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Hem demanat a les
principals marques del
mercat que cadascuna
d’elles ens triés un parell
d’esquís ‘lady’, els esquís que
ells recomanarien, i aquest
és el resultat.
Celes Piedrabuena
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DELIGHT QT
Pensat per a les esquiadores de nivell mitjà i avançat, el Delight QT és una de les noves joies de la col.
lecció de la marca eslovena. Al costat de la seva encertada estètica hi ha un esquí que sorprèn per la
seva lleugeresa, gràcies al seu nucli de fusta, raó per
la qual és un esquí molt fàcil de conduir. Una facilitat
que es veu arrodonida gràcies al treball del lleuger
rocker que presenta, el qual facilitat enormement
la negociació dels viratges. A més, es veu afavorit
pel treball de tecnologies com la WaveLight, la qual
suavitza la flexió de l’esquí a la vegada que dóna una
gran estabilitat. Inclòs dins de la gamma all mountain. (07)

Els esquís de dona no són una invenció, no són una
eina de màrqueting per vendre més parells d’esquís,
sinó una ferma realitat. Els homes i les dones no tenen la mateixa constitució física i per aquesta raó els
esquís que calcen han d’estar pensats en els peus
que els duran. Els esquís ‘lady’ del sector no són
unes taules d’home pintades amb un cert regust femení, sinó que són esquís que obeeixen a una raó de
ser específica, tal com passa amb les botes, que són
més baixes, acostumen a tenir el taló lleugerament
enlairat i ofereixen una major protecció tèrmica.

INSOMNIA FUSION
Un esquí totalment compromès amb l’esquí femení.
L’Insomnia és un esquí molt lleuger, que a més es
beneficia del treball de la tecnologia Amphibio, que
combina el rocker i el camber, sent sinònim de flotabilitat, estabilitat i major facilitat en la negociació
dels viratges. De fet, l’Insmonia Fusion és un esquí
que transmet una potent adherència i una alta estabilitat a grans velocitats. Per aquesta suma de raons,
l’Insomnia és l’elecció perfecta per a aquelles esquiadores que cerquen versatilitat, en un esquí que es
beneficia del treball de la millor tecnologia. Un esquí
lleuger i fàcil de conduir per tot el domini esquiable
d’una estació, donat el seu caràcter polivalent. (08)

Característiques principals
Quines són, doncs, aquestes característiques pròpies que han de tenir els esquís de dona? Primer
ens referirem a les qüestions tècniques que, com
sempre, són les més importants, més enllà d’una
estètica més o menys encertada. D’aquesta forma,
els esquís ‘women’ dels catàlegs de les marques són
més lleugers que el que podria ser el mateix esquí
en versió masculina. Així, per exemple, les fixacions,
en comptes de ser d’acer, es fan d’alumini. Del que
es tracta es de rebaixar pes i en aquest camí tota
aportació és bona, sense renunciar a les prestacions, que sempre és el més important.
També, en els esquís de dona la posició de la placa
en l’esquí és més avançada, ja que la talla dels peus
acostumen a ser més petites. Amb aquests petits
retocs el que s’aconsegueix és que la posició de l’esquiadora damunt els esquís sigui la correcta, i que
no mantingui una posició massa enrederida, la qual
no és correcta per a la pràctica de l’esquí.
Al costat d’aquests aspectes tècnics també hi ha
un aspecte estètic. En aquest camp hi ha hagut una
gran evolució en els darrers anys, marcat en part,
per l’evolució de pensaments i d’ideals, i en certa forma pel creixement de noves tendències en l’esquí.
Els esquís ‘lady’ ja no reprodueixen aquells colors
que tots podem identificar amb el públic femení, innovador Atomic Affinity Pureesqu, fora pista, freestyle, tot i que si haguessim d’adaptant tant els colors
com els dibuixos a les tendències actuals.
Una manera de fer que es reprodueix en les diferents especialitats de l’esquí. Trobem esquís de
dona en tots els camps: pista, forapista, estil lliure, tot i que si haguéssim d’establir una tipologia
d’esquí on hi ha més esquís ‘lady’, aquest seria l’all
mountain. I això no ens hauria d’estranyar, ja que
la principal quota de mercat es troba en els esquís
tot terreny.
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FISCHER

CLOUD EIGHT
El Cloud Eight és un esquí fàcil de moure, un esquí de
gamma alta per a les millors esquiadores. Una combinació de diferents tecnologies fa que aquest esquí sigui molt fàcil d’esquiar, de conduir. Gràcies al rocker
de pista es converteix en un esquí fàcil en l’inici del gir,
mentre que la paret Step Down incrementa l’adherència dels cantells. La seva pronunciada forma en ‘V’
fa que la seva esquiabilitat sigui suau i precisa. A més,
cal destacar que la zona del taló està lleugerament
avançada, de forma que les esquiadores adopten
una posició més natural damunt els esquís, tenint un
major control i una major precisió. (01)

VIVA 600 FULL SUSPENSION
Pensat per a les esquiadores que no volen tenir
límits. Aquest és un esquí molt polivalent, dotat
d’una gran reacció, molt estable a velocitats altes i molt permissiu a velocitats baixes. El millor
comportament en pista queda garantit gràcies a
la nova forma de construcció dels esquís 3 Matrix, mentre que la tecnologia Blizzard Suspension
redueix molt les vibracions del terreny i fa que la
flexió sigui esmorteïda i còmode, la qual es veu
afavorida pel sistema Dampening, que garanteix
una transmissió directa als cantells i una major
lleugeresa. (03)

ELITE LIGHT FLUID
Destinat a les esquiadores expertes de la pista i de
la velocitat. Aquest esquí sobresurt per tenir l’estabilitat d’un esquí de competició i la lleugeresa d’un esquí de fons, com indica el seu pes de 1.800 grams.
La combinació d’aquestes dues habilitats el fa únic.
El seu radi mitjà és una garantia d’una excel·lent
esquiabilitat a altes velocitats, oferint una agafada
a les corbes que és tota una garantia. En la seva
construcció treballa amb la combinació de fusta i
Rohacell; una sèrie de prestacions que l’adrecen a
una esquiadora experta a la recerca d’emocions i
desafiaments. (05)

C-LINE FIRST LADY
Aquest és un esquí pensat més per la pista que no
pas per fora d’ella, però el seu comportament fora
de la neu trepitjada no és dolent. El nom d’aquest
esquí ja ho diu tot. Sobresurt per ser un esquí tot
terreny que prima per damunt de tot dos aspectes: l’elegància i l’esportivitat. Dóna molt bones
sensacions sota els peus i una adherència molt
bona, beneficiant-se del treball de l’all mountain
rocker, el qual facilita els viratges sense necessitat de gaire esforç, i de la tecnologia full carbon,
que transmet l’harmonia que tota dona esquiadora exigeix. (09)

AFFINITY PURE
L’innovador Atomic Affinity Pure és un esquí tot
terreny perfecte per a les esquiadores, ja que tant
s’esquia damunt la neu de la pista com en neu pols.
Les Women Flex Zones influeixen en la flexibilitat de
l’esquí, i maximitza la fluïdesa i el control de l’esquí.
La forma en ‘V’ té dues avantatges: la seva amplada
garanteix una òptima flotació i la cua estreta facilita
l’entrada als girs, i gràcies al all mountain rocker
aquest esquí té un gran comportament en neu verge. Tot plegat, l’Affinity Pure és l’esquí ideal de les
esquiadores avançades i esportives, que també els
agrada traçar girs en neu verge. (02)

VIVA 7.7 TI
Esquí ideal per a tot tipus de neus, des de les neus
més toves a les neus més dures. Tant en una com
en una altra el seu comportament és excel·lent,
gràcies a la construcció IQ amb parets laterals i als
reforços de titani. Amaga en el seu interior un nucli de fusta, amb uns acabats dels cantells de gran
qualitat per a tenir la millor transmissió de l’energia
de cantell a cantell. El Tip Tail Rocker permet una
òptima flotabilitat i també calça la tecnologia Blizzard Suspension per esmorteir les vibracions. Un all
mountain que farà les delícies de l’esquiadora més
agosarada. (04)

CHAM WOMAN 87
Construït en el cor de Chamonix. El nou Cham W 87
està pensat per a què les freeriders gaudeixen de
la muntanya en la seva màxima expressió, ja que ofereix una versatilitat i un rendiment espectacular en
els terrenys més exigents i en totes les condicions
de neu. El seu allargat rocker, la línia progressiva
de cotes en cinc punts, i el nucli de fusta de paulònia
proporcionen a aquest esquí una potència, maniobrabilitat i flotabilitat incren per la seva lleugeresacertada estleccii el nucli de fusta de Pauwlonia proporcionen a aquest esqua.de l’ïble. És un 20% més
lleuger que el seu homòleg masculí. (06)

PURE MY STYLE
Aquest esquí transmet el que sempre es vol en un
esquí: facilitat de control i precisió. Donat al terreny al qual va adreçat, el Pure My Stile es beneficia del caràcter que li transmet el Piste Rocker,
la lleugera elevació de l’espàtula per a un inici del
viratge molt fàcil. La tecnologia de fibra de vidre
de l’interior permet la millor de les harmonies. El
Pure My Style és un esquí bàsicament per esprémer-lo a la pista, tot i que també permet lleugeres
excursions, i aniria adreçat a una esquiadora de
nivell intermedi, gràcies al qual progressarà adequadament. (10)
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AMP RICTOR 82xti
El llegat Rictor contínua amb un esquí totalment nou.
Construït sobre un xassís all mountain de patí més
ample, el que dota d’una major versatilitat, amb un
rendiment superior i un inigualable recolzament sobre el cantell. Aquesta joia ‘lady’ incorpora l’all terrain rocker. Construcció: AT Rox Technology, Metal Laminate, Hybritech Sideweall, Aspen/Paulònia
Core. (13)
ANNEX 98
El nou Annex 98 és un esquí de caràcter freerider,
dissenyat per a les esquiadores que cerquen emocions fortes en el decurs dels seus descensos, ja sigui
dins de les pistes com fora. Com l’anterior model,
l’Annex 98 es beneficia del treball de l’all terrain
rocker. Dóna un radi de gir de 21 metres en 177
centímetres. Construcció: Metal Laminate, Hybritech Sidewall, Aspen/Paulònia/Aurò Core. (14)

(13)

(14)

HEAD

MOVEMENT

MYA N5
Aquest model va ser un dels més venuts al llarg de
la passada temporada i enguany Head torna a apostar fort per ell. La demostració d’aquesta aposta
és la incorporació de la tecnologia Era 3.0, la qual
li aporta versatilitat, diferenciant-se del MYA 4 en
la seva amplada. Aquest, al ser més estret, podria
considerar-se con un Magnum en versió de dona, i
aniria adreçat a un tipus d’esquiadora amb un nivell
mitjà-alt, la qual cerca confort i de forma ocasional
cerca un major nivell. (11)

FISCH X SERIES
La família Fish s’ha convertit en un llegenda en el
món de l’esquí d’alpinisme. El Fish et deixarà bocabadat des del primer gir per la seva esquiabilitat i
potencial. L’estabilitat, l’adherència dels cantells i
la seva alegria són característiques que ajuden a
aquest esquí en tot tipus de neu. Incorpora novetats com la doble capa inserida per reforçar la caixa
d’unió per a les fixacions de tipus LT, la base sinteritzada molecular d’alta densitat de la copa del món i
també s’hi han afegit reforços de fusta per absorbir
millor els impactes i atorgar un major control. (15)

MYA N6
Esquí pensat per a esquiadores amb un nivell alt, que
cerquen un esquí all mountain que li dóna una bona
resposta en tot tipus de situacions. Posseeix un patí
de 79 mm en una llargada de 156 centímetres.
Creat, com es pot veure, amb un disseny cridaner,
incorpora la tecnologia Era 3.0. Cal destacar també
l’acabat en 3D en tota la superfície, el qual li confereix un look diferent, especialment notable en els
canvis de llum i en els moviments. (12)

BALANCE
La introducció d’un esquí de travessa específic per
a dones aquesta temporada, només és possible desenvolupant una nova geometria específica per fer
més accessibles els esquís amples de travessa. El
Balance és la solució pel cada cop més gran nombre
de dones que s’atreveixen amb l’esquí de muntanya,
sense tenir ensurt en els descensos o en les pistes.
Ofereix total confiança i confort. (16)
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ROSSIGNOL

(21)
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UNIQUE 10
El top de la gamma Unique destaca per la seva seguretat, tant en neu dura com en neu primavera. Esquiar ja no serà tant arriscat com abans i, si el que es
busca és un esquí amb el que perdre la por, l’Unique
10 és l’elecció ideal. Construcció: Air Shape + minicap
sandvitx amb un nucli de fibra de vidre i fusta, la qual
cosa el fa un 20% més lleuger. La suavitat del seu
rocker facilitat l’entrada en els viratges. (19)
SAVORY 7
Lleugeresa, resistència, facilitat i control. Aquestes
són les quatre qualitats dels esquís forapista de
dona de Rossignol, qualitats que representa el Savory 7. L’han batejat com el futur del forapista. Una
revolucionària fusió del backcountry, l’estil lliure i el
forapista, una sèrie de fusions que el converteixen
en un forapista realment versàtil. El Powder Turn
Rocker ha estat redissenyat, propiciant ara una millor flotació i maniobrabilitat. Incorpora la tecnologia
Air Tip i s’ha reduït el pes en un 20%. 80% rendiment poder i 20% rendiment all mountain. (20)
(19)

(20)

SALOMON
W-KART
Esquí de gamma alta, ràpid i intuïtiu. Estem davant
un esquí reactiu d’eslàlom, dotat amb carve rocker
per jugar damunt la neu traçant girs intuïtius. Incorpora fusta de l’espàtula a la cua per a una estabilitat òptima, reacció i bon contacte entre l’esquí i la
neu. Construcció monocoque, òptima pel confort,
reacció i maniobrabilitat, la qual va a més gràcies a
l’esmentat carve rocker, que, combinat amb una
espàtula ampla, facilita el gir sense sacrificar la precisió, l’estabilitat i l’adherència. (21)

NORDICA
UNKNOW LEGEND TI EVO
Esquí ‘lady’ de categoria frontside. Excel.lent en
tots els terrenys gràcies a la seva geometria, sorprenent el seu comportament en els canvis de neu
i canvis de ritme. La tecnologia RRC (Rapid Race
Profile), importada de la copa del món, fa que
aquest esquí encadeni els viratges ràpidament i
gairebé sense esforços. Tot plegat és una delícia
d’esquí, ideal per a les dones exigents, sense oblidar el confort. (17)

BAMBOO + Z10 TI W
Esquí all mountain viu i fort per a la dona. Bamboo
és un esquí flexible i juganer, dissenyat per explotar
la muntanya. El seu nucli és de fusta i ofereix un equilibri òptim entre rendiment i pes. La capa de bambú
lleugera i forta proporciona vivesa en el canvi de cantells, mentre la capa de basalt dóna una espectacular
resistència a les vibracions, afavorida pel Powerline
all mountain. Un comportament all mountain que
queda constatat per la forma única al rocker de l’espàtula, llargada mitjana i pes lleuger, que permeten
la màxima absorció del terreny i un inici de la corba
progressiu i fàcil, sense sacrificar l’estabilitat. (22)

DRIVE 78 CA EVO
L’equilibri entre prestacions i preu. Esquí amb construcció de fusta i carboni en el segment del preu mitjà. Gràcies a la seva construcció Intuitive Profile (tip
rocker) de l’espàtula, fa que aquest gran turisme
sigui l’esquí perfecte per progressar des del primer
dia fins a un nivell mitjà d’esquí, com ho demostra el
fet de la incorporació del camrock tradicional, que
facilita l’entrada en els viratges. (18)
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STÖCKLI

(27)

(28)

SPIRIT MOTION
Pur plaer. Model all mountain de primera qualitat
pensat per a les dones exigents. Construcció sandvitx. Tecnologia sandvitx Sotflex, adreçat a l’esquiadora que cerca un esquí que li transmeti seguretat
especialment en la negociació dels viratges, gràcies
a una bona agafada. Pensat per a esquiadores de
nivell mitjà-alt, l’Spirit Motion és un esquí molt confortable, fàcil de conduir. La construcció Softflex permet que l’esquí sigui agressiu en l’inici dels viratges,
sense perjudicar la flexió de l’esquí. (25)
STORMRIDER LXL
Esquí premiat diverses vegades per les seves prestacions, l’Stormrider LXL satisfà totes les necessitats
de les dones all mountain, tant si tenen un nivell
intermedi com expert. Es beneficia del treball de la
tecnologia Softflex, la qual ha estat pensada per fer
l’esquí més lleuger, tou i flexible, i facilita la iniciació
dels viratges, sense comprometre el confort, el rendiment i el control, tant a velocitats baixes com altes.
No ens han d’espantar els 80 mm sota els peus, ja
que també sobresurt per la seva maniobrabilitat. (26)

(25)

(26)

VÖLKL

LAYLA
‘The Freeski Schoice’. Amb una gran amplada sota
els peus i un radi de gir petit, el Layla sobresurt
per la seva flotabilitat i facilitat de gir. El Venturi Tip
and Tail, en combinació amb una construcció més
lleugera, millora el seu rendiment poder i la seva reactivitat. El seu perfil rocker li dóna una major maniobrabilitat, tant en neu pols com damunt la neu dura
de la pista. (23)

ADORA PINK
Domina els primers girs sense por i amb facilitat,
amb l’Adora i la seva especial construcció harmònica amb el Tip Rocker i la Progressive Technology
per a una entrada fàcil als viratges, sense haver de
fer grans esforços. Esquí amb un marcat caràcter
de pista, que gràcies al Tip Rocker negocia els girs
amb facilitat, i és estable a altes velocitats, però especialment quan aquesta és moderada. Presenta
la virtut que és un molt bon esquí per a la dona que
s’inicia, ja que facilita la progressió. A més, sempre
es podrà triar entre l’Adora Pink o el Violet, qüestió
de gustos. (27)

LUNA
‘The SUV of Women’s Skis’. El Luna ofereix versatilitat i estabilitat gràcies al Venturi Tip Rocker –espàtula alleugerida en forma de cullera combinada
amb el perfil rocker, aportant una menor pressió
damunt la neu pols, millorant la flotabilitat i l’estabilitat-, i les dues capes de titanal. El Luna és l’esquí
polivalent perfecte, ja que transmet molta confiança
en el forapista, però a la vegada es mostra àgil damunt la pista. (24)

KENJA
Una bona joguina d’estil lliure pensada per a les noies. Com el model Kendo, el Kenja sobresurt per la
seva versatilitat, tant en neu tova com en neu dura,
el que li dóna un alt rendiment. El reforç de titani, juntament amb el Tip Rocker, li dóna un gran dinamisme damunt neu dura, que ens tradueix en seguretat
damunt neu verge. Un esquí amb un caràcter d’un
70% de pista i un 30% fora, adreçat a l’esquiadora
ambiciosa, amplot, 87 mm, però àgil i juganer. (28)
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