Narty 2017: nowości [NOTKA NA BLOGA DLA SNOWSHOP.PL]
Oczekiwania wobec sprzętu sportowego zwiększają się z roku na rok - producenci prześcigają się,
żeby tak udoskonalić swoje flagowe modele, aby sprostały rosnącym wymaganiom narciarzy. W
sezonie 2016/2017 zobaczymy wiele znanych i kilka zupełnie nowych modeli nart: najważniejsze
okażą się: niska waga, niewielka grubość i wygląd sprzętu, który ma nie budzić wątpliwości co do
jego najnowocześniejszych cech. Nowe trendy omówimy na podstawie nart dostępnych w naszych
sklepach.
[...]
Kluczową zmianą w konstrukcji nart Heada jest w tym sezonie zastosowanie innowacyjnego budulca.
Nowa konstrukcja Graphene Worldcup Sandwich Cap oprócz standardowych już tworzyw, jak titanal
czy włókno szklane, zawiera także grafen - wytrzymały, niezwykle lekki materiał, którego
wynalezienie zostało uhonorowane Nagrodą Nobla. Grafen pojawi się w większości tegorocznych
linii nart tej marki. Właściwości materiału i jego przemyślane rozłożenie wewnątrz konstrukcji
sprawiają, że narty Head są teraz jeszcze szybsze, precyzyjniejsze i łatwiejsze w prowadzeniu. Grafen
umieszczono tylko w środkowej części narty, większą część materiału konstrukcyjnego przenosząc na
jej końce. To sprawia, że centralna partia narty jest teraz cieńsza, ułatwia harmonijne wygięcie i
szybką zmianę krawędzi. Natychmiastowy dostęp do efektywnej krawędzi umożliwia nieustanny
kontakt z podłożem, bez względu na stopień zakrawędziowania - pozwoliło to marce Head na
stworzenie nowych, bardziej zróżnicowanych profili dziobów. Dzięki temu, że grafen jest tak lekki, w
konstrukcji mogła znaleźć się także szersza i grubsza warstwa aluminium, która pokrywa teraz całą
długość narty, dzięki czemu jazda jest bardziej dynamiczna. Narty Head na sezon 2016/2017 oferują
doskonałą kontrolę i sterowanie, precyzję w inicjacji skrętu, przyśpieszenie i doładowanie, a to
wszystko dzięki idealnemu rozłożeniu masy, w pełni dostosowanemu do przewidywanych potrzeb
narciarza - tego trzeba spróbować! Nowa technologia pojawia się między innymi w nartach z linii
Head Supershape.
[...]
Wyraźnie widać, że żadna z marek dostępnych w naszym sklepie nie pozostaje w tyle, jeśli chodzi o
nadążanie za oczekiwaniami klientów - wszystkie narty są w tym sezonie bardzo lekkie i cienkie,
czego nie uzyskano kosztem wydajności sprzętu, a dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań
technologicznych. Wybór należy do Was - niezdecydowanych zapraszamy na konsultacje do naszych
sklepów stacjonarnych.

