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Het skiseizoen komt er weer aan, en de verscheidenheid van ski’s en modellen is nog nooit zo groot 
geweest. Touring, freeride, piste, all mountain, ...

Alle merken hebben hun eigen modellen, hun eigen toppers , hun eigen kenmerken. Fabrikanten 
gebruiken elk jaar weer nieuwe materialen en constructies om de ski’s aan te passen aan alle 
verschillende doelgroepen. Ook voor uw skiniveau en voor uw skiwensen bestaat er een ski.

De ski’s die jullie in de volgende pagina’s tegen gaan komen zijn slechts een greep uit de vele modellen 
die bestaan, maar wel degenen die volgens ons het beste scoren in hun respectievelijke categorie.

Deze selectie is zeker en vast niet compleet, en u zult in ons assortiment nog andere modellen 
aantreffen die zeker ook hun mannetje staan.

Kom zeker eens langs in de winkel , vraag advies om uw selectie te maken, en u zult zeker en vast een 
ski vinden die aansluit bij uw wensen als skiër.

SKI PREVIEW
2019/2020



 
Deze skimodellen zijn gemaakt voor de piste. Een slalom ski laat zich makkelijk draaien en heeft een 
hoge stabiliteit. Daarnaast heeft de ski een zeer goede kantengrip op pistes bij korte bochten zelfs op 
hoge snelheid. Dit zijn ski’s voor ervaren skiërs met een sportieve, krachtige skitechniek.

RACING PISTE 

ATOMIC 
X9

LENGTES 169 - 175 - 181
RADIUS 114 - 65,5 m -  
 99,5 m - (175)
SIDECUT 154

ELAN 
SLX

LENGTES 155 – 160 –  
 165 – 170
RADIUS 12,8 m – (165)
SIDECUT 121/68/104

SALAMON 
S/RACE

LENGTES 155 – 160 – 165 – 
 170 – 175
RADIUS 15 m
SIDECUT 120/73/103

ROSSIGNOL 
HERO ELITE ST TI

LENGTES 157 – 162 –  
 167 – 172
RADIUS 13 m – (167)
SIDECUT 122/68/104

HEAD 
SUPERSHAPE 
I.RALLY

LENGTES 156 – 163 – 170 – 177
RADIUS 13,7 m – (170)
SIDECUT 135/76/114 (170)

ATOMIC 
REDSTER S9

LENGTES 153 - 159 - 165 - 171
RADIUS 12,7 m – (165)
SIDECUT 118/68/104
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BLACKCROWS 
NAVIS FREEBIRD

LENGTES 167 - 173 - 179 - 185
RADIUS 19m (179 cm)
SIDECUT 138/102/119 (179 cm)

DYNASTAR 
MYTHIC 97 PRO

LENGTES 171 - 177 - 184
RADIUS 15m (177cm)
SIDECUT 133/97/113 (177 cm)

ATOMIC 
BACKLAND 95

LENGTES 169 - 177 - 185
RADIUS 17 - 18 - 19 
SIDECUT 126,5/95/115 (177cm)

SALOMON 
MTN EXPLORE 88 W

LENGTES 153 - 161 - 169
RADIUS 18m (161 cm)
SIDECUT 121/88/107 (161 cm)

SALOMON 
MTN EXPLORE 95

LENGTES 169 - 177 - 184
RADIUS 18 (177 cm)
SIDECUT 130/95/116 (177 cm)

BLIZZARD 
ZERO G 95

LENGTES 164 - 171 - 178 - 185
RADIUS 19,5 - 22 - 23 - 24 
SIDECUT 127/95/111 (185 cm)

 
Bij de toerski’s draait alles rond gewicht. De fabrikanten proberen de toerski’s zo licht mogelijk te 
houden zonder in te moeten boeten aan grip en stabiliteit. De combinatie van Carbon weeftechnieken 
met een houten kern van het ultra lichte Paulownia hout is een veel toegepaste constructie. De 
groep ski’s in onze selectie zijn all-round toerki’s die nog altijd een goed drijfvermogen en een goede 
stabiliteit geven voor een zalige afdaling na de klim. Ook hier is de tendens om de ski eigenschappen 
niet te verwaarlozen en een mooie balans tussen gewicht en stabiliteit te vinden. De meeste echte 
toerski’s gaan niet veel breder dan 99mm en een gewicht van slechts 1500 gr voor een ski van 180cm 
is geen uitzondering !! Vele van deze ski’s zijn ook perfect op de pist in te zetten met enige aanpassing 
van je techniek. 

TOURING SKI’S 

6





 
Deze groep spreekt tot de grootste verbeelding en groeit dan ook zeer snel in populariteit! Deze 
alleskunners zouden in alle sneeuw omstandigheden optimaal plezier moeten bieden. Bij de freeride 
draait alles rond drijfvermogen in combinatie met een goede stabiliteit en geen te hoog gewicht. 
Veel rocker in de neus en de tail van de ski laat toe deze ski’s in grote lengtes te skiën, met een kort 
draaigevoel en veel drijfvermogen. Met een breedte tussen de 90 a 125 mm kan je echt een keuze 
maken die volledig bij jou skisteil past. Ook hier zien we meer en meer de keuze om bindingen met 
Low Inserts te monteren of een combi binding , zodat je met een paar vellen in je rugzak en een paar 
aangepaste boots geen enkele run meer onbereikbaar is.

FREERIDE SKI’S 

BLACKCROWS 
ATRIS 10.8

LENGTES 178 - 184 - 189
RADIUS 20 (184 cm)
SIDECUT 139/108/125 (184 cm)

DYNASTAR 
LEGEND 96

LENGTES 171 - 178 - 186
RADIUS 17
SIDECUT 132/96/112

ATOMIC 
BENT CHETLER 120

LENGTES 176 - 184 - 192
RADIUS 18 - 19 - 20
SIDECUT 143/120/134 (184 cm)

SALOMON 
QST 99

LENGTES 167 - 174 - 181 - 188
RADIUS 19 - 19,2 - 19,4 - 19,6
SIDECUT 138/99/120 (181 cm)

HEAD 
CORE 105

LENGTES 162 - 171 - 180 - 189
RADIUS 17,8 (180 cm)
SIDECUT 135/105/125 (180 cm)

ELAN 
RIPSTICK 96

LENGTES 167 - 174 - 181 - 188
RADIUS 14,9 - 16.2 - 18 - 19.5
SIDECUT 134/96/113 (181 cm)

Good times is what Elan is all about, and the best times are those spent 
with friends and family in the mountains. Whether it’s a family weekend 
road trip to your favorite local destination or a backcountry adventure with 
your best buddies, it’s always good times when you surround yourself with 
the ones you’re closest to.
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De allmountain groep is de laatste jaren één van de populairste type ski geworden. Het zijn echte 
alleskunners die een zeer breed publiek aanspreken. De modellen variëren binnen verschillende 
skiniveaus. De allmountain ski word meestal gekenmerkt door een beperkte rocker in tip en tail van 
de ski en de iets bredere taillering onder de voet die gewoonlijk schommelt tussen de 76 mm en  
86 mm. Hierdoor krijg je een groter glijvermogen wat een voordeel biedt naast de piste maar ook op 
de geaccidenteerde piste of bij losse papsneeuw. Naargelang de grotere breedte van de ski wordt 
deze ook technischer om mee te skiën.

PISTE ALL MOUNTAIN 

ELAN  
WINGMAN 86 TI 

LENGTES 160 - 166 - 172 -  
 178 - 184 
RADIUS  13,8 - 14,7 - 15,6 - 
 16,5 - 17,4
SIDECUT 130/86/115

ATOMIC  
VANTAGE 90 TI 

LENGTES 161 - 169 - 176 - 184
RADIUS  16,2 - 17,5 - 18,4 - 19,5
SIDECUT 127,5/90/114 (176 cm)

ATOMIC  
VANTAGE 86 C W 

LENGTES 149 - 157 - 165
RADIUS  15,1 - 16,1 - 17,2
SIDECUT 120/86/103,5 (157 cm) 

ELAN  
INTERRA 

LENGTES 152 - 158 - 164 - 170
RADIUS  11 - 12 - 13,1 - 14,3
SIDECUT 129/82/112

VOLKL  
DEACON 84  
+LOWRIDE XL

LENGTES 162 - 167 - 172 -  
 177 - 182
RADIUS 13,9 - 14,8 - 15,8 -  
 16,9 - 17,9
SIDECUT  132/84/115

SALOMON  
XDR 84 TI 

LENGTES 165 - 172 - 179 - 186
RADIUS  15 m
SIDECUT 131/84/114
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PISTE SPORT 
 
U bent een goede technische skiër met een voorliefde voor snelheid op de piste. Deze groep skiërs wil 
op de piste sportief kunnen presteren en verlangen een ski die veel controle bij insturen en voldoende 
rebound bij uitsturen van de bocht geeft. Ook stabiliteit op snelheid is hier belangrijk. Om deze ski’s 
optimaal te kunnen benutten beschik je bovendien best over een goede conditie.

ATOMIC 
CLOUD 11

LENGTES 147 – 154 – 161 – 168
RADIUS 14,1 m – 14,7 m –  
 15,3 m - 15,8 m
SIDECUT 112/70/97 (161 cm)

ATOMIC 
CLOUD 12

LENGTES 147 – 154 – 161 – 168
RADIUS 14,1 m – 14,7 m –  
 15,3 m - 15,8 m
SIDECUT 112/70/97 (161 cm)

BLIZZARD 
QUATTRO S76 -  
TPX 12

LENGTES 158 – 166 – 174 – 182
RADIUS 13 m – 14,5 m – 15 m 
 17 m
SIDECUT 126/76/107

BLIZZARD 
QUATTRO RS 76 - 
XCELL14

LENGTES 158 – 166 – 174 – 182
RADIUS 13 m – 14,5 m – 15 m  
 17 m
SIDECUT 126/76/107 (182 cm)

ELAN 18 
TI2 FUSION X

LENGTES 160 – 166 – 172 – 178
RADIUS 13,3 m – 14,5 m  
 15,7 m – 17 m
SIDECUT 121/73/104

DYNASTAR 
SPEEDZONE 4X4 82

LENGTES 164 - 171 - 
 179 - 185
RADIUS 16 m
SIDECUT 128/82/112
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ELAN 
INSOMNIA

LENGTES 146 – 152 – 158  
 164 – 170
RADIUS 11,3 m – 12,2 m  
 13,3 m – 14,5 – 15,7 m
SIDECUT 121/72/104

ATOMIC 
VANTAGE 82TI

LENGTES 159 – 167 – 174 – 181
RADIUS 14,3 m – 15,1 m 
 16,1 m – 17,1 m
SIDECUT 163 – 121,5/82/108

SALOMON 
XDR 80TI

LENGTES 155 – 162 – 169 
 176 – 183
RADIUS 15 m
SIDECUT 127/80/110

SALOMON 
FORCE BOLD

LENGTES 170 – 177 – 184
RADIUS 16 m
SIDECUT 127/84/110

VOLKL 
DEACON 74

LENGTES 163 – 168 – 173 – 178
RADIUS 14 m – 15 m – 16 m 
 17 m
SIDECUT 125/74/104

VOLKL 
DEACON 80

LENGTES 162 – 167 – 172 – 182
RADIUS 13,9 m – 14,8 m
 15,8 m – 16,9 m
 17,9 m
SIDECUT 128/80/111

PISTE SPORT 
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#KEEPONRACING   #UNLESSYOURIDEIT

KEEP
ON
RACING

THE NEW RACETIGER RC & SC



PISTE COMFORT 
 
Dit type ski is geschikt voor iedereen die graag in stijl de berg afkomt. U hebt geen probleem met 
techniek maar geeft de voorkeur om op een veilige en comfortabele manier de pistes te verkennen.  
Ook voor skiërs die hun basis techniek kennen en naar een beter niveau willen evolueren. Deze ski’s 
zijn gemakkelijker te besturen, waardoor je niet (meer) in absolute topvorm moet zijn om toch veel 
plezier aan je skisessies te beleven. 

ATOMIC 
CLOUD 8

LENGTES 143 – 150 – 157 – 164
RADIUS 12,2 m – 12,8 m
 13,4 m – 14 m
SIDECUT 150 cm – 118/73/99

SALOMON 
S MAX W8

LENGTES 150 - 155 - 160 - 165
RADIUS 14 m
SIDECUT 119/76/102 

ATOMIC 
CLOUD 9

LENGTES 145 – 150 – 157 – 164 
RADIUS 12,2 m – 12,8 m 
 13,4 m – 14 m
SIDECUT 150 cm – 118/73/99

VOLKL 
FLAIR 75

LENGTES 147 – 154 – 161
RADIUS 11,3 m – 12,2 m –  
 13,5 m
SIDECUT 126/75/105

ELAN 
IMAGINE

LENGTES 144 – 152 – 158 – 166
RADIUS 10,2 m – 11,6 m
 13,1 m – 14,6 m
SIDECUT 125/76/107

ATOMIC 
VANTAGE 79TI

LENGTES 156 – 163 – 171 – 179
RADIUS 143 m – 15,1 m 
 16,1 m – 17,1 m
SIDECUT 163 cm – 118,5/79/104
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ANOTHER BEST DAY

METAR JACKET
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X-SOCKS SKI 
ENERGIZER LT 4.0 
X-SOCKS® Ski 
Energizer LT 4.0 
improves blood 
circulation and nutrient 
supply, relieves the 
cardiovascular system 
and lowers the pulse 
rate. The technologies 
make it possible to 
transfer power directly 
to the ski without 
losing protection or 
compression.

Adviesprijs: € 33,95

COOL STUFF 
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MELLOW
Bent u klaar om zowel piste als offpiste te rijden? Met de Nidecker Mellow 
gaat dit helemaal goed komen! De Mellow is een knipoog naar het verleden 
waar het ging om het surfen op de sneeuw. De Mellow is éen van de meest 
coole boards op de markt met een super strakke uitstraling. Of u nu houdt 
van lange carves op de piste, newschool carven of het rijden in de poeder 
de Mellow kan het allemaal en zal u het vertrouwen geven om harder en 
dieper te gaan op de piste en daarbuiten. Dankzij de wood ash veneer zult 
u geen last van trilling hebben en zal hij ook op een harde piste goed te 
rijden zijn daarnaast heeft hij een sinterd 7000 base wat zorgt voor een 
geweldig glijvermogen!

Adviesprijs: € 499.95
Beschikbare maten: 150/155/160

MAROON JAS - PEAK PERFORMANCE 
De Maroon jas van Peak Performance is ontworpen als 
hun all-round topper. De jas heeft een tijdloos en strak 
design en kan doordoor niet enkel op de bergflank 
tot dienst zijn. Het Hipe Core+ materiaal staat voor 
perfecte wind- en waterdichte eigenschappen, alsook 
een excellent ademend vermogen. Daarnaast heeft 
de jas nog een pak handige extra eigenschappen, 
zoals o.a. ventilatieritsen, en afneembare kap. Naast 
de uitgebreide kleurenkeuze, is er nu ook een bi-color 
raceversie, een lange versie, en een Gore-Tex versie!

• Normale pasvorm
• Afneembare kap
• Borstzakje met goggle-whiper
• Skipaszakje
• Ventilatie onder de armen
• Powderskirt met snap-in system

COOL STUFF 
FUSE
De ultieme Allround easy entry binding beschikbaar op de markt? Volledig 
te customizen dankzij de verstelbare straps  zonder de ongemakken 
van een reguliere strap binding. Mede dankzij de speed entry komt u 
moeiteloos de binding in en uit zonder dat u de binding opnieuw moet 
instellen. Daarnaast heeft u dankzij de anatomisch gevormde cap en het 
canted voetbed optimale controle over uw snowboard. Dus zoekt u een 
binding met optimale pasvorm, directe overbrenging en het gemak van 
een snelle in e uit stap is dit de binding voor u.

Adviesprijs: € 269,95
Kleuren: zwart, grijs, bruin
Beschikbare maten: M/L/XL
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ORTOVOX AVALANCHE AIRBAG
De Freerider 22L AVA bag is een compacte 
freeride Airbag.

Adviesprijs: vanaf € 699

ORTOVOX AVALANGE RESCUE SET 
De 3plus is een kleine 3-antenne 
lawine bieper . Deze is voorzien 
van het innovatieve antenne- 
technologie , deze schakelt 
automatisch op de best zendende 
antenne waardoor het signaal 
verbeterd en het slachtoffer 
sneller kan gevonden worden . 
Verkrijgbaar los of in set. 

Set prijs: € 299

KINGPIN 10 - 13 - MWERKS 12 
Uitstekende performance, lichter gewicht. Met 
een gewicht van slechts 620 gram, is dit de 
lichtste KingPin binding ooit! Op de KingPin 
M.Werks zitten de Power Transmitters aan de 
uiterste zijkanten van de schoen, waardoor ze 
voor een optimale krachtoverdracht zorgen. 
Het hielstuk biedt tevens verschillende 
features voor een verbeterd comfort. Wat 
voor beginners erg handig is: deze binding 
kan tijdens het klimmen op 0, 7 of 13 graden 
gezet worden, wat het klimmen makkelijker 
maakt. Dankzij de nieuwe ergonomische 
hendel switch je eenvoudig tussen walk en 
ski mode. De binding kan over de horizontale 
as tot 28 millimeter versteld worden, om 
zo bij vrijwel elke skischoen te passen. De 
voordelen van het Pin Tech bindingsysteem, 
een lager gewicht en een ergonomische 
beweging, komen op een klim helemaal tot 
uiting. Het teenstuk bestaat voor 30% uit 
carbon, wat zorgt voor een merkbaar lichter 
design en het gebruik van slechts twee veren. 
Een andere innovatie is het gebruik van een 
nieuwe materiaalmix bij de hiel. Ook hier zijn 
de krachtoverdracht, stijfheid en het gewicht 
verbeterd dankzij het gebruik van lichtgewicht 
kunststof met 30% carbon. Dit mechanisme 
schudt tevens overtollig ijs af wanneer het 
teenstuk wordt geopend of gesloten. 

Adviesprijs: vanaf € 479,95

COOL STUFF 
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ONDERHOUD 
HUUR

Back-up by MONTANA

ONDERHOUD VOOR 
SKI’S EN SNOWBOARDS

(waxen, slijpen, reparaties, volledige 
nazichten, hot waxen met strijkijzer, 

herstellingen boots/bindingen)

verhuur ski/ snowboard/ boots

Bootfitting: ski-zolen/Binnenschoen  
op maat/buitenschalen op maat



STAESSTAES
www.s t aesvakan t i e s . be

Ski - SnowboardreizenSki - Snowboardreizen
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Show Your Colours
The Mountain is a Canvas
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Het aanbod in skischoenen is enorm en daarom is een goede begeleiding belangrijk. Niet alleen 
een grote keuze is belangrijk , maar je moet kunnen vertrouwen op iemand met ervaring die zijn 
skischoencollectie door en door kent  en naar jou luistert . Een goede opmeting van je voeten is de 
basis voor een juiste keuze .

Hoe gaan wij te werk in onze winkel ;

Iedere klant wordt persoonlijk door onze vaste 
en goed opgeleide mensen begeleid. Eerst 
nemen we een nauwkeurige voetafdruk met 
de podoscoop. Hierop krijgen we door een 
warmteafdruk een duidelijk beeld van zowel de 
lengte, de breedte en de ondersteuning van uw 
voet. Indien we bij deze afdruk een tekort aan 
ondersteuning opmerken, kunnen we overgaan 
tot het uitwerken van op maat gemaakte zolen 
die u de nodige ondersteuning en stabiliteit 
zullen geven tijdens het skiën. Een voet die 
niet stabiel staat, gaat niet enkel pijn aan de 
onderkant van de voet veroorzaken, maar kan 
door laterale beweging in de schoen ook pijn 
of ontsteking van de enkels en het scheenbeen 
teweegbrengen. 

Wij overlopen samen met u enkele belangrijke 
punten zoals uw skiniveau, sportiviteit en 
uiteraard uw stijl (piste-freeride-touring) 
ook met eventuele problemen met uw oude 
schoenen houden we rekening. Samen met de 
info van uw voetvorm op de podoscoop (breed-
smal-hoogdoorgezakt) gaan we u een aantal 
aangepaste modellen laten passen. Wij hebben 
een zeer ruim assortiment aan schoenen met 
een degelijke opbouw. Onze opbouw zit niet 
enkel in sportiviteit, ook flex, leestbreedte, 
buitenschaal en type binnenschoen zijn zeer 
verschillend. Merken maken soms in dezelfde 
modellen verschillende breedtes, wij maken 
daar gretig gebruik van! 

Na het passen en vergelijken van een reeks 
door ons aanbevolen modellen komen 
we dan uiteindelijk tot uw keuze. Indien u 
geen SIDAS-zolen nodig heeft, gaan we de 
binnenschoenen aanpassen. Wij werken enkel 
met thermisch vervormbare binnenschoenen, 
die we na opwarming afkoelen rond uw voet, 
waardoor ze de juiste vorm aannemen. Dit 
duurt even, maar tijdens het afkoelen, kan 
u genieten van een drankje in onze après-
skibar. Indien nodig kunnen wij ook de 
buitenschaal van uw skischoen vervormen 
en zo aanpassen aan eventuele drukpunten 
op uw voet, of werken met SIDAS CUSTOM 

SHELLS en SIDAS THERMOLINERS, met 
andere woorden lege buitenschalen en 360° 
vervormbare binnenschoenen. We werken ook 
met de nieuwe PU Classic Comfort-liner, een 
te injecteren binnenschoen, voor een perfecte 
pasvorm en optimaal comfort. Dit zal altijd 
beslist worden in overleg met één van onze 
verkopers. Indien we zolen moeten maken, 
gebeurt dit eerst en komt u later terug voor de 
verdere aanpassingen. 

ZOLEN OP MAAT Deze zolen worden bij ons 
gemaakt op een SIDAS CUSTOM FIT-STATION. 
Hier gaan we uw voetbed printen met een 
VACUUM-TECHNOLOGIE. Daarna wordt 
een zool gesmolten in de print. Deze zolen 
geven 100% ondersteuning en extra demping. 
Hierdoor komen uw voeten niet alleen meer 
tot rust, door hun stabiliteit is er ook geen 
sprake meer van wrijving en dus van pijnlijke 
ontstekingspunten op onder andere enkels 
en scheenbeen. Ook de overbrenging is veel 
directer. Binnenschoenen hebben altijd losse 
zolen, die we kunnen vervangen door custom 
zolen. Wij kunnen dus ook zolen maken voor 
uw bestaande skischoenen. 

NAVERKOOPPROCEDURE Indien u na uw 
skivakantie toch nog problemen mocht hebben 
met uw skischoenen zullen wij deze samen 
bekijken en kosteloos aanpassingen
maken om de pasvorm te verbeteren. Het 
verder vervormen van de buitenschaal (bv. 
verbreden) of binnenschoen behoren tot de 
mogelijkheden.

VOORWOORD
BOOTS 2019/2020
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BOOTS   (TOURING) 

TECNICA
ZERO G  
TOUR W

FLEX
105
BREEDTE
99 MM

ATOMIC
BACKLAND 
CARBON

FLEX
100 - 120
BREEDTE
98 MM

SALOMON
LAB  
MTN

FLEX
120
BREEDTE
98 MM

SALOMON
EXPLORE - W  
MTN

FLEX
90
BREEDTE
100 MM

TECNICA
ZERO  
G TOUR PRO

FLEX
130
BREEDTE
99 MM

Deze toerschoenen zijn uiteraard allen voorzien van Low Tech Inserts zodat alle toerbindingen op 
deze schoenen passen. Het grote verschil met de freeride schoenen gaat het gewicht en de mobility 
zijn. Door gebruik te maken van materialen zoals Grilamid en Carbon voor de buitenschaal en ultra 
lite binneschoenen en buckels gaat men het gewicht van deze schoenen zo laag mogelijk houden. 
Deze buitenschalen zijn doorgaans ook dunner. 1300 gr is echt ongelofelijk licht voor een skischoen … 
De verstelbare bovenschaal gaat men in de looppositie zo veel mogelijk beweging geven , tot +55°. 
Deze schoenen gaan doorgaans iets minder direct sturen dan een Race schoen maar er is de laatste 
jaren een tendens dat de toerschoenen ook stijver en preciezer worden. Ook een toerskiër wil optimaal 
van zijn run genieten na een stevige klim! 

SALOMON
S/LAB  
X ALP

FLEX
100
BREEDTE
98 MM
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LANGE
XT  
FREE 130

FLEX
130
BREEDTE
100 MM

ROSSINGOL
ALLTRACK  
PRO 130

FLEX
130
BREEDTE
100 MM

SALOMON
QST  
PRO 120

FLEX
120
BREEDTE
100 MM

TECNICA
COCHISE  
105 W DYN

FLEX
105
BREEDTE
99 MM

TECNICA
COCHISE 130 
DYN

FLEX
130
BREEDTE
99 MM

ATOMIC
ULTRA 
95 S WOMAN

FLEX
95
BREEDTE
98 MM

 
De fanatieke freeriders willen meestal ook wel met vellen kunnen klimmen waardoor er de laatste 
jaren de betere freerideschoenen ook Low Tech Inserts staan en een verstelbare cuff hebben. Op 
deze schoenen halen we gemiddeld 40° verstelbaarheid. Door materialen zoals Polyether en Carbon 
te gebruiken gaan deze schoenen iets zwaarder zijn dan de toerschoenen maar wel stijver en directer 
aanvoelen. Door ook sportievere binnenschoenen te gebruiken gaan we doorgaans iets vaster zitten 
maar neemt ook het gewicht toe. Het verschil tussen toer/freeride schoenen is zeer klein geworden 
zodat je kan stellen dat men met beide schoenen zowel kan freeriden als toeren. De ene gaat lichter 
zijn en meer klimcomfort geven , de andere gaat iets preciezer sturen.

BOOTS   (FREERIDE) 
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ROSSIGNOL
RACING UNISEXE 
HERO WORLD 
CUP 130

FLEX
130
BREEDTE
97 MM

NORDICA
DOBERMANN 
GP 130

FLEX
130
BREEDTE
98 MM

ATOMIC
REDSTER CLUB 
SPORT 130

FLEX
130
BREEDTE
96 MM

S/MAX
130 CARBON

FLEX
130
BREEDTE
98 MM

LANGE
RACE
RS 130

FLEX
130
BREEDTE
97 MM

FISCHER
RC4 PODIUM 
GT 130 VFF

FLEX
130
BREEDTE
96 MM

 
Enkel wanneer de skischoen perfect past kan de skiër op of buiten de piste met vertrouwen, precies 
en comfortabel skiën. De race categorie omvat alle skischoenmodellen die de fabrikanten presenteren 
als hun absoluut premium produkt. Deze skischoenen zijn bestemd voor de technisch agressieve skiër 
die nood heeft aan een schoen die onmiddellijk en agressief instuurt. Alhoewel ze dezelfde ‘looks’ 
hebben zijn dit geen World Cup race schoenen. Deze schoenen zijn stijf en hebben een smalle leest 
maar vereisen meestal niet het speciale werk en de ingebonden binnenschoenen noodzakelijk om een 
World Cup schoen te doen passen. De race skischoen is het absolute topprodukt van elke fabrikant. 
Daarboven vind je enkel nog de World Cup skischoen. 

BOOTS   (RACING SPORTIEF) 
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Onze sportieve skischoenen zijn er de laatste jaren enorm op voorruit gegaan op vlak van comfort. 
Deze schoenen zijn door gebruik van de nieuwe materialen een pak lichter geworden en hebben een 
veel gemakkelijkere instap gekregen zonder te moeten inboeten aan precisie. De binnenschoenen en 
buitenschalen zijn zeer goed aanpasbaar en er zijn de laatste jaren heel wat verschillende “leesten” 
leest breedtes en volumes bijgekomen . Hierdoor kunnen we veel directer op de noden van de klant 
gaan werken zonder al te grote aanpassingen te moeten uitvoeren . De flex of hardheid van deze 
schoenen bevinden zich tussen de 110 en 130. Deze gaan zeer precies insturen zonder de nadelen van 
een race schoen.

ATOMIC
HAWX 
PRIME 120 S 

FLEX
120
BREEDTE
100 MM

SALOMON
S PRO 120 
PETROL BLUE

FLEX
120
BREEDTE
100 MM

NORDICA
PRO MACHINE 
120 GW

FLEX
120
BREEDTE
98 MM

TECHNICA
MACH 1 
HV 120

FLEX
120
BREEDTE
102 MM

HEAD
VECTOR 
120 S

FLEX
120
BREEDTE
98 MM

LANGE
LX 120 
BLACK DEEP BLUE

FLEX
120
BREEDTE
102 MM

BOOTS   (PISTE SPORTIEF HEREN) 
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TECHNICA
MACH 1 
MV 105 W

FLEX
105
BREEDTE
100 MM

TECHNICA
MACH 1 
LV PRO

FLEX
115
BREEDTE
98 MM

SALOMON
X-PRO 
100 W

FLEX
100
BREEDTE
100 MM

ROSSIGNOL
PURE 
PRO 100

FLEX
100
BREEDTE
100 MM

ATOMIC
HAWX 
MAGNA 105 S

FLEX
105
BREEDTE
102 MM

ATOMIC
HAWX 
ULTRA 95 S

FLEX
95
BREEDTE
98 MM

BOOTS   (PISTE SPORTIEF DAMES) 

 
Zelfde type van skischoen als de heren maar dan aangepast op een specifieke damesleest. Deze 
gaan niet alleen iets lager zijn maar de binnenschoen gaat bovenaan hol of U vorm zijn om beter aan 
de vrouwelijke kuitvorm te passen. De gemiddelde flex is iets lager, tussen de 95 en 110 en ook het 
gewicht gaat doorgaans lager zijn. Extra warme materialen zoals Merino wol en Primaloft worden hier 
vaker gebruikt.

40





 
Deze skischoenen moeten vooral comfortabel zijn. Deze zachtere buitenschaal gaat zeer gemakkelijk 
instappen en door haar lagere flex zeer “foutvergevend “ zijn. Hij gaat iets trager reageren maar ook 
bij foute bewegingen niet zo snel afstraffen. De dikkere binnenschoenen gaan niet alleen zeer warm 
zijn maar ook zeer comfortabel. Wie graag rustig op de blauwe en rode pistes vertoeft aan een matige 
snelheid gaat alleen maar voordelen uit deze schoenen halen.

ATOMIC
HAWX 
MAGNA 110S

FLEX
110
BREEDTE
102 MM

SALOMON
S-PRO 
100 BLACK

FLEX
100
BREEDTE
100 MM

SALOMON
S-PRO 
R 90 W

FLEX
90
BREEDTE
100 MM

LANGE
RX 80 W 
BLACK PEARL WHITE

FLEX
80
BREEDTE
100 MM

NORDICA
SPORTMACHINE 
100

FLEX
100
BREEDTE
102 MM

TECHNICA
MACH 1 
HV 110

FLEX
110
BREEDTE
102 MM

BOOTS   (PISTE COMFORT) 
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l{A/1{ 
PIUMA-R - KIME RA 



COOL STUFF 

 I T ’ S  O U T  T H E R E

DOWNHILL 2000 CV S2 
De uvex downhill 2000 CV is de nieuwste innovatie in de succesvolle uvex downhill 2000 serie. 
Met de contrastverhogende uvex colorvision-technologie heb je een 15% groter gezichtsveld 
en de supravision anti-condenslaag presteert maar liefst 400% beter dan conventionele lenzen. 
Supravision lenzen zijn bovendien optisch zeer zuiver, krasvast en hebben de breeksterkte van een 
veiligheidsbril. De categorie S2 lens is geschikt voor gemiddelde lichtomstandigheden. Een siliconen 
print op de strap zorgt ervoor dat de bril altijd stevig op de helm zit en niet wegglijdt. Kortom: deze 
bril is gemaakt voor maximale prestaties zowel op als buiten de piste.

Adviesprijs: € 119,95



Peak Performance blijft trouw 
aan hun inzet voor prestaties 
en innovatie.

De active-collectie onderzoekt nieuwe manieren om warm te 
blijven. Eco-vulling - een synthetische, gerecycled alternatief voor 
natuurlijke vezels wordt veel toegepast om isolatie te bieden met 
nog beter vochtbeheer. Glanzende shell stoffen en camo prints 
ontwerpen hebben een opvallende visuele impact op de collectie.
 
De nieuwe Argon: Argon is een duurzaam jack met een uniek 
quiltpatroon en geweven kanalen, gemaakt van gerecycled 
polyester en gerecyclede vulling. Altijd nieuwe grenzen 
zoekend,  gebruikte Peak Performance een geheel nieuwe 
techniek, waarbij de vulling in de geweven kanalen wordt 
geblazen en stiksels worden vermeden. Het is een volledig 
uniek kledingstuk waar lucht niet door de kanalen kan 
lekken, wat betekent dat het meer windbestendig is en 
toch een slanke, stijlvolle uitstraling blijft behouden. Argon 
is de perfecte multifunctionele jas - ideaal voor intensieve 
activiteiten. Omdat het ademend is en vocht goed 
transporteert, kan het ook worden gedragen als  
voering of als jas.
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POWDER ATTACKERS
(FREERIDE/ALL MOUNTAIN) 

JONES 
FLAGSHIP  

FLEX 8
CAMBER Directional  
 Rocker
BASE Sintered 9900 
 Base
MATEN 151w – 154 – 158 –  
 159w – 161 – 162w –  
 164 – 165w – 167 –  
 169w – 172
 
Al 10 jaar brengt de Flagship 
riders naar freeride heaven. 
Epic float in de poeder en 
geweldig veel grip op harde 
pistes!

  

BURTON 
HOMETOWN 
HERO

FLEX 7
CAMBER Directional  
 Camber
BASE Recycled  
 Freeride WFO
MATEN 152 – 156 – 160

De Hometown Hero is nieuw 
model binnen de Family Tree 
collection. Zijn ‘hometown’ is 
het poederrijke Vermont (US) 
waar hij van top tot het dal 
maar één versnelling kent. Full 
throttle!! 

  

JAMIE LYNN 
PHOENIX  
TITTYFISH

FLEX medium/firm  
 (6,5)
CAMBER C3 Camber
BASE ECO sublimated  
 TNT
MATEN 156 – 159 –  
 160w – 166w

De titty Fish kreeg dit seizoen 
een nieuwe shape voor nog 
meer float in de powder. 
“Oldschool” legende Jamie 
Lynn houdt van camber 
dominante boards, waardoor 
dit exemplaar ook een ripper 
is op hardere sneeuwcondities. 
Art door Jamie Lynn.
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PRESORT RIPPERS
(ALL MOUNTAIN) 

CAPITA 
SUPER DOA

FLEX 6
CAMBER Resort V1 Profile
BASE Hyperdrive Base
MATEN 152 - 154 - 155w -  
 156 - 158 - 158w -  
 160 - 161w  

De veelgeprezen Defender 
Of Awesome (DOA in de 
volksmond) is er dit jaar ook 
in een ge-upgrade versie! 
Snelheid, pop en grip worden 
hierdoor naar een hoger niveau 
gekatapulteerd. 

BURTON 
CUSTOM X

FLEX 8
CAMBER Camber
BASE Sintered WFO
MATEN 150 - 154 - 156 -  
 158 - 158w - 162 -  
 162w - 166w

De Custom X is sinds 2001 een 
gevestigde waarde, een board 
dat snelheid en precisie ademt. 
Een agressief deck voor een 
agressive rider!
 

BURTON 
DEEP THINKER

FLEX 6
CAMBER Directional Camber
BASE Sintered WFO
MATEN 154 - 157 - 157w -  
 160 - 160w - 163w

Poppy, vinnig, veel grip en 
poedervriendelijk, thank 
you Mr. Danny Davis! En het 
artwork mag er ook wel zijn, 
thank you Keith Haring!

JONES 
FRONTIER

FLEX 6
CAMBER Directional Rocker
BASE Sintered 7000 Base
MATEN 152 - 156 - 158w -   
 159 - 161w - 162 -   
 164w - 165 - 167w 

De Jones Explorer is helaas 
niet meer, maar uit zijn as rijst 
de Frontier en het blijft een 
directionele alleskunner zonder 
grenzen ;). Freeride nose en 
freestyle tale, van pow tot park!

JONES 
AVIATOR

FLEX 8
CAMBER Power Camber
BASE Sintered 9900 Base
MATEN 152 - 156 - 158 -  
 158w - 160 - 160w -  
 162 - 164

De Aviator, ook wel de Resort 
Razor genoemd, is een directio-
nele twin die ideaal is voor car-
ving(tricks). Door zijn pop doet 
hij zijn naam ook alle eer aan.
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❄

PRESORT RIPPERS
(ALL MOUNTAIN) 

YES 
STANDARD 

FLEX  7
CAMBER Camrock
BASE Sintered True
MATEN 149 - 151 - 153 - 
 156 - 159 -  
 162 - 167 

Romain Di Marchi zet 
nog steeds de standaard 
met deze directionele 
twin. Geprezen voor 
zijn Midbite Outline, wat 
zorgt voor geweldig 
veel gip tussen jouw 
voeten. 

  

NITRO 
TEAM 

 
FLEX 7
CAMBER Trüe
BASE Sintered
 Speed  
 Formula HD 
MATEN 152 - 155 - 157 -
 157w - 159 -  
 159w - 162 -  
 162w - 165

HBD Nitro, al 30 jaar 
onmiskenbaar in de 
snowboardwereld! 
Ook de Team is geen 
onbekende, een ripper 
voor de hele berg. 
#RunToTheHills 

LIB TECH 
TERRAIN  
WRECKER

FLEX medium/firm  
 (6)
CAMBER C2
BASE Sintered Base
MATEN 154 - 154w -  
 157 - 160 -  
 61w

Ben je het park wat 
ontgroeid? Of wil je 
freestylen over heel de 
berg? Laat een pad van 
vernieling achter deze 
schoonheid! 

LIB TECH 
TRAVIS RICE 
PRO

FLEX medium/firm  
 (7)
CAMBER C2
BASE ECO  
 Sublimated  
 Sintered
MATEN 161,5 - 161,5w -  
 164,5 - 164,5w 
(kortere lengten -> 
andere shape/topsheet)

Door zijn geweldige 
artwork springt de Travis 
Rice Pro er echt uit deze 
winter met nickname ‘the 
gore board’. Travis Rice 
is een synoniem voor 
GNAR, net zoals deze 
all mountain/freestyle 
twin. 
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PARK KILLERS 
(FREESTYLE)

CAPITA 
OUTSIDERS

FLEX 6
CAMBER Park V1 Profile
BASE Quantum Drive  
 Base
MATEN 150 - 152 - 154 -  
 156 - 158

Pop, stabiliteit en power met 
een traditionele camber. Dit 
lichtgewicht is een baken van 
vertrouwen voor kerels die 
hoog willen gaan. 

 

CAPITA 
SCOTT STEVENS 

FLEX 5
CAMBER Park V2 Profile
BASE ECO Sublimated  
 Sintered
MATEN 151 - 153 - 155 - 157

Scot Stevens is ongetwijfeld 
een van de meest creative 
freestylers van de afgelopen 
jaren. Zijn pro-model geeft 
je al de kansen om je van je 
creative kant te laten zien in 
het snowpark.

BURTON 
KILLROY 3D

FLEX 4
CAMBER PurePop Camber
BASE Sintered
MATEN 150 - 154 - 158

Na de Kilroy Twin en Kilroy 
directional is er nu ook een 
Kilroy 3D. De 3D contour in de 
nose en tail zorgen voor een 
‘catch-free’ snowboard. Eéntje 
voor buttertricks dus! 

NITRO 
BEAST X VOLCOM

FLEX 8
CAMBER Trüe
BASE Sintered Speed  
 Formula II Base
MATEN 151 - 155 - 157  
 MW - 158

Beastmode by Ettala, 
Kleveland, Thogren, Bergream   
#RuntothePark

 

GNU 
RIDERS CHOICE 

FLEX medium (6)
CAMBER C2X
BASE Sintered Knife-cut
MATEN 151,5 - 154,5 - 155w -  
 157,5 - 158w - 161,5 -  
 162w - 166w

Deze assymetrische twin is 
ontwikkeld door een handvol 
GNU-riders. Gemaakt voor het 
park, maar hij staat ook meer 
dan zijn mannetje op de rest 
van de berg! 

 

JONES 
MOUNTAIN TWIN

FLEX 7
CAMBER Camrock
BASE Sintered 7000 Base
MATEN 151 - 154 - 155w - 157 - 
 158w - 160 - 161w - 
 162 - 164w - 167w

Deze schizofrene twin is 
de vreemde eend tussen 
freestyle-boards. Zijn credo 
is dan ook ‘freestyle meets 
freeride’. Jibbing, slashing, 
Jumping!
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PARK KILLERS LADIES 
(FREESTYLE)

BURTON 
FEELGOOD 

FLEX 6
CAMBER Camber
BASE Sintered WFO
MATEN 142 - 146 - 149 - 152

Al 2 decennia het board 
voor de dame die ook van 
het agressievere werk houdt. 
En ook helemaal terug in 
de klassieke camberversie 
voor extreem veel grip en 
controle. 
  

BURTON 
TALENT SCOUT 

FLEX 6
CAMBER Camber
BASE Sintered
MATEN 138 - 141 - 146 -  
 149 - 152

De talentscout is een 
assymetrische twin, en voelt 
zich helemaal thuis in het park 
maar ook op de rest van de 
pistes. De favoriet voor burton 
teamriders! 
  

CAPITA 
PARADISE

FLEX 5
CAMBER Resort V3 Profile
BASE Superdrive Ex Base
MATEN 141 - 143 - 145 -  
 147 - 149 

De Paradise is een all terrain/
freeride board voor dames 
die ook een keer naast de 
piste vertoeven. Capita 
heeft een ideale balans 
gevonden tussen stabiliteit en 
vergezingsgezindheid. Ideaal 
voor de ladies die hun skills 
willen uitbouwen. 



P R OT E S T. B E

HOPTON
S N O W J AC K E T



WINTERSPORTSPECIAALZAAK
GINDERBROEK 110-112, 2400 MOL
 T. 014 31 99 31  www.staessport.be

OPENDEUR
DAGEN

extra open op vrij. 1 nov • zon. 3 nov
op zon- en feestdagen open van 11 tot 17u

dinsdag gesloten

We verwelkomen jullie met een glaasje

WINTER 2019 - 2020

VAN WOENSDAG 30 OKTOBER 
T.E.M. ZATERDAG 9 NOVEMBER 

GENIET U VAN 10% KORTING 
EN ALLERLEI PROMOTIES




