PISTE RERFORMANCE

BLOSSOM
MIRAGE LTD.
DÉLKY: 151, 158, 164, 170 a 176 cm
RÁDIUS: 16 m při 176 cm
KROJENÍ: 121-71-106 mm
CENA: 36 990 Kč s deskou Vist Air Pro
a vázáním Vist Vist 412
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Také si myslíte, že lyžování není jen o tom
nazout si nějaký pár lyží a vyrazit? Pokud
přisuzujete výběru lyží větší vážnost, anebo
si dokonce potrpíte na exkluzivní záležitosti,
jakými mohou být modely limitovaných edic,
potom by vás měly zajímat lyže Blossom
Mirage. Tím spíš, že se nejedná o značku ve
zdejších kruzích notoricky známou.
Značku Blossom si jednoho zimního večera roku 1999 „vymysleli“ trenér italského
reprezentačního teamu Luciano Panatti
a technický ředitel „valanga azzurra“ Mario
Cotelli. A protože to od začátku mysleli vážně, přizvali k projektu ještě svého známého,
taktéž nadšeného lyžaře, ale také úspěšného
obchodníka Franca Mora. Nedlouho po tom

zahájili v údolí Valchiavenna na severu Itálie
malosériovou výrobu poctivých sendvičových lyží vysoké kvality a jak jinak značně
sportovního naladění. Celkem bez problémů
se jim podařilo oslovit lyžařské experty, kteří hledají něco jiného než lyže vhodné pro
tisíce lyžařů-turistů, a stejně se jim to daří
i v současnosti, přestože kolekci Blossom už
netvoří výhradně závodní a top sportovní
lyže. Do repertoáru přibyla také exkluzivita
reprezentovaná právě limitovanými sériemi
často věnovanými speciálnímu zákazníkovi,
jakými v minulosti byla třeba automobilka
Maserati.

hodláte vytáhnout bez mála čtyřicet tisíc,
nebude to špatná investice. Mirage je tak
akorát sportovní lyží vyladěnou na něco
mezi slalomkou a obřačkou, mírně širší pod
vázáním pro větší stabilitu při jízdě v rozbitém terénu. Tato skvělá univerzálka pro sjezdovku ale ke všemu nabízí ještě velmi speciální design s povrchem v provedení teak,
nebo titanal. A to z ní dělá opravdu unikátní
lyži.

Sérii Blossom Mirage Ltd. si nikdo nezaplatil, to zůstává na vás. Ale pokud z peněženky

www.blossomski.com

V setu s deskou Vist Air Pro a vázáním Vist
Vist 412 se Blossom Mirage dají koupit již
za 36 990 Kč.

