Beyond-X hittas lätt på
Internet via endera
www.beyondx.com eller
www.beyondx.se.
Här finner ni de flesta
produkter vi erbjuder,
företagets historia och
annan info om vår
verksamhet.
Här finns ett ”Colorlab”
där kunder lätt kan
färglägga plagg för att
se hur alternativa färgläggningar ter sig.
Många klubbars val av
Beyond-X
klubbdress
finns även upplagda så
att medlemmar enkelt
själva kan beställa direkt
på vår hemsida.
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Med reservation för tryckfel och
slutförsäljning.

Beyond-X är inte, som jag
hört flera Norska kunder den
gångna vintern tro, en Svensk
Internet-shop.
er kunder för att utveckla
framtidens Beyond-X artiklar.

Det stämmer förvisso att
många av våra varor kan
beställas via vår Internetsida.
Detta är dock endast ett sätt
att underlätta kundens inköp.
Vi har exempelvis lagt upp
många klubbars val av
plagg, så att medlemmarna
enkelt kan beställa direkt på
nätet.
Normalt erbjuder dock Internetbutiker minimalt med
service, och konkurrerar i huvudsak med låga priser, som
kan hållas p.g.a. låga omkostnader.
Här skiljer vi oss markant från
traditionella Internet-butiker.
Vi driver sedan 1994 en
helt egen Polsk fabrik med
70-talet anställda.
Våra säljare är konstant ute
på fältet och besöker kunder,
ställer ut vid tävlingar, och
servar våra kunder på bästa
möjliga vis.
Vi erbjuder ett omfattande utbud med endast kvalitetsprodukter, så att våra kunder inte
behöver oroa sig för att de
köper ”grisen i säcken”. Och
vi använder feedback från

Vårt mål är förstås att
vara den bästa möjliga leverantören av
kvalitetsprodukter till den
alpina sporten.
Vi nöjer oss dock inte med
detta. Utan jobbar fortsatt aktivt för att göra
sporten tillgänglig för
fler. Vi hjälper till att sänka priserna på hårdvara.
Försöker vara en motpol
mot handels mördande
marknadsföring och kamp
för ökad försäljning. Vårt
koncept utan order minimum, ökar livslängden på
våra plagg, minskar behovet av ytterligare inköp
och håller på så sätt nere
kostnaden.

Vi har designat en ”No
Bullshit” logga, som illustrerar just detta med att
vi inte säljer ”Bullshit”, utan
produkter vi känner att vi
helt och fullt kan stå för.

För endast 600 SEK/NOK inkl. moms i tillägg på ordinarie fartdräktspriser kan du få en egen, helt unik
fartdräktsdesign, som bara du, eller ditt gäng har.

Designen får ta max 3
arbetstimmar att slutföra.
Mer tidskrävande designer debiteras ytterligare 300
SEK/NOK per timme, utöver
de första tre timmarna.
Skicka oss därför så tydliga instruktioner som möjligt. Ange de
Pantone färg # ni önskar (andra
färger kan vi inte kontrollera genom
tillverkningsprocessen att de blir korrekta).
Skicka tydliga instruktioner om placering och storlek av loggor.
Obs! FIS-reglementet tillåter max
350cm2 sponsorloggor på en dräkt.
Klubbloggor är utöver detta.
De obligatoriska Beyond-X loggorna
stjäl 80cm2, och 270cm2 återstår då, om man bryr sig om dessa
regler. Vilket förstås inte alla gör!
Loggor skall tillhandahållas i vektorformat som t.ex ai eller cdr.
Ej i pixel format som jpg eller png. Pixel format består att massor av små punkter, och designen blir kornig när den förstoras.
Vektorgrafik å andra sidan förblir skarp.

Denna design kan utan kostnad även inkludera personliga sponsorer, eller andra loggor,
i obegränsat antal färger.

Tvingas vi rita om loggor från grunden
så tar detta tid och medför högre kostnad för dig, kunden.
Exemplen på detta uppslag visar hur vi
först erhåller instruktioner som ritningar,
foton, eller text.
Hur vi sedan utvecklar en tryckfil baserat på detta, som kunden måste godkänna, samt det färdiga resultatet
(foto).
För vidare information om hur ni
beställer customtryckta fartdräkter
kontakta b-stedt@b-stedt.se

Vi producerar inte enbart Beyond-X fartdräkter,
utan även åt flera konkurrenter. Med en årlig produktion av 14 000 fartdräkter är vi världsledande. Alla våra fartdräkter produceras
endast i högkvalitativa Schweiziska Schoeller tyger. Och ett faktum är att en hel mängd mindre
landslag, som inte sponsras med
fartdräkter, valt att köpa våra.
Sidor 6-8 visar vårt utbud på
standard fartdräktsdesigner och
färgkombinationer. Dessa erbjuds
i GS/SL version med insydda,
uttagbara skydd, eller som DH
dräkter utan skydd. Vidare kan
man välja mellan FIS godkända
tyger eller ej FIS godkända tyger. Och i detta senare segment
finns nu sedan en tid ett tyg som
är väldigt noppnings-resistent.
Det betyder inte att dräkterna
inte noppar sig. Men betydligt
mindre så än vad som tidigare
varit fallet. Det har tagit oss 5 år
att tillsammans med Schoeller testa fram detta tyg.

Varning!

Alla högelastiska tyger noppar! För
att undvika det så långt som möjligt,
undvik kontakt med hårda/aggressiva ytor som t.ex. kardborre.
Var noga med att skydda din fartdräkt
både under användning och resa.

BXR46 - Ej FIS GS (med skydd)
XXS-XS : 2.500 SEK/NOK
S-M : 2.850 SEK/NOK
L-XXXL : 3.160 SEK/NOK

LOW-PILL:
BXR42 - Ej FIS GS (med skydd)
XXS-XS : 2.170 SEK/NOK
S-M : 2.470 SEK/NOK
L-XXXL : 2.670 SEK/NOK

BXR48 - Ej FIS DH (utan skydd)
XXS-XS : 2.100 SEK/NOK
S-M : 2.400 SEK/NOK
L-XXXL : 2.670 SEK/NOK

BXR44 - Ej FIS DH (utan skydd)
XXS-XS : 1.800 SEK/NOK
S-M : 1.970 SEK/NOK
L-XXXL : 2.130 SEK/NOK

BXR36 - FIS GS (med skydd)
S-M : 3.210 SEK/NOK
L-XXXL : 3.600 SEK/NOK
BXR38 - FIS DH (utan skydd)
S-M : 2.640 SEK/NOK
L-XXXL : 2.870 SEK/NOK
Alla priser inkl. 25% moms

En fördel med dessa standard tryckdesigner är att
de alla är tillverkade med
screentryckta tryckpapper, vilket ger ett djupt
och mer noppnings-resistent tryck.

På dessa standard tryck kan
även digitaltryckta loggor tillföras, till en mindre extra kostnad. Men alla modeller erbjuds
även i helt digitalt customtryck
(sid. 4-5) som erbjuder nästan
obegränsad flexibilitet.

4x4m
5x5m

5x5m

Har ni också tröttnat på sönderblåsta partitält?
Det gjorde vi, och skaffade snygga och X-GLOO tält kan beställas enfärgade, eller
funktionella uppblåsbara X-GLOO tält istäl- med digitaltryckta väggar, med leveranslet. Det har vi inte ångrat!
tid på 5-7 veckor.
De erbjuds i 4x4, 5x5 samt 6x6m storlekar,
och väger kring 50 kg. X-GLOO är ett komponentsystem där kunden utifrån stommen
kan välja olika väggar, tak, kepsskärmar,
m.m. Flera tält kan även byggas samman.

Tvådelad slalomdräkt.
Finns ej i standardmönster eller färger.
Hela plaggen trycks
digitalt enligt kundens
egen design. Insydda
borttagbara
skydd
och svart lycra överdel
på byxan. Storlekar
S-XXL. Kontakta oss för
mer info.
BXR57 - SL byxa.
Pris S-M: 1.370 SEK/NOK
Pris L-XXL: 1.460 SEK/NOK
BXR59 - SL top.
Pris S-M: 1.260 SEK/NOK
Pris L-XXL: 1.410 SEK/NOK
Alla priser inkl. 25% moms

5x5m

Tälten är oerhört vindtåliga och fästes
i snön med slalomkäpp-borstspetsar.
Fungerar perfekt som exempelvis starttält, utställnings eller samlingstält. För
mer information och priser, kontakta oss
på b-stedt@b-stedt.se +46 (0)586-922
02 eller besök vår hemsida
www.beyondx.se.

HESTRA RSL COMP Vertical
Cut #30130
Slitstark allround tävlingshanske
helt i getnappa med Thermolite
isolering och insydd stoppning.
Storlek: 5-10,5 med halvstorlekar.
Pris: 1.150 SEK/NOK (Rek. 1.600)

Racers Pullover Mitt #35111
Skalvantar som träs över dina racehandskar. Hjälper till att hålla fukten
utanför och värmen i handsken.
Storlek: 6-10. Ej halvstorlekar.
Pris: 400 SEK/NOK (Rek. 500)

HESTRA RSL COMP Vertical
Cut TUM #30131
Slitstark allround tumtävlingshanske helt i getnappa med Thermolite
isolering och insydd stoppning.
Storlek: 5-10.
Pris: 1.150 SEK/NOK (Rek. 1.600)

HESTRA Downhill Comp Ergo Grip #30150
Slitstark farthandske helt i getnappa med Thermolite
isolering, och insydd stoppning. Finns i Skiteam Norway
alt. Sweden
Storlek: 6-10.
Pris: 1.100 SEK/NOK (Rek. 1.500)

HESTRA ARMY Leather
Coach Czone #30220

HESTRA ARMY Leather
Coach Czone #30222

Slitstark vind & vattentät
tränarhandske i tyg och getnappa med Fiberfill isolering.
Storlek: 6-11.
Pris: 770 SEK/NOK (Rek.
1.200)

Slitstark 3-finger vind & vattentät tränarhandske i tyg
och getnappa med Fiberfill
isolering.
Storlek: 6-11.
Pris: 770 SEK/NOK (Rek.
1.200)

Alla priser inkl. 25% moms

HESTRA Merino Wool Liner Active #34110
Mjuk och tunn liner som utgör ett
bra extra lager i kallare väder.
Passar till de fl esta handskar.
Materialet är en bladning av merinoull och nylon, vilket gör den
både varm och tålig.
Storlek: 5-11.
Pris: 200 SEK/NOK (Rek. 250)

HESTRA Gripen GS
Hestras senaste utveckling för alpin racing
med kraftigt skydd på de delar av handen som
som är mest utsatta för slag. Skyddspanelerna
utgörs av två lager för extra skydd. Ett lager
med d3o skummaterial som är mjukt, elastiskt och absorberar slag, samt ett lager med
hårdare skumplast. Förstärkningar över knogparti och tummens undersida för att bättre stå
emot slitage och nötning.
Storlek: 6-10.
Pris: 1.600 SEK/NOK (Rek. 2.000)

HESTRA Impact Racing Jr

HESTRA Ergo Grip Vertical
Cut #30010
Smidig slalomhandske tack vare Hestras Ergo
Grip. Utrustad med hårdare skydd på ovansida för att skydda händerna mot käppar.
Storlek: 5-10.
Pris: 1.600 SEK/NOK (Rek. 2.500)

Leather Balm
#9170
Sköt om dina handskar
och håll dem infettade
och smidiga för bästa
komfort och hållbarhet. 60ml skinnfett.
Pris: 50 SEK/NOK

Hestra RSL JR. Finger och Tumvantar
Slitstark allround junior tävlingshandske delvis i
getnappa på de ytor med mest slitage. Med Thermolite isolering, och insydd stoppning.
SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER!
Pris: 350 SEK/NOK

Finger och Tumvantar. Slitstark
allround Junior tävlingshanske i
getnappa och stretch softshell med
Fiberfill isolering, och insydd stoppning.
Storlek: 3-7.
Pris: 750 SEK/NOK (Rek. 895)

HESTRA RSL COMP Vertical Jr Cut
Finger och Tumvantar Slitstark allround Junior
tävlings-hanske helt i getnappa med Thermolite isolering, och insydd stoppning. Storlek: 3-7.
SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER!
Pris: 440 SEK/NOK

Vi är mycket stolta över att kunna
presentera Zodiac radioapparater.
Är ni intresserade av digitala radio
system eller osäkra vad som passar
er bäst? Kontakta då oss!

Zodiac Headset FLEX "E"
Med det nya FLEX-Headsetet kan
du nu enkelt byta från öronmussla till de tillbehör du önskar.
Smidigt alterntiv till monofon
#47439 + öronmussla 42002
Pris: 440 SEK/NOK (rek. 450)

Zodiac Öronmussla Secret service 3., #42002
Zodiac Öronmussla Secret service
3.5 mm med luftslang som går bakom örat. Ansluts till High-end MONFONEN.
Pris: 175 SEK/NOK (rek. 195)
Zodiac HIGH-END monofon/E,
#47439
Vattentät monofon särskilt framtagen
för tuffa miljöer. Rejält bälteclips i
metall och tjocka, slitstarka kablar &
kontakter. High-End monofon. Uttag i
botten (3,5 mm) för öronmussla.
Pris: 650 SEK/NOK (rek. 750)

Zodiac Extreme BT
En av marknades mest stryktåliga radio med inbyggd Bluetooth. Radion ger dig kristallklart ljud, lång
räckvidd och mycket lång drifttid med sitt 2200 mAh batteri. Du kan prata trådlöst mellan radion
och tillbehöret med en räckvidd på minst 10 meter. Zodiac Extreme BT är även anpassad för Peltors
hörselskydd. Inklusive bordsladdare och 1st batteri. 3 års garanti på radion och 1års garanti på
tillbehör! Bäst i kupperad terräng, tillåten endast i Sverige & Norge.
#30203, VHF 5 Watt (136-174MHz): 2.995 SEK/NOK (rek. 3295)
Med frekvenser tillåtna inom hela Europa.
#30204, UHF 4 Watt (400-470MHz): 3.990 SEK/NOK (rek. 4995)

För mer info och produkter: www.beyondx.se
Alla priser inkl. 25% moms

Extra heavy duty Coaches backpack. Tillverkad av
väldigt slitstarkt PVC-coatat
tyg, förstärkta sömmar, extra
grova blixtlås och remmar.
Med specialdesignade fickor
för artiklar som borrstål.
Pris: 1.125 SEK/NOK
Q30b Quiltad jacka med tryckta SoftShell ärmar för arbete i varmare temperaturer.
Se sidan 43 för mer info.

Hestra tränarhandskar.
För vidare information
se sidan 10.

Alla priser inkl. 25% moms

Nedan visas två olika sporter som exempel
Priset beror på vilka enheter man väljer att inkludera i systemet,
samt hur många Chip man önskar.

Alpint

Sprint

Set med 5 chip och display
23.025 SEK/NOK ink. Moms

Set med 1 chip, 1 mellantid
8.950 SEK/NOK ink. moms

Har ni också tröttnat på
komplicerade tidtagningar?
Freelap är den superenkla
träningstidtagningen som:
Inte kräver någon synkronisering.
Bara att slå på strömbrytaren på Mål,
Relay coach samt displayen så är systemet klart för träning.

Startgrind
kräver ingen
synkronisering.
Skickar en
signal som
aktiverar
chippet.

Åkare som inte fullföljer banan, eller
om någon annan åker igenom mål,
har ingen inverkan på tiden.

Chip
Sitter bakpå
pjäxan.

Det är fullt möjligt att köra 2 banor
med samma mål, eller sätta en andra
alternativ start en bit ner i banan för
exempelvis yngre åkare.

TX Touch PRO
Start, när knappen släpps så aktiveras
chippet. Ingen synkronisering behövs.

TX Junior Pro
Inställd för
mellantid. Upp till
8 mellantider kan
använas

Chip

Tiderna kan läsas av på Surfplatta
eller Smartphone genom Bluetooth
och gratis app.

Sitter med clips
i byxlinningen
framåt.

Chip ID kan namnges för lättare
översikt.
Kan användas till många olika sporter så som sprint, BMX, simning,
längdskidåkning mm.

TX Junior Pro
TX Power 5 Pro
Läster av när chippet
passerar inom 3m från
målskärmen.

LED Display
Trådlös display visar ID
samt tid, rekommenderas för grupper.

Inställd för
målgång

Relay Coach BLE
Placeras ihop med
målgång, skickar
trådlöst tiden till
displayen/surfplatta.

Tränarrockar har i många år varit ett mycket
uppskattat segment i
vårt sortiment.

R36 Tränarrock, utrustad med alla
fickor man kan önska sig. Har utagbart innerfoder, och #B292 huva
kan köpas till.
Storlekar: XS-XXL.
Pris 3.770 SEK/NOK.
B292 extra huva.
Pris: 310 SEK/NOK.
R38 Långrock är en avskalad variant av R36, Med permanent isolering
och endast ett fåtal fickor. Även till
denna kan en extra #B292 huva
införskaffas.
Stl. XXS-S.
Pris: 2.640 SEK/NOK.
Stl. M-XXL,
Pris: 2.870 SEK/NOK.

R37 Skalrock med inbyggd huva. Kan
vid behov knäppas upp inåt för att göras
kortare.
Storlekar: XXS-S.
Pris: 2.300 SEK/NOK
Storlekar: M-XXL
Pris: 2.510 SEK/NOK
BA518 Tränarbyxa är en av våra
mest uppskattade artiklar. En slitstark
midjelång byxa med knä och bakdel
förstärkningar, samt 4 lårfickor.
Storlekar: XS-XXL samt S-XL även i extra
långa eller extra korta ben.
Pris: 2.800 SEK/NOK
B299 tillbehör hängslen kan lätt fästas
i byxan.
Pris: 100 SEK/NOK
BA519 är en högre variant av BA518,
med hängslen.
Pris: 3.030 SEK/NOK

Alla priser inkl. 25% moms

#Milwaukee M18 FDD-502C FUEL
(ej att förväxla med billigare M18 BLDD-502C, med endast 60Nm)
5A, 18V heavy duty borstlös borrmaskin med 16mm metall chuck. 2
växlar, 0-2000 rpm - 135Nm. 2,2 kg, 2st batterier och laddare. Tränarens
optimala verktyg, enormt stark och med fantastisk batterikapacittet.
Pris: 4.500 SEK/NOK (Rek. 5.490 SEK)

Bara borrmaskiner och borrstål av
högsta kvalitet!

#4932430483 - Extra batteri. M18 B5.
18V/5A till Milwaukee M18 FUEL.
Pris: 1.520 SEK/NOK (Rek. 1.740 SEK)

Aluminium borrstål. Framtiden är redan här!

ALU32

#41265

SLO32

SLO35

SLO38

SLO41

SLO41/24

50cm långa med 12mm trekantfäste och 2st hårdmetallskär.
#41265, 19mm borrstål för glasfiberstavar. Pris: 1.065 SEK/NOK.
#SLO32, 32mm borrstål för 31mm C-nät käpp. Pris: 1.475 SEK/NOK.
#SLO35, 35mm borrstål för B-nät käpp. Pris: 1.475 SEK/NOK.
#SLO38, 38mm borrstål. Pris: 1.615 SEK/NOK.
#SLO41, 41mm borrstål för XBase. Pris: 1.615 SEK/NOK.
#SLO41/24, 41mm borrstål med höjdspärr för bansättning i innomhusbackar. Pris: 1.790 SEK/NOK.
#SLO45, 45mm borrstål. Pris:1.790SEK/NOK.

ALU35

Stål borrstål.

Tillverkad av en speciell flygplans Aluminium/Koppar
legering väger den endast aningen mer än plastborrstålen,
men är starkt som stål. 50cm lång, med 2st utbytbara vinklade hårdmetallskär och 12mm trekantfäste. Gängstigningen resulterar i optimal transport av snö och is ut ur hålet.
Varje storlek i en egen färg.
#ALU32, 32mm borrstål till 31mm C-nät käpp. Pris:
1.675 SEK/NOK. Guldfärgat.
#ALU35, 23mm borrstål till B-nät käpp. Pris: 1.715 SEK/
NOK. Rött.
#ALU38, 38mm borrstål. Pris: 1.775 SEK/NOK. Blått.
#ALU40, 40mm borrstål till XBase. Pris: 1.775 SEK/
NOK. Lila, finns även i Rosa.

ALU38

2 års garanti på alla Milwaukee maskiner och batterier, utökad till 3 år
om maskinen registreras på Milwaukees hemsida.

ALU41

Milwaukee garanti.

Alla priser inkl. 25% moms

Milwaukee
M18 FDD

Milwaukee M12 CDD
#Milwaukee M12 CDD-402C FUEL
4A, 12V borstlös borrmaskin med 13mm metall chuck, 2 växlar, 1700 rpm
- 44Nm. 1,5 Kg, 2 st batterier och laddare. Prisvärt kvalitetsalternativ för
den som inte är i behov av extrem kraft och batterikapacitet.
Pris: 3.525 SEK/NOK (Rek.3.675 SEK).

Milwaukee CHM

#4932430064 - Extra batteri. M12 B4.
12V/4A till Milwaukee M12 FUEL.
Pris: 920 SEK/NOK (Rek.1.060 SEK)

OF41
OrangeFox
Plastborrstålet
som revolutionerat bansättning.
Superlätt med
utbytbara och
roterbara hårdmetallskär.

OF44

OF38

OF35

OF32

# 20mm, 52cm SDS-Max betong borrstål. Pris: 856 SEK/NOK.
# 35mm, 57cm SDS-Max betong borrstål, Pris: 1.285 SEK/NOK.
# 40mm, 57cm SDS-Max betong borrstål, Pris: 1.715 SEK/NOK.

OrangeFox
#OF32, 32mm x 45cm
borrstål för 31mm C-nät
käpp. Pris: 1.525 SEK/
NOK.
#OF35, 35mm x45cm
borrstål för B-nät käpp. Pris:
1.575 SEK/NOK.
#OF38, 38mm x 45cm
borrstål. Pris: 1.575 SEK/
NOK.
#OF41, 41mm x 45cm
borrstål för XBase. Pris:
1.575 SEK/NOK.
#OF44, 44mm x 40cm
borrstål Pris: 1.710 SEK/
NOK.

35mm SDS-Max betongborrstål, för montering av 31mm C-nätkäppar.

#4932451245 - Extra batteri. M18/9A, Pris: 2.150 SEK/NOK.

40mm SDS-Max betongborrstål, för montering av 35mm B-nät käppar.

9A, 18V Slagborrmaskin med SDS-Max verktygsfäste, 6,7 Kg. Levereras
med 2st batterier och laddare. Den ultimata maskinen att borra i frusen
eller stenig mark när nät ska monteras i otillräckligt snötäcke. Exempelvis utanför konstsnölängdspår.
Pris: 8.600 SEK/NOK (Rek. 11.230 SEK)

20mm SDS-Max betongborrstål, för montering av 19mm glasfiberkäppar.

#Milwaukee CHM-902C FUEL

#41831, 25mm bred,
90m långt orange PVC
-belagt avspärrningsband.
Pris: 238 SEK/NOK

#41833, 50mm bred,
90m långt orange PVC
-belagt avspärrningsband.
Pris: 432 SEK/NOK

#HT380 , lagrad metal sladdvinda som rymmer 360m 25mm
avspärrningsband. Borrmaskin kan
anslutas för maskinell upprullning.
Pris: 2.190 SEK/NOK

#HT1000, lagrad sladdvinda som rymmer
1000m 25mm avspärrningsband. Upprullning
sker via anslutning av borrmaskin. 2 växlar.
Pris: 3.690 SEK/NOK
#50040078, 10mmx200m långt UV-resistent rep av Polyetylen. Finns i rött, blått eller
svart/gult.
Pris/rulle: 938 SEK/NOK

#44054b, Polyfence 31mm hake
med 50mm metal ring för enkel
montering och demontering av
avspärrningsband.
Pris: 34 SEK/NOK
#HT300 lagrad metal sladdvinda som rymmer 270m 25mm
avspärrningsband. Borrmaskin
kan anslutas för maskinell upprullning.
Pris: 1.750 SEK/NOK
SL30Rektangular, 30m långt
flaggspel bestående av 12mm
med svart/gula rutigt tryckta
PVC-coatade flaggor.
Pris: 588 SEK/NOK

SL30Triangular, 30m långt flaggspel
bestående av 12mm med röda, blå och
gula PVC-coatade trekantiga vimplar.
Pris: 438 SEK/NOK

#41695, Startblock i kraftigt gummi. Dessa eliminerar problemet med
stavar som fastnar i hålen från tidigare åkare. Behöver inte vattnas för att
sitta fast. Storlek 33x33cm vardera.
Pris: 2.063 SEK/NOK

#RCP10, Radiosele. Storleksjustering
för att passa de allra flesta radioapparater på marknaden. Utrustad med 3st strategiskt placerade fickor samt pennhållare.
Pris: 388 SEK/NOK

#RCP11, Radiosele för 2 radioapparater, med storleksjustering
för att passa de allra flesta
radioapparater på marknaden.
Utrustad med en strategiskt
placerade ficka (stl A5) samt
pennhållare.
Pris: 500 SEK/NOK

#TM30, 30m bansättningsmåttband.
Pris: 625 SEK/NOK

#JON, heavy duty Aluminum snöskrapa och skyffel.
Pris: 1.438 SEK/NOK

#TM15, 15m bansättningsmåttband.
Pris: 600 SEK/NOK

#RCP10b, Custom tryckt radiosele.
Erbjuder massor av storleksjustering för
att passa de allra fresta radioapparater
på marknaden. Utrustad med 3st strategiskt placerade fickor samt pennhållare.
Pris: 463 SEK/NOK:
Alla priser inkl. 25% moms

Proffesionellt fallskydd för räddning och service
Glädjande nog kan vi nu erbjuda fallskyddsutrustning från SKYLOTEC, en världsledande tillverkare av sådan utrustning för industriellt bruk. Tillverkas i Tyskland, med 1-4 veckor leveranstid.
Nedan visas utvalda exempel på innovativa produkter som sparar både tid och personal.

Milan 2.0 Power

Exempel på evakuering med Ignite Argon,
Sky Flex Pro Y, Set Lory Pro, Milan 2.0 Power,
Rescue B 2st, Immoos kabelvagn

Finns frågor om
extra tillbehör,
hela paket eller
annat ur Skylotecs sortiment.
Tveka inte att
kontakta oss!

Denna enhet kan fungera
som hiss för gäster vid
evakuering, pulka i besvärlig terräng eller för
personal vid behov. På
ratten kan borrmaskin
kopplas. Automatisk centrifugalbroms begränsar
max hastighet neråt till
0,9m/s.
Prisexempel ink. 20m
rep: 14.388 SEK/NOK

IMMOOS kabelvagn, typ SS1 med
fartbegränsare
Smart kabelvagn som fälls över kabeln med
automatisk centrifugalbroms och handbroms. Personal som färdas längst vajern
kan själv justera hastighet och stanna
längst vajern. 3 öglor för positionering och
material.
Pris på förfrågan.

Hjälm
Finns i svart, blå, röd,
gul och vit
Pris: 768 SEK/NOK

Sky Flex Pro Y
Fallskyddsdämpare med
hakar godkända för
brytande kraft från sidan.
Pris: 2.442 SEK/NOK

Ignite Argon

Ignite Trion

Sele för hängande arbete, ex. evakuering
Pris: 2.940 SEK/
NOK

F a l l s k y d d s e l e,
väldigt snabb och
smidig att ta på. Ej
lämplig för hängande arbete.
Pris: 1.860 SEK/
NOK

Set Lory Pro
Rescue B
R ä d d n i n g s s e l e,
mycke smidig att
få på gäst. 3 olika
fästöglor för snabb
justering av storlek.
Pris: 763 SEK/
NOK

En smidig och lättarbetad enhet för nedfirning
och positionering med
progressiv broms. Här
i set för positionering
med 3m rep.
Pris: 1.476 SEK/NOK

Alla priser inkl. 25% moms

Vi är mycket stolta över att ha valts som leverantörer av skidpatrullställ inte bara i Norge,
utan även Sverige och Finland. Och det har nu börjat sprida sig till utlandet med Tignes i Frankrike,
Krvavec i Slovenien och Kayseri i Turkiet.
Dessa uniformer har utvecklats i samarbete med
ett antal skidpatrullörer som både kommit med
design-idéer, samt testat kläderna.
I denna utveckling tillkom knäpp-ut isolering, som
nu även finns som tillval på vuxenjackor i klubbkollektionen.
Byxan är vår mycket populära tränarbyxa som nu
utvecklats ytterligare.

#PC35/200 B-nätskäpp för 1,5m högt nät. Pris: 113 SEK/NOK

#PC35/250 B-nätskäpp för 2m högt nät. Pris: 138 SEK/NOK

B-nät säkerhetsnät erbjuds i
rött och blått, extremt tåliga,
UV-resistent, 5x5cm maskor,
20m långa. Kan köpas i set,
eller separata delar.
#SPA2x20, 2m högt, 20m
långt komplett med 10 B-nät
käppar och 20 B-nätshakar,
Pris: 3.380 SEK/NOK.
#SPA1.5x20, 1.5m högt,
20m långt komplett med 10st
B-nät käppar och 20st B-nätshakar, 2.630 SEK/NOK.

Alla priser inkl. 25% moms

#42876, B-nätshake. Pris: 25 SEK/NOK.

Alla priser inkl. 25% moms

#215OR80BK (svart), #215OR80GR (grön), #215OR80BL (blå) och #215OR80RD (röd). 31mm 215cm PC pistmarkeringskäpp med 80cm Orange Fluorocerande topp. 150 SEK/NOK

#215OR30BK (svart), #215OR30GR (grön), #215OR30BL (blå) och #215OR30RD (röd). 31mm 215cm PC pistmarkeringskäpp med 30cm Orange Fluorocerande topp. 131 SEK/NOK

#PC215/31 31mm Röd eller Blå 215cm PC-käpp. 94 SEK/NOK

#PC215/31FYOR 31mm Fluorocerande Gul/Svart/Orange 215cm varningskäpp. 138 SEK/NOK

#PC215/31FY 31mm Fluorocerande Gul/Svart 215cm PC varningskäpp. 119 SEK/NOK

#PC200/25FY 25mm Fluorocerande Gul/Svart 200cm PC varningskäpp. 106 SEK/NOK

Finns i flera varianter. Med eller utan orange
top. Reflexband gör dem lätt synliga i mörker.
Tillverkade i hållbart Polykarbonat-plast.

120cm högt PP-nät
Med insydda kanale varje 2.5m.
5m
PP1.2+L05
1.638 SEK/NOK
10m
PP1.2+L10
2.438 SEK/NOK
15m
PP1.2+L15
3.375 SEK/NOK
20m
PP1.2+L20
4.250 SEK/NOK
Med 160cm polykarbonatkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
5m
PP1.2+PC,L05 2.238 SEK/NOK
10m
PP1.2+PC,L10 3.100 SEK/NOK
15m
PP1.2+PC,L15 4.450 SEK/NOK
20m
PP1.2+PC,L20 5.688 SEK/NOK
Med 162cm glasfiberkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
5m
PP1.2+FG,L05 2.238 SEK/NOK
10m
PP1.2+FG,L10 3.100 SEK/NOK
15m
PP1.2+FG,L15 4.450 SEK/NOK
20m
PP1.2+FG,L20 5.688 SEK/NOK

PP1.2+FG.L10

60cm högt PP-nät
PP1.2+PC.L20
med Snowfence.

Med insydda kanale varje 2.5m.
10m
PP0.6+L10
1.400 SEK/NOK
20m
PP0.6+L20
2.500 SEK/NOK
Med 95cm glasfiberkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
10m
PP0.6+FG,L10 2.163 SEK/NOK
20m
PP0.6+FG,L20 3.875 SEK/NOK

120cm högt FP-nät
Med 160cm polykarbonatkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
2,5
FP1.2+PC,L2.5 1.313 SEK/NOK
5m
FP1.2+PC,L05 2.238 SEK/NOK
7,5m
FP1.2+PC,L7.5 2.988 SEK/NOK

60cm högt FP-nät
Med 95cm polykarbonatkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
2,5
FP0.6+PC,L2.5 825 SEK/NOK
5m
FP0.6+PC,L05 1.338 SEK/NOK
7,5m
FP0.6+PC,L7.5 1.851 SEK/NOK

PP1.2+FG.L15

PP0.6+FG.L10

PP1.2+FG.L10 med Eventfence
PP1.2+FG.L10

PP1,2+FG.L20
PP1.2+PC.L15

Våra tryckta nät håller på att förändra c-nätsmarknaden I grunden. Praktiska, snygga och perfekta
för marknadsföring.
Sälj reklamyta på näten så blir dom en inkomstkälla, istället för utgift. Kan också användas för
att guida besökarna i skidområdet. Viktig information kan tryckas.
Vind kan passera igenom. Men för att minska
vindkänsligheten så är varannan sektion (2,5m)
gjord i vanlig Polyfence-nät.

PP1,2+FG.L10

PP0.6+FG.L10

Vi rekommenderar 35mm PC-käppar till montering.
Senaste tillskottet är ”FP” (Fully Print) nät. Finns
i längderna 2.5, 5,0 och 7,5m. Kan ersätta vanliga reklambanners i tävlingsområdet. Trycket
syns igenom, spegelvänt, på baksidan.
Alla priser inkl. 25% moms
FP1.2+PF.L05
framifrån

PP1.2+PC.L20
både fram
och baksida.
FP1.2+PF.L05
Bakifrån

120cm högt Polyfence (1x1cm mesh).
50m rulle PF1.2 L50
1.775 SEK/NOK
Med insydda kanale varje 2.5m.
5m
P1.2+L05
550 SEK/NOK
7,5m
P1.2+L7.5
725 SEK/NOK
10m
P1.2+L10
913 SEK/NOK
15m
P1.2+L15
1.313 SEK/NOK
20m
P1.2+L20
1.713 SEK/NOK
Med 160cm polykarbonatkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
5m
P1.2+PC,L05 850 SEK/NOK
7,5m
P1.2+PC,L7.5 1.138 SEK/NOK
10m
P1.2+PC,L10 1.425 SEK/NOK
15m
P1.2+PC,L15 2.000 SEK/NOK
20m
P1.2+PC,L20 2.575 SEK/NOK
Med 162cm glasfiberkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
5m
P1.2+FG,L05 850 SEK/NOK
7,5m
P1.2+FG,L7.5 1.138 SEK/NOK
10m
P1.2+FG,L10 1.425 SEK/NOK
15m
P1.2+FG,L15 2.000 SEK/NOK
20m
P1.2+FG,L20 2.575 SEK/NOK

P1.2+FG.L15

60cm högt Polyfence.

P0.6+FG.L10

50m roll PF0.6 L50
1.013 SEK/NOK
Med insydda kanale varje 2.5m.
5m
P0.6+L05
375 SEK/NOK
10m
P0.6+L10
613 SEK/NOK
20m
P0.6+L20
1.075 SEK/NOK
Med 95cm polykarbonatkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
5m
P0.6+PC,L05 625 SEK/NOK
10m
P0.6+PC,L10 1.063 SEK/NOK
20m
P0.6+PC,L20 1.938 SEK/NOK
Med 95cm glasfiberkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
5m
P0.6+FG,L05 625 SEK/NOK
10m
P0.6+FG,L10 1.063 SEK/NOK
20m
P0.6+FG,L20 1.938 SEK/NOK

P0.3+FG.L20
30cm högt Polyfence.

P0.3+PC.L20

50m roll PF0.3 L50
525 SEK/NOK
Med insydda kanale varje 2.5m.
10m
P0.3+L10
400 SEK/NOK
15m
P0.3+L15
525 SEK/NOK
20m
P0.3+L20
688 SEK/NOK
Med 160cm polykarbonatkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
10m
P0.3+PC,L10 888 SEK/NOK
15m
P0.3+PC,L15 1.250 SEK/NOK
20m
P0.3+PC,L20 1.638 SEK/NOK
Med 162cm glasfiberkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
10m
P0.3+FG,L10 888 SEK/NOK
15m
P0.3+FG,L15 1.250 SEK/NOK
20m
P0.3+FG,L20 1.638 SEK/NOK

120cm högt Snowfence (6x4cm mesh).

S1.2+PC.L05

60cm högt Snowfence (6x4cm mesh).
50m rulle S0.6 L50
975 SEK/NOK
Med insydda kanale varje 2.5m.
5m
S0.6+L05
375 SEK/NOK
10m
S0.6+L10
625 SEK/NOK
20m
S0.6+L20
1.138 SEK/NOK
Med 95cm polykarbonatkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
5m
S0.6+PC,L05 625 SEK/NOK
10m
S0.6+PC,L10 1.038 SEK/NOK
20m
S0.6+PC,L20 1.875 SEK/NOK
Med 95cm glasfiberkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
5m
S0.6+FG,L05 625 SEK/NOK
10m
S0.6+FG,L10 1.038 SEK/NOK
20m
S0.6+FG,L20 1.875 SEK/NOK

50m rulle
S1.2 L50
1.713 SEK/NOK
With sewn in tunnel every 2.5m.
513 SEK/NOK
5m
S1.2+L05
7,5m
S1.2+L7.5
713 SEK/NOK
10m
S1.2+L10
888 SEK/NOK
15m
S1.2+L15
1.275 SEK/NOK
20m
S1.2+L20
1.675 SEK/NOK
With 160cm Polycarbonate poles every 2.5m inside sew tunnels.
5m
S1.2+PC,L05
800 SEK/NOK
7,5m
S1.2+PC,L7.5
1.088 SEK/NOK
10m
S1.2+PC,L10
1.375 SEK/NOK
15m
S1.2+PC,L15
1.963 SEK/NOK
20m
S1.2+PC,L20
2.550 SEK/NOK
With 162cm Fiberglass poles every 2.5m inside sew tunnels.
5m
S1.2+FG,L05
800 SEK/NOK
7,5m
S1.2+FG,L7.5
1.088 SEK/NOK
10m
S1.2+FG,L10
1.375 SEK/NOK
15m
S1.2+FG,L15
1.963 SEK/NOK
20m
S1.2+FG,L20
2.550 SEK/NOK

Beyond-X C-nät finns I olika varianter,
höjd, färg och mask-storlek. På rulle,
med insydda kanaler för käppar. Finns
också med färdigmonterade glasfibereller polykarbonat-käppar.

Alla priser inkl. 25% moms

#PC160/35, 160cm lång 35mm PC-käpp, röd eller blå. 88 SEK/NOK

#PC160/31, 160cm lång 31mm PC-käpp, röd elle blå. 81 SEK/NOK

#PC95/31, 95cm lång 31mm PC-käpp, röd eller blå. 50 SEK/NOK

fiberkäpp. Med metallspets. 75 SEK/NOK

25m rulle C1.2.L25
525 SEK/NOK
Med 160cm polykarbonatkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
25m
C1.2+PC.L25 1.980 SEK/NOK
Med 162cm glasfiberkäppar varje 2.5m i insydda kanaler.
25m
C1.2+FG.L25 1.980 SEK/NOK

#FGS162, 160cm lång 15mm blå glas-

120cm högt Coarsefence (12x12cm mesh).

#FGS95, 95cm lång 15mm blue glasfiberkäpp. Med metallspets. 69 SEK/NOK

C1.2,L25
COARSFENCE
monterat på glasfiberkäppar med
hakar.

#FGS162H, 162cm lång 15mm glasfiberkäpp, blå. Med metallspets och permanent monterade hakar. 106 SEK/NOK

#44054, Polyfence hook
25 SEK/NOK

H 440cm
H 505cm
1.975 SEK/NOK

H 520cm

H 330cm

H 410cm

1.715 SEK/NOK

H 380cm

Markspik
250 SEK/NOK

Mark/Snöskruv

Beachflaggor i tre olika
utföranden och storlekar.
Kombineras med valfritt
för ankringsalter na tiv.
Priser inkluderar custom
tryck och mast. Höjd angiven med mast. För större
kvantiteter begär offert.

375 SEK/NOK
H 285cm

H 310cm
1.340 SEK/NOK

H 350cm

Kryssfot

Markplatta

Vattenfot

Utvikbar, 4 kg.
390 SEK/NOK

40x40cm, vikt 5 Kg.
625 SEK/NOK

Rymmer ca. 15L.
225 SEK/NOK

PP80 Forearm guard PE
Underarmskydd i mycket stryktåligt
plastmaterial. Svart, One size.
Pris : 490 SEK/NOK

PC70 Carbon Forearm guard
Superstarka Karbon underarmsskydd.
Svart, One size.
Pris : 1.075 SEK/NOK

PC10 Carbon adult Shin guard
Superstarka Karbon benskydd med skumgummi uppbyggnad nertill som gör att benskydden lutar framåt
och på så sätt minskar friktionen och motståndet mot
käpparna. Svart, Vuxen storlek.
Pris : 1.665 SEK/NOK

PC11 Carbon extra long Shin guard
Lika som PC10 fast extra långa. Svart, Vuxen storlek.
Pris : 1.715 SEK/NOK

PP20 Adult Shin guard PE
Benskydd i mycket stryktåligt plastmaterial med
skumgummi uppbyggnad nertill som gör att benskydden lutar framåt och på så sätt minskar friktionen
och motståndet mot käpparna. Svart, Vuxenstorlek.
Pris : 600 SEK/NOK

Alla priser inkl. 25% moms

PP21 Adult Extra Long Shin guard PE.
Lika som PP20, fast extra långa. Svart, Vuxenstorlek.
Pris : 625 SEK/NOK

PP40 Kids Shin guard PE
Benskydd i mycket stryktåligt plastmaterial. Svart, Barnstorlek.
Pris : 525 SEK/NOK

PUNCH COVER PROFI
Mycket populärt och prisvärt
stavskydd.
Pris: 320 SEK/NOK (rek. 349)

#130-48
#129-48

#158-48

#156-48
PUNCH COVER WC
Ger bättre skydd mot hand och
tumskador, utformat för att glida
mot snöunderlag vid behov.
Pris: 420 SEK/NOK (rek.649)

ARMGUARD Junior #129-48
Armskydd barn, med stoppad insida.
Pris: 600 SEK/NOK (rek. 999)
ARMGUARD Senior #130-48
Armskydd vuxen, med stoppad insida.
Pris: 700 SEK/NOK (rek. 1099)

Alla priser inkl. 25% moms

NAT. TEAM Profi 19mm
Kraftig rak aluminiumstav, ø19mm. 110-135cm.
Skyddskåpa för slalom kan monteras på.
Pris: 750 SEK/NOK (rek.1199)

NAT. TEAM SUPER-G 18mm
Senior Aluminium fartstav Ø18mm, 110-135cm
Pris: 750 SEK/NOK (Rek.1199)

NAT. TEAM Super-G Junior
Jr. Aluminium fartstav Ø16mm,
80-110cm:
Pris: 525 SEK/NOK (Rek.699)
NAT. TEAM Junior
Aluminiumstav för barn. ø16mm. 80-110cm.
Pris: 400 SEK/ NOK (rek. 549)

FIS APPROVED PROTECTOR PACK
FIS godkännt ryggskydd med elastiskt
magbälte som håller skyddet på plats.
Utgående modell till riktigt bra pris! SÅ
LÄNGE LAGRET RÄCKER!
Pris: 990 SEK/NOK (rek. 1.899)

#6131-02

#6239-208

#6183-208

#6281-208
FIS APP. RACE PROTECTOR PACK
Nytt FIS godkänt ryggskydd med förbättrad passform och ökad rörelsefrihet.
Pris: 1.300 SEK/NOK (rek. 1.999)

Vi har en del utgående modeller
av ryggskydd på
lager. Här kan det
fyndas så länge
lagret räcker!

Pro Pack Junior / Blaster Boy Jr.
Mjukt ryggskydd med väldigt bra skyddsförmåga. Dessa två är utgående modeller till
kanonpris! SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER!
Pris: 550 SEK/NOK (rek. 899)

NAT. TEAM CARBON SL 12,3
Slitstark och lätt slalomstav. Med rörskydd samt
PUNCH COVER WC. 110-130cm.
Pris: 1.800 SEK/NOK (rek. 2.599)
NAT. TEAM CARBON GS 12,3
Tålig stav för GS eller friåkning. Samma rörkonstruktion som SL staven, men med annan truga och
handtag. 110-135cm
Pris: 1.250 SEK/NOK (rek. 1.899)
NAT. TEAM Carbon Super-G
Senior Carbon stav för SG 120-140cm:
Pris: 1.550SEK/NOK (rek.2.199)

NAT. TEAM Carbon Downhill
Senior Carbon stav för störtlopp 120-140cm:
Pris: 1.550SEK/NOK (rek.2.199)

NAT. TEAM Carbon Slalom Jr.
Slalom Carbonstav för barn.
100-110cm.
Pris: 1.200 SEK/NOK (rek. 1.799)
NAT. TEAM CARBON JR.
Carbonstav för barn. 100-110cm.
Pris: 600 SEK/NOK (rek. 799)

Combi kantfil LG-Sport #3002
SWING-CUT Combi kantfil är mycket flexibel och enkel att använda.
Med sin greppvänliga utformning är det lätt även för den ovane att
komma igång. Ger ett snabbt, bra och jämnt resultat, samt sparar
fingrarna från skärsår. Justerbar kantvinkel mellan 0-5°. Två filsegment kan fästas samtidigt, där fin fil kan följas av ett diamantbryne.
Filning och bryning kan på så sätt genomförs samtidigt i ett drag.
Levereras med en pansarfil 2cm och en aluminiumoxid 2cm. Övriga
tillbehör: Fin fil 2cm, Diamantfil 2cm, Keramisksten 2cm, Kantskär
#3062, #3063
Pris: 540 SEK/NOK

Ski-Man VARIO-MULTI 2
En Rolls-Royce bland skidvårdsverktyg. Ett ergonomiskt Tyskt precisionsverktyg med justerbart skärdjup och skärhuvud i hårdmetall.
Ställbar från 0-8 graders lutning, plats för filspån att avlägsna sig
från kanten utan att tryckas in i belaget, magnet som samlar upp
filspån, 4 st lagrade hjul och plastkant ovanför stålkanten. Sedan kan
vanliga plana filar av olika grovstorlek, samt stenar, brynen och diamantbrynen, enkelt fästas på detta verktyg.
Pris: 1.950 SEK/NOK (rek.2.200)

Edge Trick LG-Sport #3021
Med diamantbryne. Det perfekta lilla
verktyget att alltid ha med sig i fickan,
för att snabbt bättra på stålkanterna.
Med vinkelinställning 0-5 grader.
Pris: 180 SEK/NOK

Keramisksten 2cm #3059
Pris: 55 SEK/NOK

Alpine Pro Skidtvingar SKI-MAN #3418
Det ultimata proffsskidtvingsetet i tre delar. Två
skidtvingar som är justerbara i höjdled med skr-uv
för högkantfixering, och en bred centrumtvi-ng som
fixerar skidan med belaget uppåt. De är lätta att
fixera vid ett vanligt bord. Alla kontaktytor mot skida
är gummiklädda för skydd och optimalt grepp.
Pris: 1.350 SEK/NOK (rek.1.900)

Filhållare 88°
(röd), 87° (gul)
#3110.88/87
Enkla och stabila filhållare med ett medium filsegment på
10cm.
Pris: 140 SEK/NOK

Diamantfil fin 2cm LG-Sport
#3052.2
Pris: 70 SEK/NOK

Fin fil 2cm LG-Sport #3057
Pris: 60 SEK/NOK

Pansarfil
#3056

2cm

LG-Sport

Pris: 70 SEK/NOK

Hårdmetallskär med hållare
LG-Sport #3062/#3063
Pris: 300 SEK/NOK
Alla priser inkl. 25% moms

Roterborste Nylon
#3326.3

Roterborste Hästhår/
Brons #3326.5

Roterborste Hästhår
#3326.2

För fina belagsstrukturer samt polering.
Pris: 395 SEK/NOK

För att rensa ut gammal
valla ur belagsstrukturen
innan ny vallning.
Pris: 420 SEK/NOK

För grövre belagsstruktur
samt urborstning efter
sickling.
Pris: 395 SEK/NOK

Roterkork #3326.6
För att polera med, eller
att via friktion smälta in
valla i belaget istället för
att värma med vallajärn.
Pris: 360 SEK/NOK

Roter Fleece #20688
Sömlös fleecerulle, för sista polering
av högflourvallor som värmts in med
vallajärn. Används efter nylonborste.
Pris: 640 SEK/NOK

Sidewall Stripper "Racing” #3135
Kantborttagare, stadig och ergonomiskt
utformad. Skärstål med både spetsiga
och runda anläggningsytor. Justerbar i
höjd- och sidled.
Pris: 450 SEK/NOK

Roterborst set LG-Sport #3326
Hållare för fäste i borrmaskin, samt en
hästhårs- och en nylon roterborste, som
är de två mest använda.
Pris: 1.200 SEK/NOK

Hästhår

Skydd för rotoborsthandtag #3360
Skydd som monteras på rotoborsthandtaget. Minskar spridningen av det fina
dammet av valla vid urborstning. Monteras på rotohandtag.
Pris 150 SEK/NOK

Handborst Nylon LG-Sport
#3318.3

Handborst
#3318.6

LG-Sport

Handborst Brons LG-Sport
#3318.4

Nylonborste med 13mm långa borst
samt kork på ovansidan. Används
efter tagelborste för slutpolering.
Pris: 135 SEK/NOK

Tagelborste med 7mm långa hår samt kork
på ovansidan. Används till urborstning efter
sickling. Vid kallare temperaturer/hårt underlag så kan den användas även till sista
borstning.
Pris: 145 SEK/NOK

Bronsborste med 13mm långa borst.
Används för att rensa ut gammal valla
ur belagsstrukturen innan ny vallning.
Pris: 160 SEK/NOK

Power Edge PRO
Smidig och lätthanterlig elektrisk kantslip som
kopplas till 230V eluttag. Vid slipning så ligger
skidan ned, trycket mellan slipsten och kant sker
automatiskt med fjäderbelastning. Vilket gör hanteringen så enkel som möjligt. Justerbar i två olika
hastigheter. Levereras med:
Liten väska, Nätadapter för 230V, Slipsten 320
(normal), trimsticka och Filtermask.
Vid slipning, tänk på din omgivning och dig själv.
Använd ansiktsmask och sörj för god ventilation.
Pris: 8.800 SEK/NOK
320 Standard stone
Standard slipsten 320, passar till Power Edge
PRO och Power Edge Race. När ena sidan är utsliten så kan den vändas och användas från andra sidan. Bra vid slitna kanter och när vinkel ska
slipas in.
Pris: 530 SEK/NOK
600 Polish stone
Poler slipsten 600, passar till Power Edge PRO
och Power Edge Race. När ena sidan är utsliten så
kan den vändas och användas från andra sidan.
Bra för underhållning av kanter under säsong.
Pris: 700 SEK/NOK

Valla Startkit
Ett startkit med det absolut nödvändigaste för din
första säsong. Kan sedan enkelt byggas på efter behov. Innehåller: Vallajärn, Alphamix, Betamix, Ultramix, Bronsborste, Hästhårsborse, Filhållare 88˚ med
fil, Fint diamantbryne 7cm, Skistopperhållare 2st,
Sickel och Förvaringsbox för vallaprodukterna.
Pris: 1.594 SEK/NOK

Alla priser inkl. 25% moms

Keramisk justerbar kantslip #3514
Få perfekt och hållbar finish på kantens båda sidor. Ställbar från 0-5°.
TIPS! Använd denna efter Power Edge slipmaskin för att
få en riktigt vass finish!
Pris: 800 SEK/NOK

Keramisk stav #3515
Lös keramisk ersättningsstav för #3514.
Pris: 100 SEK/NOK

A. Fin fi l 10cm LG-Sport #3050
90 SEK/NOK

B. Kort Pansarfi l 10cm LG-Sport #3208
100 SEK/NOK

C. Diamantbryne LG-Sport
7cm långt. Perfekt att ha med sig i fickan för att
snabbt bättra på stålkantsskärpan. Sliter minimalt
på kanterna och äter sig igenom metallhärdningar.
#3214.2 - Fint bryne K500 (Röd)
#3214.1 - Medium bryne K300 (Blå)
#3214 - Grovt bryne K200 (Svart)
140 SEK/NOK

E. Kantsten
#3246

gummi

LG-Sport

En universal Slipgummikloss 40x32x20mm.
Perfekt för att avlägsna rost eller små grader
på stålkanterna, eller för att dra av kanten så
att den inte är för vass, utan att skada den så
mycket att det krävs en massa fi lning fär att
få skarpt igen.
55 SEK/NOK

F. Fin WC-fil 15cm LG-Sport #3232
100 SEK/NOK

G. Fin WC-fil 20cm LG-Sport #3234
130 SEK/NOK

D. Hård Arkansas sten LG-Sport #3257
Den kräsnes val för en sista polering av stålkanterna. 7cm.
165 SEK/NOK

Vallajärn Mod.2200 LG-Sport #3346.2
Ett professionelt vallajärn med exakt temperaturkoll. Den tjocka, mönstrade värmeytan ger en
jämn temperatur och vallafördelning. Levereras
med avställningsplatta. Temperatur upp till 180°C.
450 SEK/NOK

Skidstopper hållare LG-Sport #3332
Håller skidstoppers borta från stålkanterna under
skidvård. Passar alla bindningar.
45 SEK/NOK

Skidstopper hållare 10-pack #3331,1
Håller skidstoppers borta från stålkanterna under
skidvård. Enkel och passar alla bindningar.
70 SEK/NOK

Sickelslip HOLMENKOLL #24622
Ett smidigt verktyg att slipa plastsicklar
med. Tillhörande pansarfi l kan tas loss för
rengöring. 440 SEK/NOK

H. Sikel 5mm
#3309.5
En 5mm tjock
plastsickel.
Pris: 50 SEK/NOK

#24131

#24121

#24111

#24101

Basvallor för träning och tävling
Angivna temperatuer är snötemperatur
Alphamix YELLOW 150g #24101
Grundvalla för ny och finkornig snö. Från 0°C till -4°C.
Perfekt som vårvalla och för sommarförvaring.
Pris: 145 SEK/NOK
Betamix RED 150g #24111
Grundvalla för de flesta typer av snö. Från -4°C till
-14°C. Riktigt bra valla för träning och grund för tävling.
Kan användas ca. 80% av vintern för alpint.
Pris: 145 SEK/NOK
Ultramix BLUE 150g #24121
Grundvalla för torr och gammal snö. -8°C till -20°C
Bra skyddsvalla vid träning på balk och glaciär i kyla.
Pris: 145 SEK/NOK
Fluormix WHITE 150g #24131, 2x35g #24134
En lätt fluorerad universalvalla för alla typer av snö med
högre luftfuktighet. Kan blandas med någon av ovanstående basvallor för bättre hållbarhet. Idealiskt lågprisalternativ för ungdomstävlingar. 0°C till -14°C
#24131, 150g pris: 255 SEK/NOK
#24134, 2x35g pris: 125 SEK/NOK

#24134

Wax Fleece Vit, 20 pack #20620
En tunn fiberduk som man lägger på skidan
och droppar vallan på. Håll vallajärnet mot
duken så att vallan smälter in och finfördelar
sig. För sedan duk och vallajärn fram över
skidan. En fiberduk kan användas om och om
igen. För bästa resultat skall endast samma
valla användas med en och samma duk. Säljs
med 20 fiberdukar och 10st. zip-plastpåsarför
förvaring. Här spar man både tid och valla.
Den förebygger även brännskador på belaget.
Pris: 40 SEK/NOK
Alla priser inkl. 25% moms

RacingMix WET #24950

#24370

#24950

Nedan finner ni vårt sortiment med högfluorsvallor som ger bra glid
speciellt i hög luftfuktighet. För alpin tävling eller längd. Inom alpint är
detta sortiment inte nödvändigt innan 14-års ålder.

Tävlingsvalla för grovkornig och blöt
snö. (Från 0°C till -4°C) 2x35g
Pris: 320 SEK/NOK

Speed Pasta Racing, 30g #24370
Tävlingsvalla för grovkornig och fuktig snö. (Från -4°C till -10°C) 2x35g
Pris: 320 SEK/NOK

Toppa glidet enkelt och snabbt i ett
brett temperaturregister. Utmärkt glid
förbättring till andra åket där möjligheten
till omvallning är begränsad, eller om man
vallat fel. Bara ytterst lite pasta behövs och
en förpackning varar normalt mer än en
säsong. (Från 0°C till -6°C)
Pris: 1.100 SEK/NOK

RacingMix COLD #24970

Additiv High-Fluor GW25
#24140
Universal flour-tillsats för förbättrat
glid, vatten och smuts bortstötande.
Bra vid hög luftfuktighet och blötsnö.
2x35g
Pris: 650 SEK/NOK

Tips!

Holmenkol waxadisor:
http://www.holmenkol.com/en/wax-advisor
Är du som alpin senior eller längdåkare ute efter
toppingvalla så finns ett urval på beyondx.se

#24419

Tävlingsvalla för grovkornig och sträv
snö. (Från -10°C till -18°C) 2x35g
Pris: 320 SEK/NOK

#24418

#24140

#24970

#24960

RacingMix MID #24960

NANO-CFC Cleaner
Ett specialrengöringsmedel som tar bort
smuts och fluor ur belaget, men påverkar inte vallan. Den ökar även belagets
förmåga att suga åt sig valla.
#24418, 100ml: 200 SEK/NOK
#24419, 500ml: 650 SEK/NOK

Klubbskidkläder var huvudanledningen till
att Beyond-X startades, och är fortfarande
kärnverksamheten. Sedan dess har dock
en del hänt med sortimentet, till att numera
inkludera fartdräkter, överdragskläder,
SoftShell plagg, speciella tränarkläder
och långrockar.
Vi tycker att inköp och komplettering av
en uniform skall vara enkelt och ärligt. Det
spelar ingen roll om ni beställer 1 eller
200 unika plagg, ni kan ändå designa
eget och komplettare med samma plagg
i ytterligare minst 3 säsonger.
Detta är möjligt tack vare:

1. En mängd modeller framtagna för
skidåkning och de som arbetar med
skidåkning.
2. Tyger: Möjligheten att själv välja vilka.
3. Flera modeller i olika prissegment som
kan anpassas och passas ihop.
4. Brett storlekssortiment från barn 110
till vuxen XXXL, där flera byxor i vuxenstorlekar finns med extra långa eller korta
benlängder.
5. Komponentsystem där huva, hängslen,
snökjol kan läggas till plaggen.

6. Extremt flexibelt färgsystem. Alla plagg är
indelade i färgytor där man fritt väljer tyg och
färg. Det gör det möjligt att färglägga plagg i
miljontals varianter.
7. Inga order-minimum!
8. Kompletteringar minst tre år framåt. Vissa populära modeller har kunnat kompletteras i snart 10
år!
9. Flera order-deadlines per säsong. Enkelt att
komplettera när klubben får nya medlemmar.
10. Anpassning av kläder med brodyrer och
märken. Allt görs i fabrik innan sömnad och tejpas
på baksidan för att behålla sin vattenresistens.
11. Vi har också eget tryckeri i fabriken. Jackor, byxor, fartdräkter, SoftShell, portflagg, nummervästar m.m. kan tryckas enligt kundens önskemål.

Beyond-X överdragskläder är en del
i ett verkligt team program. Modellerna kan kompletteras i minst 3
säsonger, utan minimiorder.
Plaggen erbjuds i vuxen och barnstorlekar. i 2 & 3-lagers tyger, med eller
utan isolering, och kan färgläggas i
över 5 millioner färgkombinationer.
Grundmodellerna är relativt tidslösa,
för att de ska fungera i många år.

Mode tenderar att snabbt även bli omodernt, vilket passar dåligt i samband med
en långsiktig klubbuniform.
Tidslöst är förresten en sanning med modifikation, då vissa modeller delvis kan custom-tryckas, vilket ger närmast obegränsade möjligheter till egna designer, och
även kan ge plaggen viss modekänsla,
beroende på vad som trycks. Plaggen erbjuder maximal funktion, och är extremt tåliga. Nu i nya lättare tyger som inte stelnar
vid kyla. För mer information kontakta oss
på b-stedt@b-stedt.se eller +46 (0)58692202.

Barnjacka
med
digitalt custom tryck, är snyggt och
kostnadseffektivt.

Standard tyg
färgpallett

Många av våra modeller
erbjuds även i en variant där en yta i plagget
kan customtryckas digitalt. Detta ger fantastiska
möjligheter, och är oftast
betydligt billigare än att
brodera loggor. Dock är
detta begränsat till endast
en specifik utbredning på
varje plagg.

Q20 Rd/Ry
Helt quiltad jacka.

Q30 Ry/SB, Jacka med quiltat
bröst och rygg, samt solida
SoftShell ärmar och sidor.

Q30b Ry/custom print. Jacka
med quiltat bröst och rygg,
samt customtryckta SoftShell
ärmar och sidor.

Beyond-X varianten av quiltade jackor har på kort tid blivit
väldigt populära. Vi erbjuder
en helt quiltad #Q20 jacka.
Men då dessa plagg skall
användas av tävlingsåkare
så tar quilt-sömmarna för mycket stryk mot slalomkäpparna. Därför är de populäraste
modellerna
#Q30-jackor
med quiltat bröst och rygg,
men med betydligt slitstarkare SoftShell tyg på ärmar
och sidor, där man slår i käpparna.

Och SoftShell tyger kan
sublimeringstryckas. Så
på modell #Q30b kan
alla SoftShell ytor customtryckas för en relativt rimlig kostnad. Det
quiltade tyget är även
kraftigare än normalt.
För att bättre motstå det
slitage
tävlingsåkare
utsätter sina plagg för.
Resultatet blev väldigt
snygga och bekväma
tränings, liksom fritidsjackor.

Race Training Garments (RTG)
Plagg som värmer genom att
vara vindtäta, men ändå med tight
passform ger tävlingslika träningsförhållanden.
BF55 SoftShell shorts, med
hela sidoblixtlås. Extra #B299
hängslen finns att köpa till.
Storlekar XXS-XXL.
Pris: 715 SEK/NOK

BF48 Tight SoftShell väst, med en bröstfocka. Perfekt som lager-plagg under jacka, eller även under fartdräkt vit tävling
i riktigt kalla förhållanden.
Storlekar XXS-XXL.
Pris: 530 SEK/NOK

Finns även i delvis custom-tryckt version BF56.
Pris: 770 SEK/NOK
Samt i helt customtryckt version BF55b.
Pris: 855 SEK/NOK

Finns även i helt customtryckt version
BF48b
.
Pris: 650 SEK/NOK

Alla priser inkl. 25% moms

BF50 SoftShell jacka, med 2st bröstfickor och 2st sidofickor.
Storlekar XXS-XXL.
Pris: 870 SEK/NOK
Finns även i helt custom-tryckt version BF50b.
Pris: 1.140 SEK/NOK
BF51 Delvis customtryckt SoftShell
jacka.
Storlekar XXS-XXL.
Pris: 1.010 SEK/NOK
BF47 SoftShell vest.
Storlekar: 120-160.
Pris: 545 SEK/NOK
Storlekar: S-XXL.
Pris: 575 SEK/NOK

Alltmer populära blir våra
custom-tryckta RTG plagg.
Här är det fantasin som sätter begränsningarna. Och
trots att plaggen är extremt
kundanpassade så existerar inga order minimum. Och
man kan komplettera samma
plagg och design i minst 3 år.

Dessa plagg är perfekta som personaljackor, promotion vid evenemang
eller som en uniform för inomhus- eller
utomhusbruk under varmare vårdagar. De tryckbara kan designas så
de efterliknar våra vanliga jackor. På
denna sida finns exempel på hur de
kan se ut. Inga krav på minimumordrar, och kompletteringsmöjligheter i
många år framöver.

Modeller, exempel.
BF52 jacka, basmodel. Enfärgad. Se färger i softshell-paletten.
Pris: 885 SEK/NOK.
BF52b, samma jacka som
BF52, men heltryckt.
Pris: 1.140 SEK/NOK.
BF53 jacka, tajtare model.
Enfärgad. Se färger i softshell-paletten.
Pris: 885 SEK/NOK.
BF53b, samma jacka som
BF53, men heltryckt.
Pris: 1.140 SEK/NOK.
Alla priser inkl. 25% moms

BF80b, jacka heltryckt.
Pris: 1.450 SEK/NOK.
BF86b, väst heltryckt.
Pris: 1.025 SEK/NOK.
BF81b, tajtare jacka heltryckt.
Pris: 1.450 SEK/NOK.
BF87b, tajtare väst heltryckt.
Pris: 1.025 SEK/NOK.
BF80Wb, jacka dammodell,
heltryckt.
Pris: 1.450 SEK/NOK.
BF86Wb, väst dammodell,heltryckt.
Pris: 1.025 SEK/NOK.

Anpassa Beyond-X kläder

Alla Beyond-X kläder kan på ett eller annat sätt anpassas. Det kan vara genom färgsättning, tryck, brodyr, märken m.m. Alla våra jackor och byxor kan t.ex.
färgläggas efter eget tycke och smak, enligt ett system. Plaggen är uppdelade i ytor där var och en kan
väljas, både tyg och färg. Det innebär att det finns
tusentals, ibland miljontals, tänkbara varianter av varje plagg.
Här visas vilka tyger och färger som finns. Gå in på
vår hemsida www.beyondx.com och välj ”ColorLab”.
Där kan våra plagg färgläggas online. Bara att klicka
på yta och färg, så ser ni resultatet direkt på skärmen.
Utöver egen färgsättning kan de flesta modeller tryckas. Då kan man välja färger, mönster och loggor. Vi
har också brodyravdelning i fabriken. Brodyrprogram
och egna märken kan skickas till oss. Vi applicerar och
tejpar alla stygn, innan plaggen sys ihop.
Kontakta oss för mer information.

Priser är utan binding
om inte annat anges.

WC iRace Team SLR 2
Junior allround skida, perfekt
för knattar som börjar carva.
Pris ink. bindning SLR 7,5.
Pris

(m)

Längd Radie
(cm)

9,2 2.750:7,7 2.750:6,7 2.750:-

(SEK/NOK)

130
120
110

(SEK/NOK)

(m)

2.600:2.600:2.600:2.600:2.500:2.500:2.500:2.500:-

(SEK/NOK)

(SEK/NOK)

Pris

WC REBELS i.GS RD

(m)

181 25,0 5.500:176 23,0 5.500:-

(cm)

Längd Radie

WC REBELS i.SL RD

(SEK/NOK)

Pris

Senior storslalomskida. Rek.
bindning FF EVO 14 alt. 16.
(m)

165 12,3 5.500:156 10,7 5.500:-

(cm)

Längd Radie

Senior slalomskida. Rek.
bindning FF EVO 14 alt. 16.

Alla priser inkl. 25% moms

(cm)

21,0
18,5
17,2
17,2
14,2
14,2
14,2
14,2

Pris
173
166
159
152
145
138
131
124

Längd Radie

WC REBELS i.GS RD Team
WC REBELS i.SL RD Team Junior storslalomskida.
Junior slalomskida.

(m)

2.600:2.600:2.600:2.500:2.500:2.500:2.500:-

Pris
(cm)

12,0
11,8
11,0
10,0
9,0
8,5
8,0

Längd Radie
156
150
144
138
132
126
120

ASYM. SKI TIP PROTECTOR
Skyddande toppar som monteras
på skidorna. Dessa motverkar
slitage från käpparna på skidtopparna.
Pris: 225 SEK/NOK

DAMPENER KIT - RACEPLATE
WCR 1 PAIR
Extra tillbehör som dämpar vibrationerna och ger en lugnare skida.
Kan monteras på seniorskidor av
årets modell.
Pris: 1.200 SEK/NOK (rek 1.700)

TIPS

För ömma smalben
RAPTOR 50

RAPTOR 70

RAPTOR 80 RS

Ungdoms racepjäxa med flex 50.
Pris: 975 SEK/NOK (Rek. pris
1.500 SEK)

Ungdoms racepjäxa med flex 70/60.
Pris: 1.400 SEK/NOK (Rek. pris
2.200 SEK)

Ungdoms racepjäxa med flex
80/70. Pris: 2.200 SEK/NOK
(Rek. pris 3.300 SEK)

BD GEL PADS

RAPTOR 90 RS

RAPTOR B5 RD

RAPTOR 120 RS

Ungdoms racepjäxa med flex 90/80.
Pris: 2.200 SEK/NOK (Rek. pris
3.300 SEK)

Ungdoms racepjäxa med flex 110/100.
Pris: 2.900 SEK/NOK (Rek. pris
4.300 SEK)

Racepjäxa med flex 110/120.
Pris: 2.900 SEK/NOK (Rek.
pris 4.300 SEK)

Första hjälpen för ömmande
smalben.Sätts på smalbenens
framsida, gel kuddarna jämnar
ut plösens tryck mot benet. Kan
återanvändas.Art. 01-2100-017
Pris: 290 SEK/NOK (Rek. 350)

FREEFLEX EVO 16
Senior.
Pris: 2.200 SEK/NOK (Rek. pris
3.100 SEK)

FREEFLEX EVO 14
Från 42 kg.
Pris: 1.700 SEK/NOK (Rek. pris
2495 SEK)

FREEFLEX EVO 11
Från 31 kg.
Pris: 1.050 SEK/NOK (Rek. pris
1.650F

EVO 9 AC Jr. Race
Från 26 kg.
Pris: 635 SEK/NOK (Rek. pris
950 SEK)

SX 7,5 AC
Pris: 525 SEK/NOK (Rek. pris
795 SEK)

A. RACING BACKPACK Large
Praktisk ryggsäck med plats för
pjäxor och tillbehör. Finns i två storlekar:
LARGE: 950 SEK/NOK (Rek.1.299).
Rymmer 70 L. Mått: 40x58x32 cm
SMALL: 795 SEK/NOK (Rek.1.099)
Rymmer 46 L. Mått: 32x50x32 cm

D. REBELS DOUBLE SKI BAG
Vattenavstötande och kraftigt
skyddande fodral för 2 par skidor.
Med hjul i bottenända. Rymmer
103L. Mått: 203x18x28 cm
Pris: 1.095 SEK/NOK (Rek. 1.699)

B. TRAVELBAG
Soild delbar resväska med ram och på hjul.
Rymmer 98 L. Mått: 76x38x41 cm
Pris: 1.550 SEK/NOK (Rek. 2.150)

C. REBELS RD 3 PAIR SKI PACK
Fodral med plats för 3 par
skidor, rullas ihop. Ett begränsat antal vi kommit över från
HEAD Race Department. Praktiskt inför resor då många
skidor ska med.
Pris: 1.800 SEK/NOK

#320206

#320417

#320427
TEAM SL + Chinguard
Slalomhjälm med mjuka öronlappar. Ny slalombåge med
förbättrat fäste för av- och påmontering. Ej godkänd för
storslalom. Storlekar: XS/S - XL/XXL
Pris: 1.100 SEK/NOK (Rek. 1.799)

Stivot Race
Icke FIS-godkänd hjälm, med täckta öron. Får användas på ungdomstävlingar. Komatibel med slalombåge.
Storlekar: XS-XL
Pris: 1.050 SEK/NOK (Rek. 1.799)

#373645

#378703
HORIZON LENS BROWN SILVER MR
Extra spegelglas till Horizon goggles.
Pris: 350 SEK/NOK (Rek. 1.350)

#320027

Stivot Race Carbon
FIS godkänd vuxenhjälm enl.
RH 2013 med karbon skal.
Komatibel med slalombåge.
Storlekar: XS-XXL
Pris: 1.700 SEK/NOK
(Rek. 2.999)

SL Racing Chinguard
Lös slalombåge för montering på Stivot Race hjälmarna.
Pris: 425 SEK/NOK (Rek.
450)

#373947

#320037

#376103

HORIZON RACE SE black
Goggles utan ram för bra synfält.
Spegelglas, transparent och gul lins
ingår.
Pris: 895 SEK/NOK (Rek. 1.350)

Alla priser inkl. 25% moms

HORIZON LENS KIT
Kit med linser för alla väder. Samtliga har
reflekterande silver coating. # 373953
Klar – Bra för kväll/natt.
Gul – dimma/tätt molntäcke.
Orange – bra i det mesta, ökar kontraster.
Blå – Bra i soligt väder.
Pris: 875 SEK/NOK (Rek. 1.350)

Tips!

För kalla fötter, efter backen
Warm Feet
Med speciella ingredienser som gör att
kalla fötter snabbt blir varma och värmen håller i sig i flera timmar. Tillsats av
Urea och Allantonin ger en bra återfuktning som är lättabsorberad och ger en
skön och komfortabel känsla. 75m
Pris: 90 SEK / NOK

BD MERINO COMPRESSION 7
Kompressionsocka med stretch
zoner i tå och häl. Ökar din prestationsförmåga genom förbättrad
blodgenomströmning i fötter och
ben. En effekt av detta är även
varmare fötter. Storlek: XS-XL
Pris: 300 SEK/NOK (Rek. 400)

#01-0100-134

#01-0100-1220
Hotronic Heating Elements
Lösa
värmeelement
med självhäftande överdragssula för montering
på existerande sula.
Pris: 350 SEK/NOK
(Rek. 450)

BD Anatomic Insole
Kombinera värme tillsammans med
stödet från Boot Docs sulor. Storleken justeras enkelt efter dina pjäxor
genom att klippa sulan längst fram
till rätt storlek. Kan värmas efter
fot för bästa passform. S-XL
Pris: 390 SEK/NOK (Rek. 500)
S: 23,0-24,5
M: 25,0-26,5
L: 27,0-28,0
XL: 28,5-29,5

#01-0100-5203

#22171

FootWarmer Power Set S4
2st NiMH batterier som ser till
att FootWarmer håller värmen i
upp till 21 timmar beroende på
inställning och yttertemperatur.
Optimalt för dig som arbetar
utomhus i skor eller pjäxor.
Laddare Medföljer. Sulor medföljer ej, finns som tillval:
Pris: 1.400 SEK/NOK (Rek.
1.800)

#01-0500-064

Mounting Brackets
För enkel, säker och
snabb montering av
dina batterier på pjäxan. Batteriet vrids bara
90 grader och sitter
sedan fast resten av
dagen.
Pris: 90 SEK/NOK
(Rek. 120)

#01-0100-1071

#01-0100-1075
#01-0100-1500

FootWarmer Power Set S3
2st NiMH batterier som ser till
att FootWarmer håller värmen i
upp till 17 timmar beroende på
inställning och yttertemperatur.
Ett smidigt batteri, optimalt för
dig som idrottar eller inte har
gott om plats vid skorna. Laddare Medföljer. Sulor medföljer ej,
finns som tillval.
Pris: 1.250 SEK/NOK (Rek.
1.600)

SNAPDRY
Smidig pjäx- och handsktork
med 24 h timer. Med olika
munstycken som kan bytas
mellan skor och handskar.
Art. 01-0100-5203
Pris: 590 SEK/NOK (Rek.
700)

Att äga en egen syfabrik
med digital tryckkapacitet och arbetare som
är vana vid att hantera
överkomplicerade mindre produktioner, gör oss
unikt lämpade att producera team uniformer,
Inte bara för alpint bruk,
utan även många andra
sporter.
Så, det är precis det vi gör.
Ishockey är den största
sådana sporten Fotboll,
Bandy, Inline Hockey,
Motocross och BMX är
några andra. Inga minimum och stor flexibilitet
attraherar många!

Det är en del landslag som använder Beyond-X kläder!
Kazakhstan
Alpine
Denmark
Alpine Jr
Sweden
Kitewing
Sweden
Speedski
Eritrea
Alpine
South Africa
Alpine
Bolivia
Alpine
Kenya
Alpine
Sweden
SkiX (Slalom poles)

Canada
Bordercross
Dutch
Alpine
Belgium
Alpine
Brazil
Alpine
Ireland
Alpine
Estonia
Alpine
Malta
Alpine
Russia
Deaf snowboard national team
Great Britain
Telemark

Norway
SkiX (Slalom poles)
Bosnia-Herzegovina
Alpine
Israel
Alpine
Morocco
Alpine
Dutch
Paralympics
France
Paralympics
Turkey
Alpine
Haiti
Alpine
Poland
Paralympics

Sweden
Paralympics
Norway
Telemark
Sweden
Telemark
Denmark
Telemark
Russia
Paraski
Germany
Deaf National Team
Togo
Alpine

En sak skiljer Beyond-X väsentligt från våra konkurrenter, och
det är att vi producerar i en helt
egen fabrik.
Och det är just detta som är
nyckeln till vår enorma flexibilitet. Vi är inte beroende av
andras
produktions-minimum,
utan bestämmer helt själva vad
som ska produceras, och när.
Istället för 600-1000 plagg
minimum/artikel, för en produktionsomgång, så kan vi välja
att producera bara några få
plagg, om det är så att vi lovat
att det ska gå att komplettera.
Oavsett hur många plagg man
beställer.
Just därför fungerar det att
komplettera samma plagg i
minst 3 säsonger, och ibland upp
till 6 säsonger.
Andra lovar, men få är det som
håller vad de lovat!

Vi har drivit egen produktion
i Polen sedan 1994. Och B-stedt Polska sedan 1999.
Fabriken har 70-talet anställda, och innefattar tillskärning, lager, brodyr, screen och
digitaltryck, sömnad, slalomkäppsproduktion, samt nu
även formsprutning av plastdetaljer. Allt under samma
tak. Eller i vårt fall, två tak.
Att ha allt på ett ställe ger
oss unika möjligheter att hålla koll på kvalitet genom hela
tillverkningsprocessen. Och vi
är själva i fabriken en vecka
varje månad.
Ibland tillverkar vi även åt
konkurrerande varumärken
och är med en årsproduktion
på 14 000 fartdräkter ledande i världen.
Det känns givande att genom
åren ha hjälpt en fattig region i Polen att förbättra sin
levnadsstandard.

Bredden av Beyond-X custom-tryckta produkter erbjuder
en lång rad möjligheter att skapa fantastiskt kreativa och attraktiva event eller aktivitets områden.
Dessa kan inkludera, men är inte begränsat till, digitaltryckta C-nät, tryckta nummervästar och funktionärsvästar,
portflaggor, slalomkäppar, uppblåsbara event-tält, info portflaggor, beachflaggor, barntunnlar, FUNSKI-figurer,
backboards, banderoller, m.m.
Denna sida visar endast exempel på
vad som kan åstadkommas. Fantasin är
begränsningen!

Kontakta oss för
mer info.

SP551D

SP580D

SP561D

#SP580D, skyltpanel 150x145cm, digitaltryckt från en sida. Monteras med fördel
på 2st #PC215/31 käppar.
Även som #SP580DD, med dubbla lager
digitaltryckta tyger. Där baksidan syns rättvänd.

SP561DD

#SF561D, start- och målpanel
70x170cm, digitaltryckt från en
sida Monteras med fördel på 2st
#PC215/31 käppar.
Även som #SFZ561D, med
ett lager grövre tyg digitaltryckt från bägge sidor, med
spegelvänd baksida.
Och som #SF561DD. med
dubbla lager digitaltryckt tyg,
och rättvänd baksida.

#C551D, varningflagga 95x115cm, digitalt
tryckt från ena sidan. ”See-through” där baksidan syns spegelvänt. Monteras lämpligast på
två #PC215/31 käppar.
Även som #CZ551D, med grövre tyg digitaltryckt från bägge sidor. Baksidans tryck
spegelvänt.
Och som #C551DD, med dubbla lager tyg
som bägge digitaltryckts.
#SP571D, skyltpanel 130x95cm, digital-tryckt från ena sidan. Monteras med fördel på 2st
#PC215/31 käppar.
Även som #SPZ571D, i grövre tyg digital-tryckt från bägge håll, med spegelvänd baksida.
Och som #SP571DD, i dubbla lager digital-tryckta tyger med rättvänd baksida.

SAKTA / SLOW banderoll i digitaltryckt
mesh material. Insydda tunnlar på vardera
sida för att trä i käppar som sitter åt med
resår i botten.
35mmx160cm PC-käppar medföljer om inte
annat anges.
Önskas eget tryck så är det möjligt, kontakta
oss så hjälper vi till!
Pris: 850 SEK/NOK

SP571D
Alla priser inkl. 25% moms

#BXR297DD
#BXR97, FIS GS-portflagga 75x50cm med ett
lager hålat tyg i standard färg. Kan screentryckas. Med kantband.
Även som #BXR297D med ”See-through”
digitaltryck från ena sidan.
Som #BXRZ297D med ett grövre hålat tyg,
digitaltryckt från bägge håll med spegelvänd
baksida.
Och #BXR297DD med dubbla lager tyg som
bägge digitaltryckts med rättvänd baksida.

Kantbandsfärger

PA511DD
#PA510, barn GS-portflagga 55x40cm med
ett lager hålat tyg i standardfärg. Kan screentryckas. Med kantband.
Även som #PA511D med ”See-through” digitaltryck från ena sidan.
Som #PAZ511D med ett grövre hålat tyg,
digitaltryckt från bägge håll med spegelvänd
baksida.
Och #PA511DD med dubbla lager tyg som
bägge digitaltryckts med rättvänd baksida.

Alpina GS-portflaggor erbjuds
i Barnstorlek
55x40cm. Som
tränings-portflaggor 75x50cm.
Och som FIS GS,
SG & DH port-flaggor 75x50cm.
Flera av dessa
erbjuds i flera
olika tryckvarianter, visade här
till höger.

Standardfärger
flaggtyg

#PA512, GS träningsportflagga 75x50cm med ett lager
hålat tyg i standard färg med vitt screentryck. Trycket
syns inte på baksidan. Med röd kantbandsförstärkning.

#PA513D, GS träningsportflagga med ett lager hålat
tyg som digitaltryckts från ett håll. Trycket syns igenom
med ca. 70% intensitet spegelvänt på baksidan. Med
röd kantbandsförstärkning.

#PAZ513D, GS träningsportflagga med ett lager
grövre hålat tyg som digitaltryckts från bägge håll. Trycket på baksidan är lika skarpt som på framsidan, men
spegelvänt. Med röd kantbandsförstärkning.

#PA513DD, GS träningsportflagga med två lager hålat
tyg som digitaltryckts från bägge håll. Trycket på baksidan är lika skarpt som på framsidan, och rättvänt. Med
röd kantbandsförstärkning.

#SB631D

SkiX och Snowboard portflaggor finns i flera olika
varianter och tryckalternativ.

#SB631D

För kortkäppar
och ej-svängkäpp
se sidan 70.

#SB631D SkiX & Snowboard SL Portflagga i 1 lager tyg, ”see-through” digitaltryckt från 1 sida (spegelvänd baksida). 105x80x10cm. Med sydd kantbands
förstärkning.
Även som #SBZ631D i grövre tyg och
digitaltryckt från bägge håll, men fortfarande med spegelvänd baksida.
Och som #SB631DD med 2 lagers digitaltryck.

#SB831DD FIS-godkänd Snowboard GS Portflagga i 2 lager tyg, digitaltryckt från bägge håll.
130x100x20cm (40cm över kortkäpp).
Även som enfärgad med 1-färg screentryck
#SB830.
Och som #SB831D, 1-lager
”see-through” digitaltryck från 1
sida.

#SB831DD

#SB531DD

#SB531DD FIS-godkänd SkiX & Snowboard SL Portflagga i 2 lager tyg, Digitaltryckt från bägge
håll. 105x80x40cm.
Även som #SBZ731D med 1 lager grövre
tyg som digitaltryckts från bägge håll med
spegelvänd baksida.
Och som #SB530 1-lagers tyg i standard
färg som kan screentryckas.

#SB730 FIS-godkänd Snowboard & SkiX SL
Portflagga i 1 lager tyg, som kan screentryckas. 100x80x20cm (40cm över kortkäpp).
Även som #SBZ731D i ett lager
grövre tyg som digitaltryckts
från bägge håll (baksidan
spegelvänd).

#SB730

Färgpalett
kantbandsfärger.
#SX412 barnstorlek
SkiX nummerväst.

#SX423 XS-barnstorlek
SkiX nummerväst. Används
även som skidskoleväst.

#SX422 barnstorlek SkiX
nummerväst. Används även
som skidskoleväst.

Våra populära SkiX nummervästar
finns i två utföranden, varav den
ena är FIS godkänd. Utöver tryck
kan även kantbandsfärg väljas.

#SX411 FIS Damstorlek SkiX nummerväst.

#SX421 damstorlek
SkiX nummerväst.

#SX410 FIS Herrstorlek
SkiX nummerväst.

#SX420 herrstorlek SkiX
nummerväst. Även populär
som funktionärsväst.

Vi har under ett antal år nu tillverkat
nummervästar till WC tävlingar. Västarna används även flitigt som barnskidskolevästar.

#A315
#A311

#A330

ST450

#A320

#ST450, Funktionärsväst finns
i storlekar M, L, XL & XXL
#M430, Puckel nummerväst
finns i storlekar M, L, XL & XXL

#SX420 SkiX herrstorlek nummerväst.
Finns även i damstorlek.

#XC350
#SX420

#XC350 FIS herrstorlek stretch
längdåkningsnummerväst.
#XC351 FIS damstorlek stretch
längdåkningsnummerväst.
#XC352 barnstorlek stretch
längdåkningsnummerväst.

#A312 Alpin barn storlek stretch nummerväst.

#A310

#A311 Alpin FIS Damstorlek stretch nummerväst.
#A310 Alpin FIS Herrstorlek stretch nummerväst.
#A315 Multisport storlek stretch nummerväst.

Stretchnummervästar erbjuds
i många modeller och storlekar.
Alla tillverkade i högkvalitets mycket elastiskt tyg.
Vi hjälper er designa snygga
och i ögonfallande tryckdesigner.

#A330
Snowboard
stretch T-shirt bib Finns i
L dam och XL herr storlek.
#A336 Tight stretch
T-shirt med krage. Finns i
storlek S, M, L & XL.
#A320 Seglings storlek
stretch nummerväst.
#A316 ORC storlek
stretch ummerväst.

#AB480, Stretch arm band
#AB485 Stretch arm band
med sydd resår i vardera
ända. Passar på ärm såväl
som vad. Finns i storlekar
M & L.

A310 herrnummerväst
som barnskidskoleväst.

#A321 Segling XXL storlek
stretch nummerväst.

#FUN40, Mjuka foamfyllda digitaltryckta svänghjälpmedel. H45xB40x10cm tjocka. Monteras hälst på
#PC160W Polykarbonatkäpp.
Pris: 681 SEK/NOK

#FUN30, Mjuka foamfyllda
digitaltryckta
stubbar. H45cm och 30cm
diameter. Monteras med
fördel på en #ST40XBL
snowboard kortkäpp.
Pris: 900 SEK/NOK

#FUN41, liknande #FUN40, men
med kvadratisk form 40x40cm.
Pris: 725 SEK/NOK

Vårt FUNSKI program ebjuder ett
brett sortiment med produkter som
gör det lätt att bygga kul och intressanta barnskidområden.

PC80/31W, lämplig till FUN10 with. Pris: 85 SEK/NOK

PC160/31W, lämplig till FUN40 & FUN41. Pris: 100 SEK/NOK

Många av dessa kan digitaltryckas efter kundens önskemål. Och
detta helt utan order minimum.
Trycken på detta uppslag visa
bara några varianter av vad som
är möjligt.

ST40XBL, kortkäpp lämplig vid montering avFUN20 och FUN30 figurer. Pris: 181 SEK/NOK

#FUN20, Mjuka foamfyllda digitaltryckta svänghjälpmedel. H100xB50x10cm tjocka. Monteras med
fördel på två snowboard kortkäpp.
Pris: 1.525 SEK/NOK

Skulle ett figuröverdrag
gå söndet, så kan man
lätt komplettera med ett
nytt.
Vi utvecklar kontinuerligt
detta program. Har ni nya
idéer, kontakta oss gärna,
så ska vi se om vi kan
komma upp med en bra
lösning?

PERFOTUBE

BG25

BM17
#BM17,
Brush
marker svänghlälpmedel. 17cm långa
borsthår. Finns i rött,
blått och grönt.
Pris: 30 SEK/NOK

#BG25, Brush gate
s vä n g h j ä l p m e d e l .
25cm långa borsthår.
30mm diameter bas.
Finns i rött, blått, rosa
och grönt.
Pris: 113 SEK/NOK

#PERFOTUBE, 85cm
långa perforerade lättvikts svänghjälpmedel
plaströr, med 35 mm
diameter. Finns i rött,
blått och grönt.
Pris: 75 SEK/NOK

#FUN10, Mjuk foamfyllda digitaltryckt barn liftenté.
H140xB120x30cm tjocka. Monteras i snön med 2st käppar,
som kan vara #PC80/31W eller #ST40XBL.
Pris: 4.313 SEK/NOK

#FUN90, Båge. 3.5m långa
Ø25mm PC-rör med XBase
Lite förankring i vardera ända.
Består av två halvor som lätt
sammanfogas uppe i toppen.
Pris: 363 SEK/NOK
Alla priser inkl. 25% moms

SL30Triangular
Flaggspel. 12mm tjockt
30m långt rep med röda,
gula och blå flaggor.
Pris: 438 SEK/NOK

#FUN60. Polyfencenättunnel
2.5m lång med 2.7m tunnelbåge.
Monterad på 25mm Polykarbonat
rör, med XBase Lite förankring i
vardera ända.
Pris: 3.250 SEK/NOK
#FUN62, samma som #FUN60,
men med digitaltryckta nätsektioner.
Pris: 5.625 SEK/NOK

#SF561DD, Från båda
håll digitaltryckt start och mål
flagga 70x170cm. Monteras lämpligen på två
#PC215/31 käppar.
Pris: 810 SEK/NOK

#PP0.6+FG.L10, 60cm högt, 10m långt
delvis digitaltryckt C-nät, med insydda glasfiberstavar.
Fungerar
ypperligt som
avgränsning för
barnen. Men
instruktörerna
kan med lätthet
vid behov kliva
över nätet.
Pris: 2.163
SEK/NOK

PP0.6+FG.L10

Finns även som #SF561D, då digitaltryckt från endast
en sida.Trycket på baksidan syns då igenom
spegelvänt
Pris: 540 SEK/
NOK

SF561DD

Alla priser inkl. 25% moms

#SF561DD

#FUN68. Delvis digitaltryckt stor barntunnel, 2.5m lång med
3.7m stor tunnelbåge. Monterad på 25mm PC-rör med XBase
Lite förankring i vardera ända. De ej tryckta, PVC-belagda tygerna är tillgängliga i rött, blått eller svart.
Pris: 6.375 SEK/NOK

#PA513D

#FUN66, samma stora tunnel som #FUN68, där det tryckta
nätet ersatts med vanligt Polyfence C-nät. Detta nät erbjuds i
rött, blått eller svart.
Pris: 3.688 SEK/NOK

Textil-snömatta av högsta kvalitet
med överraskande snölik kontroll och
åkkänsla.
Satsningen i Geilo på öppning i slutet av Sep. av en 450m lång träningsbacke blev en dundersuccé, och inkluderade 450m långt
liftspår.

erbjuder, för plastmattor,
väldigt låg friktion och
kräver ingen vattning eller
vaxning för att bibehålla
denna.
Vidare så erbjuder dessa
mattor mycket bra skidkontroll som gör det möjligt
att till och med göra nästan
carvinglika svängar.
Mattorna är lätta att lägga
ut, samt rulla ihop, mycket
slitstarka med en uppskattad livslängd på 5-10 år.
Konstruktionen utan hålrum
undviker även de fingerskador som annars är vanliga vid bruk av liknande
produkter.

kan förstås användas till
sommarskidåkning på platser där normalt ingen snö
finns. Eller som i Geilo´s
fall användas när natursnö
kan vara en bristvara. Exempelvis en slalombacke som

inte kan öppna till Jul eller
hålla öppet över sportlovet
då kylan inte hållit i sig så
att även liftgatan kunnat
snöläggas. Mr.Snow är perfekt att klä ramper med.
Och varför inte starthusrampen?
Superb till lift på och
avstigningar, speciellt i
fallet med överbyggda stolliftar.
Och som underlag i skotergarage för att spara medarna på skotrar och pulkor.
Mr.Snow erbjuder även
ett komplett sortiment för
tubing. Mattor, uppblåsbara
kanter samt tuberna.

Standardstorlek 2x10m. Priser (OBS, ex. moms):
Matta för skidåkning, 99 EUR/m2.
Matta för liftgata, 88 EUR/m2.
Matta för Tubing, 79 EUR/m2.
För större kvantiteter begär offert: b-stedt@b-stedt.se

Superfeet Trim-to-fit Green.
En kraftig inläggsula ämnad för kraftiga skor
som erbjuder nog plats. Som kraftiga lågskor,
löparskor, vandringskängor och pjäxor.
Storlekar: 34 till 48
Pris: 570 SEK/NOK

SKI-MAN Pjäxskydd
Superfeet Trim-to-fit Merino Grey.
Aningen kraftigare än ”Green”, och med yta av
Merino Ull. Ullens unika förmåga att värma även
när fuktig, och superba värmande förmåga, gör
den ytterst lämpliga att använda i alpina pjäxor
och vandringskängor.
Storlekar: 34 till 48
Pris: 610 SEK/NOK

Anledningen att vi säljer Superfeet är att vi är av uppfattningen att många butiker säljer kundanpassade inläggsulor, utan den kunskap som krävs. Följden blir att
kunderna köper en komfortsula som permanentar en svag
fotposition, istället för en korrigerande sula som ger användaren ökad kraft och en förbättrad framtida fotposition.
Superfeet Trim-to-fit sulor, utan att vara kundanpassade,
klår det mesta på marknaden, om inte den som utformar
sulan är ytterst kunnig. Och det är det inte många som är!

Ski Straps
Heavy duty Beyond-X
ski straps med
kardborreförslutning.
Pris/par: 28 SEK/
NOK

Enkelt ställbar, robust och gångvänliga pjäxskydd.
Skyddar pjäxorna mot slitage, samt mot halka på hala
golv. ”One-size-fi ts-all”.
Pris: 260 SEK/NOK (rek. 300)

När impregnerade du dina plagg senast?
Vår bestämda åsikt är att en bra textil impregnering är
viktigare än vilket membran ditt plagg använder. Det är
så enkelt som att hindra vätan från att överhuvudtaget
nå membranet. Utvecklingen har de senaste åren gått
med rasande fart på detta område.

#22210 Holmenkol Textil
Impregnering Sport Proof Nano
impregnering som är busenkel att
applicera. Kräver ingen förtvätt.
250ml/förpackning, sprayas på.
Pris: 130 SEK/NOK

#22233 Holmenkol Textile Wash
Holmenkoll
Textil
Wash är skonsam mot
impregneringen i dina
plagg. Den fungerar
med full kraft redan
vid så låga temperaturer som 30 grader,
och är bakteriedödande vilket normalt
kräver högre temperatur. 500ml/burk.
Pris: 125 SEK/NOK

Alla priser inkl. 25% moms

Retur & Bytesrätt
Return Policy

Full returrätt inom 14 dagar under förutsättning att varorna inte
använts. Vid byte, bifoga följebrev med namn, adress, telefon och
ersättningsvara. Vid retur, pengar återbetalas kontant eller till angivet konto. OBS! Varor kan inte returneras mot postförskott. Frakt och
porto återbetalas ej. Ring gärna innan ni returnerar varor.

Merchandise can be returned within 14 days under condition that it has
not been used. With the return, enclose a letter providing name, address,
phone and replacement article. On return, money can be returned in cash
or to any given account. C.O.D. return shipments will not be accepted.
Freight charges will not be refunded. Please call us before returning
merchandise.

PRISER OCH FRAKT
Alla priser är per styck, om ej annat anges. Alla priser inkluderar moms. Varorna skickas fraktfritt om ordern överstiger 5500
SEK/5500 NOK, med undantag för BAW käppar och nät som alltid
debiteras frakt. Vid mindre ordrar tillkommer fraktavgift på 99 SEK/
150 NOK och postförskottsavgift på 60 SEK/NOK per sändning. Samtliga order skickas mot efterkrav eller förskottsbetalning, förutom
käppar, nät och skidor som endast skickas mot förskottsbetalning.
Upptäcks skada på en sändning ska detta i första hand anmälas till
fraktbolaget. Vid eventuell retur står kunden för frakten.

PRICE AND FREIGHT
Price indicated is per piece, if not otherwise indicated. All prices includes
V.A.T. All orders will be shipped as COD (cash on delivery) or prepayment.
There is no freight charge for orders exceeding 5500 SEK/5500 NOK, with
exception of BAW poles and nets that always are charged freight cost.
For smaller orders we charge 99 SEK/150 NOK per shipment plus 60 SEK/
NOK in “COD” charge. Should there be transport damage, contact delivery
agent immediately. In case of return, customer pays freight charge.

REKLAMATIONER
Om du mottagit en vara som är defekt eller felexpedierad så står
naturligtvis vi för frakten. Ring oss bara så ska vi åtgärda felet.

CLAIM
If you receive defective or misshipped merchandise, we will pay the
freight. Call us, we will do what we can to correct the mistake.

EJ UTHÄMTADE PAKET
Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för transportkostnad för
paket som ej löses ut, för närvarande minst 99 SEK/NOK.

NON COLLECTED PACKAGES
We will charge customer freight charges for non collected packages, currently minimum 99 SEK/NOK.

LEVERANSSERVICE
Normal leveranstid är ca. en vecka på lagervaror och 1-2 månader
på beställningsvaror. Till Norge kan det ta lite längre tid.

DELIVERY SERVICE
Normal delivery time is approximately one week on stock items and 1-2
months on custom order goods. No Norway it can take a little longer.

Storlekstabell. Ungefärliga mått
Jackor & Byxor
Storlek Längd
Vikt
(cm)
(kg)
XXXL 190-195 110-120
XXL 185-190 100-110
XL
180-185 90-100
L
175-180 80-90
M
170-175 70-80
S
165-170 60-70
XS
160-165 50-60
170
170
60
160
160
50
150
150
40
140
140
35
130
130
30
120
120
25

Bröst
(cm)
132
124
116
108
100
92
84
84
79
74
69
65
61

Höft Innersöm
(cm)
(cm)
130
122
114
106
98
94
88
83
78
73
68
64

86
84
82
80
78
76
78
74
69
64
59
54

Fartdräkter &
Träningsöverdrag
Storlek
XXXL
XXL
XL
L
M
S
XS
XXS

Längd
(cm)
190-195
185-190
179-185
173-178
162-170
146-160
130-145
110-125

Vikt
(kg)
>103
93-102
84-92
72-82
55-70
40-53
28-38
<27

SoftShell & Fleece
Storlek
XXL
XL
L
M
S
XS
XXS

Längd
(cm)
187-200
180-187
175-180
170-175
163-170
150-163
137-150

Vikt
(kg)
>95
85-95
75-85
65-75
52-65
40-52
<40

SWE & Norge (Syd):
Norge (Nord):
Tel : 0586-922 02
Tel : 970 742 36
E-post : b-stedt@b-stedt.se E-post : tor-arne.tiber-olsen@uit.no

25mm ledad slalomkäpp med Xbase Lite #S25F.XBL. 300 SEK/NOK

25mm ledad slalomkäpp med Xbase Lite #S25F.XBL. 300 SEK/NOK

25mm ledad slalomkäpp med 41mm slang-spets #S25F.SIW. 256 SEK/NOK

Det faktum att vi inte längre erbjuder ett års garanti har heller
inte varit något problem. Färre
käppar går sönder, och kunderna slipper hantera och hålla reda
på vad de fortfarande har garanti på.
Avsaknaden av garantin innebär
förstås inte att kunderna köper
”grisen i säcken”. Självklart byter
vi fortfarande ut produkter med
fabrikationsfel, om sådana mot
förmodan fortfarande skulle
slinka igenom. För att ytterligare minska risken för detta har
vi nu investerat i en egen plastformspruta som vi själva börjar
tillverka plastdetaljer med. Detta
för att undvika problemet med
inblandning av återvunnen plast,
som visat sig vara ett problem
vare sig produkterna tillverkats i
USA, Kina eller Europa. Då återstår bara att göra det själv.
Vårt mål är att Beyond-X slalomkäppar ska vara de bästa både
funktionellt och hållbarhetsmässigt marknaden har att erbjuda.
Kanske är vi redan där. Men vi
fortsätter sträva mot ytterligare
förbättringar!

25mm ledad slalomkäpp med 41mm slang-spets #S25F.SIW. 256 SEK/NOK

Den gångna säsongen gjorde
Beyond-X slalomkäppar entré i
slalombackarna. Förvisso med ett
kantskydd som till en början inte
höll måttet, och en sändning med
leder som inte var helt optimal.
Detta åtgärdades dock snabbt.
Sedan har käpparna visat sig
fungera fantastiskt bra. Rören har
varit väldigt hållbara. Den nya
metalleden har löst problemet
från förr med för mjuka leder,
speciellt i vindiga förhållanden.
Och den nya XBase spetsen har
lyft standarden för hur bra en
slalomkäpps spets kan fungera.
Den fungerar nu lika bra i is som i
natursnö, och är samtidigt väldigt
lätt att dra upp ur snön. Under
hela vintern har jag bara sett
2st spetsar som gått av! Och det
faktum att spetsen är 2cm kortare
är Featherbase spetsen, har uppmärksammats och uppskattats
av flera. Det gör det lättare att
sätta bana där snötäcket är tunt,
och är optimalt för bansättning i
inomhus skidhallar.

Alla priser inkl. 25% moms

31mm ledad slalomkäpp med XBase #S31F.XB. 413 SEK/NOK.

31mm ledad slalomkäpp med XBase #S31F.XB. 413 SEK/NOK.

31mm ledad slalomkäpp med XBase #S31F.XB. 413 SEK/NOK.

31mm ledad Slalomkäpp med XBase Lite #S31F.XBL. 407 SEK/NOK

31mm ledad Slalomkäpp med XBase Lite #S31F.XBL. 407 SEK/NOK

31mm ledad slalomkäpp med slang-spets #S31F.SIW. 375 SEK/NOK.

31mm ledad slalomkäpp med slang-spets #S31F.SIW. 375 SEK/NOK.

31mm ledad slalomkäpp med slang-spets #S31F.SIW. 375 SEK/NOK.

31mm, 215cm GS käpp utan led med slang-spets #PC215/31W. 125 SEK/NOK.

31mm, 215cm GS käpp utan led med slang-spets #PC215/31W. 125 SEK/NOK.

31mm, 215cm GS käpp utan led med slang-spets #PC215/31W. 125 SEK/NOK.

27mm ledad Slalomkäpp med XBase #S27F.XB. 395 SEK/NOK

27mm ledad Slalomkäpp med XBase #S27F.XB. 395 SEK/NOK

27mm ledad slalomkäpp med XBase Lite #S27F.XBL. 388 SEK/NOK.

27mm ledad slalomkäpp med XBase Lite #S27F.XBL. 388 SEK/NOK.

27mm ledad slalomkäpp med “Stick-In” spets #S27F.SIW. 350 SEK/NOK.

27mm ledad slalomkäpp med “Stick-In” spets #S27F.SIW. 350 SEK/NOK.

Finns också med XBase Lite #S31F.XBL.

SNO25 Led 125 SEK/NOK
SNO27 Led 125 SEK/NOK
SNO31 Led 125 SEK/NOK

#XB, XBase

RS25 Ersättningskäpp. 94 SEK/NOK
RS27 Ersättningskäpp. 144 SEK/NOK
RS31 Ersättningskäpp. 156 SEK/NOK

#QClip80
pole
strap
Heavy Duty 8mm
elastiskt buntband
med quickclip låsning.
Längd 80cm.
Pris: 38 SEK/NOK
EP27 Kantskydd. 25 SEK/NOK
EP31 Kantskydd. 25 SEK/NOK

LU40
Bärsele för
slalomkäpp,
rymmer minst
25 käppar.
Möjliggör att
du ensam kan
sätta bana
med två fria
händer.
Pris: 712
SEK/NOK

XBase. 131 SEK/NOK

XBase Lite. 125 SEK/NOK

Alla priser inkl. 25% moms

EP25 Kantskydd. 31 SEK/NOK

#SNO31SIW, 31mm led med Stick-In spets. 163 SEK/NOK.
#SNO27SIW, 27mm led med Stick-In spets. 163 SEK/NOK.
#SNO25SIW, 25mm led med stick-In spets. 163 SEK/NOK.

#99.30cm lång slang, passat på
30mm käpp. 19 SEK/NOK.

31mm, 160cm SkiX utan led med slang-spets #PC160/31W. 100 SEK/NOK.

31mm, 160cm SkiX utan led med slang-spets #PC160/31W. 100 SEK/NOK.

40cm Snowboard Stubbie med XBase Lite #ST40XBL. 181 SEK/NOK.

40cm Snowboard Stubbie med XBase Lite #ST40XBL. 181 SEK/NOK.

TC25 Topp. 6 SEK/NOK
TC27 Topp. 10 SEK/NOK
TC31 Topp. 10 SEK/NOK

Beyond-X erbjuder ett
komplett sortiment med
olika svänghjälpmedel,
käppar till Snowboard
och SkiX, samt bärväskor.
Alla käppkomponenter
kan även beställas separat.

Då vi säljer en del slalomkäppar, blir det ibland väldigt många käppar i backarna. För att bättre kunna urskilja sina egna
käppar, från alla andras, erbjuder vi nu customtryck på våra
käppar till en kostnad av 12.50 SEK/NOK per käpp/rör.
Trycken utförs endast i vår Polska fabrik, vilket innebär att customtryckta käppar inte kan skickas
med kort varsel från vårt lager, utan måste beställas med god framförhållning. Vidare så gäller ett
minimum på 60 tryckta rör/beställning. Endast
1-färgstryck erbjuds, men 6 färger finns att välja
bland. Trycken kan vara upp till 50cm långa, och
kan upprepas 2 gånger runt röret.
Slalomkäppar, B-nät käppar, kortkäpp och C-nätkäppar kan tryckas på detta vis.

B-stedt of SWE AB
Håkanbol Stn., 69392 Degerfors, Sverige
Telefon: +46 (0)586-922 02, Fax: -92205
b-stedt@b-stedt.se
www.beyondx.se

Norge norr om Songefjorden

Norge sör fra songefjorden
B-stedt of Norway A/S
c/o Melby Auto, Bråtenveijen 159-Melby Gård,
2013 Skjetten, Norge
Telefon: +46 (0)586-922 02, Fax: -92205
b-stedt@b-stedt.se

LU50
Alla priser inkl. 25% moms

Tor-Arne Tiber Olsen
Åslivegen 33, 9016 Tromsö, Norge
Telefon: 970-742 36
beyond-x.norge@hotmail.com

60cm SL Stubbie med XBase Lite #ST60XBL. 194 SEK/NOK.

40cm Snowboard Stubbie med XBase Lite #ST40XBL. 181 SEK/NOK.

35mm, 80cm PERFOTUBE. 75 SEK/NOK.

Brush gate #BG25 (Ø30mm base).
113 SEK/NOK.

Brush marker #BM17 (Ø14mm
spets). 30 SEK/NOK.

Kontakt-info:

Väska för markeringskvastar, öppningsbar
i båda ändar. Flera
olika bältesöglor för
fästning i bälte. Rymmer upp till 20 st
markeringskvastar.
Pris: 362 SEK/NOK

LU60
Bärväska för
kortkäpp, rymmer minst 30st.
Pris: 425 SEK/
NOK

