Kroje spodni

NAJNOWSZE TRENDY I INNOWACJE !!

każdy znajdzie coś dla siebie:

STYL, KRÓJ, KOLORY, MATERIAŁY, OCIEPLENIE, DETALE,
WYKOŃCZENIA, NIC NIE ZOSTAŁO POMINIĘTE.

Bogata, zróżnicowana paleta barw:

• Naturalne kolory inspirowane naturą lub jasne barwy (pomarańcz) i elektryzujące kolory
(mocny turkusowy) zainspirowane Racingiem.
• Podstawowe barwy zaczerpnięte z korzeni kultury POP lub kolory ULTRA CHIC
w ciemniejszych tonacjach (purpura, antracyt, fuksja) – i to wszystko kontrastujące
z elegancką czernią.
• Rozkoszne kolory ﬂou prostu z parkietu, albo totalny glamour ze srebrnymi i złotymi
wykończeniami
• Wypatrujcie też zupełnie nowej barwy – pojawia się kolor „sulphur” (rozświetlony
musztardowy odcień) oraz „baltic blue” (przywodzący na myśl jesienny kolor morza)
• Na koniec kolor zielony – pojawia się jako gwiazda na środku sceny, występuje w wielu
odcieniach (trawiasty, miętowy, ﬂuorescencyjny)

Nowe kroje w linii Freestyle, wersja 2.0:

• Półdługie kurtki w dwóch wersjach kolorystycznych: bardziej stonowanej miejskiej,
i odjechanej, z kolorowymi nadrukami, idealnej na stok. Model znajdziemy w kolekcji
damskiej jak i męskiej. Sięga do połowy uda i będzie hitem nadchodzącej zimy. Zerknĳcie na
linię JIB SAS• Prezentujemy spodnie typu „Carrot”. Tylko w kolekcji męskiej !! Spodnie
dopasowane na udach i w kolanach, z mega niskim stanem. Model zainspirowany
rock’n’rollowym stylem skateboardzistów.
• Spodnie typu „Bootleg” znajdziemy w kolekcji damskiej. Dopasowane na biodrach i udach,
delikatnie rozszerzają się na dole nogawki. Super podkreślają wysportowaną sylwetkę
narciarek i snowboardzistek. Znajdziemy je w 3 liniach: JIB, 1907 i JCC

Innowacje techniczne: Flex Collar – czyli nigdy więcej
sztywnych kołnierzy !!!!
• Większy komfort i elastyczność, oraz idealna ochrona szyi. Czy to możliwe ? Pozbyliśmy się
wszystkich usztywnionych elementów z kołnierza i kaptura. Nasz nowy system pozwala
na zachowania maksymalnej swobody ruchu i jednocześnie zapewnia pełną ochronę

Innowacje techniczne: Nowoczesna membrana 20 000 FLEX
– INTELIGENTA i ULTRA – ELASTYCZNA • Dlaczego inteligentna ?
Membrana sama reguluje się w zależności od temperatury. Jeśli jest zimno, molekuły
membrany zamykają się, pozwalając nam się ogrzać. Jak robi się ciepło, molekuły
membrany otwierają się, uzyskujemy większą oddychalność materiału. To zapewnia nam
100% komfort. Nauka czerpie z natury: w ten sposób działa szyszka, jak jest zimno,
zamyka się !!
C
• Dlaczego ultra – elastyczna ? Dzięki specjalnemu polimerowi, który zapamiętuje kształt,
membrana 20 000 FLEX, zawsze będzie powracała do pierwotnego kształtu.20 000 FLEX
M
zapewnia 200% elastyczności, aby zapewnić maksymalną wolność ruchów.

• W odpowiedzi na opinie z rynku oraz
od naszych zawodników, ROSSIGNOL
stworzył 5 odrębnych krojów w kolekcji
męskiej i damskiej. Od ACTIVE poprzez
SLIM do BOOT CUT, nasze kroje
zapewniają dotarcie do szerokiego
spektrum odbiorców. Każdy znajdzie coś
dla siebie, ale zawsze będzie czuł się w
100% komfortowo.
• Damskie: SLIM, CLASSICAL, RELAX,
BOOTLEG, LOOSE
• Męskie: CLASSICAL, REGULAR, RELAX,
CARROT, LOOSE
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SLIM - Dopasowany krój, bardzo kobiecy.
CLASSICAL - Klasyczny krój, z prostą
nogawką.
RELAX - Luźny krój, szerszy w udach i
kolanach
BOOTLEG - Krój z rozszerzającymi się od
kolan nogawkami.
LOOSE - Bardzo szeroki krój, z obniżonym
stanem
REGULAR - Klasyczny krój, nogawka
poszerzona w udach i kolanach
CARROT - Dopasowany krój z niskim
stanem i wąską nogawką

1907

Elegancja powraca do sportów zimowych.

• Powrót do korzeni Rossignol, do narodzin marki i do legendarnych zawodników.
• Linia 1907 jest mariażem nowoczesności i stylistyki z lat 50 i 70’tych.
• Kolekcja 1907 odzwierciedla korzenie marki Rossignol i jest zainspirowana duchem
współzawodnictwa, techniczną doskonałością i autentycznością, które stanowiły podstawy
wartości i reputacji marki Rossignol przez ponad 100 lat. Produkty dla mężczyzn są bardziej
dopasowane by zaakcentować atletyczne sylwetki, natomiast dla kobiet, bardziej stylowe,
bardziej eleganckie.
• Linia została zilustrowana przez rysownika Charli Adam’a. Jego wizualizacje w pełni
oddają charakter kolekcji. Przywodzą na myśl zimowe wyjazdy do Aspen czy Chamonix w
latach 50’tych.
C

Men

- Kurtka męska – GRAN TURISMO STR JACKET
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Najwyższej jakości materiał, wyjątkowo elastyczny i oddychający dzięki zastosowanej
inteligentnej membranie 20 000 FLEX. Materiał nie gniecie się, dzięki czemu kurtka będzie CM
zawsze wyglądać nienagannie. Zastosowana izolacja Thinsulate sprawia, że kurtka jest
MY
ekstremalnie lekka i cienka, a jednocześnie bardzo ciepła. Piękne wykończenie, logotypy
CY
wycinane laserowo, detale, podszewka, elegancki krój – kurtka jest sama w sobie
doskonałością.
CMY
K

Women - Kurtka damska – JANE LIGHT DOWN JACKET
• Wszystkie Panie podążające za trendami pokochają tą cienką, puchową kurtkę. Materiał
polakierowany specjalną metodą opracowaną we Francji, stosowaną przez wszystkie Domy
Mody. Puch zastosowany w tej kurtce został stworzony metodą ELDEVEN. Jest bardzo
lekki, ciepły i oddychający. Z łatwością ulega kompresji, dzięki temu można stworzyć cienką
puchówkę, która nie będzie „ukrywała” ﬁgury.
• Z przepięknym krojem, marszczeniami po bokach, lakierowanym materiałem, kurtka jest
mariażem sportowego „looku” i klasyczną elegancją.

KURTKA MĘSKA
OVERALL STR JKT

WORLD CUP

INSPIRACJA ZACZERPNIĘTA Z PUCHARU ŚWIATA.
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• Od samego początku Rossignol stał na podium….
MY
• 22 zwycięstwa i 49 podium w 2009 roku – historyczny sezon !!!
• Olimpiada w Vancouver w 2010 roku !!!
CY
• Współzawodnictwo jest wyryte w naszym DNA i dlatego wszyscy pokochaliśmy super
techniczną odzież z linii World Cup. Formuła 1 w narciarstwie, to nasze pole doCMY
popisu w
przypadku najnowszych innowacji. To linia w której dotarliśmy do celu.
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W niektórych przypadkach więcej znaczy
lepiej. Ta kurta to najlepszy model z całej
kolekcji. Uzbrojona w nowoczesną
membranę 20 000 FLEX, izolację
Thisulate, specjalnie skrojony kaptur,
wstawki z nowoczesnego materiału
Nypalon (rodzaj płótna, używanego w
specjalistycznych plecakach). Na łokciach
znalazły się wstawki z materiału
odpornego na przetarcia. Widoczny
branding w postaci metalowej plakietki
na piersi, duża naszywka na plecach,
racingo’owa graﬁka na podszewce kurtki
- pokazują silną więź z narciarstwem
wyczynowym. pokochaliśmy super
techniczną odzież z linii World Cup.
Formuła 1 w narciarstwie, to nasze pole
do popisu w przypadku najnowszych
innowacji. To linia w której dotarliśmy
do celu.

SPODNIE MĘSKIE
LEADER STR PT

Spodnie idealnie dopasowane do kurtki
Overall. Wykonane z 3D Stretch +
najwyższej jakości ocieplina Thinsulate.
Regularny krój dowodzi, że narciarstwo
alpejskie jest nadal w modzie. Najlepsze
z najlepszych.

KURTKA DAMSKA
SAPHIR STR JKT

Dla każdej narciarki goniącej za ultra
technicznymi produktami wykonanymi z
3D Stretch, ale jednocześnie będącymi
100% glamour. Matowy, elegancki
materiał zewnętrzny, i świecąca
satynowa podszewka, tworzą razem
idealny duet. Ocieplina Thinsulate
gwarantuje nam odpowiednie ciepło,
lekkość i komfort, oraz dopasowany,
podkreślający sylwetkę krój. Dodatkowy
szyk zapewniają detale i wykończenie
kurtki: nity, dyskretne lamówki, taśmy
w literę V na rękawach oraz kołnierz
typu Flex Collar.

SPODNIE DAMSKIE
SAPHIR PT

Klasyczny krój, dopasowana, ale nie
krępująca ruchów nogawka. Złoty,
żakardowy materiał, ułożony
warstwowo, daje efekt czystej elegancji.
Izolacja Thinsulate zapewnia ciepło, ale
nigdy nie będzie pogrubiać. Ten model
występuje w dwóch wersjach: z efektem
plastra miodu i totalny stretch.

Kurtka męska – PHANTOM STR JKT

Odkryj przestrzeń !!!
Ekstremalna linia odpowiadająca ekstremalnym
wyzwaniom fuzji Freeride i Freestyle.
•
„ Bycie w środku świata Freeride ma swoje
zalety. Jesteś otoczony najgorętszymi rider’ami na ziemi,
którzy z przyjemnością pomagają w tworzeniu kolekcji.
Zainspirowana dzisiejszymi bohaterami i ozdobiona
projektami Cai Koopman – kalifornĳskiej artystki, która
stworzyła nartę S7 „ – tak w skrócie można opisać linię
POWDER.
•

Trzywarstwowa kurtka wykonana z materiału 2D Stretch,
wykończona stylowymi kieszeniami. Wszystkie szwy zostały
specjalnie zgrzane, co gwarantuje zarówno lekkość, jak i
wytrzymałość kurtki. Wyposażona w gwizdek w kieszeni na
rękawie, oraz panel bezpieczeństwa z instrukcją jak
postępować w razie zagrożenia. Super detale, metalowe i
skórzane wstawki, zamki i kieszenie – to wszystko składa się
na profesjonalny charakter kurtki.

Spodnie męskie – PHANTOM HARNESS PT

Od czasu premiery na ISPO w 2008 roku ten model spodni
zdobył całe rzesze zwolenników.
Specjalistyczna uprząż zintegrowana ze spodniami, lekki
materiał ze stretchem 2D, klejone szwy – to wszystko czego
potrzebujesz w wysokich górach. W nowej wersji spodni ,
zwiększyliśmy komfort użytkowania, dodaliśmy więcej stretchu
i dopracowaliśmy uprząż. Zwiększyliśmy wentylację,
wodoszczelne zamki idą wzdłuż całej nogawki. Ascetyczny
model sprzed 3 lat, zyskał zdecydowanie luźniejszy look.

Kurtka damska – SKY DOWN JKT
HEATHER

Super ciepła puchowa kurtka. W najmodniejszej wersji
ﬁoletu. Kurta wyposażona jest w membranę, aby zapewnić
100% ochronę. Model świętuje 10 urodziny, co roku
zmieniany, polepszany, dopracowywany. Delikatna
podszewka, satynowe wstawki, dopracowane detale,
syntetyczne futro przy kapturze, dyskretna graﬁka .
Niezawodna i Silna – da sobie radę nawet w najbardziej
ekstremalnych warunkach.

Spodnie damskie – SKY PT HEATHER

Totalnie wodoodporne dzięki membranie 20 000 i klejonym
szwom. Pełny komfort dzięki ocieplinie Thinsulate. Idealne
dla narciarek, które bez względu na głębokość śniegu, nie
chcą zmarznąć. Kolor „stone” został osiągnięty dzięki
zastosowaniu nowej techniki barwienia materiału, który
daje naturalny efekt dwóch odcieni na jednym materiale.
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Kombinezon – STRINGER SUIT
„dwa w jednym”
Idealny produkt na Freeride w głębokim puchu.
Jednoczęściowy kombinezon, o luźnym kroju. Wersja „Rider”
jest cała ze stretchu, no i w nowym kolorze „sulphur” –
uważaj !!! nigdy nie pozostaniesz niezauważony. Wersja
„Heroes” jest w bardziej stonowanym kolorze, inspirowanym
naturą. Kombinezon występuje też w wersji damskiej, w
kolorach: „mint” i „stone”. Dodatkowo kaptur wykończony jest
pięknym, sztucznym futrem.
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JIB – SEVEN ARTISTIC SINS
WE WILL ROCK YOU !!!!!

W tym sezonie linia JIB jest naszpikowana nowościami. Półdługie kurtki
zarówno dla dziewczyn, jak i chłopaków. Spodnie typu „Carrot” o wąskich
nogawkach i super niskim stanie w linii męskiej i damskie spodnie typu „Slim
Boot” – o wąskich nogawkach, rozszerzające się od kolan w dół.
Andy Howell (USA), Mr Jago (UK), Will Barrs (UK) – śmietanka artystów z
programu SAS, odkrytych przez Spacejunk Gallery - to nasi projektanci. Dzięki
ich poświęceniu, kolekcja JIB to sztuka sama w sobie. No i ceny !!! Super
zachęcające.
Program SAS – Rossignol i Spacejunk Gallery połączyli się razem aby połączyć
sztukę ze sportem. Ten trwający od kilku lat projekt łączy ze sobą narty,
ubrania, wystawy, Internet….

KURTA MĘSKA

PRIDE LONG WOOL JKT

KURTKA
DAMSKA

SPODNIE
MĘSKIE

Delikatnie militarny look, z
odrobiną rockowego
smaczku, detale,
wykończenia, materiał, no i
przede wszystkim super
długość – robią z tej kurtki
„must have” zarówno na
stoku jak i w mieście.
Oczywiście nie zapominamy
o technicznych aspektach tej
kurtki, więc razem ze
spodniami Slimboot stworzy
super zestaw na deskę czy
narty.

Teraz w modzie Freestyle
panuje rock’n’roll !!! Trend,
który przybył z Ameryki:
półdługie kurtki i węższe
(ale w żadnym wypadku nie
wąskie) spodnie. Parka, o
regularnym rozmiarze, w
najmodniejszy wzór w kratę
– została stworzona przez
Will Barras’a. Będzie extra
wyglądała na stoku, jak i w
zimowy dzień w mieście.

LUST PANT

Stworzyliśmy nowy krój
spodni !!!! Nazywa się
„Carrot” i będzie hitem !!!
Odrobinę węższe nogawki w
udach i kolanach i obniżony
stan. Leżą perfekcyjnie no i
wyglądają super. Zamiast
paska – szeroka sznurówka.
Pomysł prosto z mody
skateboardowej.

FIRE LONG JACKET

SPODNIE
DAMSKIE

FLARED FIRE PT

Węższe nogawki na udach,
rozszerzające się od kolan w
dół – całość wygląda
bardzo kobieco. To właśnie
te spodnie, które musisz
mieć tej zimy.
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Kurtka KIRKWOOD – linia CHIC
Inspiracja zaczerpnięta prosto z Dzikiego Zachodu. Wzór kurtki
przypomina kraciasty koc. Do tego dodana membrana o parametrach 10
000 / 10 000 oraz wełniany aspekt w dotyku. Wstawki na ramionach
i kieszeniach wykonane z świetnej jakości syntetycznej skóry (w dotyku
jest zdecydowanie bardziej delikatna i elastyczna niż naturalna).
Elegancki pasek w talii, bardzo ładnie podkreśla ﬁgurę. Aby było
bardziej kobieco, do paska przyczepiliśmy małą torebeczkę. Kołnierz
oczywiście wyposażony w system Flex Collar. Dodatkowy, wewnętrzny
kołnierz wykonany z naturalnego puchu. Oczywiście, w cieplejsze dni,
możemy go odpiąć.

Kurtka BIGSKY – linia CHIC
Poczujesz się jak w niebie. Ta lakierowana puchówka, wypełniona jest
najwyższej jakości puchem ELDEVEN pochodzącym z Perigord.
Zdecydowanie najlepsze izolacja. Z paskiem, lub bez – wybór należy
do Ciebie. Kaptur możemy odpiąć. Tak samo jak futro, którym jest
wykończony. Skórzane wstawki na ramionach – nadają ultra kobiecego
looku.

Kurtka MANNING GTX – linia POP
Idealne odzwierciedlenie wszechświatu JCC – funky & trendy. Do tego
ultra – techniczny, narciarski produkt. Membrana Gore –Tex +
miękka tafta – to ekskluzywne wyróżniki kurtek narciarskich
z kolekcji JCC. JCC gra napisem „KISS” – napis powstaje z multi kolorowych zamków błyskawicznych, które nie są tylko dekoracją
(po otwarciu pokazują ﬂuorescencyjne kieszenie). Izolacja Thinsulate,
kołnierz w systemie Flex Collar, wewnętrzny puchowy kołnierz
z ELEDEVEN, odpinany pas przeciwśnieżny, mankiety z lycra, satynowa
podszewka w pomarańczowym kolorze – za to wszystko kochamy
JC de Castelbajac.

Kurtka ANGEL FIRE – linia POP
Pikowana kurtka ogłasza wielki powrót! Jest krótka i dopasowana,
błyszcząca i kolorowa, z kołnierzem z futra. Angel Fire gra kolorami
materiału. Jeden jest błyszczący, wstawki natomiast są matowe.
Specjalnie lakierowana, procedura opracowana we Francji, sprawia
że materiał staje się gładki i lśniący. Puch oczywiście najlepszy
na świecie, gwarantujące ciepło, lekkość i oddychalność. Wybrane
z najlepszych europejskich źródeł, pierze i puch ELDEVEN
są czyszczone przy użyciu antybakteryjnych mydeł, następnie
zaś sterylizowane i trzepane w procesach przyjaznych środowisku.
Założysz raz, pokochasz na zawsze !!!

JC de CASTELBAJAC
Haute Couture podbĳa narty.

JCC oswaja modę jak nikt inny i przenosi ubrania prosto z wybiegu
na ultra techniczne produkty. Kreatywne szaleństwo i fantazjna,
sprawiają że linie POP i CHIC są nęcąco powabne od pierwszego
wejrzenia. Od razu zapragniesz czuć się Glamour na nartach.
Tegoroczna kolekcja odzwierciedla radość życia, to naprawdę chwyta
za serce. Na zimę 1011 Rossignol i JC de Castelbajac stworzyli jedną
z najbardziej wypracowanych kolekcji. Dziewięć lat wspólnej pracy
sukcesywnie sprawiło, iż zespoły mogły przekroczyć swe możliwości
i stworzyć jeszcze bardziej zaawansowane technicznie i kreatywne
produkty. Dzięki pracy na pograniczu designu, selektywnych materiałów,
przywiązania wagi do detali oraz wykończenia, kolekcja
jest mistrzowskim ukazaniem talentu, paradą stylu, gorącym hitem.
Eksplozja kolorów, materiałów, wzorów, detali i dodatków, wszystko
powstałe z inspiracji bazową kolekcją „ready-to-wear“
JC de Castelbajaca.

Linia POP, bogata w kolory, posiada 3 główne trendy:

KISSED RED - najbardziej ekspresyjny wzór kolekcji. Kurtki
i spodnie całe pokryte czerwonymi ustami. To klasyczna wizytówka
tegorocznej kolekcji POP.
HUDSON – wzór zaczerpnięty z 1800 roku, pojawił się na pierwszych
kanadyjskich strojach sportowych.
MICKEY MOUSE - łagodny i przyjacielski uśmiech, dzięki Myszce
Miki staje się uniwersalny. Znajdziemy ją na plecach srebrnej puchówki.

CHIC to bardziej wyraﬁnowana linia, dla kobiet, które chcą
zamanifestować swój styl. Eleganckie, stylowe materiały. Dopracowane
dodatki. Pojawiają się czerń i biel – w wersji matowej i błyszczącej,
skórzane wstawki, futra. Wprowadzamy nowy kolor: WALNUT
CHECKS WHITE – stylowa, czarno – biała krata. Pojawia
się na kurtach wykonanych z materiału przypominającego wełnę.
Nie ma potrzeby zdejmowania jej po nartach. Idealna też na wieczorny
spacer po górskiej miejscowości.
FUR ATTRAXION - motywy zwierzęce. Eleganckie nadruki w stylu
safari, naturalne kolory i skórzane wstawki. To wszystko znajdziemy
w kurtach, spodniach, polarach, czapkach, a nawet rękawicach.
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Kombinezon
KID MINI SUIT
Fluorestencyjny kolor sprawia, że młody narciarz będzie widoczny
na stoku z 50 m dalej, niż będąc w kombinezonie w
standardowym kolorze. Odpowiednio ocieplony, kaptur
wykończony futrem, kieszenie cargo na nogawkach. Dostępny w
wersji różowej dla dziewczynek i w wersji zielonej dla chłopaków

Kurtka
KID ACTION JKT
Izolowana, wodoodporna i oddychająca. Dodatkowe wstawki i
szwy podklejone w krytycznych miejscach, aby zmaksymalizować
wodoodporność. Kaptur jest kompatybilny z ﬂuorescencyjnym
kaskiem. Nie ma szans przegapić na stoku !!!

Spodnie
KID CARGO PT
Hit od kilku sezonów. Spodenki cargo wyposażone w specjalny
polar, aby zawsze było odpowiednio ciepło i przyjemnie.
Możliwość przedłużenia nogawek.

KIDS

BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU.
• Nie możemy ignorować najnowszych trendów. Wykorzystaliśmy powrót ﬂuorescencyjnych kolorów i upiekliśmy
dwie pieczenie na jednym ogniu. Stworzyliśmy trendy kolekcję, która jednocześnie poprawia bezpieczeństwo
naszych najmłodszych narciarzy.
• Drugą rewolucją w odzieży dla najmłodszych, jest możliwość wydłużenia rękawów i nogawek.
• HIGH VISIBILITY to specjalny program poprawiający bezpieczeństwo dzieci na stokach. Zwiększamy
bezpieczeństwo najmłodszych, poprzez poprawienie widzialności. Kolory , w których stworzyliśmy kolekcję
dziecięcą, są widoczne z 50 metrów dalej niż standardowe barwy. ROSSIGNOL przedstawia 2 kompletne zestawy
dla maluchów.
• FULL HIGH VISIBILITY : Kurtki, spodnie i kombinezony, z tkanin o wysokiej widzialności. Dzieci będą widoczne z
każdej strony 360°. Do ubrań możemy dopasować kask w barwie o tym samym natężeniu.

