
Numer 1

Rossignol Radical GS to typowa 
narta zawodnicza z drewnianym 
rdzeniem z przeznaczeniem do 
slalomu giganta. Jej konstrukcja 
jest zbliżona do nart  z pucharu jest zbliżona do nart  z pucharu 
świata. Dla zaawansowanych 
narciarzy na przygotowane trasy.

Dostępne długości: 145 cm

Numer 2

Rossignol Hero Xelium 70 to narty 
dla początkujących oraz średnio 
zaawansowanych narciarzy w 90%
 z przeznaczeniem do jazdy na 
przygotowanych trasach. Wyposażone
 w Power Turn Rocker który podnosi  w Power Turn Rocker który podnosi 
poziom kontroli, ułatwia inicjację 
skrętu oraz reakcję nart. 
Zaprojektowane w sposób 
zapewniający dreszczyk emocji przy 
zachowaniu najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa.

Dostępne długości:Dostępne długości: 150 cm

Numer 3

ROSSIGNOL IRS  - 152 cm 

Numer 4

Rossignol Zenith LTD to narty
 z przeznaczeniem dla osób 
początkujących oraz średnio 
zaawansowanych. 90% na przygotowane zaawansowanych. 90% na przygotowane 
trasy. Camberowa konstrukcja pozwala 
na łatwiejszą kontrolę nad nartą. 

Dostępne długości: 154 cm

Numer 5

Rossignol Pursuit 12 Xelium
 są to narty dla średnio 
zaawansowanych narciarzy. W tych zaawansowanych narciarzy. W tych 
nartach wykorzystano technologie 
zaczerpnięte z pucharu świata. Nowa 
technologia Diamond Tip to szybsza 
i łagodniejsza inicjacja skrętu 
pozwalająca na wycinanie szybszych 
i agresywnych linii.

Dostępne długości:Dostępne długości: 158 cm

Numer 6

Narty Rossignol EXPERIENCE 75 
przeznaczone są dla osób 
średniozaawansowanych oraz średniozaawansowanych oraz 
zaawansowanych. Konstrukcja Auto 
Turn Rocker oraz opatentowany przez 
Rossignol Air Tip znacznie poprawiają 
kontrolę nad nartami dzięki czemu 
jazda na krawędziach staje się jeszcze 
łatwiejsza.

Dostępna długość: Dostępna długość: 152 cm

Numer 7

Narty Rossignol Zenith Carbon to 
najnowocześniejsze narty do jazdy po 
przygotowanych trasach dla 
średniozaawansowanych narciarzy.
Power Trun Rocker łączy subtelny Power Trun Rocker łączy subtelny 
rocker z przodu z wysokim camberem. 
Nowa technologia Diamon Tip to 
szybsza i łagodniejsza inicjacja skrętu 
pozwalająca na wycinanie szybszych 
i bardziej agresywnych linii. Mają i bardziej agresywnych linii. Mają 
krótki i miękki promień skrętu, który 
jest czystą przyjemnością podczas 
jazdy po dobrze przygotowanej trasie.

Dostępne długości: 156 cm, 170 cm



Numer 8

Rossignol Pursuit 100 Open 
to narty przeznaczone na trasę  do 
dynamicznej jazdy skrętem 
carvingowym z dużą energią, precyzją carvingowym z dużą energią, precyzją 
dla zaawansowanego narciarza. 
Wyposażone w POWER TURN ROCKER 
i nową technologię PROP TECH 
zarówno w części dziobowej jak 
i z tyłu. Dzięki tej konstrukcji narty i z tyłu. Dzięki tej konstrukcji narty 
bardzo łatwo wchodzą w skręt, 
prowadzą się precyzyjnie, nawet 
w terenie o zmiennej konfiguracji. 
Zapewniają przyczepność, precyzję, 
dynamikę oraz kontrolę.

Dostępne długości: 156 cm

Numer 9

ROSSIGNOL PURSUIT 12 CARBON 
XELIUM to narty dla średnio 
zaawansowanych narciarzy 
lubiących jazdę krótkim skrętem
 na przygotowanych trasach. W tych  na przygotowanych trasach. W tych 
nartach wykorzystano technologie 
zaczerpnięte z pucharu świata. Nowa 
technologia Diamond Tip to szybsza
 i łagodniejsza inicjacja skrętu 
pozwalająca na wycinanie szybszyc
h i agresywnych linii.

Dostępne długości: Dostępne długości: 163 cm

Numer 10

ROSSIGNOL PURSUIT 12 CARBON 
XELIUM to narty dla
średnio zaawansowanych narciarzy średnio zaawansowanych narciarzy 
lubiących jazdę krótkim skrętem na 
przygotowanych trasach. W tych 
nartach wykorzystano technologie 
zaczerpnięte z pucharu świata. Nowa 
technologia Diamond Tip to szybsza i 
łagodniejsza inicjacja skrętu pozwala-
jąca na wycinanie szybszych i agresyjąca na wycinanie szybszych i agresy-
wnych linii.

Dostępne rozmiary: 163 cm

Numer 11

Rossignol Fun Girl to narta dla 
początkujących oraz średnio 
zaawansowanych narciarek w 90% 
z przeznaczeniem do jazdy na
 przygotowanych trasach. Konstrukcja  przygotowanych trasach. Konstrukcja 
camberowea oraz Rocker powodują 
łatwiejszą kontrolę oraz inicjacje 
skrętu.  

Dostępna długość: 130 cm



Numer 12

GALA AMPTEK
Deska dla początkujących snowboardzistek jak i średniozaawansowanych. 
Profil AmpTek Auto-Turn, miękki flex oraz kierunkowy kształt zapewniają Profil AmpTek Auto-Turn, miękki flex oraz kierunkowy kształt zapewniają 
niezwykły poziom czucia deski i bardzo przyjemną jazdę podczas stawiania 
pierwszych kroków czy freestyle'owej zabawy w każdych warunkach śnie-
gowych.

 - all mountain - directional
 - camber 80% pod wiązaniami, 
   20 % rocker poza
 - flex 4 / 10

Dostępne długości:  146 cm

Numer 13

DIVA MAGTEK
Deska mocno freestylowa z najwyższej półki dla zaawansowanej riderki. 
Technologia Amptek Freestyle, Magne – Traction, czyli pofalowana krawędź, Technologia Amptek Freestyle, Magne – Traction, czyli pofalowana krawędź, 
która wżyna się nawet w przysłowiowy „beton”, czy Twin Tip robią robotę. 
Twarda deska, dzięki której nawet przy maksymalnej prędkości nie stracimy 
nad nią kontroli z potężnym POP’em.

 - Freestyle – twin tip
 - Amptek Freestyle – 60% camber, 40% rocker
 -  Magne – traction (pofalowana krawędź)
 -  Flex 7 / 10 -  Flex 7 / 10

Dostępna długość: 148 cm

Numer 14

JUSTICE MAGTEK
Deska z górnej półki dla średniozaawansowanej i zaawansowanej riderki. 
AMPETEK ALL MOUNTAIN - nagradzana ponad 3 razy kombinacja CAMBER 60 AMPETEK ALL MOUNTAIN - nagradzana ponad 3 razy kombinacja CAMBER 60 
% / ROCKER 40 %, bardziej elastyczne dziób i tył deski, sztywniejszy środek 
zapwenia znakomite własciowści jezdne w terenie. Posiada dodatkowo Magne 
– Traction,  pofalowaną krawędź, która nadaje jeszcze większą kontrolę desce.

 -  All mountain / freestyle - twin
 -  Amptek  – 60% camber, 40% rocker
 -  Magne – traction (pofalowana krawędź)
 -  Flex 8 / 10 -  Flex 8 / 10

Dostępa długość: 149 cm



Numer 15

DISTRICT AMPTEK
Deska dla początkujących i średniozaawansowanych snowboardzistów, którzy Deska dla początkujących i średniozaawansowanych snowboardzistów, którzy 
cenią sobie zabawę i czerpanie radości z deski. Technologia AmpTek 
Auto-Turn to 80% cambera pomiędzy wiązaniami i 20% rocker poza nimi. 
Dzięki temu deska bardzo dobrze prowadzi się przy większych prędkościach. 
Dość miękki Flex – 5 / 10 oraz freestylowy kształt – Twin Tip pozwala na 
zabawę na stoku czy w parku.
 
 - freestyle - twintip - freestyle - twintip
 - camber 80% pod wiązaniami, 20 % rocker poza  
 - flex 5 / 10

Dostępne długości: 151 cm, 155 cm

Numer 16

TEMPLAR MAGTEK
Jest to deska dla średniozaawansowanych i zaawansowanych Riderów. 
Nadająca się zarówno na stok, jak i do puchu. Flex 6 rozłożony jest 
kierunkowo, a sam kształt to directional twin. W połączeniu z technologią kierunkowo, a sam kształt to directional twin. W połączeniu z technologią 
RadCut (przystosowuje promień skrętu do prędkości) oraz  niezawodnym 
Magne-Traction, zapewnia płynne przejście z krawędzi na krawędź oraz 
freestyleową uniwersalność typu all-mountain.

 - all-mountain – directional
 - caber 60% pod wiązaniami, 40% rocker poza
 - magne-traction
 - flex 6 / 10 - flex 6 / 10

Dostępne długości: 153 cm, 155 cm

Numer 17

Circuit Amptek
Deska dla średniozaawansowanych snowboardzistów, którzy chcą szybko Deska dla średniozaawansowanych snowboardzistów, którzy chcą szybko 
podnieść swój poziom na wyższy level. Technologia AmpTek Auto-Turn, miękki 
Flex – 4 /10 oraz kierunkowe ustawienie deski zapewniają niezwykłe czucie na 
stoku czy w puchu. Circuit pozwala na zabawę w każdych warunkach śnie-
gowych. Dobra przyczepność oraz łatwa kontrola nad deską pomogą
 w codziennym progresie.

 - directional - all mountain
 - camber 80% pod wiązaniami, 20 % rocker poza
 - flex 4 / 10

Dostępne długości: 150 cm, 155 cm, 156 cm wide (dla stopy powyżej rozm. 43)


