
BLACK CROWS & DOWN SKIS 
 
1. BLACK CROWS SMUČI ORB FREEBIRD 
MPC: 599,95 eur za GRS 419,99 eur 

 
 
Orb Freebird 2016 je 170 gramov lažja na par, zahvaljujoč novim robovom. 
Ikonska, fluorescentno rumena enodelna smučka ostaja zvesta kot kdajkoli 
prej. 
Narejena za turno smuko, Orb Freebird je zelo nstavljiva in pomirjujoča 
smučka in popolni spremljevalec za vsako navpično odisejado. Oblikovana za 
visokogorje, s 90 mm pod nogami, vas bo spremljala na vseh vaših 
dogodivščin, tudi tistih najradikalnejših, kot je smučanje po strmih terenih. Z 
dolgim lok profilom: ravni rep & dvojnim radij sprednjim delom ima Orb 
Freebird pravi freeride duh s konico med 123 in 125 mm, in močno smučarsko 
eksplozivnost zahvaljujoč svojemu klasičnemu camberju. Izrazito lažja od 
svojega gorskega dvojčka z Freebird gen 1 jedrom - kombinacija Paulownia 
lesa v okončinah, ojačana s topolom pod vezmi - to je pristopna in robustna 
smučka, ki je zasnovana za smučanje v visokem gorskem svetu. "Brez dvoma 
ste že videli njen rumeni lesk od daleč, njene sladke linije na vzponu in tekoče 
smučanje na spustu ... ali morda pričakali noč na poti pred gorsko kočo. To ni 
optična prevara, ta smučka je pravi gorski kozel, ki bo ustrezala vsakomur, ki 
daje velik pomen tako vzponu, kot tudi spustu. " 
DOLŽINA: 168 CM, 179 CM, 186 CM 
profil: dolgi lok 

• lahka 
• verodostojna 
• močna 



2. BLACK CROWS SMUČI CAMOX FREEBIRD 
MPC: 669,95 eur za GRS 469,99 eur 

 
 
Popolnoma nova Camox Freebird 2016 je bila letos prenovljena. Camox 
Freebird z širšim, smernim repom je pomlajena, z ABS perimetrom, za večjo 
udobnost in z večjim rockerjem za povečanje svoje učinkovitost na trdem 
snegu in izboljšanje svoj plovnosti pri nizki hitrosti. 
To je udobna in »all-terrain« smučka, z odpuščajočim flex-om za večje užitke 
na snegu. Zahvaljujoč enotnemu kljunu in profilu na pol, različica Freebird 
Camox ima enake terenske in edge-nadzor kvalitete kot vse gorske različice. 
Njena Freebird gen 2 tehnologija – Paulownia les in topolov les prekrita s 
tremi in dvema smermi karbona in steklenih vlaken - pomeni, da je precej 
lažja od gorskega dvojčka,  ima optimizirano težo in je bolj plovna. Je 
enostavna tako v globokem snegu in za natančne zavoje pri carvingu, Camox 
Freebird je še posebej dobra pri prilagajanju na nenadne spremembe hitrosti 
in terena. "The Camox Freebird nameščena z lahkimi vezmi je odlična srednje 
široka turna smučka za smučarje, ki želijo uživati pri spustu, je pa lahka na 
vzponu. Njen rocker omogoča, da lahko greste kamorkoli in ohranja 
enostavno možnost manevriranja in njena dobra plovnost naredi vaše sanje v 
globokem snegu uresničene." 
DOLŽINA: 162 CM, 171 CM, 178 CM, 183 CM 
profil: enoji beak in polovica 
lahka 
praktična 
zanesljiva 



DOWNSKIS SMUČI YW8 102 
MPC 544,00 eur za GRS 380,00 eur 

 
 
Zaradi povpraševanja so pri Countdownu le povečali število razpoložljivih 
dolžin. YW8 102 179cm tehta manj kot 1400g na smučko. 
Dolžina: 179 cm, 186 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOWNSKIS SMUČI YW8 89  
MPC 544,00 eur za GRS 380,00 eur 
 

 
Najkrajša, najožja in najlažji v liniji Countdown. 
Smučka je vaša izbira da lahko “poletite” na goro, a še vedno uživate v globokem snegu 
na poti nazaj dol. YW8 89 tehta manj kot 1200g na smučko. 
Dolžina: 172 CM 
 
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo: 
Telefon: 01/4363654 
Email: Shop@actionmama.com 
www.actionmama.com 


