
1
P U R E  P A S S I O N  F O R  F L Y I N G

PRODUCT OVERVIEW 2020 / 2021



22

JET FLAP:
Derin stol noktasındaki yedek gücünüzdür. Dar ve 
güçlü termiklerde tırmanış potansiyelini artırır. Stol 
noktasına giden fren yolunu uzatır.

C-Wires:
C-wires kanadınızın C iplerinin monte edildiği 
noktada, kumaş altına konumlanmış naylon destek 
ekipmanlardır. Avantajları yükü daha iyi dağıtmak, 

sürtünmeyi azaltmak ve daha fazla performans sağlamaktır. 

Mini Ribs:
Firar kenarında ikiye bölünmüş seller ile daha stabil 
bir yüzey. Daha az kuyruk türbülansı ile aerodinamik 
yapı ve performans korunur

Automatic Sand Release System:
Sel duvarlarının geri kısmında bulunan açıklıklar 
yoluyla kum kulak uçlarına yönelir ve kolayca dışarı 
atılır. Bu sayede firar kenarının kumaş ömrü uzar.

3 Line Levels:
3 aşamalı ip dizilimi ile daha az sürtünme, daha iyi 
performans ve kalkışta daha iyi görünüm.

Shark Nose:
Uygun kanat tasarımı ile birlikte, basınç dağılımını 
geliştirerek iç basıncı yüksek tutan hava desteği 
sağlar. Hız sistemi kullanımında kapanmalara karşı 

daha dayanıklı yapı ve daha çok performans sağlar.

Speed Control System:
Arka kolanlarda bulunan tutuş yüzeyleri, hız sistemi kul-
lanımı sırasında aktif pilotaj uygulamayı ve bu sayede 
türbülansta kubbeyi daha iyi kontrol etmeyi sağlar. 

Rigid Foil:
Hücum kenarında esnek çubuklar: Toplam ağırlığı 
azaltır, kanat profilini korumaya yardımcı olur, iç 
basıncın sürekliliğini sağlar, kalkış, uçuş ve acil 

durumlarda kanadın tepkilerini iyileştirir.

Loops & Hooks:
Üst kumaşta bulunan loop ve bağlantı noktaları ile 
en zorlu alpin şartlarda bile kanadınızı serebilme 
imkanı.

Ürün özellik simgeleri
skywalk kanatlarında kullanılan 
teknolojiler

skywalk’ta rüzgar, doğa sporları ve yenilikçi teknolojiler için 

hep coşkuyla eser. Bu yüzden 2001’den günümüze farklılıklar 

ve maksimum kullanım kolaylığı ile gelişiyoruz. Popüler olan-

dan uzakta, fakat teknik imkanların sınırında her zaman amaç; 

öncelikle müşterilerimiz ne ister. 

Üretime yeni başladığımız günlerde yavaş uçuş karakteris-

tiğinde emniyeti artırmak için JET FLAP ‘ı geliştirdik ve bu 

bizim halen ayırt edici özelliğimiz olmaya devam ediyor.

PERMAIR teknolojisi ile harneslerimizin güvenliği, darbe 

koruması artırıldı ve paketleme boyutu küçüldü, ‘’Speed 

Control’’ ile yüksek performansa ihtiyaç duyan pilotlar, 

türbülansta hız çubuğundan ayaklarını çekmeden stabil 

uçuşlarını koruyabildiler. 

’Agility Control’’ yeni standartların teknolojisi olarak 2020’de ilk 

kez başlangıç modelimiz MESCAL 6’da uygulanıyor.  Bu sistem 

değiştirilebilir ve pilotlara farklı fren geometrileri sunuyor.

skywalk olarak ultra hafif yarışma ekipmanlarına olan 

tutkumuz ise, diğer konularda olduğu gibi daha başlangıç 

malzemelerindeki farklı bakış açımızdan geliyor. İlerleyen 

sayfalar size en güncel bilgileri verecek ürün yelpazemiz ile 

devam ediyor.

skywalk Ar-Ge ekibiniz

Stephan Gruber – Peter Müller

                        Dominik Asteiner – Mario Eder – Alex Höllwarth

PURE PASSION FOR FLYING
2001’den günümüze hava sporlarında yenilikler 

Agility System:
Aralarında geçiş yapmanıza izin veren uyarlanabilir
iki fren hattı geometrisi ‘’Konfor Modu’’ve ‘’Spor Modu’’.
Zor koşullarda bile kolayca değiştirilebilir sistem.

3D-Shaping:
İnce hesaplamalar ve hücum kenarında kullanılan 
çoklu paneller ile elde edilen geometrik hücum kena-
rı formu, sürtünmeyi bu en hassas noktada azaltır.
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 LTF09: A I EN: Aallrounder 
XXS XS S M L 

MESCAL6

orange lime

redblue

TRIM

SPORT-MODE

COMFORT-MODETRIM

SPORT-MODE

COMFORT-MODE

38 38 38 38 38

22,23 24,29 26,45 28,70 30,74

18,73 20,48 22,30 24,19 25,92

10,30 10,80 11,30 11,70 12,10

8,10 8,40 8,80 9,20 9,50
4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

3,47 3,47 3,47 3,47 3,47

4,3 4,6 4,9 5,2 5,5

50-75 65-85 75-95 85-110 95-135

Sel sayısı

Yüzey alanı (m²) 

İzdüşüm alanı (m²) 

Kanat açıklığı düz (m) 

Kanat açıklığı izd. (m) 

Uzunluk genişlik oranı düz 

Uzunluk genişlik oranı izd. 

Ağırlık (kg)

Kilo limitleri (kg)

MESCAL
Yeteneğinizle gelişmek

MESCAL6’nın kullanımı çok kolaydır 
ve size ilk andan itibaren güven verir. 
Skywalk’un yeni devrimci teknoloji-
si Agility System ile pilot becerilerine 
göre değiştirilebilir ilk kanattır. Agility 
System sizlere bir kaç adımda değişti-
rilebilir iki farklı fren geometrisi imkanı 
sunar. “Konfor Modu” nda MESCAL6 mü-
kemmel bir eğitim kanadıdır. Dönüşler 
daha düzlemsel, merkezden dağılımlı 
frenleme yüzeyi ile direk geri bildirim 
alırsınız. Eğitim ve ilk yüksek irtifa uçuş-
larında daha kolay hissettirir. Böylece 
öğrenci pilotlar tanımadıkları hava ko-
şullarında bile uçuşa daha rahat kon-
santre olabilirler. 

“Spor Modu’’ nda kullanırken frenler 
daha canlı ve çevik. Frenler kanadın fi-
rar dış noktalarında daha etkilidir: Dö-
nüşlerde daha etkili iç basınç hissi ile 
yatışı daha iyi kontrol ederken, fren etki 
mesafesi de kısalır. Deneyimli pilotlar 
kolaylıkla derin wingover yapabilirler. 
‘’Agility System’’ ile kanadın tamamını 
adım adım daha iyi hissedebilirsiniz. 
Ancak MESCAL6 sadece bu yenilikten 
ibaret değil ve pilotların hazırlıktan - 
uçuşa, inişten-katlamaya stresten uzak 
tutmak için üretildi.

MESCAL6 önceliklerinin temelinde 4.8 
uzunluk-genişlik oranı ve 38 sel sayısı ile 
sınıfının optimum noktasında bir kanattır.  
Renk kodlaması ile tasarlanmış ip ve ko-
lonları ile hazırlık kolay ve her rüzgar 
koşulunda rahatlıkla dolan bir kanat ya-
pısındadır. 

Bir diğer detay ise kullanılan ‘’ERGO- 
Handles’’ size favori tutuş pozisyonunu-
za uygun ayarlanabilir elcikler sunar.  
Kullanılan malzemelerin tamamı çok 
dayanıklıdır ve bazen kanadınızı yere 
kontrolsüz yıktığınızda bile hatanızı af-
feder. MESCAL6 sizlere son teknoloji ile 
tasarlandı ve hazırlandı, beş bedende 
LTF/EN-A olarak sertifikalandı ve bunun 
yanında onu ‘’konfor’’ ve ‘’spor’’ modun-
da kullanabilirsiniz.

  Agility System’in Konsepti:

Tercihe göre kanadın kontrol yüzeyinin iç veya dış

hatta daha etkili hissedilebilmesidir.
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 LTF09: B I EN: B

XS S M L XL

petrol

lime

orange

 LTF09: B I EN: Bintermediate TEQUILA5
49 49 49 49 49

22,90 25,20 27,10 29,00 31,00

19,40 21,40 22,90 24,60 26,30

11,01 11,55 11,97 12,39 12,81

8,56 8,98 9,31 9,63 9,96
5,29 5,29 5,29 5,29 5,29

3,78 3,78 3,78 3,78 3,78
4,7 5,0 5,3 5,5 5,9

55-82 70-95 85-105 95-115 105-135
82-85 – – 115-120 –
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petrol

lime

red

XXS XS S M L
57 57 57 57 57

21,39 24,59 26,40 28,28 30,23

18,34 21,08 22,64 24,25 25,92
10,99 11,79 12,21 12,64 13,07

8,79 9,43 9,77 10,11 10,45
5,65 5,65 5,65 5,65 5,65

4,21 4,21 4,21 4,21 4,21

4,9 5,2 5,5 5,8 6,1
55-77 70-95 85-105 95-115 105-135

high end intermediate   LTF09: B I EN: BCHILI4

TEQUILA, yeni başlayan, kanadını yükselt-
mek isteyen veya sonraki aşamalara doğ-
ru ilerlemek isteyen pilotlar için geliştir-
diğimiz keyif amaçlı yamaç paraşütüdür. 
Kolay sevk idaresi sayesinde uçuşta kolay 
kullanımlı performansı açığa çıkarır. Ka-
nat tasarımı yönünden TEQUILA5 uçuşta 
rahat bir karaktere sahiptir. Özellikle, ha-
reketli hava kütleleri arasında düz hatta 
ilerleme göz önüne alındığında TEQUILA5 

doğru bir platform sunar. İdeal düzeydeki 
rahatlığıyla, termikdeki ilk dönüşünüz-
den itibaren size güven hissi ve aynı za-
manda uçuş güvenliği verecek. TEQUILA5 
termikte kolayca merkezlenir, ve nere-
deyse kendi kendine tırmanır. Fren ba-
sıncı dengeli artarak dönüş çapı istenilen 
düzeye hassasca ayarlanır.
İrtifa azaltma yöntemleri açısından da ko-
lay olması, ara sıra uçan pilotların durum 
gerektirdiğinde alçalışlarını rahatça ger-
çekleştirmelerini sağlayacak.

TEQUILA

CHILI, EN-B sınıfında maksimum perfor-
mansın ve dengeli uçuş karakterinin bile-
şimidir. Bu sebepten yeni bir CHILI geliş-
tirmek ürün geliştirme ekibimiz için basit 
bir görevden daha fazlasına dönüştü.
CHILI4 tasarımına başlamadan önce, bol-
ca zamanı CHILI pilotlarından gelen yo-
rumları değerlendirmeye ayırdık. İstekler 
bizim için göreve dönüştü.
CHILI, pilotlarına frenler üzerinde daha 
fazla geri bildirim ve daha sezgisel bir 
dönüş idaresi sağlıyor. Yeni bir fren hattı 
düzenlemesi ile, fren hareketi daha ergo-
nomik ve konforlu bir aralıkta gerçekle-
şiyor. Gerçek shark-nose profili ve titiz-
ce tasarlanan hücre yapısı, tüm hücum 

açılarında sürekli iç basınç sağlanmasını 
ve stabil düz süzülüşü garantiliyor. Daha 
pürüzsüz bir yapı ile tüm hızlarda artan 
süzülüş performansı yanı sıra, CHILI’nin 

karakteristiği olan »termik ısırma« özelli-
ği, endüstrinin üst seviyesinde tırmanma 
kabiliyeti sunuyor.

CHILI
İyi. Kolay. Daha iyi.

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²) 

İzdüşüm alanı (m²) 
Kanat açıklığı düz (m) 
Kanat açıklığı izd. (m) 

Uzunluk genişlik oranı düz 

Uzunluk genişlik oranı izd. 
Ağırlık (kg)

Kilo limitleri (kg)
Genişletilmiş Kilo limitleri (kg)

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²) 

İzdüşüm alanı (m²) 
Kanat açıklığı düz (m) 
Kanat açıklığı izd. (m) 

Uzunluk genişlik oranı düz 

Uzunluk genişlik oranı izd. 

Ağırlık (kg)

Kilo limitleri (kg)
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lind red

petrol

XXS XS S M L
70 70 70 70 70

22,00 23,43 24,90 26,93 27,98

18,60 19,80 21,06 22,80 23,70
11,90 12,30 12,70 13,20 13,40

9,30 9,60 9,90 10,30 10,50
6,43 6,43 6,43 6,43 6,43

4,64 4,64 4,64 4,64 4,64

4,6 4,9 5,2 5,5 5,8
60-87 75-97 85-107 95-120 105-135

xc sportster  LTF09: C I EN: C*CAYENNE6

Sport klas pilotlarının kanat beklenti-
leri çok özeldir. Yarışma ortamında son 
teknik yeniliklerde bir kanat, güzel bir 
XC gününde ise konforlu uçuş ve perfor-
mansıyla lider pozisyonunda. CAYENNE6 
bu beklentileri bir kez daha karşılarken, 
kalabalıktan bir adım önde.
Sport klas bir modelimize, ilk kez yük-
sek hassasiyetli C-kolunu kontrol siste-
mi uyguladık. ‘’Speed Control’’ denilen 
bu sistem daha yüksek performanslı 
modellerimizde geliştirildi. Kanadın sa-
dece C hattı değil,  B hattı da aktif kont-
rolle optimize edildi.
CAYENNE6’nın arka kolonlarına yerleş-
tirilmiş ergonomik elcikleri, kolaylıkla 
çalışan hız sistemi, yarışma kanatların-
da olduğu gibi zor şartlarda da hassas pi-
lotaj uygulamanızı sağlar. Profil, perfor-
mansı düşürecek şekilde deforme olmaz 
ve yunuslama minimuma indirilmiştir. 
Ultra-hafif yüksek performans kanadı-
mız X-ALPS4’te kazanılan bu deneyimle, 
kanat sakin ve yunuslama her zaman 
stabildir. Sport klasın ihtiyaçlarına göre; 
kanat yüzeyindeki basıncı, fren geri bil-
dirimlerini, ağırlık aktarma etkisini ye-
niden akıcı ve direkt olarak tasarladık. 
Kontrol yüzeylerinde basınç azaldı ve 
serin kanlı XC uçuşları için fren kontrol 

CAYENNE
Sport Klasta Mükemmellik 

mesafesi ortalama değerlerde tutuldu. 
CAYENNE6 klasının tam performansı-
nı kolaylıkla sağlayabilmesi için dizayn 
edildi.
CAYENNE6’nın kumaşı ‘’TX-Light’’, ya-
maç paraşütü üretiminde ilk kez kul-
lanılıyor. Ünlü üretici firma ile birlikte 
geliştirilen bu kumaş, iki kez daha güç-
lendirilmiş ripstop tekniği kullanılarak 
dokunuyor. Artırılmış ripstop dokuma 
ile kumaş çapraz gerilimlere %30 daha 
da dayanıklı hale getirildi. Tekniği kop-

yalanamayan, poliüretan ve silikon 
kombinasyonu ile kaplanan kumaş yaş-
lanmaya karşı koruma sağlar. Yüksek 
performansta konforlu uçmak; bu dört 
kelime CAYENNE’nin genlerini açıklaya-
bilir. Yeni CAYENNE6 sınıfının öncelik-
lerinde, çok dengeli ve tüm koşullarda 
rahat kullanım sunar. Yeni sport klasa 
hoşgeldiniz.

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²) 

İzdüşüm alanı (m²) 
Kanat açıklığı düz (m) 
Kanat açıklığı izd. (m) 

Uzunluk genişlik oranı düz 

Uzunluk genişlik oranı izd. 

Ağırlık (kg)

Kilo limitleri (kg)

*Homolgation in progress. According to that data not final.
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 LTF09: A I EN: Aultralight allrounder MASALA3
XXS XS S M L 

38 38 38 38 38

19,87 22,36 25,80 27,47 29,20

16,78 18,88 21,79 23,21 24,66

9,76 10,36 11,13 11,48 11,84

7,63 8,10 8,70 8,97 9,25

4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

3,47 3,47 3,47 3,47 3,47

2,7 3,0 3,3 3,5 3,6

55-70 55-77 70-95 85-105 95-120

70-85 77-90 – – –
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lightweight high end intermediateCUMEO
XXS XS S M

57 57 57 57

21,39 24,59 26,40 28,28

18,34 21,08 22,64 24,25
10,99 11,79 12,21 12,64

8,79 9,43 9,77 10,11
5,65 5,65 5,65 5,65

4,21 4,21 4,21 4,21

3,7 4,1 4,3 4,6
55-77 70-95 85-105 95-115blue

white

 LTF09: B I EN: B

MASALA tırman-uç pilotları ve para-alpi-
nistler gibi uçuş ekipmanını çoğu zaman 
sırtta taşıyanlar için geliştirdiğimiz yamaç 
paraşütüdür. En hafif kanadımız olan 
MASALA katlandığında küçücük olur ve 
en minimal sırt çantasına bile sığar. Ancak 
MASALA dağcılar için sadece bir aşağıya 
süzülme aracı değildir. Keyifli sevk idare-
si ile termik uçuş sevenleri de heyecan-
landıran MASALA, XC pilotları için de bir 
termikten diğerine süzülürken fazlasıyla 
performans sağlar. LTF/EN-A sertifikalı bu 
hafif yamaç paraşütünü uçurmak öylesi-
ne kolaydır ki, başlangıç pilotları için ya-
maç paraşütü dünyasına bu malzeme ile 
adım atmak mümkündür.
XXS ve XS boylarında genişletilmiş kilo 
limitleri ile hafif pilotların da ilgisini çe-

keceğini düşündüğümüz MASALA, aynı 
zamanda küçük kalkış alanlarından kalk-
mayı seven tırmanıcılar veya rüzgar biraz 

sert eserken sahilde yelken uçuş yapmak-
tan hoşlananlar için de cazip bir kanat ol-
mayı başarıyor.

MASALA
Özgürlük. Her gün.

*Dyneema kolon yerine standart kolon ile +150g

CUMEO araç yollarından uzakta kalkış 
yapmayı tercih eden, performansı arayan 
XC pilotları veya basitçe XC ekipmanını 
hafifletmek isteyenler için geliştirdiğimiz 
yamaç paraşütüdür. CUMEO sevilen kana-
dımız CHILI konseptinin hafif materyaller 
ile yorumlanmış halidir. Ağırlığı azaltırken, 
XC pilotlarının uçuş sırasında aradaki farkı 
hissetmeyeceği şekilde hareket ettik.

Bu sayede CUMEO, uçuşta CHILI gibi pü-
rüzsüz ve istikrarlıdır. Pilota aynı hassas 
geri bildirimi sağlar, aynı dengeli uçuş ka-
rakteristiklerini gösterir ve fren hissi olarak 
aynı sezgisel dönüş iradesini uygulama-
ya olanak verir. Fren basınçlarını ve fren 
uzunluklarını ise XC pilotlarının saatler 
süren rotalarda rahat etmelerine yönelik 
olarak uyarladık. Fark? Çantadayken, kalkış 
noktasına çıkan yürüyüşlerde, ve efsanevi 
bir XC uçuşu sonrasında eve dönerken...

CUMEO
Hafifletilmiş performans.

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²) 

İzdüşüm alanı (m²) 
Kanat açıklığı düz (m) 

Kanat açıklığı izd. (m) 

Uzunluk genişlik oranı düz 

Uzunluk genişlik oranı izd. 
Ağırlık (kg)

Kilo limitleri (kg)
Genişletilmiş Kilo limitleri (kg)

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²) 

İzdüşüm alanı (m²) 
Kanat açıklığı düz (m) 
Kanat açıklığı izd. (m) 

Uzunluk genişlik oranı düz 

Uzunluk genişlik oranı izd. 
Ağırlık (kg)

Kilo limitleri (kg)
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 LTF09: B I EN: B

XXS XS S M L

lightweight intermediateARRIBA4
49 49 49 49 49

20,50 22,90 25,20 27,10 29,00

17,40 19,40 21,40 22,90 24,60

10,42 11,01 11,55 11,97 12,39

8,10 8,56 8,98 9,31 9,63
5,29 5,29 5,29 5,29 5,29
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78
3,3 3,6 3,9 4,1 4,4

50-75 55-82 70-95 85-105 95-115
- 82-85 - - 115-120

 

57 57 57 57

21,39 24,59 26,40 28,28

18,34 21,08 22,64 24,25
10,99 11,79 12,21 12,64

8,79 9,43 9,77 10,11
5,65 5,65 5,65 5,65

4,21 4,21 4,21 4,21

3,7 4,1 4,3 4,6
55-77 70-95 85-105 95-115

ARRIBA, hafif ağırlık serimizin eğlence 
kanadıdır. Genetiğini Tequila’dan alır 
ama ARRIBA4 kolaydan zora her ortam-
da dengeli uçuş karakterinde ve hafif 
ağırlıkla tasarlanmıştır.  ARRIBA4 kolay 
ve huzurlu XC uçuşları için yeterli per-
formansta iyi bir tercihtir. ARRIBA4 ha-
vada beklenenden çok daha sakindir. 
Kanadın bu uysal yapısı, havadaki kon-
for hissini özellikle zor koşullarda daha 
da artırır. Kanat koşullardaki değişiklik-
leri tanımlayarak pilota anında geri bil-
dirim verir. Emniyet ve güvenle termiği 
takip etmeniz ve merkezine yönelme-
nizi sağlar. Sınıfının önceliklerine göre 
ARRIBA4 performansı belirgin artmıştır. 
Bu karakter yapısıyla kolay uçuşu sunar.  

ARRIBA4’ten bu konfor keyfini uzun 
süre almanız için kullanılan malzeme 
kombinasyonu, gerekli alanlarda güç-
lendirilmiştir. Bu noktaya dikkat ederek 
minimum ağırlık ve minimize katlama 
boyutu sağlanmıştır. Arkadaşça karak-
teri ile ‘’ultra hafif ’’ MASALA ile, ‘’çok 
amaçlı’’ ARAK arasında bir tercih ola-
rak, XC pilotlarına macera imkanı verir. 
Yüksek pasif emniyet ve performansta, 
kolay uçuş karakterli ve hafif sınıf bir 
kanat mı arıyorsunuz? ARRIBA4 sizin 

ARRIBA
Basit. Hafif. 

*Dyneema kolon yerine standart kolon ile +150g

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²) 

İzdüşüm alanı (m²) 
Kanat açıklığı düz (m) 
Kanat açıklığı izd. (m) 

Uzunluk genişlik oranı düz 
Uzunluk genişlik oranı izd. 

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri (kg)

Genişletilmiş Kilo limitleri (kg)
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lightweight xc sportster

XXS XS S M

SPICE

LI
G
H
TW

EI
G
H
T 

PA
R
A
G
LI

D
ER

S

green

white

69 69 69 69
21,52 22,68 24,10 26,07

18,44 19,43 20,65 22,34

11,75 12,06 12,43 12,93
9,43 9,68 9,98 10,38
6,41 6,41 6,41 6,41

4,92 4,92 4,92 4,92

3,7 3,9 4,1 4,3
60-85 75-95 85-105 95-115

light mid level intermediateARAK
XXS XS S M L 

 LTF09: B I EN: B

57 57 57 57 57

21,4 23,3 24,8 26,4 28,6

18,3 20,0 21,3 22,6 24,5

10,75 11,22 11,58 11,94 12,42

8,60 8,98 9,26 9,55 9,93

5,40 5,40 5,40 5,40 5,40

4,03 4,03 4,03 4,03 4,03
4,1 4,3 4,5 4,7 5,0

50 - 75 65 - 85 75 - 95 85 - 105 95 - 120

75 - 80 85 - 90 95 - 100 105 - 110 120 - 125

petrol

redlime

mustard

SPICE ile spor sınıf modelimiz olan 
CAYENNE’in performansını bir tırman-uç 
kanadı ile birleştirdik. Zamanının büyük 
bir çoğunluğunu dağlarda ve gökyüzün-
de geçiren maceracı pilotlar için bir kanat 
ortaya koyduk. SPICE’ı, daha az bilinen 
kalkış pistlerinden uçmayı arzulayan XC 
pilotlarının gereksinimlerine göre optimi-
ze ettik. Kullanılan materyaller sayesinde 
CAYENNE’e kıyasla belirgin bir ağırlık farkı 
elde edilmiştir.

SPICE
Uzun yolculuklar. Hafiflik.

Tüm isteklerinize eksiksiz yanıt veren bir 
yamaç paraşütünün hayalini kuruyor-
sanız, ARAK tam size göre! Üçüncü orta 
düzey modelimiz, alışılagelmiş katego-
ri anlayışının dışına çıkmayı başararak, 
bir yamaç paraşütünden beklenen her 
özelliği kendisinde topladı. ARAK’ın öne 
çıkan özellikleri; kolay sevk idare, mü-
kemmel performans ve hepsinden öteye 
maksimum uçuş keyfi.
Çok amaçlı bir yamaç paraşütü arayan 
ve yüksek beklentileri olan tüm pilotlar 
için mükemmel bir modeldir. Odak nok-
tamız, pilotların en zorlu koşullarda bile 
soğuk kanlı kalabildikleri ve eğlence ile 
uçabildikleri bir ara ürün geliştirmekti. 

Performansta ise, gözü uzun mesafeler-
de olan XC pilotlarının bile iddialı hedef-
lerine ulaşmasını sağlamaktı. Malzeme 
seçiminde hem sık uçan hem de Hike&F-
ly pilotlarının ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurduk: ARAK, yenilikçi malzeme 

kombinasyonu sayesinde kompakt bir 
şekilde paketlenebilir ve modern Hike 
& Fly sırt çantalarına kolayca sığar. Bu-
nunla birlikte yerde ve kum tepelerinde 
eğlenmek içinde dayanıklıdır. Uçuş için 
sınırsız bir ufuk sizi bekliyor

ARAK
Multi gereç.

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²) 

İzdüşüm alanı (m²) 
Kanat açıklığı düz (m) 

Kanat açıklığı izd. (m) 

Uzunluk genişlik oranı düz 

Uzunluk genişlik oranı izd. 
Ağırlık (kg)

Kilo limitleri (kg)
Genişletilmiş Kilo limitleri (kg)

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²) 

İzdüşüm alanı (m²) 
Kanat açıklığı düz (m) 
Kanat açıklığı izd. (m) 

Uzunluk genişlik oranı düz 
Uzunluk genişlik oranı izd. 

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri (kg)
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ultralight performance  LTF09: D I EN: D

XXS XS S M XS S M

X-ALPS4

 white

82 82 82
20,70 21,70 22,80

17,49 18,34 19,27

12,04 12,32 12,63
9,71 9,94 10,19
6,99 6,99 6,99

5,40 5,40 5,40

3,5 3,7 3,9

70-85 70-95 85-105    

X-ALPS
Başarı hikayesi devam ediyor.

X-ALPS4, Red Bull X-Alps 2019 sahasında 
atletlerin kabul ettikleri en güçlü kanattı. 
Bu iyi dengelenmiş kanadı üretmek için 
teknolojik bilgi birikimimiz ve X-Alps tec-
rübesi olan R&D takımımızın deneyimle-
rine ihtiyaç duyduk. Özellikle 3’lü kolon 
dizilimi tercih ettik ve ultra hafif klasta 
bizce en yüksek performans ve kolay kul-
lanıma ulaştık. 

X-ALPS4 yüksek performansta eğlence 
de barındırır. Dinamik yapısıyla eğlence 
sunarken, şartlar zorlaştığında da günün 
tüm potansiyelini kullanabilirsiniz. Kolay 
kullanımı kalkışta başlar. Sınıfına göre 
seçilen kolon dağılımı anlaşılır ve hazır-
lığı basittir. Yan rüzgarda kalkışı kontrol-
lü, zorlu bölgelerde ise kolaydır.  Uçuşta 
hissedilebilen, yunuslama stabilizesi pi-
lotları etkiler. Uçuşta stressiz performans 
üretir. Hız sistemine bastığınızda ‘’Speed 
Control’’ sistemi ile zor ortamlarda az efor 
sarf ederek, türbülanslı alanları rahatlıkla 
geçebilirsiniz. Termikte, kanat frenlerin-
den harika geri bildirimler verir. Fren ba-
sıncının azaltılmış olması ve fren kullanım 
mesafesinin sınıfına göre uzun tutulması 
sonucunda, uçuş konforu artırılmıştır. 
Teknik olarak 6.99 uzunluk-genişlik ora-
nı ve 82 seli ile tam bir yarışma modeli. 
X-ALPS4 stabil karakteri, ultra hafif ağır-
lığı ile Hike&Fly yarışmalarının ilk tercihi 
olurken, zor XC koşullarının da aranan 
kanadıdır.

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²) 

İzdüşüm alanı (m²) 
Kanat açıklığı düz (m) 
Kanat açıklığı izd. (m) 

Uzunluk genişlik oranı düz 

Uzunluk genişlik oranı izd. 
Ağırlık (kg)

Kilo limitleri (kg)
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 LTF09: B/C I EN: B/C

 LTF09: C/D I EN: C/D

lightweight x-wing

XS S M

XS S M

TONIC2

ultralight miniwing TONKA2

M
IN

IW
IN

G
S

mustard

lind

orange

white

35 35 35

16,30 18,70 21,10

14,00 16,00 18,10
8,40 9,00 9,60

6,75 7,24 7,69
4,33 4,33 4,33

3,27 3,27 3,27
2,4 2,6 2,8

– 50 - 85 65 - 105

50 - 95 86 - 105 106 - 120

34 34 34

12,13 14,06 17,46

10,25 11,89 14,76
7,63 8,22 9,1 6

5,94 6,40 7,13
4,80 4,80 4,80

3,44 3,44 3,44
1,8 2,1 2,4

69-73 (D) 60-85 (D) 60-90 (C)

TONIC2 mini-wing platformundaki eğ-
lence makinemiz. Kanat genişliği az ve 
kısa ip uzunluklarıyla kompakt bu mo-
delimizin hedefi; sert rüzgarda yelken 
yapabilmeniz ve yamaçlara daha yakın 
uçuşları mümkün kılmaktır.

Direk fren tepkisi ve derin yatışlı dö-
nüşler sunduğu için TONIC2’ye biz gök 
yüzünün ‘’go-kart’’ı diyoruz. Seçtiğiniz 
bedene göre kullanım alanını genişle-
tebilirsiniz. 
TONIC2 sadece sert rüzgarların kanadı 
değildir. Onunla yer çalışması yapabilir, 
wingover ve loop çalışmalarınızı gelişti-
rebilir ve Hike&Fly turlarına çıkabilirsiniz. 

TONKA yeni ufuklar açıyor. Süper hafif, sü-
per küçük ve süper hızlı olması onu alpin 
maceraların kanadı yapıyor. Her boyu fark-
lı karakteri ile öne çıkıyor.
TONKA2 XXS yalnızca 10.2 m² alanı ile en 
küçük ve 1.8 kg ağırlığı ile en hafif LTF/EN 
sertifikalı kanatlardan biridir. Uçuş ağırlığı-
na göre XXS ve XS boyları yarışma amaçlı 
veya vadi içlerinde yapılan hızlı uçuşlar 
için tasarlanmıştır. Daha düşük dinamik-

Size vadilerden çıkabilecek süzülüşü ve 
termikli günlerde ise havada kalmanız 
için yeterli performansı verir.

ler ve daha düşük hız isteyen pilotlar için 
TONKA 15 m² alanı ile de mevcuttur. Bu 
kanat iddialı tırman-uç turları için mükem-
mel yol arkadaşınızdır.
Konseptini kendini kanıtlamış hafif ya-
maç paraşütümüz MASALA’dan alan 
TONKA, aynı zamanda genlerinde de en 
heyecanlı uçuşlarda size gerekecek gü-
venlik rezervini barındırmaktadır.

TONIC
Enerjik ve direk.

TONKA

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²) 

İzdüşüm alanı (m²) 
Kanat açıklığı düz (m) 
Kanat açıklığı izd. (m) 

Uzunluk genişlik oranı düz 
Uzunluk genişlik oranı izd. 

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri - EN: B (kg)

Kilo limitleri - EN: C (kg)

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²) 

İzdüşüm alanı (m²) 
Kanat açıklığı düz (m) 
Kanat açıklığı izd. (m) 

Uzunluk genişlik oranı düz 
Uzunluk genişlik oranı izd. 

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri (kg)
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XS S M

S M 

 LTF09: B I EN: B

TA
N

D
EM

biplaceJOIN‘T3

orange

lime

49 49
37,50 41,20

32,00 35,20

14,20 14,87
11,20 11,73

5,37 5,37
3,91 3,91

7,2 7,6

100-200 130-225

Tandem kanadımız JOIN’T3 geniş kilo 
limitleri (100kg-200kg S boyda, 130kg-
225kg M boyda) ile gerek hafif gerek ağır 
yolcu kombinasyonunda ideal tandem 
kanadınız olarak size hizmet eder. Her iki 
boy, hem alt hem üst limitte maksimum 
stabilite ve zengin bir uçuş deneyimi su-
nar. Yumuşak frenler ve zarif pilotajı ile 
tandem sınıfının en iyilerindendir.

JOIN’T3 tandemlerin keyifli kanadıdır. 
Keyif kalkışta başlar, çünkü hafifliği saye-
sinde JOIN’T3 tepeye kolay gelir. Kalkışta 
koşu mesafesi sizi şaşırtacak kısalıktadır. 
Fren komutlarına verdiği direkt tepkiler, 
termiklerde, iniş gerisinde alçalırken 
veya yolcuya dinamik manevralar göste-
rirken sizi etkileyecek. Palya özelliğinin 
kolaylığı ile inişleriniz her zaman sorun-
suz olacak.

JOIN‘T
Birlikte uç. Birlikte eğlen.

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²) 

İzdüşüm alanı (m²) 
Kanat açıklığı düz (m) 
Kanat açıklığı izd. (m) 

Uzunluk genişlik oranı düz 
Uzunluk genişlik oranı izd. 

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri (kg)
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 LTF09 I max 120 kgmodular harnessBREEZE

crown blue

S M L XL
  155 - 172  170 - 181 177 - 190 184 - 200

2,10 2,2 2,3 2,3
1,10 1,17 1,24 1,26

BREEZE
Kolay. Modüler. Çok amaçlı.

BREEZE farklı gereksinimlere cevap ve-
rebilen sade tasarımlı bir harnestir. Kı-
saca; konforlu, güvenli, hafif, modüler... 
BREEZE’de oturma tahtası kullanılma-
maktadır. Harnes kabuğu vücudu sara-
rak maksimum konfor sağlar. Karabina 
yüksekliği orta bir modeldir. Bu sayede 
harnes geometrisi, pilotaj amaçlı vücut 
hareketlerinde ve ağırlık kaydırmada 
sezgisel bir iletim sağlar.
Güvenlik, BREEZE’i tasarlarken listenin 
en üstünde ilgilendiğimiz konu oldu. 
BREEZE’de Red Bull X-Alps için geliştirdi-

ğimiz PERMAIR teknolojisini ilk defa bir 
hobi harnesinde kullanmış olduk. Kalıcı 
airbag koruyucu, klasik sünger koruma-
lar ile airbag korumanın avantajlarını 
birleştirir. Maksimum darbe emiciliği 
sağlayan PERMAIR hafiftir ve çantada 
minimum yer kaplar.
İçme suyu torbası eklenebilen sırttaki 
büyük bagaj bölümü ve çıkarılabilir kok-
pit ile yeterli saklama alanı sağlar.
BREEZE’in modüler tasarımı sayesinde 
dış kısmı oturma kabuğundan kolayca 
ayrılabilir. Bu şekilde kullanıldığında 2.1 
kg gibi son derece hafif olan modelin 
ağırlığı 1.1 kilograma düşmektedir

  Dış kabuk, oturma

kabuğundan birkaç kolay 

adımda ayrılarak ağırlık %50 

oranında azaltılabilmektedir.

  Kokpitin açısı görüş açısına göre 

ayarlanabilir. İç bölüm kamera,

ve diğer eşyalar için

geniş bir alan sunar.

  Arkada bulunan 

saklama bölgesi 

geniş olması yanında, 

su çantanız içinde 

alan barındırır.

  PERMAIR teknolojimiz sayesinde BREEZE,

son derece küçük bir depolama boyutuna

küçültülebilir ve şişirme çantası kullanılarak

bu boyut daha da küçülür.  

Pilot boyu (cm)
Korumalı ağırlık (kg) 

Korumasız ağırlık (kg)
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RANGE X-ALPS 2 ultralight competition harness  LTF09 I max 100 kg 

160 - 176   173 - 184   183 - 200
1,8 1,9 2,0

S M L

1

3

89
7 10

4

2
611

5

petrol

RANGE X-ALPS
Minimal toplanmış boyutlar.
Maksimum aerodinamik.
Full konfor.

RANGE X-ALPS2 ile skywalk yeni bir sınıf 
tanımladı. Tamamen kapalı, EN/LTF ser-
tifikalı ultra-hafif harnes, karabinalar ve 
koruma dahil yalnızca 1.8 kg ağırlığında. 

RANGE X-ALPS2, tırman-uç atletleri, yarış-
malarda limitleri zorlamak isteyen XC pi-
lotları ve en hafif malzemeye sahip olmak 
isteyenler için geliştirildi. Ancak, bu hafif-
lik ve performans XC pilotlarının konfor 
ve güvenlikten ödün vermeleri anlamına 
gelmiyor. Benzersiz sırt koruma PERMAİR 
teknolojisi ile geleneksel köpük ve hava 
yastığı tipindeki koruyucuların avantaj-
larını birleştiriyor. Koruyucunun kalkış 
öncesinde tamamen şişmiş konumda ol-
ması kalkışta maksimum güvenliği sağlı-
yor. Hava dışarı çıkarıldığında ise RANGE 
X-ALPS2 50 litrelik bir çantanın içine ra-
hatlıkla sığabiliyor.

skywalk’un yeni Power Frame özelliği pi-
lota mükemmel uyum sağıyor, 2 klipsli 
Get-up sistem girmeyi ve çıkmayı basit-
leştiriyor ve kolayca ulaşılan ayarlar kişiye 
özgü ayarlamaların uçuşta yapılabilmesi-
ne olanak veriyor.

 Minimal alanda 

ekstrem hafiflik:

RANGE X-ALPS 2 

tüm gereksinimleri 

sonuna kadar

karşılıyo.

        Red Bull X-Alps yarışmasında en çok kullanılan harnes.

Atletlerin tavsiyeler ile geliştirilmiş konfor, her gün kullanıma uygunluk ve uzun ömürlü

      ürün versiyonu RANGE X-ALPS2.

Pilot boyu (cm)
Ağırlık (kg)

1 - Power Frame

2 - Yedek paraşüt V-line kanalı

3 - Ön yedek sistemi ve entegreli kokpit

4 - Karbon foot-plate

5 - Ram-air burun

6 - Saklama bölümü »koltuk«

7 - Saklama bölümü »arka«

8 - Lycra iç cep

9 - Aerodinamik ram-air arka uzantı

10 - RECCO® reflektör

 11 - PERMAİR teknolojili koruyucu
  (18cm kalınlık | 32G).

Bir bakışta RANGE X-ALPS2 ‘nin teknik altyapısı:
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crossover harness LTF09 I max 120 kg

chocolate navy coal  

S M L

CULT4

< 158 - 172  168 - 182 178-200 >
3,9 4,2 4,9

30,5x41 33 x 44 36x48

TYeni birşeyler yaratmak için sıra dışı yol-
ları tercih etmek gerekir. Yeni genel kulla-
nım harnesimiz CULT için, farklı spor dal-
larından hareket biçimlerini analizledik, 
kinematikler, ergonomi ve ürün tasarımı 
konusunda incelemeler yaptık. Sonuçta 
yüksek konforu, maksimum güvenliği, 
kullanım kolaylığı, kaba olmayan hatları 
ve yüksek kalite materyalleri ile yeni stan-
dartlar oluşturan bir harnes ortaya çıktı. 
CULT’da ön plana çıkan yüksek konforun 
temeli, ideal baskı dağılımı ve destek sağ-
layan yeni »Power Frame« güç dağılımı. 
Yamaç paraşütü harnesinde bir ilk olarak 
sırt kısmının uzunluğu pilota göre ayarla-
nabiliyor.
Bu CULT’ın pilotuna, sanki bir terzinin 
elinden çıkmışcasına uyumlu olmasını 
sağlıyor. Ayrıca ayarlanabilir göğüs ko-
lonu, omuz askıları ve sırt ayarı üzerinde 
»+« ve »-« işaretleri olan halkalar sayesin-
de harnesin tepkileri modern bir otomo-
bilin amortisörleri gibi ayarlanabiliyor. 
Başlangıç pilotları ve profesyoneller ilk 
andan itibaren konforu hissedecek ve ya-
maç paraşütünü sezgisel ve güvenle ida-
re ettirecek.

CULT
Uçuşa geç. Yerleş. İyi hisset.

  Değişken sırt uzunluğu pilota

göre ayarlanabilir.

  Yeni Power Frame ideal basınç dağılımı ve destek 

sağlar – uçuşta konfor garantili!

   Dağcılıktan ilham alınan

SAR halkası (search & rescue): 

Kablolu vinç ile kurtarılmaya

olanak sağlar.

  Uluslararası standart.

Recco arama kurtarma reflektörü.

Pilot boyu (cm)
Ağırlık (kg)

Oturma tahtası (cm)
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LTF/ENlightweight square rescue

LTF/ENsquare rescue chute 
90 110 135

90 110 135
26,90 32,50 40,10
990 1140 1440

20 20 24

5,2 5,47 5,47

90 110 135

26,90 32,50 40,10
1350 1550 1900

20 20 24

5,1 5,1 5,0

90 110 135

PEPPER CROSS LIGHT

SALSA

90

90

135

135

110

110

S M L

SALSA | PEPPER
Güvenli bir iniş için.

Kare formlu yedek paraşütlerimiz açık 
bir şekilde güvenliğinizi artırmaktadır. 
Tasarımı sayesinde, daha kısa açılma sü-
resi ve daha az pandül efekti sağlar. Her 
iki faktör de zor durumlarda belirleyici 
etken olabilmektedir. Geniş yüzeyler al-
çalma hızını düşük tutar ve simetrik yapı 
öne ilerleme gibi bir durumun oluşma-
masını sağlar. Bu da dengeli bir alçalma 
ve problemsiz bir inişi mümkün kılar. 
PEPPER CROSS LIGHT gerek ağırlık gerek 
hacim olarak ekipman ağırlığı konusu-
nu en fazla önemseyenler içindir. Her iki 
yedek paraşütün de navlaka içerisinde 
ipler için ayrı bölümleri bulunmaktadır. 
Dayanıklı malzeme yedek paraşütünü-
zün yıllar sonra bile en üst kondisyonda 
kalmasını garanti eder.

  Hacim farkı PEPPER CROSS 110

ve SALSA 110

Yüzey alanı (m2)
Navlaka dahil ağırlık (g)

Panel Sayısı

Maks. yük ile irtifa kaybı (m/s)

EN sertifikalı maksimum kapasite (kg)
LTF/EN sertifikası yes yes yes

Yüzey alanı (m2)
Navlaka dahil ağırlık (g)

Panel Sayısı

Maks. yük ile irtifa kaybı (m/s)

EN sertifikalı maksimum kapasite (kg)
LTF/EN sertifikası yes yes yes



16

A
C
C
ES

S
O
R
IE

S

ALPINE sırt çantası 
Boy M: 135 l | Ağırlık: 1,045 kg,
Boy L: 175 l | Ağırlık: 1,180 kg

Sağlam işçiliği ve manyetik bel kemeri 
tutucusu gibi akılcı tasarımlarıyla 
ALPINE bir pilotun uçuşa götürmek 
isteyeceği her şeyi alır.

HIKE sırt çantası 
Hacim: 35l | Ağırlık: 440g
Hacim: 55l | Ağırlık: 480g
Hacim: 80l | Ağırlık: 520g

Katlanınca oluşturduğu hacim, ağırlığı 
ve sırttaki konforu ile rakipsiz HIKE, hafif 
ekipmanlar için yeterli iç hacim sunar ve 
tırman-uç maceralarınız için ideal
yoldaşınız olur.

HIKE X-ALPS sırt çantası 
Hacim: 45 – 55l | Ağırlık: 400g

Üstün özellikli Tırman&Uç  sırt çantası, Paul Guschlbauer tarafından
tasarlandı, Salewa ve skywalk işbirliğinde mükemmelleştirildi. Taşıma sistemi 
anatomik olarak omuzları kusursuz kavrar. Ekipmana ayrı ayrı adapte olan 
çanta, esnek dış cepleri ile dış bölümde de ekstra depolama imkanı sunar.
Kullanılan kumaş su itici özelliğe sahiptir. 

EASY BAG 
hızlı toplama çantası
Hacim: 200l |  Ağırlık: 800g

EASY BAG kanadınızı ve harnesinizi 
hızla toplamanızı sağlar. 200 litre 
hacim sağlayan çanta yalnız
a 800 gr. ağırlıktadır. 

SOFTBAG 
Boy: 2,86 m | Ağırlık: 470 g

Sel sel katlamanın kolay yolu.
Optimal havalandırma. Dış bant
ayrıca sıkıştırma sağlar.

STORAGE BAG PLUS 
Kanadınızı kısa sürede toplamanız
için ideal. Mesh havalandırma. Tek boy. 
Ağırlık: 494g.

Kolon torbası
İki çeşit:
Riserbag Light: Ağırlık: 19g
Riserbag Classic: Ağırlık: 29g.
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İlkyardım Kiti
Bandajlar, acil durum battaniyesi,
kene cımbızı ve acil durum bıçağı.
Ağırlık: 184g

Kompresyon çantası
Havalandırmalı ve sıkıştırmalı iç çanta ile 
kanadınızı küçültün, 4 boy:

- XS: Mini-wing’ler için, Ağırlık: 100g
- S: Hafif yamaç paraşütü, Ağırlık: 142g
- M: Yamaç paraşütü, Ağırlık: 211g
- L: Tandem yamaç paraşütü, Ağırlık: 241g

Tandem terazisi
REGULAR 
Alüminyum destekli sert tandem 
terazisi, optimal ağırlık dağılımı için 
iki farklı bağlantı noktası içerir. Dahili 
yedek paraşüt hattı, butonlu otoma-
tik açılıp kapanan ana karabina ve 
anti-twist özelliği. Ağırlık: 269g.

TRIPLE LOCK
alüminyum karabinalar
Ağırlık: 63g | Dayanım: 20kn

Çelik Screwlok
Karabinalar
Yedek paraşüt bağlantısı.
Ağırlık: 63g | Direnç: 20kN

Austri Alpin Carabiners 
STRATUS INOX
Weight: 130g | Breaking load: 28kN Windsock

Boyutları : 95cm x 23cm

Tandem terazisi
SOFT 
Soft tandem terazisi, optimal ağır-
lık dağılımı için iki farklı bağlantı 
noktası içerir. Dahili yedek paraşüt 
hattı, butonlu otomatik açılıp ka-
panan ana karabina ve anti-twist 
özelliği. Ağırlık: 99g.

Kokpit
Geniş, açısı ayarlanabilir konsol.

Bel çantası
Telefon, cüzdan, piller, yedek ipler ve
diğer gereçler - bel çantası uzun bir uçuş 
gününde taşımak isteyeceğiniz bütün 

Hız sistemi
İki aşamalı hız çubuğu.

STANDARD
fren halkası
3 farklı versiyon:

- mıknatıslı
- dönebilen ve çıtçıt
- dönebilen ve mıknatıs

ERGO fren halkası
Ayarlanabilir, mıknatıslı 

HIKE fren halkası
Hafif, 2 farklı versiyon:
velcro ile / çıtçıtlı

Sıkıştırma bandı
Kaliteli, pedli toplama bandı.
Tek boy. Renk: siyah. Ağırlık: 90g.k
Weight: 90g

Hafif Sıkıştırma bandı
Hafif, pedli toplama bandı.
Tek boy. Renk: siyah. Ağırlık: 46g.
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skywalk Sportswear

SALEWA
Agner Hybrid
Dwn Ceket
Beden:: S-XL
Renk: green

Suyu iter, nefes alır, hafif,  4 yönlü 
esnek, vücudu sarar ve haritalar, 
küçük boyut katlama,
90/10 tasarım, sıcaklığı tutuş.

SALEWA
Pedroc
Light DST Pant
Beden: S-XL
Renk: siyah

Nefes alan, su ve rüzgar geçirmez,
rahat, dayanıklı, 4 yönlü esneklik.

Fonsiyonel sportif
giyimde SALEWA ile işbirliği

TEAM Shirt
Beden: S-XL
Renk: gri
100% pamuk

Klasik dizayn T-shirt.

SPEEDARMS
Beden: S-XL
Renk: petrol
100% Lycra

skywalk tasarımlı speedarms
sizi sıkıca sarar. Başparmak 
deliği, fermuar, esnek, nefes 
alan, nem itici.

BANDANA
Çok fonksiyonlu ve esnek bandana, 
rüzgardan korunmak, boynu ısıtmak, 
ve saçı toplamak için kullanılabilen 
mükemmel pilot aksesuarıdır.

SALEWA Puez 
Melange Dry Shirt
Kadın/Erkek
Beden:: XS-L / S-XL
Renkler: ocean / navy

Hızlı kuruma, nefes alır,
2 yönlü esnek, hafif.

SALEWA
Pedroc Rüzgarlık 
Beden: S-XL
Renk: navy

Nefes alan, su ve rüzgar geçirmez,
hafif, küçültülerek entegre edilmiş
torbasına konulabilir.
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Red Bull X-Alps-kolleksiyonu
X-Alps kolleksiyonu, yarışmacılar tarafından da kullanılan özel bir seridir, skywalk web-

shop’dan veya skywalk temsilcinizden satın alınabilir. Bu limitli özel seriden favori ürününü 

edinerek, bu eşsiz maceranın bir parçası olabilirsin. 

X-Alps
Full-Zip Hoodie 
Erkek
Beden: S-XL
Renk: ozean

Nefes alır, kolay kurur, elastik 
bantlı kapüşon, fermuarlı cepler.

X-Alps
Full-Zip Hoodie 
Kadın
Beden:: XS-M
Renk: malta blue

Nefes alır, kolay kurur, elastik 
bantlı kapüşon, fermuarlı cepler.

X-ALPS Ptc
Alpha Ceket
Beden:: S-L
Renk:: malta

Nefes alır, rüzgar geçirmez,
su ve nemi iter, yalıtıcıdır, fit tasa-
rımlı ergonomik kol ve  omuzlar, 
kendi cebine paketlenebilir.

X-ALPS Dry 
Uzunkollu Erkek
Beden: S-XL
Renk: poseidon melange

Kolay kurur, nefes alır, UV koru-
ma ve fit tasarımlı ergonomik 
kol ve omuzlar.

X-ALPS
T-Shirt Erkek
Beden:: S - XL
Renk: flintstone

Kolay kurur, nefes alır, iki yönlü 
esnek, UV koruma. 

X-ALPS
Dst Shorts Erkek
Beden:: S - L
Renk: grisaille

Kolay kurur, nefes alır, aşınma önler, 
4 yönlü esnek, ayarlanabilir kordon 
kuşak, arkada fermuarlı bölüm ve 
önde de iki cep.

X-ALPS
T-Shirt Kadın
Beden:: XS - M
Renk: ozean

Kolay kurur, nefes alır, iki yönlü 
esnek, UV koruma. 

X-ALPS
T-Shirt Erkek
Beden:: S - XL
Renk: malta

Kolay kurur, nefes alır, iki yönlü 
esnek, UV koruma. 

X-ALPS Dry
Kısakollu Erkek
Beden:: S - XL
Renk: grisaille melange

Kolay kurur, nefes alır, iki yönlü 
esnek, UV koruma. .
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