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Vlastný vývoj 
Naším cieľom je prinášať kvalitné a funkčné 
riešenia s originálnym dizajnom. Tie 
prelomové máme chránené patentom. 

Rýchla ovládateľnosť
Nestrácajte v horách čas a pozornosť s 
hardvérom, ktorý je tam pre vás, nie Vy preň. 

Pre najnáročnejších 
Viazania Grizzly sú určené na 
najnáročnejšie horské prechody, výstupy 
a zjazdy, pri ktorých oceníte nízku 
hmotnosť a technickú dokonalosť. 

Podporujeme mladé talenty 
a reprezentantov

 ODOLNOSŤ 
 Vyrobené z ušľachtilých materiálov 

ako je letecký hliník a nerez. 

 FUNKČNOSŤ 
 Rýchlosť upnutia do 1,5 sekundy.

 ĽAHKOSŤ 
 Najľahšie viazania na svete v každej 

kategórii. Môžte použiť komfortnejšiu lyžu. 

 BEZPEČNOSŤ A TUHOSŤ
 Spoľahlivo drží a spĺňa očakávania 

v najnáročnejších podmienkach.

Pohyb v horách nás pohltil natoľko, že sme neúnavne 
hľadali spôsob ako vyvinúť viazanie, ktoré by ľuďom 
uľahčilo prístup do hôr a zažívať krásu zasneženej prírody.

Roky prvotného vývoja priniesli mnoho prototypov 
a inovatívnych riešení. Výsledkom intenzívneho 
vývoja v roku 2017 bolo vyvinutie revolučnej 
platformy pre najľahšie viazanie na svete. 

GRIZZLY.SKI je od roku 2018 členom 
medzinárodnej skialpinistickej federácie ISMF 
(International Ski Mountaineering Federation). 

Značka GRIZZLY.SKI sa v roku 2019 umiestnila ako finalista 
na medzinárodnej výstave ISPO Brandnew v Mníchove.

V roku 2020 získal model GR OLYMPIC 
ocenenie ISPO AWARD GOLD WINNER.  

V roku 2022 získal model GR OLYMPIC cenu 
ministra hospodárstva Slovenskej republiky 
za INOVATÍVNY ČIN ROKU 2021. 

Na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 
2022 v Nitre sme získali Cenu veľtrhu.

Od roku 2022 sa firma GRIZZLY.SKI stala 
súčasťou INOVATO CLUSTER. 

Na festivale inovácií INOFEST 2022 získal 
Jozef Gáborík cenu INOVÁTOR ROKA. 

Prestížne ocenenie ISPO AWARD WINNER 
2022 udelila porota dvom novinkám z dielne 
GRIZZLY.SKI. A to nastaviteľnému viazaniu 
GR OLYMPIC TOUR a viazaniu určenému pre 
skialpinistické požičovne GR OLYMPIC RENT. 

Vo vývoji a testovaní nových produktov stále 
pokračujeme. Naším cieľom je prinášať nové 
a funkčné riešenia s originálnym dizajnom. 

prečo práve

Hory 
a skialp 
sú naša 

vášeň

made in slovakia

Ako uľahčiť pohyb v horách a zažívať 
krásu zasneženej prírody?

Ako si užívať preteky, keď všetko funguje ako má?
To sú otázky, ktoré si kladiem vždy, keď beriem 

do ruky ceruzku a papier a idem tvoriť.

Chcem tvoriť ľahké, efektívne a krásne veci.

Jozef Gáborík
autor
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Najľahšie viazanie na svete.

Vlajková loď z dielne Grizzly.ski určené pre 
pretekárov, ale aj pre skialpinistov, ktorí hľadajú 
to najľahšie vybavenie. Je vhodné na vertikálové 
preteky a zlyžovanie aj extrémnych zjazdov. 
Možnosť doplniť adaptér na stúpacie mačky. 

Ultraľahké pretekárske viazanie. 

Určené pre pretekárov ale aj pre 
skialpinistov, ktorí hľadajú najľahšie 
vybavenie. Je vhodné na vertikálové preteky 
a zlyžovanie aj extrémnych zjazdov.

Ultraľahké pretekárske viazanie 
s otočnou pätkou. 

Určené pre pretekárov a fanúšikov ultralightu.
Originálny zaisťovací systém a ďalšie 
funkcie slúžiace k rýchlemu a pohodlnému 
používaniu. Viazanie má otočnú pätku, vďaka 
ktorej sa v prípade pádu uvoľní lyžiarka. Toto 
viazanie je vhodné na tréning a preteky. 

Vylepšené ultraľahké pretekárske 
viazanie s otočnou pätkou. 

Určené pre pretekárov a fanúšikov ultralightu.
Originálny zaisťovací systém a ďalšie funkcie 
slúžiace k rýchlemu a pohodlnému používaniu. 
Špička má slot na adaptér na stúpacie mačky. 
Pätka viazania je otočná, vďaka čomu sa 
v prípade pádu uvoľní lyžiarka. Pätka vylepšená 
o možnosť mikroposunu. A to v rozsahu 10 mm. 
Toto viazanie je vhodné na tréning a preteky. 
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78 g58 g
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 slot na adaptér

 slot na adaptér

nový

nový
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 olympic

 olympic II

Ultraľahké pretekárske viazanie s brzdou. 

Určené pre pretekárov a skialpinistov, ktorí majú 
radi originalitu a výnimočnosť. Súčasťou je aj 
odnímateľná brzda. Viazanie má otočnú pätku, 
vďaka ktorej sa v prípade pádu uvoľní lyžiarka. 
Je vhodné na tréning, preteky, ale aj každodenné 
používanie pre skúsených skialpinistov. 

GR 98 spĺňa normy pre použitie 
na ISMF pretekoch. 

Vylepšené ultraľahké pretekárske 
viazanie s brzdou. 

Určené pre pretekárov a skialpinistov, ktorí 
majú radi originalitu a výnimočnosť. Súčasťou 
je aj odnímateľná brzda. Viazanie má otočnú 
pätku, vďaka ktorej sa v prípade pádu uvoľní 
lyžiarka. Vylepšené je o pätku s možnosť 
mikroposunu v rozsahu 10mm. Je vhodné 
na tréning, preteky, ale aj každodenné 
používanie pre skúsených skialpinistov. 

GR 98 II. spĺňa normy pre použitie 
na ISMF pretekoch. 

Ultraľahké skialpinistické 
viazanie ocenené ISPO AWARD 
GOLD WINNER 2020. 

Určené pre pretekárov a fanúšikov ultralightu.
Originálne bezpečnostné viazanie 
s ocenením. Dôležitým konštrukčným prvkom 
je bezpečnostná pružina umožňujúca 
v prípade nehody ľahšie uvoľnenie lyžiarky 
z viazania. Súčasťou je aj bezpečnostná 
brzda. Viazanie je možné doplniť adaptérom 
na stúpacie mačky. Je vhodné na tréning, 
preteky, ale aj na každodenné používanie. 

Vylepšené ultraľahké skialpinistické 
viazanie ocenené ISPO AWARD 
GOLD WINNER 2020.

Určené pre pretekárov a fanúšikov ultralightu.
Originálne bezpečnostné viazanie s ocenením. 
Dôležitým konštrukčným prvkom je 
bezpečnostná pružina umožňujúca v prípade 
nehody ľahšie uvoľnenie lyžiarky z viazania. 
Súčasťou je aj bezpečnostná brzda. Viazanie je 
možné doplniť adaptérom na stúpacie mačky. 
Vylepšené je o pätku s možnosť mikroposunu 
v rozsahu 10mm. Je vhodné na tréning, 
preteky, ale aj na každodenné používanie. 

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

Spĺňa normy pre použitie 
na ISMF pretekoch.

Spĺňa normy pre použitie 
na ISMF pretekoch.

Spĺňa normy pre použitie 
na ISMF pretekoch.

Spĺňa normy pre použitie 
na ISMF pretekoch.

 slot na adaptér

 slot na adaptér

nový

nový

K ATA Ló G  2 0 2 2 / 2 3

6

K ATA Ló G  2 0 2 2 / 2 3

7



 olympic tour

 plate race

 brake

 crampons adapter

 plate speed

 CRAMPONS ADAPTER

 olympic rent

Ultraľahké ski touringové 
viazanie ocenené ISPO 
AWARD WINNER 2022.

Určené pre milovníkov pohybu v horách, ktorí 
ale nechcú nosiť zbytočnú záťaž. Zamerané 
na bezpečnosť a ľahkosť používania. Viazanie 
s možnosťou nastavovať si stúpacie polohy. 
Pätka je doplnená o funkciu mikroposunu 
v rozsahu 10 mm. Súčasťou je aj adaptér 
na stúpacie mačky. Novinkou je nastavanie 
vypínacej sily podľa potreby od 6 po 10.

Ultraľahké ski touringové 
rentalové viazanie ocenené ISPO 
AWARD WINNER 2022.

Určené pre požičovne, ktoré chcú pre svojich 
zákazníkov to najlepšie. Originálne bezpečnostné 
viazanie s pohyblivým nastavením vypínacej sily. 
S posunom až 70 mm. Všetko nastavujete jedným 
kľúčom rýchlo a presne. Zamerané na bezpečnosť 
a ľahkosť používania. Súčasťou je aj adaptér na 
stúpacie mačky a nastavenie polohy stúpania.

6 – 10

≤70 mm

6 – 10

148 g

194 g

6 – 10

Posuvná pätka: 
70 mm

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

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

Ultra ľahká podložka 
pod viazanie. 

 38mm

Ultra ľahká bezpečnostná 
brzda. 3ks
65-75mm,75-85mm, 85-95mm

Adaptér na stúpacie mačky. 
Určený na viazanie GR Olympic 

Ultra ľahká podložka 
pod viazanie. 

 28mm

Adaptér na stúpacie mačky. 
Určený pre viazanie GR 48. 

18 g

21 g

6 g

6 g

28 g

D O P L N K Y

 slot na adaptér
 adaptér

 slot na adaptér
 adaptér

6 – 10

nový

nový

Stupeň 0: chôdza po rovine
Stupeň 1: chôdza do kopca 34 mm
Stupeň 2: chôdza do kopca 57 mm 

Stupeň 0: chôdza po rovine
Stupeň 1: chôdza do kopca 39 mm
Stupeň 2: chôdza do kopca 62 mm 
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VIACPOLOHOVÁ PÄTKA
Preklopením hrazdičky si upravíte 
polohu na stúpanie. Oceníte to 
pri šlapaní v strmom teréne.

ROTATING HEEL
Otočná pätka, vďaka ktorej sa 
v prípade pádu uvoľní viazanie. 
Vypínacia sila: 6 | 8 | 10

NASTAVITEĽNÁ PÄTKA
Prináša možnosť zmeniť vypínaciu silu 
viazania plynule v rozsahu: 6 – 10

GRIZZLY BRAKE
Brzda s jednoduchým ovládaním 
a výbornými brzdnými vlastnosťami.

DOžIVOTNÁ ZÁRUKA NA PINY
Vysoká kvalita pinov na viazaniach 
GRIZZLY.SKI zaručuje, že sa piny nelámu. 
Ich opotrebovanie v porovnaní s inými 
materiálmi na trhu je minimálne.

MIKROPOSUN
Nastaviteľný posun pätky 
v rozsahu 10 mm.

SAFETY SPRING
Pružina pre zvýšenie bezpečnosti. 
Pomáha pri vypínaní lyžiarky z viazania.

GRIZZLY FIX
Originálny uzamykací systém. 
Rýchle a jednoduché zamknutie a 
uvoľnenie lyžiarky k špičke viazania.

GRIZZLY FLEX
Nastavenie rozsahu pinov, 
ktoré umožňuje použitie 
lyžiarok rôznych výrobcov.

GRIZZLY STEP
Zvyšuje presnosť polohovania 
lyžiarky pri zapínaní do 
špičky viazania.

6 – 10

 funkcionalita
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kontakt

IČO: 52 802 213
DIČ: 2121136149
DIČ DPH: SK2121136149

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

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


