
Lyže, Vázání, Lyžařské boty 2007+



noVá znaČka     2007 +

Myslím, že je opravdu prospěšné vymyslet a vyvinout dobrou značku. značku, 
která dává smysl a je věrná svojí firmě. značku, která se zabývá záležitostmi 
společnosti, kultury i lidí, kterým prodáváte.

svět lyží to nikdy nebral vážně. zdá se, že výrobci vždy pouze vyráběli své
lyže a obchodníci je pak prodávali každému, kdo je chtěl koupit.

Je důležité, aby na sebe někdo vzal zodpovědnost a vytvořil autentickou značku
plnou života.
Myslím, že je skvělé, že právě HeaD tak činí.

boDe MILLeR 

head.cz  





VÍTEJTE U HEAD 2007+  toto je naše řada ledově studených, neotřelých výrobků a naše zcela 
nová, neotřelá značka. V této sezóně si HEAD – vedený našimi jezdci, vývojáři a konstruktéry 
– připravuje půdu opravdu po celém světě.

2007+ odkrývá oponu revolucím, jako jsou technologie AIRCOAT, nové lyže Bodeho Millera 
(patrně jeden z největších a nejkreativnějších talentů alpského lyžování poslední doby) nebo zbrusu 
nová řada vázání HEAD. ano, opravdu jsme znovu “vynalezli” naší kompletní značku HEAD.

PŘÍSLUŠENSTVÍ STR. 84

OCHRANA STR. 88

LYŽE STR. 10

HELMY STR. 88

CESTOVNÍ TAŠKY STR. 85

BATOHY STR. 85

VESTY STR. 94

NOVé EDgE+ STR. 74

ŽENY STR. 78

PARK & PRAŠAN STR. 70

RAILFLEX II STR. 50

FREEFLEX STR. 52

ŽENY STR. 58

PARK & PRAŠAN STR. 26

ZÁVODĚNÍ STR. 14

wOMEN`S THANg STR. 38

ZAčÍNÁME STR. 44

SPEEDRAIL STR. 51

Úvod  2007+
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ať už jde o fanatiky, freeridery nebo allround lyžařské závisláky, všichni čerpají z neotřelých 
nápadů, důležitých postřehů od borců a samozřejmě zabijáckého designu. Pojďte s námi 
- UKÁŽEME vÁM CESTU.

LYŽE str. 10 PŘÍSLUŠENSTVÍ str. 84
VÁZÁNÍ str. 46 OCHRANA str. 88
LYŽAŘSKé BOTY str. 62 TÝM str. 96

BOTY STR. 62

TÝM STR. 96

VÁZÁNÍ STR. 46

LYŽAŘSKé HŮLKY STR. 86

AIRCOAT STR. 29

JON OLSSON STR. 24

BODE MILLER STR. 13

ŽENY STR. 78

ZÁVODĚNÍ STR. 64

STARTUJEME STR. 82

ZÁVODĚNÍ STR. 48

FREEFLEX STR. 52

PARK & PRAŠAN STR. 57

ŽENY STR. 58

ALL MOUNTAIN FREERIDE STR. 27

NOVINKA: MULTI-CONDITION STR. 32

AggRESSIVE ALL MOUNTAIN STR. 36

ZAčÍNÁME STR. 44

SPEEDRAIL STR. 51



NEJdŮLEŽITĚJŠÍ PŘEHLEd   2007+



Vždy jsme byli pyšní na svoji schopnost zavádět novinky do sportu pomocí převratných tech-
nologií. Letos zahajujeme další vzrušující kapitolu s technologií aIRCoat: zatímco se všichni 
snaží odlehčit svá jádra, my jsme se rozhodli naplnit naše sklo vzduchem. Dutá skleněná 
vlákna technologie aIRCoat nejenže vedou k výraznému poklesu hmotnosti při zachování 
dokonalé stability, ale také zvyšují pohyblivost lyže. Nyní je najdete v lyžích HEAD Mojo, 
Monster a jsou zdrojem inspirace pro naši zbrusu novou řadu XENON!

startujeme na straně 30.

Vzpomínáte si na tu hubenou malou ikonku HeaD v minulosti? byla tak hubená a malá,  
že si možná už ani nepamatujete, jak přesně vypadala. ale to už je pryč. s ohledem na výraz-
ný pokrok v týmu HeaD, produktovou řadu a celkový přístup nám prostě připadalo správné, 
aby také tvář naší značky byla novější a výraznější. Pyšně proto představujeme: upravená 
značka HEAD v nové HEAD oranžové barvě.

HEAD PRO VÁS.

NOViNkA: 
TECHNOLOGiE AiRCOAT

A ZBRUSU
NOVÁ ZNAČkA

NOViNkA: BODE MiLLER

NOViNkA: VÁZÁNÍ HEAD 

Bode Miller je skutečně inspirující osoba – jeden z nejkreativnějších a nejpokrokovějších 
borců v dnešním sportu. Myslíme si, že je prostě skvělé, že je členem našeho týmu HeaD. že 
soutěží pod naší vlajkou. a že se intenzivně podílí na zdokonalování našich výrobků, jako je 
nová řada lyžařských bot Raptor a závodní řada lyží.

Přidejte se k bodemu na straně 13.

Poprvé v historii naší společnosti uvádíme na trh kompletní řadu lyžařského vázání HeaD. 
spolu s předním světovým výrobcem vázání tyRoLIa, který patří už více než deset let do 
skupiny HeaD, stojí naše nová vázání HeaD na ramenech gigantů: absolutní bezpečnost, ab-
solutní výkon a absolutní jednota s našimi lyžemi. navíc vázání HeaD přichází na trh s novým, 
exkluzivním prvkem SPEEDRAIL – držákem vázání, který udělá z vašeho šroubováku pouhý 
doplněk.

Podívejte se na všechna vázání HEAD na straně 56.
.
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Bode Miller, Johann Grugger, Andreas Schifferer a didier Cuche zkoumají, 
jak rychle pojedou jejich nové lyže.

NovÉ LYŽE 2007+



NovÉ LYŽE 2007+



vhoď minci: Bode Miller vybírá lyže pro 2007+.
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PRVNÍ
STOPY

vÍCE o ŘAdĚ LYŽAŘSKÝCH BoT RAPToR
na straně 64

KdYŽ SE TAKovÁ KAPACITA JAKo BodE MILLER zapojí do nového týmu, můžete se 
spolehnout, že při zdokonalování výrobků zanechá nesmazatelnou stopu. Jestliže 
se loňská závodní řada nesla v duchu <<výbava, co má Bode>>, pak je jasné,  
že mnoho našich lyží 2007+ již nese jeho čitelný rukopis.

Přesvědčte se sami.

vÍCE o SUPERSHAPE SPEEd
na straně 17

NovÁ vÁZÁNÍ HEAd ZAČÍNAJÍ
na straně 46

SESTAvA BodEHo MILLERA



zaRUČená zPRáVa: Pakud nezávodíte ve světovém poháru,  
je nepravděpodobné, že byste někdy vyzkoušeli jízdu na pravých 
závodních lyžích bodeho Millera. ovšem řada HeaD 2007+ World-
cup je tak blízko té “opravdové”, jak jen to bylo možné - a to JEN  
kvůli Vám. nejrychlejší a nejkonkurenceschopnější kombinace lyží, 
vázání a bot, kterou si můžete koupit bez licence.

BODEHO ZBRANĚ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU.
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odSUd JE To PoŘÁd doLŮ Z KoPCE. Je to špatně? Rozhodně ne pro někoho, kdo ke 
svému životu potřebuje rychlost. bereme rychlost velmi, velmi vážně a jsme pyšní na to,  
že vyrábíme jedny z nejrychlejších “zbraní”, které jsou dnes k dispozici. s bodem na palubě 
dali naši inženýři a technici všechno do toho, aby překonali veškeré existující standardy 
a vytvořili nejrychlejší lyže na světě pro nejrychlejší lyžaře na světě.

FANDOVÉ
RYCHLOSTi

Č. výr. 310107

wORLDCUP igS
RD RACE PLATE
Michael Schumacher mezi lyžemi. originální, 
nekompromisní, závodní zbraň vyvinutá společně  
s Bodem Millerem a závodním týmem HEAD. nová, 
super přímá závodní skluznice RaCe PLate a nová kry-
cí vrstva činí tyto lyže rychlejšími a svižnějšími, než kdy 
předtím. neuvěřitelně pevná a stabilní při vysokých  
rychlostech (vyhovuje novým předpisům FIs Gs).

délka:  178–183–188
Rozměry: 102–68–87 při délce 188
Rádius: 27.6 při délce 188
výbava: sendvičová konstrukce Worldcup
 technologie Intelligence
 technologie Liquidmetal
 nová závodní deska Race Plate
 závodní strukturovaná skluznice UHM C
vázání: HEAd FF+ 17 (signální červená/bílá)

Č. výr. 310127

wORLDCUP iSL
RD RACE PLATE
Jestliže jízda na iGs RD je jako jízda ve Formuli 1, pak jízda 
na isL RD je jako jízda na závodním silničním motocyklu. 
tyto lyže byly vyvinuty společně s Bodem Millerem podle 
slalomových předpisů FIs. Jsou svižné a drží tak pevně, 
jako žádné  předcházející slalomové lyže. byly vyrobeny 
proto, aby zvýšili vaše maximum jak v těsných slalomových 
brankách, tak v obchodě (nová deska Race Plate a vrchní 
vrstva).

délka:  155–160–165
Rozměry: 117–66–100 při délce 165
Rádius: 13.0 při délce 165
výbava: sendvičová konstrukce Worldcup
 technologie Intelligence
 technologie Liquidmetal
 nová závodní deska Race Plate
 závodní strukturovaná skluznice UHM C
vázání: HEAd FF+ 17 (signální červená/bílá)

sPeeD UP!

 NovÉ ZÁvodNÍ vYBAvENÍ 2007+
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Č. výr. 310157

wORLDCUP iSL
Pokud jde o pohyblivost a držení hrany pro nezávodně ori-
entované jezdce, jsou tyto lyže ideální volba. Jsou tak rychlé 
v zatáčkách, že si ani nevzpomenete, že už jste nějakou 
projeli. Pro středně pokročilé lyžaře je tento model 
dostatečně poddajný.

délka:  150–155–160–165–170
Rozměry: 115–62–99 při délce 160
Rádius: 11.3 při délce 160
výbava: technologie Intelligence
 technologie Liquidmetal
 Metal Jacket
 závodní strukturovaná skluznice UHM C
 X-Frame
 Deska Carve Plate 13
vázání: HEAd FF+ 14 (signální červená/bílá)

Č. výr. 310307

CHIP
SUPERSHAPE
tyto lyže se měly původně nazývat něco jako <<isLR Gt2>>.
ale při pohledu na zprávy z testů se název <<supershape>> 
zdál prostě příhodnější. 2007+ HeaD CHIP supershape 
přichází s novou geometrií vykrojení (71 mm ve střední části) 
pro lepší pohyblivost v měkkém sněhu. Jeden z nejvíce high-
tech, hi-fi a hi-speed carvingových nástrojů na trhu. 

délka:  156–163–170–177
Rozměry: 121–71–107 při délce 170
Rádius: 13.5 při délce 170
výbava: technologie Intelligence CHIP
 sendvičová konstrukce Worldcup
 technologie Liquidmetal
 závodní strukturovaná skluznice UHM C
 Integrovaný systém Railflex
vázání: HEAd RFd 14 (černá/chrom-oranžová)

ZÁvodĚNÍ

-15°



Č. výr. 310327

iSUPERSHAPE
MAgNUM
noVInka! když jsme viděli, jak dobře si model super-
shape vede u lyžařů po celém světě, rozhodli jsme se, že ho 
uděláme ještě trochu všestrannějším. iSupershape Mag-
num přichází s šířkou středu lyže 71 mm (místo <<klasic- 
kých>> 66 mm), což z něho činí dokonalý kus, který zvedne 
vaše maximum v jakémkoli terénu.

délka:  156–163–170–177
Rozměry: 121–71–107 při délce 170
Rádius: 13.5 při délce 170
výbava: technologie Intelligence
 sendvičová konstrukce Worldcup
 technologie Liquidmetal
 závodní strukturovaná skluznice UHM C
 Deska Carve Plate 13
vázání: HEAd FF+ 14 (bílá/zelená)

NovÉ ZÁvodNÍ vYBAvENÍ  2007+
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Č. výr. 310377

iSUPERSHAPE
Legenda, která je za řadou supershape: jedno z nejagresivnějších 
vykrojení na trhu. oblíbili si je zasvěcenci (lyžařští instruktoři, 
testovací a energičtí jezdci) po celé planetě. oblíbená samo-
lepka na nárazníku: <<Kdyby takto rychle létali ptáci, 
ztratili by své peří>>.

délka:  155–160–165–170–175
Rozměry: 121–66–106 při délce 170
Rádius: 12.1 při délce 170
výbava: technologie Intelligence
 sendvičová konstrukce Worldcup
 technologie Liquidmetal
 závodní strukturovaná skluznice UHM C
 Deska Carve Plate 13
vázání: HEAd FF+ 14 (signální červená/bílá)

Č. výr. 310357

iSUPERSHAPE
SPEED
tyto lyže byly představeny vloni pro carvingové jezdce, 
lyžařské instruktory a ostatní soutěživé myslitele. iSuper-
shape Speed chce víc.

délka:  156–163–170–177–184
Rozměry: 112–66–98 při délce 170
Rádius: 15.4 při délce 170
výbava: technologie Intelligence
 sendvičová konstrukce Worldcup
 technologie Liquidmetal
 závodní strukturovaná skluznice UHM C
 Deska Carve Plate 13
vázání: HEAd FF+ 14 (signální červená/bílá)

ZÁvodĚNÍ
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TECHNoLoGIE INTELLIGENCE





-21°

TECHNoLoGIE LIqUIdMETAL



PARK & PRAŠAN  2007+



oscar Scherlin, Fabio Studer, Fabian Hyden & Jon olsson si užívají
zkušební let na začátku sezóny. - Foto: Lozza

PARK & PRAŠAN 2007+
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PŘiROZENÁ
VÝŠkA

Jon olsson je jedním z mála vrcholných lyžařů volného lyžování, kteří si berou své vybavení 
přímo z výrobní linky. Je to proto, že byl od prvního dne u jeho vývoje. takže zatímco 
jezdci, kteří nepoužívající MoJo čekají na UPs, aby mohli vyměnit svůj rozbitý soutěžní 
prototyp, Jon má čas vyzkoušet si pár nových triků. 100% Mojo = 100% olsson.

JONOVO VYBAVENÍ PRO 
SKOKY A LéTÁNÍ.

vÍCE o JoNovÝCH NovÝCH HRAČKÁCH
na straně 26

vÍCE o ŘAdĚ LYŽAŘSKÝCH BoT MoJo
na straně 70

vŠE o NovÝCH vÁZÁNÍCH HEAd MoJo
na straně 57

KdYŽ SI JoN PoPRvÉ oSTŘÍHAL vLASY, dámy v naší kanceláři HEAd byly v šoku.
Naštěstí nemá styl účesu nic společného se stylem ve vzduchu. A pokud ano, tak se 
díky němu stala Jonova jízda ještě agresivnější. A stejně tak jeho vybavení. vítejte 
u dalšího Moja.

-25°



STYL vLÁdNE! Ale to neznamená, že to zvládnete s jakýmkoli starým kusem 
dřeva s punkovým designem. Pokud chcete čistý odraz, klidný let a hladké 
přistání, budete potřebovat vybavení, které bude naprosto splňovat požadavky  
na stabilitu, držení hrany a lehkost. Představujeme vám létací esa 2007+ firmy 
HEAd. 

URVi TROCHU 
VZDUCHU.

Č. výr. 311467

MOJO 90
tuhé se setkává s měkkým, pohyblivé s hladkým. 
Podle našeho názoru nejlepší all-round lyže pro 
park & prašan na trhu, doplněné o novou grafiku  
a ještě rychlejší skluznici UHM C.

délka:  166–176–186–193
Rozměry: 124–89–117 při délce 176
Rádius: 20.2 při délce 176
výbava: karbonový plášť
 skluznice  UHM C
 odolná konstrukce
vázání: HEAd Mojo 15 (bílá/černá)

It’s a bIRD,

It’s a PLane...

NovÉ vYBAvENÍ do PARKU 2007+
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ALL MoUNTAIN FREERIdE

Č. výr. 311757

MONSTER
iM 82 Sw
Špička a pata těchto lyží jsou téměř jako dvojčata. 
byly vyrobeny pro jezdce, kteří se chtějí ponořit  
do divočiny, ale nechtějí zcela ztratit kontakt  
s civilizací. nová plně vyztužená konstrukce bočnice. 
Poměr prašanu a sjezdovek: 70/30. 

délka:  150–161–172–183
Rozměry: 122–82–108 při délce 172
Rádius: 17.7 při délce 172
Výbava: sendvičová konstrukce
 technologie Intelligence
 technologie Liquidmetal
 strukturovaná skluznice UHM C
vázání: HEAd Ld 12 wide brake 
 (stříbrná/černá)

Č. výr. 311707

MONSTER
iM 88 Sw
opravdová pecka mezi jezdci našeho mezinárodního fre-
eridového týmu. Monster profičí každé koryto a vysměje 
se každé bouli. nová plně vyztužená konstrukce bočnice. 
Poměr prašanu a sjezdovek: 80/20. 

délka:  164–175–186
Rozměry: 126-88-112 při délce 175
Rádius: 19.2 při délce 175
Výbava: sendvičová konstrukce
 technologie Intelligence
 technologie Liquidmetal
 strukturovaná skluznice UHM C
vázání: HEAd Ld 12 wide brake 
 (stříbrná/černá)

Č. výr. 311807

MONSTER
iM 78 Sw
Hladové freeridové lyže do všech terénů s dobrým 
záběrem na svazích a monstrózní chutí na prašan. 
nová plně vyztužená konstrukce bočnice. Poměr 
prašanu a sjezdovek: 50/50. 

délka:  165–171–177–183
Rozměry: 124-78-110 při délce 171
Rádius: 14.6 při délce 171
Výbava: sendvičová konstrukce
 technologie Intelligence
 technologie Liquidmetal
 strukturovaná skluznice UHM C
vázání: HEAd Ld 12 wide brake 
 (stříbrná/černá)

-2�°

NovÉ vYBAvENÍ do PRAŠANU 2007+

WHo’s aFRaID oF
tHe MonsteR?

MONSTER
NEBEZPEČNĚJŠÍ NEŽ KdY PŘEdTÍM. Když začali lidé o lyžích Monster od firmy 
HEAd hovořit jako o <<freeridové klasice>>, rozhodli jsme se s tím něco udělat. 
Model 2007+ Monster, vyztužený novou technologií dutých skleněných vláken 
HEAd AIRCoAT, přichází s nižší hmotností a větší pohyblivostí a záběrem, než kdy 
předtím. To znamená jediné: Přejdi na širší Monster, aniž bys obětoval výkon na 
svahu! 



AIRCoAT  2007+
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O 40% LEHčÍ – běžná vlákna jsou plná, zatímco  
vlákna AIRCoAT jsou dutá. To snižuje celkovou 
hmotnost skleněných vláken v lyži až o 40%.
A protože v lyži je hodně skla, rozdíl je veliký.

STEJNÁ PEVNOST - duté vlákno má jak vyšší mez 
pevnosti v tlaku, tak vyšší specifickou pevnost než 
jakékoli pevné vlákno. díky tomu je skleněné vlák-
no minimálně stejně tak pevné jako běžné, plné 
vlákno.

VÍCE POHYBLIVOSTI  - kombinace nižší hmotnosti 
a zvýšené pevnosti dutých skleněných vláken má 
za následek větší houževnatost a pohyblivost lyže. 
dutá skleněná vlákna jsou citlivější a rychlejší jak 
při absorpci, tak při přenosu energie do i z hran 
vašich lyží.

SUPERLEHkÉ

SUPERPEVNÉ

SUPERPOHYBLiVÉ

zatímco se všichni snaží odlehčit jádro svých lyží, 
my jsme se rozhodli naplnit okolní skleněná vlákna  
vzduchem. AIRCOAT znamená, že naše vlákna jsou 
dutá. Díky tomu jsou naše 2007+ freeridové a uni-
verzální lyže superlehké, ale také extrémně pohyblivé 
a zároveň pevné. tato technologie, která se používá i   

v leteckém průmyslu, je hlavním důvodem, proč lyže 
vybavené technologií AIRCOAT (jako např. nový profe-
sionální model Jona olssona nebo nová řada Xenon) 
budou příští rok s největší pravděpodobností nejlehčími 
lyžemi na trhu.

SUPERLEHkÉ + SUPERPEVNÉ = SUPERPOHYBLiVÉ

DUTÁ VLÁkNA BĚŽNÁ VLÁkNAo 40% 
lehčí

STEJNÁ 
PEVNOST

VÍCE 
POHYBLi-

VOSTi



sUPeRPeVné.

bývalo zvykem, že “širší lyže” znamenalo automaticky “těžší  
a pomalejší lyže”. Díky technologii skleněných dutých vláken aIRCoat 
jsme ale s touto <<tradicí>> skoncovali. Použití AIRCOAT v našich 
lyžích XENON vám dá zapomenout na tu zátěž navíc. Už žádná za-
vazadla přes váhu.

LéTEJTE NALEHKO.

AIRCoAT  2007+



abyste zjistili, o čem je naše koncepce univerzál-
ních lyží, musíte vyzkoušet jedny z našich nových 
Xenonů. nejprve začneme s trochu širší platformou, 
pak přidáme zabijácké vykrojení a nakonec použijeme 
technologii skleněných dutých vláken AIRCOAT. 
Výsledkem je extrémně pohyblivá lyže s vysokým 

stupněm stability, která v čerstvém sněhu nádherně 
plave. Je to jako když se spojí all-mountain freeriding 
a slalom. nebo jako když se skloubí sportovní auto  
a sUV. a s největší pravděpodobností se to nepodobá 
ničemu, na čem jste lyžovali dříve. 

Č. výr. 310517

XENON Xi 9.0
Č. výr. 310557

XENON Xi 7.0

Technologie dutých skleněných vláken AIRCoAT byla 
původně vyvinuta pro modely lyží HEAd, určené pro 
Park & Prašan – cílem bylo odlehčit široké lyže a učinit je 
pohyblivějšími. Ale proč by univerzální lyže nemohly těžit 

z tohoto průkopnického technologického skoku? Na-
konec rekreační lyžaři mají také právo jezdit na nejlehčích 
a nejcitlivějších lyžích. Nejen létat vzduchem, ale také lé-
tat dolů po svahu.

ŽÁDEJTE SVŮJ AIRCOAT.

NovÉ vYBAvENÍ AIRCoAT
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NOViNkA:
XENON

Č. výr. 310517

XENON Xi 9.0
NOVINKA! Xi 9.0 je nejširší, nejlehčí a nejradikálněji přizpůsobený 
model z naší zbrusu nové řady Xenon. tyto lyže jsou široké, ale  
s opravdu radikálním vykrojením. Lehké a pohyblivé, a přitom stabilní. 
Rychlé na ledu a bezproblémové v břečce i na neupraveném povrchu. 
Pravá revoluce v multifunkčnosti pro masy!

délka:  149–156–163–170–177
Rozměry: 127–75–112 při délce 170
Rádius: 12.8 při délce 170
výbava:  technologie dutých skleněných vláken aIRCoat
 HGt2
 konstrukce X-Frame
 technologie Intelligence
 technologie Liquidmetal
 Integrovaný systém Railflex
 strukturovaná skluznice UHM C
vázání: HEAd RFd 12 (stříbrná/modrá/citrónová)

Č. výr. 310557

XENON Xi 7.0
NOVINKA! Model Xenon Xi 7.0 je kombinací tvaru Xenon a výkonu 
aIRCoat za naprosto bezkonkurenční cenu. Jste připraveni poznat,  
o čem bude lyžování příští rok?

délka:  149–156–163–170–177
Rozměry: 124–73–108 při délce 170
Rádius: 13.5 při délce 170
výbava: technologie dutých skleněných vláken aIRCoat
 HGt1
 konstrukce X-Frame
 technologie Intelligence
 technologie Liquidmetal
 Integrovaný systém Railflex
 strukturovaná skluznice UHM C
vázání: HEAd RF 11 (stříbrná/červená)

NovÝ dRUH ALLRoUNd vÝKoNU. zaprvé - lyže HeaD Cyber prakticky vynalezly carving. řada HeaD C-line  pak v tomto seg-
mentu vyvolala revoluci tím, že se carvingová lyže stala všestranější a příjemnější pro allround. U 2007+ jsme se rozhodli opět změnit 
pravidla, a to se zbrusu novou řadou Xenon. neptejte se proč, ale každý, kdo si vyzkoušel prototyp nového HeaD Xenonu, se vrátil 
s velkým výkřikem <<Heuréka>>. Po věcné stránce jsou Xenony zcela novým druhem multi-condition nástroje s trochu širším tělem, 
minimalizovanou hmotností a maximalizovanou pohyblivostí (zejména modely vyšší třídy s aIRCoat). Po každé jízdě vás přinutí 
zvolat <<to byla moje životní jízda! >>. 

NovÉ vYBAvENÍ AIRCoAT 2007+
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Č. výr. 310607

XENON Xi 5.0
NOVINKA! Maximální výkon se spojil s maximál-
ním požitkem. tyto multi-condition lyže Xenon vás 
svezou dolů z kopce tak, jak byste si nikdy nepo-
mysleli - pohyblivě, plynule a sportovně.

délka:  142–149–156–163–170–177
Rozměry: 118-71-103 při délce 170
Rádius: 14.9 při délce 170
výbava: Plášť Power Carbon
 konstrukce X-Frame
 technologie Intelligence
 technologie Liquidmetal
 Integrovaný systém Railflex
 skluznice  UHM C
vázání: HEAd RF 11 (stříbrná/modrá)

Č. výr. 310657

XENON Xi 3.0
NOVINKA! toto je vrchol pro bread & butter zákazní-
ka. Model Xenon Xi 3.0 kombinuje naši zbrusu novou 
koncepci Xenon multi-condition s některými solidními 
technologiemi a především s nepřekonatelnou cenou. 

délka:  142–149–156–163–170–177
Rozměry: 118-71-103 při délce 170
Rádius: 14.9 při délce 170
výbava: Plášť Power Fiber
 konstrukce X-Frame
 Integrovaný systém Railflex 
 skluznice e černá
vázání: HEAd RF 11 (stříbrná/červená)

Č. výr. 310707

XENON X 2.0
NOVINKA! Univerzální lehká a pružná lyže Xenon  
se širokou škálou možností. Pro sportovně rekreační 
jezdce, vhodná do všech terénů.

délka:  142–149–156–163–170–177
Rozměry: 118-71-103 při délce 170
Rádius: 14.9 při délce 170
výbava: Plášť Power Fiber
 konstrukce X-Frame
 Carve Plate 9 sLR
 skluznice e černá
vázání: HEAd 100 SL (stříbrná/černá)

Č. výr. 310757

XENON X 1.0
NOVINKA! Lyže s vynikajícím ovládáním (především 
hladkými oblouky) a s vyváženým harmonickým 
pružením. Pro rekreační jezdce, kteří si chtějí užít 
skvělou jízdu v každém terénu.

délka:  142–149–156–163–170–177
Rozměry: 110-67-99 při délce 170
Rádius: 15.7 při délce 170
výbava: konstrukce X-Frame
 Carve Plate 9 sLR 
 skluznice e černá
vázání: HEAd 100 SL (stříbrná/černá)

MULTI-CoNdITIoN

-33°



AGGRESSIvE ALL MoUNTAIN  2007+



vybavení 2007+ na sněhu roku 2006. Testovací jezdci T.P. a J.L.  
startují na lyžích HEAd na Hintertuxu.

AGGRESSIvE ALL MoUNTAIN
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GRRRR
RRR

VŠeCHno Je to o PoHonU. kdyby lyže měly motory, tak bychom tu psali o koňských silách, kroutícím mo-
mentu a přenosu hnací síly. Jenže my lyžaři se spoléháme na gravitační sílu, která nás žene dolů z kopce, proto 
se budeme věnovat pohonu. aggressive all-Mountain je kategorie lyží HeaD, ve které se maximální rychlost 
snoubí s maximální univerzálností a maximálním ovládáním. kategorie lyží s pohonem všech kol, s turbod-
mychadlem a se sportovním odpružením. 

Č. výr. 311007

CHIP XRC
Vyladěný čip: tak jako čip s dobrým výkonem dá vašemu autu 
sílu, tyto lyže XRC s vyladěným čipem dají vašemu lyžování 
dobrou dávku točivého momentu. Vlajková loď řady 2007+ 
XRC - extázi vyvolávající drtič do všech terénů.

délka:  149–156–163–170–177
Rozměry: 115–68–101 při délce 170
Rádius: 14.3 při délce 170
výbava: technologie Intelligence CHIP
 sendvičová konstrukce Worldcup
 technologie Liquidmetal
 strukturovaná skluznice UHM C
 Integrovaný systém Railflex
Vázání: HEAd RFd 14 (černá/chrom-oranžová)

Č. výr. 311057

iXRC 1200
zrychlení a jízdní vlastnosti pro maximální povzbuzení vašeho 
metabolismu. Model 2007+ iXRC 1200 byl vyvinut pro 
zkušené lyžaře, kteří jsou pokaždé, když sesednou z vleku, 
připraveni vyzvat na souboj nejen kopec, ale i své vlastní 
možnosti.

délka:  149–156–163–170–177
Rozměry: 115–68–101 při délce 170
Rádius: 14.3 při délce 170
výbava: technologie Intelligence
 sendvičová konstrukce Worldcup
 technologie Liquidmetal
 strukturovaná skluznice UHM C
 Integrovaný systém Railflex
vázání: HEAd RFd 12 (stříbrná/modrá/citrónová)

NovÉ A AGRESIvNÍ ALL MoUNTAIN vYBAvENÍ 2007+
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Č. výr. 311107

iXRC 800
sportovní vůz se šestistupňovou sekvenční 
převodovkou pro jezdce, který je zvyklý čekat na své 
kamarády dole u vleku.

délka:  149–156–163–170–177
Rozměry: 118–68–104 při délce 170
Rádius: 13.2 při délce 170
Výbava: technologie Intelligence
 Metal Jacket
 technologie Liquidmetal
 strukturovaná skluznice UHM C
 Integrovaný systém Railflex
vázání: HEAd RFd 12 (stříbrná/červená)

Č. výr. 311157

iXRC 500
Hledáme řidiče: Model iXRC 500 je extrémně 
všestranný sporťák pro jezdce, kteří touží vymačkat 
z každé zatáčky více rychlosti.

délka:  149–156–163–170–177
Rozměry: 114–68–98 při délce 170
Rádius: 15.3 při délce 170
Výbava: technologie Intelligence
 Plášť Power Carbon
 technologie Liquidmetal
 skluznice  UHM C
 Integrovaný systém Railflex
vázání: HEAd RF 11 (stříbrná/černá)

Č. výr. 311207

iXRC 300
extrémně všestranné lyže pro ambiciózní all moun-
tain jezdce se spoustou výkonu nazbyt.

délka:  142-149–156–163–170–177
Rozměry: 114–68–98 při délce 170
Rádius: 15.3 při délce 170
Výbava: technologie Intelligence
 Plášť Power Fiber
 skluznice  UHM C
 Integrovaný systém Railflex
vázání: HEAd RF 11 (stříbrná/modrá)

AGGRESSIvE ALL MoUNTAIN
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wOMEN’S
THANG 

Č. výr. 312007

POwER THANg
Mrštné, moderní, závodní carvingové lyže pro ženy, které chtějí 
při jakýchkoli rychlostech krojit precizní, energické oblouky  
a pod nohama chtějí mít skálopevný pocit. 

délka:  156–163–170–177
Rozměry: 111–66–97 při délce 163
Rádius: 14.2 při délce 163
výbava: technologie Intelligence
 sendvičová konstrukce Worldcup
 technologie Liquidmetal
 závodní strukturovaná skluznice UHM C
 Deska Carve Plate 13
vázání: HEAd Gold Thang 12 Ld (zlatá/černá)

TO JE DOBRÝ THANg! Upřímně řečeno - když jsme před třemi roky zakládali mezinárodní ženský tým HEAD, tak jsme si nebyli 
zcela jisti, co máme očekávat. Členky týmu přišly z různých zájmových skupin, ve kterých největší hluk dělali většinou chlapi, a tak 
bylo skutečně velkým překvapením vidět tuto skupinu žen důsledně (!), tiše (!!) a společně (!!!) pracovat na vývoji opravdu revolučního 
výrobku. Pánové, je nám líto, ale tady jste dostali za vyučenou. 

NovÉ vYBAvENÍ PRo ŽENY 2007+
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Č. výr. 312217

EVERY THANg
Pravé multi-condition lyže pro jakýkoli terén – neuvěřitelně lehké  
a zároveň stabilní. Všestranné lyže pro pokročilé až zkušené 
lyžařky, které chtějí jedno skvělé svezení po celou délku kopce.

délka:  149–156–163–170
Rozměry: 122–72–106 při délce 156
Rádius: 11.0 při délce 156
Výbava: Technologie dutých skleněných vláken AIRCOAT
 HGt1
 konstrukce X-Frame
 technologie Intelligence
 technologie Liquidmetal
 Integrovaný systém Railflex
 skluznice  UHM C
vázání: HEAd Sure Thang 9 RF 
 (stříbrná/zlatá/fialová)

Č. výr. 312287

COOL THANg
Lyže, které plynule a snadno zatáčí, a které jsou 
ženě vždy při ruce, když se její schopnosti zlepšují. 
bohatýrské lyže pro ženy, které se chtějí plynule 
klouzat, cítit pohyblivost a skvělé držení hrany. 

délka:  142–149–156–163–170
Rozměry: 116–70–102 při délce 156
Rádius: 12.3 při délce 156
Výbava: technologie Intelligence
 konstrukce X-Frame
 Plášť Power Carbon
 skluznice  UHM C
 Integrovaný systém Railflex
vázání: HEAd Sure Thang 9 RF 
 (bílá/aqua)

Č. výr. 312357

FINE THANg
zdroj sebedůvěry pro ženy, které chtějí zatáčení bez 
námahy a hladkou jízdu.

délka:  142–149–156–163–170
Rozměry: 112–67–97 při délce 156
Rádius: 12.9 při délce 156
Výbava: technologie Intelligence
 konstrukce X-Frame
 Plášť Power Fiber
 skluznice  UHM C
 Integrovaný systém RaILFLeX
vázání: HEAd Sure Thang 9 RF 
 (stříbrná/zlatá/fialová)

woMEN’S THANG

-39°



Č. výr. 312407

LITE THANg
superlehká, poddajná lyže pro ženy, které si užívají 
hor pro zábavu a pro zdraví. s méně než 4 000 gramy 
hmotnosti páru (147 cm) se jedná pravděpodobně  
o nejlehčí lyže a vázání na trhu.

délka:  139–147–155–163
Rozměry: 106–65–93 při délce 155
Rádius: 14.0 při délce 155
výbava: konstrukce X-Frame
 Integrovaný systém Railflex Lite
vázání: HEAd Lite Thang 9 RFL 
 (bílá/zelená)

-�0°
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woMEN’S THANG



GENERACE 2007+
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Čím jste mladší, tím více vzhlížíte k profesionálům.
Bode a Robin při společné jízdě na vleku.

ZAČÍNÁME



Č. výr. 312507

wORLDCUP gS
TEAM
Pro děti, jejichž jediným cílem je letět z kopce vedle své dospělé 
konkurence. Špičkové lyže pro skvělé závodníky - juniory.

délka:  130–135–140–…–…–165–170–173
Rozměry: 98–63–84 při délce 140
Rádius: 14.5 při délce 140
výbava: noVInka! RD závodní vrchní vrstva 
 World Cup sendvičová konstrukce
 technologie Liquidmetal
 závodní strukturovaná skluznice UHM C
 Deska Carve Plate 14
vázání: HEAd FF+ 11 (signální červená/bílá)

Č. výr. 312527

wORLDCUP SL
TEAM
Vyrobeny pro děti orientované na slalom. Lyže, se kterými 
profrčíte mezi slalomovými brankami, uděláte dojem na své vrste-
vníky a vyhrajete krajský přebor.

délka:  121–131–136–141–146–151–156
Rozměry: 110–63–96 při délce 141
Rádius: 10.3 při délce 141
výbava: noVInka! RD závodní vrchní vrstva 
 World Cup sendvičová konstrukce
 technologie Liquidmetal
 závodní strukturovaná skluznice UHM C
 Deska Carve Plate 14
vázání: HEAd FF+ 11 (signální červená/bílá)

MLADÉ
PUŠkY

Č. výr. 312577

wORLDCUP RACE
Vstupenka na stupně výtězů v posledním školním závodě 
sezóny. skvělý all-round výkon díky střednímu vykrojení.

délka:  120–130–140–150–160
Rozměry: 108–64–92 při délce 140
Rádius: 10.1 při délce 140
výbava: noVInka! Vrchní vrstva typu hadí kůže
 torzní box s dřevěným jádrem
 konstrukce X-Frame
 skluznice  UHM C
vázání: HEAd SL 75 (signální červená/černá)

RoCk staR MateRIaL

MIŘTE vYSoKo! ČÍM vÍCE dĚTÍ BUdE CHTÍT BÝT JAKo BodE MILLER NEBo JoN 
oLSSoN, tím lepší bude sport. Proto HeaD každoročně investuje do vývoje lyží pro juniory. 
naším cílem je učinit produkt s nejlepším výkonem maximálně dostupným. nechceme totiž, 
aby visačka s cenou byla jediným důvodem, proč by příští bode nebo Jon nikdy nezačali  
s lyžováním. 

NovÉ vYBAvENÍ PRo JUNIoRY 2007+
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Č. výr. 312647

SUPERSHAPE
TEAM
Lehoučké lyže se skvělým poddajným průhybem pro 
děti, které jsou připraveny projíždět se po horách ve stylu 
dospělých.

délka:  67-77-87–…–…–137–147–157
Rozměry: 103-65-90 při délce 127
Rádius: 9.6 při délce 127
Výbava: NOVINKA! Vrchní vrstva typu hadí kůže
 konstrukce X-Frame
 skluznice e černá
vázání: HEAd SL 45 (signální červená/černá)

Č. výr. 312687

XENON TEAM
Multi-condition výkonné lyže pro děti, které chtějí <<násle-
dovat vůdce>>, kamkoli pojede...

délka:  67–77–87–…–…–137–147–157
Rozměry: 103-65-90 při délce 127
Rádius: 9.6 při délce 127
Výbava: NOVINKA! Vrchní vrstva typu hadí kůže
 konstrukce X-Frame
 skluznice e černá
vázání: HEAd SL 45 (signální červená/černá)

Č. výr. 312807

SUPERSHAPE
TEAM SYSTEM
Lehoučké lyže se skvělým poddajným průhybem. Přicházejí  
s integrovanou základnou Junior Railflex, která roste spolu  
s nohama vašich ratolestí bez nutnosti zakoupení dalšího vázání.

délka:  107–117–127–137–147
Rozměry: 103–65–90 při délce 127
Rádius: 9.6 při délce 127
Výbava: Integrovaný systém Railflex Lite
 NOVINKA! Vrchní vrstva typu hadí kůže
 konstrukce X-Frame
 skluznice e černá
vázání: HEAd RFL 7.5 (signální červená/černá)

Č. výr. 312707

SwEET THANg
barevné lyže pro malá děvčátka, která mají ráda sníh 
a začínají prozkoumávat svahy.

délka:  67–77–87–97–107–117–127–137
Rozměry: 103-65-90 při délce 127
Rádius: 9.6 při délce 127
Výbava: konstrukce X-Frame
 skluznice e černá
vázání: HEAd SL 45 (bílá)

ZAČÍNÁME
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Nová vázání HEAd. didier Cuche, Marco Büchel a Ambrosi Hoffmann 
stojí frontu na svá nová vázání HEAd. -��°



od ALPSKÉHo ZÁvodĚNÍ Po ENERGICKÉ JUNIoRY. od prvního dne pokrývá sortiment 
vázání HEAD celou škálu od a do z: od gladiátorů světového poháru, jako je bode Miller, po 
malého Johnnyho smithe. naši konstruktéři vázání, bot a lyží dali své HLaVy (HeaDs) dohromady 
a nalezli tu správnou rovnováhu mezi výkonem, vybavením a barvami tak, aby každá případná 
kombinace vypadala a fungovala co nejlépe.

NOVÁ
VÁZÁNÍ

ZÁVODĚNÍ
PŘEkONÁVÁNÍ RYCHLOSTNÍ BARiÉRY.

Č. výr. 100011  signální červená/bílá
Č. výr. 100012  bílá/zelená

FREEFLEX PLUS 14
výška postoje: 21 mm
dIN: 4 – 14
výbava: Freeflex Plus
 abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata LD
 Špička LD se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

Č. výr. 100013  signální červená/bílá
Č. výr. 100014  bílá/zelená

FREEFLEX PLUS 11
výška postoje: 21 mm
dIN: 3 – 11
výbava: Freeflex Plus
 abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata Control
 Špička LD se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

bode Miller je známý svým elánem a kreativitou při 
posouvání hranic alpského lyžování. to, že se připojil k 
týmu HeaD, není samozřejmě jen zásluhou našich lyží. 

Je to celá sestava HeaD, co přesvědčilo bodeho Millera, aby  
vstoupil na naši palubu. ostatně -  na svahu vkládá svůj 
život do rukou našeho vázání Freeflex.

keeP CHILLeD!

NovÁ vÁZÁNÍ 2007+
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Č. výr. 100010  signální červená/bílá

FREEFLEX PLUS 17
výška postoje: 21 mm
dIN: 6 – 17
Výbava: Freeflex Plus
 abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Diagonální pata
 Špička aeRo se systémem tRP
 Race Diagonal
 Dura-Coating
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NOViNkA! VÁZÁNÍ HEAD.
gECKO SE POTKÁVÁ S T-REXEM. konečně můžeme dokonce 
i našim týmovým jezdcům dát lekci ve stylu. Představujeme  
vám nové vázání HEAD. Po tyRoLII zdědilo všechny nejnovější 
bezpečnostní prvky - abs, Diagonální patu i Diagonální špičku. 
ale vázání HEAD jde ještě dál. Je to vázání, které se nechalo in-

spirovat nejmrštnějšími a nejpůsobivějšími ještěry. Vázání, které se 
dokonale hodí k řadě lyží HEAD. a vázání, které se svým zbrusu 
novým systémem SPEEDRAIL vytváří nové standardy pohodlí. 
HEAD RAILFLEX II - s technologií vázání TYROLIA. 

 KLoUZÁNÍ Po KoLEJNIČKÁCH

systém RaILFLeX II, nesoucí podpis firmy HEAD, má všechny prvky 
RaILFLeX, které znáte ze systému TYROLIA RaILFLeX II. Perfektně 
pasuje k základně RaILFLeX, přičemž zachovává charakteristiky lyže 
a umožňuje jí volně pružit.

MoNTÁŽ BEZ vRTÁNÍ

namontovat vázání na základnu HeaD RaILFLeX II je velice snad-
né. Prostě ho nasunete na kolejničky, dotáhnete jeden šroub  
a můžete vyrazit! 

SKVĚLé OVLÁDÁNÍ. se základnou RaILFLeX, dokonale vy-
rovnanou v upínací části lyže, se síla rozkládá rovnoměrně po celé  
délce lyže. Hladší jízda a více síly při kontrole vašich lyží jsou toho 
přirozeným důsledkem.

OPTIMÁLNÍ PŘENOS SÍLY. s vázáním, pevně namontovaným na 
základně RaILFLeX, je přenos síly z boty na hranu ještě výraznější.

SYSTéM RAILFLEX II

DVOJITÝ FREEFLEX. Volně plovoucí odpružení “Dvojitý Freeflex” 
je založeno na dvou elementech: zaprvé, oboustranné obdélníkové 
otvory v základně RaILFLeX umožňují lyži pružit. zadruhé - klou-
zavé jednotky špičky a paty poskytují jěště více volnosti a zajišťují, 
že tlak na špičku a patu zůstává konstantní pro větší bezpečnost 
a výkon.

oKAMŽITÉ NASTAvENÍ PodLE vELIKoSTI
BoTY A vÝKoNU
.
zvolte svou délku chodidla - otevřete páčku - posuňte špičku a patu 
do požadované polohy - zavřete páčku - zkontrolujte tlak směrem 
dopředu - a je to.

Pro optimální výkon může být střed boty nastaven přes lyži: 
+ 15 mm dopředu pro nižší rychlosti
 0 mm pro all-round jízdu 
- 15 mm zpět pro vyšší rychlosti

NovÁ vÁZÁNÍ 2007+



NOViNkA! VÁZÁNÍ HEAD.

SYSTÉM SPEEDRAiL
DĚLÁ ZE ŠROUBOVÁKŮ POUHé DOPLŇKY.

VÁZÁNÍ HEAD JSOU NA SVĚTĚ TEPRVE ROK A UŽ SE STALY 
MĚŘÍTKEM VE SVéM OBORU. systém SPEEDRAIL nejen že sráží čas 
potřebný k nastavení téměř k nule, ale zároveň vám umožňuje seřídit 
vázání zákazníků jen jedním pohybem. SPEEDRAIL je kompatibilní se 
všemi lyžemi Railflex II.

Výhoda SPEEDRAILu spočívá v tom, že lyže prodávané v maloobcho-
dech mohou být vystaveny jako komplet s vázáním a mohou být snadno 
seřízeny při prodeji u pultu. navíc - lyže z maloobchodu a předváděcí lyže 
se už nemusí lišit. Jakékoli maloobchodní lyže se SPEEDRAILem mohou 
být snadno použity jako předváděcí lyže.  

otevřete páčku sPeeDRaIL.

nastavte vázání tak, že budete posouvat špičku a patu, 
dokud nebude nastavena správná délka boty.

Jednoduše zavřete páčku a váš zákazník může vyrazit.

1

2 3

4

1

32

4
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REVOLUCE! A EVOLUCE! Mít vlastní  řadu vázání HEAD je pro 
nás revoluce. Lyže, vázání a boty HEAD nyní tvoří jeden kompletní 
a dokonalý celek. Práce našeho oddělení Výzkumu a Vývoje a úsilí 
konstruktérů i prodejců je nyní soustředěno pod jednou silnou 
značkou.

zároveň jsme hrdi na skutečnost, že vázání HEAD neustále čerpají z techno- 
logie vázání TYROLIA, která přináší nejpropracovanější standardy 
bezpečnosti a pohodlí. Nová vázání HEAD, jejich kvalita a funkčnost  
tak splňují normu ISO 9001:2000.

ŠkOLA VÁZÁNÍ 07+

FREEFLEX

BEZPEčNOST

záruka odpovídajícího výkonu, bezpečného ovládání lyže, a tím 
snížení rizika zranění.

POHODLÍ

zvýšená kontrola lyží při vysokých rychlostech během závodů.

FREEFLEX PLUS

BEZPEčNOST

záruka odpovídajícího výkonu, bezpečného ovládání lyže, a tím 
snížení rizika zranění.

POHODLÍ

zvýšená kontrola lyží při vysokých rychlostech během závodů.

ŠPIčKA DIAgONAL

FULL DIAgONAL

Inteligentní 180º akce uvolnění jak horizontálně, tak vertikálně. Maximální 
bezpečnost při pádech, při kterých dochází ke zkroucení dolních končetin.

RACE DIAgONAL

Špička Diagonal, vylepšená pro závodní účely. Vyšší vertikální uvolňovací síla 
než horizontální je dána vyššími silami v záklonu při závodění.

VÝKON

Pružinový mechanismus redukuje vibrace v lyži při vysokých rychlo-
stech, zejména v extrémních situacích,např. po ostrých zatáčkách  
a stlačeních kdy dochází k protipružení.  

VÝKON

Pružinový mechanismus redukuje vibrace v lyži při vysokých rychlo-
stech, zejména v extrémních situacích,např. po ostrých zatáčkách  
a stlačeních kdy dochází k protipružení.  

NovÁ vÁZÁNÍ 2007+



PATA DIAgONAL

BEZPEčNOST

s rozsahem uvolnění 150º  uvolňuje Pata Diagonal přímo do směru pádu a snižuje 
tlak na kolena a vazy.

POHODLÍ

Chytře zkonstruovaný diagonální uvolňovací excentr pro snadné nazouvání.

VÝKON

Dokonale vyvážená fixace paty ve všech směrech umožňuje vysokou úroveň přenosu 
síly bez nežádoucího vypínání.

ABS SYSTEM

BEZPEčNOST

Uvolnění bez tření významně snižuje porušení vazů při dopředných pádech  
s krutem. Dokonalé uvolnění bez ohledu na teplotu, obutí, námrazu nebo nečistoty 
na vázání.

POHODLÍ

samočistící design a bezúdržbová úprava.

VÝKON

nejlepší výsledky při nezávislém testování bezpečnosti. Udělena znaČka neJVyŠŠí 
kVaLIty tÜV. 

SYSTéM ŠPIčKY TRP

BEZPEčNOST

4-válečkový klešťový systém HeaD zůstává vždy flexibilní, absorbuje krátké nárazy 
do špičky a automaticky provádí vystředění boty. Dokonalá 180º  akce uvolnění 
umožňuje až o 30% vyšší zádržnou sílu, aniž by došlo ke snížení bezpečnosti.

POHODLÍ
snadné nastupování a dokonalé vystředění boty bez ulpívání sněhu nebo 
nečistot.

VÝKON

Pozitivní přenos síly, perfektní silové spojení mezi botou a vázáním (o 30% lepší 
přesnost vystředění než u běžných excentrů).

-53°
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HEAD RAiLFLEX ii 
SPEEDRAiL DĚLÁ ZE 
ŠROUBOVÁkŮ POUHÉ DOPLŇkY.

Č. výr. 100015  černá/chrom-oranžová

RFD 14
výška postoje: 35 mm (system)
dIN: 4 – 14
výbava: Dvojitý Freeflex
 sPeeDRaIL
 abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata LD
 Špička aeRo se systémem tRP
 Race Diagonal
 Dura-Coating

Č. výr. 100018  stříbrná/červená
Č. výr. 100019  stříbrná/modrá/citrónová

RFD 12
výška postoje: 35 mm (system)
dIN: 3.5 – 12
výbava: Dvojitý Freeflex
 sPeeDRaIL
 abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata LD
 Špička sL HeaD se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

Po vzoru Railflexu II mají všechna RFD vázání HeaD nový SPEED-
RAIL. Vystavte své lyže i s vázáním a nastavte je podle boty. Rychlý, 
lehký a ultraspolehlivý all-mountain Výkon.

NovÁ vÁZÁNÍ 2007+
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Č. výr. 100023  stříbrná/černá
Č. výr. 100024  stříbrná/modrá
Č. výr. 100025  stříbrná/červená

RF 11
výška postoje: 33 mm (system)
dIN: 3 – 11
Výbava: Dvojitý Freeflex
 SPEEDRAIL
 abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata sL HeaD
 Špička sL HeaD se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating
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Č. výr. 100022  stříbrná/černá

RFD 11 DEMO
výška postoje: 35 mm (system)
dIN: 3 – 11
výbava: one touch system
 single Code
 Dvojitý Freeflex
 abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata LD
 Špička sL HeaD se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

Č. výr. 100028  signální červená/černá

RFL 7.5
výška postoje: 27.5 mm (system)
dIN: 2 – 7.5
výbava: Dvojitý Freeflex
 abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata sL Lite
 Špička sL Lite se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

DEMO
STAČÍ JEDEN DOTYk.
Ukázková vázání HEAD představují opravdové pohodlí za pochodu. říkáme tomu <<Nastavení středu na jeden dotyk >>.  
V kombinaci s orientací single Code a volitelnou integrací čárového kódu se tak předvádění a pujčování lyží stane bezproblémo-
vou a ziskovou záležitostí. 

RAiLFLEX LiTE  
JEŠTĚ LEHČÍ ČLEN RODiNY RAiLFLEX.
Systém HEAD Railflex Lite nabízí totéž co Railflex II - kromě toho, že je lehčí, 
kratší a užší. byl navržen speciálně pro lehčí jezdce, ženy a pokročilou mládež.

Č. výr. 100029  signální červená/černá

RFL 4.5
výška postoje: 27,5 mm (system)
dIN: 0.75 – 4.5
výbava: Dvojitý Freeflex
 Pata sL kid
 Špička sL kid se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

NovÁ vÁZÁNÍ 2007+
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PARk & PRAŠAN
LET NAD HLAVOU.
Vázání HEAD pro park & prašan byla vytvořena tak, aby byla co možná nejlehčí, 
co nejvíc nízkoprofilová a co možná nejbezpečnější. když jezdci jako Jon olsson 
letí tak vysoko. 

Č. výr. 100036  bílá/černá

MOJO 15
výška postoje: 21 mm
dIN: 5 – 15
výbava: abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata Diagonal
 Špička aeRo se systémem tRP
 Race Diagonal
 Dura-Coating
 Power brake LD wide 93

Č. výr. 100037  bílá/černá

MOJO 11
výška postoje: 21 mm
dIN: 3 – 11
výbava: abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata SL HeaD
 Špička sL HeaD se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating
 Power brake LD wide 93

Č. výr. 100038  bílá/černá

MOJO 7.5
výška postoje: 21 mm
dIN: 2 – 7.5
výbava: Pata sL Lite
 Špička sL Lite se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating
 sL Junior brake wide 90

-5�°
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Č. výr. 100047  stříbrná/zlatá/fialová
Č. výr. 100048  bílá/aqua

SURE THANg 9 RF
výška postoje: 33 mm (system)
dIN: 2.5 – 9
výbava: Dvojitý Freeflex
 sPeeDRaIL
 abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata SL HeaD
 Špička sL Lite se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

Č. výr. 100049  bílá/zelená

LITE THANg 9 RFL
výška postoje: 31 mm (system)
dIN: 2.5 – 9
výbava: Dvojitý Freeflex
 abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata sL Lite
 Špička sL Lite se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

wOMEN’S THANG
JDEME PRO ZLATO.
Mezinárodní ženský tým HEAD se nechal inspirovat 
úspěchem i okamžitým uznáním produktové řady HEAD 
Women’s thang a věnoval ještě více času a úsilí řadě 
2007+. Nová řada gold Thang firmy HEAD, náš 

vlajkový model, vystupuje jako vázání od žen pro ženy, 
s některými konstrukčními a výkonovými prvky, které jste 
dosud nikde neviděli (např. náše zbrusu nové, sametově 
hebké Flock Coating).

NovÁ vÁZÁNÍ 2007+
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Č. výr. 100046  zlatá/černá

gOLD THANg 12 LD
výška postoje: 21 mm
dIN: 3.5 – 12
Výbava: abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata LD
 Špička sL HeaD se systémem tRP
 Powerbrake wide 85 
 Full Diagonal
 Dura-Coating
 NOVINKA! Flock Coating
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Č. výr. 100041  stříbrná/černá

SL 110 ABS
výška postoje: 21 mm
dIN: 3 – 11
výbava: abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata sL HeaD
 Špička sL HeaD se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

Č. výr. 100043  stříbrná/černá

SL 100
výška postoje: 21 mm
dIN: 3 – 10
výbava: Pata sL HeaD
 Špička sL HeaD se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

SUPERLEHkÉ
LEHČÍ NEŽ SVĚTLO.

Rodina vázání sL od firmy HEAD byla vyvinuta s jediným cílem: vyrobit co možná nejlehčí a 
nejpohodlnější bezpečnostní vázání. tečka.

Č. výr. 100032  signální červená/bílá

LD 12 CYBER
výška postoje: 31 mm
dIN: 3.5 – 12
výbava: Cyber Freeflex
 abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata LD
 Špička sL HeaD se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

Č. výr. 100034  stříbrná/černá

LD 12
výška postoje: 21 mm
dIN: 3.5 – 12
výbava: abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata LD
 Špička sL HeaD se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

LD = 
LiGHT DiAGONAL.
LD je naše nejlehčí vázání Diagonal, které tvoří stan-
dard od zkušených carvingových jezdců (LD 12 Cy-
ber) až po středně pokročilé a pokročilé all-mountain 

lyžaře. Přesvědčte se sami, jak vám toto vázání dokáže 
ulehčit život.

Č. výr. 100035  stříbrná/černá

LD 12 wIDE BRAKE
Vybaveno širší brzdou, aby pasovalo na freeridově orientované lyže.

výška postoje: 21 mm
dIN: 3.5 – 12
výbava: abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata LD
 Špička sL HeaD se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating
 Power Brake Ld wide 93

NovÁ vÁZÁNÍ 2007+
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výška postoje: 21 mm
dIN: 2 – 7.5
výbava: abs - systém pro snadnější vypnutí špičky
 Pata sL lite 
 Špička sL Lite se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

Č. výr. 100055  signální červená/černá
Č. výr. 100056  stříbrná/černá

SL 75
výška postoje: 21 mm
dIN: 2 – 7.5
výbava: Pata sL lite 
 Špička sL Lite se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating

ZAČÍNÁME
MLADÉ PUŠkY 2007+.

Č. výr. 100058  signální červená/černá
Č. výr. 100059  stříbrná/černá
Č. výr. 100060  bílá

SL 45
výška postoje: 15 mm
dIN: 0.75 – 4.5
výbava: Pata sL kid 
 Špička sL kid se systémem tRP 
 Full Diagonal
 Dura-Coating

Jako rodič jistě víte, že investice do bezpečnosti a po-
hody vašich dětí je prioritou číslo 1. Vázání HeaD Junior 
udávají standard a dokonce ho posouvají ještě dále. naše 

vázání 2007+ sL 75 junior přinášejí zbrusu nový celek, který 
je činí pohodlnějším (a patrně bezpečnějším), než jakékoli 
jiné vázání. .

JUst Hot!

Č. výr. 100052  stříbrná/černá

SL 75 ABS

Č. výr. 100057  stříbrná/černá

SL 70 AC
aC = dospělý/dítě – toto vázání bude sedět botám 
dospělého i dítěte. 

výška postoje: 21 mm
dIN: 2 – 7
výbava: Pata sL Junior 
 Špička sL Junior se systémem tRP
 Full Diagonal
 Dura-Coating
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Nové boty: Jon olsson a jeho mašina Mojo.
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RAPTOR
ŠLÉPĚJ BODEHO. i VAŠE.
KoNEČNĚ NĚKdo doSTANE BodEHo MILLERA NA 
KoLENA. Představujeme vám novou řadu HEAD Rap-
tor: zbrusu nová geometrie boty nahrazuje pásek, který 
si bode přetahoval přes manžetu, aby od svých starých 
bot získal více kontroly. tata bota vystihuje naši snahu 
o vývoj, na kterém se bude podílet borec typu bodyho 

Millera. Pokud je bode díky této botě rychlejší, je šance, 
že stejného efektu dosáhnete i vy. Určeno pro profe-
sionální a zkušené lyžaře, kteří usilují o rekordní čas.. 
boty Raptor jsou k dispozici ve dvou různých formách 
(RD a Rs), aby vyhověly všem individuálním 
požadavkům.  

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
výbava:

Flex Index:
velikosti:

sportovci/RD
PU
Racing PRo s nastavitelným jazykem, možností šněrování, 
anatomickou závodní zdravotní stélkou  a suchým zipem 
Double Power
4 šroubované, mikrostavitelné hliníkové přezky
nastavení ohebnosti postoje, dvojitý canting, nastavení 
zadní podpory, tloušťka podešve schválená FIs
140/130/120
235-245-255-265-275-285

Č. výr. 607020

RAPTOR 130 RD
RACINg PRO

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
výbava:

Flex Index:
velikosti:

Profesionálové/Rs
PU
Performance PRo s anatomickou závodní zdravotní 
stélkou, nastavení zadní podpory a suchý zip Double 
Power
4 mikrostavitelné hliníkové přezky
nastavení ohebnosti postoje, dvojitý canting, nas-
tavení zadní podpory, tloušťka podešve schválená FIs
130/120/110
230-240-250-255-...-295-305

Č. výr. 607030

RAPTOR 120 RS
PERFORMANCE PRO

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
výbava:

Flex Index:
velikosti:

Profesionálové/Rs
PU
HeatFit PRo s anatomickou závodní zdravotní 
stélkou, 40mm pásek se suchým zipem Power
4 mikrostavitelné hliníkové přezky
závodní nastavení ohebnosti, dvojitý canting, 
tloušťka podešve schválená FIs
110/100
230-240-250-255-...-295-305

Č. výr. 607060

RAPTOR SUPERSHAPE RS
HEATFIT PRO

NovÉ BoTY 2007+
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Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
Výbava:

Flex Index:
velikosti:

sportovci/RD
PU
Racing PRo s nastavitelným jazykem, možností 
šněrování, anatomickou závodní zdravotní stélkou, 
dvojitý suchý zip Double Power
4 šroubované mikrostavitelné hliníkové přezky
nastavení ohebnosti postoje, dvojitý canting, nas-
tavení zadní podpory, tloušťka podešve schválená FIs
160/150/140
235-245-255-265-275-285

Č. výr. 607010

RAPTOR 150 RD
RACINg PRO

NovÉ BoTY



ŠkOLA BOT 2007+
ŽÍT A NECHAT JET. nejdůležitějším faktorem u lyžařských bot je 
padnutí. a jelikož každá noha je vždy trochu jiná, má padnutí mnoho  
dočinění s přizpůsobením dle požadavků zákazníka. Lyžařská bota 
HEAD široký výběr dokonale tvarovaných, adaptivních vnitřních 
botiček, systém Full Custom mezi vnitřní botičkou a vnějším skel-

SICE JEN FORMA, ALE NIKDY NE AŽ NA POSLEDNÍM MÍSTĚ.

FORMY HEAD.

etem a zároveň řadu možností individuálního přizpůsobení, jako jsou 
dopředný náklon, canting a mikrostavitelné přezky na skeletu. Dejte 
toto vše dohromady a máte botu, která je <<vaše>> od a do z. 

Forma lyžařské boty, ačkoli není vůbec vidět, je jednou z jejích 
nejdůležitějších součástí. boty HeaD, skelety i vnitřní botičky se vyrábí 

s použitím šesti různých forem, z nichž každá je vyladěna tak, aby vy-
hovovala požadavkům určitého typu lyžaře.

čTYŘI FAKTORY SPRÁVNéHO PADNUTÍ:

RD
Prototyp závodní formy, vyvinuté ve spolupráci s bodem 
Millerem. Přizpůsobena pro perfektní anatomické obem-
knutí chodidla a optimální zadržení nohy. 

RS
naše nová forma 2007+ pro zkušené jezdce, používaná 
jak v závodních, tak i v profesionálních freeridových bo-
tách. nachází ideální rovnováhu, podobně jako u spor-
tovního vozu, pro každodenní a celodenní zatížení. Volba 
Jona olssona. 

N100 FCS (100 mm)
tato forma zarzčuje velmi precizní padnutí pro profesion-
ální a zkušené lyžaře se zaměřením na vysoký výkon bez 
obětování pohodlí.

M103 FCS (103 mm)
komfortní forma v kombinaci s vysoce přesnou geometrií 
v oblasti kotníků a paty, zaměřená na vyvážení výkonu a 
pohodlí.

wP
ženská výkonná forma. tato 100% ženská forma, vyvinutá 
společně s mezinárodním ženským týmem HeaD, se plně 
zaměřuje na morfologické rozdíly mezi muži a ženami.

C 104 (104 mm)
Měřítko jak pro lehkost nazouvání, tak pro jízdní preciznost.
nejvíce oceňovaná forma HeaD po celém světě.

w106 (106 mm)
nejpohodlnější forma dostupná na trhu, zaměřená na 
nejlepší padnutí při nazouvání i při lyžování.

1. Šířka PřeDní ČástI

2. Šířka Paty

3. Šířka kotníkU

4. obVoD Paty/náRtU

SUCHÝ ZIP HEAD DOUBLE POwERVE STŘEDU POZORNOSTI:

1.

2.

3. 4.

Pro obzvlášť těsné padnutí se mnoho vnitřních botiček 

HeaD může pochlubit suchým zipem Double Power - se 

systémem širokého pásku a suchým zipem, fungu-

jícím jako dvojitá kladka s o 100% větší utahovací 

silou. U 2007+ může být délka suchého zipu Double  

Power upravena dle potřeby na <<široký>> nebo <<úzký>> 

výběrem mezi vnitřním, nebo vnějším očkem. 

NovÉ BoTY 2007+



Působící síla  < y >

ohybový pohyb
vpřed  < x >

< x. Raptor 130 >

< x. edge+ 9 >

Flex Index > 130 70

HEAD FLEX INDEX.

styl, schopnosti, hmotnost a síla lyžaře se spojují dohromady a určují, 
jaký typ bot je pro něj, či pro ni nejlepší. boty HeaD využívají různé 
materiály a prvky, aby mohl každý jezdec najít to pravé řešení. Pro vaší 
lepší orientaci jsou nejdůležitější faktory dobrého pocitu shrnuty ve Flex 
indexu našich bot. 

Flex index HEAD je funkcí dvou vektorů:   
<y> je daná síla působící na botu.
<X> je ohybový pohyb vpřed, vyvolaný působením síly.
 

každá bota v naší kolekci 2007+ má specifický Flex index v rozmezí od 
150 (Raptor 150 = velmi tuhá) až do 50 (bota pro juniory = spíše měkká). 
Čím měkčí je bota, tím většího ohybového pohybu vpřed se dosahuje 
působením síly, a tím menší je Flex index.

KOMFORTNÍ PŘEZKY.VNITŘNÍ BOTIčKY HEAD 2007+

PRo Liner
s tenkou podpůrnou vrstvou tepelně tvarovatelné výplně se PRo liner 
přizpůsobí anatomii jezdce. kotníkové vložky dle potřeb zákazníka 
(korek v případě Racing PRo a Performance PRo, HeatFit u botičky  
HF PRo) mají rozsah od extrémně výkonných po spíše pohodlnější. nas-
tavitelný jazyk a volitelné šněrování (je součástí) poskytují u botičky 
Racing PRo neuvěřitelné obemknutí. k dispozici je též pěnový Foam 
Liner podle potřeb zákazníka.

Přezka HeaD Double Power Ráčna HeaD supermarco

+ HEAD Přezka Double Power zvyšuje páku přezky o 100% a snižuje 
námahu pro zapnutí přezky na polovinu.

+ HEAD Ráčna Supermarco poskytuje 28 mm nastavení v lýtkové části  
pouhým stisknutím tlačítka.

NOVINKA!
+ HEAD Flip Up je nový systém přezek, který brání záběru přezky při 
nasazování.
 
NOVINKA!
+ HEAD Easy Macro umožňuje jezdci nastavit si na míru obě manžetové 
přezky o 16 a 19 mm. 

Přezky HeaD easy Macro

PRo Liner

SuperHeat3

naše špičková vnitřní botička, vybavená adaptivní vložkou v oblasti 
kotníků, paty, jazyka a podešve. Vícesložková konstrukce, která si za-
chovává své vlastnosti během celé, výjimečně dlouhé životnosti.

HeatFit High Performance/HeatFit 
Moderní, technická, vícesložková vnitřní botička s tvarovatelnými 
vložkami v botičce a jazyku ve verzi High Performance. Legendární 
vlastnosti a komfort.

Poznámka
Vnitřní botičky a stélky HeaD jsou ošetřeny 
antimikrobiální ochranou. 

Přezky HeaD Flip Up

-6�°
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ŠkOLA BOT 2007+
NOVINKA! KONCEPCE LADĚNÍ VÝKONU RAPTOR

s uvedením nové řady bot 2007+ Raptor jsme také 
uvedli novou koncepci ladění výkonu - žádné zbytečné 
ozdoby a hračičky, ale kombinace precizních a 

důmyslných možností ladění, založených na zpětné 
vazbě od týmu HEAD WoRLD CUP. 

1. vNITŘNÍ FoRMA: snížený, těsnější profil nártu (a) pro větší 
kontrolu při lyžování, plus anatomická podšívka špice boty (b) 
pro lepší citlivost.

2. GEoMETRIE BoTY: větší dopředný náklon manžety (17º)  
a menší úhel rampy (5º) pro rychlejší odezvu hrana-hrana.

3. dYNAMICKÁ MECHANIKA: anatomicky převrácená polo-
ha kloubů posiluje stabilitu v kotníku pro lepší podporu vpředu  
a kladný přenos síly.

4. NASTAvENÍ oHÝBÁNÍ PoSToJE: nově vyvinutý mechanis-
mus v zadní části pro rychlé a individuální nastavení podpory dle 
požadavků zákazníka.

a b

1 2

3 4

NovÉ BoTY 2007+
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MOJO
OkŘÍDLENÉ NOHY JONA OLSSONA.

PoHLCovAČ NÁRAZŮ Tato měkká polyuretanová deska boty pohlcuje 
vibrace a zachycuje tvrdé dopady.

dESIGN SURovÉ KŮŽE (MoJo XP) Revoluční technologie potisku přenáší 
surovou kůži na plast. Také si všimněte efektu rzi na našich (zaručeně 
nerezových) hliníkových přezkách. Naši týmoví jezdci jsou nadšeni.

Po vzoru  nového Raptora s vazbami na s-line je naše 
nová špičková bota Mojo kombinací takového designu 

a celodenního výkonu, který hledají jezdci milující  
park & prašan a freeride.  

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
výbava:

Flex Index:
velikosti:

zkušení jezdci/M103 FCs
PU/sL
HeatFit s vysoce výkonnou anatomickou zdravotní 
stélkou, 40 mm páskem suchého zipu, příprava pro 
vytápěcí systém
4 mikrostavitelné hliníkové přezky
nastavení ohybu tužší/měkčí, pohlcovač nárazů,  
canting, nastavitelný zadní spoiler
100/90
250-260-265-...-295-305

Č. výr. 607067

MOJO
HEATFIT

NovÉ BoTY 2007+
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Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
Výbava:

Flex Index:
velikosti:

Profesionálové/Rs
PU
HeatFit PRo s anatomickou zdravotní stélkou, 40 
mm páskem suchého zipu
4 mikrostavitelné hliníkové přezky
závodní nastavení ohybu s gumovými vložkami,  
pohlcovač nárazů, dvojitý canting
110/100
250-255-...-295-305

Č. výr. 607065

MOJO XP
HEATFIT PRO

NovÉ BoTY



S-LiNE 2007+ 
NAŠE VÝPRAVA  
ZA DOkONALOU BOTOU.
Dokonalá lyžařská bota je uvnitř „hot“ a zvenku 
„cool“. Dokonalá lyžařská bota se iniciativně přizpůsobí 
tvaru vaší nohy. Dokonalá lyžařská bota má veškerou 
potřebnou výbavu, aby vyhovovala vašemu osobnímu 

výkonnostnímu profilu. Vyrábí snad HeaD dokonalou 
lyžařskou botu? My si myslíme, že řada 2007+ s-Line 
nemá k naprosté dokonalosti daleko. 

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
výbava:

Flex Index:
velikosti:

zkušení jezdci/M103 FCs
PU
HeatFit s vysoce výkonnou anatomickou zdravotní 
stélkou, 40mm pásek se suchým zipem, příprava pro 
vytápěcí systém
4 mikrostavitelné hliníkové přezky
nastavení ohybu tužší/měkčí, pohlcovač nárazů, canting,  
nastavitelný zadní spoiler
100/90
250-255-...-305

Č. výr. 607085 bílá/anthracite
Č. výr. 607090 černá/azure

S 9
HEATFIT

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
výbava:
Flex Index:
velikosti:

zkušení jezdci/M103 FCs
PU
HeatFit s vysoce výkonnou anatomickou zdravotní stélkou, 40mm 
pásek se suchým zipem, příprava pro vytápěcí systém
4 mikrostavitelné hliníkové přezky, 2 Double Power přezky
závodní nastavení ohebnosti, canting, nastavení zadního spoileru
110/100
240-250-255-...-305

Č. výr. 607075

S 11
HEATFIT

výbava:

Flex Index:
velikosti:

s 9 specifická výbava pro ženy: specifická ženská 
podpůrná pata, specifická vlasová vložka a ana-
tomická zdravotní stélka pro ženy
90/80
230-235-...-270

Č. výr. 607095

wOMEN’S S 9
HEATFIT

tyto dámské in-line boty HeaD boty mají stejné výkonové charakteris-
tiky jako jejich pánské protějšky. Jejich padnutí a ohybové charakteris-
tiky však jsou vyladěny tak, aby vyhovovaly ženské noze od lýtka, přes 
patu až po špičku:

- specifický Flex index pro ženy
- specifická nízká manžeta a zadní spoiler pro ženy
- specifická vnitřní botička a zdravotní stélky pro ženy
- specifické vložky pro postoj a podporu paty pro ženy 

NovÉ BoTY 2007+
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Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:

Výbava:

Flex Index:
velikosti:

Profesionálové/n100 FCs
PU
superheat 3 s vysoce výkonnou anatomickou zdravotní 
stélkou, dvojitý suchý zip Double Power, příprava pro 
vytápěcí systém
4 mikrostavitelné hliníkové přezky,  
2 Double Power přezky
závodní nastavení ohybu, canting, nastavitelný  
zadní spoiler
120/110
240-250-255-...-305

Č. výr. 607070

S 13
SUPERHEAT 3

VLOŽENÝ SYSTéM FULL CUSTOM nabízený v řadě s-Line vám 
umožňuje vybrat si ze dvou forem – n100 FCs (výkonová) a M103 
FCs (komfortní). navíc vložku n100 FCs lze snadno upravit na míru 
obyčejným nožem.

ELIMINUJE:
1. tlakové body na člunkové kosti
2. tlakové body na dolní straně paty
3. tlakové body na vnějších prstech nohy
4. tlakové body na přední a střední straně nohy
5. tlakové body na horní straně paty  -�3°
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NOVÉ EDGE+
PO ZMĚNĚ VE STYLU 2007+
Pro tisíce věrných zákazníků po celém světě se bota 
HEAD eDGe stala synonymem vynikajícího all moun-
tain komfortu a výkonu. Pro 2007+ už prostě bylo 
načase předělat od základu dokonce i naši nejúspěšnější 

řadu. Ponecháváme cenami ověnčenou, pohodlnou  
a příjemnou formu, ale přecházíme na novou úroveň 
jak designu, tak i funkčnosti.  

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:

výbava:

Flex Index:
velikosti:

zkušení jezdci/C104
sL
Vysoce výkonný HeatFit , sanitized®, s anatomickou 
zdravotní stélkou, 35 mm pásek suchého zipu, příprava pro 
vytápěcí systém
4 mikrostavitelné hliníkové přezky, ráčna supermacro, 
2 Double Power přezky
tužší/měkčí nastavení ohybu, nastavení podpory klínové 
klenby, dvojitý canting, nastavení zadního spoileru, pata 
softWalk + zádržný systém, stabilizační rám 
80/70
250-260-265-...-305-310-320-...-340

Č. výr. 607140

EDgE+ 10
HP HEATFIT

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
výbava:

Flex Index:
velikosti:

zkušení jezdci/C104
sL
HeatFit , sanitized®, s anatomickou zdravotní stélkou, 35 
mm pásek suchého zipu, příprava pro vytápěcí systém
4 mikrostavitelné hliníkové přezky,  ráčna supermacro
nastavení podpory klínové klenby, dvojitý canting, pata 
softWalk + zádržný systém, stabilizační rám
70
250-260-265-...-305

Č. výr. 607160 černá/modrá
Č. výr. 607161 červená/anthracite

EDgE+ 9
HEATFIT

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
výbava:
Flex Index:
velikosti:

středně pokročilí/C104
sL
easy systém, sanitized®, s anatomickou zdravotní stélkou, 35 mm 
pásek suchého zipu, příprava pro vytápěcí systém
Plastové přezky, 2 mikrostavitelné, 2 easy Macro, design přezky Flip Up 
nastavení podpory klínové klenby, dvojitý canting, pata softWalk
60
250-260-265-...-305

Č. výr. 607200  černá/červená
Č. výr. 607205  modrá/transparent modrá

EDgE+ 8

NovÉ BoTY 2007+
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Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:

Výbava:

Flex Index:
velikosti:

zkušení jezdci/C104
PU
superheat 3, sanitized®, s anatomickou zdravotní 
stélkou, 35 mm dvojitý suchý zip Double Power, 
příprava pro vytápěcí systém
4 mikrostavitelné hliníkové přezky,  ráčna super-
macro, 2 Double Power přezky
tužší/měkčí nastavení ohybu, nastavení pod-
pory klínové klenby, dvojitý canting, nastavení 
zadního spoileru, pata softWalk + zádržný systém, 
stabilizační rám 
90/80
250-260-265-...-305

Č. výr. 607105 anthracite/citrónová
Č. výr. 607125 oranžová/anthracite

EDgE+ 11
SUPERHEAT 3

STABILIZAčNÍ RÁM boční rám vyztužuje skelet špičkových modelů eDGe+ , aby bota získala ještě více 
stability a výkonu.

ZÁCHYTNÁ PATKA Měkká gumová vložka umožňuje zachycení na kluzkém povrchu. V kombinaci  
s patou HeaD softWalk je chůze ještě snazší a bezpečnější.

-�5°
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výbava:

Flex Index:
velikosti:

specifická výbava pro ženy u eDGe+ 10: vlasová 
výplň, zdravotní stélka pro ženy, 30 mm suchý zip 
Double Power, podpůrná pata specifická pro ženy, 
dvojitý nastavitelný profil
70/60
230-235-...-275

Č. výr. 607145

wOMEN’S EDgE+ 10
HP HEATFIT

výbava:

Flex Index:
velikosti:

specifická výbava pro ženy u eDGe+ 11: 
kožešinová výplň, zdravotní stélka pro ženy, 30 
mm suchý zip Double Power, podpůrná pata 
specifická pro ženy, dvojitý nastavitelný profil
80/70
230-235-...-275

Č. výr. 607128

wOMEN’S EDgE+ 11
SUPERHEAT 3

TERMÁLNÍ vÝPLŇ A vYSoCE TERMÁLNÍ KoMFoRT ŠPIČKY  Jedním z nejdůležitějších aspektů  
při výrobě lyžařských bot je udržet lidské nohy v teple. Při vývoji našich vnitřních botiček 2007+ jsme ne- 
chali provést termografické testy nových, vysoce izolačních materiálů. Ukazuje se, že jsme dokázali vyrobit 
lyžařské boty eDGe+ teplejší, než kdy dříve.-�6°
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DVOJITÝ NASTAVITELNÝ PROFIL  Manžetu modelů pro 
ženy eDGe+ lze snadno nastavit tak, aby vyhovovala indi-
viduálním anatomickým potřebám. navíc lze obvod vrchní 
části manžety zvětšit až o 1 cm.

výbava:

Flex Index:
velikosti:

specifická výbava pro ženy u eDGe+ 9: vlasová 
výplň, zdravotní stélka pro ženy, 30 mm suchý zip 
Double Power, podpůrná pata specifická pro ženy, 
dvojitý nastavitelný profil
60
220-230-235-...-275

Č. výr. 607165

wOMEN’S EDgE+ 9
HEATFIT

výbava:

Flex Index:
velikosti:

specifická výbava pro ženy u eDGe+ 8: vlasová 
výplň, zdravotní stélka pro ženy, 30 mm suchý zip 
Double Power, podpůrná pata specifická pro ženy, 
dvojitý nastavitelný profil
50
220-230-235-...-275

Č. výr. 607215 stříbrná/zlatá
Č. výr. 607220 černá/aqua marine

wOMEN’S EDgE+ 8

SPECIÁLNÍ vNITŘNÍ BoTIČKA PRo ŽENY  zadržuje více tepla 
díky kožešinové, nebo vlasové výplni a poskytuje zvýšený kom-
fort lýtka díky zvonovitému tvaru.

-��°
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wOMEN’S THANG
VZHŮRU, VZHŮRU A PRYČ!
Minulou sezónu jsme představili kompletní řadu bot pouze 
pro ženy - sérii Dream thang - vyvinutou mezinárodním 
ženským týmem HeaD. Vzápětí jsme si ale uvědomili, že 
stále míříme příliš nízko. Představujeme proto nové high-

endové výkonnostní boty, specificky vyvinuté ženami a pro 
ženy. tedy superženy. nyní existují čtyři důvody, proč snít 
o nových botách HEAD.  

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:

výbava:

Flex Index:
velikosti:

zkušení jezdci/WP
sL
superHeat 3, sanitized®, s jazykem Dreamback, 
kožešinovou vložkou a špičkou z materiálu therma-luxe, 
zdravotní stélkou pro ženy, 30 mm suchým zipem  
a přípravou pro vytápěcí systém
4 mikrostavitelné hliníkové přezky,  ráčna supermacro,  
2 Double Power přezky
tužší/měkčí nastavení ohybu, nastavení podpory klínové 
klenby, dvojitý canting, dvojitý nastavitelný profil, pata 
softWalk
90/80
220-230-...-275

Č. výr. 606700

DREAM THANg 10
SUPERHEAT 3

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
výbava:

Flex Index:
velikosti:

zkušení jezdci/WP
sL
HeatFit, sanitized®, s jazykem Dreamback, vlasovou vložkou 
a špičkou z materiálu thermaluxe, zdravotní stélkou pro ženy, 
30 mm suchým zipem a přípravou pro vytápěcí systém
4 mikrostavitelné hliníkové přezky,  ráčna supermacro
nastavení podpory klínové klenby, dvojitý canting, dvojitý 
nastavitelný profil, pata softWalk
70
220-230-...-275

Č. výr. 607525

DREAM THANg 8
HEATFIT

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:

výbava:

Flex Index:
velikosti:

zkušení jezdci/WP
sL
HeatFit, sanitized®, s jazykem Dreamback, vlasovou 
vložkou a špičkou z materiálu thermaluxe, zdravotní 
stélkou pro ženy, 30 mm suchým zipem a přípravou 
pro vytápěcí systém
4 mikrostavitelné hliníkové přezky,  ráčna supermacro,  
2 Double Power přezky
tužší/měkčí nastavení ohybu, nastavení podpory klínové 
klenby, dvojitý canting, dvojitý nastavitelný profil, 
pata softWalk
80/70
220-230-...-275

Č. výr. 607515

DREAM THANg 9
HEATFIT
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BEAUTY SHOT
(still to come)

100% FoRMa PRo ženy -  od manžety po prsty u nohy, od skeletu po 
vnitřní botičku. speciální geometrie klenby a kotníku, stavba střední části 
nohy, žensky specifická přední část nohy. Jediná bota na trhu, navržená 
pouze pro ženy.

kVaLItnĚJŠí koMFoRt a ManIPULaCe Výbava jako je fleece thermaluxe 
a výplň z umělé kožešiny, pata HeaD softWalk a přezky Double Power v 
kombinaci s ultralehkým skeletem poskytuje snadné nazouvání a vyzouvání, 
stejně jako ideální pohodlí na sněhu i mimo něj.

zaDní Jazyk DReaMbaCk koncepce dvou nastavitelných jazyků se 
sníženým, dvojitým nastavitelným profilem pro ženy eliminuje tlakové body .

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:

Výbava:

Flex Index:
velikosti:

Profesionálové/WP
PU
superheat 3, sanitized®, s jazykem Dreamback,kožešinovou 
vložkou a špičkou z materiálu thermaluxe, zdravotní stélkou 
pro ženy, 30 mm dvojitým suchým zipem Double Power  
a přípravou pro vytápěcí systém
4 mikrostavitelné hliníkové přezky,  ráčna supermacro,  
2 Double Power přezky
tužší/měkčí nastavení ohybu, nastavení podpory klínové 
klenby, dvojitý canting, dvojitý nastavitelný profil, pata 
softWalk + zádržný systém
100/90
220-230-...-275

Č. výr. 607505

DREAM THANg 12
SUPERHEAT 3
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EZON2 2007+
PRVNÍ iNTELiGENTNÍ BOTA.
Mimo vázání se tato bota otáčí kolem kotníku, proto 
je extrémně pohodlná při chůzi. Po nástupu do vázání 
se mechanismus dopředného náklonu pro lyžování  

automaticky zablokuje. to je jen jeden z mnoha důvodů, 
proč je ezon takovým bestsellerem, jakým je.    

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:

výbava:
Flex Index:
velikosti:

začátečníci/W106
sL
easy systém, sanitized®, tvarovatelná zdravotní stélka,  28 mm 
suchý zip, příprava pro vytápěcí systém
Plastové přezky, 1 mikrostavitelná, ráčna supermacro,  přezka 
Flip Up 
Pata softWalk
50
250-260-265-270-...-305

Č. výr. 607480

EZON2 7

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:

výbava:
Flex Index:
velikosti:

středně pokročilí jezdci/W106
sL
HeatFit, sanitized®, samotvarovatelná  
zdravotní stélka, 28 mm suchý zip, příprava pro vytápěcí systém 
Mikrostavitelné plastové přezky, ráčna supermacro, design  
přezek Flip Up 
zadní spoiler, automatický systém ski&Walk, pata softWalk
60
260-265-270-...-305-310-320

Č. výr. 607440

EZON2 8.5
HP HEATFIT

AUTOMATICKÝ SYSTéM SKI & wALK  stále jediný funkční systém 
ski&Walk na trhu. Patentovaný automatický systém ski&Walk na bo-
tách ezon2 blokuje zadní ohyb, když jste upevněni ve svém vázání  
a v momentě, kdy z něho vystoupíte, přepne do režimu chůze. systém 

auto ski&Walk  je jediný systém, který toto dělá automaticky, a tím je 
zaručeno, že se vždy budete cítit nejbezpečněji a nejpohodlněji. V kom-
binaci s naší patou softWalk je ezon2 skvělý na svahu i při procházce 
po okolí.

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:

výbava:
Flex Index:
velikosti:

středně pokročilí jezdci/W106
sL
Vysoce výkonný HeatFit, sanitized®, anatomická zdravotní 
stélka, 28 mm suchý zip, příprava pro vytápěcí systém
4 mikrostavitelné hliníkové přezky,  ráčna supermacro, Double 
Power přezky
zadní spoiler, automatický systém ski&Walk, pata softWalk
70
270-275-...-305

Č. výr. 607410

EZON2 9.5
HP HEATFIT
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NovÉ BoTY

výbava:

Flex Index:
velikosti:

specifická výbava pro ženy u ezon 9.5: vlasová 
výplň, zdravotní stélka pro ženy, podpůrná pata 
specifická pro ženy, dvojitý nastavitelný profil
60
230-235-...-265

Č. výr. 607410

wOMEN’S EZON2 9.5
HP HEATFIT

výbava:

Flex Index:
velikosti:

specifická výbava pro ženy u ezon 7: vlasová 
výplň, zdravotní stélka pro ženy, podpůrná pata 
specifická pro ženy
40
230-240-245-...-275

Č. výr. 607490 černá/aqua marine
Č. výr. 607495 stříbrná/aqua marine

wOMEN’S EZON2 7

výbava:

Flex Index:
velikosti:

specifická výbava pro ženy u ezon 8.5: vlasová 
výplň, zdravotní stélka pro ženy, podpůrná pata 
specifická pro ženy, dvojitý nastavitelný profil
50
230-240-245...-275

Č. výr. 607445

wOMEN’S EZON2 8.5
HP HEATFIT

PODPŮRNÁ PATA PRO ŽENY  Vložte do boty zvedák paty a získáte 
maximální komfort, perfektní zachycení paty a ideální postoj pro 
lyžařky.

SPECIÁLNÍ SAMOTVAROVACÍ ZDRAVOTNÍ STéLKA PRO ŽENY 
zaručuje komfort a vynikající pocit. antimikrobiální ochrana sanitized®.

-81°
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MLADÉ PUŠkY 2007+
O POkROkU A BiOLOGii.
Faktem je, že když vyrůstáte, stagnace je vyloučená. 
každý den, když vstanete z postele, chcete být větší, 
chytřejší a rychlejší, než jste byli včera - chcete se přiblížit 
lidem jako Bode Miller. a protože se zdá, že dnešní 

generace mladých lyžařů dělá pokroky ještě rychleji, než 
kterákoli generace před nimi, rozhodli jsme se v naší 
řadě 2007+ představit ještě více vysoce výkonných 
modelů a vybavení. 

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:
Přezky:
výbava:
Flex Index:
velikosti:

Pokročilí jezdci/JR
sL
Junior team se samotvarovatelnou zdravotní stélkou 
Plastové přezky
standard pro dospělé (od velikosti 225)
50
205-215-225-230-...-265

Č. výr. 607655

RAPTOR SUPERSHAPE JR

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
výbava:

Flex Index:
velikosti:

Profesionálové/JR Racing
PU
HeatFit s anatomickou zdravotní stélkou a 35 mm 
páskem suchého zipu
4 mikrostavitelné hliníkové přezky
Dvojitý canting, nastavení zadního spoileru, standard pro 
dospělé
70
230-235-...-265-275-285

Č. výr. 607640

RAPTOR 75
HEATFIT

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
výbava:
Flex Index:
velikosti:

zkušení jezdci/JR
sL
Junior team se samotvarovatelnou zdravotní stélkou  
a 28 mm páskem suchého zipu
Plastové přezky
standard pro dospělé (od velikosti 225)
50
205-215-225-230-...-265

Č. výr. 607650

MOJO 50

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:

Přezky:
výbava:
Flex Index:
velikosti:

zkušení jezdci/JR
sL
Junior team se samotvarovatelnou zdravotní stélkou a 
28 mm páskem suchého zipu
Hliníkové přezky
standard pro dospělé
50
225-230-...-265

Č. výr. 607645

RAPTOR 55

NovÉ BoTY 2007+
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Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:
Přezky:
výbava:
velikosti:

středně pokročilí
sL
Carve s komfortní zdravotní stélkou
Plastové přezky
standard pro dospělé
250-255-...-265

Č. výr. 607660

CARVE X4 Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:
Přezky:
výbava:
velikosti:

středně pokročilí
sL
Carve s komfortní zdravotní stélkou
Plastové přezky
standard pro dospělé 
230-235-...-265

Č. výr. 607671 stříbrná/červená
Č. výr. 607670 černá/červená
Č. výr. 607672 červená/bílá

CARVE X3

Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:
Přezky:
výbava:

velikosti:

začátečníci
sL
Carve s komfortní zdravotní stélkou, zkontroluj svou velikost
Plastové přezky
ski&Walk pro děti, samolepky ozdob si sám, 
standard pro juniory
195-205-215-225

Č. výr. 607682 červená/bílá
Č. výr. 607681 stříbrná/červená
Č. výr. 607680 černá/červená
Č. výr. 607683 bílá/aqua marine

CARVE X2
Úroveň/Forma:
vnější skelet:
vnitřní bota:
Přezky:
výbava:

velikosti:

začátečníci
sL
Carve s komfortní zdravotní stélkou, zkontroluj svou velikost
Plastové přezky
ski&Walk pro děti, samolepky ozdob si sám,
standard pro juniory
155-165-175-185

Č. výr. 607693 bílá/aqua marine
Č. výr. 607692 červená/bílá
Č. výr. 607691 stříbrná/červená
Č. výr. 607690 černá/červená

CARVE X1

ZKONTROLUJ SVOU VELIKOST  Špička vnitřní botičky obsahuje průhledné 
okno zakryté koženým páskem. okno umožňuje zkontrolovat vlastní délku 
chodidla uvnitř vnitřní botičky a pásek pomáhá při udržování tepla.

OZDOB SI SÁM Junioři mohou předvést svou kreativitu, když přizpůsobí 
svým představám jakoukoli verzi Carve X1 a Carve X2 pomocí přiložených 
samolepek. žádná bota nebude jako ta druhá.
 
SYSTéM SKI&wALK PRO DĚTI stisknutím tlačítka na zadní straně 
manžety vám tento prvek umožní pohodlně se procházet nebo si hrát.

-83°
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UDRŽUJEME VYBAVENÍ JAKO NOVé. tašky HEAD 
jsou jednak pevné a jednak vylepšené, vyrobené tak, aby 
vydržely aktivity mezinárodního týmu HEAD po celém 

T
A

Š
k

Y

Č. výr. 383607

MONSTER SKI BAg

Jezdci našeho týmu v něm někdy dokonce spí: 
taška na kolečkách pro čtyři páry lyží, vybavená 3 
odolnými stahovacími řemeny s možností rychlého 
uvolnění. Jednotlivá oddělení tašky jsou čalouněná, 
k dispozici je nylonová kapsa pro vaši helmu, vnější 
přihrádka na zip a pohodlné popruhy na nesení. 
taška jezdí po sadě vysoce kvalitních koleček 
umístěných v řadě.

Rozměry: 192 x 43 x 20 cm (D x Š x V)  
objem:  165 l

Č. výr. 383267

MONSTER TRAVEL BAg

náš skutečný těžkotonážník – jeho konstrukce 
umožňuje rozdělit ho na dvě části, má teleskop-
ické madlo pro snadné vlečení, uvnitř dvě velké ka-
psy na zip, odnímatelnou tašku na prádlo, odolný 
spodní rám, to vše na sadě superrychlých koleček 
uložených v řadě.

Rozměry: 88 x 40 x 40 cm (D x Š x V)  
objem:  140 l

Č. výr. 383137  velikost 170
Č. výr. 383117  velikost 190

SINgLE SKI BAg 170/190

ochranný pytel pro jeden pár lyží. Vybaven dvěma 
stahovacími řemeny s přezkami, pohodlnými popruhy 
přes ramena a do ruky a čalouněním v oblasti vázání.

Rozměry 170: 175.5 x 12 x 28 cm (D x Š x V)  
objem: 59 l
Rozměry 190: 196.5 x 12 x 28 cm (D x Š x V)  
objem: 66 l

Č. výr. 383167

DOUBLE SKI BAg

ochranný pytel pro dva páry lyží. Vybaven dvěma vari-
abilními stahovacími řemeny s přezkami, pohodlnými 
popruhy přes ramena a do ruky, čalouněním v oblasti 
vázání a oddělenou komorou na lyžařské hole. 

Rozměry: nastavitelné do délky 195 cm
 183.5 (195) x 12 x 32 cm (D x Š x V)  
objem:  70 l

Č. výr. 383457

MONSTER BACKPACK MEDIUM

Profesionální freeridový denní batoh s integrovaným 
oddělením pro lopatku, kapsu s první pomocí, 
vedení pro sluchátka a Camelbag, 4 diagonální 
popruhy na lyže nebo snowboard, různé užitečné 
přihrádky a odnímatelný, vodovzdorný ochranný 
skelet (také skvělý pro sezení na sněhu). extra široký 
popruh kolem pasu s dalšími přihrádkami, vnější 
kapsa s gumovou šňůrou, stahovací popruhy a plně 
nastavitelný, anatomický, čalouněný systém zá-
dových popruhů.

Rozměry: 35 x 45 x 17.5 cm (D x Š x V)  
objem:  28 l

Č. výr. 383407

SKI DAYPACK

Lyžařský batoh s jednou hlavní a dvěma externí-
mi přihrádkami na zip, anatomickým, síťovaným 
čalouněním zad, čalouněnými stahovacími 
popruhy, čalouněným popruhem přes pás s kapsou 
na zip a elastickým pásem přes prsa. Vnější kapsa 
s gumovou šňůrou, velká síťovaná kapsa a odní-
matelná kapsa na mp3 přehrávač (mobil), nebo 
vysílačku s vývodem na sluchátka.

Rozměry: 33 x 46 x 17 cm (D x Š x V)  
objem:  26 l

NOVÉ TAŠkY
světě. bez ohledu na to, jestli je cílovou stanicí aspen, 
are nebo sapporo, tyto tašky zajistí, aby vaše vybavení 
zůstalo na své cestě do hor nedotčeno.  

NovÉ PŘÍSLUŠENSTvÍ 2007+
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Č. výr. 383717

RACINg BACKPACK

batoh pro závodníky, trenéry a techniky, inspirovaný 
výpravou, vybavený čalouněnými popruhy a zády, 
čalouněným popruhem přes pás s přihrádkou na 
zip a zesíleným dnem. odnímatelná kapsa na mp3 
přehrávač (mobil), nebo vysílačku s vývodem na 
sluchátka, několik vnitřních kapes a dvě externí ka-
psy na zip. to vše se stahovacími popruhy a vnější 
gumovou šňůrou.

Rozměry: 34 x 51.5 x 27.5 cm (D x Š x V)  
objem:  48 l

Č. výr. 383547

wALLET

bezvadná peněženka s přihrádkou na 
mince, kreditní karty a licencí na vrtulník. 
.

Č. výr. 383317

BOOT BACKPACK

batoh na lyžařské boty s čalouněnými zádovými 
popruhy a popruhem na nesení, prostorným 
hlavním oddělením a praktickou vnější kapsou na 
zip. Čalouněná zádová část. 

Rozměry: 35 x 42 x 26 cm (D x Š x V)  
objem:  38 l

Č. výr. 383327

BOOT BAg

tvarovaná taška na boty s pohodlnými uchy a odní-
matelným ramenním popruhem. Hlavní a vnější 
oddělení jsou na zip.

Rozměry: 40 x 38 x 26 cm (D x Š x V)
objem: 33 l

Č. výr. 383827

LITE THANg

speciální batoh pro ženy s ergonomickými ra-
menními popruhy.  Jemný vnější skelet s hlavním 
oddělením na zip a samostatným vnitřním 
oddělením. Vnější kapsa s organizérem. síťovaná 
čalouněná zádová část. 

Rozměry:  33 x 41 x 10.5 cm (D x Š x V)  
objem:  14 l

Č. výr. 383217

SKI TRAVEL BAg LARgE

Velká taška na kolečkách. Jedna velká hlavní a několik 
vnějších  přihrádek na zip, dvě elastické síťované kapsy  
s odděleným prostorem na vlhké předměty a ze-
sílený spodní rám na vysoce kvalitních kolečkách  
v řadě. 

Rozměry: 80 x 37 x 38,5 cm (D x Š x V)  
objem:  114 l 

Č. výr. 383817

BOOT THANg

speciální taška na boty pro ženy určená pro jeden 
pár bot. Jemný vnější skelet s pohodlnými popruhy 
na nesení a odnímatelným ramenním popruhem. 
Hlavní a vnější oddělení jsou na zip. 

Rozměry: 40 x 38 x 26 cm (D x Š x V)  
objem:  40 l

Č. výr. 383807

LONg THANg

speciální vak na lyže pro ženy určený pro jeden pár 
lyží. Jemný vnější skelet s pohodlnými popruhy na 
nesení, pevnými stahovacími popruhy a čalouněním 
v oblasti vázání. 

Rozměry:  175.5 x 12 x 28 cm (D x Š x V)  
objem:  60 l

-85°
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s technologií, která se objevuje v lyžařských 
holích HeaD, by firmy specializované na výrobu 
lyžařských holí zaplnili celý katalog. zde jsou naše 
nové hole 2007+.

H
O

L
E

NOVÉ HOLE

Č. výr. 381017

3    i.CARBON 

Špičková kónická lyžařská hůl se zbrusu novým ra-
dikálním sportovním držadlem a plně nastavitelným 
poutkem.

Ø:      13/9 mm  
délky:  105 – 135 cm

Č. výr. 381027

1    wC SUPER g 

originální zahnutá závodní hůl pro světový pohár vy-
robená z hliníku 7075, se závodním tvarem držadla, 
nastavitelným poutkem a pružnou špičkou.

Ø:      18 mm  
délky:  110 – 135 cm

Č. výr. 381117  Červená
Č. výr. 381127   Šedá 

4    i.MULTI 

Dvojí injektáž držadla, automatická úprava poutka, 
vyrobeno z hliníku 5083. 

Ø:      18 mm  
délky:  105 – 135 cm

42 31

Č. výr. 381037

2    wC SUPERSHAPE 

Špičková závodní lyžařská hůl, vyrobená z hliníku 
7075, se závodním tvarem držadla, nastavitelným 
poutkem a pružnou špičkou. 

Ø:      18 mm  
délky:  110 – 135 cm
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HoLE

Č. výr. 381607

A    i.THANg 

Dámské držadlo PU, automatické nastavení poutka, 
vyrobeno z hliníku 5083. 

Ø:      16 mm
délky:  105  – 135 cm

Č. výr. 381637  cool thang
Č. výr. 381667  fine thang

B    THANg 

speciální dámské držadlo potažené Pe, automatické 
nastavení poutka, vyrobeno z hliníku 5083. 

Ø:      18 mm  
délky:  105 – 135 cm

Č. výr. 381217  Modrá
Č. výr. 381227  oranžová
Č. výr. 381237  Šedá

C    MULTI 

Držadlo potažené Pe, automatické nastavení pou-
tka, vyrobeno z hliníku 5083.

Ø:      18 mm  
délky:  105  – 135 cm

Č. výr. 381327

D    wC SUPERSHAPE JUNIOR 

strukturované Pe závodní držadlo pro ju-
niory, ohýbaný tvar World Cup, nastavi-
telné poutko, vyrobeno z hliníku 5083.

Ø:      16 mm  
délky:  80 – 110 cm

Č. výr. 381377  supershape team
Č. výr. 381367  Monster team

E    JUNIOR 

závodní držadlo pro juniory, poutko pro juniory, vy-
robeno z hliníku 5083. 

Ø:      14 mm  
délky:  70 – 105 cm

tHe staR!
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JEĎ VE VELkÉM. ZÍTRA ZASE.
VŽDY KUPUJ NOVé. ochrana HeaD se téměř s posedlostí 
snaží vytvářet lépe padnoucí helmy - nové pro každou sezónu. 
Letos je výsledkem naše plná vnitřní čepička z jednoho kusu. 
Jejím úkolem je eliminovat tlakové body a zvyšovat komfort. 
ano, to je celé. První, čeho si asi na letošní řadě všimnete, bu-
dou příjemné povrchové úpravy. Prozkoumejte barvy, kresby, 
materiály a užívejte si to. toto je vysoký výkon s přístupem 
a stylem. a až si poslechnete to skvělé audio řešení, které 

jsme dali dovnitř, tak budete nosit helmu i tehdy, kdy je to 
naprosto nevhodné. V oddělení ochranných pomůcek jsme to 
pojali bez tuků. některé nové materiály nám pomohly shodit 
25% hmotnosti bez jakékoli ztráty účinnosti. Tak čtěte dál. 
Zprávy jsou to dobré. Velmi dobré. 

Č. výr. 321007  černá
č. výr. 321017  titanium
Č. výr. 321027  stříbrná

STRATUM PRO

tato helma je naší chloubou. se svými  bohatými ušními polštářky, 
jemnou povrchovou úpravou a úžasnou kovovou vysekáva-
nou značkou vypadá stratum Pro stejně moderně a vznešeně, 
jaký podává výkon. navrhli jsme ji pro lyžaře, kteří při poznávání 
celého kopce hledají pro svou ochranu vrcholnou technologii. tato 
tenká, ultralehká helma obsahuje náš aktivní, dynamický, sálavý, 
odvětrávací systém, antibakteriální vložku aGIon a stylizovanou 
povrchovou úpravu.

výbava:   technologie In-Mould
 spodní mikroplášť (přední a zadní)
 Dynamické sálavé odvětrávání
 Přední větrací otvory
 Plná vnitřní čepička
 antimikrobiální vložka agiontM

 Měkká semišová textilie
 odnímatelné kryty uší a chránič krku
 zámek HeaD
 Povrchová úprava s gumovým pocitem na dotek
 Ce en 1077 / astM F2040
Hmotnost:  460 g
velikosti:  Xs/s (52-54), M/L (54-59), XL/XXL (59-63)

Č. výr. 321207  černá
Č. výr. 321217  bílá
č. výr. 321227   modrá
Č. výr. 321237  oranžová

STRATUM

stratum jede na plné obrátky, rychlostí staré školy. Čiší z ní výkon 
od barev a střídavě rozmístěných značek po atraktivní kresby. 
Přístup, ochrana a výkon jsou důležité pro lyžaře, kteří na svahu 
dychtí po opravdových dobrodružstvích. stratum je tenká, ultrale-
hká helma a obsahuje náš aktivní, dynamický, sálavý, odvětrávací 
systém a antibakteriální vložku aGIon. 

výbava:   technologie In-Mould
 spodní mikroplášť (přední a zadní)
 Dynamické sálavé odvětrávání
 Přední větrací otvory
 Plná vnitřní čepička
 antimikrobiální vložka agiontM

 Měkká semišová textilie
 odnímatelné kryty uší a chránič krku 
 zámek HeaD
 Lesklá povrchová úprava
 Ce en 1077 / astM F2040
Hmotnost:  460 g
velikosti:  Xs/s (52-54), M/L (54-59), XL/XXL (59-63)
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SÁLAVé ODVĚTRÁVÁNÍ náš sálavý odvětrávací systém tam jen 
tak pasivně nesedí. Jedná se o aktivní systém, který má dvě vrstvy 
ePs oddělené vzduchovou komorou. tento dynamický systém pouští 
dovnitř čerstvý vzduch a odvádí vlhkost. to vytváří neustálou cirku-
laci vzduchu, přičemž brání přímému přístupu studeného vzduchu k 
vaší hlavě. Výsledkem je perfektní klima ve vaší helmě bez ohledu na 
vnější teplotu nebo na to, jak rychle jedete.

TEPELNé ODVĚTRÁVÁNÍ Vy vytváříte teplo a vlhkost – my je 
odvádíme, aniž byste mrzli. tak je to jednoduché. tento automatický 
odvětrávací systém používá speciálně zkonstruované kanálky ve 
vnější vrstvě vaší helmy, aby teplý a vlhký vzduch mohl unikat, aniž 
by dovnitř pronikl chlad. a takto to funguje, ať se touláte divočinou 
nebo stojíte v řadě při čekání na další jízdu. 

Č. výr. 321507

STRATUM MONSTER

tato verze helmy stratum je geneticky spojená s řadou Monster ski. 
Poskytuje ochranu a výkon, jaký požadují lyžaři při jízdě v divočině 
a při opravdových dobrodružstvích na svahu. stratum je tenká, 
ultralehká helma, která obsahuje náš aktivní, dynamický, sálavý, 
odvětrávací systém a antibakteriální vložku aGIon. a nepřehlédněte 
hluboký metalický vzhled a lesklou povrchovou úpravu. 

výbava:   technologie In-Mould
 spodní mikroplášť (přední a zadní)
 Dynamické sálavé odvětrávání
 Přední větrací otvory
 Plná vnitřní čepička
 antimikrobiální vložka agiontM

 Měkká semišová textilie
 odnímatelné kryty uší a chránič krku
 zámek HeaD
 Lesklá povrchová úprava
 Ce en 1077 / astM F2040
Hmotnost:  460 g
velikosti:  Xs/s (52-54), M/L (54-59), XL/XXL (59-63)

Č. výr. 321517

STRATUM SUPERSHAPE

tento model stratum přináší kladné vlastnosti all-mountain a hlásí 
se k závodně orientované řadě supershape ski. Poskytuje ochranu 
a výkon nezbytné pro předvedení vašeho talentu po celém kopci. 
stratum supershape je tenká, ultralehká helma, která obsahuje 
náš sálavý, odvětrávací systém, antibakteriální vložku aGIon a 
zámek HeaD pro přesné padnutí.    

výbava:   technologie In-Mould
 spodní mikroplášť (přední a zadní)
 Dynamické sálavé odvětrávání
 Přední větrací otvory
 Plná vnitřní čepička
 antimikrobiální vložka agiontM

 Měkká semišová textilie
 odnímatelné kryty uší a chránič krku
 zámek HeaD
 Lesklá povrchová úprava
 Ce en 1077 / astM F2040
Hmotnost:  460 g
velikosti:  Xs/s (52-54), M/L (54-59), XL/XXL (59-63)

Č. výr. 324007

PRO TEAM

Helmu Pro team jsme vytvořili pro opravdové borce. Grafika se 
nechala inspirovat naší tabulí transit team. Freestyloví jezdci, kteří 
chtějí dobrodružství i tehdy, když se toulá, žádali nové technologie 
a výbavu. Helma Pro team je extrémně lehká a má náš automatický 
tepelný odvětrávací systém, spodní mikroplášť pro ochranu proti 
vrypům a promáčknutím a antibakteriální vložku aGIon.  

Č. výr. 324017

PRO MOJO

Mojo funguje. tato helma byla přidána do naší lyžařské řady Mojo. 
Vytvořili jsme helmu Pro Mojo pro opravdové freeridové lyžaře, 
kteří pro své nejlepší jízdy zavítají také do přírody. Pro Mojo je 
extrémně lehká a má náš automatický tepelný odvětrávací sys-
tém, spodní mikroplášť pro ochranu proti vrypům a promáčknutím  
a antibakteriální vložku.     

výbava:   technologie In-Mould
 spodní mikroplášť (přední a zadní)
 tepelný odvětrávací systém
 Plná vnitřní čepička
 antimikrobiální vložka agiontM

 Měkká semišová textilie
 odnímatelné kryty uší a chránič krku
 Povrchová úprava s gumovým pocitem na dotek
 Ce en 1077 / astM F2040
Hmotnost:  400 g
velikosti:  Xs (52-53.5), s (53.5-55.5), M (55.5-57), 
 L (57-59), XL (59-60.5), XXL (60.5-62.5)
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VELkÉ MYŠLENkY. MALÉ HLAVY.
Č. výr. 324607  černá
č. výr. 324617   army
Č. výr. 324627   bílá
Č. výr. 324637   písková

REBEL

tato helma pro juniory je opravdovým kusem výstroje motivovaných 
lyžařů a snowboardistů. Má osobitý, uhlazený vzhled a senzační, 
leskle metalický povrch. Rebel působí na první pohled mnohem 
dražším dojmem, než ve skutečnosti je. Ultranízká hmotnost a auto-
matický tepelný odvětrávací systém se starají o pohodlí – a materiál 
spodního mikropláště pomáhá, aby vypadala pěkně. 

výbava:   technologie In-Mould
 spodní mikroplášť (přední a zadní)
 tepelný odvětrávací systém
 Plná vnitřní čepička
 Měkká semišová textilie
 odnímatelné kryty uší a chránič krku
 Lesklá povrchová úprava
 Ce en 1077 / astM F2040
Hmotnost:  385 g
velikosti:  Xs (52-53.5), s (53.5-55.5), M (55.5-57), 
 L (57-59), XL (59-60.5), XXL (60.5-62.5)

Č. výr. 324307  černá
Č. výr. 324317   bílá
č. výr. 324327  zlatá
Č. výr. 324337   modrá

PRO

Pro spravedlivé posouzení této helmy nejsou obrázky postačující. 
Musíte ji vidět na vlastní oči a pocítit jí.  Grafika má jedinečný 
povrch s více tóny a logo aplikované přes šablonu, která je v balení, 
abyste mohli přidat další kresby. a jsou zde technologie a výbava 
pro váš instinktivní freestylový přístup. Jedná se o lehkou helmu 
s automatickým tepelným odvětrávacím systémem a materiálem 
mikropláště, který odolá vrypům a promáčknutím. tak tedy 
sáhněte po Pro, jestliže dychtíte po výkonu a originálním přístupu 
přístupu.

výbava:   technologie In-Mould
 spodní mikroplášť (přední a zadní)
 tepelný odvětrávací systém
 Plná vnitřní čepička
 Měkká semišová textilie
 odnímatelné kryty uší a chránič krku
 Povrchová úprava s gumovým pocitem na dotek
 Ce en 1077 / astM F2040
Hmotnost:  400 g
velikosti:  Xs (52-53.5), s (53.5-55.5), M (55.5-57), 
 L (57-59), XL (59-60.5), XXL (60.5-62.5)

TECHNOLOgIE IN-MOLD ln-Mold je jedinečná technologie, jejíž 
přednost spočívá ve spojování různých vrstev podle motta „společně 
jsme silní“. tvrdý polykarbonátový plášť je spojen s vnitřkem helmy pohl-
cujícím nárazy. nejenže tento proces nabízí výhodu optimálního spojení 
materiálů, ale ve skutečnosti jednotlivé komponenty během procesu 
ještě dále ztvrdnou, což nám umožňuje nabízet více bezpečí s menší 
spotřebou materiálu. a tak je možné ušetřit na hmotnosti a získat více 

místa pro důkladné odvětrávací systémy. tolik tedy k technickým vy-
chytávkám. Pro vás to jednoduše znamená, že pomocí technologie In-
Mold dostáváte lehkou, dobře odvětrávatelnou, pohodlnou a zejména 
bezpečnou helmu (díky přísnému testování a splnění požadavků norem 
Ce a astM).  
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Č. výr. 324807  stříbrná
č. výr. 324817  červená
Č. výr. 324827   modrá

JOKER

Joker je hezká, lehká helma s potiskem technologií in-mould. není to 
žádná legrace, když přijde na přístup a také výkon, a možná právě 
tato helma může být pro spoustu dětí první helmou, se kterou se jim 
povedl nějaký kousek. Milují obrázky a vzhled této helmy. a balíček 
samolepek také není na škodu. každý si oblíbil přesný, snadno nas-
tavitelný uzamykatelný systém HEAd.

výbava:   technologie In-Mould
 tepelný odvětrávací systém
 Měkký samet
 odnímatelné kryty uší a chránič krku
 zámek HeaD
 Lesklá povrchová úprava
 Ce en 1077 / astM F2040
Hmotnost:  350 g
velikosti:  XXs (49-50), Xs (51-52), 
 s (53-54), M (55-56)

Č. výr. 324867

KID

není vůbec žádný problém vidět tuto helmu a pod ní dítě. Jasně 
lesklý, titanový povrch je do očí bijící. a děti se prohrabou úžasným 
balíčkem samolepek. Musíte prostě nadchnout děti pro nošení 
helmy od jejich prvních obloučků. tato helma je vyrobena z ro-
bustního abs.

výbava:   technologie abs
 Přední větrací otvory
 Měkký samet
 odnímatelné kryty uší a chránič krku
 zámek HeaD
 Lesklá povrchová úprava
 Ce en 1077 / astM F2040
Hmotnost:  490 g
velikosti:  XXs (49-50), Xs (51-52), s (53-54), 
 M (55-56)
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CELOPLOŠNÁ VNITŘNÍ VLOŽKA VE TVARU čEPIčKY abychom 
mohli skloubit dobré padnutí helmy a pohodlí, museli jsme si nasadit 
naše “myslící čepice”. Možná proto je výsledkem tohoto radikálního 
úletu vznik naší nové celoplošné vložky typu “čepička“. eliminuje tla-

kové body, což činí helmu ještě pohodlnější. Integrované, prodyšné 
síťové zóny pak odvádějí vlhkost, takže budete v pohodě dokonce  
i při vaření.

VYPADAT DOBŘE NEBOLÍ.

Č. výr. 321807

STRATUM THANg

tato speciální verze stratumu sdílí Dna s ženskou řadou lyží 
thang. obsahuje bohatý, zlatý potisk na hlubokém černém me-
talickém plášti. tato tenká, ultralehká helma má náš aktivní sálavý, 
odvětrávací systém, antibakteriální vložku aGIon a snadno nastavi-
telný, uzamykatelný systém HEAD. 

výbava:   technologie In-Mould
 spodní mikroplášť (přední a zadní)
 Dynamické sálavé odvětrávání
 Přední větrací otvory
 Plná vnitřní čepička
 antimikrobiální vložka agiontM

 Měkká semišová textilie
 odnímatelné kryty uší a chránič krku
 zámek HeaD
 Lesklá povrchová úprava
 Ce en 1077 / astM F2040
Hmotnost:  460 g
velikosti:  Xs/s (52-54), M/L (54-59)

JAK POTĚŠIT ŽENY. když s něčím začínáte, musíte hodně 
naslouchat. a my jsme naslouchali. Jednou z našich největších 
letošních snah bylo vytvořit produkty pro ženy. Pochopitelně 
jsme se zaměřili na padnutí, ale šli jsme ještě mnohem dál. 
Rozšířili jsme také naše řady a poprvé jsme propojili barvy a 

grafiku našeho ochranného vybavení s našimi snowboardy 
a lyžemi. Tato letošní řada lépe padne, dává vám více 
možností a usnadňuje vám prodej. a potěšit ženy je zcela 
nepochybně dobrým způsobem, jak zároveň řádně obšťastnit 
prodejce.  
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Č. výr. 324207

LIV/AUDIO

Vaše uši zaplesají. Do této verze helmy LIV jsme totiž přidali 
náš zabudovaný audio systém. a pochopitelně přichází také  
s nejpohodlnějšími ušními polštářky z chlupaté mikrokožešiny na 
zemi. Její hmotnost je ultranízká a tepelný odvětrávací systém se 
stará o chlazení dokonce i při vysokohorské turistice. tato skvěle 
vypadající přilba přichází ve čtyřech hezkých barvách.

Č. výr. 324707   černá
Č. výr. 324717   bílá
č. výr. 324727   růžová
Č. výr. 324737   aqua

CLOE

Mladé ženy vám řeknou, co si myslí. a my jsme jim naslouchali, když 
jsme navrhovali Cloe. Přichází ve 4 barvách s povrchem s perlo-
vou esencí. obsahuje také balíček samolepek pro přidání osobních 
pocitů. Hmotnost je nízká a tepelný odvětrávací systém pomáhá její 
nositelce zůstat v chladu. 

výbava:   technologie In-Mould
 spodní mikroplášť (přední a zadní)
 tepelný odvětrávací systém
 Plná vnitřní čepička
 Měkká semišová textilie
 odnímatelné kryty uší a chránič krku
 Lesklá povrchová úprava
 Ce en 1077 / astM F2040
Hmotnost:  385 g
velikosti:  Xs (52-53.5), s (53.5-55.5), 
 M (55.5-57), L (57-59)

Č. výr. 324917   ledová
č. výr. 324927  citrónová
Č. výr. 324937   růžová

STAR

Dokonce i malá děvčata mají veliké názory. a star zvedá palce 
vzhůru. tato lehká helma, na níž byla použita technologie In-
Mould, přináší osobitý styl a velkorysý výkon. Přichází v bohatých 
metalických, povrchových úpravách a osobité grafice s květinovými 
motivy. obsahuje také balíček samolepek, takže ji lze ozdobit po 
svém. Její nositelka si také zamiluje precizní, snadno nastavitelný 
uzamykatelný systém firmy HeaD. 

výbava:   technologie In-Mould
 tepelný odvětrávací systém
 odnímatelné kryty uší a chránič krku
 zámek HeaD
 Lesklá povrchová úprava
 Ce en 1077
 astM F2040
velikosti:  XXs (49-50), Xs (51-52), s (53-54), 
 M (55-56)

Č. výr. 324407   černá
Č. výr. 324417   bílá
č. výr. 324427  bordó
Č. výr. 324437   citrónová

LIV

tuto helmu nebudete nosit – budete si ji užívat. barvy obsahují 
textury díky vločkovému potisku. kryty uší mají jedinečný, ručně 
pletený styl a jsou vyloženy chlupatou mikrokožešinou. ale LIV 
přináší víc než jen módní prvky a to opravdový výkon. Její hmotnost 
je ultralehká a automatický tepelný odvětrávací systém se stará o 
chlazení dokonce i při vysokohorské turistice.

výbava:   technologie In-Mould
 spodní mikroplášť (přední a zadní)
 tepelný odvětrávací systém
 Plná vnitřní čepička
 Chlupatá mikrokožešina
 odnímatelné kryty uší a chránič krku
 Matná povrchová úprava
 Ce en 1077 / astM F2040
Hmotnost:  400 g
velikosti:  Xs (52-53.5), s (53.5-55.5), 
 M (55.5-57), L (57-59)

HELMY
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UBRALi JSME 25% ZE SVÉ 
VÁHY, ALE NiC Z PŘÍSTUPU.
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Č. výr. 394007

TH12

tato bunda je ještě pohodlnější a zároveň o 25% lehčí. Přináší 
vám čistý, elegantní vzhled s asymetrickými prvky. Dali jsme jí tva-
rované loketní ohbí a nastavitelné lemy pro více svobody a přidali 
jsme hřejivou fleecovou podšívku manžet. Má také odnímatelnou 
ochrannou jednotku, kterou můžete nosit samostatně. tH 12 
poskytuje ochranu páteře a sebedůvěru, kterou potřebujete pro 
rozvoj svých dovedností. 

výbava:   anatomické komfortní padnutí
 odnímatelná ochranná jednotka
 systém Moverite
 zipy ykk
 technologie Flexshell
 PP šestihranná struktura
 Pěna brocktM

 Ce en 1621 Úroveň 1
velikosti:  Xs, s, M, L, XL

ANATOMICKé KOMFORTNÍ PADNUTÍ Vaše záda určitě vědí, že 
neřídíte motorku. Lyžování a snowboarding zatěžují vaši páteř, což 
se při provozování jiných sportů naděje. Proto jsme naše ochranné 
vybavení navrhovali výhradně pro zimní sporty. V první řadě velikost 
a tvar vložek lícuje s konkrétními částmi vaší anatomie. Potom jsme 
skloubili přirozenou křivku páteře ve tvaru s se správnou ohebností pro 
stranovou, přední a zadní rotaci, abychom poskytli naprostou svobodu 
pohybu s optimální ochranou.

TECHNOLOgIE FLEXSHELL Představte si 10 lehkých štítů odolných 
proti nárazu, koordinovaných tak, aby se natočily do libovolného směru, 
a tím vám poskytly naprostou flexibilitu a stálou ochranu prakticky  
v každé situaci, do které se dostanete. toto je HeaD Flexshell. speciálně 
vyvinuté polyetylénové štíty byly navrženy tak, aby pracovaly za chlad-
ných klimatických podmínek a poskytovaly značnou odolnost proti 
nárazu. Vnitřní vrstva se šestihrannou strukturou zlepšuje prodyšnost  
a zároveň pohlcuje nárazy a přitom mírně zvyšuje hmotnost.

Č. výr. 394207   tH10
Č. výr. 394907   Junior Vest

TH10 & JUNIOR VEST

tato vesta poskytuje vysokou úroveň ochrany páteře a její hlad-
ký a přiléhavý střih kopíruje váš pohyb, takže vám nekazí styl. Je 
navržena pro nošení přes první vrstvu oblečení. snížili jsme její 
hmotnost o 25% a vyrobili ji ze síťoviny spandex air, takže ani 
nebudete vědět, že ji máte – do chvíle, než ji budete potřebovat. 

výbava:   anatomické komfortní padnutí
 systém Moverite
 síťovina spandex air
 zipy ykk
 technologie Flexshell
 PP šestihranná struktura
 Pěna brocktM

 Ce en 1621 Úroveň 1
velikost TH10:  Xs, s, M, L, XL
Junior vest:  s, M, L

NovÁ oCHRANA 2007+
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Č. výr. 394307   tH1 Unit
Č. výr. 394917   Junior Unit

TH1 UNIT & JR. UNIT

tato jednotka je destilací čisté funkce. Poskytuje vynikající ochranu páteře, přičemž 
se nosí přes první nebo druhou vrstvu. také jsme snížili její hmotnost o 25% a dali 
jí účinné anatomické padnutí. 

výbava:   anatomické komfortní padnutí
 systém Moverite
 technologie Flexshell
 PP šestihranná struktura
 Pěna brocktM

 Ce en 1621 Úroveň 1
velikost TH1Unit:  Xs, s, M, L, XL
Junior Unit:  s, M, L

Č. výr. 394507   Crash Pant
Č. výr. 394927   Junior Crash Pant

CRASH PANT & JUNIOR CRASH PANT

název hovoří za vše. naše kalhoty Crash Pant poskytují vypodložení 
v místech, která jsou častou přistávací zónou. také jsme naše 
kalhoty Crash Pant navrhovali pro širší použití, a proto jsme je v 
zadní části vybavili odnímatelnými vložkami eVa.  kalhoty Crash 
Pant nechrání před zraněními páteře a zraněními způsobenými 
zkroucením. 

výbava:   Širší použití při sportovní činnosti
 síťovina spandex air
velikosti pro  
dospělé:  Xs, s, M, L, XL
velikosti 
pro juniory:  s, M, L

to seRVe anD

PRoteCt.

CE EN 1621 ÚROVEŇ 1 Firma HEAD bere certifikaci velmi vážně. 
Proto všechny naše výrobky testujeme při nízkých teplotách, nikoli 
při pokojových teplotách, jako většina ostatních výrobců. Část „Ce“ 
tohoto hodnocení zahrnuje nejen testování na absorpci nárazu podle 

hodnocení „en“, ale také testy správného určování velikostí a lícování  
a kontrolu materiálů všech částí na přítomnost jedů. 
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Seznamte se s celým mezinárodním týmem HEAd 2007+ na head.com
Per Huss v Pembertonu. Foto: mattiasfredriksson.com
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ModLETE SE ZA SNÍH



Výhradní dovozce a distributor 
pro českou a Slovenskou republiku:
ASPEN SPORT a.s., 
sportovní 457, 252 42 Vestec, Česká republika 
tel.: +420 267 281 111, fax: +420 267 281 333,  
e-mail: info@head.cz

Výhradní distributor pro Slovenskou republiku:
ASPEN SPORT SK s.r.o., 
Jašíkova 4, 821 03 bratislava, slovenská republika
tel.: +421 248 291 522, fax: +421 248 291 520,  
e-mail: info@head.sk

head.cz  head.sk  head.com


