Hitro, hitreje, Redster: Atomic Race kolekcija
2013-14

Dobrodošli v prvi ligi: Atomic Race kolekcija združuje 50 letno prevlado v svetovnem
pokalu s tehnologijo prihodnosti. Redster kolekcija ponuja možnost vsakemu smučarju, da
si oblikuje opremo po svojih željah.
»Najhitrejši čevelj s katerim sem kdajkoli tekmoval.« Tako
Marcel Hirscher opisuje revolucionarne Redster Race
smučarske čevlje, ki so najljubši tudi Benniju Raichu, Carlu
Janki in Marles Schild. »Neverjetno koliko pospeška
zagotovijo ti smučarski čevlji!«

REDSTER PRO 130: TEHNOLOGIJA SVETOVNEGA POKALA ZA
VSAKOGAR
Ni nujno, da ste tekmovalec svetovnega pokala, da bi užival v
smučarskih čevlji Redster. Trdnost zagotavlja obilico zabave ob
prostem smučanju ali na tekmi. Smučarski čevlji Redster zagotavljajo
eksploziven pospešek iz zavoja, hiter odziv in agresiven prenos sile
direktno na smuči. Vse lastnosti, ki jih vsebuje čevelj Marcela
Hirscherja je moč najti tudi pri smučarskih čevljih Redster Pro 130.

Najpomembnejša lastnost teh čevljev je ekstremno trdna karbonska hrbtenica (Carbon Spine) in
geometrija, ki je bila izpopolnjena skozi številna testiranja. Z malo nastavitvami, lahko smučarski
čevelj Redster popolnoma prilagodimo smučarjevemu stilu in razmeram na smučišču. Zahvaljujoč
Rotational Power Control, Micro Cuff Alignment in zamenjlivim vložkom različne trdote, smučar lahko
nastavi smučarski čevelj za prav vsak spust.

REDSTER DOUBLEDECK GS: VEČ HITROSTI, VEČ ZABAVE
Smuči Redster prav tako vsebujejo tehnologijo svetovnega pokala. Najnovejša generacija
fenomenalne Doubledeck tehnologije zagotavlja še večjo okretnost in nemoteno
smučanje. Smuči pri visokih hitrostih dinamično pospešujejo iz zavoja, pri nižjih
hitrostih pa so zelo okretne. Posebni Shockilla vložki med plastmi doubledeck zgradbe
učinkovito blažijo vse tresljaje. Za direkten prenos sile pa skrbi Power Transmission
Bridge, ki je sestavljen iz osmih povezovalnih točk, ki povezujejo zgornjo in
spodnjo plast.

POPOLNO USKLAJENI Z ORIGINALNO OPREMO EKIPE ATOMIC
Oponašanje najboljših smučarjev se ne konča s smučmi in smučarskimi čevlji. Race kolekcija vsebuje
tudi čelade in smučarska očala, ki jih nosijo zvezde svetovnega pokala. 500 g težka ABS half shell
čelada Troop SL s pasivnim ventilacijskim sistemom zagotavlja popolno zaščito in je na voljo v sedmih
različnih velikostih.
Zraven čelade se odlično podajo Redster smučarska očala, ki vsebujejo posebno mehko peno, ki se
natančno prilagodi obliki obraza. Očala so na voljo s štirimi različnimi zamenljivimi lečami, ki
zagotavljajo odlično vidljivost v vseh razmerah.

