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Marques

Quan anem per casa, ja sigui per damunt el parquet
o per damunt de les rajoles, el que busquem és un calçat que sigui molt còmode, calentet, que ens agafi bé
el peu, que sigui fàcil de calçar i descalçar i amb el que
es pugui caminar amb comoditat per a qualsevol superfície, i per fins i tot, si algun dia ens toca baixar les
escombraries al carrer de forma ràpida. Aquest comportament tot terreny també s’ha traslladat a les botes
d’esquí, amb la diferència que en comptes d’estar pensades per a ser usades a l’interior de quatre parets,
estan ideades per a ser les reines de la muntanya.

Potser hem exagerat una mica i les botes d’esquí no són
tant confortables com les sabatilles d’estar per casa, però
el cert que cada cop s’hi acosten més, sense renunciar a
les prestacions necessàries per gaudir de l’esquí fins que
ens cremin els peus.

Agermanament amb
l’esquí de travessa
Aquesta tendència cada cop està més accentuada
en els catàlegs de les marques. És evident que se segueixen respectant els conceptes race i freestyle, per
exemple, però és ben cert que el concepte all mountain cada cop deriva més cap a un significat més pur,
més de travessa. Es mantenen les botes pensades per
obtenir un bon comportament damunt la neu dura de
les pistes i la neu més toveta de l’exterior, però moltes unitats all mountain presenten la dualitat de poder
convertir-se en una bota excel·lent de muntanya. Una
bota amb què caminar per tota mena de superfícies,
fins i tot damunt les pedres, per accedir al sostre de
les muntanyes i després gaudir d’una baixada de somni.
Això vol dir que han d’incorporar uns sistemes fàcil
d’accionar, que siguin segurs, i que les botes han de ser
lleugeres, còmodes i molt efectives en la baixada, ja que
quan es baixa per un domini no val a badar i l’esquiador
demana el millor poder de transmissió.

Personalització de les botes
Certament aquesta transmissió s’aconsegueix més encara quan el peu es troba com si estigués a casa. Fins
ara havíem parlat dels botins termoformables. L’opció
que donen moltes botes de poder treure el botí, escalfar-lo i que aquest agafi la forma del peu, tot garantint
així, una major comoditat i una precisió encara més
gran a l’hora d’esquiar. Però és que ara ja es va un pas
més enllà. I, si no teníem prou amb aquesta operació
als botins, ara també és personalitzat la bota sencera
en un tres i no res, en un obrir i tancar d’ulls. És el que a
Atomic han batejat com a Memory Fit o a Fischer com
el sistema Vacuum. El client va a la botiga i en menys de
20 minuts té la millor bota que havia somiat mai, adaptada a les característiques pròpies dels seus peus. De
ben segur que aquesta tendència encara anirà a més
en els propers hiverns, estenent-se a més models en
aquelles marques que ja incorporen aquesta opció en
el seu catàleg, i incloent-ho en aquelles altres que van
enrederides.
Sigui com sigui tot va encaminat a aconseguir una
major comoditat del peu de l’esquiador, que aquest es
calci unes botes confortables, segures, amb què vulgui
esquiar fins que les cames ja no responguin, però sabedor que quan els exigeixi, aquestes respondran.

Les sabatilles
DE LA NEU
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ALPINA

ATOMIC

X THOR 12
El model estrella d’Alpina en la gamma all mountain, que satisfà les necessitats més exigents
de tots els esquiadors. La bota Thor és sinònim
de confort, precisió i ofereix infinitat d’emocions.
Aquesta bota és calça amb comoditat i en el
seu interior amaga un botí molt calentó i del
tot impermeable, que a la vegada es mostra
molt confortable al llarg de tota la jornada. De
fet, els quatre pilars d’aquesta unitat són els de
la comoditat, impermeabilitat, transpirabilitat
i òptima ventilació, sense oblidar la correcta
transmissió de les ordres dels peus als esquís.
L’ajustament de la bota és molt fàcil gràcies als
quatre ganxos ajustables i al power strap de
35mm.
Talles: 25.0-31.5

REDSTER PRO 130
Aquesta gran bota permet als esquiadors
esportius beneficiar-se de la mateixa tecnologia
que calça el dos cops campió de la Copa del
Món, Marcel Hirscher. Presenta una columna de
carboni ultrarígida que augmenta la sensibilitat
i el poder de transmissió. És fins a sis cops més
rígida que una bota amb plàstic normal, el que
permet a l’esquiador que la calça, conduir cada
gir amb major precisió i agressivitat. La canya
rotacional, la microalineació de la canya i les estructures intercanviables de flexió en tres graus
de duresa fan de l’Atomic Redster Pro 130 una
bota que es pot personalitzar en funció de l’estil
o forma física. Unes qualitats que la converteixen
en la bota ideal per a qualsevol esquiador.
Talles: 23.5-29.5

EVE 10
El model més avantatjat de la col.lecció all
mountain esport, pensada per a les esquiadores
que volen conquerir tota la muntanya. Fàcil de
calçar, molt còmode i confortable, aquests són
els tres paràmetres que millor la defineixen,
sense deixar de banda el de la precisió. Dins i
fora de la neu trepitjada, l’Eve 10 respon amb
efectivitat. La cordes en un tres i no res, gràcies
als quatre ganxos microajustables i al power
strap de 35 mm, i per més calor que faci a
l’exterior, l’interior del peu sempre estarà en
una temperatura òptima, ja que la transpirabilitat és una altra de les seves característiques.
Talles: 22.0-27.5

HAWX 100 BLUE/BLACK
Aquesta bota all mountain d’Atomic combina
una flexió de duresa intermèdia amb l’únic joc de
millora a través de la zona i-Flex, proporcionant
una flexibilitat natural del peu, un major equilibri
i un millor control, una sèrie de prestacions que
es tradueixen en un esquí més fàcil. Enguany,
la canya i el peu s’han reforçat per aconseguir
més transmissió de la força, i per aconseguir un
major rendiment a la pista, tant la canya com el
peu s’han reforçat per garantir la major transmissió de la força. Aquesta Hawx, com la resta,
fa servir Dynashape, una escuma revolucionària
en el botí que s’adapta de forma instantània al
peu, mantenint l’ajust durant molt de temps,
garantint així un gran confort.
Talles: 25.5-31.5

PANTERRA 120
La única bota del mercat adaptada a la tecnologia Rocker. Desenvolupada pels esquiadors
que cerquen la millor combinació entre el millor
rendiment que aporten les noves tecnologies i
l’ajust perfet. Ha estat dissenyada per superar
les dificultats en qualsevol terreny. Si hi ha alguna paraula que la defineix és la de la versatilitat:
Hike / Ski + Walk Sole, oferint una excel.lent
funcionalitat per arribar al cim sense sacrificar
la baixada. Empra tecnologies de rendiment
similars a les de la Krypton 2, però amb un ajust
més relaxat i versàtil. Destí: big mountain.
Talles: 25.0-30.5

AJ 60
La col.lecció júnior d’Alpina és perfecte per als
nens que fan els primers passos i juguen a la
neu, així com per als corredors joves en el camí
cap a les seves primeres victòries personals. És
el cas de l’AJ 60, una bota que farà les delícies
dels menuts que ja passen hores a la pista
esquiant. Atès al públic pel qual està pensada, és
totalment ajustable, fàcil de calçar i d’alliberar, i
allotja el peu amb molta comoditat i cura. Bota
pensada per a un ús de lleure, lleugera, que
confia l’ajustament a quatre tanques de plàstic,
fàcils d’accionar, i a un power strap de 30 mm.
Talles: 22.0-27.

WAYMAKER TOUR 110
La Waymaker Tour 110 és la nova bota touring
d’alta gamma, que iguala la potència de pujada i
de baixada. La construcció lleugera de Pebax i la
completa llibertat de moviments gràcies al sistema alliberador i de bloqueig, permet pujades
amb menys esforç. Abans de baixar, un senzill
moviment d’una palanca bloqueja de forma
segura la canya per aconseguir el màxim control
de l’esquí a la baixada. La columna de carboni
rígida transfereix cada gram de força a l’esquí.
En combinació amb el botí ultralleuger Intuition,
l’ajust mitjà d’Atomic assegura un confort excepcional durant tot el dia, mentre que el disseny
compacte de tres ganxos manté el peu ferm al
seu lloc. I els coixinets Touring Grip garanteixen
una agafada fiable sobre qualsevol terreny.
Talles: 25.5-29.5

STRIKE 130
Per als esquiadors més forts i agressius, corredors, professionals, i devots de la muntanya
que busquen l’adherència clàssica d’una bota
Overlap i el màxim rendiment. Construccions
completament actualitzades: ajust refinat, nous
materials en la carcassa, innovadors botins,
noves opcions d’ajust personalitzat. El resultat:
màxima comoditat i transmissió, control a alta
velocitat amb excel.lent resposta i estabilitat.
Dos diferents desenvolupaments de les sèries
Scorpion: SR per Race, i els models Strike,
aquest que veus, pel big mountain / forapista.
Talles: 3-10.5 (UK)
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DALBELLO
LUPO SP
Dissenyada pels propis freeriders i esquiadors
top que busquen l’últim en potència, precisió i
rendiment en l’esquí agressiu a qualsevol velocitat i en els terrenys més difícils. La nova Lupo
SP Sean Pettit Pro Model presenta una única
funcionalitat cross-over per dos estils d’esquí,
tradicional i freeski. Fixeu-vos que aquesta joia
big mountain presenta una estètica trencadora,
amb només tres ganxos, uns d’ells invertit i una
àmplia corretja d’ajust. El botí és termoformable
i l’ampla de la bota és de 98 mm, i l’índex de
flexió de 130.
Talles: 24.0-29.5
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FISCHER

HEAD

LANGE

RC4 110
Bota d’esquí Fischer esportiva i d’altes prestacions. Incorpora l’exitosa tecnologia Vacuum que
permet adaptar la bota al peu al 100%, incloent
l’adaptació de la carcassa de plàstic exterior
Vacu-Plast. Sistema avançat d’entrada i sortida
de la bota del botí, el qual és totalment termoformable. Així com la tecnologia Soma Tec, que
manté la posició natural en ‘V’ dels peus per
millorar el teu poder de transmissió als esquís
de manera més directa i amb menys esforç.
Incorpora veta adherent a la canya de 45 mm
per a més subjecció.
Talles: 25.5-29.5

DREAM 90 MYA
Una elegant gamma per a esquiadores. Head
torna a presentar una completa gamma de
botes pensades i creades per a la dona. El seu
model Dream 90 MYA és un d’ells, dirigit a
dones que practiquen normalment l’esquí. En
aquest model podran aprofitar el confort i el disseny d’una bota creada segons la seva anatomia
femenina, els seus gustos i el seu estil d’esquí.
Head identifica tota la seva gamma femenina
MYA amb un logo especial. Presenta un botí
específic, amb revestiment de llana, corretja de
veta adherent de 30 mm, quatre tanques de
magnesi, suport de falca de l’empenya ajustable
i taló de suport específic per a dones.
Talles: 22.0-27.5

XT 120
La nova Lange XT 120 combina el rendiment
de les botes de competició Lange amb les
característiques necessàries per a la pràctica
de l’esquí all mountain / forapista. Gràcies a la
seva funció Ski / Hike, a la seva sola antilliscant
i el seu botí ultralleuger, la Lange XT 120 és la
bota perfecta per a l’esquí aventura. Disponible
en 100 mm. La carcassa és de poliuretà i els
ganxos destaquen per la seva lleugeresa, sense
oblidar la seva amplada, 100 mm, i el botí Light
Weight Thermo, que, com indica els eu nom, és
termoformable, ajustament a la morfologia del
peu amb una precisió extrema.
Talles: 24.0-31.5

RANGER 12 VACUUM
Bota de forapìsta d’altes prestacions gràcies
a què incorpora l’exitosa tecnologia Vacuum
que permet adaptar la bota al peu al 100%,
incloent l’adaptació de la carcassa de plàstic
exterior Vacu-Plast. Incorpora en el botí zones
d’encoixinat per absorbir els impactes així com
cordons per adaptar la duresa, fins i tot al caminar. La sola exterior de la bota incorpora la tecnologia Vibram i assegura una gran adherència
en caminar fora pista. També dur la tecnologia
Hike Ride, que bloqueja o no la canya de la bota,
per adaptar-la a esquiar a pista o forapista. La
carcassa té una geometria en ‘V’ per tenir una
posició òptima sobre els esquís, que facilita els
viratges amb veta adherent a la canya de 45
mm per a més subjecció.
Talles: 23.5-31.5

ADAPT EDGE 100
La bota més ajustable del mercat. Adapt Edge
segueix sent l’única bota del mercat amb
dos amples. Això vol dir que gràcies a la seva
construcció interna, i amb una fàcil i ràpida
maniobra, pots variar el seu ample segons vagi
transcorrent la jornada d’esquí. Permet canviar
l’ample d’uns còmodes 104 mm a uns precisos
102 mm. El resultat: menys dolor, més diversió,
màxim confort gaudint durant més temps de
les millors prestacions. Està preparada per al
sistema calefactor, presenta quatre ganxos
Spine-Tech (amb forma d’espina de peix per a un
millor ajust), carcassa triinjecció… Tot comoditats, en un elegant disseny que combina blanc,
vermell i negre.
Talles: 25.0-34.0

SX 120
Inspirades en la cèlebre RX, la SX i la SX W
de Lange són unes botes per a pista revolucionàries d’alt rendiment. Les botes SX, que
incorporen totes les característiques essencials
de Lange en matèria de rendiment i ajust, es
presenten amb un botí de fins a 102 mm i
segueixen el mateix principi que l’opció Choose
Your Width. Aquesta és la nova bota de Lange
per als amants de la pista d’un nivell avançat
que busquen el confort d’una bota de 102 mm,
però sense sacrificar la precisió i el rendiment.
Incorpora el botí ThermoFit RL3 per aconseguir
una major subjecció al peu i té soles amb Ultra
Grip per caminar millor.
Talles: 24.0-29.5

HYBRID 12+ VACUUM
Bota de forapista d’altes prestacions gràcies a
què incorpora l’exitosa tecnologia Vacuum que
Permet adaptar la bota al peu al 100%, incloenthi l’adaptació de la carcassa de plàstic exterior
Vacu-Plast i l’última tecnologia premiada de
Fischer. L’Hybrid permet bloquejar la canya de
la bota ideal per baixar per la pista, posar-la en
posició ride pel forapista o en posició hike per a
caminar. Incorpora en el botí zones encoixinades
per absorbir els impactes, i el sistema precablejat de calefacció de la plantilla de la bota. El botí
està reforçat en punts clau per aconseguir el
màxim aïllament, a més, està fet d’un material que facilita l’entrada i sortida del peu. La
carcassa és en ‘V’ per una posició òptima sobre
els esquís, que facilita els viratges. La puntera
i talonera de la bota és recanviable en cas de
desgast.
Talles: 25.5-31

VECTOR 110
Precisió esportiva per als més exigents. Per a
tots aquells esquiadors que se senten còmodes
en qualsevol terreny i volen unes botes que es
comportin igual. La línia Vector ofereix un ajust
de precisió esportiva amb la comoditat perfecta
per als que no són corredors. Els models de la
línia Vector estan dirigits a esquiadors amb bon
nivell. Posseeixen carcassa PU, corretges de
veta adherent de 40 mm, tancaments flexibles
Spineflex (amb forma d’espina de peix per a un
millor ajust) a la Vector 120, carcassa triinjecció, ajust de flexió i decantador (canting) doble
entre d’altres. El model Vector està disponible
en diversos índexs de flexió destacant el model
Vector 120 en vermell (índex 12/110) i el model Vector 110 en verd (índex 110/100).
Talles: 24.0-30.5

SX 80 W
Gràcies al seu botí de 102 mm i al seu índex de
flexibilitat de 80, la SX 80 W proporciona una
comoditat òptima i un rendiment excepcional
al llarg d’una jornada completa d’esquí. La SX
80 W és la nova bota de Lange per a aquelles
esquiadores de pista i amb un bon nivell que
busquen el confort d’una bota de 102 mm però
sense sacrificar precisió i rendiment. Compta
amb una canya curta per ajustar-se millor a les
cames de les dones, folre Thinsulate per a un
millor aïllament i Soft Touch Buckles per evitar
que es facin mal a les ungles.
Talles: 22.0-27.5
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NORDICA

ROSSIGNOL

SALOMON

DOBERMAN WC 130 EDT
La clàssica Doberman de Nordica torna aquest
any amb un ‘look’ en negre mat que li dóna un
aspecte encara més Racing, per si no n’hi havia
prou. Bota amb construcció de curses en formes 95 mm i 98 mm (disponible forma 93 mm
només per a corredors), que ve equipada amb
el sistema EDT de carboni, el qual elimina les
torsions laterals i longitudinals. Màxima energia,
transmissió i rigidesa torsional. Un autèntic
Ferrari.
Talles: 3.0-10.5 (UK)

ALL TRACK PRO 130
Aquesta bota representa amb orgulla a la nova
gamma de botes all mountain Free de 100
mm. Dotada d’elevats índexs de flexibilitat, està
pensada per a esquiadors experimentats i molt
desitjosos d’explorar nous horitzons i accedir
fàcilment a zones verges. Incorpora la tecnologia sensor a la carcassa, la qual optimitza el
contacte amb les zones dels metatars i el taló, i
aporta unes millors sensacions, més sensibilitat
i, en conseqüència, un rendiment més alt. Porta
el botí Thermo Optisensor 3D T1 i la seva forma
és de 100 mm.
Talles: 24.0-29.5

X MAX 130
Bota de competició d’alt nivell, que incorpora la tecnologia Twinfram per combinar
una transmissió i una potència superiors
amb una adherència del peu immillorable
per al màxim rendiment en pistes. La
tecnologia del marc X-Max Twin consisteix en una combinació d’un material de
carcassa molt rígid al llarg de tota la sola i
cap a dalt, a través del pivot de gran mida,
que maximitza la transmissió i el control.
La carcassa biinjectada amb poliuretà
permet progressar a la neu sense esforç
i fixeu-vos que a banda dels quatre ganxos
d’alumini, la corretja d’ajust presenta un
cinta World Cup per a una transmissió
màxima.
Talles: 24.0-26.0

HELL&BACK H1
Nova col.lecció de Nordica. Sobresurt per la
seva superversatilitat, amb una duresa 120
i comportament all mountain per a tot tipus
d’esquiador, tot tipus de condició de neu i tot
tipus de muntanya. Presenta un ganxo de 45º
per a una millor retenció del taló, sola de goma
i una nova forma evolucionada de 100 mm,
basada en les ja conegudes Speedmachine. Una
bona all mountain, lleugera i impermeable, però
a la vegada molt transpirable.
Talles: 24.0-31.0

ALL TRACK 110 W
Una nova gamma femenina de botes all
mountain Free de 100 mm a 102 mm per a
esquiadores experimentades i molt desitjoses
d’assolir nous horitzons, per a aquelles que se
senten còmodes tant en neu pols com dins de
la pista. Com l’anterior model, aposta per la tecnologia Sensor Grid, té la mateixa amplada, però
presenta un disseny específic de dona i un botí
lady –el Women Thermo Otpisensor 3D T1–
que, a banda de ser molt calentet i confortable,
és termoformable per a una major comoditat
encara.
Talles: 22.0-27.5

X MAX 110 W
Bota de competició d’alt nivell que incorpora
la tecnologia Twinframe per combinar una
transmissió i una potència superiors amb una
adherència del peu immillorable per al màxim
rendiment en pistes. Rendiment de competició
adaptat específicament a la morfologia del peu
femení, la X-Max 110W incorpora un pivot
sobredimensionat per millorar la transmissió
sobre la neu i facilitar l’esquí perquè la dona es
mogui en total confiança. La forma específica
per a dona i la canya per a dona asseguren
confort durant tot el dia.
Talles: 22.0-26.0

PURSUIT SENSOR3 110
Tornar a l’essencial i a gaudir de la varietat de
terrenys i condicions, perquè les pistes són sens
dubte un escenari extraordinari. Per gaudir al
màxim, Rossignol presenta una nova gamma de
botes d’alt rendiment amb una forma interna
de 100 mm dissenyada per als experts, de la
qual aquesta unitat és un alumne avantatjat. Incorpora la tecnologia Sensor 3-Race DNA, amb
una forma de 100 mm, i el botí termoformable
Otpisensor Fit. Tot ha estat pensat per oferir un
alt nivell de rendiment.
Talles: 24.0-31.5

X PRO 120
Aquesta bota combina l’última tecnologia de
carcassa Salomon, l’esmentat Twinframe –ajust
instantani i confort durant tot el dia– amb el
concepte completament nou de botí Mycustom
3D. El primer botí predeformat en una forma
3D, també incorpora inserits termodeformables en els punts clau de pressió. El resultat és
l’eliminació dels punts més delicats, combinat
amb una adherència excepcional del peu. S’ha
millorat el confort, permetent una entrada i sortida fàcils de la bota. Els esquiadors de nivell alt
que busquen el major confort, troben en l’X-Pro
la bota all mountain que estaven esperant.
Talles: 24.0-27.0

HELL&BACK H2W
Versió de dona del model masculí, però
adaptada a les necessitat de l’esquiadora tot
terreny més exigent. Duresa 105, amb forma
completament adaptada a la morfologia i tipus
d’esquí lady. Confortable, lleugera i transpirable,
és fàcil de calçar i en el seu interior presenta
el nou botí all mountain confort, el qual garanteix la màxima comoditat en tot el domini de la
muntanya al llarg de tot el dia. Esmorteix molt
bé les vibracions del terreny, la sola ofereix una
molt bona tracció i el volum de la carcassa està
sobredimensionat.
Talles: 22.0-27.5
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TECNICA
DEMON 110
Bota d’altes prestacions en què es busca
una transmissió directa sense menysprear el
confort. Forma de 100 mm que li confereix
aquesta comoditat per poder aguantar tota la
jornada d’esquí oblidant que portem posada una
bota d’esquí. Ganxos d’alumini micromètrics
molt resistents, i un botí calent que s’adapta a
la forma del peu i a la zona de la tíbia conferint
la sensació d’ajust perfecte, el qual queda
garantit per quatre efectius ganxos d’alumini i
una corretja de subjecció de 45 mm. Al costat
de tecnologies més esteses, com la Quadra Fit
o el Quick Insted, també porta l’IFS, ideal per
als esquiadors de muntanya, i facilita l’opció de
caminar o esquiar i d’intercanviar les soles.
Talles: 24.0-31.0

TEN 2 100
Perfecte equilibri entre qualitat-preu-prestacions, amb la mateixa filosofia que la línia Demon
però una mica més ampla de forma (102 mm).
La Ten 2 100 està pensada per a aquells que
volen una bota còmoda, però que a la vegada
volen intensificar, volen esprémer al màxim cada
baixada. Els seus quatre ganxos d’alumini són
micromètrics i incorpora els darrers avanços
tecnològics de Tecnica, com el Quadra Fit –el
qual garanteix la perfecta posició del peu–, l’iRebound –garanteix un suport perfecte a la part
posterior de la bota per un esquí dinàmic– i el
Quick Insted Max, que facilita el calçat de la bota
i la confortabilitat.
Talles: 24.0-31.0

COCHISE 120
Bota de pista però amb la capacitat de desbloquejar la canya per poder fer aproximacions o
travesses curtes gràcies al seu sistema Movility
Cuff, amb el qual s’aconsegueix un canvi de funció immediat, i adopta així les comoditats de les
botes de travessa a l’hora de l’ascensió. No hem
d’oblidar que es tracta d’una bota de pista, per
tant la baixada la farem amb totes les garanties,
ja que tindrem un comportament immillorable.
Hi ha la possibilitat de canviar les soles perquè
siguin compatibles amb les fixacions de la marca
Dynafit i, com els anteriors models, aposta per la
tecnologia IFS, Quadra Fit i Quick Insted.
Talles: 22.0-31.0
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