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19 lat doskonalenia produktów
Naszym celem jest stworzenie wysokiej 
jakości funkcjonalnych rozwiązań 
o unikatowym wyglądzie. Kluczowe dla nas 
rozwiązania są chronione patentami.

Szybka i łatwa obsługa
Nie powinieneś marnować czasu i uwagi 
obsługując swój sprzęt w górach. Twój 
sprzęt jest dla Ciebie – nie Ty dla niego.

Dla osób poszukujących wyższych 
standarów wykonania.
Wiązania grizzly zostały zaprojektowane 
tak, aby sprostać najbardziej wymagającym 
górskim warunkom, zarówno przy podejściach, 
jak i zjazdach, gdzie docenisz niską wagę 
i doskonałość techniczną naszych wiązań.

Wspieramy młode talenty 
i sportowców
Z przyjemnością wspieramy 
młode talenty i sportowców

 Wytrzymałe
 Wykonane z odpornych metali, takich jak 

aluminium lotnicze i stal nierdzewna.

 Funkcjonalność
 Szybkie mocowanie, z czasem 

dopasowania 1,5 sekundy.

 lekkość
 Każdy model jest najlżejszym wiązaniem 

na świecie dla jego kategorii. Utrzymaj 
lekkość zestawu narciarskiego, 
nawet przy szerszej narcie.

 BezpieczeńStWo i SztyWność
 Świetne wiązanie, które spełnia 

wszystkie oczekiwania nawet 
w wymagających warunkach.

Ruch w górach tak bardzo nas pochłonął, że 
niestrudzenie szukaliśmy sposobu na opracowanie 
wiązania, które ułatwiłoby ludziom dostęp do gór 
i doświadczanie piękna śnieżnego krajobrazu.

Dziewiętnaście lat pracy zaowocowało wieloma 
prototypami. W 2017 roku zaczęliśmy intensywniej 
pracować, aby udoskonalić ultra lekkie wiązanie. 
Rezultatem tego było stworzenie rewolucyjnej płyty 
dla najprostszego wiązania na świecie, tak powstał 
model GR 45 z nową koncepcją zapięcia. Jego waga 
wynosi 45 gramów. Dodając kolejne elementy do 
GR 45 powstały nowe modele wiązań GRIZZLY.SKI, 
z których każde jest najlżejszym w swojej kategorii.

Od 2018 r. Grizzly.ski jest członkiem 
Międzynarodowego Związku Alpinizmu (ISMF) 
wraz z innymi znanymi markami i producentami 
sprzętu do narciarstwa wysokogórskiego.

W 2019 roku marka Grizzly.ski została finalistą 
nagrody ISPO Brandnew Award na Międzynarodowej 
Wystawie ISPO w Monachium.

W 2020 r. GR Olympic otrzymał nagrodę 
ISPO Award Gold Winner za dostarczenie 
innowacyjnego opatentowanego systemu zapinania 
wraz z nową rewolucyjną ruchomą częścią 
pięty, która pozwala na bezpieczne wypięcie 
nogi w razie potrzeby. Bezpieczeństwo w tym 
modelu zwiększa także ultra-lekki hamulec.

W 2022 r. model GR Olympic wygrał nagrodę 
Ministra Gospodarki Republiki Słowackiej 
Innovative act of a year 2021 dla najbardziej 
innowacyjnego dokonania w roku 2021.

Na międzynarodowych targach inżynierii 2022 
w Nitrze na Słowacji zdobyliśmy nagrodę Fair Prize.

Nadal opracowujemy i testujemy nowe produkty. 
Naszym celem jest wprowadzenie innowacyjnych i 
funkcjonalnych rozwiązań w oryginalnych produktach. 
Wszystko to odbywa się w środkowej części Słowacji 
u podnóża góry Poľana, która była jednym z największych 
wulkanów na Ziemi 15 milionów lat temu.

Dlaczego

Góry 
i narty 

to nasza 
pasja

made in slovakia

Jak umożliwić poruszanie się po górach i doświadczanie 
przez to piękna śnieżnego krajobrazu?

Jak cieszyć się wyścigiem, gdy wszystko 
działa tak, jak powinno?

To są pytania, na które staram się odpowiedzieć 
za każdym razem, gdy biorę w rękę papier 
i ołówek z zamiarem tworzenia projektu.

Jozef Gáborík
autor
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Najlżejsze wiązanie na świecie

Produkt flagowy od Grizzly.ski dla 
sportowców, ale także dla skialpinistów 
szukających najlżejszego sprzętu. Nadaje się 
do wyścigów typu vertical, a także zjazdów 
naw każdym z rodzaju terenów górskich. 
Można uzupełnić go adapterem do harszli.

Wiązanie Ultra Light Race.

Zaprojektowany zarówno dla zawodników, 
jak również skialpinistów narciarskich 
szukających najlżejszego sprzętu. Jest 
odpowiedni do wyścigów typu vertical, ale 
docenisz jego wytrzymałość także podczas 
zjazdu w trudnym terenie górskim.

Wiązanie Ultra Light Race z obrotową piętką.

Zaprojektowany dla zawodników i fanów ultra-
lekkiego sprzętu. Posiada oryginalny system 
wpinający z dodatkowymi funkcjami, takimi jak 
Grizzly Step do szybkiego i wygodnego użycia. 
Wiązanie GR 78 ma obrotowy element w piętce, 
która umożliwia uwolnienie buta narciarskiego 
w razie upadku. To wiązanie jest odpowiednie 
zarówno do treningów, jak i wyścigów.

Ulepszone ultra-lekkie wiązanie 
wyścigowe z obrotową piętką.

Zaprojektowany dla zawodników i fanów 
ultralekkiego sprzętu. Oryginalny system 
zapinający z dodatkowymi funkcjami takimi 
jak Grizzly Step do szybkiego i wygodnego 
użycia. Część przednia została przystosowana 
do użycia adaptera dla harszli. GR78 II ma 
obrotową piętkę, która umożliwia wypięcie 
buta narciarskiego w razie upadku. Część tylna 
wyposażona w system mikroshift umożliwiający 
regulację w zakresie 10 mm, co ułatwia 
dopasowanie rozstawu do różnych butów 
narciarskich. To wiązanie jest odpowiednie 
zarówno do treningów, jak i wyścigów.
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78 g58 g
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Ultra-lekkie wiązanie wyścigowe 
z odczepianym hamulcem.

Zaprojektowane dla sportowców i skialpinistów, 
którzy lubią się wyróżniać. Waga wiązania wynosi 
98 gramów, razem ze zdejmowanym hamulcem. 
Wiązanie ma obrotową piętkę, która umożliwia 
wypięcie buta narciarskiego w razie upadku.

Ultra-lekkie wiązanie wyścigowe 
z odczepianym hamulcem.

Zaprojektowane dla sportowców i skialpinistów, 
którzy lubią oryginalność i wyjątkowość. 
Waga wiązania wynosi 98 gramów wraz 
ze zdejmowanym hamulcem. Wiązanie ma 
obrotową piętkę, która umożliwia wypięcie 
buta narciarskiego w razie upadku. Część 
tylna wyposażona w system mikroshift 
umożliwiający regulację w zakresie 10 mm, co 
ułatwia dopasowanie rozstawu do różnych 
butów narciarskich. Jest odpowiednie 
do treningów, wyścigów i codziennego 
użytku przez doświadczonych narciarzy.

Ultralekkie Wiązanie które zdobyło 
nagrodę ISPO GOLD WINNER AWARD 
w kategorii sportów zimowych w 2020 r.

Zaprojektowany dla zawodników i fanów 
ultralekkiego sprzętu. Ważnym elementem 
produktu jest sprężyna bezpieczeństwa 
umożliwiająca wypięcie buta z wiązania w razie 
wypadku. Bezpieczny hamulec jest integralną 
częścią GR Olympic. Wiązanie można uzupełnić 
adapterem do harszli. Jest odpowiedni do 
treningu, wyścigów i codziennego użytku.

Ulepszona wersja nagrodzonego ISPO 
GOLD WINNER ultralekkiego wiązania.

Zaprojektowany dla zawodników i fanów 
ultralekkiego sprzętu. Ważnym elementem 
produktu jest sprężyna bezpieczeństwa 
umożliwiająca wypięcie buta z wiązania w razie 
upadku. Bezpieczny hamulec ski-brake jest 
integralną częścią GR Olympic II. Wiązanie 
można uzupełnić adapterem do harszli. Część 
tylna wyposażona została w system mikroshift 
umożliwiający regulację w zakresie 10 mm, co 
ułatwia dopasowanie rozstawu do różnych 
butów narciarskich. Jest odpowiednie do 
treningów, wyścigów, a także do bezpiecznego 
poruszania się na co dzień po górach.
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98 g

120 g

120 g
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Hamulce:
65-75 mm,
75-85 mm,
85-95 mm

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

6 | 8 | 10

6 | 8 | 10

Spełnia standardy dla wiązań 
dopuszczonych w zawodach ISMF.

Spełnia standardy dla wiązań 
dopuszczonych w zawodach ISMF.

Spełnia standardy dla wiązań 
dopuszczonych w zawodach ISMF.

Spełnia standardy dla wiązań 
dopuszczonych w zawodach ISMF.
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 olympic tour

 plate race

 brake

 crampons adapter

 plate speed

 CRAMPONS ADAPTER

 olympic rent

Ultralekkie wiązanie skiturowe.

Zaprojektowane dla miłośników aktywności 
w górach, którzy nie chcą nosić ciężkiego 
wyposażenia. Opracowane na bazie 
nagradzanego GR Olympic. Zorientowane 
na bezpieczeństwo i prostotę użytkowania. 
Najlżejsze wiązanie skiturowe z dwoma 
nastawami wysokości pięty z regulacją 
ustawienia siły wypięcia od 6 do 10. Część 
tylna wyposażona w microshift, umożliwiający 
regulację w zakresie 10 mm, co ułatwia używanie 
wiązania z różnymi butami narciarskimi. 
Integralnymi częściami wiązania są także adapter 
na harszle oraz hamulec bezpieczeństwa.

Ultralekkie wiązanie skitourowe.

Zaprojektowane z myślą o wypożyczalniach 
sprzętu narciarskiego, które chcą dostarczyć 
swoim klientom najlepszy sprzęt. Opracowane 
na bazie nagradzanego GR Olympic. Oryginalne, 
bezpieczne wiązania z regulacją ustawienia siły 
wypięcia od 6 do 10. Regulacja rozstawu wiązań 
do 70 mm. Szybka i łatwa regulacja wszystkich 
ustawień jednym kluczem. Zorientowane na 
bezpieczeństwo i prostotę użytkowania. Wiązanie 
posiada także adapter do harszli, hamulec 
bezpieczeństwa i dwa ustawienia wysokości pięty.

6 – 10

6 – 10

≤70 mm

148 g

194 g

6 – 10

Regulacja 
rozstawu 
wiązań: 70 mm

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

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

Ultra-lekka płyta 
regulująca. 

 38mm

Ultra-lekki hamulec 
bezpieczeństwa. Dostępne 
w trzech szerokościach.
65-75mm, 75-85mm, 85-95mm

Adapter dla harszli. Zaprojektowany 
dla wiązania GR Olympic 

Ultra-lekka płyta 
regulująca. 

 28mm

Adapter do harszli. 
Zaprojektowany dla 
wiązania GR 48. 

18 g

21 g

6 g

6 g

28 g
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przeStaWna piętka
Przestawiając podnośniki pięt zmienia 
się kąt ustawienia buta, co ułatwia 
podejścia pod strome odcinki.

oBrotoWa pięta
Obrotowa część tylna wiązania, 
która umożliwia wypięcie wiązania 
w razie upadku. Regulowana 
siła wpięcia: 6 | 8 | 10

reguloWany Bezpiecznik
Modele GR Olympic Tour i GR Olympic 
Rent mają regulowane ustawienia wypięcia 
w tylnej części wiązania: 6 – 10

Hamulec grizzly
Hamulec narciarski z prostą 
kontrolą i doskonałymi 
właściwościami hamowania. DożyWotnia gWarancja na piny

Zaczepy wiązań Grizzly.ski nie łamią się a zużycie 
materiału jest minimalne w porównaniu do innych 
materiałów używanych w produktach dostępnych 
na rynku.

microSHiFt
Regulowane przesunięcie 
pięty w zakresie 10 mm.

Sprężyna BezpieczeńStWa
Sprężyna zwiększająca bezpieczeństwo. 
Pomaga uwolnić buta z wiązania 
w ustawieniu zjazdowym.

grizzly Fix
Oryginalny system zapinania. Jedno 
ramię zapinające umożliwia odpięcie 
i wpięcie mocowania przedniego.

grizzly Flex
 – pozwala regulować odstępy między 
przednimi zaczepami, aby umożliwić 
korzystanie z butów narciarskich 
od różnych producentów.

grizzly Step
 – ułatwia dokładne ustawienie buta narciarskiego podczas przenoszenia 
ciężaru na palce w wiązaniu. GR48 – GR98 mają regulowany Grizzly 
Step. Rodzina wiązań olimpijskich GR ma stały Grizzly Step.

6 – 10

 Funkcjonalność
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kontakt

iČo: 52 802 213
DiČ: 2121136149
Vat nr: Sk2121136149

grizzly.Ski s.r.o.
251 kriváň
kriváň 962 04
republika Słowacji

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

made in slovakia


