
  

 

    

 

 

Po vrhunskih čevljih za smučarski tek zdaj tudi inovativen čevelj za alpsko 
smučanje iz Alpine.  
Vrhunski smučarski čevelj z integriranim gretjem. Udobna smuka  ves dan, v vseh vremenskih 
pogojih in na vseh terenih.  

 
 
Biatlonski svetovni prvak Jakov Fak, švedski smučarski tekači Marcus Hellner, Johan Olsson, Charlotte 
Kalla, Stina Nilsson, Emma Wiken, in še mnogi drugi tekmujejo v prepoznavnih rdečih smučarskih 
čevljih znamke Alpina, ki jih razvijajo v Sloveniji. Poleg vrhunskih tekmovalnih čevljev za smučarski tek 
Alpina, ki že vrsto let osvajajo najvišja odličja na Olimpijskih igrah in tekmah Svetovnega pokala po 
vsem svetu, je Alpina stopila stopničko višje tudi z novim, inovativnim  smučarskim čevljem za 
odrasle. Slovenska blagovna znamka Alpina je zagotovilo za visokokakovostno izdelavo, inovativne 
rešitve in uporabno oblikovanje. 
 
 
V velikem slogu tudi v alpskem smučanju 
S smučarskim čevljem Elite 130 Alpina stopa na novo, inovativno pot ogrevanih smučarskih čevljev.  
V Alpini poudarjajo tri novosti, ki so trenutno edinstvene na svetovnem trgu. To so material, ki ima 
podobno trdoto v toplem in hladnem vremenu, mehanizem ski/hike, ki ga lahko uravnavamo s 
smučarsko palico, in InTemp control system, pri katerem z integriranim gretjem uravnavamo 
temperaturo stopala v obutvi. Lahko bi rekli, da s pravilno uporabo čevelj sam skrbi za ravno pravo 
toploto v predelu stopala in hkrati odvaja odvečno vlago, ki lahko nastane zaradi potenja. 
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Integriran sistem ogretja InTemp omogoča, da je vaša noga v smučarskem čevlju na toplem in suhem, 
zagotovljeno je zračenje in vsakršno pregrevanje je izključeno. InTemp sistem ogrevanja deluje 
dvostopenjsko. Serijsko nastavljivo temperaturo in čas ogrevanja lahko tudi ročno nastavljate, 
vklapljate oziroma izklapljate, odvisno od vaših potreb in želja. Polnjenje baterije je enostavno prek 
konektorjev na zunanji strani čevlja, baterija se nahaja v notranjosti čevlja in je na ta način tudi 
zaščitena pred zunanjimi vplivi. 
Kljub temu, da vam je v čevlju, zaradi gretja, prijetno toplo, ste lahko brez skrbi zaradi morebitnega 
potenja. 4Dry material zagotavlja suhost in zračnost notranjega čevlja, da boste v čevlju lahko 
preživeli ves dan in v vseh vremenskih pogojih.  
VCP vložek služi kot dodatna nastavitev volumna v primeru, da vam je čevelj pretesen ali pa oblika 
vašega stopala zahteva nekaj več polnila. S tem VCP vložkom lahko poljubno regulirate širino kopita iz 
102 na 104 ali obratno. 
Poleg vsega naštetega čevelj odlikuje enostavno obuvanje, X-FRAME konstrukcija, Mg zaklopke, SKI-
HIKE funkcija, da boste obuti v smučarske čevlje brez težav naredili tudi kakšen korak. 
Elite 130 ima vse lastnosti vrhunskega smučarskega čevlja. Namenjen je izkušenim smučarjem, ki 
potrebujejo odlično oporo, oprijem, zaščito in dobro funkcionalnost. Čevelj je udoben, lahek in 
prilagodljiv. Odličen sopotnik, ki vas ne bo pustil na cedilu.  
Smučarski čevelj Elite je na voljo v prodajalnah Alpina in v spletni trgovini www.alpinashop.si v 
smučarski sezoni 2015. Za izkušene smučarke to zimo prihaja tudi nova serija ženskih smučarskih 
čevljev Ruby z integriranim sistemom gretja Intemp. Vse zgoraj omenjene prednosti gretja Intemp 
veljajo tudi za ženske smučarske čevlje Ruby Intemp. 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Nives Markelj 
nives.markelj@alpina.si  
tel: 04 51 58 294 
 

http://www.alpinashop.si/
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