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Vlastní vývoj
Naším cílem je přinášet kvalitní a funkční 
řešení s originálním designem. Ty přelomové 
máme chráněné patentem.

Rychlá ovladatelnost
Neztrácet v horách čas a pozornost 
s hardwarem, který je tam 
pro vás, ne Vy pro něj.

Pro nejnáročnější
Vázání Grizzly jsou určeny na 
nejnáročnější horské přechody, výstupy 
a sjezdy, při nichž oceníte nízkou 
hmotnost a technickou dokonalost.

Podporujeme mladé talenty 
a reprezentanty.

 ODOLNOST
 Vyrobené z ušlechtilých materiálů 

jako je letecký hliník a nerez.

 FUNKČNOST
 Rychlost upnutí do 1,5 sekundy.

 LEHKOST
 Nejlehčí vázání na světě v každé kategorii. 

Můžete použít pohodlnější lyže.

 BEZPEČNOST A TUHOST
 Spolehlivě drží a splňuje očekávání 

v nejnáročnějších podmínkách

Pohyb v horách nás pohltil natolik, že jsme neúnavně 
hledali způsob jak vyvinout vázání, které by lidem 
usnadnilo přístup do hor a zažívat krásu zasněžené přírody.

Roky prvotního vývoje, který začal Jozef Gáborík 
v roce 2000 přinesly mnoho prototypů a inovativních 
řešení. Výsledkem intenzivního vývoje v roce 2017 
bylo vyvinutí revoluční platformy pro nejlehčí vázání na 
světě. Byl to model GR 45, který má zcela nový koncept 
zamykání. Jeho hmotnost je 45 gramů. Z modelu GR 45 
vznikly přidáváním nových funkcí další typy vázání, 
z nichž každé je ve své kategorii nejlehčím na světě.

GRIZZLY.SKI je od roku 2018 členem mezinárodní 
skialpinistické federace ISMF (International 
Ski Mountaineering Federation), kde je spolu 
s jinými světovými značkami součástí spolku 
výrobců vybavení pro skialpinistické závody.

Značka GRIZZLY.SKI se v roce 2019 umístila jako finalista 
na mezinárodní výstavě ISPO Brandnew v Mnichově.

V roce 2020 získal model GR OLYMPIC ocenění ISPO 
AWARD GOLD WINNER. Špička tohoto vázání nabízí 
patentovaný zajišťovací systém. Revoluční je i nová otočná 
patka, která umožňuje bezpečnostní vypínání lyžařky. 
Bezpečnost tohoto modelu zvyšuje také ultralehká brzda.

V roce 2022 získal model GŘ OLYMPIC cenu 
ministra hospodářství Slovenské republiky 
za INOVATIVNÍ ČIN ROKU 2021.

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
2022 v Nitře jsme získali Cenu veletrhu.

Ve vývoji a testování nových produktů stále 
pokračujeme. Naším cílem je přinášet nová a funkční 
řešení s originálním designem. Všechno se to odehrává 
v centrální části Slovenska v pohoří Poľana, která byla 
před 15 miliony let jedna z největších sopek na Zemi.

proč

Hory 
a skialp 

jsou naše 
vášeň

made in slovakia

Jak ulehčit pohyb v horách a zažívat 
krásu zasněžené přírody?

Jak si užívat závody, když všechno funguje jak má?
To jsou otázky, které si kladu vždy, když beru 

do ruky tužku a papír a jdu tvořit.

Chci tvořit lehké, efektivní a krásné věci.

Jozef Gáborík
autor
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Nejlehčí vázání na světě.

Vlajková loď z dílny Grizzly.ski určená pro 
závodníky, ale i pro skialpinisty, kteří hledají to 
nejlehčí vybavení. Je vhodné na vertikálové 
závody a slyžování i extrémních sjezdů. 
Možnost doplnit adaptér na stoupací mačky.

Ultralehké závodní vázání.

Určeno pro závodníky ale i pro skialpinisty, 
kteří hledají nejlehčí, nejsnažší vybavení. 
Je vhodné pro vertikálové závody 
a slyžování i extrémních sjezdů.

Určeno pro závodníky a fanoušky ultralightu.

Originální zajišťovací systém a další funkce 
sloužící k rychlému a pohodlnému používání. 
Vázání má otočnou patku, díky které se 
v případě pádu uvolní lyžařská bota. Toto 
vázání je vhodné pro trénink a závody.

Vylepšené ultralehké závodní 
vázání s otočnou patkou.

Určeno pro závodníky a fanoušky ultralightu. 
Originální zajišťovací systém a další funkce 
sloužící k rychlému a pohodlnému používání. 
Špička má slot na adaptér pro stoupací 
mačky. Patka vázání je otočná, díky čemuž se 
v případě pádu uvolní lyžařka. Patka vylepšená 
o možnost mikroposunu v rozsahu 10 mm. 
Toto vázání je vhodné pro trénink a závody.

48 g 78 g

78 g58 g
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Ultralehké závodní vázání s brzdou.

Určeno pro závodníky a skialpinisty, kteří 
mají rádi originalitu a výjimečnost. Součástí 
je i odnímatelná brzda. Vázání má otočnou 
patku, díky které se v případě pádu uvolní 
lyžařka. Je vhodné pro trénink, závody, ale 
i každodenní používání pro zkušené skialpinisty.

Vylepšené ultralehké závodní vázání s brzdou.

Určeno pro závodníky a skialpinisty, kteří 
mají rádi originalitu a výjimečnost. Součástí 
je i odnímatelná brzda. Vázání má otočnou 
patku, díky které se v případě pádu uvolní 
lyžařka. Vylepšeno je o patku s možnost 
mikroposunu v rozsahu 10mm. Je vhodné 
na trénink, závody, ale i každodenní 
používání pro zkušené skialpinisty.

Ultralehké skialpinistické vázání oceněné 
ISPO AWARD GOLD WINNER 2020.

Určeno pro závodníky a fanoušky 
ultralightu. Originální bezpečnostní vázání 
s oceněním. Důležitým konstrukčním 
prvkem je bezpečnostní pružina umožňující 
v případě nehody snazší uvolnění lyžařky 
z vázání. Součástí je i bezpečnostní brzda. 
Vázání lze doplnit adaptérem na stoupací 
mačky. Je vhodné pro trénink, závody, 
ale také pro každodenní používání.

Vylepšené ultralehké skialpinistické vázání 
oceněné ISPO AWARD GOLD WINNER 2020.

Určeno pro závodníky a fanoušky ultralightu. 
Originální bezpečnostní vázání s oceněním. 
Důležitým konstrukčním prvkem je bezpečnostní 
pružina umožňující v případě nehody snazší 
uvolnění lyžařky z vázání. Součástí je také 
bezpečnostní brzda. Vázání je možné doplnit 
adaptérem na stoupací mačky. Vylepšeno je 
o patku s možnost mikroposunu v rozsahu 
10mm. Je vhodné pro trénink, závody, 
ale také pro každodenní používání.

98 g

98 g

120 g

120 g

8 | 10 

8 | 10 

Brzdy:
65-75 mm,
75-85 mm,
85-95 mm

Brzdy:
65-75 mm,
75-85 mm,
85-95 mm

6 | 8 | 10

6 | 8 | 10

Splňuje normy pro použití 
na ISMF závodech.

Splňuje normy pro použití 
na ISMF závodech.

Splňuje normy pro použití 
na ISMF závodech.

Splňuje normy pro použití 
na ISMF závodech.
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 olympic tour

 plate race

 brake

 crampons adapter

 plate speed

 CRAMPONS ADAPTER

 olympic rent

Ultralehké ski touringové vázání.

Určeno pro milovníky pohybu v horách, kteří 
ale nechtějí nosit zbytečnou zátěž. Vycházející 
z oceněného modelu GŘ OLYMPIC. Zaměřeno 
pro bezpečnost a lehkost používání. Vázání 
s možností nastavovat si stoupací polohy. 
Novinkou je nastavení vypínací síly podle 
potřeby od 6. po 10. Patka je doplněna 
o funkci mikroposunu v rozsahu 10 mm. 
Součástí je také adaptér na stoupací mačky.

Ultralehké ski touringové rentalové vázání.

Určeno pro půjčovny, které chtějí pro své 
zákazníků to nejlepší. Vycházející z oceněného 
modelu GR OLYMPIC. Originální bezpečnostní 
vázání s pohyblivým nastavením vypínací síly. 
S posunem až 70 mm. Vše nastavujete jedním 
klíčem rychle a přesně. Zaměřeno na bezpečnost 
a lehkost používání. Součástí je i adaptér na 
stoupací mačky a nastavení polohy stoupání.

6 – 10

6 – 10

≤70 mm

148 g

194 g

6 – 10

Nastavitelný 
posun patky: 
70 mm

Brzdy:
65-75 mm,
75-85 mm,
85-95 mm

Brzdy:
65-75 mm,
75-85 mm,
85-95 mm

Ultralehká deska 
pro nastavení. 

 38mm

Ultralehká bezpečnostní 
brzda. K dispozici 
ve třech šířkách.
65-75mm, 75-85mm, 85-95mm

Adaptér pro masty.  
Navrženo pro vazbu GR Olympic 

Ultralehká deska 
pro nastavení. 

 28mm

Adaptér pro masty. 
Navrženo pro vazbu GR 48. 

18 g

21 g

6 g

6 g

28 g

P Ř Í S LU Š E N S T V Í

 slot na adaptér
 adaptér

 slot na adaptér
 adaptér
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VÍCEPOLOHOVÁ PATKA
Překlopením hrazdičky si upravíte 
polohu ke stoupání. Oceníte to 
při šlapání ve strmém terénu.

ROTATING HEEL
Otočná patka, díky které se 
v případě pádu uvolní vázání. 
Vypínací síla: 6 | 8 | 10

NASTAVITELNÁ PATKA
Přináší možnost změnit vypínací sílu 
vázání plynule v rozsahu: 6 – 10

GRIZZLY BRAKE
Brzda s jednoduchým ovládáním 
a výbornými brzdnými vlastnostmi.

DOžIVOTNÍ ZÁRUKA NA PINY
Vysoká kvallita pinů na vázáních 
GRIZZLY.SKI zaručuje, že se piny 
nelámou. Jejich opotřebení ve srovnání 
s jinými materiály na trhu jsou minimální.

MIKROPOSUN
Nastavitelný posun patky 
v rozsahu 10 mm.

SAFETY SPRING
Pružina pro zvýšení bezpečnosti. 
Pomáhá při vypínání lyžařky z vázání.

GRIZZLY FIX
Originální uzamykací systém. 
Rychlé a snadné zamknutí 
a uvolnění lyžařky ke špičce vázání.

GRIZZLY FLEX
Nastavení rozsahu pinů, které 
umožňuje použití lyžařských 
bot různých výrobců.

GRIZZLY STEP
Zvyšuje přesnost polohování 
lyžařky při zapínání 
do špičky vázání.

6 – 10

 funkce
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kontakt

IČO: 52 802 213
DIČ: 2121136149
VAT NR: SK2121136149

GRIZZLY.SKI s.r.o.
251 Kriváň
Kriváň 962 04
Slovenská republika

+421 911 430 207
www. grizzly.ski
grizzly@grizzly.ski

made in slovakia


