 
eller ski på sekk mer effektivt og raskere.
Hvem passer denne skia for?
For deg som vil ha ei brei og kjøresterk løssnøski 
som er egnet for topptur.   

Pris: 10999,-
Lev. varenr: 299804                 
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SLAYr 114 SWIFT 
Som navnet tilsier så er dette ei “drapå” toppturski. 
SLAYr er ei frikjøringsski i hjertet, som har en perfekt 
sammensetning med tanke på vekt, balanse og 
fartsegenskaper. Artig og lettkjørt ski uavhengig av  
ferdighetsnivå, som skinner like mye på store linjer 
langt utenfor allfarvei, som i lek gjennom skogen i 
heisen på dype pudderdager. 
Moderne oppbygning med flatt spenn under foten, 
og rocker i tupp og bakski gjør dette til ei leken og 
lettkjørt ski. Flat mellomski gjør at du beholder stabi-
liteten i høy fart, samt at rockeren i tupp og tail gjør 
skien “sladbar” og at den søker opp i dypsnøen. 
45 graders Balsatrekjerne med 2 lags karbonfibre 
gjør skien leken men likevel stiv og stabil i høy fart. 
Innebygde magneter gjør det ekstra enkelt å sette 
sammen skiene både med og uten stoppere, og gjør 
kjappe overganger til ski på skulder eller ski på sekk 
mer effektivt og raskere.
Hvem passer denne skia for?
For lette eller mindre løpere som vil ha ei brei og 
kjøresterk løssnøski som er egnet for topptur.   

Pris: 10999,-
Lev. varenr: 299809                 

Lengde Mål Radius Vekt pr. ski

172cm 143-114-128mm 19,1m 1500gram

178cm 143-114-128mm 20,5m 1570gram



66 VINTER 2122

SCAPEGOAT+  
Gå stort! 
Scapegoat Carbon er et løssnøspisende dyr med 
pudderspesifikk rockerprofil, og 25 mm taper i 
baktuppen for maks flyteevne. Karbonoppbygnin-
gen gjør Scapegoat til et meget lett og responsivt 
brett som funker på de dypeste pudderdagene, 
Polyurethane sidevegger hjelper deg å holde 
kanten på rufsete underlag. 
Gå så langt-, og kjør så dypt som du klarer! 
Hvem passer dette splittboardet for?
For deg som vil ha et av de letteste brettene på 
markedet, og ikke vil gå på kompromiss med 
kjøreegenskapene. 

Pris: 9999,- 
Lev. varenr: 270135              

Triaxal karbonfiberlag for torsjonsstivhet og lav vekt
Biaxal karbonfiberlag
Lett men likevel sterk trekjerne i paulownia og poppel i hele brettets lengde
Polyurethane sidevegger for energiabsorpsjon og holdbarhet.
Stealth Razor Edge-profile reduserer vekt
Matt overdel i nylon for maks holdbarhet
Rockwell C48-stålkant er skarpe og holdbare
P-Tex 2000 Electra-såle for holdbarhet, gli og god absorbasjon av voks

Karbonfiber matriks – gir økt torsjonsstivhet og kantkontroll
Triaxial glass – forbedrer torsjonsstivhet og fleks
Poplar Paulownia trekjerne – gir lavere vekt og lengre holdbarhet på fleks
Polyuretan sidevegger – demper vibrasjon
Teksturert nylon topsheet – gir økt holdbarhet og hindrer is og snø å feste seg
Gjennomgående herdet stålkanter – hindrer korrosjon og øker styrken
Base i full tykkelse – mer holdbar, langvarig og raskere

AXLE
Axle er ikke bare en splitt-versjon av et vanlig 
snowboard, men er et brett designet av splitt-
boardere for å yte optimale kjøreegenskaper. 
Axle har en directional all-mountain shape, 
en lengre early rise i tupp og tail gjør brettet 
lekent og sørger for god flyt, mens tradisjonell 
camber under beina gir stabilitet og pop. Bret-
tet er designet for å være lekent samtidig som 
det er stabilt under varierende forhold.
Hvem passer dette splittboardet for?
Den som vil ha et lekent splitboard for alle 
type forhold i alle typer terreng.

Pris: 9499,- 
Lev. varenr: 270009   

Splitboards

Lengde Mål Radius Vekt pr par

158 cm 310-257-285 mm 8,2 m 3.02 kg

162 cm 313-260-288 mm 8,7 m 3,15 kg

166 cm 317-264-292 mm 9,4 m 3,34 kg

Lengde Mål Radius Vekt pr par

154 cm 292-255-290 mm 8,5 m 3,1 kg

158 cm 298-256-290 mm 9,1 m 3,3 kg

162 cm 300-257-292 mm 9,8 m 3,4 kg

166 cm 302-259-294 mm 10,5 m 3,6 kg
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CARBON STEALTH 
CONSTRUCTION

CARBON LIGHT 
CONSTRUCTION
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SKISTROPPER

SØKESTENGER

TENSION STRAP   
Skreddersy dine egne skireimer til butikken med egen 
logo. Holder skiene sammen og fellen på plass, samtidig 
som de bør være med i ennhver topptursekk. 
Minimumsvolum for stropp med egen logo er 200stk 

 y Superelastiske og sterke, stivner ikke på kalde dager
 y Tilgjengelig i flere lengder
 y Sterk låsemekanisme i polykarbonat 

Pris pr stk: 99,- 
Lev. varenr: 243774             

Pris 24 pak 500mm: 2100,- 
Lev. varenr: 243798

Farge Lengde

rød, blå, teal 400 mm

rød, blå, teal 500 mm

rød, blå, teal 650 mm

SPEED TECH 320 
Pris: 1199,-
Lev. varenr: 299973

SPEED CARBON TECH
Lett og stivt er stikkordene for G3 sin letteste søke-
stang.  
Dette er søkestanga for deg som vil spare vekt, men 
ikke gå på kompromiss med sikkerheten. 

 y Driftsikker låsemekanisme
 y G3’s speed cone teknologi , for rask og enkel sam-

mensetting
 y Laminert rustfri stålkabel. 
 y Kommer i 300 og 240 mm lengde 
 y Vekt: 300 mm- 284 gram, 240 mm- 220 gram 

SPEED TECH
Lettvekts og pålitelig søkestang i 7001-T6 aluminium. 
Søkestang for hverdagskrigeren så vel som den profe-
sjonelle som vil ha ei funksjonell og sterk søkestang. 
Kommer i 320 og 240 mm lengde

 y Driftsikker låsemekanisme
 y G3’s speed cone teknologi , for rask og enkel sam-

mensetting
 y Laminert rustfri stålkabel. 
 y Vekt: 320mm- 296 gram, 240mm- 231 gram 

SPEED CARBON 240
Pris: 1899,- 
Lev. varenr: 299971

SPEED CARBON 300  
Pris: 2299,- 
Lev. varenr: 299970

Produkt Varenummer Total lengde Seksjonslengde Vekt

320 Speed TECH 126496 328cm 45cm 294g

240 Speed TECH 126495 248cm 40cm 231g

240 Speed Carbon TECH 147008 249cm 40cm 220g

300 Speed Carbon TECH 126497 308cm 43cm 284g

SPEED TECH 240 
Pris : 999,-
Lev. varenr: 299972
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Feller

Hva: For alle typer terreng og forhold. 
Universal nylonduk med god holdbarhet 
og bredt bruksområde. Også den beste 
fellen på våt snø.
Hvem: En skikkelig allrounder som 
passer de fleste med optimal balanse 
mellom grep, glid og vekt.

Hva: Maksimalt grep i bratte stigninger og 
isete traverser. Nylonduk med god trek-
kraft, holdbarhet og bredt bruksområde.
Hvem: Perfekt for de som liker å gå rett på 
i bratt terreng, godt grep for entusiaster og 
nybegynnere. Et godt valg for splitboard på 
hardpakket traverser i bratt terreng. 

Hva: Allsidig og rask, spesielt utviklet for 
kalde og tørre forhold med forbedret im-
pregnering. 70% mohair som gir optimal 
glid og 30% nylon for økt holdbarhet.
Hvem: For de som oppholder seg i områ-
der med lave temperaturer og ønsker en 
raskere felle med god glid. 

Hva: Den letteste og raskeste fellen som 
utmerker seg spesielt under kalde forhold 
på tørr snø. 100% mohair-duk med forbe-
dret impregnering som øker hastighet og 
glid i fjellet.
Hvem: De som går lange turer og for de 
som vil gå fort og ønsker en lett og rask 
felle. 

20 ÅR MED FELLER

Nyheter på Universal 
og Element fellene

Etter at G3 lanserte sin første fellemodell for 20 år siden har kolleksjo-
nen økt til flere modeller i forskjellige stoff/hårkvaliteter. Hva man bør 
velge avhenger av bruk og hvilke egenskaper man er ute etter. Under 
kommer en kort presentasjon av de forskjellige kvalitetene.

G3 innførte allerede for flere år siden en impregnering for fellene som var både fri 
for PFOA og C8 kjemikalier.  For å ta steget videre vil de for neste sesong impreg-
nere alle Nylon-fellene med en nyutviklet impregnering som også er fri for C6 og PFC 
kjemikalier(fluokarboner). Til tross for at man bruker mindre skadelige kjemikalier vil 
denne impregneringen ha bedre effekt enn det som ble brukt tidligere og da spesielt i 
form av holdbarhet.

Enkelt forklart er fordelen med den nye impregneringen
 y Bedre for miljøet
 y  Bedre for alle som bruker og jobber med produktet
 y  Lengre effekt og holdbarhet over tid
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Feller

Pris 100mm: 2299,-
Varenr:283266  

Pris 100mm: 2399,-
Varenr:270032 

Pris 100mm: 2599,-
Varenr:270032 

MINIMIST
Pakkbar lettvekter
Ved å bruke sterkere materiale i duken kan 
fellen gjøres tynnere, noe som resulterer i 
en fell som er opptill 30% lettere enn andre 
konkurrenter. Med nytt og mykere både 
fram- og bakfeste, er Minimist ekstremt 
pakkbar, og kan rulles sammen og puttes i 
brystlommen.  
Karbon i fronten stiver av fellen på tvers 
og gjør at snøen ikke kommer innunder og 
ødelegger festet til skien.
Lengde: XS (150-166), S (161-177), M(172-
188), L(183-199)

 y Karbon i fronten som hindrer snø å 
krype innunder fellen. 

 y Avtagbare RipStrips; Reduserer limets 
heft til skien og gjør den letter å ta av. 
Kan fjernes om du ønsker maksimal 
limheft til skiene

 y Minimalistisk bakfeste for vektbespa-
relse og “drag” på snøen.

 y G3 sin geniale fellekniv for enkel 
tilpassing av fellene

XS S M L

100mm 195g 208g 222g 235g

115mm 214g 229g 244g 259g

130mm 232g 249g 266g 283g

145mm 284g 268g 287g 306g

XS S M L

100mm 191g 204g 217g 230g

115mm 210g 224g 239g 254g

130mm 237g 243g 260g 277g

145mm 284g 262g 290g 399g

XS S M L

100mm 183g 196g 208g 220g

130mm 217g 233g 248g 264g

Nyheter på Universal 
og Element fellene
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Feller

Pris fra: 1999,-
Varenr: 299874  

Pris fra: 1999,-
Varenr: 299909  

Pris fra: 2099,-
Varenr: 243584  

ALPINIST+
Klassisk, driftsikker og holdbar 
Alpinist+ er G3 sin bestselger og kommer med 
tre valg på duk; Universal, Grip og Glide.

 y Hardplast i fiskeskjellmønster i fronten for 
bedre feste til skiene, selvjusterende kroker 
i rustfritt stål for lang levetid og enkel innfes-
ting på tuppen. 

 y Avtagbare RipStrips; Reduserer limets heft til 
skien og gjør den lettere å ta av. Kan fjernes 
om du ønsker maksimal limheft til skiene 

 y Minimalistisk bakfeste for vektbesparelse og 
“drag” på snøen. 

 y Lengde: XS (150-166), S (161-177), M(172-
188), L(183-199)

XS S M L

100mm 249g 262g 277g 289g

115mm 269g 291g 310g 331g

130mm 299g 314g 334g 365g

145mm 308g 333g 364g 382g

XS S M L

100mm 257g 275g 297g 312g

115mm 281g 306g 334g 344g

130mm 307g 33 g 358g 376g

145mm 325g 352g 374g 405g

XS S M L

100mm 239g 254g 264g 284g

115mm 265g 283g 302g 319g

130mm 276g 307g 315g 335g

145mm 308g 318g 350g 374g
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Feller

Pris 70mm: 1699,-
Varenr: 300203  

Pris 70mm: 1999,-
Varenr:282328  

ESCAPIST ELEMENT 
Prisgunstig fell som enkelt kan 
tilpasses de fleste ski. 
Traveren Expedition har fått seg en etterleng-
tet oppgradering. Med samme materiale som 
i Alpinist+ fellene, men med mulighet for å 
tilpasse den til alle ski er dette et prisgunstig 
valg for deg med et minimum av praktiske 
ferdigheter. 
Nytt strømlinjeforma tuppfeste som monteres 
etter lengdejusteringen er gjort. Det eneste 
du trenger for tilpassingen er G3 sin Trimtool 
som følger med og en penn.

Markedslederen på feller i mange 
år, skreddersydd for norske forhold 
Den mest pålitelige og driftsikre fellen på 
markedet med en lengdejustering på hele 16 
cm på bakfestet. God friksjon for mottbakke-
ne kombinert med god gli gjør dette til en vin-
ner uansett type tur. G3 sin geniale fellekniv 
som gjør at selv den med 10 tommeltotter 
kan skjære perfekte feller på 5 minutter. 

 y Fellene kuttes til lengde og bredde
 y Premium nylon-materiale; Lett, men 

likevel slitesterkt og rask
 y Avtagbare RipStrips; Reduserer limets 

heft til skien og gjør den letter å ta av. 
Kan fjernes om du ønsker maksimal 
limheft til skiene

 y Minimalistisk bakfeste for vektbespa-
relse og “drag” på snøen.

 y G3 sin geniale fellekniv for enkel tilpas-
sing av fellene 

 y Bredde: 70, 100, 120, 140mm

 y Laminert tuppfeste med lav profil; Selv-
justerende kroker i rustfritt stål for lang 
levetid og enkel innfesting på tuppen 

 y Premium nylon-materiale; Lett, men 
likevell slitesterkt og rask 

 y Større lengdeintervaller; 16 cm jus-
tering på bakfestet. Gummistroppen 
har en egen pop-up knapp slik at du 
enklere får tak i den med hanskene på 

 y PFC fri impregnering gjør fellen mer mil-
jøvennlig og gir dem lengre holdbarhet.

 y Lengde: S (153-169), M (168-184),  
L (183-199)

L (opp til 200 cm)

70 226g

100 323g

120 378g

140 432g

S M L

100mm 252g 270g 296g

115mm TBA TBA TBA

130mm 303g 328g 357g

145mm 321g 348g 397g
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Feller

ASYMETRISK 
FRAMFESTE

INNOVATIVT BAKFESTE

SPLITBOARD+

Kompakte feller for splitboard 
De nye lavprofil-festene sørger for enkel 
montering og sentrering av fellen på alle 
typer brett, fellen låses fast på hver side 
av tuppene slik at de ikke sklir ned langs 
kantene, i tillegg til at fellen strammes opp. 
Nye størrelser som overlapper med 8 cm, 
noe som gir mulighet til å velge en kortere 
felle for å spare vekt, eller en lengre felle 
for større dekning av brettet. 

Pris: 2399,-
Varenr: 299937  

Pris: 2299,-
Varenr: 299940  

 y Enkel å sentrere 
 y Enkle fester fram og bak 
 y Bedre glid enn ren nylon-felle 
 y Pre-cut rett kant, for enklere tilpasning 

til brettet. 
 y G3 sin geniale fellekniv følger med for 

enkel tilpassing av fellene 
 y Lengde: S/M 144-162, M/L 154-172

S/M M/L

140mm 297g 316g

S/M M/L

140mm 312g 335g
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SKINSAVERS
Nettingduk for å legge mellom fellene ved oppbeva-
ring. Ved bruk av denne er det mye enklere å skille 
fellene fra hverandre etter oppbevaring og fellene 
kan tørkes mens limsidene ligger mot hverandre. 
Følger med alle feller fra G3. 

 y 110mm / 150mm

Pris: 249,-
Lev. varenr: 10221/ 10222

SKIN BAG
Enkel, lett og sikker fellepose. Bruk den til oppbeva-
ring av fellene, eller stegjern og isskruer underveis 
på turen. 
Standard eller POW størrelse. 

Pris: 199,-
Lev. varenr: 243624

G3 Alpinist fel-
lelengde 

Skilengde ved 
bruk av Twin 
Tip Connector

XS 153-163cm 148-158cm

S 162-173cm 157-167cm

M 171-181cm 166-176cm

L 180-190cm 175-158cm

XL 189-199cm 184-194cm

TIP & TAIL CONNECTOR KIT
Enkelt festesystem for feller. En stål-løkke i 
front som du bretter fellen inn i og fester over 
tuppen. Bakfestet klinkes fast til felleduken
Størrelse: S-XL

Pris: 499,-
Lev. varenr: 100145M

TWIN TIP CONNECTORES
Gå på tur med twin-tip-skiene uten at fellene 
faller av. Et baktuppfeste som kan benyttes med 
Alpinst+ og Alpinist-fellene.
Når du bruker Twin Tip Connector kan den anbe-
falte fellelengden på Alpinist Felleboksen avvike. 
Se tabell.

Pris: 249,-
Lev. varenr: 114710

LOVE GLOVE
En enklere måte å pakke sammen fellene underveis 
på turen finnes ikke. Grip tak i fellene og vreng Love 
Gloven over. Spandex-materialet tørker også fuktighe-
ten ut av fellene når de er i posen. 

Pris: 649,-
Lev. varenr: 139487

GLUE RENEW, 2 SHEETS 
140MM X 200CM 
Fellelim på ark. Dette limet er relativt en-
kelt å legge på og fellelimet blir som nytt.
210cm lang x 140mm brei.

Pris: 449,-
Lev. varenr: 10217

TAIL CLIPS 
Samme klips som leveres med Alpinist fellen. 

Pris: 199,-
Lev. varenr: 154209

SKI LEASH- COILED
Fangreim til toppturbindinger
Passer de fleste skistøvler. Selges 
som par
Vekt - 14 g

Pris: 599,-
Lev. varenr: 244360

SKIN WAX KIT  
Tørrvoks for feller.  
For bruk i felten. Ideelt for de dagene med 
variabel snøtemperatur. Hindrer vann fra 
å trenge inn i fellene, og hindrer dermed 
ising og klabbing på fellene. 
Voksen gnis tørt inn i fellen, som en vanlig 
festevoks.

Pris: 249,-
Lev. varenr: 243622

WATERPROOF RENEW   
Flytende impregnering for hjemmebruk. 
Miljøvennlig impregnering på flaske for å re- impreg-
nering av feller. Genialt for bruk på slitte feller, eller 
seint på sesongen da temperaturen i snøen kan variere 
underveis på turen. Reduserer faren for klabb på fellen.  

Pris: 399,-
Lev. varenr: 243620

ESCAPIST TIP KIT 
Løse toppfester til G3 Escapist fellen. 
Selvjusterende kroker som passer til 
alle typer skitupper. 

Pris fra: 399,-
Lev. varenr: 271532                            

SPLITBOARD+ TAIL CLIP  
Bakfester for alle G3 sine splitboardfeller. 
Høyre- og venstrefester, selges som par. 

Pris fra: 399,-
Lev. varenr: Høyre: 268634 Venstre: 
252236
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ZED 9

GÅ LETTERE 
Ved å gjennomgå hver eneste del, hver mekanisme og hver skrue av 
den solide ION bindingen, har G3 utviklet en fullverdig toppturbinding 
med lavest mulig vekt. ZED definerer neste generasjons lette topptur-
bindinger; en fullspekket toppturbinding på bare 345 gr.  

Vekt: 345 g (pr binding). DIN 3-9 
Stopperbredder: 85, 100, 115, 130mm

Pris: 4799,-
Lev. varenr: 299856

GÅ LENGRE 
Enhver toppturentusiast verdsetter det enkle og effektive når de 
er på tur. Med de verdiene i bakhodet, har G3 designet ZED for å 
spare verdifull vekt, men også for å være pålitelig når du er ute i 
fjellet.

En skrue for DIN og fremovertrykk. 

Enkel, minimalistisk Boot Stop for enkelt feste av støvelen 

Strømlinjeformede deler holder vekten nede og ytelsen oppe. 

Quick Flick hælløftere som er enkle å vippe opp og ned med staven. 

Bakhuset kan vrides begge veier på tur opp. 

Et verktøy til alt. Samme størrelse på alle skruer. 

30 mm lengdejustering på bakbindingen. 

Kraften i frontbindingen presser ut is og snø hver gang den lukkes. 

Utformet med tanke på å unngå ising i frem- og bakbinding. 

1

1

4

2

2

5

5

3

3

6

6

7

7

8

8

9 9

9

4

ZED 9 er fin- justert for lettere utøvere, og har en DIN skala 
som går ned til 3. Altså en ideell binding for neste generasjon 
toppturentusiaster. 
 Zed 9 er siste tilskuddet i G3-familien og er en raffinert og 
solid toppturbinding! Med Zed har G3 sett på hva man abso-
lutt trenger for å bevege seg kjapt og enkelt i fjellet, for å så 
kunne kjøre det man vil ned igjen. Framhuset er minimalistisk 
og selvrensende som vi er kjent med fra ION med Boot Stop 
for enkel step-in. Hælløfterne på bakbindingen er veldig enkle 
i bruk og bakhuset kan vris begge veier når man skal gå. Gi 
gass opp, for å kjøre ned igjen med selvsikkerhet! 

12

13



G3

75VINTER 2122

ZED 12
Vekt: 358 g (pr binding). DIN 5-12. 
Stopperbredder: 85, 100, 115, 130mm

Pris: 5499,-
Lev. varenr: 243720

KJØR HARDERE 
En toppturbinding kan være lett og enkel i bruk på tur opp, 
men det hjelper lite hvis du ikke kan kjøre som du vil ned 
igjen. Selv om ZED er en superlett, byr den på kraften og ytel-
sen du normalt bare finner i en mye tyngre toppturbinding.

ZED 12 er en raffinert og solid toppturbinding! Med Zed har 
G3 sett på hva man absolutt trenger for å bevege seg kjapt 
og enkelt i fjellet, for å så kunne kjøre det man vil ned igjen. 
Framhuset er minimalistisk og selvrensende som vi er kjent 
med fra ION med Boot Stop for enkel step-in. Hælløfterne 
på bakbindingen er veldig enkle i bruk og bakhuset kan vris 
begge veier når man skal gå. Gi gass opp, for å kjøre ned igjen 
med selvsikkerhet!

Optimal tåelastisitet for maksimal energi og minsket sjanse for pre-utløsning 

10mm fremovertrykk i bakbindingen for konstant kontakt med skoen. 

Bred kontaktflate på bindingene ned mot skien for kontant kraftoverføring mellom sko og ski. 

Avtagbare skistoppere (solgt separat) 

Kompatibel med ION skarejern. 

10
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G3 ZED BRAKES
Skistoppere til ZED bindingen. Enkle å mon-
tere eller demontere med et stjerneskrujern. 
Kan gjøres ute på tur ved behov. 
Kommer i 85, 100, 115 og 130mm bredde.
Vekt - 83 g i 85 bredde

Pris: 799,-
Lev. varenr: 243734  
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ION Toppturbinding

ION 12
Den kraftigste og mest intuitive lettvektstoppturbindingen på markedet. Med uovertruffen effekti-
vitet, kraftoverføring og design, er ION råere enn andre bindinger i samme kategori og vektklasse. 
Framovertrykk, bredere kontaktflate og frambindingskonstruksjon gir en frikjøringsverdig binding i 
den letteste utforming du kan ønske deg.

 y One Tool - samme verktøy for all montering og justering
 y 22 mm justeringsmonn (2 mondopointstørrelser)
 y Kompatibel med Dynafit Power Inserts

Pris: 5999,-
Lev. varenr: 217465  

DIN 5-12

Vekt (pr. stk) 579 g

Skistopperbredder 85, 100, 115 og 130 mm

Bredere innfesting av gripe-
pinnene for mer dynamikk
Optimaliserer kraftoverfø-
ring og støtabsorbering. 
Forsterker torsjonsstivheten 
i tåbindingen, og kraftover-
føringen til kantene på skien 
blir mer kontant. 

Step-in guide
Oppdatert skostopper som er 
lettere å bruke og gjør sen-
treringen av skoen i bindin-
gen enklere. Lettere i vekt, 
og mer robust med færre 
bevegelige deler.  Med denne 
blir bindingene enklere å ta 
på i bratt terreng. 

Snøkanal 
Hopp inn i bindingen be-
kymringsløst. Snøkanalen 
under frontbindingen presser 
snøen ut, noe som forhindrer 
unødvendig utløsning av 
bindingen

Fremmovertrykk 
Et stort fremskritt for 
toppturbindinger i forhold til 
forutsigbarthet og sikkerhet. 
Garanterer konstant kontakt 
med skoens hæl for tryggere 
utløsning ved klippedropp og 
kompresjoner  

Kjapp justering av hælløf-
tere 
Tråkk flatere i bratt ter-
reng med enkle justerbare 
helløftere.   

Sterk skibrems.
Fjæren på stopperen har fullt 
spenn hele tiden, noe som gir 
den sikreste stopperfunksjo-
nen på markedet.  

Bredere understøtte
33% bredere frontbinding 
kontra tradisjonelle randobin-
dinger. Mer direkte kraftover-
føring til skiens stålkant og 
økt torsjonsstivhet. 

Bi-roterende bakhus.
Roter bakhuset den enkleste 
veien for å låse til gåmodus. 
Her er det ingen vei som er 
feil vei. 

Fremovertykk.
Absorberer energi og vibra-
sjoner ved høy fart, og ved 
kompresjoner. Hjelper mot en 
av randobindingers største 
pålitelighetsutfordringer.  

Enkel og intuitiv:Frikjøring: Pålitelighet: 
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bIndInGS     ION fEATURES & BENEfITS

Ion 12 2495 
The rookie of the year is back for more. Winner of 3 prestigious Editor’s  
Choice awards and coveted by skiers around the globe, the ION blew  
away expectations and spawned a whole series of bindings for 2015/16.  

Simply put, it’s the highest performing, most user friendly and most reliable 
lightweight tech binding you could ask for. Power up, then charge the descent. 

AWARDS

“A contender for top tech 
honors—and definitely 
the best-looking binding 
available.”

“An expansive toe-jaw position 
and a wide mounting location 
on this brand-new touring 
binding increase power and 
energy transfer to your edge.”

“...offers everything most 
mortals need to spend 
an enjoyable day in the 
backcountry.”
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22 mm length adjustability 

Brake Options : 85/100/115/130 mm

5-12 RV

585 g / 1 lb 4.6 oz (single) 

SnoW CLearInG CHanneL
Hassle free step-in and transitions.

Allows easy discharge to prevent snow build up 
and icing, avoiding unwanted pre-releases.

SInGLe TooL - poZI drIVe #3

For all mounts and adjustments

No heel spacer needed

Less tools to carry in the field

bIndInGS     ION fEATURES & BENEfITS

SuperIor SKI perforManCe 
More power. Consistent release. 

SIMpLe & InTuITIVe 
Fluid, efficient and confidence inspiring step-ins and transitions.

reLIabILITy 
You know a binding does its job when you don’t notice it all day. You just ski, and ski hard.

opTIMaL Toe eLaSTICITy
Feature  
Higher and wider fulcrum position for toe arms. 

Results 
Toe pins squeeze your boot with higher force,  
take more energy to expand. The further they 
open, the more they want to close. This is 
superior to traditional tech bindings.

Benefits  
• Maximized energy absorption. Minimized   
 prereleases.

• Step in with ‘bam’! You know when you’re 
 solidly in the binding, ready to ski.  
 Superior snow removal in the process,  
 and higher skier confidence before you drop in.

• No need to ski with toes ‘locked’ out, thereby 
 increasing skier safety.

STep-In GuIdanCe
BootStop pops up and locates your boot  
toe at correct place.

Quick, easy & consistent step-in.  
When you’re in, you’re in.

QuICKfLICK HeeL LIfTS
Easy to grab with pole or hand.

Quicker transitions and uphill travel.

poWerfuL, dependabLe braKe
Fully retracting spring-loaded brake.  
Reassuring step-in.

The most reliable brake deployment in the  
category, strong enough to lift/stop bigger  
freeride skis.

forWard preSSure
A huge win for tech binding performance & 
safety.

Absorbs energy and vibration at high speed and 
landings/compressions.

Assures constant contact with the ski boot heel 
to maintain consistent release values in landings 
and compressions.

uSer frIendLy HeeL roTaTIon
Turn heel in either direction to lock for touring  
with either hand.

No ‘wrong way’ to spin it.

Intuitive transitions and instinctive use.

HeeL afd  
(anTI frICTIon deVICe)
Ensures consistent release for all boots, 
independent of sole type.

WIde freerIde MounT
Transfers power to edges and enhances 
torsional rigidity of binding.

Superior pull-out resistance.

33% wider than traditional tech bindings -  
40 mm spacing for all 4 toe screws.
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Results 
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take more energy to expand. The further they 
open, the more they want to close. This is 
superior to traditional tech bindings.
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• Maximized energy absorption. Minimized   
 prereleases.

• Step in with ‘bam’! You know when you’re 
 solidly in the binding, ready to ski.  
 Superior snow removal in the process,  
 and higher skier confidence before you drop in.

• No need to ski with toes ‘locked’ out, thereby 
 increasing skier safety.

STep-In GuIdanCe
BootStop pops up and locates your boot  
toe at correct place.

Quick, easy & consistent step-in.  
When you’re in, you’re in.

QuICKfLICK HeeL LIfTS
Easy to grab with pole or hand.

Quicker transitions and uphill travel.

poWerfuL, dependabLe braKe
Fully retracting spring-loaded brake.  
Reassuring step-in.

The most reliable brake deployment in the  
category, strong enough to lift/stop bigger  
freeride skis.

forWard preSSure
A huge win for tech binding performance & 
safety.

Absorbs energy and vibration at high speed and 
landings/compressions.

Assures constant contact with the ski boot heel 
to maintain consistent release values in landings 
and compressions.

uSer frIendLy HeeL roTaTIon
Turn heel in either direction to lock for touring  
with either hand.

No ‘wrong way’ to spin it.

Intuitive transitions and instinctive use.

HeeL afd  
(anTI frICTIon deVICe)
Ensures consistent release for all boots, 
independent of sole type.
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lightweight tech binding you could ask for. Power up, then charge the descent. 
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Hassle free step-in and transitions.

Allows easy discharge to prevent snow build up 
and icing, avoiding unwanted pre-releases.
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You know a binding does its job when you don’t notice it all day. You just ski, and ski hard.
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Feature  
Higher and wider fulcrum position for toe arms. 

Results 
Toe pins squeeze your boot with higher force,  
take more energy to expand. The further they 
open, the more they want to close. This is 
superior to traditional tech bindings.

Benefits  
• Maximized energy absorption. Minimized   
 prereleases.

• Step in with ‘bam’! You know when you’re 
 solidly in the binding, ready to ski.  
 Superior snow removal in the process,  
 and higher skier confidence before you drop in.

• No need to ski with toes ‘locked’ out, thereby 
 increasing skier safety.

STep-In GuIdanCe
BootStop pops up and locates your boot  
toe at correct place.

Quick, easy & consistent step-in.  
When you’re in, you’re in.

QuICKfLICK HeeL LIfTS
Easy to grab with pole or hand.

Quicker transitions and uphill travel.

poWerfuL, dependabLe braKe
Fully retracting spring-loaded brake.  
Reassuring step-in.

The most reliable brake deployment in the  
category, strong enough to lift/stop bigger  
freeride skis.

forWard preSSure
A huge win for tech binding performance & 
safety.

Absorbs energy and vibration at high speed and 
landings/compressions.

Assures constant contact with the ski boot heel 
to maintain consistent release values in landings 
and compressions.

uSer frIendLy HeeL roTaTIon
Turn heel in either direction to lock for touring  
with either hand.

No ‘wrong way’ to spin it.

Intuitive transitions and instinctive use.

HeeL afd  
(anTI frICTIon deVICe)
Ensures consistent release for all boots, 
independent of sole type.

WIde freerIde MounT
Transfers power to edges and enhances 
torsional rigidity of binding.

Superior pull-out resistance.

33% wider than traditional tech bindings -  
40 mm spacing for all 4 toe screws.
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ION 10/12 DEMO 
Pris 10:  6299,-
Pris 12:  6499,-
Lev. varenr: 217491

ION Toppturbinding

ION 10
G3 utvider bindingsreportoaret sitt og introduserer ION 10. Detter er 
samme binding som storebror ION 12. Eneste forskjelle er DIN skalaen 
på 4-10. Det gjør den perfekt for lettere utøvere, og juniorer som vil 
starte med randonee. 
Framovertrykk, og breiere kontaktflate og frambindingskonstruksjon gir 
en frikjøringsverdig binding i den letteste utforming du kan ønske deg.

 y One Tool - samme verktøy for all montering og justering
 y 22 mm justeringsmonn (2 mondopointstørrelser)
 y Kompatibel med Dynafit Power Inserts

Pris:5799,-
Lev. varenr: 217486  

DIN 4-10

Vekt (pr. stk) 579 g

Skistopperbredder 85, 100, 115 og 130 mm

ION UNIVERSAL SKAREJERN 
Skarejern bør være like obligatorisk i en tursekk som matpakken! 
I god norsk vindpåvirket snø hvor fellene begynner å glippe, gjør 
skarejern sitt til at du kan fortsette å gå med skiene på føttene. Det 
spesielle med ION skarejern er at de kan ettermonteres med alle 
typer bindinger da det følger med en egen monteringsbrakket. På 
alle G3 randodobindinger festes braketten i bindingen, ikke i skia. 

 y Vekt: 137 gram
 y Bredde: 85/95/105/115/130

OBS! Skarejerna vil bite svært dårlig på de høyeste hælløfternivå-
ene.

Pris:  1299,-
Lev. varenr: 162709

SPIRAL MOUNTING JIG
Kun for salg til godkjent butikk

Pris:  2499,-
Lev. varenr: 270139

ION/ZED
Asbjørn Eggebø Ness og Nikolai 
Schirmer bruker G3 Zed og ION 
på alle sine toppturski!

Asbjørn Eggebø Ness, foto Sverre Hjørnevik
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MÅ HA

AVI 
Dette er spaden for de som vil ha et pålitelig verktøy i 
tilfelle skiten treffer viften, eller en enkel spade for bruk i 
snøstudier. 
Den kommer i kraftig D- grep, eller i et lettere T-grep. 
Materiale: Aluminium 6061 T6, varmebehandlet med TIG-
sveiset innfesting for skaftet 

 y Maks styrke 
 y Friksjon på skaftet for bedre grep
 y Flatt parti på bladet for snøstudier
 y Teleskopskaft
 y Spaltet blad for bygging av slede

Pris: 1099,-
Lev. varenr: 299978

PIVOT
Splitboard stav som kombinerer en suveren pakkbarhet 
og styrke. Ved pakking vikler du staven rundt håndtaket 
og låser den på motsatt side, dette gjør den ekstremt 
kompakt og superenkel å pakke i sekken. Både håndta-
ket og trinsen er spesielt tilpasset å håndtere hælløftere 
på splitboard bindinger. Dette er den ultimate staven for 
splitboardere!

 y Overrør: 18mm 7075 Alu
 y Underrør: 16mm 7075 Alu
 y Vekt: 295 gr / 305 gr
 y Størrelse: 105-125mm / 115-135mm

Pris: 1799,-
Lev. varenr: 300082

Lengde pakket: 46 cm

Bladbredde:   24 cm

Bladlengde: 26,5 cm 

Vekt: 770 gram 
(D-grep) 

SPADE
Kompakt og solid. 
Spaden er avrundet i tuppen for lettere å bryte igjennom hard 
snø, samtidig som den er kompakt gjør dette til en fin spade å 
ha i sekken på topptur. 
Materiale: Aluminium 6061 T6, varmebehandlet med TIG-sveiset 
innfesting for skaftet. 

 y Friksjon på skaftet for bedre grep
 y Lavprofilblad for enkel pakking
 y Maks styrke
 y Teleskopskaft

Pris: 999,-
Lev. varenr: 299981

Lengde pakket: 46 cm

Bladbredde:   20,5 cm

Bladlengde: 25 cm 

Vekt: 670 gram 
(D-grep) 

RUTSCHBLOCK CORD
5,75m plastbelagt wire med knotter for 
kutting av skavler og skliblokker i snøprofiler. 
Mer effektiv en snor med knuter. Leveres 
med pose. 
Vekt: 123g 

Pris: 449,-
Lev. varenr: 10206

BONESAW
G3 sin snøsag, aka Bonesaw er strømlinjeformet, pakkbar, lett og kan 
lett forlenges på staven med å bruke den medfølgende skistroppen. 
På bladet er det etset inn rutenett for å bestemme størrelser og 
strukturer i snøkrystaller og lag i snøen. Egner seg i nødsfall også til 
saging av ved og storvilt. 

 y Materiale: Rustfritt stål 
 y Total lengde: 35 cm
 y Lengde på sagblad: 35 cm
 y Vekt: 169 gram 

Pris: 899,-
Lev. varenr: 299985
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Østeriske Komperdell har produsert skistaver siden 1922 
og er i dag en av de ledende stavprodusentene i verden. 
Med modeller som spenner fra Henrik Kristoffersen sine 
racingstaver til 3 delte vandrestaver for de som vil ha litt 

ekstra støtte på glatte fortau. Nærmere 100 år med  
erfaring har tatt Komperdell til et kvalitetsnivå hvor de i 

dag garanterer 3-års service-garanti på alle feil med  
teleskopstaver. Dette innbefatter også stavbrudd.
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CARBON CLOUD DARK KNIGT  
Verdrens letteste alpinstav! 
Lettere alpinstav enn dette får du ikke. Sammenlig-
net mot tilsvarende staver er denne 30% lettere og 
veier kun 135g. Den lave vekta gir en stav som er 
godt ballansert og med en pendel med lav treghet.
For å gi staven en eksklusiv «touch» er trinsa festet 
på en pigg av eloksert aluminium i sølv eller gull. 

 y Lengde 110-135 cm (5cm intervaller) 
 y Fatso 120 fatso grep 
 y Racing trinse 
 y Aluminium light gold/silver tupp 

Vekt - 135  g 

Pris: 1499,- 
Lev. varenr: 3200000000              

CARBON CLOUD WHITE KNIGT  
Verdrens letteste alpinstav! 
Lettere alpinstav enn dette får du ikke. Sammenlig-
net mot tilsvarende staver er denne 30% lettere og 
veier kun 135g. Den lave vekta gir en stav som er 
godt ballansert og med en pendel med lav treghet.
For å gi staven en eksklusiv «touch» er trinsa festet 
på en pigg av eloksert aluminium i sølv eller gull. 

 y Lengde 110-135 cm (5cm intervaller) 
 y Fatso 120 fatso grep 
 y Racing trinse 
 y Aluminium light gold/silver tupp  

Vekt - 135  g 

Pris: 1499,- 
Lev. varenr: 322396              

CARBON CLOUD BAMBO  
Eksklusiv bambusstav! 
Nostalgisk i utseende, high tech utforming. 
Sammensatt med Komperdell’s letteste 
karbon rør, med laminert bambus. Grep og 
reim i lær komplimenterer stilen og gir en 
ekskusiv touch! Staven har en balansert og 
god pendel. 

 y Lengde 110-135 cm (5cm intervaller) 
 y 16 mm karbon 
 y Racing trinse 
 y Flex carbid tupp 

Vekt - 148 g 

Pris: 1499,- 
Lev. varenr: 245554              

CARBON VOGUE 
Slank alpinstav i karbon. 
Lettvekter alpinstav med god pendel.    

 y Lengde fra 110-135 cm. 5cm intervall 
 y 2 Foam pistol grep 
 y Karbon 
 y 13mm diameter 
 y Flex steel tip 
 y Mini race trinse 

Vekt - 199g 

Pris: 1099,- 
Lev. varenr: 322423              

ALPINSTAVER

NYHET

NYHETNYHET
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BLAZER BLACK
Prisgunstig aluminiumsstav 
Rimelig og robust alpinstav i aluminium.       

 y Lengde fra 110-135 cm. 5cm intervall 
 y Race grep PU 
 y 5083 aluminium 
 y 18mm diamter
 y Mini UL trinse 
 y steel tip 

Vekt - 130g 

Pris: 499,- 
Lev. varenr: 322437              

ALPINE SCHNAPSSTOCK 
Høy kvalitets aluminiumsstav med ”nåkka 
attåt”
Denne lekkerbisken rommer opp til 2 dl saft 
i hvert håndtak! Fyll den med valgfri drikke, 
f.eks noe saftlignende drikke fra Trønderske 
dal og flatbygder.     
NB: Leveres uten bart og skinnvest. 
Hvem passer denne for?
For de som trenger en ekstra boost til å takle 
bratthenget på påskeslushen!

 y PE grep med innerrør
 y Rommer 2 dl væske i håndtaket
 y Standard stropp
 y Aluminium 5083, 19mm
 y Racing basket
 y Stål tupp

Vekt - 130g 

Pris: 999,- 
Lev. varenr: 238191              

BOOSTER SPEED ALU  
Prisgunstig aluminiumsstav 
Rimelig og robust alpinstav i aluminiuml. Sta-
ven har et komfortabelt grep og fin pendel.    

 y Lengde fra 110-135 cm. 5cm intervall 
 y 2 komponent pistol grep 
 y 5083 aluminium 
 y 16mm diamter 
 y Flex steel tip 

Vekt - 228 g 

Pris: 599,- 
Lev. varenr: 323163              

BOOSTER SPEED CARBON 
Slank alpinstav i karbon. 
Lettvekter alpinstav med god pendel.    

 y Lengde fra 110-135 cm. 5cm intervall 
 y 2 komponent pistol grep 
 y Karbon 
 y 13mm diameter 
 y Flex steel tip 
 y Mini race trinse 

Vekt - 199 g 

Pris: 799,- 
Lev. varenr: 322416              

ALPINSTAVER

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET
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CARBON C2 ULTRALIGHT OG 
CARBON C2 ULTRALIGHT 
COMPACT
Toppturstav for gramjegeren. Tiltross for den lave 
vekten holder den fortsatt usedvanlig høy styrke! 
Dette er staven for de som jakter nye topper og 
eventyr med lett oppsett. 

 y Lengde 110-140 cm 
 y Overrør 16mm karbon 
 y Underrør 14mm karbon 
 y Powerlock 3.0 
 y Ice-flex trinse 
 y Ice-Flex Tungsten/carbid tupp 
 y Touring foam pistol grep
 y Kollapset: 98 cm 

Vekt - 205 g 

Pris: 1999,- 
Lev. varenr: 303314  og compact 300315              

FREETOURING TI 
Frikjøringsretta teleskopstav med langt grep. 
Produsert i 7075 aluminium for høy styrke
Utstyrt med powerlock 3.0 låssystem i aluminium 
og Komperdells ice-flex trinser

 y 3 års Servicegaranti mot brudd og andre feil 
 y Foam 280 grip 
 y Polstret strop 
 y 7075-aluminium 
 y Powderlock 3.0 
 y Ice-Flex basket 
 y Lengde 105-135cm 

Pris: 1299,- 
Lev. varenr: 300340          

CARBON C7 ASCENT 
Lett og stiv teleskopstav med traversgrep. 
Lekker teleskopstav med aluminuim overrør 
og karbon underrør. Komfortabelt traversgrep i 
gummi. Kort overrør gir lett pendel.  

 y Lengde 110-140 cm 
 y Overrør 16mm 7075-T6 Aluminium 
 y Underrør 14mm karbon 
 y Powerlock 3.0 
 y Ice-flex trinse 
 y Ice-Flex Tungsten/carbid tupp 
 y Touring foam pistol grep
 y Pakkstørrelse: 98 cm 

Vekt - 257 g  

Pris: 1599,- 
Lev. varenr: 300316

CONTOUR TITANAL 2  
Komperdell’s bestselger. Lett og allsidig! 
Konstruert for å tåle den røffeste bruken, uten at 
det går ut over vekt og ytelse.. Perfekt for ekspe-
disjoner og alpine turer, både med og uten ski på 
beina.  

 y Lengde 105-140 cm 
 y Overrør 16mm 7075-T6 Aluminium 
 y Underrør 14mm 7075-T6 Aluminium 
 y Powerlock 3.0 
 y Vario Winter Basket 
 y Vario Flex tungsten7carbide tip 
 y Touring 2K 450cm foam
 y Kollapset: 83 cm 

Vekt - 263  g  

Pris: 1299,- 
Lev. varenr: 300341

TELESKOPSTAVER
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TELESKOPSTAVER

FATSO CARBON TEAM VARIO 
ISPO GOLD WINNER frikjøringsstav 
Prisvinnende frikjøringsstav. Teleskop justering, 
robust konstruksjon og med FATSO 430 grep. 
Allsidig og perfekt til jakten av fete linjer i fjellet! 

 y Lengde 110-145 cm 
 y Overrør 16mm karbon 
 y Underrør 14mm karbon 
 y Powerlock 3.0 
 y Ice-flex trinse 
 y Ice-Flex Tungsten/carbid tupp 
 y Fatso 430 grip 
 y Kollapset: 109 cm 

Vekt - 237 g 

Pris: 1999,- 
Lev. varenr: 226064           

CARBON FXP4 VARIO 
Genial selvmonterende stav 
4-delt teleskopstav med unikt låsesystem. Den 
klassiske måten på å stramme opp en 4-delt stav 
er å ha en gjennomgående wire som strammer 
opp staven. Ulempen med denne måten er mange 
deler, slarke og en stav som ikke blir spesielt stiv. 
For å unngå slark mellom leddene har Komperdell 
byttet ut wire med ventilkoblinger mellom hvert 
ledd. Dette gir en stiv sammenkobling uten slark. 

 y 3 års Servicegaranti mot brudd og andre feil 
 y Foam 280 grip 
 y Polstret strop 
 y 100% karbon 
 y Powderlock 3.0 
 y Ice-Flex basket 
 y Lengde sammenslått: 39 cm 
 y Lengde max: 140cm 

Pris: 1999,- 
Lev. varenr: 300339

TITANAL SUMMIT
Rimelig og solid teleskopstav i titanal og med 
traversgrep.

 y 3 års Servicegaranti mot brudd og andre feil 
 y Lengde 105-140cm
 y Vekt: 271g 
 y Lightning tour duplo grip 
 y Thermogrip rubber grip zone 
 y Øvre del 16mm 7075-T6, nedre del 14mm 

7075-T6 aluminium 
 y Powerlock 2.1 låsesystem 
 y Vario winter basket 
 y Ice-flex tungsten/carbid tupp 

Pris: 999,- 
Lev. varenr: 245570

CARBON CLOAD BAMBO VARIO
Slank alpinstav i 13mm karbon med god pendel.  

 y Størrelse 110-135 cm (i 5 cm intervaller)
 y  Lightning Dupplo grep
 y Carbon Ø 13mm
 y Racetrinse
 y Flex steel tip(krone)

Pris: 1999,- 
Lev. varenr: 222483              
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SMASH  
Solid juniorstav i aluminium, med juster-
bar lengde. Praktisk teleskopfunksjon kan 
tilpasses forskjellig bruk, og vokse i takt med 
barnet.

 y Lengder: one size, justerbar 80-105 cm
 y Materiale: 14/16 mm 5083 Alu
 y Trinse: race
 y Tupp: Steel tip
 y Håndtak: PE junior w/ strap

Pris: 599,- 
Lev. varenr: 272095              

BLUE BOOST OG RED PEAK
Barnestav i 14mm 5083 kvalitets-
aluminium.14mm aluminium.

 y Størrelse 70-105 cm (i 5 cm intervaller)
 y PE JR grep
 y Aluminiumsrør i 5083 legering i Ø 16 mm 
 y Racetrinse
 y Flex steel tip(krone) 

Pris: 249,- 
Lev. varenr: 275272 og 275279              

ALPIN JUNIOR

CARBON CLOUD VARIO 
Eksklusiv superlett stav med korkhåndtak! 
Som navnet beskriver er denne tekeskopstaven 
lett som en ”sky”!  Her er det brukt ytterste av 
materialer for gi en kombinasjon av lav vekt og 
brukervenlighet. Blant annet kan langt  kork-
håndtak, polstret stropp og karbon i både over og 
underrør.  

 y Lengde 110-145 cm 
 y ”Air padded” stropp
 y Trail Pro 240 kork grep    
 y Overrør 16 mm karbon 
 y Underrør 14 mm karbon 
 y Powerlock 3.0 
 y UL Ice-flex trinse 
 y Alu. Tungsten/carbide tip 

Vekt - 169 g  

Pris: 1999,- 
Lev. varenr: 322387
          

TELESKOPSTAVER

NYHET
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VARIO VINTER BASKET
Pris: 99,- 
Lev. varenr: 227215
          

VARIO DEEP POWDER BASKET 
Pris: 199,- 
Lev. varenr: 227210
          

ICE FLEX BASKET XL 
Pris: 199,- 
Lev. varenr: 227222
          

REGULAR UL VARIO BASKET 
Pris: 99,- 
Lev. varenr: 310548
          

MINI UL VARIO BASKET 
Pris: 99,- 
Lev. varenr: 310545
          

LARGE UL ICEFLEX BASKET 
Pris: 149,- 
Lev. varenr: 310553
          

ICE FLEX WINTER BASKET 
Pris: 199,- 
Lev. varenr: 227128
          

ICE FLEX DEEP POWDER BASKET 
Pris: 199,- 
Lev. varenr: 244160
          

LARGE UL VARIO BASKET 
Pris: 99,- 
Lev. varenr: 310552
          

REGULAR UL ICEFLEX BASKET 
Pris: 149,- 
Lev. varenr: 310550
          

VARIO VINTERBASKET XL 
Pris: 99,- 
Lev. varenr: 245663
          

TILBEHØR
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I mer enn 20 år har Komperdell vært det drivende merket innen  
utvikling av ryggplater for ski, sykkel, riding og motorsport.
Kjennetegnet for Komperdells siste generasjon av ryggplater er: 

 y Thermofit - Kroppsvarmen former platene individuelt til hver bruker.
 y Multilayer(Cross 6.0) - Mange lag gir den unike kombinasjonen av fleksibilitet og sikkerhet.
 y Ventilasjon - Perforerte materieller øker komforten og ventilasjon av kroppsvarme.
 y Sikkerhet - Kombinasjonen av de forskjellige lagene gjør at over 97% av kreftene som treffer plata absorberes.

BALLISTIC VEST JUNIOR
Komperdells junior-vester er konstruert på samme 
måte som voksenvariantene. Cross 6.0 som denne 
teknologien er kalt gir da full beskyttelse i kom-
binasjon med fri bevegelighet. Denne kombina-
sjonen er unik i motsetning til andre junior-vester 
som ofte blir for stive til at barn  kan gjøre natur-
lige bevegelser i den aktiviteten som bedrives. 
Foruten ryggbeskyttelsen har ballistic utgavene 
også noe beskyttelse i side og front

 y EN 1621-2 sertifisering
 y Multilayer cross 6.0 jr ryggplate
 y Lett og fleksibel
 y God bevegelse
 y Vrengbar, man kan velge mellom å ha svart 

eller gul vest(rosa i girls versjon)
 y Str: 116-152

Pris: 1299,- 
Lev. varenr: 322458          

AIR VEST OG AIR VEST WOMAN
Lett og godt ventilert ryggplate. Komperdell sin Cross 
6.0 teknologi gir full beskyttelse i kombinasjon med 
fri bevegelighet. I tillegg til vestløsningen vil ryggplata 
ved hjelp av et «nyrebelte» sitte ekstra godt mot 
kroppen.

 y EN 1621-2 sertifisering
 y Multilayer cross 6.0 ryggplate
 y Lett og fleksibel
 y God bevegelse
 y Vrengbar, man kan velge mellom å ha svart eller 

gul vest(lilla i W versjon)
 y Str: XXS-XXL (XXS-XL i W versjon)

Pris: 2199,- 
Lev. varenr: men 244220 / women 244213

JR ECO VEST
Komperdells junior-vester er konstruert på samme 
måte som voksenvariantene. Cross 6.0 som denne 
teknologien er kalt gir da full beskyttelse i kombina-
sjon med fri bevegelighet. Denne kombinasjonen er 
unik i motsetning til andre junior-vester som ofte blir 
for stive til at barn  kan gjøre naturlige bevegelser i 
den aktiviteten som bedrives. 

 y EN 1621-2 sertifisering
 y Multilayer cross 6.0 jr ryggplate
 y Lett og fleksibel
 y God bevegelse
 y Str: 116-152

Pris: 1099,- 
Lev. varenr: xxx

BALLISTIC VEST OG  
BALISTIC VEST WOMAN
Ballistic-vestene til Komperdell har i tillegg til rygg-
plata også noe beskyttelse i side og front.
Beskyttelsen i side og front er ikke tykkere en at 
man fortsatt har full bevegelighet. Kombinasjonen 
av denne 3600 beskyttelsen gjør denne vesten til en 
løsning for mange aktiviteter som ski, snowboard, 
sykling, motorsport og ridning.

 y EN 1621-2 sertifisering
 y Multilayer cross 6.0 ryggplate
 y 3600 beskyttelse
 y Lett og fleksibel
 y God bevegelse
 y Vrengbar, man kan velge mellom å ha svart eller 

gul vest(lilla i W versjon)
 y Str: XXS-XXL (XXS-XL i W versjon)

Pris: 2499,- 
Lev. varenr: men 244205 / women 244198 

RYGGPLATER
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Det startet med en ryggskade under en innspilling av snow-
boardfilm i Arlberg, Østerrike. Innholdet i sekken skadet 

ryggen til produktdesigner og grunder, Holger Feist. Hans 
konklusjon var at ryggsekker for ekstremsport burde ha 

ryggbeskyttelse. De hadde lignende erfaringer sommerstid, 
på stisykkelen. Ingen av produktene på markedet var bra 

nok i hans øyne, så han startet egen produksjon. Ypperste 
kvalitet, sofistikerte produkt som skal være funksjonelle. 
EVOC er satt sammen av ordene EVOlution og Concept. 
Dette representerer deres dedikasjon og lidenskap for å 

utvikle det beste innen reiseutstyr og ryggsekker.

EVOC står for Ergonomics, Ventilation, Organisation, Carry 
systems, Quality (stjerna). “The BIG 5”
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SKISEKKER

LINE PRO 30L / 20L
En topptursekk med høyeste nivå av ryggbeskyttelse. Line serien 
har en suveren komfort gjennom Evoc`s «Body Hugging» system 
som gir en godt balansert vektfordeling mellom hofter og skul-
drer, og sørger for å holde vekten tett innpå kroppen. Den nye Pro 
utgaven tilbyr de samme egenskapene, men har i tillegg høyeste 
nivå av ryggbeskyttelse (EN 1621-2; nivå 2; TÜV / GS sertifisert). 

 y Rask tilgang til hovedbur med åpning i ryggen 
 y Uttakbar LITEHIELD PLUS ryggplate (EN 1621-2; nivå 2; TÜV / 

GS sertifisert) 
 y Fiksering for ski, brett, truger, isøks, hjelm
 y Leveres i 2 størrelser (S/M, L/XL)

Farger: black, denim

Line Pro 30L

Pris:  2699,-
Lev. varenr: 320334

Line Pro 20L

Pris:  2499,-
Lev. varenr: 320387

Vekt 1250g 

Volum 30L

Mål 28x52x20cm 

LINE 30L / 20L
Overlegen komfort, smart oppbevaring, rask tilgang 
til innhold. I Line serien bruker EVOC sitt NEUTRALITE 
bæresystem for optimal vektfordeling. Sammen med 
”Body Hugging” effekt, sitter sekken tett inntil kroppen og 
innholdet på plass.

 y Rask tilgang til hovedbur med åpning i ryggen
 y Fiksering for ski, brett, truger, isøks, hjelm
 y Bredt hoftebelte med ekstra store lommer  
 y Leveres i 2 størrelser (S/M, L/XL)

Farger: heather gold - heather carbon grey, heather car-
bon grey, silver - heather carbon grey. dusty pink   

Line 30L 

Pris:  1699,-
Lev. varenr: 297772

Line 20L 

Pris:  1699,-
Lev. varenr: 297772

Vekt 1050g

Volum 30L

Mål 28x55x20cm

Vekt 1000g

Volum 20L

Mål 28x55x17cm

Vekt 1220g 

Volum 20L

Mål 28x52x14cm 

NYHET
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SKISEKKER

PATROL 40L / 32L
Patrol er produsert i slitesterkt materiale, er vannavstøtende og tåler 
påkjenning av skarpe stålkanter. Sekken har eget rom for skredustyr 
som kan åpnes kjapt med en hånd. Sideåpning til hovedrom gjør det 
også enklere å nå innhold som ligger langt nedi sekken. Praktiske 
festeanordninger for tilleggsutstyr som isøkser og hjelmnett. 

 y Sideåpning til hovedbur som gir enkel tilgang til innhold
 y Fiksering for ski, brett, truger, isøks, hjelm
 y Taslan yttermateriale som er svært   

motstandsdyktig mot rifter og skader
 y Leveres i 1 størrelse

Farger: petrol, carbon-grey
 
Patrol 40L 

Pris:  2399,-
Lev. varenr: 320405

Patrol 32L 

Pris:  2199,-
Lev. varenr: 320411

Vekt 1250g

Volum 40L

Mål 28x66x23cm 

 y Egne lommer for organisering 
av snøskredutstyr

 y 2-veis glidelås system
 y Feste for snowboard og truger 
 y Diagonal- og A-feste for ski 
 y Festesystem for hjelm
 y Feste for isøkser
 y Opplegg for drikkesystem opp 

til 3 l
 y Isolert skulderstropp for  

drikkesystem
 y Gogglelomme i fleece

FELLES FOR ALLE SKISEKKER

Vekt 1180g

Volum 32L

Mål 28x62x18cm 

OPPDATERT!
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SKREDSEKKER

LINE R.A.S PROTECTOR 32L / 22L
Line R.A.S Protector er Mammut R.A.S kompatible skredballong-
sekk med integrert ryggplate. Sekken er basert på den tradi-
sjonelle Line sekken, hvor Evoc har brukt sin ekspertise til å 
utvikle bæresystemet ”Body Hugging” som sørger for en optimal 
vektfordeling og at sekken sitter tett inntil kroppen. 

 y Rask tilgang til hovedbur med åpning i ryggen 
 y Uttakbar LITEHIELD ryggplate
 y Fiksering for ski, brett, truger, isøks, hjelm
 y Leveres i 1 rygglengde (M/L)
 y NB: Leveres uten R.A.S system

Farger: black

Line R.A.S Protector 32L

Pris:  3099,-
Lev. varenr: 297756

Line R.A.S Protector 22L

Pris:  2899,-
Lev. varenr: 297757

Vekt 1500g 

Volum 32L

Mål 29x55x22cm 

Vekt 1450g 

Volum 22L

Mål 29x55x19cm

LINE R.A.S 30L / 20L
Line R.A.S er en Mammut R.A.S kompatible skredballongsekk. 
Sekken er basert på den tradisjonelle Line sekken, hvor Evoc har 
brukt sin ekspertise til å utvikle bæresystemet ”Body Hugging” 
som sørger for en optimal vektfordeling og at sekken sitter tett 
inntil kroppen. 

 y Rask tilgang til hovedbur med åpning i ryggen 
 y Fiksering for ski, brett, truger, isøks, hjelm
 y Leveres i 1 rygglengde (M/L)
 y NB: Leveres uten R.A.S system

Line R.A.S 30L

Pris:  2699,-
Lev. varenr: 244547

Farger: heather carbon grey,
silver-heather  carbon grey

Line R.A.S 20L

Pris:  2399,-
Lev. varenr: 244550

Farger: heather carbon grey-heather ruby, heather-gold

Vekt 1300g 

Volum 30L

Mål 28x57x22 cm 

Vekt 1200g 

Volum 20L

Mål 28x55x16cm 
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FOTOSEKKER

CP 35L / 26L
Robust kamerasekk for hobby og proff fotografen. Som action-
sport-fotograf må du være forberedt på å møte ekstreme forhold 
og tøffe utfordringer for å få drømmebildet. EVOC har en rekke 
fotosekker med alle de lekre detaljene fra skisekkene som de er 
så kjent for. Her får du en super fuksjonell fotosekk med bæresys-
tem for ski, snowboard, isøks, I tillegg til alle de funksjonene man 
forventer av en profesjonell fotosekk. Rommer både proff utstyr og 
ikke minst droner. 

 y Rask tilgang til kamerautstyr 
 y Fiksering til snowboard, ski (diagonal/vertikal), truger, isøkser, 

staver, kamerastativ 
 y Individuelle polstret bur, 60% kamera, 40% til utstyr 
 y Kamera lomme med stor åpning på siden 
 y Lommer for organisering av minnebrikker 
 y PC lomme 
 y Sidelomme som rommer 2 l drikkesystem
 y Ekstra bredt hoftebelte, avtakbart, justerbart fra 85-130 cm 

Farger: black
 

CP 35L 

Pris:  4399,-
Lev. varenr: 276120

CP 26L 

Pris:  3699,-
Lev. varenr: 276122

Vekt 2580g

Volum 35L

Mål 52x29x17cm 

Vekt 2400g

Volum 26L

Mål 52x30x17cm 

PHOTOP 22L / 16L
Photop serien er kamerasekk for mindre DSLR-kamera. Sekken 
har fleksibel innvendig rominndeling med en uttakbar, polstret, 
9L kamera blokk, samt et separat hovedrom som sikrer et bredt 
bruksområde. Sekkens øvre hovedrom stenges og lukkes ved at 
sekken rulles sammen som en tørrbag. Kamerarommet i bunnen 
av sekken har en hendig sideinngang for rask tilgang til kameraet.

 y Sideinngang til kamera
 y Uttagbar CB 3L camera block
 y Polstret lomme for nettbrett
 y Lomme for 3L drikkeblære
 y Bredt, avtagbart hoftebelte
 y Lomme på hoftebeltet

Farger: heather carbon grey,
heather light olive

Photop 22L 

Pris:  2299,-
Lev. varenr: 276128

Photop 16L

Pris:  2099,-
Lev. varenr: 276125

Vekt 1550g

Volum 22L

Mål 26,5x20x12cm 

Vekt 1270g

Volum 16L

Mål 28x 50x13cm 
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STAGE CAPTURE 16L
Kompakt og anvedelig sekk for fotografen! Lettvekts kamerasekk for multisport aktiviteter. 
Med utgangspunkt i den annerkjente Stage sekken, har EVOC tatt med seg de beste egen-
skapene og gjort rom for kamerautstyret. Ventilert bakpanel og brede hoftebelter sikrer en 
komfortabel passform. Men en rekke oppbevaringsrom og tekniske løsninger skal alt ligge 
til rette for nye eventyr ute i felten. 

 y AIR FLOW Contact system 
 y VENTI FLAP 
 y Festeanordning for teleskopstativ 
 y Regntrekk 
 y Eget PC rom 
 y Hjelmfeste 
 y Drikkeblære kompatibel 

Farger: heather carbon grey

Pris:  1999,-
Lev. varenr: 298112 Vekt 1100g

Volum 16L

Mål 50x27x16cm 

HIP PACK CAPTURE 7L
Hold ryggen fri for byrder! Med Hip Pack Capture får du med det essensielle og viktigst av 
alt; kameraet! Med utgangspunkt i den sukseefulle Hip Pack laget EVOC likegodt en for 
fotografene også. Med et bredt og stabilt hoftebelte holder det seg stabilt mens innholdet 
sikres med justerbare oppbevaringsrom. 

 y AIR FLOW Contact system 
 y VENTI FLAP 
 y Mulighet for to stk drikkeflasker på sidene 
 y Festeanordning for teleskopstativ 
 y Regntrekk 

Farger: heather carbon grey

Pris:  1099,-
Lev. varenr: 298115

Vekt 610g

Volum 7L

Mål 20x31x14cm 

FOTOSEKKER
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REISEUTSTYR

SNOW GEAR ROLLER
Praktisk reisebag med stort volum. Superkraftig polstret reisebag for ski og 
snowboard med stort volum slik at du får plass til alt du trenger av utstyr på 
reisen. 
  

 y Separat lomme til skredutstyr
 y Høykvalitets hjul i polyuretan (skateboard hjul) som sørger for lite  

vibrasjon og støy 
 y Sammenleggbar 
 y Plass til 3-4 par ski eller 2 snowboard
 y Tre størrelser (M-160cm, L-175cm, XL-195cm)

Farger: black, multicolour

Pris:  2399,-
Lev. varenr: 320431 

SKI ROLLER
Praktisk og lett reisbag for ski. Lett reisebag med hjul for 2 par ski og staver, 
dette er en mindre utgave av den tradisjonelle Snow Gear Roller.
  

 y Rommer to par frikjøringsski 
 y Høykvalitets hjul i polyuretan (skateboard hjul) som sørger for lite  

vibrasjon og støy 
 y Sammenleggbar
 y Plass til 2 par ski
 y To størrelser (L-175cm, XL-195cm)

Farger: black, multicolour

Pris:  1799,-
Lev. varenr: 320438

SKI BAG
Enkel ski bag med justering for skilengde med skulderstropp. 
   

 y Passer for ski opp til 195cm inkl. staver 
 y Justerbar fra 170cm-195cm 
 y Produsert i PU belagt nylon 

Farger: black

Pris:  899,-
Lev. varenr: 244605

Vekt 970g

Volum 50L

Størrelse 170 - 195 cm

BOARD BAG
Enkel snowboardbag for trygg transport av brett opptil 165cm inkl bindinger.  
   

 y Passer for brett opptil 165cm 
 y Padding i nose og tail     
 y Avtakbar skulderstropp

Farger: black

Pris:  799,-
Lev. varenr: 320444

Vekt 840g

Volum 50L

Størrelse 165 cm

L XL

Vekt 2600g 2750g

Volum 85L 95L

Størrelse 175cm 195cm

M L XL

Vekt 3510g 3650g 3800g

Volum 125L 135L 155L

Størrelse 160cm 175cm 195cm

OPPDATERT! OPPDATERT!
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REISEUTSTYR

WORLD TRAVELLER 125
Supersolid reisebag for deg som skal på de 
lange turene, eller bare liker ha med deg 
mye stæsj når du reiser. Romslige rom med 
fine muligheter for å dele opp i flere mindre 
rom. 2 store lommer på utsiden av bagen 
gir rask tilgang til småstæsj når du trenger 
det i farta. Her får du virkelig med det du 
trenger! Kraftige skateboard hjul som tåler 
juling, og gjør at bagen ruller mykt med lite 
vibrasjon.

 y 80/20 fordeling av bagasjen i separate 
rom 

 y Teleskophåndtak 
 y Skateboard hjul som ruller mykt (utskift-

bare) 
 y Ekstra lett og stabil EVA bunnkonstruk-

sjon

Farger: multicolour, black, steel

Pris: 3599,-
Lev. varenr: 245910

Materiale: P600 D 

Volum: 125 L 

Mål: 85x40x32 cm 

Vekt: 4200 g 

TERMINAL BAG 40+20
Kompakt trillebag med en avtakbar 20L 
sekk som kan brukes separat på reise. 
Sekken har PC lomme og utvendige lom-
mer for rask tilgang til pass og board-
ingkort. Ønsker du ikke å bære sekken 
fester du den bare til trillebaggen. Bagen 
har dimensjon for oppbevaring i kabin 
(uten sekk). Kraftige skateboard hjul 
som tåler juling, og gjør at bagen ruller 
mykt med lite vibrasjon

 y Dimensjonert for oppbevaring i kabin 
 y Teleskophåndtak 
 y Skateboard hjul som ruller mykt 

(utskiftbare) 
 y Ekstra lett og stabil EVA bunnkon-

struksjon 

Farger: multicolour, black, steel

Pris: 1999,-
Lev. varenr: 245915

Materiale: P600 D 

Volum: 40+20 L 

Mål: 38x55x21 + 16cm m/sekk

Vekt: 3200 g 

WASH BAG
En smart toalettveske som rommer alle artikler til dine daglige rutiner. Praktiske 
løsninger som innvendige skillevegger som kan flyttes for justering etter behov. 
 

 y Opphengs krok 
 y Flyttbare skillevegger for individuell tilpasning 
 y Avtagbart lommespeil 
 y Oppheng for tannbørster (inntil 4 tannbørster/barberhøvel/saks, o.l.) 

Farger: curry, black, multicolour

Pris:  399,-
Lev. varenr: 245992

WASH POUCH
En smart toalettveske som rommer alle artikler til dine daglige rutiner på reise. 
Med opphengskrok så du kan henge den på veggen eller på ei grein, praktiske 
løsninger, individuelt plasserbar oppdeling og speil. 
 

 y Opphengs krok 
 y Flyttbare skillevegger for individuell tilpasning 
 y Speil    
 y Oppheng for tannbørster/barberhøvel/saks, o.l.
 y Lomme med glidelås på innsiden   

Farger: multicolour, black, steel

Pris:  399,-
Lev. varenr: 320760

Volum 4L

Vekt 230g

Størrelse 26x17x10cm

Volum 2,5L

Vekt 180g

Størrelse 21x25x5cm

NYHET
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REISEUTSTYR

GEAR BAG 55L
En praktisk bagg som kan brukes som ryggsekk er en fin måte å transportere utstyret på vei til ski- og sykkelopplevelser. Med variabelt delbart hovedrom for støv-
ler eller hjelm, og separate lommer med glidelås, er Gear Bag et talentfullt organiseringsverktøy som gir rask tilgang til at du trenger. 

 y Slitesterkt ytter materiale 
 y Vann- og smussavisende variable separasjonselementer 
 y Kan brukes som ryggsekk med skuldestropper som kan pakkes bort 

Farger: black, steel

Pris:  999,-
Lev. varenr: 320698

GEAR BAG 35
En praktisk og robust bag til å frakte alt av løst ustyr på vei til fjellet. I 
Gear Bag kan du lagre sko separat fra goggles og annet utstyr, samtidig 
som du har kjapp og enkel tilgang til alt du trenger.  
 

 y Slitesterkt ytter materiale 
 y Vann- og smussavisende variable separasjonselementer 
 y Kan brukes som ryggsekk med skuldestropper som kan pakkes bort 

Farger: black, steel

Pris:  749,-
Lev. varenr: 320712

Volum 35L

Vekt 650g

Størrelse 32x35x47cm 

GEAR BAG 20
En praktisk og robust bag til å frakte hjelm, sko, briller, eller kanskje 
bare til og fra trening. Enkel og kjapp tilgang til alt du trenger.  
 

 y Slitesterkt ytter materiale 
 y Stort og paddet hovedrom for trygg trasport av utstyret
 y Stor og praktisk åpning med to glidelåser  

Farger: black, steel

Pris:  549,-
Lev. varenr: 320715

Volum 20L

Vekt 350g

Størrelse 22x25x40cm

Vekt 970g

Volum 55L

Mål 32x28x60cm

NYHET

NYHET NYHET
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REISEUTSTYR

GEAR BACKPACK 90
En alt i ett ryggsekk til perfekt organisering av utstyr til en helgatur på fjellet. Individu-
elle rom med kjapp tilgang, her kan du transportere støvlene, hjelm og annet utstyr, 
samtidig som du kan være trygg på at alt utstyret er godt beskyttet. 

 y To store hovedrom for støvler, hjelm eller klær 
 y Sidelommer med glidelås og fester for mindre utstyr 
 y Godt polstret, ergonomiske skulderstropper for en behagelig passform 
 y Fortsterket bunn, som også gjør at den står sikkert 

Farger: black, steel

Pris:  1299,-
Lev. varenr: 320796

GEAR BACKPACK 60
En alt i ett ryggsekk til perfekt organisering av utstyr til en helgatur på fjellet. Individu-
elle rom med kjapp tilgang, her kan du transportere støvlene, hjelm og annet utstyr, 
samtidig som du kan være trygg på at alt utstyret er godt beskyttet. 

 y To store hovedrom for støvler, hjelm eller klær 
 y Sidelommer med glidelås og fester for mindre utstyr 
 y Godt polstret, ergonomiske skulderstropper for en behagelig passform 
 y Fortsterket bunn, som også gjør at den står sikkert 

Farger: black, steel

Pris:  1099,-
Lev. varenr: 320801

Volum 90L

Vekt 1700g

Størrelse 40x70x27cm

Volum 60L

Vekt 1400g

Størrelse 40x53x27cm

NYHET

NYHET
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REISEUTSTYR

DUFFLE BAG 100L / 60L / 40L
Robust dufflebag med kompakt pakkestørrelse! En kombinasjon av en klassisk 
utstyrs bag og en vanntett bag med flere alternative å bære den på. Denne 
robuste duffle baggen tilbyr godt organiserte rom for ukomplisert transport av 
utstyret og er klar til å ta imot røffe underlag og harde landinger. 

 y Vanntett og 100% PVC fritt hovedmateriale 
 y Polstret avtakbar skulderstropp som kan justeres og tilpasses individuelle 

skulderbredde (BRACE LINK) 
 y Håndtak for enkle transport 
 y Separate og lett tilgjengelige våtrom med vanntette glidelåser for små ting, 

klede og sko 

Farger: carbon grey-black, curry-black, stone

Duffle Bag 100L pris:  1899,-
Lev. varenr: 320634

Duffle Bag 60L pris:  1699,-
Lev. varenr: 320643

Duffle Bag 40L pris:  1499,-
Lev. varenr: 320664

DUFFLE BACKPACK 26L / 16L
En robust, vanntett og praktisk sekk til hverdagsbruk. Her er lommer plassert slik at alt du har 
pakket er innen rekkevidde. Sekken tåler regnbyger og volumet i hovedrommet kan justeres 
etter mengden du pakker. 

 y Vanntett og 100% PVC fri overmateriale 
 y Lokk med aluminiumspenne som også kan brukes til å komprimere volum i hovedburet 
 y Separat lomme til laptop med egen sideinngang i ryggen 
 y To separate lommer med inngang fra siden til nøkler, mobil, etc. 
 y Avtakbar bryststropp 

Farger: carbon grey-black, curry-black, stone

Duffle Backpack 26L pris:  1599,-
Lev. varenr: 320766

Duffle Backpack 16L pris:  1399,-
Lev. varenr: 320770

26L 16L

Vekt 875g 825g

Størrelse 31x50x17cm 31x48x12cm 

100L 60L 40L

Vekt 1215g 965g 865g

Størrelse 70x40x35cm 60x34x30cm 48x32x28cm

Integrert pakkepose til 
oppbevaring når den ikke 
er i bruk.

NYHET

NYHET
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REISEUTSTYR

MISSION 22
Robust sekk med smarte løsningene for oppbevaring av det du måtte trenge å ha 
med deg i håndbagasjen på flyreise. Topplokk inngang til hovedrom som har polstret 
lomme for PC / Pad som det er lett å komme til når du står i sikkerhetskontrollen. 
Utenpåliggende lomme for reisedokumenter osv. 
 

 y Air Pad System i ryggen for super ventilasjon 
 y Rygginngang til rom for PC / pad 
 y Nettinglomme for oppbevaring av småting på siden

Farger: curry, black, multicolour

Pris:  999,-
Lev. varenr: 245950

BESKYTTELSE

PROTECTOR SHIRT  
Liteshield Plus er videreføring av EVOC sin anerkjente ryggplater brukt i ski og 
sykkelsekker. Konstruert i nytt materiale og utforming er den nye ryggplaten både 
lettere og sterkere (nivå 2 beskyttelse). Samtidig holder den samme nivå av komfort 
som tidligere, både med fleksibilitet og pusteegenskaper. SAS-TEC skulder pads er 
du skodd for virkelig å dra på mot nye høyder. Konstruert i lycra med mesh områder 
for ettersittende passform og god komfort. Behandlet med Polygiene Odor Crunc 
for bedre hygiene og lukthemming. Dog er ryggplate og beskyttelse avtakbare så du 
enkelt får vasket trøyen. 

 y LITESHIELD PLUS ryggplate (EN 1621-2, Level 2) 
 y SAS-TEC skulderbeskytter (EN 1621- 1 Level 2) 
 y 3D bryst og hofte polstring 
 y Ryggplate og beskyttelse pads er uttakbar slik at trøyen kan vaskes i maskin 
 y Mesh fòr på siden for ekstra god lufting 
 y Polygiene Odor Crunc behandlet 
 y YKK glidelåser med glidelåsgarasje slik at de ikke er ubehagelig 

Farger: black

Pris: 1599,-
Lev. varenr: 297852

Størrelse S, M, L, XL

Vekt 545 g (M)
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BESKYTTELSE

PROTECTOR VEST 
WOMEN  
Ryggplaten baserer seg på den nye 
Liteshield Plus teknologien som 
EVOC benytter i sine velkjente ski 
og sykkelsekker. Ryggplaten er ut-
tagbar slik at du kan vaske vesten 
din. Vesten og ryggplaten har gode 
pusteegenskaper og passform. 
Høydejusterbart hoftebelte.

 y Ryggplate er CE godkjent (EN 
1621-2, Level 2) 

 y Sømløse sømmer i skuldre for å 
unngå friksjon mot f.eks. sekk 

 y Ergonomisk magebelte med 
kraftig borrelås 

 y Heavy-duty materialer som tåler 
juling 

 y Ryggplate og halebeinsbeskytter 
er uttakbar slik at vesten kan 
vaskes i maskin 

 y Polygiene® Odor Control  
behandlet 

Farger: loam

Pris: 1599,-
Lev. varenr: 297894         

PROTECTOR VEST 
MEN  
Ryggplaten baserer seg på den nye 
Liteshield Plus teknologien som 
EVOC benytter i sine velkjente ski 
og sykkelsekker. Ryggplaten er ut-
tagbar slik at du kan vaske vesten 
din. Vesten og ryggplaten har gode 
pusteegenskaper og passform. 
Høydejusterbart hoftebelte.

 y Ryggplate er CE godkjent (EN 
1621-2, Level 2) 

 y Sømløse sømmer i skuldre for å 
unngå friksjon mot f.eks. sekk 

 y Ergonomisk magebelte med 
kraftig borrelås 

 y Heavy-duty materialer som 
tåler juling 

 y Ryggplate og halebeinsbeskyt-
ter er uttakbar slik at vesten 
kan vaskes i maskin 

 y Polygiene® Odor Control 
behandlet 

Farger: carbon loam

Pris: 1599,-
Lev. varenr: 297876

Størrelse S, M, L, XL

Vekt 430 gram (M)

Størrelse S, M, L,

Vekt 390 gram (M)

PROTECTOR VEST 
KIDS 
Ryggplaten baserer seg på den nye 
Liteshield Plus teknologien som EVOC 
benytter i sine velkjente ski og syk-
kelsekker. Ryggplaten er uttagbar slik 
at du kan vaske vesten din. Vesten 
og ryggplaten har gode pusteegen-
skaper og passform. Høydejusterbart 
hoftebelte. 

 y Ryggplate er CE godkjent (EN 
1621-2, Level 2) 

 y Sømløse sømmer i skuldre for å 
unngå friksjon mot f.eks. sekk 

 y Ergonomisk magebelte med kraf-
tig borrelås 

 y Heavy-duty materialer som tåler 
juling 

 y Ryggplate og halebeinsbeskyt-
ter er uttakbar slik at vesten kan 
vaskes i maskin 

 y Polygiene® Odor Control behand-
let

Farger: carbon grey

Pris:1199,-
Lev. varenr: 297913                            

Størrelse S, M, L

Vekt 240 g (M)

CRASH PANT KIDS 
Integrerte pads dekker halebein 
og hofte i en komfortabel shorts, 
perfekt for de yngste våghalsene. 

 y Hoftebeskyttelse er CE godkjent 
(EN 1621-1, Level 1) 

 y Flate sømmer hindrer irriterende 
friksjon mot huden 

 y Beskyttelsespads for halebein 
og hofter 

 y Polygiene® Odor Control be-
handlet 

 y Maskinvaskba

Farger: carbon grey

Pris:899,-
Lev. varenr: 297939                            

Størrelse S, M, L

Vekt 115 g (M)
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TILBEHØR

DRIKKEBLÆRE 
Drikkesystem tilpasset plassering i sekk.  

 y Laget i lukt- og smaksfritt materiale uten BPA/PVC
 y Stor åpning for lett påfylling
 y Låsbart munnstykke 

Pris 1,5L (Hip Pack): 449,-
Lev. varenr: 320544

Pris 1,5L: 449,-
Lev. varenr: 320544

Pris 2L: 449,-
Lev. varenr: 297807

Pris 2L Insulated: 499,-
Lev. varenr: 297809

Pris 3L: 499,-
Lev. varenr: 297808
            

HELMET HOLDER
Hjelmfeste for alle Evoc sekker   

 y Passer de fleste ski og sykkelhjelmer
 y Laget i høyfriksjons materialet slik at 

hjelmen holdes på plass 

Pris: 199,-
Lev. varenr: 197431

      

1,5L 
 (Hip pack)

1,5L 2L 3L

Vekt 130g 125g 130g 140g

Størrelse 28x18cm 15x32cm 17x32cm 18x42cm

Vekt 50g

Størrelse 20x20x1cm

Materialet Darington mesh, hypalon

BITE VALVE
Reserve munnstykke til 
drikkeslange.

Pris: 119,-
Lev. varenr: 297810
      

MAGNETIC 
TUBE CLIP
Klips som holder drikke-
slangen på plass under 
aktivitet. 

Pris: 119,-
Lev. varenr: 231061
      

DRINK BOTTLE 0,55L / 0,75L
Drikkeflaske med logo. Lekkasjesikker silikontut 
som er helt fri for plastikksmak.

Farger: black, white 

0,55L pris: 119,-
Lev. varenr: 320523

0,75L pris: 129,-
Lev. varenr: 320498
      

OPPDATERT!

NYHET

HYRADTION 
TUBE

Reserveslange til Evoc 
Hydration drikkesystem.

Pris: 119,-
Lev. varenr: 320550
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Dedikerte, spesialiserte og med base i Cha-
monix, har Blue Ice et godt utgangspunkt 

for å lage noen av de aller fineste produkte-
ne for alpinklatring og topptur. Selskapet er 
ungt og med pågangsmot, og har en visjon 

om å levere lett, men solid utstyr av høy 
kvalitet. Hos Blue Ice er alle klatrere eller 
skiløpere. Til og med han gamle som fører 

regnskapet er hakket vassere enn de fleste i 
veggen eller med ski på beina. 
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Sekk

KUME 30L / 38L
Minimalistisk sekk for skikjørere og splitboardere med fjellfokus.
Kume er inspirert av minimalismen i alpinklatring, og utformet for å sitte 
best mulig på ryggen når du kjører på ski eller brett. Sekken er funksjonell 
og er veldig lett med dedikerte lommer for skredutstyr og tau. En velbygd 
sekk spesielt for toppturer og skikjøring i fjellet.

 y Dedikert lomme for skredutstyr 
 y Diagonalt feste, og “A”-feste for ski som kan pakkes bort
 y Leveres med hjelmholder
 y Feste for to isøkser
 y Avtagbart ”gulv” nederst i sekken som danner rom for tau - Slik kan du 

raskt og enkelt dra ut tauet, feks ved redning på bre.
 y Inngang til hovedrommet fra toppen eller fra glidelås i siden
 y Vekt: 1145g (30l) - 1185g (38l)
 y Leveres i to farger: ensign blue og super lemon

Pris 30l: 1999,- Lev. varenr: 271555 

Pris 38l: 2199,- Lev. varenr: 271558

YAGI 25L
Førstespor både opp og ned - bare fyll på med løssnø. 
Yagi 25 er alt du trenger når du går runde på runde i terrenget, eller kjører i 
heisen og ikke vil ha en tung og klumpete sekk.
Med stor panel-åpning får du full oversikt over innholdet og du slipper rote 
rundt blindt. Sekken leveres med hjelmholder og har dedikert lomme for 
skredutstyr og goggles.
Fyll den opp, ta den på og glem den når du kjører ned. 

 y Egen lomme for goggles
 y Dedikert lomme for skredutstyr 
 y Hjelmfeste inkludert
 y Diagonalt skifeste som kan pakkes bort
 y Feste for to isøkser
 y Stor åpning i alle lommer
 y Vekt: 780g

Pris: 1799,- 
Lev. varenr: 271561

YAGI 35L
Gjennomført topptursekk for lange dager i fjellet.
Yagi 35 er romslig med god plass til utstyr for en full dag ute. Sekken sitter 
godt på ryggen og er designet spesifikt for topptur på ski og splitboard. 
Glidelåstoppen gir god og oversiktlig tilgang til hovedrommet. Dedikert rom 
for skredutstyr for rask tilgang når du virkelig trenger det

 y Klassisk “A”-skifeste som også kan kobles sammen fra hver side til 
snowboardfeste

 y Innovativt og raskt diagonalt skifeste, der du får festa skia med sekken 
på ryggen

 y Oppstivet rygg med en lett wire-ramme
 y Sideinngang på ene siden, sidelomme på andre siden
 y Egen lomme for goggles som er fòra slik at du ikke riper opp linsa
 y Eget rom for skredutstyr som rommer selv de største spadebladene
 y Lomme i hoftebeltet
 y Fester for to isøkser
 y Hjelmholder inkludert
 y Vekt: 1145g

Pris: 2099,- 
Lev. varenr: 298798
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WARTHOG 45L
Tau, sko, sele, rack, hjelm, jakke, matpakke - Warthog 45 svelger det meste.
En sekk for de lange dagene i fjellet der du trenger å ha med deg mye utstyr. 
Warthog-serien er designet ut ifra profesjonelle fjellguiders tilbakemeldinger på 
hvilke krav de setter til en klatresekk. Høy slitestyrke, med detaljer som er enkle 
å strippe bort gjør disse sekkene til noen av de mest allsidige i klassen. Sekkene 
holder stand år etter år med ruskete forhold. Ikke rart Warthog brukes av så 
mange guider over hele verden. 
Warthog har behagelig thermoformet ryggpanel som er “S”-formet. Dette gir god 
overføring av vekten til hoftebeltet. Oppstivet av en aluminiumsramme som du 
kan ta ut om du ønsker en supersmidig lettvekter for lavere bører.

 y Løkke for heising
 y Frontlomme med glidelås
 y Avtagbare kompresjonsstropper
 y 2 isøksfester
 y Avtagbart og polstret hoftebelte med to utstyrsløkker
 y Feste for tau
 y Lomme i topplokket
 y Hjelmholder inkludert
 y Vekt 820g (700g nedstrippet)
 y Levers i to rygglengder S (47cm) og M (51cm)

Pris: 2299,- 
Lev. varenr: 264607

REACH 8L / 12L
For den nye stilen innen alpinisme - En klatresekk som du kan løpe med.
Utvikling skjer når skillene mellom ulike disipliner viskes ut og utstyr blir brukt på 
nye måter som det ikke opprinnelig er tenkt for. 
Reach er inspirert av løpesekker og designet for alpinister og klatrere som har en 
“fast and light“-tilnærming til fjellet, og som vil ha en sekk som fungerer når de 
beveger seg med tau.  
Perfekt for deg som vil være superrask på anmarsj og retur enten du klatrer store 
fjellruter, lange rygger eller en kjapp tur opp på Romsdalshorn. 
Også egnet som ledesekk, med mulighet for å stroppe på både tau og hjelm til 
anmarsjen.

 y Kompatibel med drikkeblære
 y Egen stropp for å feste klatretauet
 y To romslige lommer på brystet for softflask, næring eller telefon
 y To utvendige lommer med glidelås, en innvendig hengende lomme
 y 354g (8l)/ 371g (12l)

Pris 8l: 1599,- Lev. varenr: 299682 
Pris 12l: 1699,- Lev. varenr: 299681

WARTHOG 30L
Slitesterk klatresekk som det siste tiåret har vunnet seg et navn blant guider og 
profesjonelle.
En allsidig klatresekk som er akkurat stor nok til å romme det du trenger til en 
dag i fjellet.
Warthog-serien er designet ut ifra profesjonelle fjellguiders tilbakemeldinger på 
hvilke krav de setter til en klatresekk. Høy slitestyrke, med detaljer som er enkle 
å strippe bort gjør disse sekkene til noen av de mest allsidige i klassen. Sekkene 
holder stand år etter år med ruskete forhold. Ikke rart Warthog brukes av så 
mange guider over hele verden. 
Warthog har behagelig thermoformet ryggpanel som er “S”-formet. Dette gir god 
overføring av vekten til hoftebeltet. Oppstivet av en aluminiumsramme som du 
kan ta ut om du ønsker en supersmidig lettvekter for lavere bører.

 y Løkke for heising
 y Frontlomme med glidelås
 y Avtagbare kompresjonsstropper
 y 2 isøksfester
 y Avtagbart og polstret hoftebelte 
 y Feste for tau
 y Lomme i topplokket
 y Hjelmholder inkludert
 y Levers i to rygglengder S (47cm) og M (51cm)
 y Vekt: 720g (600g nedstrippet)

Pris: 1999,- 
Lev. varenr: 263822
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Sekk

Isøks

MOONLIGHT 35L / MOONLIGHT  55L 
Solid cragsekk 
Med Moonlight kan du ha med deg mye utstyr på cragget 
samtidig som det forblir lett tilgjengelig og organisert. Sydd i et 
solid og kraftig PU-belagt materiale, varer den år etter år med 
hard bruk.
Sekken har et godt bæresystem som tåler mye last og mange 
lommer; en innvendig lomme for nøkler og lommebok, to store 
sidelommer som har rom for guidebok eller vannflaske, samt en 
lomme i toppen for telefon o.l.
En lang glidelås i front og oppstivet bunn gjør sekken selvstå-
ende og enkel å brette ut til en “utstyrsstasjon” på cragget.
Leveres i to størrelse, 35l og 55l

 y Taufeste på toppen og uttak for drikkesystem. 
 y Hjelmfeste.
 y Mange lommer.
 y Selvstående.

Vekt: 1500g/1700g

Pris 35l: 2199,- Lev. varenr: 320340

Pris 55l: 2399,- Lev. varenr: 320344

BLUEBIRD
Klassisk isøks for toppturer, ryggtraverser og bre.
Bluebird er en klassisk allrounder som du tar med på bratte skiturer, på anmarsj 
over bre eller på spisse egger en mørk desemberdag. Designet for bratt snø, is, 
vinterfjell og variert terreng.
Med smidd blad i rustfritt stål og et enkelt men funksjonelt design er denne øksa 
et resultat av tiår med inspirasjon og erfaring fra fjellet. Et solid og pålitelig verktøy 
som vil være med deg i mange år.

 y Vekt: 363g (45cm)
 y Leveres i 45cm, 49cm, 54cm
 y Hode i varmsmidd, rustfritt stål
 y Buet skaft i aluminium
 y Ruere finish på skaftet ved grepet
 y Pigg i rustfritt stål i bunn av skaftet
 y Leveres med justerbar håndstøtte/slider, og beskytter for blad og tverrblad
 y Type 1 (B)
 y Materialer: rustfritt stål, aluminium, nylon
 y Produsert i Frankrike

Pris: 1899,- 
Lev. varenr: 263665

AKILA
Lett, funksjonell og robust, teknisk isøks for alpinklatrere og brattkjørere.
Øksa er laget for hard bruk, og er gjennomtestet for å finne optimal vekt og 
balanse.
Med godt buet skaft og et aggressivt blad er dette en lettvekter som du faktisk 
kan klatre partier av teknisk is med. Ingen øks uten utskiftbart blad klatrer bedre 
enn Akila.
Velg hammer for å banke inn bolter til en rappell, bruk den opp cruxpartier på 
både is og fjell, og få rask progresjon i bratte, isete renner. 

 y Hode i chro-mo stål
 y Aluminiumsskaft med stålpigg nederst
 y Leveres med justerbar håndstøtte, og med beskytter for blad, tverrblad og pigg
 y Lengde: 49cm
 y Vekt: 330g/315g hammer/tverrblad
 y Sertifisering: EN13089 - UIAA 152

Pris: 1699,- 
Lev. varenr: 298788

NYHET
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Isøks

BLACKBIRD
Klassisk isøks for toppturer, ryggtraverser og bre.
Ønsker du en basic og prisgunstig øks, som samtidig er solid og godt utformet? 
Blackbird gir deg trygghet og driftsikkerhet tur etter tur. En god allrounder, enten 
som skiøks i de kortere lengdene, eller med lengre skaft for bre og alpine turer. 

 y Hode i Chro-Mo-stål 
 y Rett skaft i aluminium 
 y Ruere finish på skaftet i grepet 
 y Pigg i rustfritt stål i bunn av skaftet 
 y Leveres med beskytter for blad, tverrblad og pigg 
 y Vekt: 330g (49cm) 
 y Leveres i 49cm, 54cm, 60cm, 67cm

Pris: 1199,- 
Lev. varenr: 299375

FALK
Lett og kompakt isøks for toppturer på ski 
Falk er en ny klassiker for isøkser laget til toppturbruk. Med lett buet skaft og et 
solid men kompakt blad i stål gjør øksa jobben under alle forhold, samtidig som 
den er lett og kompakt på sekken. 
Øksa er et perfekt valg for deg som ser etter en isøks for å klatre opp bratte ren-
ner med snø eller for ekstra sikkerhet på bratte flanker. 

 y Hode i chromo-stål 
 y Buet skaft i aluminium 
 y Ruere finish på skaftet i grepet 
 y Leveres med beskytter for blad og tverrblad 
 y Vekt: 282g (45cm) 
 y Lengde: 45cm og 50cm

Pris: 1199,- 
Lev. varenr: 309501

HUMMINGBIRD 
Ultralett og solid skiøks for røffe skiturer og konkurranser.
Det meste av tiden er skiøksa passasjer, og ekstra vekt på sekken. Øksa må derfor 
være nedstrippa, lett og enkel. Samtidig som den må være slitesterk, solid og 
pålitelig når den først er i bruk. Hummingbird er alt dette. Med et solid og superlett 
blad i titan er den av de letteste og mest pålitelige øksene for skimo på markedet. 
Titanbladet må ikke forveksles med aluminium. Titan har mer en dobbel styrke og 
er 60% hardere enn aluminium, noe som gjør det godt egna til bruk i skiøkser.
For bruk på hard snø og korte, enkle ispartier.

 y Vekt: 212g (45cm)
 y Leveres i 45cm, 50cm
 y Lettvektshode i titan
 y Buet skaft i aluminium
 y Ruere finish på skaftet ved grepet
 y Skråkutta og plugga skaft for god penetrering i snø
 y Leveres med beskytter for blad og tverrblad
 y Kompatibel med justerbar håndstøtte/slider (ekstrautstyr)
 y Type 1 (B)
 y Materialer: titan, aluminium, nylon.
 y Produsert i Frankrike

Pris: 2299,- 
Lev. varenr: 263728

NYHET
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Isøks

CUESTA
Allrounder for deg som søker både komfort og lav vekt
Cuesta er laget for deg som klatrer lange ruter i fjellet og som vil bruke samme 
selen både på tur og i klatregymmen. Den har alle egenskapene du ser etter; lett, 
kompakt, komfortabel og med store, generøse utstyrsløkker.

 y Lårløkkene holdes på plass med et langt elastisk bånd slik at de oppleves 
behagelig både med tynn shorts og full vinterutrustning. 

 y Utskiftbar strikk i baken som kan åpnes helt med en spenne.
 y Stor sentralløkke i kontrastfarge som ikke har sømmer som kan hekte seg opp 

i karabin eller taubrems. 
 y Alle kritiske sømmer har kontrastfarge, slik at de er enkle å inspisere.
 y Store og generøse utstyrsløkker der fremre løkke er oppstivet. Utstyrsløkkene 

bak er myke for å ikke komme i konflikt med ryggsekk og for å gjøre selen mer 
pakkbar.

 y Selen er konstruert med to bærende bånd som er laminert til et solid ytter-
materiale og et mykt, pustende og behagelig 3d-mesh-materiale på innsiden. 
Dette gir en komfortabel men likevel myk og behagelig sele.

 y Sertifisering: CE EN 12277, UIAA 105

Pris: 1099,- 
Lev. varenr: 320353

CHOUCAS LIGHT
Den letteste selen som du kan ta av og på uten å ta av deg skia.
Med minimale 89g (str M) er dette en sele du ikke trenger å tenke på, hverken når 
den ligger i sekken eller når du har den på. Enten du har den med i sekken “just 
in case”, eller tar den med for en rappell, tar den så lite plass og har så lav vekt at 
du fort kan tro at du har glemt den igjen hjemme.
Patentert spennesystem som kan åpnes helt opp gir ekstra trygghet om du plutse-
lig står i en utilsikta situasjon i en litt for bratt renne med skia på. 
Innknytningspunktet er to løkker som du samler tau eller karabin i.
Laget for toppturer på ski og vandring på bre, eller som ekstra trygghet på bratte 
fjellturer.

 y Vekt 89g (M)
 y To kompakte utstyrsløkker
 y Patenterte spenner for full åpning i låra
 y Isskrueholder som sikrer at skruen holder seg på plass og ikke ødelegger 

buksa under vandring og skikjøring
 y Bygger minimalt sammenpakket
 y Sertifiseringer: EN12277 type C, UIAA
 y Materialer: polyethylene-webbing, polyamide webbing, aluminiumspenner

Pris: 899,- 
Lev. varenr: 263818

CHOUCAS
Sele for brevandring, alpinklatring og ekspedisjon .
Da den første Choucas-selen kom på markedet for over 10 år siden endret den standar-
den for denne typen seler - med sin lave vekt og det enkle, men likevel unike systemet 
for å holde isskruene på plass. Sydd i supersterkt og lett UHMW Polythylene som fordeler 
vekten gjennom hele hoftebeltet. Denne 4. versjonen av selen er fortsatt like funksjonell 
og enda lettere enn sine forgjengere, med bare 148g (str M).
Den klassiske konstruksjonen gir minimalt med stramming over låra slik at selen er 
ekstra god til vandring og på skikkelig kalde dager der sirkulasjon er viktig. Kan taes av og 
på med ski og stegjern på beina.
Choucas er selen du ønsker deg på klassiske alpinklatreruter, høyfjellsklatring eller når 
du vandrer på bre.

 y Vekt: 148g (M)
 y Variabel bredde på hoftebeltet for økt komfort
 y Hurtigspenne som opereres enkelt også med hansker
 y Sentralløkke
 y Isskrueholder som sikrer at skruen holder seg på plass og ikke ødelegger buksa under 

vandring og skikjøring
 y 4 utstyrsløkker
 y Lårløkker som kan åpnes helt
 y Sertifiseringer: EN12277 type C, UIAA
 y Materialer: UHMW Polyethylene, PES, Polyamide monofiliament, aluminium, aceta

Pris: 799,- 
Lev. varenr: 263813

NYHET
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Isøks

ADDAX
Verdens letteste sportsklatresele - punktum.
Når designerne hos Blue Ice gikk i dybden på en klassisk sportsklatresele ble de 
overrasket over å se hvor mye av vekten som faktisk er pynt. Altså de detaljene 
som gjør selen fin å se på men som ikke har noe å gjøre med funksjon. Strippet 
for pynt og satt sammen av lette men supersterke materialer veier Addax utrolige 
150 g (M).
En favoritt på lange klippeklatreruter i fjellet. Eller kanskje du vil ha en sele som 
du ikke kjenner er der når du trener på cragget?

 y Vekt 150g (M)
 y Hoftebelte og lårløkker polstret med EVA-skum
 y Hoftebelte og lårløkker er konstruert slik at vekten fordeles i hele beltets 

bredde
 y Fire fullstørrelse utstyrsløkker
 y Feste for to isskrueholdere/karabinere
 y En hurtigspenne i livet
 y Forsterket innknytingspunkt med UHMW Polyethylene
 y Sertifiseringer: EN12277 type C, UIAA

Pris: 1599,- 
Lev. varenr: 263731

CHOUCAS PRO
Ultralett, fullfunksjonell alpinklatresele.
For de lange dagene i fjellet der du går like mye med selen på som du jobber og henger i 
den. Selen følger bevegelsene dine og er fjærlett. Unike lårløkker som kan åpnes helt for 
å ta på selen med ski eller stegjern på beina. Selen er sydd slik at vekten fordeles til både 
topp og bunn av hoftebeltet og er derfor mer komfortabel å henge i enn du skulle tro. 

 y Vekt 140g (M)
 y Fire fullstørrelse utstyrsløkker
 y Feste for to isskrueholdere/karabinere
 y Én hurtigspenne i livet, og patenterte spenner for full åpning i låra
 y Forsterket innknytingspunkt med UHMW Polyethylene
 y Sertifiseringer: EN12277 type C, UIAA
 y Materialer: UHMW Polyethylene, PES, aluminium, acetal

Pris: 1299,- 
Lev. varenr: 263736

Må ha

SOLO LEASH 
Ultralett og anvendelig stropp for å sikre isøkser 
eller annet utstyr til selen. 
Strupes fast i selen og klippes inn i øksa med 
karabinen. 

 y Lengde: 80 - 135cm (fullt utstrekt)
 y Minimumstyrke: 2kN
 y Løkka som strupes i selen er også stor nok til å 

bruke rundt håndleddet
 y Sydd i polyethelene 
 y Vekt 28g.  

Pris: 329,- 
Lev. varenr: 286774

SLIDING POMMEL
Håndstøtte som med et håndgrep juste-
res og låses der du vil ha den på øksa. 
Slik kan du utnytte øksa til det fulle. 

 y Vekt: 12g
 y Passer skaftet til alle Blue Ice-økser
 y Materialer: Nylon og rustfritt stål

Pris: 239,- 
Lev. varenr: 265037

HYDRA LEASH
“Y”-line for å sikre isøksene til selen. 
En øks som faller i avgrunnen kan bli kan bli til en 
fatal situasjon når du henger på 5. taulengde. ”Y”-
line er en god forsikring som sikrer øksene.

 y Vekt: 54g
 y Løkke for struping i selen med svivel for å unngå 

tvinn på slyngene
 y Wirekarabiner med ekstra kraftig fjær i snap-

peren.  
 y Elastisk webbing 
 y Materiale:  Aluminum, UHMW polyethylene, PES
 y NB! Ikke for personsikring - kun for utstyr 

Pris: 699,- 
Lev. varenr: 265038
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Må ha

MISSION LIGHT
Superlett, tubevevd, 8mm slynge
En av de aller letteste slyngene på markedet (16g - 60cm). Den tubevevde kon-
struksjonen gjør slyngen myk og lett å håndtere. 
Slyngen har innvevde fargede tråder i polyamid som fungerer som slitasjeindikato-
rer, samtidig som de gir slyngen et unikt uttrykk.
Fargekodet for hver lengde

Pris 60cm: 119,-
Pris 120cm: 199,-
Pris 180cm: 279,-
Lev. varenr: 320382

HARFANG
Det mest kompakte og letteste stegjernet for toppturer og tinderangling på ski 
noensinne laget.
Harfang stegjern har fronttenner i chromo-stål, og aluminium under midtfot og på 
hældelen. Det skaper en unik og rå balanse mellom stegjernsegenskaper, vekt og 
pakkbarhet. Det patenterte konseptet er basert på en bred sentralstrropp i tekstil, 
som knytter fremre, midtre og bakre del sammen. Det gir sikkert og stabilt feste 
til støvlene, hvor plassering av midtdelen kan tlpasses strørrelse og form på støv-
lene. Samtidig sikrer dette stroppesystemet at stegjernet blir skikkelig pakkbart og 
kompakt.
Designet med automatisk binding som passer alle ski- og fjellstøvler med rand 
foran.

 y Materialer: UHMWPE og HTPE
 y 40mm sentralstropp, chromo-stål, aluminum
 y Sertifisering: CE EN 893, UIAA 153
 y Frontbøyle i chromo-stål med to monteringsposisjoner
 y Hælklips med mikrojustering og wirefeste til hæljernet
 y Aktive antikladdeplater i TPU

Vekt: 377g uten antikladdeplate, 419g med antikladdepalte.
Størrelse: 35-46

Pris: 1799,- 
Lev. varenr: 320335

AERO LITE
Den letteste isskruen på markedet
Med tube og henger i aluminium og tupp i stål er dette den letteste isskruen på 
markedet. Med bare 65g i 13cm gir den en reell vektbesparing på selen. Air light 
har tre tenner i tuppen, noe som gir raskere og bedre bitt.
Blue Ice har jobbet mye med å finne en løsning på problemet med at aluminiums-
skruer “limer seg fast” i våt is - dette har de løst med en kombinasjon av riktige 
materialer, overflatebehandling og konfigurasjon av tennene.

 y Sveiva er liten og kompakt og slås ned over hengeren når den ikke er i bruk.
 y Røret i skruen har størst diameter av alle isskruer på markedet, slik at det vil 

være tryggere å bruke opp igjen andre sine skruehull dersom dette tvinger seg 
frem.

 y Henger og sveiv er fargekodet for enkelt finne riktig lengde på selen.
 y Leveres med smart tuppbeskytter som kan klippes i karabin
 y Sjenerøst innfestingspunkt på hengeren som har plass til to karabinere
 y Leveres i 5 lengder fra 10cm-22cm. 
 y Sertifisering: CE EN 568, UIAA 151
 y NB! 10cm er kun for progresjon - ikke CE-sertifisert

Vekt: 377g uten antikladdeplate, 419g med antikladdepalte.
Størrelse: 35-46

Pris: 899,- 
Lev. varenr: 320367

NYHET

NYHET

NYHET
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Dedikert produsent som har fokusert på 
skredsikkerhet i flere tiår. Arva har egen 

utvikling- og produksjonsavdeling i Annecy 
ved foten av de franske alpene. Foruten å 

produsere høyteknologiske sender/mottake-
re, lanserte Arva en egenutviklet linje med 
skredballongsekker i 2016. Arva leverer en 

komplett linje av sikkerhetsprodukter myntet 
på entusiaster som ferdes mye i fjellet.  
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EVO5
EVO5 er en meget lett og liten skredsøker med de viktigste funksjonene
Med sine 170g er dette en av de minste skredsøkerne på markedet, samtidig  som den er enkel i bruk og har de 
viktigste funksjonene inntakt. Passer perfekt i egnet lomme.

Den har en søkestripebredde på 50m og automatisk tilbakestilling til send modus etter 8 minutter. EVO5 har også 
en automatisk funksjon i søk som skal filtrere bort elektronisk støy fra smarttelefoner, klokker radioer, kraftlinjer, 
heismaster og andre elektroniske kilder.

EVO5 er enkel i bruk og kommer med et belte og en stropp som man kan feste rundt livet. Stroppen kan også 
festes rundt håndleddet under søk. Det finnes også en klassisk bæreveske til søkeren for de som vil ha det (ek-
strautstyr).

 y Ekstremt liten og lett
 y Meget enkel i bruk 
 y 100% digital 
 y Gruppesjekkfunksjon for enkel kameratsjekk før tur  
 y Dynamisk interferens håndtering 
 y Rask og presis, med søkestripebredde på 50 meter 
 y Flersøksfunksjon med anvisning av flere personer samtidig
 y Flaggefunksjon for situasjoner med flere begravde
 y U-svingalarm hvis man søker i feil retning
 y Automatisk tilbakestilling til sendemodus med tidsinnstilling (8 minutter)

Vekt: 165g

Pris: 3799,-
Lev. varenr. : 271529

NEO PRO
Intuitiv søker med alle funksjoner for både profesjonelle og rekreasjonister.
Med en søkestripebredde på hele 70 m, kombinert med høy pålitelighet og rask håndtering av informasjon, er Neo 
en av de kraftigste sender/mottakerene på markedet. Den har også analog modus med 80m rekkevidde uansett 
hvilken sender/mottaker den du søker på har.

De fleste moderne sender/mottakere har tre mottakende antenner, to av disse brukes til å finne signaler i primær-
søk. Det meste av tiden vil en av disse antennen operere med mindre styrke og dermed gi et dårligere rekkevidde. 
Neo er den første sender/mottaker der ytelsen på antenne 1 og 2 fungere optimalt til enhver tid, og dermed gir en 
konsekvent og pålitelig søkestripebredde på 70 meter. 
Neo Pro har en automatisk funksjon i søk som skal filtrere bort elektronisk støy fra smarttelefoner, klokker radioer, 
kraftlinjer, heismaster og andre elektroniske kilder.

Enkelt og kraftig grensesnitt som vil tilfredsstille avanserte brukere med sin lange rekkevidde, og nybegynnere 
med sin brukervennlighet. 

 y Meget enkel i bruk 
 y Analog modus med 80m rekkevidde
 y Dynamisk interferens håndtering 
 y Rask og presis, med søkestripebredde på 70 meter 
 y Standby mode under f.eks utgraving av skredtatt
 y Scrolle funksjon mellom personer i displayet
 y 100% digital og med analog funksjon for større rekkevidde 
 y Brukervennlig 
 y Instant Detection- korteste vei til den begravde
 y Flersøksfunksjon med anvisning av flere personer samtidig 
 y Flaggefunksjon for situasjoner med flere begravde. 
 y Anvisning av antall begravde, retning og avstand. 
 y Gruppesjekkfunksjon for enkel kameratsjekk før tur 
 y Automatisk tilbakestilling til sendemodus med tidsinnstilling 
 y Dynamisk interferens håndtering 
 y U-svingalarm 

Vekt: 240g

Pris: 4499,-
Lev. varenr. : 298294

SENDER/MOTTAKER

Søkestripebredde 50m 

Sendefrekvens 457 kHz 

Størrelse 106 x 74 x 20 
mm

Markering av 
begravde 

JA 

Batterilevetid 200 timer i 
sendemodus 
og 30 timer i 
søkemodus 

Batteritype Alkaline 1 stk 
x AAA 

Søkestripebredde 70m

Sendefrekvens 457 kHz

Størrelse 120x73x20 mm

Markering av 
begravde

JA

Batterilevetid 250 timer i 
sendemodus 
og 40 timer i 
søkemodus 

Batteritype Alkaline 3 stk 
AAA (inkludert)
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EVO4
Flersøksfunksjon med flaggemulighet gjør EVO4 bedre enn noen gang. 
Den klassiske skredsøkeren kommer med  LCD skjerm og et intuitivt display, dette 
gjør EVO4 til en prisgunstig og pålitelig sender/mottaker. Smart av og på knapp 
som er en del av bæreselen og det umulig å ta på seg søker/mottakeren uten at 
den er skrudd på. Enkel og effektiv sender/mottaker for frikjøringsentusiasten. 

 y Meget enkel i bruk 
 y 100 % digital 
 y Rask og presis, med søkestripebredde på 40 meter 
 y Brukervennlig 
 y Flersøksfunksjon med anvisning av flere personer samtidig 
 y Flaggefunksjon for situasjoner med flere begravde. 
 y Gruppesjekkfunksjon for enkel kameratsjekk før tur 
 y Automatisk tilbakestilling til sendemodus med tidsinnstilling 
 y Anvisning av antall begravde, retning og avstand 
 y Clip for safe: Tilkobling av bæreselen slår søkeren automatisk på 

Pris Clip for safe: 2999,-
Lev. varenr. clip for safe: 215824

SPESIFIKASJONER

HOLSTER EVO4
Futteral til EVO4 skredsøker som er spesielt 
designet for å gjøre håndtering av søkeren 
bedre. ON/OFF knappen er festet til futteralet  
via en sikkerhetssnor. Futteralet tillater deg 
å bruke søkeren i “Clip for safe” og “profesjo-
nell” modus. Onesize.

Pris: 399,- 
Lev. varenr: 215831

Søkestripebredde 40m 

Sendefrekvens 457 kHz 

Størrelse 135x76x28 mm 

Markering av 
begravde 

JA 

Batterilevetid 250 timer i 
sendemodus 
og 40 timer i 
søkemodus 

Batteritype Alkaline 4 stk 
x AAA 

14  /

Evo4 Evo5
Antennas 3 3 3

Signal digital digital digital & Analog

Search strip width in digital mode 40m 50m 70m

Maximum range in analog mode    80m

Auto check   
Group check (frequency control)    

Marking function   
Mutiple victim indicator 3+ 3+ 3+

Revert to transmit  Timer (8min) Sensor

Interference management    

U-turn alarm     

Standby mode   

Scrolling function   

TECHNO
LOGY

Neo pro

ECRAN NEO : page 12 - 13

ECRAN AXIO : page 10 - 11
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RESCUER 32 PRO
Sekken for proffene.
Dette er sekken som er perfekt for guiden, skredeksperten eller skipatruljen. 
Sekken er laget i kraftig materiale og kommer med gjennomsiktige lommer 
på innsiden for småutstyr. Den har åpning både fram og bak og kommer med 
vertikale lommer for søkestang, spadeskaft etc. 
Den sitter veldig godt på ryggen og kommer i svart farge. Sekken har feste for 
ski, brett og isøks.

 y Åpningssystem: Front og bak tilgang. Fronten har lås helt ned 
 y Belte: Ergonomisk med doble lommer 
 y Utstyrsmontering: Ski / snowboard / isøks / tau 
 y Hjelmholder: Kompatibel    
 y Lomme for skredutstyr: Ja 
 y Drikkesystem: Kompatibel 
 y Lomme for goggles og verdisaker: Ja 
 y Ryggplate: Alu fit back panel 
 y Materiale: Cordura HR  
 y Utstyrsslynger på hoftebelte

Vi kan tilby egen sydd logo på sekken
Volum: 32L
Vekt: 1180 gr 

Pris: 1899,-
Lev. varenr: 272395

SKI TRIP ST30
Dette er sekken som er perfekt for guiden, skredeksperten eller fjellfanten. 
Sekken er laget i kraftig materiale som er vanntett og har vanntette glidelåser. 
Åpninger i toppen og på siden til hovedrom.
Den sitter veldig godt på ryggen og har feste for ski, brett og isøks..

 y Åpningssystem: Front og side -tilgang. 
 y Belte: Ergonomisk med lommer 
 y Utstyrsmontering: Ski / snowboard / isøks / tau 
 y Hjelmholder: Kompatibel    
 y Lomme for skredutstyr: Ja 
 y Drikkesystem: Kompatibel 
 y Lomme for goggles og verdisaker: Ja 
 y Ryggplate: Alu fit back panel 
 y Materiale: N44D PU2 og Aqua Guard glidelås  
 y Utstyrsslynger på hoftebelte

Volum: 30L

Pris: 2399,-
Lev. varenr: - 298319

SKI TRIP ST26
Dette er sekken som er perfekt for guiden, skredeksperten eller fjellfanten. 
Sekken er laget i kraftig materiale som er vanntett og har vanntette glidelåser. 
Åpninger i toppen og på siden til hovedrom.
Den sitter veldig godt på ryggen og har feste for ski, brett og isøks..

 y Åpningssystem: Front og side -tilgang. 
 y Belte: Ergonomisk med lommer 
 y Utstyrsmontering: Ski / snowboard / isøks / tau 
 y Hjelmholder: Kompatibel    
 y Lomme for skredutstyr: Ja 
 y Drikkesystem: Kompatibel 
 y Lomme for goggles og verdisaker: Ja 
 y Ryggplate: Alu fit back panel 
 y Materiale: N44D PU2 og Aqua Guard glidelås  
 y Utstyrsslynger på hoftebelte

Volum: 30L

Pris: 1999,-
Lev. varenr: - 322652

SEKK
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SKREDSEKK

Arva Reactor 
skredsekker
 
Sekkene har god passform og 
sitter tett på ryggen, samt gode 
romløsninger for skredutstyr og 
bæresystem for ski, økser og 
snowboard. Alle sekkene har 
justerbar rygglengde.

Reactor systemet er av det let-
teste på markedet (760g) samt 
at de er av de sekkene med 
flest sikkerhetsdetaljer som 
doble ballongkammer, største 
oppdrift i markedet (ballongen 
er festet fra toppen av sekken 
og ned til hoften pga mest mu-
lig oppdrift), oppblåsningshas-
tigheten på ballongen er klart 
kjappest i markedet. 

Reactor er enkel å pakke på 
nytt etter oppblåsning, samt at 
det er bare å skru i en ny patron 
og systemet er klar til bruk.
Vi våger å påstå at Reactor 
er en av de sikreste skredbal-
longsekkene på markedet pga 
høy oppblåsningshastighet av 
ballong, stor bæreflate og doble 
ballonger.

34 

The lightest most compact, 
and highest-performance 
dual airbag on the market

REACTOR CALGARY 18
Lett, kompakt skredballongsekk med lav profil og produsert i resirkulerte materialer.
Calgary18 er den ideelle sekken for frikjøring i heisområder og kortere dagsturer. Gode
festemuligheter og gjennomtenkte detaljer gjør den til en svært allsidig sekk. Doble
skredballonger øker sikkerheten din uten at det går på bekostning av sekkens lagringskapasi-
tet eller vekt. Sekken har feste for ski, brett og isøks.
Vi våger å påstå at Reactor er en av de sikreste skredballongsekkene på markedet pga høy
oppblåsningshastighet av ballong, stor bæreflate og doble ballonger.

 y Hovedrom + rom til spade og søkestang
 y Lomme for nøkler og verdisaker
 y Isøks feste
 y A-skifeste
 y Fester for hjelmtrekk
 y Produsert hovedsakelig resirkulerte materialer
 y TUV sertifisert

Volum: 18L
Vekt: xxxg med karbon patron

Leveres ikke med patron 

Pris: 5699,-
Varenr: 322658 

REACTOR 25 UL
Ultralett skredsekk til toppturentusiastene  
Reactor UL 25 er 2. generasjons skredsekk hvor man har satt fokus på lav profil, funksjonali-
tet og ikke minst lav vekt. Komplett sekk med karbon patron veier kun 1600g. Dette er derfor 
et perfekt verktøy for deg som vil gi deg selv litt ekstra sikkerhet i på topptur eller heisen. 
REACTOR-ballongen har 2 separate kammer for å øke systemets pålitelighet.  

 y Hovedrom + rom til spade og søkestang
 y Lomme for nøkler og verdisaker
 y Hoftebelete med 2 mesh lommer
 y To isøks fester
 y Diagonalt og A-skifeste
 y Daisychin med fester for hjelmtrekk
 y Lettveksskulderstropper med elastisk-lomme for 

0,5l flaske
 y Sikkerehetsstropper for beina
 y Produsert i Robic Regen
 y TUV sertifisert

Volum: 25L
Vekt: 1600g med karbon patron

Leveres ikke med patron 

Pris: 7999,-
Varenr: 322661 

NYHET

NYHET
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SKREDSEKK

REACTOR 40
Perfekt skredsekk til de utfluktene der du planlegger flere turer eller overnatting!
En 40 liters skredsekk med lav vekt, god passform og optimal vektfordeling. Denne 
sekken er produsert i lett og slitesterkt materiale og gjør det mulig å velge skredbal-
longsekk på utflukter hvor du planlegger flere turer eller overnatting. Sekken har feste 
for ski, brett og isøks.
REACTOR-ballongen har 2 separate kammer for å øke systemets pålitelighet. Sekken 
har integrert justering av rygglengde, skulderstropper og posisjon av håndtak (S-M-L). 
Håndtaket kan roteres i retning av hvor det føles naturlig å gripe det. REACTOR er 
det letteste skredballongsystemet på markedet og veier bare 790 gram + patron. 
EN16716 sertifisert, utført av TÜV Süd.

 y Åpningssystem:Topp og front tilgang 
 y Belte: Ergonomisk med singel lomme 
 y Utstyrsmontering: Ski (diagonalt) / snowboard / isøks 
 y Hjelmholder: Kompatibel 
 y 3D fit justeringsteknologi: Ja 
 y Retning og høydejustering håndtak: Ja 
 y Lomme for skredutstyr: Ja 
 y Topplokk kan taes av
 y Drikkesystem: Kompatibel 
 y Lomme for goggles og verdisaker: Ja 
 y Ryggplate: Touring back system 
 y Materiale: Cordura 210D double ripstop 
 y Fremheves: Twist Hook System 

Volum: 40L
Vekt: 2420g med karbon patron

Leveres ikke med patron 

Pris: 8499,-
Varenr: 215632  

REACTOR ST30
Skredsekk med litt større pakkvolum for de litt lengre toppturene! 
Skredballongsekk som er egnet for lengre turer når du har behov for å ta med ekstra 
utstyr. ST30 har et rent strømlinjeformet design og er utstyrt med ”daisy chain” løkker 
slik at man har muligheten til å komprimere, bære ski/brett eller feste isøkser.
REACTOR-ballongen har 2 separate kammer for å øke systemets pålitelighet. Sekken 
har integrert justering av rygglengde, skulderstropper og posisjon av håndtak (S-M-L). 

 y Tilgang til hovedrom fra topp eller i front    
 y Belte: Ergonomisk 
 y Utstyrsmontering: Ski / snowboard / isøks 
 y Hjelmholder: Kompatibel 
 y 3D fit justeringsteknologi  
 y Lomme for skredutstyr 
 y 2 lommer for goggles og verdisaker
 y Materiale: PVC fri N400D PU Ripstop     

Volum: 30L
Vekt: xxxg med karbon patron

Leveres ikke med patron 

Pris: 8499,-
Varenr: 322655  NYHET
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REACTOR VEST
Skredvest med 15L sekkevolum
Skredballongvest som brukes av skipatruljen i Snowbird blant annet og diverse freeridere 
som f.eks. Travis Rice. 
REACTOR-ballongen har 2 separate kammer for å øke systemets pålitelighet. Vesten har 
integrert justering av og posisjon av håndtak. Håndtaket kan roteres i retning av hvor det føles 
naturlig å gripe det. REACTOR er det letteste skredballongsystemet på markedet og veier bare 
680 gram + patron. EN16716 sertifisert, utført av TÜV Süd

 y Åpningssystem: Fronttilgang 
 y Belte: Ergonomisk 
 y Fire store lommer i front
 y To størrelser med mange justeringsmuligheter
 y 3D fit justeringsteknologi: Ja 
 y Retning og høydejustering håndtak: Ja 
 y Lomme for skredutstyr: Ja 
 y Drikkesystem: Kompatibel 

Volum: 15L
Vekt: 2480g med karbon patron 

Leveres ikke med patron 

Pris: 7499,-
Varenr: 298327  
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RESCUE BLANKET 60G
Sterkt og vanntett nødduk som gir god beskyt-
telse mot kulde, varme, regn og vind. Et must i 
tursekken.

 y Metallisert polyethylene
 y reflektere90% infrarød stråling
 y Mål: 220x140 cm

Vekt - 60 g

Pris: 75,-
Varenr: 215680 

BIVVY EMERGENCY
Enkel beskyttelse mot elementene 
Blir du nødt til å tilbringe en uplanlagt natt ute 
på grunn av en plutselig endring i været, eller en 
ulykke, vil denne bivuakkposenposen beskytte 
deg. 
Posen er vindtett og vannavstøtende og beskytter 
mot kulde samtidig som den reflekterer kropps-
varme. 

 y Lett (108 g)  
 y Godt synlig og lett å reparere    
 y Reflekterer 90% av kroppsvarmen    
 y Rommer lite, pakkes lett i sekken
 y For 1 person 
 y Oppbevaringstrekk m. snurpelukking
 y Vindtett og vanntett     
 y Kan brukes flere ganger  

Mål- 231 x 91 cm
Vekt - 108 g

Pris: 299,-
Varenr: 272398 

RESCUE BLANKET 190G
Kraftig nødduk som reflekterer varmen fra krop-
pen. Duken beskytter kroppen for varmetap. I 
tillegg er den vann- og vindtett slik at den også 
gir beskyttelse fra de ytre elementene som regn 
og vind.

 y Metallisert polyethylene
 y reflektere90% infrarød stråling
 y Mål: 220x140 cm

Vekt - 190 g

Pris: 99,-
Varenr: 215682 

BIVVY ESCAPE LIGHT
Liten og lett nødbivuakkpose for en person. 
Det unike materialet utviklet av SOL, eksperter på 
nødoverlevelsesutstyr, gjør at fuktighet kan slippe 
unna mens du holder snø, vind og regn ute. Den 
reflekterer 70% av kroppsvarmen din for å holde 
deg varm hele natten.

 y Reflekterer 70% av kroppsvarmen
 y Hindrer kondens
 y Pustende og vannbestandig

Mål - 208 x 81 cm
Vekt - 155 g

Pris: 599,-
Varenr: 272650 

BIVVY ESCAPE ZIP
Foret nødbivuakkpose for en person med glide-
låslukking.
Det unike materialet utviklet av SOL, eksperter på 
nødoverlevelsesutstyr, gjør at fuktighet kan slippe 
unna mens du holder snø, vind og regn ute. Den 
reflekterer 70% av kroppsvarmen din for å holde 
deg varm hele natten.

 y Reflekterer 70% av kroppsvarmen
 y Pustende og vindresistent
 y Glidelåslukking
 y Ekstra rom for føttene
 y Strammemekanisme rundt hodet

Mål - 213 x 79 cm
Vekt - 241 g

Pris: 799,-
Varenr: 272649 

NYHET NYHET

NYHETNYHET NYHET



117VINTER 2122

AR
VA

SPADERSØKESTENGER

RACE 240
Søkestang for deg som ikke ønsker ett gram 
ekstra i sekken, men som likevel ikke går på 
kompromiss med sikkerheten. Karbonstang som 
er enkel å slå opp med sterkt kevlartau for rask 
montering og høy slitestyrke.

 y Lengde: 240 cm 
 y Diameter: 10 mm 
 y Lengde sammenslått: 30 cm 
 y 8 deler sammenslått 
 y Ultralight Carbon
 y Kevlar Cord 
 y Tension locking 
 y 1 cm måleintervall 

Vekt - 120 g

Pris: 1199,-
Varenr: 298302 

ACCESS 240
Kompakt søkestang som tar liten plass i sekken. 
Stanga har seks ledd, slik at den sammenslått 
måler knappe 40 cm. Access 240 er en lett alu-
miniumsstang som er enkel å slå opp med sterkt 
Kevlar-tau for høy slitestyrke og rask montering.

 y Lengde: 240 cm 
 y Diameter: 11 mm 
 y Lengde sammenslått: 40 cm 
 y 6 deler sammenslått 
 y Aluminium 7075 
 y Kevlar Cord 
 y Tension locking 
 y Speed cones
 y 1 cm måleintervall 

Vekt - 190 g

Pris: 599,-
Varenr: 298297 

GUIDE 260
Søkestang for de profesjonelle. Automatisk 
låsesystem med Rack Lock for rask og pålitelig 
montering. Gummihåndtak for ekstra godt grep. 
Måleintervall for hver cm for måling av snødybde. 
Stanga er hele 13 mm i diameter og tåler en 
trøkk.

 y Lengde: 260 cm
 y Lengde sammenslått: 37,5 cm 
 y 7 deler sammenslått
 y Aluminium 7075
 y Wire kabel
 y Automatic locking med Rack Lock
 y Gummihåndtak for bedre grep
 y Speed cones
 y 1 cm måleintervall

Vekt - 380 g

Pris: 999,-
Varenr: 298300 

SKI TRIP 240
Superkompakt søkestang som tar liten plass i 
sekken. 
Stanga har åtte ledd, slik at den sammenslått 
måler knappe 30cm. Ski Trip 240 er en lett alumi-
niums stang som er enkel å slå opp med sterk 
wire kabel for høy slitestyrke og rask montering. 
Rack Lock strammemekanisme.  

 y Lengde: 240 cm 
 y Diameter: 12 mm 
 y Lengde sammenslått: 30 cm 
 y 8 deler sammenslått 
 y Aluminium 7075 
 y Wire kabel 
 y Speed cones    
 y Rack lock lukking 
 y Gummihåndtak for godt grep    
 y 1 cm måleintervall 

Vekt - 290 g

Pris: 799,-
Varenr: 321342 

SPARK 240
Stanga har åtte ledd, slik at den sammenslått 
måler knappe 30cm. Spark 240 er en lett alumi-
niums stang som er enkel å slå opp med sterk 
wire kabel for høy slitestyrke og rask montering.

 y Lengde: 240 cm 
 y Lengde sammenslått: 30 cm 
 y 8 deler sammenslått 
 y Diameter: 12 mm 
 y Aluminium 7075 
 y Wire kabel
 y Pin lock lukking 
 y Speed cones
 y 1 cm måleintervall 

Vekt - 250 g

Pris: 699,-
Varenr: 298298 

RESCUE 300
Arva’s lengste søkestang for redningsgrupper 
og andre som er mye ute i fjellet. Automatisk 
låsesystem med Rack Lock sikrer rask og pålitelig 
montering. Gummihåndtak for ekstra godt grep 
når du trenger det som mest. Stanga er hele 
13mm i diameter og tåler juling.

 y Lengde: 300 cm 
 y Diameter: 13 mm 
 y Lengde sammenslått: 37,5 cm 
 y 8 deler sammenslått 
 y Aluminium 7075 
 y Wire kabel
 y Gummihåndtak for bedre grep
 y Speed cones 
 y 1 cm måleintervall 
 y Rack Lock låsesystem

Vekt - 430 g

Pris: 1099,-
Varenr: 298301 

NYHET
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BOX EVO4
Lett skredpakke med enkel søker, lett spade og lett 
240 søkestang.
Evo4 er en enkel og brukervennlig skredsøker og 
har en søkestripebredde på 40m. Den har flagging 
av flere skredtatte og gruppesjekkfunksjon.
Access 240 søkestang er lett og kompakt. Lett å få 
opp og har kevlartau for høy slitestyrke.
Access spaden er lett og tar liten plass

Pris: 3499,-
Lev. varenr: 298611 

BOX SKI TRIP EVO5
Lett skredpakke med liten og lett søker, tele-
skopspade og en lett 240 cm søkestang 
Pakken inneholder 

 y Arva Evo5 skredsøker 
 y Arva Ski Trip 240 søkestang 
 y Arva Ski Trip spade UIAA 156 sertifisert.
 y Vekt - Hele settet 1075g 

Pris: 4449,-
Lev. varenr: 321337

BOX NEO PRO 
Skredpakken for den viderekomne 
Settet inneholder: 

 y Arva Neo Pro skredsøker 
 y Arva Guide 260 søkestang 
 y Arva Axe spade UIAA 156 sertifisert.
 y Vekt - Hele settet 1310g 

Pris: 5499,-
Lev. varenr: 322694 

STEEL CARTRIDGE
Ultrakompakt stålpatron i samsvar med 
EN13293 og International Air Transport As-
sociation (IATA 2.3.A) regulering for passasjer 
bagasje. Må refylles av produsent..

 y Volum: 200 ml
 y Trykk: Argon 300 bar
 y Vekt: 450 gr

Pris: 999,-
Varenr: 215642   
Påfyll patron: 299 (varenr: 215644)

CARBON CARTRIDGE
Ekstremt lett karbonfiber patron i samsvar 
med ISO11119-3 og International Air Transport 
Association (IATA 2.3.A) regulering for passasjer 
bagasje. Må refylles av produsent.

 y Volum: 250 ml
 y Trykk: Nitrogen 300 bar
 y Vekt: 310 gr

Pris: 1999,-
Varenr: 215643  
Påfyll: 299 (varenr: 215644)
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HELMET 
HOLDER 
REF :  SACASQUE

RADIO 
HOLSTER
REF : SAHOL (black)
REF : SAHOL 2 (orange)

FIRST AID KIT 
SMALL
REF : SAFAKSMALL

 Small first aid pouch (empty)
  Trousse de secours petit modèle (vide)
  Erste-Hilfe-Tasche kleines Modell (leer)

REF : SAFAKSMALLF

 Small first aid pouch (fully stocked kit)
  Trousse de secours petit modèle (pleine)
  Erste-Hilfe-Tasche kleines Modell (voll)

FEATURES
Component : Polyester 450D ripstop
Couleur : Red
Size : 15 x 15 x 5 cm
Highlight : Compacity 

FIRST AID KIT 
PRO
REF : SAFAKLARGE  

  Large first aid pouch (empty)
  Trousse de secours grand modèle (vide)

DE : Erste-Hilfe-Tasche großes Modell (leer)

REF : SAFAKLARGEF

  Large first aid pouch (fully stocked kit)
  Trousse de secours grand modèle (pleine)
  Erste-Hilfe-Tasche großes Modell (voll)

FEATURES
Component :  Polyester 450D ripstop
Couleur : Red
Size : 23 x 20 x 6 cm
Highlight : Toolbox concept

RESCUE 
BLANKET
REF : PRCOU60

  60g survival blanket
  Couverture de survie 60 g
  Überlebensdecke 60 g

REF : PRCOU190

  120g survival blanket
  Couverture de survie 120 g
  Überlebensdecke 120 g
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EUROPE STEEL 
CYLINDER
200 ml. / 490 g. / Argon 300 bar. 1lbs

  Ultra compact high strength steel cylinder. In accordance with EN13293 
and International Air Transport Association (IATA table 2.3.A) regulation for 
baggage carried by passengers. Must be refilled by manufacturer.

  Bouteille en acier haute résistance ultra compacte. Répond à la norme 
EN13293 et à la réglementation IATA (tableau 2.3.A) pour le transport 
aérien des bagages par des passagers.REF : AIR5BOUTA

EUROPE CARBON 
CYLINDER
250 ml. / 320 g. / Nitrogen 300 bar. 0.68lbs

  Extremely light carbon fiber wrapping. In accordance with ISO11119-3 and 
International Air Transport Association (IATA table 2.3.A) regulation for bag-
gage carried by passengers. Must be refilled by manufacturer.

  Bouteille ultra légère avec enrobage fibre de carbone. Répond à la norme 
ISO11119-3 et à la réglementation IATA (tableau 2.3.A) pour le transport aérien 
des bagages par des passagers.REF :AIR6BOUTC

NORTH AMERICA 
STEEL CYLINDER
200 ml. / 530 g. / Nitrogen 300 bar. 1.29lbs

  High strength steel cylinder. In accordance with DOT/TC regulations 
and International Air Transport Association (IATA table 2.3.A) regulation for 
baggage carried by passengers. Must be refilled by manufacturer.

  Bouteille en acier haute résistance. Répond aux norme DOT/TC et à la 
réglementation IATA (tableau 2.3.A) pour le transport aérien des bagages par 
des passagers.REF : AIR6BOUTUS
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BACKPACK HELMET HOLDER
Justerbart hjelmfeste i stretchmateriale som pas-
ser de fleste sekker, enkelt og pakkbart system. 
Onesize.   

Pris: 199,-
Varenr: 215837  

NYHET NYHET



119VINTER 2122

AR
VA

SPADER

ACCESS TS 
Spaden er produsert med anodisert 2 mm 
aluminium, og den er en kombinasjon av lett 
og slitesterk. 

 y Skaftmateriale: Aluminum 
 y Skaftgeometri: Oval 
 y Skaftstørrelse: 55 cm utfelt, 40 cm  

sammenslått  
 y Bladmateriale: Anodisert aluminium 2 mm 
 y Bladstørrelse: 25 x 24 cm 
 y Type håndtak: T 

Vekt: 620g

Pris: 699,- 
Lev. varenr: 216052

PRO
Pro er en av Arva`s nye aluminiumsspade og er 
UIAA 156 sertifisert. Stort og sterkt blad med lite 
bøy for god plass i sekken. Stort håndtak som 
ligger perfekt i hånden. Stor og kraftig spade for 
profesjonelle, men fortsatt lav på vekt. 

 y UIAA 156 sertifisert. 
 y Skaftmateriale: Aluminium 
 y Skaftgeometri: Ovalt 
 y Skaftstørrelse: 53 cm sammenslått
 y Total lengde: 76 cm sammenslått, 93 cm 

utslått 
 y Bladmateriale: Anodisert aluminium 2 mm 
 y Bladstørrelse: 31 x 23 cm 
 y Type håndtak: D
 y UIAA 156 sertifisert

Vekt: 830 g

Pris: 999,- 
Lev. varenr: 298311

SKI TRIP
Ny spade med ergonomisk håndtak og tele-
skop skaft 
Ski Trip er en av Arva`s nye aluminiumsspa-
der og er UIAA 156 sertifisert. Sterkt blad med 
lite bøy for god plass i sekken. Ergonomisk 
håndtak som ligger perfekt i hånden. Det er 
hull i bladet for å lage f.eks snøanker. 

 y UIAA 156 sertifisert. 
 y Skaftmateriale: Aluminium 
 y Skaftgeometri: Ovalt 
 y Skaftstørrelse: 41/76 cm 
 y Minimum total lengde: 76cm 
 y Bladmateriale: Anodisert aluminium 2 mm 
 y Bladstørrelse: 28x23 cm 
 y Type håndtak: Ergonomisk 

Vekt: 620g

Pris: 799,- 
Lev. varenr: 322595

AXE 
Ny spade med ergonomisk håndtak og tele-
skop skaft 
Axe er en av Arvas nye aluminiumsspader. 
Stort og sterkt blad med lite bøy for god plass 
i sekken. Ergonomisk håndtak som ligger 
perfekt i hånden. Kan også konverteres til en 
krafse

 y UIAA 156 sertifisert. 
 y Skaftmateriale: Aluminium 
 y Skaftgeometri: Ovalt 
 y Skaftstørrelse: 49/89 cm 
 y Bladmateriale: Anodisert aluminium 2 mm 
 y Bladstørrelse: 31 x 23 cm 
 y Typehåndtak: Ergonomisk - nytt og forbe-

dret 
Vekt: 710g

Pris: 999,- 
Lev. varenr: 321343

PLUM TS
Ultralett spade for grammjegeren. 
Arva Plume er en ultralett spade designet for grammje-
geren. Nytt teleskopskaft i aluminium og nytt bladd. 
UIIA sertifisert.

 y Skaftmateriale: Aluminium
 y Skaftgeometri: Rund 
 y Skaftstørrelse: 45/76 cm 
 y Bladmateriale: Anodisert aluminium 1,5 mm 
 y Bladstørrelse: 25 x 21 cm 
 y Type håndtak: T 

Vekt: 490g

Pris: 999,- 
Lev. varenr: 321344

NYHET

NYHET

NYHET
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FIRST AID KIT PRO RESCUER
Full førstehjelpspakke med det meste du trenger + 
gnagsårplaster!! Fem praktiske rom med innholdsforteg-
nelse holder god orden og oversikt.

 y Sår rense pipette 10cc
 y 1 elastisk bandasje 5cm
 y 4 sterile kompresser 10x10cm
 y 4 sterile kompresser 5x5cm
 y 2 sterile komresser 5x7,5cm
 y 2 Q-tips
 y Tape 2,5cm x 9m
 y Pinsett
 y 3 sikkerhetsnåler
 y 14 stk moleskin gnagsårplaster
 y 5 plaster 2,5x7,5 cm
 y 4 ”butterfly” plaster
 y 5 ledd-plaster
 y 3 engangs-termometer
 y Saks
 y 1 tykk steril kompress 12x23cm
 y 2 par med engangshansker
 y 1 mini førstehjelpsmanual på engelsk
 y 5 innvendig plastlommer med navn på innhold
 y Loop for å feste på f.eks klatreselen

Mål - 18x15x9 cm
Vekt - 60 g

Pris: 649,-
Varenr: 272647 

FIRST AID KIT LITE EXPLORER
Liten og lett førstehjelpspakke med det mest esensielle du 
trenger + gnagsårplaster!!.

 y 4 sterile kompresser 5x5cm
 y 1 bandasje 5cm
 y 1 plaster 2,5x2,5cm
 y Pinsett
 y Sikkerhetsnål
 y 14 stk moleskin gnagsårplaster
 y 5 plaster 2,5x7,5 cm
 y 3 ”butterfly” plaster
 y 5 ledd-plaster
 y 1 mini førstehjelpsmanual på engelsk
 y Innvendig plastlomme med navn på innhold
 y Loop for å feste på f.eks klatreselen

Mål - 13x10x5 cm
Vekt - 150 g 

Pris: 349,-
Varenr: 272645 

FØRSTEHJELP

NYHET NYHET



121VINTER 2122

Reusch er en hanskeprodusent som
spesialiserer seg på utvikling og

produksjon av høykvalitets vinter. Som en 
ekte hanskespesialist med over 85 år

erfaring fra vintersportbransjen,
 lager Reusch vinterhansker av høy kvalitet
av de beste materialer, innovative teknolo-

gier og en enestående montering.
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FREERIDE/TOPPTUR

NDURANCE PRO R-TEX
Klassisk lang frikjøringshanske med membran og 
lang mansjett hvor det ikke er spart på design og 
valg av materialer. Håndflate og fingre er kledd i 
geiteskinn med ekstra forsterkning på innside av 
tommel og pekefinger. I mansjetten av Powerflex er 
det lagt inn løsning hvor man kan stramme foret for 
å hindre varmetap. 

 y Isolasjon: R-Loft 
 y Membran R-Tex 
 y Håndflate: Geiteskinn DD 
 y Yttermateriale/skall: Geiteskinn DD og PowerFlex 
 y For: MicroActive og SoftPlush 
 y Mansjett: lang med strammer over vrista 

Str 6 - 11

Pris: 1699,-
Lev. varenr: 310915

HIGHLAND R-TEX
Varm full-lærs freeride hanske i geiteskinn med 
vanntett pustende membran og Primaloft Gold iso-
lasjon. Det er spesielt valgt en mjuk lærkvalitet som 
gir hansken et veldig godt stavgrep i kombinajon 
med slitestyrke. Borelåsstrammer rundt håndleddet 
gjør at hansken sitter som støpt. 

 y Isolasjon: Primaloft-Gold 
 y Membran R-TEX 
 y Håndflate: Geiteskinn DD 
 y Yttermateriale/skall: Geiteskinn DD 
 y For: Soft Plush MicroFleece 
 y Mansjett: Kort med borrelåsstrammer 

Str 6,5 - 11

Pris: 1599,-
Lev. varenr: 322025

NDURANCE PR LOBSTER R-TEX
Lang 3-finger freeridehanske med membran og lang 
mansjett hvor det ikke er spart på noe i design og valg 
av materialer. Håndflate og fingre er kledd i geiteskinn 
med ekstra forsterkning på innside av tommel/peke-
finger og læret i håndflaten er trukket over fingrene på 
oversiden. I mansjetten av Powerflex er det lagt inn løs-
ning hvor man kan stramme foret for å hindre varmetap. 

 y Isolasjon: R-Loft 
 y Membran R-Tex 
 y Håndflate: Geiteskinn DD 
 y Yttermateriale/skall: Geiteskinn DD og PowerFlex 
 y For: MicroActive og SoftPlush 

Str 6,5 - 11

Pris: 1699,-
Lev. varenr: 310926

HIGHLANDER R-TEX LOBSTER
Ekstra varm fulllærs 3finger-freeridehanske i gei-
teskinn, vanntett pustende membran og Primaloft 
Gold isolasjon. Kombinasjonen av 3finger løsningen 
og Primaloft Gold  gjør denne ”hansken” til et varmt 
alternativ for frikjøreren som vil ha en hanske med 
kort mansjett.
Det er spesielt valgt en mjuk lærkvalitet som gir 
hansken et veldig godt stavgrep i kombinajon med 
slitestyrke. Borelåsstrammer rundt håndleddet gjør 
at hansken sitter som støpt. 
 

 y Isolasjon: Primaloft-Gold 
 y Membran R-TEX 
 y Håndflate: Geiteskinn 
 y Yttermateriale/skall: Geiteskinn 
 y For: Soft Plush MicroFleece 
 y Mansjett: Kort med borrelåsstrammer 

Str 6,5 - 11

Pris: 1599,-
Lev. varenr: 322076



RE
US

CH

123VINTER 2122

FREERIDE/TOPPTUR

LLEON R-TEX
Rå hanske for toppturer og frikjøring. Denne han-
sken er designet i nært samarbeid med Jeremie’ 
Heitz for å møte hans ønsker i fjellet hvor det er satt 
fokus på slitestyrke og presis passform. Blant annet 
kan nevnes Isolering Polartec Alfa, Geiteskinn-skall 
i hele hansken bortsett fra håndrygg og pustende 
vanntett R-tex membran. I tillegg er håndflata, 
tommel og pekefinger forsterket med ekstra lær. 
Hansken er navngitt etter hans siste filmprojekt ”La 
Liste Everything Or Nothing” (LLEON).    

 y Isolasjon: Polartec Alfa
 y Membran: R-Tex 
 y Håndflate: Geiteskinn, digitalt gjeiteskin 
 y Yttermateriale/skall: Geiteskinn og softshell Eco 

over håndrygg 
 y For: MicroActive og Microfleese 
 y Mansjett: Kort med borrelåsstrammer 
 y Egen løkke for å trekke hansken godt på plass 

Str 6,5 - 11

Pris: 1399,-
Lev. varenr: 322127

KAVIK
Softshellhanske produsert med Primaloft Gold 
isolasjon og Stormbloxx vindstopper membran. 
Resultatet av denne kombinasjonen er en hanske 
som isolerer godt samtidig som den transporterer 
bort kondens når man er aktiv. For å øke hanskens 
funksjonalitet er håndflata utformet med perforrert 
geiteskin for optimalt grep og ytterst på pekefin-
geren det valgt materialer som muliggjør bruk av 
smarttelefoner uten at man tar av seg hansken   

 y Membran: Stormbloxx 
 y Isolasjon: Primaloft Gold 
 y Håndflate: ”digital” geiteskinn 
 y Yttermateriale/skall: Softshell ECO vannavstø-

tende skall    
 y For: StretchTex 
 y Str 6,5 - 11 

Pris: 799,-
Lev. varenr: 322180

BAFFIN
Softshellhanske som med enkelhet kan konverteres 
til vott med et isolert overtrekk som oppbevares i 
mansjetten. Vekslingen mellom vott og hanske gir et 
bruksområde på alt fra kalde kveldsturer i januar til 
vårskiturer i april. Av andre detaljer som kan nevnes 
er: Stormbloxx membranen som beskytter godt i 
sterk vind samtidig som den slipper ut kondens ved 
høy aktivitet, økt gripeevne med knudrete silikon-
print i håndflata og «Touch Tec» feltet på pekefinge-
ren som gjør at man kan bruke smarttelefoner med 
hansken på.   

 y Membran: Stormbloxx 
 y Isolasjon: Primaloft Gold cross core i overtrekk 
 y Håndflate: AX Cinco Suede + Silikonprint 
 y Yttermateriale/skall: Polartec Powerdry vannav-

støtende skall 
 y Mansjett: Kort 
 y Str 6,5 - 11 

Pris: 799,-
Lev. varenr: 322158

UNISEX

SIZE CM (HAND  
CIRCUMFERENCE)

6 15,20
6,5 16,50
7,0 17,80
7,5 19,10
8,0 20,30
8,5 21,60
9,0 22,90
9,5 24,20

10,0 25,40
10,5 26,70
11,0 27,90
11,5 29,20
12,0 30,50

JUNIOR
SIZE AGE
3,5 5 - 6 
4,0 6 - 7
4,5 7 - 8
5,0 8 - 9
5,5 9 - 10
6,0 10 - 12
6,5 12 - 14
7,0 14 - 16

BABY
SIZE AGE

I 1 - 2
II 2 - 3
III 3 - 4
IV 4 - 5
V 5 - 6

HOW TO MEASURE  
THE HAND  
CIRCUMFERENCE.

IMPORTANT: all charts and figures  
are helpful tools to find the right size,  
however it is of utmost importance to  
try a glove on to find your individual,  
preferred fit.
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DUN

VAJOLET MITTEN
Ekstrem Varm dunvott 
Dette er dunvotten for deg som alltid er kald på 
fingrene eller skal drive aktivitet i områder hvor 
temperaturen er langt ned på celsisus skalaen. 
Votten er konstruert med kammerkonstrukjson for 
optimal isolasjonevne. Rundt vrista er foret utformet 
slik at man kan stramme det rundt håndleddet for 
å unngå varmetap samt at det lukker seg når han-
sken henger i håndledsreima. Håndflata er belagt 
med geiteskin som også er lagt over fingertupper 
for ekstra slitestyrke.

 y Isolasjon: Dun
 y Håndflate: Geiteskin
 y Yttermateriale/skall: Softshell 

ECO(vannavstøtende) 
 y For: MicroActive og softPlush. 
 y Mansjett: lang med strammer over vristen, samt 

lukking for å hindre varmetap og at snø kommer 
inn.    

Str 6,5 - 11

Pris: 1599,-
Lev. varenr: 321956

SNOW PRO GTX MITTEN
Kort, varm dunvott med ”alpinlook”. Takket være 
Gore-tex membranen er dette en vott for de som vil 
ha en varm vott til å bruke på kalde kvelder i januar 
som på dager med sludd og grisevær. Handflata er 
belagt med geiteskin som også er lagt over finger-
tupper for ekstra slitestyrke.

 y Isolasjon: Dun
 y Membran Gore-tex           
 y Håndflate: Geiteskin
 y Yttermateriale/skall: ECO shell og gjeiteskinn
 y For: MicroActive og softPlush.
 y Mansjett: Kort med strammer og ”draløkke”

Str 6,5 - 11

Pris: 1499,-
Lev. varenr: 321992

DOWN SPIRIT GTX MITTEN
Ekstra varm og mjuk dunvott med Gore-Tex mem-
bran. Rundt vrista er foret utformet slik at man kan 
stramme det rundt håndleddet for å unngå var-
metap. Over fingre er det sydd inn en egen lomme 
hvor man kan legge inn en varmepute hvis man er i 
ekstremt kalde omgivelser. Denne lomma kan også 
brukes til å oppbevare et heiskort. Geiteskinnet i 
håndflata er også lagt over fingertupper for ekstra 
slitestyrke. 

 y Isolasjon: Dun 
 y Membran: Gore-Tex 
 y Håndflate: Geiteskinn DD 
 y Yttermateriale/skall: Softshell ECO premium    
 y For: MicroActive . 
 y Mansjett: lang med strammer over vristen 

Str 6,5 - 11

Pris: 1499,-
Lev. varenr: 322487

YETA R-TEX
Ekstra varm dunvott med softshellmembran Gjeite-
skinnet i håndflata er også lagt over fingertupper for 
ekstra slitestyrke. 

 y Isolasjon: Dun 
 y Håndflate: Gjeiteskinn
 y Ytermateriale/skall: Vannavstøtende softshell
 y For: MicroActive 
 y Mansjett: lang med borrelåsstrammer over 

vristen  
 y

Str 6,5 - 11

Pris: 999,-
Lev. varenr: 321978

YANINA R-TEX
Ekstra varm vott med Primaloft ThermoPlume. 
Dette isolasjonsmaterialet har svart god isolasjons-
evne og kan beskrives i struktur som syntetisk dun. 
Voten har i tillleg R-Tex XT membran som gjør den 
vantett og pustende.  

 y Isolasjon: Primaloft ThermoPlume
 y Membran: R-Tex XT 
 y Håndflate: Hybrid PU
 y Ytermateriale/skall: Vannavstøtende ECO shell
 y For: MicroActive 
 y Mansjett: kort med borrelåsstrammer over 

håndleddet  
Str 6 - 8,5

Pris: 799,-
Lev. varenr: 322577

TORRES R-TEX
Ekstra varm dunvott med vanntett og pustende 
membran. Rundt vrista er foret utformet slik at man 
kan stramme det rundt håndleddet for å unngå var-
metap. Over fingre er det sydd inn en egen lomme 
hvor man kan legge inn en varmepute hvis man 
er i ekstremt kalde omgivelser. Denne lomma kan 
også brukes til å oppbevare et heiskort. Hybrid PU 
materialet i håndflata er også lagt over fingertupper 
for ekstra slitestyrke.  

 y Isolasjon: Dun 
 y Membran: R-TEX XT 
 y Håndflate: Hybrid PU 
 y Yttermateriale/skall: T-Flex og Tyrell melange 
 y For: MicroActive og softPlush. 
 y Mansjett: lang med borrelåsstrammer over 

vristen 
Str 6,5 - 11

Pris: 999,-
Lev. varenr: 311024
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MATADOR (signaturmodeller)

HENRIK KRISTOFFERSEN
Det beste for den beste! 
Henrik Kristoffersens egen signaturhanske. Denne 
varme full-lærs hansken er produsert i forskjellige 
typer lær for gi en kombinasjon av slitestyrke og 
bevegelighet. Tommel, fingre og knoker er beskyttet 
med myk polstring 

 y Isolasjon: Primaloft Gold 
 y Håndflate: Geiteskinn 
 y Yttermateriale/skall: Saueskinn og geiteskinn    
 y For: MicroActive.. 
 y Mansjett: Kort med borrelåsstrammer 
 y Egen løkke for å trekke hansken godt på plass 

Str 6,5 - 11

Pris: 1999,-
Lev. varenr: 322273

LARA GUT BEHRAMI R-TEX
Kort, varm vott med primalot Gold Isolasjon. Takket 
være R-Tex membranen er dette en vott for de som 
vil ha en varm vott til å bruke på kalde kvelder i 
januar som på dager med sludd og grisevær. Hand-
flata er belagt med ekstra mjukt Saueskinn som 
også er lagt over fingertupper for ekstra slitestyrke.

 y Isolasjon: Primaloft Gold
 y Membran R-Tex XT          
 y Håndflate: Saueskinn
 y Yttermateriale/skall: ECO shell og saueskinn
 y For: MicroActive og softPlush.
 y Mansjett: Kort med strammer og ”draløkke”

Str 6 - 8,5

Pris: 1699,-
Lev. varenr: 322286

MARCHEL HIRSCHER
Legenden hendres! 
Marcel’s promodell er en varm og meget komforta-
bel lærhanske. Slitesterk og vanntett med gummi i 
grepet med alle seirerne til Hirscher printet. 

 y Membran: R-TEX® XT 
 y Isolasjon: R-LOFT™ 
 y Yttermateriale: Geiteskinn DD lær 
 y Full lærhansker 
 y Myk finger og knokepadding 
 y Siliconprintet grep 
 y Sømmer lagt på utsiden 
 y Marcel Hirscher Signatur! 

Str 6,5 - 11

Pris: 1899,-
Lev. varenr: 313366
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ALPINT

COOPER
Tynn fulllær topptur/frikjøringshanske 
Denne geiteskinshansken er produsert uten noen 
form for isolasjon og membran. På insiden av lær-
skallet er det kun et innerfor i MicroActive
Dette gir en hanske som er perfekt på våren og 
ettersom den ikke har membran og ventilerer godt 
er det også et godt alternativ som en slitesterk topp-
turhanske. Borelåsstrammer rundt håndleddet gjør 
at hansken sitter som støpt.          

 y Håndflate: Geiteskinn 
 y Yttermateriale/skall: Geiteskinn    
 y For: MicroActive 
 y Mansjett: Kort med borrelåsstrammer

Str 6,5 - 11

Pris: 799,-
Lev. varenr: 322366

STANLEY GTX
Prisgunstig lang hanske med Gore-Tex 
Lang hanske med Gore-Tex membran og håndflate 
forsterket med PU Hide. Borrelåsreim over vrista for 
å lukke hansken mot varmetap og for at den skal 
sitte godt på plass  

 y Isolasjon: TecFill 
 y Membran: Gore-Tex 
 y Håndflate: PU Hide 
 y Yttermateriale/skall: Softshell Eco 
 y For: MicroActive 

Str 6,5 - 11

Pris: 749,-
Lev. varenr: 322003

FERGUS GTX
Prisgunstig hanske med Gore-Tex 
Hanske med Gore-Tex membran og håndflate 
forsterket med PU Hide. Borrelåsstrammer over 
håndleddet for å lukke hansken mot varmetap og 
for at den skal sitte godt på plass. 

 y Isolasjon: TecFill 
 y Membran: Gore-Tex 
 y Håndflate: PU Hide 
 y Yttermateriale/skall: Softshell Eco 
 y For: MicroActive 

Str 6,5 - 11

Pris: 699,-
Lev. varenr: 322509

GIORGIA R-TEX
Finslipt for den finslepne 
Mjuk og varm damehanske med vanntett pustende 
membran. Hansken er hovedsakelig produsert i 
geiteskinn med syntetiske stretchpaneler. Strechpa-
nelet over håndryggene er dekorert med forskjellige 
mønstre og motiv.      

 y Isolasjon: Primaloft Gold 
 y Membran: R-TEX XT 
 y Håndflate: Geiteskinn DD 
 y Yttermateriale/skall: Geiteskin DD, sleek flex, 

comfy flex og silk melange 
 y For: MicroActive. 
 y Mansjett: Kort med borrelåsstrammer 

Str 6 - 8,5

Pris: 999,-
Lev. varenr: 311153
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ALPINT

AKTIV

PRIMUS R-TEX MITTEN
Vott med R-Tex membran og håndflate forsterket 
med PU Hide. Borrelåsstrammer i håndleddet for å 
lukke votten mot varmetap og for at den skal sitte 
godt på plass 

 y Isolasjon: R-Loft
 y Membran: R-Tex XT    
 y Håndflate:Quantum PU    
 y Yttermateriale/skall: Softshell Eco 
 y For: MicroActive 

Str 6,5 - 11

Pris: 649,-
Lev. varenr: 313344

SNOW KING
Komfortabel, varm hanske med gode pustegenska-
per. Håndflata forsterket med Quantum PU.    

 y Isolasjon: TecFill      
 y Håndflate:Quantum PU    
 y Yttermateriale/skall: Vannavstøtende Eco shell 
 y For: MicroActive 

Str 6,5 - 11

Pris: 399,-
Lev. varenr: 322531

OUTSET R-TEX
Hanske med R-Tex membran og håndflate forsterket 
med Smooth PU kunstlær.  Strammer i håndleddet 
for å lukke votten mot varmetap og for at den skal 
sitte godt på plass 

 y Isolasjon: TecFill
 y Membran: R-Tex XT    
 y Håndflate:Smooth PU    
 y Yttermateriale/skall: Softshell Eco 
 y For: MicroActive
 y Manskjett: lang med strammer over håndleddet 

Str 6,5 - 11

Pris: 499,-
Lev. varenr: 313344

KRIS GTX INFINIUM
Softshellhanske produsert i Gore Infinium Wind-
stopper. Denne vindtette hansken er et perfekt valg 
som en tur/treningshanske høst, vinter og vår. For å 
øke hanskens funksjonalitet er håndflata trykt med 
silikon for å øke gripeevnen og ytterst på pekefin-
geren det valgt materialer som muliggjør bruk av 
smarttelefoner uten at man tar av seg hansken. 
Denne hansken er i forhold til modellen Reusch 
Karyel litt varmere og bedre isolert. 

 y Membran: Gore Infinium 
 y Håndflate: PureFlex 3L   
 y Yttermateriale/skall: Softshell ECO
 y For: Gore Infinium lining, MicoActive
 y

Str 6 - 11

Pris: 549,-
Lev. varenr: 322202

MERINO LINER
Liner i merino ull. Denne kan brukes både som 
ekstra isolering i andre hansker/votter eller som en 
tynn hanske ved trening og aktivitet. Har eget felt 
på pekefinger som muligjør bruk av toutch skjermer 
når hansken er på         
Str 6 - 11

Pris: 299,-
Lev. varenr: 322214

KARAYEL GTX INFINIUM
Tynn liner/softshellhanske produsert i Gore Infinium 
Windstopper. Denne vindtette hansken er et perfekt 
valg som en tur/treningshanske høst, vinter og vår. 
For å øke hanskens funksjonalitet er håndflata trykt 
med silikon for å øke gripeevnen og ytterst på peke-
fingeren det valgt materialer som muliggjør bruk av 
smarttelefoner uten at man tar av seg hansken.  

 y Membran: Gore Infinium 
 y Håndflate: Dryfleece Micro 
 y Yttermateriale/skall: Gore Infinium Windstopper 

softshell 
Str 6 - 11

Pris: 399,-
Lev. varenr: 311099
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JUNIOR

COLIN GTX JUNIOR
Lang og varm Gore-Tex hanske med primaloft 
Påkostet varm hanske med materialvalg fra øverste 
hylle. Blant annet kan nevnes Gore-tex membran, 
Geiteskinns forsterkninger i håndflate og over 
fingertupper. Isolasjon i Primaloft Gold down blend 
som er en mix av 70% gåsedun og 30% primaloft. 
I tillegg har hansken en egen lomme hvor man kan 
legge inn en varmepute i svært kalde omgivelser. 
Denne lomma kan også brukes til å oppbevare et 
heiskort 

 y Membran : Gore-tex 
 y Isolasjon: Primaloft Gold Down Blend 
 y Håndflate: Goatskin DD 
 y Yttermateriale/skall: MX Softshell 
 y For: MicroActive, softplush 
 y Mansjett: lang med strammer over vristen 

Str 4 - 6,5 

Pris: 999,-
Lev. varenr: 311180

BOLT GTX JUNIOR
Reusch Bolt SC GTX junior er en klassisk kort 
skihanske med Gore-Tex membran. I tillegg er 
den isolert med tecfill og utstyrt med borrlås-
strammer i håndleddet 

 y Membran: Gore-Tex 
 y Isolasjon:TecFill™ 
 y Håndflate Comfy PU 
 y Skall: Vannavstøtende  ECO shell 
 y Manskjett: Kort med strammer

Str 4 - 6,5 

Pris: 499,-
Lev. varenr: 322548

BOLT GTX JUNIOR MITTEN
Gore-Tex vott for aktive barn som ikke bryr 
seg om det er blå-Swix føre eller sørpe. 
Gore-Tex membranen sørger for at fingrene 
er tørre selv ved lek i bløt snø samtidig som 
den slipper ut kondens når man er aktiv. Med 
strammer over vrista sitter votten godt på i 
alle situasjoner 

 y Membran : Gore-tex 
 y Isolasjon: TecFill 
 y Håndflate: Comfy PU 
 y Yttermateriale/skall: SoftTex og Melan-

geTex 
 y For: MicroActive 
 y Mansjett: lang med strammer over vristen 

Str 3 - 6,5 

Pris: 499,-
Lev. varenr: 311232

COLIN GTX JUNIOR MITTEN
Lang og varm Gore-Tex vott med primaloft 
Påkostet varm vott med materialvalg fra øverste 
hylle. Blant annet kan nevnes Gore-tex membran, 
Geiteskinns forsterkninger i håndflate og over 
fingertupper. Isolasjon i Primaloft Gold down blend 
som er en mix av 70% gåsedun og 30% primaloft. 
I tillegg har votten en egen lomme hvor man kan 
legge inn en varmepute i svært kalde omgivelser. 
Denne lomma kan også brukes til å oppbevare et 
heiskort. 

 y Membran : Gore-tex 
 y Isolasjon: Primaloft Gold Down Blend 
 y Håndflate: Goatskin DD 
 y Yttermateriale/skall: MX Softshell 
 y For: MicroActive, softplush 
 y Mansjett: lang med strammer over vristen 

Str 4 - 6,5 

Pris: 999,-
Lev. varenr: 311209

BENNET R-TEX JUNIOR
Klassisk skihanske med R-tex pustende og 
vanntett membran. 

 y Membran: R-Tex    
 y Isolasjon: TecFill™ 
 y Håndflate: Hybrid PU Kunstig lær 
 y Skall: Vannavstøtende ECO skall

Str 4 - 6,5 

Pris: 299,-
Lev. varenr: 322229

BENNET R-TEX JUNIOR MITTEN
Klassisk vott med R-tex pustende og vanntett membran. 

 y Membran: R-Tex    
 y Isolasjon: TecFill™ 
 y Håndflate: Hybrid PU Kunstig lær 
 y Skall: Vannavstøtende ECO skall

Str 4 - 6,5 

Pris: 299,-
Lev. varenr: 322246
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JUNIOR DUN

DIVERSE

KITO R-TEX
Ekstra varm og mjuk dunvott med vanntett og pus-
tende membran. Det er derfor ikke noe problem å 
holde seg varm på fingrene selv om man leker bløt 
snø. Forsterkning i håndflata med kunstlær

 y Isolasjon: Dun 
 y Membran: R-TEX 
 y Håndflate: Hide PU 
 y Yttermateriale/skall: ActiveStretch og Melange-

Flex 
 y For: MicroActive . 
 y Mansjett: lang med strammer over vristen 

Str 4 - 6,5 

Pris: 499,-
Lev. varenr: 311216

KADIR DOWN R-TEX
Ekstra varm og mjuk dunvott med vanntett og 
pustende membran. Det er derfor ikke noe pro-
blem å holde seg varm på fingrene selv om man 
leker bløt snø 

 y Isolasjon: Dun 
 y Membran: R-TEX 
 y Håndflate: Durable PU 
 y Yttermateriale/skall: Plain Softshell 
 y For: MicroActive . 
 y Mansjett: lang med strammer over vristen 

Str 4 - 6,5 

Pris: 449,-
Lev. varenr: 311278

BABY TECH
Hvis kun det beste er godt nok for de yngste er 
denne dunvotten noe for deg. Å få små barnefingre 
godt på plass i en vott er alltid en utfordring. Får 
gjøre dette enklere er votten konstruert med en 
lang glidelås som går langs hele siden og opp rundt 
fingrene slike at hele votten kan åpnes og fingrene 
legges godt på plass. I tillegg fins det også en egen 
lomme i foret hvor man kan legge en varmepute 
hvis ikke dun er nokk til å holde kulda ute. For å 
sette prikken over I-en er håndflata og fingertup-
pene forsterket med geiteskinn. 

 y Isolasjon: Dun 
 y Håndflate: Geiteskinn DD 
 y Yttermateriale/skall: EasyFlex og Geiteskinn DD 
 y For: MicroActive og softPlush 
 y Mansjett: lang med strammer over vristen og 

glidelås for i hele vottens lengde 
Str 4 - 6,5 

Pris: 649,-
Lev. varenr: 311241

LEATHER CARE
Impregnering for lærhansker. Inneholder Bivoks, 
mineralolje og minkolje(syntetisk).

 y 50ml

Pris: 149,-
Lev. varenr: 311363

HEATING PAD SET (30 par)

Pris: 749,-
Lev. varenr: 311306
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www.7blaner.no

Vårt verdigrunnlag:
VPG.no skal være Norges beste leverandør av utstyr til fjellsport. Men 

vi er også et fellesskap av folk som faktisk driver med fjellsport og 
utendørsaktivitet.

Vi skal ha høyest kunnskap og yte best sørvis. Samtidig skal vi være i 
framkant på logistikk og tekniske løsninger. Og vi skal hjelpe til med 

opplæring, vedlikehold og reparasjon. 
Kort og godt skal vi være pålitelige og lønnsomme å samarbeide med. 

Sammen med forhandlerne våre, skal vi sørge for å tilby kundene de 
beste fjellsportproduktene. Det skal skje med konkurransedyktige 

priser og fokus på høy kompetanse. 

Og vi skal drive dette på en mest mulig bærekraftig måte.


