PŘEHLED MODELŮ XC BOT ROSSIGNOL
X-IUM CARBON PREMIUM SKATE (FW), X-IUM CARBON PREMIUM
CLASSIC (FW) Konstrukce pro opravdové závodníky a znalce. Váha
zredukovaná na minimum a výkon „našponovaný“ na absolutní
maximum...
X-IUM PREMIUM PURSUIT Vhodné pro špičkové sportovce, na bruslení
i klasiku. Lehoučká karbonová konstrukce, asymetrický mini-zip po
stranách a neoprénová vnitřní botička.
X-IUM WC SKATE (MODEL FW PRO ŽENY) Čistý a stylový design.
Dámská verze špičkových závodních bot na bruslení.
X-IUM WC CLASSIC (MODEL FW PRO ŽENY) Dámská verze špičkových
závodních bot na klasiku.
X-IUM SKATE, mírně zjednodušená verze bot pro WC.
X-10 SKATE (MODEL FW PRO ŽENY) Výborné technické vlastnosti
značky Rossignol kombinované s komfortem. X10 je bota pro běžkaře,
kteří se chtějí dostat na nejvyšší úroveň v bruslařských disciplínách.
X-10 CLASSIC Ideální pružnost v ohybu pro lepší držení při odrazu, bota
je velmi výkonná a pohodlná. X10 CLASSIC je ideální na tréninky a ski
maratony.
X-8 PURSUIT Perfektní směs vlastností zabezpečuje pohodlí a jistotu
při klasické technice i při bruslení.
X-8 SKATE (MODEL FW PRO ŽENY) Pohodlná bota pro nadšence
bruslení.
X-8 CLASSIC (MODEL FW PRO ŽENY) Ochrana, komfort a postranní
opora chodidla. Nejlepší na dlouhé tratě klasickou technikou.
X-6 SKATE Bota na bruslení za skvělou cenu, vhodné pro celodenní
pohodlí. Nebruslete už v botách na klasiku.
X-6 CLASSIC Pohodlná bota na klasický styl, poskytuje dobrou pružnost
v ohybu a stabilitu.
X-6 COMBI Pohodlná bota na klasický styl i bruslení.
X-5, X-5 OT Optimální ohyb, boční zpevnění s 3D manžetou a vyztuženou
patou. Obuv pro běžkaře, kteří milují klasiku a chtějí vyzkoušet i kouzlo
bruslení. (OT – zvýšené překrytí šněrování)
X-3 Tento model má zpevněnou patu a středně vysokou 3D manžetu.
Komfort a technické doplňky na klasický styl a výlety ve stopě.
X-2 Zpevnění paty je spojené s horními očky šněrování, aby zpevnění
paty poskytovalo potřebnou oporu při pohybu.
X-1 ULTRA Překryté šněrování poskytuje pohodlí a ochranu. Je to
vylepšená verze modelu X-1.
X-1 Stylový vzhled a zajištěný komfort do stopy.
X-TOUR ULTRA Začněte běžkovat s touto pohodlnou botou, která
má překryté šněrování.
X-R Jednoduchá backcountry bota za skvělou cenu pro dobrodružství
mimo vyšlapané tratě.
X-TOUR Pohodlná a komfortní obuv pro začátečníky a jejich první
kroky na běžkách.
X-5 FW (X-5 OT FW – zvýšené překrytí šněrování) Optimální ohyb, boční
zpevnění s 3D manžetou a zpevněná pata. Bota navržená pro ženy, které
milují klasickou techniku a chtějí zažít i kouzlo bruslení.
X-3 FW Lehký ohyb, pevný kotník v kombinaci s výbornou ochranou.
Středně vysoká 3D manžeta a zpevněná pata v ženském provedení.
X3, komfort a technické doplňky na klasický styl a výlety ve stopě.
X-2 FW Dámské rekreační boty pro začátečnice. Jedinečný komfort,
tepelná izolace a pohodlné ovládání za dobrou cenu.
X-1 ULTRA FW Překryté šněrování poskytuje pohodlí a ochranu
na běžkách. Vylepšená verze modelu X-1.
X-1 FW Stylový vzhled a zajištěný komfort. Začněte běžkovat ve
stylových botách pro ženy.
X1 SPORT Jednoduché rekreační boty pro začátečníky. Jednoduchý
design šněrování s překrytím, snadné obouvání a vyzouvání.

BC X12 75MM Všestranná backcountry obuv s překrytím šněrování
z Cordury®, anatomicky tvarovanou manžetou ze 100% karbonu,
konstrukce s kloubem a ráčnovým mikrometrickým zapínáním.
BC X10 Všestranná backcountry obuv s překrytím šněrování z Cordury®,
podšívkou Thinsulate®, tvarovanou 3D manžetou s kloubem, kotníkovým popruhem na suchý zip a novým power drive jazykem.
BC X 6 Všestranná backcountry obuv s překrytím šněrování z Cordury®,
zateplením Thinsulate®. Dobrá tepelná izolace, dlouhá životnost,
dobrá pohyblivost, stabilita.
BC X 6 75MM Vyšší manžety, odolné překrytí sněrování z Cordury®,
teplem tvarovatelná vnitřní botička, podšívka Thinsulate® to vše pro
komfort a delší životnost.
BC X 4 Jednoduchá backcountry bota pro rekreační lyžaře. Vnitřní
opora paty a vklíněný jazyk poskytují více energie a kontroly,
jednoduchý design šněrování umožňuje rychlé a jednoduché obouvání
a vyzouvání.
BC X 2 Jednoduchá backcountry bota pro začátečníky, kteří objevují
kouzlo přírody v neupraveném terénu. Vnitřní vyztužení paty,
jednoduchý systém šněrování, zpevnění špičky, podešve a paty.
BC 6 FW Tato bota byla ušita speciálně pro ženy tak, aby poskytovala
co největší komfort, odolnost a tepelnou izolaci. Výborná stabilita,
ovládání a skvělý přenos energie.
BC 4 FW Jednoduchá backcountry obuv pro rekreační lyžařky. Vnitřní
opora paty a vklíněný jazyk zajišťují více energie a kontroly.
X-IUM J COMBI Bota velmi dobře drží nohu a zpevňuje kotník díky
manžetě, která je zhotovená vstřikováním dvou materiálů. Bota
s designem šampiónů na klasickou techniku a bruslení.
X-IUM J CLASSIC Ideální pružnost v ohybu pro lepší držení při
odrazu. Bota s designem šampiónů na klasickou techniku.
COMP J Univerzální a komfortní bota pro juniory. Předveď se
v klasice i v bruslení v botě s maximální ochranou.
SNOW-FLAKE Kombinace běžkařské boty a zimní boty do sněhu.
Teplá, pohodlná na běžkování a zábavu.
SNOW-FLAKE PRINCESS Spolehlivá kombinace běžkařské boty a zimní
boty do sněhu, která se velmi lehce obouvá. Udržuje nohy v teple
a suchu po celý den
X-1 JUNIOR Pro první objevy a kroky na běžkách! Perfektní směs
běžkařské boty a zimní boty do sněhu, která se velmi lehko obouvá.
Pohodlná na běžkování a zábavu ve sněhu. (ULTRA – překryté
šněrování)
X1 SPORT JUNIOR Teplé a jednoduché rekreační boty pro nejmladší
lyžaře. X1 Sport JR drží chodidlo v přirozené poloze, aby byly začátky
na lyžích pro děti jednodušší a zábavnější.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ: Obuv nevysoušejte na přímém topném zdroji,
omývejte mýdlovým roztokem, před uskladněním vložte do boty
napínáky a nebo alespoň zmačkaný papír, aby se nezměnil tvar špičky,
skladujte v suchu/teple, obuv nevystavujete dlouhodobě slunečnímu
záření.
Přezka na modelech X-IUM WC SKATE, X-IUM WC PURSUIT, X-IUM WC
SKATE FW, X-10 SKATE se povoluje stiskem obou jazýčků tvaru „U“
současně směrem k botě a nikoliv tahem od boty či mačkáním jazýčků
přezky proti sobě.
Běžkařská obuv Rossignol je kompatibilní pouze se systémem vázání
Rottefella/Rossignol (NNN)/Turnamic

XC BOTY ROSSIGNOL – KONSTRUKCE
SOFT TOUCH

DUAL DENSITY

Dělící membrána pro vetší
pohodlí.
• Komfort
• Kontrola
• Lépe sedí na noze

Vstřikování dvou plastických
materiálů s různou hustotou
do jedné formy.
• Precizní kontrola pohybu
• Redukce nechtěné ztráty
síly a energie lyžaře
• Optimalizace kontaktu
a přenosu energie

THERMO
ADJUSTABLE FIT

ASYMMETRIC
BACK
STIFFENERS
Asymetrické zadní
vyztužení.
• Opora klenby chodidla
• Odolné vůči kroucení
• Lepší stabilita a kontrola
při odrazu

Zahřátím speciálního
materiálu v botičce dochází
k vytvarování dle tvaru
chodidla.
• Komfort
• Přesnost
• Příjemný pocit

LOW VOLUME FIT

WOMEN LINING

LVF (užší kopyto) je unisex
alternativa pro užší chodidla.
• Jednoduché obouvání
• Dokonalé obalení chodidla

• Měkčí stélka
• Zateplená ﬂeecem
• Mimořádný komfort

CARBON CUFF

MOBILE CUFF

• Manžeta ze 100%
karbonu
• Optimální přenos
energie

Umožňuje volný pohyb
dopředu / dozadu s torzní
tuhostí pro dokonalou
kontrolu.

XC BOTY ROSSIGNOL – PŘIZPŮSOBENÍ
MICROMETRIC
CLIC

ADJUSTING
STRAP

Přesné nastavení
kompozitové manžety
aretačním systémem.
• Zpevnění kotníku
a kontrola
• 100% kontakt noha/obuv
• Optimalizuje přenos
energie

Pro přesné nastavení
v oblasti kotníku, lepší
oporu a spolehlivou
kontrolu.

ASYMMETRIC ZIP
Usnadňuje obouvání
a zaručuje více komfortu.

DOUBLE LACING SYSTEM

SPEEDLACE LOCK

Oddělený systém šněrování nártní části
a kotníku většího pohodlí a přesného
utažení obuvi.

Rychlé a jednoduché šněrování
zabezpečuje přesnější utažení,
poskytuje lepší oporu pro chodidlo
a zajišťuje spolehlivou kontrolu.
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