PREHĽAD MODELOV LYŽIARSKEJ BEŽECKEJ OBUVI ROSSIGNOL
TRIEDA EXPERT
X-IUM CARBON PREMIUM SKATE (FW), X-IUM CARBON PREMIUM
CLASSIC (FW) – Konštrukcia pre ozajstný ch pretekárov a znalcov. Váha
zredukovaná na minimum a vý kon „našponovaný “ na absolútne
maximum...
X-IUM PREMIUM PURSUIT – Vhodné pre špičkový ch športovcov pre
korčuľovanie aj klasiku. Ľahučká karbónová konštrukcia, asymetrický minizip po stranách a neoprénová vnútorná papučka.
X-IUM WC SKATE (FW – MODEL PRE ŽENY) – Dámska verzia špičkový ch
pretekárskych topánok pre korčuľovanie.
X-IUM WC CLASSIC (FW – MODEL PRE ŽENY) – Dámska verzia
špičkový ch pretekárskych topánok na klasiku.
TRIEDA PERFORMANCE
X-IUM SKATE – Mierne zjednodušená verzia topánok pre WC na
korčuľovanie.
X-10 SKATE (FW – MODEL PRE ŽENY) – Vý borné technické vlastnosti
značky Rossignol kombinované s komfortom. X10 je obuv pre bežkárov,
ktorí chcú dosiahnuť na najvyššiu úroveň v korčuliarskych disciplínach.
X-10 CLASSIC – Ideálna pružnosť v ohybu pre lepší držanie pri odraze,
obuv je veľmi vý konná a pohodlná. X10 CLASSIC je ideálna na tréningy
a ski maratóny.
X-8 PURSUIT – Perfektná zmes vlastností zabezpečuje pohodlie a istotu pri
klasickej technike i pri korčuľovaní.
X-8 SKATE (FW – MODEL PRE ŽENY) – Pohodlná obuv pre nadšencov
korčuľovania.
X-8 CLASSIC (FW – MODEL PRE ŽENY) – Ochrana, komfort a postranní
opora chodidla. Najlepšie na dlhé trate klasickou technikou.
X-6 SKATE – Obuv na korčuľovanie za skvelú cenu, vhodné pre celodenné
pohodlie. Nekorčuľujte už v obuvi na klasiku.
X-6 CLASSIC – Pohodlná obuv pre klasický štý l, poskytuje dobrú pružnosť
v ohybe a stabilitu.
X-6 COMBI – Pohodlná obuv pre klasický štý l aj korčuľovanie.
TRIEDA TURISTIKA
X-5, X-5 OT – Optimálny ohyb, bočné spevnenie 3D manžetou
a vystuženou pätou. Obuv pre bežkárov, ktorí milujú klasiku a chcú
vyskúšať kúzlo korčuľovania. (OT – verzia s odolnejších materiálov).
X-3, XC-TOUR 2 – Tento model má spevnenú pätu a stredne vysokú
3D manžetu. Komfort a technické doplnky na klasický štý l a vý lety v stope.
X-2 – Spevnenie päty je spojené s horný mi očkami šnurovania, aby
spevnenie päty poskytovalo potrebnú oporu pri pohybu.
X-1 ULTRA – Prekryté šnurovanie poskytuje pohodlí a ochranu. Je to
vylepšená verzie modelu X-1.
X-1 – Štý lový vzhľad a zaistený komfort do stopy.
X-TOUR ULTRA – Začnite bežkovať s touto pohodlnou topánkou, ktorá má
prekryté šnurovanie.
X-TOUR – Pohodlná a komfortná obuv pre začiatočníkov a ich prvé kroky
na bežkách.
X-5 FW, X-5 OT FW – Optimálny ohyb, bočné spevnenie 3D manžetou
a vystuženou pätou. Obuv pre ženy, ktoré milujú klasiku a chcú vyskúšať
kúzlo korčuľovania. (OT – verzia s odolnejších materiálov).
X-3 FW – Ľahký ohyb, pevný členok v kombinácii s vý bornou ochranou.
Stredne vysoká 3D manžeta a spevnená päta v ženskom prevedení.
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X-2 FW – Dámska rekreačná obuv pre začiatočníčky. Jedinečný komfort,
tepelná izolácia a pohodlné ovládanie za dobrú cenu.
X-1 ULTRA FW – Prekryté šnurovanie poskytuje pohodlí a ochranu. Je to
vylepšená verzie modelu X-1 FW pre ženy.
X-1 FW – Štý lový dámsky vzhľad a zaistený komfort do stopy.
X1 SPORT – Jednoduchá rekreačná obuv pre začiatočníkov. Jednoduchý
dizajn šnurovania s prekrytím, jednoduché obúvanie a vyzúvanie.
TRIEDA BACKCOUNTRY
BC X-10 – Všestranná backcountry obuv s prekrytý m šnurovaním
z Cordury®, podšívkou Thinsulate®, tvarovanou 3D manžetou s kĺbom,
členkový m popruhom na suchý zips.
BC X-6 (FW – MODEL PRE ŽENY) – Všestranná backcountry obuv
s prekrytý m šnurovaním z Cordury®, zateplením Thinsulate®. Dobrá tepelná
izolácia, dlhá životnosť, dobrá pohyblivosť, stabilita.
BC X-4 (FW – MODEL PRE ŽENY) – Jednoduchá backcountry obuv pre
rekreačný ch lyžiarov. Vnútorná opora päty poskytuje viac energie
a kontroly, jednoduchý dizajn šnurovania umožňuje rý chle a jednoduché
obúvanie a vyzúvanie.
BC X-2 – Jednoduchá backcountry obuv pre začiatočníkov, ktorí objavujú
kúzlo prírody v neupravenom teréne. Vnútorné vystuženie päty,
jednoduchý systém šnurovania, spevnenie špičky, podošvy a päty.
TRIEDA JUNIOR
X-IUM J COMBI – Obuv veľmi dobre drží nohu a spevňuje členok vďaka
manžete, ktorá je zhotovená vstrekovaním dvoch materiálov. Obuv
s dizajnom šampiónov na klasickú techniku aj korčuľovanie.
X-IUM J CLASSIC – Ideálna pružnosť v ohybe pre lepšie držanie pri odraze.
Obuv s dizajnom šampiónov na klasickú techniku.
COMP J – Univerzálna a komfortná obuv pre juniorov. Predveď sa v klasike
aj v korčuľovaní v topánkach s maximálnou ochranou.
SNOW-FLAKE (PRINCESS) – Kombinácia bežkárskej obuvi a zimnej obuvi
do snehu. Teplá, pohodlná na bežkovanie aj zábavu.
X-1 JUNIOR – Pre prvé objavy a kroky na bežkách! Perfektní zmes
bežkárskej obuvi a zimnej obuvi do snehu , ktorá sa ľahko obúva. (ULTRA
– Prekryté šnurovanie)
X1 SPORT JUNIOR – Teplá a jednoduchá rekreačná obuv pre malý ch
bežkárov.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Na čistenie lyžiarskej obuvi na bežky Rossignol
používajte vý hradne len jemné mydlá, vodu a mäkkú handričku. Vyhnite sa
použitiu aký chkoľvek iný ch typov tvrdý ch a agresívnych čistiacich
prostriedkov. Obuv alebo časť obuvi nesmie byť nikdy praná v práčke! Po
použití obuv dôkladne usušte, avšak v dostatočnej bezpečnej vzdialenosti
od priameho zdroja kúrenia (radiátor, otvorený oheň, atď.) Pred odložením
na dlhšie časové obdobie sa uistite, že obuv je kompletne suchá a odložte
ju na suché miesto mimo priameho slnečného žiarenia.

Lyžiarska bežecká obuv Rossignol je kompatibilná len zo systémom viazania
NNN (Rottefella/Rossignol/Turnamic)

