
Aparador novetats 06/07

Gràcies a les pluges que han caigut, a la qua-
litat de les terres i als fems que s’han fet ser-
vir, enguany la collita d’esquís ha estat més
bona que mai. Estem davant d’uns productes
frescos, rics en vitamines, que entren per la
vista i que es desfan al paladar amb la matei-
xa delicadesa que el millor xocolata. Per
aquesta suma de raons, res millor que oferir
una selecció de la nostra horta, que enguany
ha estat més generosa que mai.

Vine al 
mercat,reina!

Rider: Manu Gaidet
Àrea: Diablerets (Suïssa)
Foto: Rossignol

! Celes Piedrabuena
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T-Hall Pro Model de Tanner Hall, un dels cracks en estil
lliure. De construcció més dura que el Pipe Cleaner, ja que
a més de les làmines de fusta als laterals té una de fusta
dura al mig. I fixa’t que el cantell és més ample per aguan-
tar els impactes amb els rails. Ideal per salts i baranes,
també se’n surt bé dins de la pista.
AR6 Aquesta família d’Armada sobresurt per haver estat
dissenyada per un dels artistes més reconeguts de Nova
York. Adreçat als esquiadors més atrevits, no tant clàs-
sics com el que calcen el T-Hall. La construcció i terreny
de joc és la mateixa, amb la diferència que el AR6 no té
arrodonida una part del cantell i per tant es comporta
millor a la pista. www.armadaskis.com

SL 12 L’esquí d’eslàlom per excel.lència d’Atomic. Tope de
gamma SL, ara els eslàlom d’Atomic són de color vermell.
Un esquí de gamma alta, molt divertit, per gent que tingui
un nivell alt, i que no s’ha de cenyir al món de la competi.
M:11 B5 Dins de la línia de Metron, la tot terreny d’Atomic,
calça aquesta temporada la tecnologia B5 –el màxim
exponent de Beta, amb uns braços que fan de suspensió i
de torsió–, que li dóna unes prestacions excel.lents. Un all
mountain de gamma alta, de màxima tecnologia, però de
fàcil resposta als peus.
Bota X-Series Nova família de botes amb un toc especial
tuning: extravagants en colors i dissenys, amb les sivelles
Matrix d’alumini i fresades CNC i perfil còncau, amb logos
i gràfics especials. Són força tècniques i lleugeres.
www.atomicsnow.com

SLR IQ Magnesium Esquí d’alta gamma de competi, específic
d’eslàlom especial, ideal per a corbes curtes i ràpides. El
radi de gir és de 13,5 metres i en trauràs el millor d’ell
sobre pistes trepitjades i neu dura.
CMX 10 IQ Un senyor tot terreny. Sense ser el màxim de
gamma de la línia cross mountain, és un excel.lent esquí,
molt agradable de conduir i dotat d’altes prestacions,
donat que ha estat pensat per tot tipus de neu i terrenys.
Radi de dir de 14,5 metres. En fi, versàtil, esportiu i perfecte
per esquiadors amb bona tècnica de càrving. 
www.blizzard-ski.com

Proton 12 Carbon Bota de competi de mida intermèdia, ni
molt ampla ni molt estreta. De duresa 112, calça la darrera
novetat tecnològica de Dalbello, que fa que sigui molt més
fàcil l’entrada i sortida del peu, regulant amb efectivitat la
flexió del davant. La part posterior va reforçada amb carboni
per a una major rigidesa, i porta el botí especial de competi.
www.dalbello.it 

U-Drive 10 Perfecte pels qui busqueu una bota de màximes
prestacions quan va sobre els esquís i quan té el contacte
directe amb la neu. Ubicada dins de la línia esport confort,
amb l’índex de flexió de 100. Disseny innovador, tanques
més llargues per facilitar obertura i cordat, ski walk per
caminar i per obertura màxima, talons antilliscament… En
dues paraules: versatilitat i comoditat.
www.dolomite.it

FT 10 Carbon Les esquiadores amants del freeriding tenen
en aquests esquís de Dynafit una bona opció El nucli de
fusta és molt lleuger, i això fa que l’esquí pesi 1,590 gramos
en la longitut de 169 centímetres, sense sacrificar genys
les seves prestacions en neus profundes. Tant sols el trobaràs
en aquesta longitut, amb una cosmètica soft i elegant.
www.dynafit.de

i-Celebrate/i-Am Canvi radical a Dynamic. Tu tries. Tant
d’una família com d’una altra, pots triar quatre dissenys
diferents –com aquest Snake Brown-Black– i quatre línies
de cotes (shapes) –en diferents radis de gir, forma i talles
diferents–, de forma que pots fer l’esquí segons els teus
gusts. El seu comportament és bo dins i fora de pista.
www.dynamicski.com
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Contact 11 Pels qui vulguin ser els reis de la pista, el
Contact 11 els garanteix un munt de sensacions. De la fluï-
desa i estabilitat s’encarrega el Rail Autodrive Fluid. Els
cantells sobredimensionats garanteixen la precisió i
adherència en neu dura, mentre que l’espàtula ampla per-
met una fàcil entrada en corba ràpida. Públic: esquiador
expert. Terreny de joc: pista.
Speed Course Comp La joia de la corona de la línia race. De
la precisió i la màxima adherència s’encarrega la placa
Autodrive, mentre la bona entrada en la corba, ancoratge
potent i de l’impuls necessari per a una eficàcia excepcio-
nal és responsabilitat de la tecnologia Autodrive. El taló
està sobredimensionat i l’espàtula protegida. Cent per
cent pista i abstenir-se esquiadors novells.
www.my-dynastar.com

Speedway 14 fusion Aquest és el model més avançat de la
nova família d’Elan, speedwave. Fixa’t en les onades de
l’esquí. No són un capritx, sinó per donar una flexió més
suau i una torsió més rígida. El dual Titanium reforça el
dinamisme de l’esquí, la seva explosivitat, estabilitat i velo-
citat. Amb aquestes prestacions esquiaràs més descan-
sat i la torsió serà més dura.
White perla fusion Ho diu el seu nom: una joia. Model inte-
grat dins de la línia elegance perla de dona, és perfecta per
a les esquiadores amb un nivell mig, que els agrada car-
vejara velocitats mitjanes. Gràcies al Reflex Sudecut
l’entrada i la sortida del viratge serà molt fàcil i suau, ja
que a partir del centre, l’esquí és igual de cua que d’espà-
tula. www.elanskis.com

AMC 76 Titan Maquíssim all mountain, el principal fet dife-
rencial del qual seria que té el nucli de carboni. Això vol dir
màxima lleugeresa als peus. Porta unes canals d’aire que
li donen una màxima flotabilitat. De patí ample, tot ell està
sobredimensionat, la qual cosa el converteix en un càrving
perfecte i fa que es comporti bé dins i fora de la pista. 
RC4 Worldcup SC Esquí de competi que calça la darrera
tecnologia de Fischer, la Flowflex, que fa que l’esquí fexio-
ni lliurement i que la duresa, rigidesa, de la bota no afecti
a la flexió de l’esquí. De construcció sandvitx, aquest esquí
va destinat a esquiadors experts, que busquen lluitar con-
tra el crono.
RC4 Race M-Fit Si t’hi fixes bé, veuràs que el principal canvi
d’aquesta bota respecte a la de l’any passat està en la
seva línia, que enguany s’ha estilitzat. L’RC4 Race M-Fit és
una de les botes amb més sortida de Fischer, incorpora la
tecnologia Somatec, que permet una posició natural del
peus. www.fischer-ski.com

Endorphin Fins ara Garmont tant sols tenia un model de
bota de forapista, mancança que ara solucionen i amb nota,
amb l’Endorphin. És una bota més rígida que es presenta
en una encertada combinació de colors,i la part vermella
és mot més dura. Els ganxos són d’alumini i magnesi, molt
més lleugers. S’ha passat del 2,40 kg del pes de
l’Adrenaline als 2 kg de l’Endorphin. Incorpora una peça de
carboni a la part del darrere  de la canya, amb la sola inter-
cambiable per a fixacions alpines i de travessa i amb
l’opció de poder calçar un botí normal o termoformable.
www.garmont.com

Ace Model nou de la marca canadenca, que sempre s’ha
caracteritzat per la qualitat dels seus productes. Aquí
tenim un esquí que serveix tant per telemarc com per tra-
vessa. Fet a mà, els de G3 han aconseguit un gran equili-
bri entre el pes –nucli de fusta– i el nervi de l’esquí. Puja
molt bé i a l’hora de baixar et dóna les prestacions d’un
esquí de pista. www.genuineguidegear.com

Carbon-Aircube El nucli ultralleuger de composició de rusc
combinat amb la fibra de carboni fa que aquest esquí sigui
una eina excepcional per a l’esquí de travessa. Garanteix
una excel.lent flotabilitat i un rendiment òptim en les situa-
cions més exigents. Nova geometria càrving per a un gir
fàcil i control perfecte en pista.
Dèbil Un esquí per a la l’esquiador de travessa que s’apun-
ta a una experiència de forapista sense pensar-s’ho dos
cops. La suau flexió i la seva gran resistència a la torsió
garanteixen el plaer d’esquiar. El somni de tot apassionat
de la neu verge, amb els cantells amb acabats de disc per
a una millor absorció dels impactes. www.hagan-ski.com

12

13

12
13

14 15

16

14

15

16

19

18

17

19

1121

20

21

17

22

18

22

20



02 02

23

24

23 24

26
30

28

25

26

27

30

28
29

31

31

32

29

25

33

I.XRC 1400 Chip Elegant i sobri, aquest esquí ha estat dis-
senyat per adaptar-se a tot tipus de neu. Destinat als
esquiadors experts que vulguin polvoritzar la muntanya, és
de construcció sandvitx i incorpora els millors avanços
tecnològics de Head: les tecnologies Intelligence –major
rigidesa de torsió i estabilitat a altes velocitats– i
Liquidmetal, major aprofitament del rebot i de l’energia.
Worldcup I.Supershape Speed Destinat als esquiadors
experts que saben el que vol dir càrving de competició.
Basat en el comportament del legendari Supershape,
aquest model calça la millor tecnologia de Head, dóna un
radi de gir de 15.4 amb 1,70 metres, i la Base UHM ha
estat estructurada per a les competicions.
S 13 Una canya de bota. Te la podràs adaptar exactament
a la morfologia del teu peu, a les teves necessitats, tant
pel que fa a la carcassa, com a l’alçada del suport del panxell,
amb plantilla anatòmica d’alta qualitat, sivelles d’alumini
microajustables de fàcil accionament i un fàcil tancament
amb veta adherent que va més enllà de la simple subjecció.
www.head.com

Grand Prix 70 Àgil combinació de colors per a un esquí
amb el nucli de fusta –fabricats amb fustes nobles–, que
podríem englobar dins de la categoria de gegantr, però
amb cotes d’un eslàlom. L’amplada del seu patí el converteix
en un esquí força polivalent. 
RX National Team SL Esquí de taller pur i dur. Esquí d’eslàlom,
fabricat com sempre amb fustes nobles a la República
Txeca, destinat directament a la competició. Però, tot i
això, és un esquí noble, fins i tot dòcil. Un esquí que si no
li demanes no et dóna, que més que ser un esquí radical
sobresortiria per la seva polivalència.

Powder Glide DC Aquest esquí presenta la mateixa cons-
trucció que els esquís de competi de Kneissl, però amb el
nou sistema Glide, que dóna sensacions infinites: sis cantells
que permeten traçar corbes d’eslàlom perfectes i una
gran estabilitat de gegantr. Dos esquís en un.
Super Cut. Si t’agrada el Red Star, el Super Cut és gairebé
igual que aquest model, però més tou. Estem davant d’un
race carver, amb una estètica molt agressiva, que no tant
sols va com una bala, sinó que a l’hora de plegar gira de
conya tant a altes com moderades velocitats.
www.kneissl.com

Apache Recon A K2 consideren que un polivalent és a partir
de 78 de patí. De construcció amb el nucli de fusta triaxial
i làmines de titani, l’Apache Recon et permetrà fer una
cursa de gegant i després gaudir de la neu pols. No guan-
yaràs en cap de les dues –o sí!–, però tindràs un esquí que
t’ho donarà tot. Un esquí d’alta gamma, fàcil de conduir,
dur en torsió i amb el qual entraràs bé a les corbes.
Public Enemy Per alguna cosa aquest és l’esquí més venut
de K2. És un gegant disfressat de twin tip. Molt polivalent,
50% de forapista i 50% de freestyle, amb l’avantatge que
a la pista funciona molt bé. Té nervi, amb el nucli de fusta,
85 de patí i amb ells no coneixeràs les fronteres.
www.k2skis.com

LXS Quatre models d’esquí per a diferents usos, aquesta
és la proposta de la línia LXS de Lacroix. En funció del radi
trobaràs l’esquí ideal per fer carving, freecarve o el més
autèntic forapista. Són diferents pel seu sobri i elegant
disseny i la lleugeresa de la seva estructura: nucli de fusta
i estructura sandvitx. Adreçat a esquiados experts.
Allure Titane Els que miren amb ulls d’enveja a Lacroix perden
diòptries amb l’Allure Titane. Passa per ser el primer esquí
que es beneficia de l’ús del titani pur –grau 2–, un material
amb unes propietats que fa que l’esquí tingui un gran dina-
misme, precisió i durabilitat, seguint sent el nucli de fusta
i l’estructura sandvitx. Adreçat a esquiadors experts.
www.ski-lacroix.com
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World Cup 150 Blau passió pels esquiadors que es dediquen
a l’alta competició. La carcassa és la que es fa servir a la
Copa del Món, els nous ganxos són d’alumini, el botí ve
directament de la World Cup –bona subjecció, adaptabilitat,
elasticitat de la llengüeta i precisió de la transmissió, mentre
l’estructura anatòmica especial de la plantilla subjecta
com cal el taló, i ajuda a la transmissió dels moviments de
l’esquí i al control perfecte dels cantells. Tot això envoltat
d’un blau que enamora. www.langeskiboots.com

Gladiator Esquí molt versàtil, per a un esquiador de molt
nivell, que realment faci de tot. Té les cotes pròpies d’un
esquí de estil lliure, però el centre de gravetat i la conducció
és de forapista. Com sempre, en Movement cuidant la imatge
i la construcció, fusta amb carboni, sandvitx i doble espàtula.
Spark Si la Coca-Cola és la guspira de la vida, l’Spark és la
guspira de l’esquí. Esquí de forapista pensat per a la persona
que no està tot el dia fent forapista. Destinat a la persona
que busca un esquí amb la tecnologia de forapista, que
sigui versàtil, que per pista no es comporti malament i que
li doni una gran resposta en tota mena de situacions.
www.movementskis.com

SL RACE Si ets un especialista en eslàlom, hauries de provar
aquest esquí de Nava. Un esquí de taller amb el nucli de
fusta i estructura sandvitx, que ha fet un pas endavant en
la part estètica, i que ve sense caixa de torsió, l’embolcall
de fibra de vidre que envolta l’esquí.
All round La gent de Nava no tant sols fa esquís de competi,
aquí teniu un impactant all mountain. Les seves principals
virtuts serien la de conducció noble, una fàcil entrada i sortida
del viratge, i docilitat, la qual cosa no treu que premii les
cames que li donin canya. www.navaski.com

Speedmachine Mach 3 XBI Ideal pels qui busquen un esquí
ràpid. Aquest màquina de velocitat és molt estable i
s’adapta a qualsevol viratge. La construcció és similar a la
de l’esquí de gegant, però amb la placa XBS de Nordica,
integrada en la construcció llaminada de fusta amb
reforços de carboni.
Hot Rod Eliminaatyor Polivalent de gamma alta. Els 78 mm
de patí garanteixen una bona superfície de flotació forapista
i en neus dolentes. El seu radi de gir, 15/16m, fa que el
seu comportament a pista sigui com el d’un esquí càrving
–facilitat de conducció i màxima estabilitat–. La construcció
és llaminada amb el cantell rectangular.
Gran Sport 14 Una de les noves joies de Nordica. La bota
que a qualsevol esquiador expert li agradaria tenir. Ofereix
les màximes prestacions i totes les facilitats per ser
calçada –increïble com s’obre– i fins hi tot per caminar.
Bota d’entrada central, amb quatre ganxos i índex de flexió
de 100. Disponible en dona. www.nordica.com

Radical R11 Mutix Un únic esquí amb dos comportaments:
girs curts o amplis. Per això, l’únic que has de fer és canviar
els braços, ja siguin de gegant o d’eslàlom, els quals es
fixen ràpidament a l’esquí –tant al  davant com al darrere–
fàcilment. Dobles prestacions que vénen acompanyades
d’una estètica molt atractiva.
X Fight Si haguéssim de buscar alguna qualitat que destaqui
per sobre de les altres, diríem que aquest esquí sobresurt
per la seva capacitat d’adaptació a qualsevol terreny.
D’estètica agressiva, l’X Fight 3 dóna el millor de si mateix
en una pista trepitjada, però fora d’ella no va genys malament.
Radical R16 Carbon No és una bota destinada tots els
peus, però els qui tinguin la sort de calçar-la gaudiran com
pocs. Màxim de gamma de la línia Radical. Força versàtil,
calça un sistema que et garanteix la reactivitat necessària
quan s’està forçant en els viratges. Màximes prestacions
per esquiadors de nivell. www.rossignol.com

Magnum Roxa fa un pas endavant amb aquesta bota, que
no té res a veure amb Tom Selleck i sí, amb Marc
Garardelli, parc fonamental en el seu desenvolupament.
Roxa arriba a duresa de 130 amb la Magnum, que calça
quatre tanques d’alumini més la veta adherent, amb un
botí amb cordura i un reforçament més rígid a la part de
superior de la canya, quatre graus d’inclinació cap endavant
de flexió, decantador lateral per a un correcte recolzament
de cames i peus i un disseny força millorat.
www.roxa.com
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Equipe 3V Race Derivat directament del departament de
competi, l’Equipe 3V Race és una de les noves joies de
Salomon. Incorpora l’última tecnologia Smartrak –millor
coherència entre espàtula i cua–, nucli Isocell Complesx
–adaptat als competidors– , monosc en titani i reforç de
carboni. Una suma de prestacions que si tens la tècnica i
habilitat necessàries, et permetran lluitar per entrar al podi.
XW Fury Un all mountain ràpid i enèrgic. El disseny del nucli
de fusta absorbeix millor que una esponja la teva energia,
transmetent-la amb delicadesa en el liscament. Incorpora
l’smarttrak control, disseny de doble paret composite
monocque i el xassís és XL, amb la serigrafia asimètrica.
Falcon 10 Amb el top de Falcon als peus, sentiràs l’esquí i
la neu sota els teus peus com mai, gràcies a la nova tec-
nologia Spaceframe, que per primer cop combina sensibi-
litat i transmissió, i al sistema second skin shell, per a un
embolcall perfecte del peu. www.salomonsports.com

Mission Les característiques del Mission el converteixen
en una de les millor joguines per als forapisters: una gran
flotabilitat, i facilitat a l’hora de traçar tota mena de cor-
bes, curtes i àmplies, gràcies al seu angle de radi dual,
amb una total estabilitat i facilitat de conducció.
P3 Scott aposta fort per a l’estil lliure. I ho fa amb estris
com aquest P3. Ve amb la imatge renovada. Un esquí de
doble espàtula, molt reactiu i flexible, al qual se li han
eixamplat les talles Destinat a ser una de les estrelles dels
parcs de neu. www.scottusa.com

Laser SL Estem davant l’estàndard de la marca. Un eslà-
lom de competi, de la Copa del Món, pur i dur. Aquest
esquí de taller dóna el millor de si mateix en neu dura i amb
molt pendent, i destaca, perquè quan se li demana res-
posta l’esquí la transmet, ja que és fàcil d’esquiar.
Laser Cross Un dels models d’Stoeckli amb una millor sor-
tida. La polivalència per excel.lència. Donat el radi de gir
que té, entre 15 i 16 metres, aquest esquí no és un ele-
ment molt canyer. Destaca per la seva confortabilitat i la
seva polivalència. Té la mateixa construcció que un esquí
de competi. www.stoeckli.ch

Diablo Magma De fàcil calçat, la Diablo Magma et subjec-
tarà molt bé el peu –quatre tanques, més la veta adherent,
molt fàcils d’accionar–, garantint un gran control. Gràcies
al dual pivot podràs ajustar la bota a la flexió lateral que
més et convingui i l’AVS-Grip Sole et garanteix una màxima
absorció de les vibracions i adherència, mentre que de
tenir els peus calents i uns botins que s’ajustin al peu com
un guant a la mà s’encarrega el hot form. En definitiva, una
bota per a esquiadors amb bon nivell que busquen una
bota que els donin una gran transmissió i precisió.
www.tecnica.it

Platinium Hand Finish Material exclusiu per a gent exclusiva.
Dintre de l’exclusivitat de Volant triem aquesta peça de
museu. L’acabat està fet a mà. Sobre l’encerat de fàbrica
es col.loca un altre encerat de primera qualitat, gairebé de
taller, amb l’acabat de sola més de taller. Una joguina de
pista del tot exclusiva. www.volantski.com

GS Racing Titanium Precisió, estabilitat i una adherència
òptima dels cantells a velocitats elevades. Aquestes
serien les tres principals característiques del GS, un esquí
que ha estat testat per professionals de la talla de Tanja
Poutiainen i Manfred Pranger i que ara, tu també pots
calçar-te.
S5 Titanium De la combinació entre un esquí més ample,
l’aplicació d’una tecnologia punta d’esquí de velocitat i un
modern tall lateral neix l’SC Titanium de la línia
Supersport. Un esquí pels qui els agradi la velocitat, que
es comporta de forma excel.lent dins de la pista, però que
fora d’ella no ho fa gens malament. www.voelkl.com

53

56

52

5655


