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RANGR - GO BIG

Me Fimbulvetrillä olemme
sitoutuneet täyttämään vaativimpienkin
ammattilaisten ja talviurheilijoiden
tarpeet. Tuotteidemme valmistusmateriaalit, muotoilu ja korkea laatu
takaavat erinomaisen liikkumiskyvyn
vaikeimmissakin olosuhteissa.

Pituus: 71 cm
Leveys: 28 cm
Pinta-ala: 1702 cm2
Paino: 2216 gr/pari

RANGR

Fimbulvetr on muinaisnorjalainen
nimitys Suurelle Talvelle: kolmelle
maailmanloppua edeltävälle
perättäiselle, ankaralle talvelle.
Antaa tulla vaan.

Rangr on suunniteltu kannattamaan
raskaita kuormia maastossa.
Leveä kantopinta yhdistyneenä
erinomaiseen kestävyyteen,
keveyteen ja käytettävyyteen.
Rangr on alkuperäinen
Fimbulvetr-lumikenkämalli,
joka kantaa ja pitää kaikissa
lumiolosuhteissa.
Varma valinta sekä mäkiseen
että tasaiseen maastoon.

HIKR

HIKR - TAKE A HIKE

Pituus: 60 cm
Leveys: 25 cm
Pinta-ala: 1380 c m2
Paino: 2146 gr/pari

Hikr-mallin äärimmäinen
kylmänkestävyys, viimeistelty
ergonomia ja erinomainen
käytettävyys muuttavat minkä
tahansa lumisen takapihan
talven ihmemaaksi.
Integroidut ja säädettävät
siteen kantaosat sekä rungon
epäsymmetrinen muotoilu
mahdollistavat perinteisen
28"kokoluokan suorituskyvyn
vain 24" koossa. Hikr’eillä liikut
nopeasti ja vaivattomasti
jokaiseen suuntaan.
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