
DOKONALE PADNOUCÍ VÝKONNOSTNÍ LYŽAŘSKÁ BOTA

Otevřít přezky, nazout, zavřít přezky a je to! To, co možná vždy vypadalo nedosa-
žitelně pro sériové sportovní lyžařské boty, se teď vývojářům z Tecnica opravdu 
povedlo. Mach1 téměř dokonale kopíruje přirozený a anatomický tvar lidských 

nohou a navíc jsou dostupné ve dvou šířkách s rozdílným vnitřním prostorem.

Vývojové oddělení Tecnica si stanovilo za cíl 
navrhnout lyžařské boty, které budou od-
povídat a plně respektovat anatomii nohou. 
Přesně věděli, jak toho dosáhnout. Klíčem je 
perfektní umístění paty uvnitř lyžařské boty 
pro výkonnostní a sportovní lyžaře. Proto se 
Tecnica rozhodla pečlivě zkopírovat a na-
podobit anatomii lidské nohy tak, aby bota 
Mach1 dostala ten správný tvar. Nové tech-
nologie ve výrobě umožnily vytvořit znatelně 
užší oblast paty, a to dokonce i zvenku. Mach1 
jsou dostupné ve dvou rozdílných variantách, 
Low Volume (šířka 98 mm) nebo Mid Volu-
me (šířka 100 mm), takže výborně padnou 
opravdu na všechny typy nohou. Rozhodu-
jící rozdíly mezi variantami jsou šířka nohou, 
výška nártu a umístění kotníku. Mach1 jsou 
také vhodné k následnému tvarování – boot-

fittingu. Pro dosažení maximálního komfortu 
je možné ho provádět jak na skeletu, tak i na 
vnitřní botičce.

Tepelně tvarovatelná  
vnitřní botička
Tecnica nabízí možnost individuálního dotva-
rování bot a maximálního komfortu pro všech-
ny lyžaře, a to díky technologii CAS (Custom 
Adaptive Shape – na míru přizpůsobitelný 
tvar). Vnitřní botička je vyrobená z inovativ-
ního materiálu microcell, který se po zahřátí 
na 80 °C ve speciální peci dokonale přizpůso-
bí tvaru nohy. Navíc ještě může být za tepla 
dodatečně tvarována při použití odborného 
nářadí pro bootfitting. V autorizovaných pro-
dejnách Tecnica vám odborný prodejce může 

vnitřní botičku také zmenšit či jinak doladit její 
tvar pomocí vlepovací sady Fit Kit. 

Extra úprava skeletu  
lyžařských bot
Také vnější skelet a vložku lze dodatečné 
individuálně upravit. Struktura vroubkované-
ho materiálu umožňuje udržet požadovaný 
tvar dokonce i po broušení, zahřívání a vyta-
hování. Výhodou individuálního dotvarování 
lyžařských bot není jen jízda bez nepříjem-
ných otlaků, ale také dosažení přirozenějšího 
základního postavení lyžaře, které umožňu-
je mnohem kvalitnější a přesnější přenos sil 
z nohou na lyže. 
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