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Rossignol Group uzavřela dohodu ohledně standardu
GRIPWALK®.

Sjezdové boty Rossignol a Lange, a vázání LOOK je nyní oficiálně
kompatibilní s GRIPWALK®

ROSSIGNOL GROUP a MARKER oznamují, že uzavřeli dohodu spočívající v
kompatibilitě GRIPWALK® s vyráběnými sjezdovými botami Rossignol a Lange a
lyžařským vázáním LOOK.
Do této chvíle se na trhu vyskytovaly dva typy vázání určené pro chůzi a
potažmo skialpové lyže- WTR® a GRIPWALK®. Pro zjednodušení orientace v nabídce
s ohledem na prodejce i koncové zákazníky se několik nejvýznamnějších výrobců
vázání dohodlo, že svou nabídku sjednotí do jednoho typu vázání určeného pro chůzi.
Tito výrobci budou spolupracovat s komisí ISO a budou se rovnocenně podílet na vývoji
nových vázání na bázi GRIPWALK®.
Výsledkem této spolupráce je kompletní řada vázání LOOK DUAL WTR a KONECT
DUAL WTR, která jsou kompatibilní s podrážkami GRIPWALK®. Všechny řady uvedené
na trh po roce 2015 jsou kompatibilní s podrážkami GRIPWALK®, pokud je vázání
nastaveno v poloze “Alpine”.
Nová generace vázání LOOK (počínaje kolekcí 2018/2019) bude označena
logem GRIPWALK® a upozorňovat tak na kompatibilitu vázání a podrážek.
Nová generace sjezdových bot Rossignol a Lange (počínaje kolekcí 2018/2019)
bude také kompatibilní s podrážkami GRIPWALK®, které lze zakoupit zvlášť.
Všechny smluvní strany se shodly, že toto partnerství je nejlepším řešením,
které přinese koncovým zákazníkům jedinečnou úroveň komfortu, bezpečnosti a
výkonu.

Shrnutí:
Všechny sjezdové boty Rossignol a Lange budou počínaje kolekcí 2018/2019
vybaveny podrážkami GRIPWALK®:
zajistí stejné pohodlí při chůzi jako skialpové boty, jsou v souladu s
normou ISO 9523
budou kompatibilní se všemi vázáními GRIPWALK® a všemi skialpovými
vázáními certifikovanými ISO 13992
Všechna Grip Walk® vázání jsou kompatibilní se:
sjezdovými botami s tradičními podrážkami (ISO 5355)
sjezdovými botami s podrážkami GRIPWALK®*
* Nezahrnuje následující modely: K2 BFC 100 (2017 a starší), Roxa R3 130.
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ROSSIGNOL Group:
Rossignol Group v čele s Brunem Cercley navrhuje, vyrábí a prodává širokou škálu zimního vybavení.
Rossignol Group a její značky jsou zárukou jedinečných zážitků pro každého koncového zákazníka a
každý z nabízených produktů je spolehlivým společníkem pro sportovní aktivity všech sportovních
nadšenců i rekreačních sportovců, milovníkům hor i lidem z města. Centrála Rossignol Group se nachází
ve francouzských Alpách blízko města Grenoble. Rossignol Group má 5 industriálních sítí v západní
Evropě, včetně 3 ve Francii (Sallanches, Nevers, Saint Etienne de Saint Geoirs, Artès a Montebelluna) a 3
v USA – Park City, Utah. Rossignol Group se může chlubit širokým portfoliem silných i komplementárních
značek: Rossignol – ikona mezi zimními značkami, Rossignol Apparel – dceřiná společnost Rossignol
zaměřená na sportovní oblečení, Dynastar – specialist ve výrobě lyží, Lange – značka sjezdových bot s
padesátiletou tradicí, Look – zkušený výrobce vázání, Time Sport – ikonická cyklistická značka, Raidlight
– značka pro outdoorové nadšence, Felt – výrobce prémiových kol, Risport – lední bruslení, Kerma –
sjezdové hole a Dale of Norway – ikonická norská značka vyrábějící kvalitní vlněné oblečení. Každá z
těchto značek si vybudovala svou identitu a čerpají novou inspiraci z horského prostředí. Rossignol je od
roku 2013 většinově vlastněn společností Nordic Private Equity fund Altor.

