
DYNAFIT  

Dynafit smuči Broad Peak + kože: MPC 760,00 eur za GRS 
529,00 eur  

 

 
Lahka, torzijsko toga smučka za dolge vzpone in varnosti na zahtevnih spustih. 
Broad Peak so turne smučke namenjene zahtevnim uporabnikom, ki želijo nizko težo na vzponu ter 
zanesljivost na spustih. Visoko kvalitetna  leseno-karbonska sredica daje smuči odlično torzijsko 
stabilnost in zanesljivost tudi na strmih in trdih terenih. Dolžine: 149 158 167 176 
Tehtnične lastnosti pri dolžini 167 CM 

SIDECUT TOP - MIDDLE - BOTTOM  112 - 75 - 97 

TURN RADIUS  18 - 17 

TIP ROCKER  250 

TAIL ROCKER  100 

WEIGHT  1,050g 



Dynafit smuči Nanga Parbat + kože: MPC 860,00 eur za GRS 
599,00 eur  

Opis:Izkušnja Diamir Flank-a z ekspedicije na Nanga Parbat je v kombinaciji s strokovnim 
znanjem na področju razvil nove smuči. Z Rocker konstrukcijo, brez popuščanja, tehnologija 
visokotehnoloških materialov ponujajo vrhunsko razmerje med velikostjo in težo. Sestava 
sredice:Paulownia Speed Core  

Dimenzije:  

 

  
163   

171  179  

Teža   1000g(size 171)  1000g  1000g(size 171)  

Širina spredaj   115  116  117  

Širina na sredini   
  

79     
80  81  

Širina zadaj   103  104  104  

Radij A   
  

15.5      
17.5  19.5  

Radij B   9.5  11.5  12.5  

Radij C    13.5     
15.5  17.5  

Rocker spredaj   320R  330R  340R  

Rocker zadaj   130R   
130R  130R  

Lastnosti: Rocker spredaj, Rocker zadaj Dvojni radij Trojni radij  

Flex Rocker spredaj Pin Rocker zadaj Micro Side-Wall Carbon Speed Stringer  

 



Dynafit smuči Seven Summits + kože: MPC 610,00 eur za GRS 
424,00 eur  

 
Opis:Kljub širši geometrije smuči tehtajo samo 1080g (174 cm) in so zato idealne za smuko v 
globokem snegu, kot tudi za ekspedicije in višinske ture. Flex-Tip dizajn v novi, lopatasti 
geometriji in mikro bočnicimi na področju vezi - tako kot v modelu Nanga Parbat - so odlične 
na težavnem terenu in odlično izkoriščajo neposreden prenos teže, medtem ko še vedno 
ohranja svojo široko uporabnosti.  

Dimenzije:  

 156   
163  

 
171  

 
179  

Teža  1120g +/- 3%  1190g +/- 3%  1280g +/- 3%  1380g +/- 3%  

Širina spredaj  113.5  114.5  115.5  116.6  

Širina na sredini   
80  81   

82  
 

83  

Širina zadaj  100  101  102.5  104  

Radij A   
16.5  

 
17.5  

  
19.5  

  
21.5  

Radij B  14  

  

15.5  

  

17  

  

18.5  

   
Rocker spredaj  290R  330R  330R  330R  

Rocker zadaj  130R  130R  130R   
130R  

Lastnosti: Rocker spredaj Rocker zadaj Trojni Radij Flex Rocker spredaj Pin Rocker 
zadaj Micro Side-Wall Carbon Speed Stringer  

	  

 



Dynafit smuči Baltoro + kože: MPC 585,00 eur za GRS 409,00 
eur  

 
Opis:Odlika te smučke je razmeroma široka geometrija. Primeren je za najrazličnejše 
smučarje, in nudi maksimalno podporo na vsakem zavoju zahvaljajoč posebni konstrukciji na 
straneh. Idealna smučka za širok spekter uporabe, za vsakogar, od začetnikov do 
ambicioznega turnega smučarja.  

Dimenzije:  

 
 

158  
 

167  176   
183  

Teža  1290g +/- 3%  1390g +/- 3%  1490g +/- 3%  1580g +/- 3%  

Širina spredaj  114  115  116  119  

Širina na sredini   
84  

 
84  84   

86  

Širina zadaj  101  102  103  106  

Radij A  19   
21  

 
23  

 
24  

Radij B  17.5  

  

19  

  

20.5  

  

21  

  
Rocker spredaj  260R  290R  290R  290R  

Rocker zadaj  70  70  70  70  

Lastnosti: Rocker spredaj Rocker zadaj Dvojni Radij Flex Rocker spredaj Full Side-Wal  

 

Dynafit smuči Manaslu + kože: MPC 700,00 eur za GRS 489,00 
eur  



Opis: Izhaja iz Cho Oyo modela, Manaslu s rocker linijo na sprednjem delu in zadnjem 
zagotavlja preprost začetek in širok spekter uporabe - tudi v težkih snežnih razmerah pa 
prinaša izjemno gladko vožnjo in hitro odzivnost.  

Dimenzije:  

 

 
 

158  166   
174  

 
182  191  

Teža  1220g +/- 
3%  

1300g +/- 
3%  

1380g +/- 
3%  

1480g +/- 
3%  

1590g +/- 
3%  

Širina spredaj  121  122  123  124  125  

Širina na sredini  88   
89  90  91  

 
 

92  

Širina zadaj  106  107.5  108.5  109.5  110.5  

Radij A   
19  

 
20  

 
 

21  
  

22  
 

23  

Radij B   
16  

  

 
17  

  

 
18  

  

 
19  

 
20  

  
Rocker spredaj  330R  330R  390R  390R  390R  

Rocker zadaj  160R  160R  160R   
160R  160R  

Features Scoop Rocker Rocker zadaj Rocker Triple Radij Flex Rocker spredaj Pin 
Rocker zadaj Micro Side-Wall Carbon Speed Stringer  

	  

 



Dynafit smuči Denali + kože: MPC 1050,00 eur za GRS 735,00 
eur  

 
Opis: Smuči so oblikovane tudi za freeride smučanje. Z rocker linijo spredaj in zadaj, kot tudi z 
širino pod čevljem okoli 100mm, odvisno od velikosti. Denali se odlično obnaša tudi v 
globokem snegu in brez problema omogoče široke in dolge zavoje. Viskokakovostna sredica 
ojačana z ogljikovimi vlakni ohranja smučko dovolj trdno ter titan ojačitev pod vezmi naredi 
smučko obstojno za dolga leta.  

Dimenzije  

 
 

168  
 

176  184   
193  

Teža  1190g +/- 3%  1290g +/- 3%  1390g +/- 3%  1490g +/- 3%  

Širina spredaj  130  131  132  133  

Širina na sredini   
97  

 
98  99   

100  

Širina zadaj  115  116  117  118  

Radij A   
21  

 
22  

 
22.5  

 
23  

Radij B  20  21  21.5  22  

Rocker spredaj  430R  430R  430R  430R  

Rocker zadaj  200R  200R  200R  200R  

Lastnosti Rocker spredaj Rocker zadaj Trojni radij Radij Flex Rocker spredaj Pin Rocker 
zadaj Micro Side-Wall Carbon Speed Stringer  

	  

	  

 



Dynafit vezi Radical Speed MPC 350,00 eur za GRS 244,00 eur  
Opis : Udobna revolucionarna legendarna vez TLT Speed združuje maksimalno udobje in 
majhno težo. Teža367g Podroc ̌je uporabe: Speed Touring  

Material: Aluminum 7075, High-strength plastic, CrMo Steel, Stainless steel Din razpon: 4 – 10  

Lastnosti: Torx vijaki Low Tech Race peta Brez dodatne plate (4mm) Speed Step 
climbing bar Nastavljiva dolžina +/- 12.5mm  

 
	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



Dynafit vezi Radical ST:  
82mm MPC 400,00 eur za GRS 279,00 eur  
92mm MPC 420,00 eur za GRS 294,00 eur  

100mm MPC 430,00 eur za GRS 299,00 eur  

Opis: Radical ST je razvoj vezi Vertical ST, njegova enostavna uporaba končno naredi vez 
brez okvirja, dostopna vsakemu turnemu smučarju. Teža: 550g Področje uporabe: Ski Touring  

Material:Forged aluminum 7075, High-strength plastic,CrMo Steel, Stainless steel Din razpon: 
4 - 10 Bremze: 82mm, 92mm ,100mm  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



Dynafit vezi Radical ST 2: 

 80mm MPC 420,00 eur za GRS 294,00 eur  

90mm MPC 440,00 eur za GRS 309,00 eur  

105mm MPC 450,00 eur za GRS 314,00 eur  

Opis: Radical ST 2.0 je razvita in nadgrajena po vezi ST ter izboljšana z preprostim 
delovanjem in večjo varnostjo zaradi rotacije na peti končno naredi sistem brez okvirja, 
dostopen vsakemu turnemu smučarju. Teža: 599g  

Podroc ̌je uporabe: Ski Touring Material:Forged aluminum 7075, CrMo Steel, High-strength 
plastic,Stainless steel Din razpon: 4 – 10 Bremze: 80mm,	  90mm,	  105mm	   

 
	  

	  

	  

	  

 



Dynafit vezi Radical FT 2 : 

90mm MPC 500,00 eur za GRS 349,00 eur  

105 mm MPC 510,00 eur za GRS 357,00 eur  

Opis: Radical FT 2.0 je razvita in nadgrajena po vezi FT ter izboljšana z preprostim 
delovanjem in večjo varnostjo zaradi rotacije na peti končno naredi sistem brez okvirja, 
dostopen vsakemu turnemu smučarju še posebaj tistim, ki ljubijo spust. Aluminij tablice pod 
glavo in peto povečata torzijsko togost za neverjetnih 12%.  

Teža:634g Material: Forged aluminum 7075, CrMo Steel, High-strength plastic, Stainless steel, 
Hexcel Carbon Din razpon: 5 - 12  

Bremze: 90mm,	  105	  mm	   

 
	  

	  

	  

	  

	  



 

Vezi Dynafit FT 130mm ( -40%) 
MPC: 499,95  -40% za  GRS  299,99 eur 

 
Trdnejših alternativa Radical ST je zasnovana za optimalno delovanje pri spustu. 
Vezi Radical FT so oblikovane za vse turne smučarje in freeriderje, ki iščejo vezi s katerimi si bodo 
lahko podredili najbolj nore in progresivne linije. S primerjavo z ostalimi vezmi te namembnosti boste 
spoznali, da vezi Radical FT prekašajo vse ostale konkurente tako v teži kot tudi sami ravni 
zmogljivosti, ki jo zagotavljajo. Prevzel vas bo blažilec vibracij, ki bo v LOCK načinu dodatno povečal 
togost karbonske ploščice, ki že sama po sebi poveča togost vezi. Istočasno pa bo gumiran predel na 
zadnjem delu vezi poskrbel za višjo stopnjo blaženja vibracij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vezi Beast 14 105mm ( -40%) 
MPC: 580,00 eur -40% za GRS 349,00 eur 

 
Z vezjo Beast 14 družina Beast (Zver) pridobiva drugo pomembeno vez k svoji freeride zbirki vezi. 
Vez Beast 14 je za vse tiste, ki iščete lahkotnost hoje navzgor in nepozabno izkušnjo pri spuščanju 
navzdol, ponuja vez Beast 14 izmet 5-14 DIN in manjšo maso kot jo ima vez Beast 16. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vezi Beast 16 120mm ( -40%) 
MPC: 680,00 eur -40% za GRS 408,00 eur 

 
Z vezmi Beast so pri Dynafit-u razvili odgovor za vse tiste smučarje, ki iščete lahke turne vezi, 
primerne za širše freeride smuči. 
Z vezmi Beast 16 se boste lahko odpravili na nepozabne smučarske avanture ter po poti navzdol 
izbirali najbolj nore linije. Ker je vez narejena iz kombinacije najbolj trpežnih materialov, bo le ta 
zagotovila vso potrebno trdnost in trpežnost, potrebno za izbiranje najbolj progresivnih linij. Če 
dodamo še dejstvo, da te izjemne vezi tehtajo skupaj le 940 gramov, vam bo hitro jasno zakaj so prve 
prejele TUV certifikat. 

 

 

 

 



 

 

Dynafit srenači 80mm, 90mm MPC 60,00 eur za GRS 42,00 eur 
100mm, 110mm MPC 65,00 eur za GRS 45,50 eur  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dynafit smučarski čevlji TLT 6 MOUNTAIN CR MPC 530,00 eur 
za GRS 369 ,00 eur  

Opis: Visoko kakovostni turno smučarski čevelj za tiste, ki zahtevajo najboljše 
čevlje za plezanje in okretni za hojo. TLT6 Mountain CR je zanesljiv in udoben 
čevelj za vse vrste dejavnosti, z vrhunskimi smučarskimi sposobnostimi in je 
lahko hiter turni čevelj ali klasičen alpinističen za plezanje po ledu ali mešano in 
je en od najbolj popolnih modelov te kolekcije. Ciljna skupina: hitri turni smučarji, 
gorski vodniki, zimski plezalci in smučarske odprave.  

Teža:1225g Školjka: Grilamid®, Jezik: Pebax® Zaponka: Ultra Lock System 2.0 Naklon:15°-18° 
+ za hojo Podplat:Claw Rotacija :60° Vezi:Dynafit Quick-Step-In Liner: Liner Custom Read  

Velikost: 25 - 25,5 - 26 - 26,5 - 27 - 27,5 - 28 - 28,5 - 29 - 29,5 - 30 - 30,5  

 
	  



Dynafit smučarski čevlji RADICAL CR MPC 400,00 eur za GRS 
279,00 eur  

Opis: Turni čevelj RADICAL CR z 4-zaponkami narejen iz Poliuretana je najboljši 
za spust v tej kategorii na na trgu. Primeren je za vse smučarje, ki uživajo v 
spustu na različnih terenih in si želijo spopasti tudi s kakšno daljšo turo. Novi 
Radical ponuja visoke tehnične rešitve, da zagotovi optimalno rotacija zaponk. 
Rezultat je progresivni upogib ter odlična zmogljivost na spustu, pri teži, ki je 
običajna za čevlje, narejene iz Pebax plastike s 3 zaponkami, in je cenovno zelo 
ugoden. Združljiv z Dynafit vezmi in vsemi ostalimi turnimi vezmi. Ta različica je 
na voljo z novim Custom Ready notranjim čevljem, namenjen za takojšnje 
udobje, toplotno izolacijo in večjo vzdržljivost.  

Teža: 1830 g Buckles Ultra Lock Strap Naklon:15°-21°+ zahojo Rotacija: 60 ° Vezi: 
Dynafit Quick-Step-In, Standard Touring Liner: Liner meri Ready Velikosti: 25 - 
25,5 - 26 - 26,5 - 27 - 27,5 - 28 - 28,5 - 29 - 29,5 - 30 - 30,5  

 
	  

	  

	  

	  



Dynafit	  smučarski	  čevlji	  KHION	  MPC	  550,00	  eur	  za	  GRS	  385,00	  eur	  

	  

Natančen, progresiven nadzor smuči – natančna in ergonomska brezkompromisna zmogljivost. Khiôn 
je prvi moški dinamični smučarski čevelj. 
Čevelj je zasnovan za zagotavljanje izjemne uspešnosti pri smučanju v globokem snegu z minimalno 
izgubo hitrosti, zmanjšanim trenjem in zmanjšanim tveganjem škode na čevljih. Tesno sodelovanje z 
našimi športniki je prinesel novost v oblikovanju novega state-of-the-art čevlja za prosto smučanje. 
Struktura čevlja je bila razvita s povsem novim Precision Lock sistemom, ki vam omogoča, da se 
popolnoma zaskočite v vse komponente, ko imate čevelj v načinu "smučarski", s čimer izkoriščate 
mehansko silo čevlja. Neprimerljiva togost prihaja iz kombinacije patentiranega magnezijevega 
spojlerja - ki deluje v sinergiji z karbonskimi vlakni - ter bočnega odbijača, ki je skupaj z asimetrično 
gradnjo čevlja, usmerja gibanje noge na vsakem koraku. Neprimerljivo lahkotnost in kompaktnost 
čevlja Khiôn so dosegli z uporabo visokokakovostnih materialov in obsežno študijo ergonomije, ki je 
dosegla vrhunec v poenostavljeni lupini in podlogi. Pri čevlju je potrebno dodati tudi enostavnost 
uporabe in vrhunsko udobje hoje, zahvaljujoč gibljivosti 90° in patentiranim sistemom One Touch 
Buckle One. Formula Pomoca je bila posebej zasnovana za njen maksimalen oprijem na snegu in 
omejevanja kopičanja ledu na čevlju. Khiôn je združljiv z Dynafit vezmi in turnimi vezmi, ki izpolnjujejo 
potrjene standarde. 
	  

Za dodatne informacije smo vam na voljo: 
Telefon: 01/4363654 
Email: Shop@actionmama.com 
www.actionmama.com	  


