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Nabídka obuvi zna ky SCARPA pro instruktory HS

Firma ALPSPORT s.r.o. je výhradním zástupcem italské firmy SCARPA na eském trhu od
roku 1997. Rádi bychom Vám nabídli boty této zna ky, které pat í ke sv tové špi ce. Firma SCARPA

edstihla a vzdálila se svým konkurent m v ad  technických parametr . Boty se vyzna ují
spolehlivostí, dlouhou životností a vysokým komfortem.

Nabídku tvo í boty do extrémních a nejnáro jších terén , boty pro vysokohorskou turistiku,
lezecké boty, trekkingové a turistické boty, multifunk ní sportovní boty.
V kolekci lyžák  je zahrnuta široká škála bot od univerzálních pro rekrea ní skialpinisty p es technické
sportovní modely až po unikátní závodní boty F1, který používá naprostá v tšina špi kových
závodník . Firma SCARPA je také výrobcem jedine né ady bot pro telemark. V tomto segmentu je
tv rcem ady inovací a zcela nových ešení. V minulých letech svou nabídku velmi úsp šn  rozší ila o
boty pro free-ride.

Firma ALPSPORT s.r.o. títmo nabízí instruktor m HS modely Summit Lite Gtx a Charmoz
GTX za zvýhodn né ceny.

Summit Lite GTX
- odleh ená verze bot Summit GTX, technicky propracovaná bota vhodná pro horolezectví,
backpacking, náro ný trekking, rozdílnost podrážek oproti botám Charmoz GTX – pohodln jší boty
pro ch zi díky širší špi ce.
- celokožený svršek chrán ný  obsázkou po celém obvodu,
- kloubový systém kotníku – Tri-Flex – zaru uje mimo ádnou pohyblivost kotníku p i stálém zpevn ní,
- rychlošn rování do špi ky až do špi ky,
- membrána GTX, odpružená podrážka Vibram Megane Cramp
- kompatibilní s rámovými ma kami,
- hmotnost: 890 g (1/2 vel. 42)
- rozsah velikostí: 38 – 49 (v . ½)
- barevné provedení: cihlová,
- zvýhodn ná cena pro instruktory HS (s DPH): 4.375 K  (b žná prodejní cena: 7.750 K )
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Charmoz GTX
-  jedna z nejleh ích a nejuniverzáln jších bot ve své kategorii, technicky propracovaná bota
s atraktivním designem, odlišnost podrážek oproti botám Summit Lite GTX, užší ve špi ce, vhodn jší
pro lezení díky climbing zone ve špi ce boty.
-  svršek: kombinace odolné textilie a syntetické k že, chrán n pryžovou obsázkou po celém obvodu
   boty,
-  membrána Gore-Tex®,
-  rychlošn rování do špi ky až do špi ky,
-  kloubový systém kotníku – Tri-Flex – zaru uje mimo ádnou pohyblivost kotníku p i stálém zpevn ní,
-  odpružená podrážka Vibram® Mulaz
-  kompatibilní s ma kami,
-  hmotnost: 740 g (1/2 vel. 42)
-  rozsah velikostí: 38 – 48 (v . ½)
-  barevné provedení: cihlová/žlutá/ erná,
- zvýhodn ná cena pro instruktory HS (s DPH): 3.445 K  (b žná prodejní cena: 6.190 K )

Boty je možno si prohlédnout na prodejn  v Praze, p íp. Brn  a uzav ít standradní objednávku po
edložení instruktorského pr kazu, objednávkový formulá  lze také získat na vyžádání na mailu

velkoobchod@alpsport.cz.

Ji í Juroška
jednatel spole nosti

mailto:velkoobchod@alpsport.cz

