


 
Witamy w nowej edycji katalogu 
produktów Beyond-X. Podobnie 
jak w przeszłości nie zajmujemy się 
modą ale informacją. Bo Beyond-X 
tak naprawdę jest 

czyli „ubrania narciarskie bez ście-
my”. Co znaczy, że mamy trochę 
inne podejście niż zwyczajne firmy 
odzieżowe.
Nie prowadzimy wielkich i kosz-
townych kampanii marketingowych. 
Zamiast tego koncentrujemy się na 
dostarczaniu naszym klientom pro-
duktów o najwyższej jakości za 
rozsądną cenę.
Nie szyjemy w szwalniach pracują-
cych za minimalne wynagrodzenie. 
Mamy własną fabrykę w Polsce, 
wewnątrz Unii Europejskiej, po to 
aby mieć kontrolę nad każdym 
etapem jakości produkcji . Jakość i 
plastyczność są dla nas ważniejsze 
od najniższych kosztów produkc-
ji. Nie podążamy za najnowszymi 
modami i nie gadamy o ochronie 
środowiska. Zamiast tego zajmujemy 
się produkowaniem wysokojakościo-
wych wyrobów trwałych przez wiele 
sezonów. W połączeniu z gwaranc-
ją produkcji danego wyrobu przez 
trzy kolejne sezony, bez ograniczeń 
minimalnego zamówienia, nasze 
produkty mogą być  z powodzeniem 
używane dwukrotnie dłużej niż inne 
ubrania tego typu. Wierzymy, że 
ograniczanie nadmiernej konsump-
cji jest najlepszym sposobem na 

ochronę naszej planety. Obiecu-
jemy tylko tyle ile możemy wyko-
nać. 
Próbujemy zaskakiwać naszych 
klientów dostarczając nawet 
lepsze produkty lub proponując 
serwis na wyższym od spodzi-
ewanego poziomie. Jesteśmy 
po prostu hardkorowym rejs-
ingowym brandem, mocno za-
korzenionym w narciarskim śro-
dowisku.  Po prostu: 

Na przestrzeni lat  zakres naszej 
produkcji rozszerzył się od 
odzieży narciarskiej po odzież 
dla obsługi ośrodków narciar-
skich, tyczki slalomowe, siatki 
ochronne, oznakowania stoku i 
wiele innych. Zawsze mając na 
celu oferowanie najwyższej ja-
kości sprzętu po rozsądnych ce-
nach.
Naszą ostatnią nowością jest 
dysza do wtryskiwania wody. 
Która z firm narciarskich oferuje  
takie dysze? Żadna!
Tak właśnie działamy. Dysze 
do wtryskiwania wody to do-
skonałe urządzenie pomagające 
w  czasie treningów i imprez nar-
ciarskich ale trudno je znależć na 
rynku. Jeżeli uda nam się natrafić 
na produkt wysokiej jakości w 
korzystnej cenie, udostępniamy 
go naszym klientom, nie zważa-
jąc na niszowość rynku na takie 
towary.
Pomimo tego, że nie kierujemy 
się nakazami mody , możliwość 
nadruków na zamówienie spra-
wia, że można stworzyć modną 
i niepowtarzalną rzecz. Tak więc 
nawet hardkorowcy mogą zrobić 
coś na czasie!

Chociaż jesteśmy niew-
ielką hardkorową marką 
podążamy za zmianami w 
sporcie.
Wydaje nam się ,że obec-
na ekstremalna technika 
slalomowa sprawia, że 
zwykłym ludziom trudno 
jest ocenić kto jest lep-
szy lub gorszy dopóki nie 
wyświetli się pomiar cza-
su.  Może to prowadzić do 
zmniejszenia popularności 
sportu i osłabienia jego 
rozwoju.

Slalom równoległy!
Myślimy,  że rozwiązaniem 
może być slalom równoległy. 
Łatwy w zrozumieniu, świetny 
do oglądania i ścigania się. 
Dlatego też wspomagamy i 
sponsorujemy World Pro Ski 
Tour, który powrócił i rośnie 
w siłę.
Pragniemy zachęcać ośrodki 
narciarskie na całym świe-
cie do organizacji zawodów 
slalomu równoległego i wspo-
magać w ten sposób nowe 
narciarskie talenty. Mamy już 
w ofercie wiele produktów 
pozwalających ustawić taki 
slalom na stoku a pracujemy 
nad dalszymi możliwościami.

Dobra wiadomość dla za-
wodników na całym świecie. 
Zaczęło się od jednego wy-
darzenia w 2016, w 2017 
było już ich trzy a w 2018 
- pięć zawodów.

Jest wielu młodych za-
wodników, którzy spędzili 
całe lata trenując. Istnie-
ją ograniczone możliwości 
żeby startować w Pucharze 
Świata bądź dostać się do 
kadry narodowej. Pro Tour 
daje szansę na wykorzysta-
nie w pozytywnym celu lat 
spędzonych na treningach. 
I może to być osiągnięcie 
świetnych wyników, nagro-
dy pieniężne, tworzenie 
sieci międzynarodowych 
kontaktów lub po prostu 
wyjątkowe doświadczenie.

Zawsze byli zawodnicy, 
którym nie udało zakwal-
ifikować się do kadry , a 
którzy później dominowali 
w Pro Racing i prześcigali 
nawet niektóre gwiazdy Pu-
charu Świata. 

Podstawy firmy Beyond-X 
uformowały się latami 
startów w Pro Racing. Twór-
ca i właściciel Beyond-X 

Gunnar Bergstedt (Grassl) sam 
od czterech lat jest w reprez-
entacji Szwecji, a od ośmiu 
weteranem tych zawodów. 
Ma on nadzieję, że World 
Pro Ski Tour da dzisiejszym 
młodym zawodnikom tę sama 
możliwość ścigania się jaką 
w latach 80-tych  Pro Tour 
dało jemu. To doświadczenie 
na całe życie i wiele trwałych 
przyjaźni!



     Odzież na zamówienie w całości 
                     drukowana.
Przenieśliśmy nasze doświadczenie w dru-
kowaniu gum do segmentu odzieży wierzchniej 
i wprowadzamy nową linię drukowanych na 
zamówienie kurtek i spodni.

B628b- Kurtka dla dorosłych, długość do bioder, typ „shell” 
bez ocieplenia , drukowana w całości, z trójwarstwowego 
materiału MAX, dwie kieszenie z przodu, dwie po bokach, 
kieszonka na skipass, kieszeń wewnętrzna i wentylacja na 
zamek pod pachami. Rozmiary: XS-XXL.
Dostępna w rozmiarach dziecięcych 120-170 jako B678b-.

B629b,Taka sama jak B628b- ale z 80 g ociepleniem i 
podszewką, z dwuwarstwowego materiału MAX.

Dostępna w rozmiarach dziecięcych 120-170 jako B679b.

B691b- Drukowany w całości na zamówienie kaptur bez 
ocieplenia. Mocowany do kurtki napami i rzepami.

Każdy wzór nadruku, który możesz wydrukow-
ać na 
domowej drukarce my możemy teraz nanieść 
na twoje 
ubranie. A ponieważ jest to nadruk cyfrowy, nie 
trzeba wprowadzać dużych zmian w projekcie 
więc można drukować całkowicie zindywidual-
izowane projekty.

B610b- Spodnie dla dorosłych rozpinane po bokach, typ 
„shell” bez ocieplenia , drukowane w całości, z trójwarst-
wowego materiału MAX, bez kieszeni i bez ochraniaczy na 
buty, w pasie wygodny materiał softshell i elastyczny pasek. 
Rozmiary: XS-XXL.

Dostępne w rozmiarach dziecięcych 120-170 jako B660b-.

B611b Spodnie dla dorosłych rozpinane po bokach, ocie-
plane , drukowane w całości, z dwuwarstwowego materiału 
MAX, z kieszeniami po bokach i wewnętrznymi ochraniacza-
mi przeciwśniegowymi , w pasie wygodny materiał softshell 
i elastyczny pasek. Rozmiary : XS-XXL.         
W rozmiarach S-XL możliwość zamówienia nogawek 
dłuższych lub krótszych o +5/-5 cm.
Dostępne w rozmiarach dziecięcych 120-170 
jako B661b.

B613b Spodnie dla dorosłych , ocieplane 
, drukowane w całości, z dwuwarstwowe-
go materiału MAX, z kieszeniami po 
bokach i wewnętrznymi ochraniacza-
mi przeciwśniegowymi, w pasie wy-
godny materiał softshell i elastyczny 
pasek. Rozmiary : XS-XXL. W rozmi-
arach S-XL możliwość zamówienia 
nogawek dłuższych lub krótszych o 
+5/-5 cm.

B299 dodatkowe szelki, które łatwo 
można przymocować do wszystkich 
modeli spodni.

Nie mamy ograniczeń w posta-
ci minimalnej ilości zamówienia 
co sprawia, że można zamawi-
ać ten sam wzór przez wiele 
sezonów.

Należy pamiętać o jednym 
minusie nadruku 
cyfrowego - jego odporność 
na działanie promieniowania 
UV jest ograniczona.

Wielką zaletą  tego rodza-
ju odzieży z punktu widze-
nia wyposażania klubów czy 
ośrodków narciarskich jest to, 
że dodawanie logotypów i 
kolorów nie wpływa na cenę 
finalną tak jak się ma to w 
przypadku dodawania haftów. 
Logo po prostu staje się 

integralną częścią nadruku 
bez dodatkowych kosztów.
Wygenerowanie wzoru 
graficznego potrafi być 
wymagające i potrzeba 
do tego pewnej wiedzy z 
dziedziny grafiki komput-
erowej. W różny sposób 
można zmniejszyć ryzyko 
powstania błędów. Jesteśmy 
gotowi w tym pomóc.

Ważne: zwykła grafika w 
formatach png czy jpg nie 
nadaje się do tego rodzaju 
nadruków i bardzo trudno 
ją dostosować jeżeli wystą-
pi taka potrzeba. Grafika 
wektorowa  taka jak ai czy 
cdr jest znacznie lepszym 
wyborem.



Główne kieszenie boczne
Kołnierz p/ śniegowy
Lamówka do wyboru

Kieszenie na klatce 
Kieszeń napoleońska

Wewnętrzna siatka na gogle
Kieszeń wewnętrzna

Tylna kieszeń
Wentylacja pod pachami 

Regulowane mankiety
Wewnętrzne mankiety z lycry

Ściągacz w pasie
Ściągacz u dołu kurtki

Kaptur pasujący na kask
Pasek

Karczek/szelki
Rozpinane na całej długości

Zamki do wysokości buta
Elastyczna góra spodni

Ochraniacze p/śniegowe 
Kordura na dole nogawek

Podklejane szwy
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Cechy i funkcje kurtek i spodni.

Za rozsądną dodatkową opłatą 
oferujemy naszycie własnych 
naszywek oraz przygotowanie 
i wykonanie haftów. Wszystkie 
szwy przed finałowym zeszyciem 
odzieży są zabezpieczane si-
likonową taśmą w celu zachowa-
nia wodoodporności haftowanej 
powierzchni. 

     Usługi   
  dodatkowe.
      Hafty 
         i

   naszywki  

Każdy haft wymaga stworzenia 
przez nas płyty z programem w 
formacie hafciarskim. 
Przygotowanie takiego 
programu jak i 
wyprodukowanie haftu podle-
ga wycenie na podstawie ilości 
ściegów i stopnia skomplikowa-
nia projektu. 
Dodatkowych informacji udzielą 
wam nasi przedstawiciele.

Kurtka z haftami
   i nadrukami.

 Nadrukowane elementy wykroju 
po lewej w efekcie finalnym dają 
nam kurtkę B628b- na zdjęciu po 
prawej.

B418 Spodnie 
dla dorosłych 
rozpinane po 
bokach, ocieplane 
,z dwuwarstwowego 
materiału MAX, kiesze-
niami po bokach i wewnętrznymi ochraniac-
zami przeciwśniegowymi , w pasie wygod-
ny materiał softshell i elastyczny pasek. 
Rozmiary : XS-XXL. W rozmiarach S-XL 
możliwość zamówienia nogawek dłuższych 
lub krótszych o +5/-5 cm.
Dostępne w rozmiarach dziecięcych 120-170 
jako B468.
B419 Spodnie dla dorosłych ,ocieplane ,z 

dwuwarstwowego materiału MAX,  kieszeniami 
po bokach i wewnętrznymi ochraniaczami przeci-
wśniegowymi, w pasie wygodny materiał soft-
shell i elastyczny pasek. Rozmiary : XS-XXL. W 
rozmiarach S-XL możliwość zamówienia nogawek 
dłuższych lub krótszych o +5/-5 cm.

Wszystkie modele drukowane cyfrowo dostępne są 
również w wersji z materiałów w kolorach wg palety 
kolorystycznej.

B628- Kurtka dla dorosłych, długość do bioder, typ „shell” 
bez ocieplenia , z trójwarstwowego materiału MAX, dwie 
kieszenie z przodu, dwie po bokach, kieszonka na skipass, 
kieszeń wewnętrzna i wentylacja na zamek pod pachami. 
Rozmiary: XS-XXL.
Dostępna w rozmiarach dziecięcych 120-170 jako B678-.

B629 Taka sama jak B628 ale z 80 g ociepleniem i podsze-
wką, z dwuwarstwowego materiału MAX.
Dostępna w rozmiarach dziecięcych 120-170 jako B679.

B691 Kaptur bez ocieplenia. Mocowany do kurtki napami i 
rzepami.

B610- Spodnie dla dorosłych rozpinane po bokach, 
typ „shell” bez ocieplenia , z trójwarstwowego mate-
riału MAX, bez kieszeni i bez ochraniaczy na buty, w 
pasie wygodny materiał softshell i elastyczny pasek. 
Rozmiary : XS-XXL. Dostępne w rozmiarach dziecięcych 
120-170 jako B660-.



Norweski klub nar-
ciarski Ullensaker 
zaprojektował stroje 
klubowe składające 
się z kurtek, spodni, 
gum, spodenek na 
gumę z softshellu i 
pikowanych kurtek. 
Planują również 
dodanie płaszczy 
trenerskich.

W 1994, jeszcze jako reprez-
entanci Spydera, rozpoczęliśmy 
Spyder ProGear, pierwszy 
prawdziwy program wyposaże-
nia w stroje narciarzy alpejs-
kich.    W 1999 zrobiliśmy 
kolejny krok naprzód i 
powołaliśmy do życia Beyond-X 
poświęcony  w całości odzieży 
klubowej. Sprzedawanej bez-
pośrednio klientowi a  nie 
poprzez sieć dystrybucji. Od 
tamtej pory nasza oferta roz-
rastała się. Jednakże naszym 
klientem bazowym  są nadal 
kluby i ośrodki narciarskie, dzię-
ki którym narciarstwo alpejskie 
jest możliwe.

Szeroka oferta:
Mamy w ofercie duży wybór 
różnych modeli, które mogą 
być ze sobą łączone tworząc 
jednolity wygląd. Kurtki i spod-
nie, gumy, kurtki  softshell, bez-
rękawniki i spodenki, spodnie i 
płaszcze trenerskie – wszystkie 
te elementy można 
zaprojektować tak aby tworzyły 
spójną całość.
Indywidualizacja:
Logo klubu lub sponsora można 
wyhaftować lub nadrukować.
Nasze najnowsze kurtki i 
spodnie można drukować w 
całości tak aby pasowały do 
nadruku gumy a wszystkie logo-
typy są zawarte w projekcie 
graficznym.

Trwałość produktów:
Każdy model może być zama-
wiany przez minimum trzy 
kolejne sezony od wprowadze-
nia. Niektóre zostają z nami 
przez nawet 6-7 lat. Odzież 
może być zamawiana nie ty-
lko przez kilka sezonów ale 

także w ich trakcie i na dodatek 
bez żadnych minimów zamówie-
niowych. Dzięki tym możliwościom 
klub może uzupełniać  swoje potr-
zeby lub wyposażać nowych klubo-
wiczów.

Jak to jest możliwe? I dlaczego 
wszystkie inne firmy produku-
jące stroje dla narciarzy nie maja 
podobnej oferty?

Rozpoczęliśmy naszą działalność 
jako dostawca odzieży dla grup 
zorganizowanych  i stawiamy sobie 
za cel odpowiadanie na potrzeby 
tej grupy klientów. I aby nie być 
związanym ograniczeniami mini-
malnych zamówień otworzyliśmy w 
Polsce naszą własną fabrykę. 
Dlatego też mamy całkowitą kon-
trolę nad tym co i jak jest produ-
kowane. Często małe powtórne 
zamówienia generują straty 
zamiast zysków ale możliwość  
dodatkowej produkcji sprawia, 
że nasza firma i nasza oferta  są 
niepowtarzalne i oryginalne.

Posiadanie naszej własnej fabry-
ki jest tak naprawdę kluczem do 
tego czym jesteśmy a inne firmy z 
tej branży mogą tylko pomarzyć  o 
naszych możliwościach.
Oczywiście są inne firmy specjalizu-
jące się w grupach zorganizowanych 
lecz ich możliwości składania 
ponownych zamówień i plastyczność 
nie może się z nami równać.

Zrównoważona produkcja?

To hasło często obecnie używane 
w marketingu. Może dlatego aby 
przekonać klientów ,że są przyjaźni 
środowisku pomimo umieszczania 
produkcji w krajach taniej siły 
roboczej, płacenia zaniżonych 
pensji ,zdarza się,że z wykorzysta-
niem pracy dzieci, czerpania korzyś-
ci z pracy w nieludzkich warunkach 

oraz zaniżania wymagań 
w środowisku pracy i kon-
troli używanych w pro-
dukcji środków chemic-
znych.
My pracujemy i 
produkujemy 
w Polsce, w 
p a ń s t w i e 
należącym 
do Unii 
E u rope j s k i e j , gdz i e 
obowiązują podobne zasa-
dy zatrudnienia jak w pozos-
tałych jej krajach cz.

I jeszcze dodatkowo nasz hur-
towy transport do klientów 
ogranicza negatywny wpływ 
na środowisko.

Fakt, że oferowana przez 
nas możliwość ponowne-
go zamawiania sprawia, 
że nasza odzież może być 
używana sezon po sezonie i 
jest to na pewno lepsze dla 
ochrony klimatu niż jakikol-
wiek recycling.



Indywidualny dobór 
kolorów COLORLAB
Kurtki i spodnie Beyond-X nie 
występują w gotowych stan-
dardowych zestawach. To 
klient indywidualnie dobiera 
rodzaj materiału i kolorysty-
kę. Wybór poszczególnych 
pól lub ujednolicanie  koloru 
zmienia diametralnie wygląd 
odzieży. Dzięki temu 
systemowi kurtki i spodnie 
Beyond-X mogą występować 
w tysiącach, a niektóre nawet 
w milionach wersji.
Wchodząc na www.beyondx.
com w zakładkę Colorlab 
można z łatwością wygene-
rować własną, niepowtarzal-
ną kombinacji kolorystyczną 
kurtki i spodni.  Zacznijcie od 
wyboru rodzaju materiału:

Light:
Matowy, cienki i miękki dwuwarst-
wowy nylon o gramaturze 
190g/m2. Laminowany membraną 
o wodoodporności 16.000 mmvp, 
oddychalności 14.000g/m2/24h
 i impregnacją DWR.
Dwuwarstwowy MAX:
Nowy , bardziej miękki poliestrowy 
materiał o gramaturze 175g/
m2 z lekkim streczem. Parametry: 
20.000mmvp i 20.000g/m2/24h i 
niezwykle wytrzymała impregnac-
ja C6DWR.
Trójwarstwowy MAX:
Podobnie tkany jak MAX dwuwarst-
wowy ale o gramaturze 220g/
m2 i dodatkową trzecią warstwą 
poprawiająca dodatkowo para-
metry i wytrzymałość materiału. 
20.000mmvp i 20.000g/m2/24h i 
niezwykle wytrzymała impregnac-
ja C6DWR.

Lamówka:
Kurtki i spodnie można dodatkowo
wykończyć lamówkami.

Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy 
dostarczać ubrania dla wielu różnych 
kadr narodowych. Małe reprezentacje 
dostają od nas ofertę i obsługę na jaką 
zazwyczaj mogą liczyć tylko duże teamy.

Lista jest znacznie dłuższa ponieważ pro-
dukujemy również dla kilku konkurency-
jnych marek, które dostarczają odzież 
reprezentacjom.

Życzymy im wszystkim powodzenia na 
ich drodze do sukcesu!



B291 Dodatkowy kaptur  
przypinany na napy do 
kołnierza.
B292 wersja z ociepleniem.

Rozmiary:
130 dla rozmiarów 110-140
160 dla rozmiarów 150-170
S dla rozmiarów XS-M
XL dla rozmiarów L-XXXL.

B227 Kurtka ocieplana do bioder 
unisex. Dwie kieszenie górne i dwie 
kieszenie boczne, kieszonka na 
karnet, siatka na gogle i kieszenie 
wewnętrzne, wentylacja na zamek 
pod pachami
Rozmiary: XS-XXL..

B227W Damska kurtka ocieplana, 
do bioder. Dwie kieszenie górne i 
dwie kieszenie boczne, kieszonka na 
karnet, siatka na gogle i kieszenie 
wewnętrzne, wentylacja na zamek 
pod pachami.
Rozmiary: XS-L.

B277 Dziecięca kurtka 
ocieplana do bioder . 
Dwie kieszenie górne i 
dwie kieszenie boczne, 
kieszonka na karnet i 
kieszenie wewnętrzne.
Rozmiary:110-170.

Ubrania Beyond-X przygotowywane 
są dla poważnych narciarzy. Nie ma w 
nich za wiele zabiegów modowych bez 
specjalnego praktycznego zastosowania. 
Używamy tylko najlepszych zamków YKK 
Unikamy wodoszczelnych plastikowych 
zamków w kurtkach z tego względu, że 
nie są one wystarczająco trwałe. I dlate-
go zamki ukryte są pod listwą ochronną 
z materiału. 

Materiał MAX jest miękki w dotyku ale 
niezwykle wytrzymały, z lekkim 
streczem,wodoodpornością 20.000mmvp 
i oddychalnością 20.000g/m2/24h oraz 
niezwykle wytrzymałą impregnacja 
C6DWR. Wszystkie szwy są podklejane. 
Kurtki można zamawiać z ociepleniem 
lub w wersji shell.

Te same modele można zamawiać w 
kolorach z palety, można też dodać na 
zamówienie elementy z nadrukiem. Moż-
na również zamawiać ubrania w całości 
nadrukowane. Wszystkie modele można 
zamawiać przez minimum trzy sezony od 
wprowadzenia, bez wymaganego mini-
malnego zamówienia co jest warunkiem 
zamawiania w kolejnych sezonach w 
innych firmach. Kto zamawia 20 sztuk w 
ostatnim roku możliwości zamawiana?

B226W Damska kurtka 
ocieplana do bioder.
Rozmiary: XS-L.

B225W Damska kurtka 
ocieplana do bioder. 
Rozmiary: XS-L.

B275 Dziecięca ocie-
plana kurtka do bioder. 
Rozmiary: 110-170.

B276 Dziecięca ocie-
plana kurtka do biod-
er. Rozmiary: 110-170.

B225 Kurtka 
ocieplana do bio-
der unisex. Dwie 
kieszenie górne 
i dwie kieszenie 
boczne, kieszonka 
na karnet, siatka 
na gogle i kiesze-
nie wewnętrzne, 
wentylacja na 
zamek pod pa-
chami. 
Rozmiary: XS-XXL.

B235 Dłuższa kurtka 
narciarska z regulac-
ją szerokości w pasie. 
Dwie kieszenie górne i 
dwie kieszenie boczne, 
kieszonka na karnet, si-
atka na gogle i kieszenie 
wewnętrzne, wentylacja 
na zamek pod pachami. 
Rozmiary: XS-XXL.

B226- Kurtka shell 
bez ocieplenia 
unisex.B226 Kurtka ocieplana do 

bioder unisex. Dwie kieszenie 
górne i dwie kieszenie boczne, 
kieszonka na karnet, siatka na 
gogle i kieszenie wewnętrzne, 
wentylacja na zamek pod pacha-
mi. Rozmiary: XS-XXL.



B414 Ocieplane spodnie unisex 
rozpinane na całej długości. Dwie 
kieszenie boczne, ochraniacze 
p/śnieżne na buty, wzmocnienie 
dołu nogawek z kordury, w pasie 
wygodny materiał softshell i elas-
tyczny pasek, podklejane szwy. 
Dostępne również w wersji bez 
zamków jako B415.

Obie wersje można zamawiać z na-
drukiem  na polu #2 jako #B414b
 i B415b (str.16).

Rozmiary: XS-XXL. Rozmiary S-XL 
dostępne za zamówienie w wersji z 
dłuższymi lub krótszymi nogawkami 
(+/- 5 cm).

B414W Ocieplane spodnie 
damskie rozpinane na całej 
długości. Dwie kieszenie 
boczne, ochraniacze p/śnieżne 
na buty, wzmocnienie dołu 
nogawek z kordury, w pasie 
wygodny materiał softshell i 
elastyczny pasek,podklejane 
szwy.

Dostępne również w wersji bez 
zamków jako #B415W.

Obie wersje można zamawiać 
z nadrukiem  na polu #2 jako 
#B414W i B415Wb (str.16)

Rozmiary: XS-L.

B464 Ocieplane spodnie dziecięce roz-
pinane na całej długości. Dwie kieszenie 
boczne, ochraniacze p/śnieżne na buty, w 
pasie wygodny materiał softshell i elasty-
czny pasek,podklejane szwy.

Można zamawiać z nadrukiem  na polu 
#2 jako #B464b (str.16).
Rozmiary:110-170.

B299 Dodatkowe szelki pasujące do 
wszystkich rodzajów spodni.
130cm (do spodni 110-150)
175cm (do spodni 160-M)
220cm (do spodni L-XXXL).

B418 Ocieplane spodnie unisex roz-
pinane na całej długości. Dwie kiesze-
nie boczne, ochraniacze p/śnieżne na 
buty, wzmocnienie dołu nogawek z 
kordury, w pasie wygodny materiał 
softshell i elastyczny pasek, podkle-
jane szwy.
Dostępne również w wersji bez zam-
ków jako B419.

Obie wersje można zamawiać z na-
drukiem  na polu #2 jako #B418b i 
B419b (str.16).

Rozmiary: XS-XXL. Rozmiary S-XL 
dostępne za zamówienie w wersji z 
dłuższymi lub krótszymi nogawkami 
(+/- 5 cm).

B419R, B419 z dodatkowymi wzmocnieniami z kor-
dury na kolanach.

B418W Ocieplane spodnie damskie rozpinane na 
całej długości. Dwie kieszenie boczne, ochraniacze 
p/śnieżne na buty, wzmocnienie dołu nogawek z 
kordury, w pasie wygodny materiał softshell i elas-
tyczny pasek, podklejane szwy. Dostępne również w 
wersji bez zamków jako B419W.

Można zamawiać z nadrukiem  na polu #2 jako 
#B418Wb i B419Wb (str.16).

Rozmiary: XS-L.

B468 Ocieplane spod-
nie dziecięce rozpinane 
na całej długości. Dwie 
kieszenie boczne, ochra-
niacze p/śnieżne na buty, 
w pasie wygodny mate-
riał softshell i elastyczny 
pasek, podklejane szwy.

Można zamawiać z nad-
rukiem  na polu #2 jako 
#B468b (str.16).

Rozmiary: 110-170.



B226Wb wersja B226W z 
częściowym nadrukiem (str.13).

B225Wb wersja 
B225W z częściowym 
nadrukiem (str.13).

B276b wersja B276 z 
częściowym 
nadrukiem (str.13).

B275b wersja B275W 
z częściowym 
nadrukiem (str.13).

B226b wersja B226 z 
częściowym 
nadrukiem (str.13).

B225b wersja B225 z 
częściowym 
nadrukiem (str.13).

B414b wersja B414 z częściowym 
nadrukiem (str.14). Dostępne również bez 
zamków jako B415b.

B414Wb wersja B414W z częściowym 
nadrukiem (str.14).Dostępne również bez 
zamków jako B414Wb.

B464b wersja B464 z częściowym 
nadrukiem (str.14).

Kurtki i spodnie Beyond-X z częściowym nad-
rukiem pozwalają w łatwy sposób sprawić, że 
twoje ubranie będzie niepowtarzalne.

Można również dodać logo sponsora bez 
ponoszenia kosztów tworzenia i produkcji 
haftów. Masz możliwość dodania kolorów nie 
występujących w naszej standardowej palecie.

Prosimy jednak pamiętać, że jest niemal 
niemożliwe idealnie dopasować materiał 
standardowy z drukowanym. Zawsze może 
wystąpić niewielka różnica w odcieniu. 

B227Wb wersja B227W z 
częściowym nadrukiem (str.12).

B277b wersja B277 z częścio-
wym nadrukiem (str.12).

B418b wersja B418 z częścio-
wym nadrukiem (str.15). Dostępne 
również bez zamków jako B419b.

B418Wb wersja B418w 
z częściowym nadrukiem 
(str.15). Dostępne również 
bez zamków jako B419Wb.

B468b wersja B468 z 
częściowym nadrukiem 
(str.15).

B227b, wersja B227 z 
częściowym nadrukiem 
(str.12).



Nasze pikowane kurtki 
z rękawami i bokami z 
softshellu są idealne na 
narty w słoneczny dzień 
lub jako warstwa ocie-
plająca pod kurtką typu 
shell na chłodniejszy 
dzień. Są one także 
bardzo wygodnym 
rozwiązaniem jako cało-
roczna kurtka, również  
idealna w podróży. 

Części z materiału pikow-
anego są ciepłe i nadają 
modny wygląd, a partie 
z softshellu dają swo-
bodę poruszania, są wy-
trzymałe w kontakcie z 
tyczkami, wiatroodporne 
i można na nich drukować 
cyfrowo. 

Bez dodatkowych kosztów 
możesz umieścić swoje logo na 
nadrukowanych na zamówie-
nie częściach z softshellu 
kurtek Q30b i Q80b. Logo 
na częściach pikowanych musi 
być haftowane, co wiąże się z 
kosztami stworzenia programu 
do haftu i wykonania samego 
haftu.

Materiał pikowany powsta-
je z połączenia lekkiego ale 
wytrzymałego nylonu i ocie-
plenia Thinsulate TIB 120g. 
Każda z kurtek ma kieszeń na 
piersi, dwie kieszenie boczne 
i kieszonkę na karnet na 
rękawie. Kurtki występują też 
w wersjach dopasowanych.

Q30 pikowana kurtka z rękawami i bokami 
z softshellu w  standardowych kolorach. 
Rozmiary XS-XXL.

Q31 dopasowana wersja Q30.

Q80 dziecięca wersja Q30. 
Rozmiary: 110-160.

Q81 dopasowana wersja Q80.

Q30b pikowana kurtka z rękawami i boka-
mi z softshellu z nadrukiem  na zamówienie 
na rękawach i bokach.  Rozmiary: XS-XXL.

Q31b dopasowana wersja Q30b.

Q80b dziecięca wersja  Q30b. Rozmiary 
110-160.

Q81b dopasowana wersja Q80b.



Nasze kurtki i bezrękawniki typu softshell są 
niezwykle wygodne i uniwersalne. Dostępne w 
standardowych kolorach lub z nadrukiem cyfrowym.
Standardowe kolory materiału softshell.

BF52 Bluza softshell w standardowych kolorach, 

dwie kieszenie górne i dwie boczne, kieszonka na 

karnet. Rozmiary: XS-XXL.

BF52b wersja BF52 z nadrukiem. 

BF53 dopasowana wersja BF52.

BF53b dopasowana wersja BF53.

BF86 bezrękawnik softshell w standardowych 

kolorach, dwie kieszenie górne i dwie boczne. 

Rozmiary: XS-XXL.

BF86W damska wersja BF86.

BF86b wersja BF86 z nadrukiem. 

BF86Wb  damska wersja BF86b.

BF80 Bluza softshell w standardowych kolorach, 

dwie kieszenie górne i dwie boczne, kieszonka na 

karnet, dodatkowe  uchwyty na radio na ramionach. 

Rozmiary: XS-XXL.

BF80W damska wersja BF80. Rozmiary: XS-XL.

BF80b wersja BF80 z nadrukiem. 

BF80Wb damska wersja BF80b. Rozmiary: XS-XL.

BF81 dopasowana wersja BF80.

BF81b dopasowana wersja BF80b.

R21 Płaszcz przeciwd-
eszczowy z kapturem, 
z dwiema bocznymi 
kieszeniami, uszyty 
z wodoodpornego, 
nieoddychającego, im-
pregnowanego nylonu. 
Dostępny w kolorach 
niebieskim i czer-
wonym.
Rozmiary: XXS-XXL.

R36 Długi płaszcz trenerski dzię-
ki odpinanej pikowanej podpince 
mocowanej na napy doskonały na 
najmroźniejsze zimy jak i trening 
na lodowcu latem i jesienią. Wy-
posażony w liczne kieszenie na 
listy startowe, komórkę, radiotele-
fon, gogle i wiele innych rzeczy. 
Dodatkowo kaptur przypinany do 
kołnierza na napy.
Rozmiary: XS-XXL.   

R38 Uproszczona 
wersja płaszcza tren-
erskiego R36. Ocie-
plany, dwie kiesze-
nie boczne, jedna 
na górze i siatka na 
gogle. 
Rozmiary: XXS-XXL.

R37 Duży, nieocieplany 
płaszcz trenerski z kap-
turem, przeznaczony do 
noszenia na kurtkę, jako do-
datkowa warstwa ochronna 
przy szczególnie niesprzy-
jających warunkach atmos-
ferycznych. Z trzema dużymi 
zewnętrznymi kieszeniami 
na listy startowe, napy do 
skrócenia płaszcza
Rozmiary: XXS-XXL.

R18 Duże przeciwd-
eszczowe ponczo z 
kapturem, zapinane 
po bokach na napy. 
Uszyty z wodoodpor-
nego, nieoddychające-
go impregnowanego 
nylonu. Dostępny w 
kolorach niebieskim i 
czerwonym.
Rozmiary: XXS-XXL.



#BA518 Spodnie trenerskie to jeden z naszych najbardziej 
docenianych produktów. Niezwykle trwałe spodnie ze 
wzmocnieniami na kolanach z kordury, kieszonkami na 
wyjmowane piankowe ochraniacze, podwójną warstwą mate-
riału na siedzeniu, pojemnymi kieszeniami cargo na udach, 
dwiema mniejszymi kieszeniami i dwiema kieszeniami boc-
znymi. Uchwyty na śrubokręty, wygodne softshellowe wyko-
ńczenie na biodrach oraz elastyczny pasek. Dodatkowe łatwe 
do przymocowania szelki. Rozmiary: XS-XXL. Rozmiary S-XL 
dostępne za zamówienie w wersji z dłuższymi lub krótszymi 
nogawkami (+/- 5 cm).

#BA519 Wersja spodni trenerskich BA518 typu 
ogrodniczki ,z wysokim przodem i tyłem i stałymi 
szelkami. Na karczku z przodu dwie dodatkowe 
kieszenie.

#LU70 Super wytrzymały plecak trenerski 
z materiału impregnowanego PCV, wzmocni-
onymi szwami i niezawodnymi zamkami. Ze 
specjalnie zaprojektowanymi kieszeniami np. 
na wiertła.

W naszym dziale dla trenerów oferujemy 
wiele produktów ułatwiających ich życie.
Bycie trenerem to niezwykle wymagające 
zadanie. Robimy co możemy żeby pomóc w 
osiąganiu sukcesów!

   Nasze chest packi na 
krótkofalówkę są znane 
ze swojej jakości i 
funkcjonalności 
za rozsądną cenę.
Oprócz tego, że dostępne 
są w kilku modelach 
można je również 
zamawiać z 
n a d r u k o w a n y m 
własnym logo, bez 
ograniczeń minimalną 
ilością.

#RCP12 Pokrowiec na 
radio na ramię, regulowany 
uchwyt na radio pasujący do 
większości modeli na rynku. 
Elastyczne paski z regulacją.

#RCP13 Chest pack na krótkofalówkę, 
regulowany uchwyt na radio umieszczony 
pod kątem, pasujący do większości modeli 
na rynku. Wyposażony w trzy wygodnie 
rozmieszczone kieszonki i uchwyt na 
długopis. Regulowane paski na ramiona i 
elastyczny regulowany pasek wokół ciała.

#RCP10b Ten sam 
model jak RCP10b ale z 
możliwością nadruku na 
głównej kieszeni.

#RCP13b Ten sam 
model jak RCP13b ale z 
możliwością nadruku na 
głównej kieszeni.

#RCP11 Chest pack na 
dwie krótkofalówki, regu-
lowany uchwyty na radio 
umieszczone pod kątem, 
duża kieszeń i uchwyt na 
długopis. Regulowane paski 

na ramiona i elastyczny 
regulowany pasek wokół 
ciała.

#RCP10 Chest pack na krót-
kofalówkę, regulowany uchwyt 
na radio pasujący do większości 
modeli na rynku. Wyposażony 
w trzy wygodnie rozmieszczone 
kieszonki i uchwyt na 
długopis. Regulowane 
paski na ramiona i 
elastyczny regulowany 
pasek wokół ciała.



#44054b Polyfence 31mm hook 
with 50mm metal ring for easy 
mounting and dismounting of  
barrier tape.

#HT300 Metal cable reel that 
holds 270m 25mm barrier tape. 
Power drill machine can be at-
tached to roll up barrier tape. Or 
cold be done manual.

#HT330++ Cable reel loaded 
with 270m 25mm barrier tape.

#50040078 10mm 
x 200m long UV-re-
sistant rope of  Poly-
ethylene. Available 
in red, blue or black/
yellow.

#HT380 Metal cable reel that 
holds 360m 25mm barrier tape.  
Power drill machine can be attached 
to roll up barrier tape. Or cold be 
done manual.

#HT380++ Cable reel loaded 
with 380m 25mm barrier tape.

#41831 25mm 
wide, 90m long 
role with orange 
PVC-coated barri-
er tape. 

# 4 1 8 3 3 
50mm wide, 
90m long role 
with orange 
P VC - c o a t e d 
barrier tape. 

#HT1000, cable reel in plastic that 
holds 1000m 25mm barrier tape. Pow-
ered by attached power drill machine, 
2 gears.

#HT1000++, cable reel loaded 
with 1000m 25mm barrier tape.

Our range of products 
that aid to safety, or run-
ning professional com-
petition event or train-
ing, is substantial. Much 
has been developed af-
ter customer enquiries.

#41695 Rubber launch pads. 
No more poles that get stuck 
in the start. No need to water 
down. Size 33x33cm each.

#TM30, 30m tape 
measure.

#TM15, 15m tape 
measure.

#JON, heavy 
duty Aluminum 
snow rake and 
shovel.

#AB500 Digital printed 2-way stretch 
arm band, FIS WC-standard. Stays well 
visible and readable during use.

#BA510 same as BA500, but with Vel-
cro opening/adjustment (see page 33).

This segment will 
continue to grow, 
as we strive to de-
velop smart quality 
products that can 
aid our customers 
in their work.

#SL30T 30m long signal lint of  
12mm woven rope with red, blue 
and yellow printed triangular 
PVC-coated flags.

#SL30R 30m 
long signal lint 
of  12mm wo-
ven rope with 
b l a c k / y e l l ow 
printed squares 
on rectangular 
PVC-coated flags.  
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Milwaukee 
warranty
2 year warranty on 
all Milwaukee ma-
chines and batteries, 
extended to 3 years 
if machine is regis-
tered on to Milwau-
kees Internet site. 

OrangeFox
The plastic drill bit 
that revolutionized 
course setting. Ex-
tremely light weight 
with exchangeable 
and rotating hard 
metal points.

Aluminum drill bits.
The future has arrived! Constructed of  a special airplaine 
Aluminum/Cooper alloy this drill bit weighs in at half  the 
weight of  a traditional steel drill bit, yet is stronger!

It comes with a 12mm triangular shank, and 50cm length. 
With two exchangeable hard metal points, that is slightly 
angled for maximum bite, also on the hardest of  ice. The 
used ”Helix angle” ensures optimal transportation effi-
ciency of  snow and ice up and out of  the hole.
And it comes in really cool colors!
#ALU32, 32mm drill bit for 31mm fence poles.
#ALU35, 35mm drill bit for B-net poles.
#ALU38, 38mm drill bit.
#ALU40, 40mm drill bit for XBase.
#ALU32-35R, replacement hard metal points for 32 & 
35mm drill bits.
#ALU38-40R, replacement hard metal points for 38 & 
40mm drill bits.

#Milwaukee M18 ONEDD-502x FUEL
5A, 18V heavy duty brushless power drill machine with 13mm 
metal chuck. 2 gears, 0-2000 rpm - incredible 135Nm (please note 
that other very similar Milwaukee models offer less than half  of  
this), electronic clutch with 13 torque settings. 2,5 Kg, 2 batteries 
and charger.

Connect via Bluetooth with Milwaukee ONE-KEY app. Complete 
tool customization via ONE-KEY, control speed, torque, start & end 
speed, anti-kickback functions and LED.

Metal drill bits with 2 hard metal 
points and triangular shank.

50cm length, 12mm shank.
#41265, 19mm drill bit (for fence fiberglass poles).
#SLO32, 32mm drill bit (for 31mm fence poles).
#SLO35, 35mm drill bit (for B-net poles).
#SLO38, 38mm drill bit.
#SLO41, 41mm drill bit (for XBase).
#SLO41/24, 41mm drill bit with high blockage (for 
indoor ski hall use).
#SLO45, 45mm drill bit.

#Milwaukee M12 CDD-402C 
FUEL
4A, 12V brushless power drill machine with 
13mm metal chuck. 2 gears, 1700 rpm - 44Nm. 
1,5 Kg, 2 batteries and charger.

#Milwaukee CHM-902C FUEL
9A, 18V Combi hammer machine. SDS-Max 
tool connection. 6,7 Kg. Used when needing 
to mount poles in frozen ground, concrete or 
even solid rock. Delivered with two extremely 
powerful 9A batteries and charger

# 20mm, 52cm SDS-Max concrete drill bit.
# 35mm, 57cm SDS-Max concrete drill bit.
# 40mm, 57cm SDS-Max concrete drill bit.

OrangeFox
#OF32, 32mm x 45cm drill 
bit for 31mm C-net poles.

#OF35, 35mm x45cm drill 
bit for B-net poles.

#OF38, 38mm x 45cm 
drill bit.

#OF41, 41mm x 45cm drill 
bit for XBase. 

#OF44, 44mm x 40cm 
drill bit.

#OF32-35R, replacement 
hard metal point set for 
32-35mm drill bits.

#OF38-41-44R, replace-
ment hard metal points for 
38-44mm drill bits.
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The quest continues, aiming to produce 
the best possible slalom pole. And that 
at a reasonable consumer price.
Our shafts are as durable as they 
come. 
The performance of our patented 
XBase is extremely hard to beat. And 
we are working hard to develop the 
optimal hinge as well, and expect this 
to be available in the spring 2019.

The Featherbase revolutionized course 
setting, by generating a secure snow 
grip, and yet being able to extract by 
a simple short hard pull straight up. 
No rotation or gate key needed. Gate 
key will not even fit an XBase.
The patented XBase has taken it to the 
next level, using a carefully selected 
mixture of hard, short bristles to bite 
in ice, as well as softer long bristles to 
grab on to softer snow.
With its 28cm, the XBase is also possi-
bly the shortest base out there. Mak-
ing it extra suitable for corse setting in 
indoor skiing halls. Or when the snow 
depth is limited.
Compared to the old screw base 
poles, the time spent on course setting 
and maintenance is greatly reduced.

The Beyond-X offering has expand-
ed, and today includes a full range 
of slalom poles and turning aids, 
accessories, as well as C- and B-net, 
including the revolutionary digital 
printed C-netting.

We will continue to expand our 
offering. As well as constantly try 
to find ways to achieve even high-
er quality and performance. Very 
much like ski racing. One can never 
sit back, relax and feel satisfied. 
The quest for perfection must go on!

#MP3000, A 20 kg steel platform 
to mount slalom pole for roller-
blade slalom course on pavement 
or concrete surface.
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LU40
Carrying bag for sla-
lom poles. Holds 25 
slalom poles.

#QClip80 pole strap
8mm, 80cm long, red 
elastic slalom pole bun-
dle straps with quick-
clip lock.
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LU50
Brush gate carrying bag. 
Holds 20 pieces.

LU60
Stubbie carrying bag. 
Holds 30 Stubbies.
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With the patented 
XBase we have at-
tempted to solve the 
ongoing dilemma of de-
veloping a base that stays 
put in almost all snow con-
ditions, at the same time 
as it should be relatively 
easy to remove at the end 
of use.
The XBase is build on a 
40mm ø, core, that in itself 
reduces the likelihood of 
the base working up the 
hole it is mounted in, even 
in softer snow conditions.
 
The tall soft bristles dig in 
to softer snow, while the 
shorter hard bristles are 
designed to bite into ice.  
They do this without in-
terfering with the other. 
XBase is entered in to a 
pre-drilled 38-41mm ø 
hole. Extraction is accom-
plished by a short hard 
pull straight up. No tools 
are needed.

XBase lite is a less power-
ful base with half the num-
ber of bristles.

Beyond-X offers a 
complete assortment 
of different turning 
aids, poles for snow-
board and SkiX, as 
well as carrying bags.

All pole components 
can be purchased 
separate.

Only 28cm long 
the XBase is ide-
al for course set-
ting in indoor ski 
halls. As well as 
when the snow 
cover is thin.

#STUMPIE 85cm 
long 35mm ø mesh 
tube with bottom 
brush that makes 
the Stumpie func-
tion like a brush 
base, and makes 
the Stumpie stay 
put in the snow.



Wyścig o sponsorów 
przybiera na sile i każda pro-
fesjonalnie zorganizowana 
impreza wymaga właściwego ich 
wyeksponowania. Mamy w ofer-
cie całą gamę opasek na ramiona 
i koszulek  dla obsługi stoku, które 
świetnie spełniają te wymagania.

#ST450 
obsługa stoku 
rozmiary M,L,XL 
i XXL.

#M430 numer star-
towy mogul rozmiary 
M,L,XL i XXL.

#SX410b koszulka dla 
obsługi stoku wersja  
#SX410 męskiego numeru 
skicrossowego 
(z homologacją FIS) dłuższa 
o 5cm.

#SX420 męski numer 
skicrossowy, dostępny 
również w wersji 
damskiej #SX421 i 
dziecięcej #SX422.

#AB480 elastyczna 
opaska na ramię o wys. 
12 cm. Dostępna również 
w rozmiarze dziecięcym 
#AB48.

#ST461 koszulka 
dla obsługi sportów 
motorowodnych z 
kieszenią z tyłu. 
Dostępna również 
bez kieszeni jako 
#ST460.

#AB485 elastyczna opas-
ka na ramię o wys.21 cm w 
całości drukowana. Dostępna 
również w rozmiarze 
dziecięcym #AB484 o 
wys.17 cm, którą również 
można używać jako opaski 
na łydkę.

#AB500  opaska na ramię z 
nadrukowanej elastycznej gumy o 
szer. 8cm i obwodzie 40 cm.

#AB510 ta sama guma z 
zapięciem na rzepy.

As we sell some slalom poles, sometimes there are 
many poles around, and hard to keep track of who’s 
who? We have generated a solution that involves cus-
tom printing on slalom pole shafts, for a small addi-
tional fee. This way your poles will be easy to identify.

The prints are only performed in our factory in 
Poland. Therefore they are not available from 
stock, and some lead time will be required.

Minimum order for such prints is 60 shafts. 
Only single color prints are available. But 
could be in 6 different standard colors. Max 
print length is 50cm, and the prints can be re-
peated twice around the shaft.

Slalom poles, B-net poles, delimitating poles, 
as well as C-net poles, can all be custom print-
ed this way.



Przez całe dekady numery startowe 
były używane w narciarstwie alpe-
jskim. Duża elastyczność materiału 
zapewnia doskonałe dopasowanie i 
niskie opory powietrza a poza tym 
numery są trwałe i świetnie 
się prezentują. 
Spisują się dobrze zarówno w wil-
gotnych jak i suchych warunkach.

Obecna technika nadruku cyfrowe-
go pozwala na umieszczanie bez 
ograniczeń logo w wielu kolorach, 
wszystko przy niskich kosztach. Oferu-
jemy również za niewielką dopłatą 
nadruk indywidualnych imion na 
numerach startowych. Przykłady na 
załączonych zdjęciach ilustrują 
różnorodność naszych projektów na 
przestrzeni lat.

#A338
elastyczna 
koszulka na 
skutery wodne.

#A331
T-shirt snowboard 
(rękaw raglanowy) 
rozmiary L i XL.

#A330 
T-shirt snow-
board rozmiary 
L i XL.

#A315 
numer 
startowy 
multisport.

#A336
dopasowany 
elastyczny T-shirt 
ze stójką i płaskimi 
szwami, dostępne 
rozmiary S-XL.

#A316 numer 
startowy OCR biegi na 
orientację.

#A510 
przedłużony  numer 
ORC rozmiar męski.

#A320  żeglarski 
numer startowy.

#A521 przedłużony  
numer ORC rozmiar XXL.

#A515 przedłużony  
numer ORC rozmiar 
multisport.

#A321 żeglarski 
numer startowy. 

#A516 przedłużony  
numer ORC.

#XC352
dziecięcy nu-
mer startowy 
narciarstwo 
biegowe.

#XC351damski 
numer startowy 
narciarstwo 
biegowe homolo-
gacja FIS.

#XC350 męski 
numer startowy 
narciarstwo 
biegowe homolo-
gacja FIS.

#SZV20 koszulka 
żeglarska z długim 
rękawem i płaskimi 
szwami rozmiary S-XL.

#SZV10
bezrękawnik 
żeglarski z 
płaskimi szwami 
rozmiary S-XL



#A310 męski numer startowy użyty 
dla dziecięcej grupy szkoleniowej.

#A310 męski numer 
startowy homolo-
gacjia FIS.

#A311 damski 
numer startowy 
homologacjia FIS.

#A312 dziecięcy 
numer startowy.

Zapotrzebowanie na nasze 
wysokiej jakości numery 
startowe rośnie z roku na 
rok. Dzięki możliwościom 
nadruku cyfrowego  możemy 
korzystać z nieograniczonej 
liczby kolorów i projektów 
eksponujących logotypy. Za 
niewielką dopłatą nadruku-
jemy poszczególne imiona 
na pojedynczych numerach 
startowych. 

Numery startowe w rozmi-
arze męskim często są uży-
wane przez szkółki nar-
ciarskie dla najmłodszych. 
Łatwo je dopasować, są tr-
wałe i świetnie wyglądają.

Alpejskie płachty gigan-
towe oferowane są w 
wymiarach dziecięcych 
(55x40cm), treningowych 
(75x50cm) i race (GS,SG 
i DH) z homologacją FIS 
(75x50cm). Poszczególne 
warianty występują w 
kilku wersjach nadrukow-
ych. Przykłady po prawej.

#BXR97 Płachta z homologacją FIS, 75x50cm z bardzo 
gęstej siatki w standardowych kolorach z możliwością 
nadruku sitodrukowego. Do wyboru trzy kolory lamówki 
wzmacniającej.
#BXR297D dostępna również z nadrukiem cyfrowym 
po jednej stronie z efektem przenikania obrazu.
#BXRZ297D płachta drukowana cyfrowo po obu 
stronach, nadruk odwrócony na lewej stronie.
#BXR297DD dwustronna płachta drukowana cyfrowo 
jednakowa jakość nadruku po obu stronach.

#PA510 dziecięca płachta gigantowa 55x40 z bardzo 
gęstej siatki w standardowych kolorach z możliwością 
nadruku sitodrukowego. Do wyboru trzy kolory lamówki 
wzmacniającej.
#PA511D dostępna również z nadrukiem cyfrowym po 
jednej stronie z efektem przenikania obrazu.
#PAZ511D płachta drukowana cyfrowo po obu stronach 
nadruk odwrócony na lewej stronie.
#PAZ511DD dwustronnana płachta drukowana cy-
frowo, jednakowa jakość nadruku po obu stronach.

#BXRZ297D płachta z wszyty-
mi rzepami dzięki czemu moż-
na łatwo dodawać lub zmie-
niać logo sponsora na różnych 
wydarzeniach sportowych.

#PA512,gigantowa płachta treningowa 
75x50 w standardowych kolorach, nadruk si-
todrukiem widoczny tylko po jednej stronie, 
obszyta czerwoną lamówką wzmacniającą.

#PA513D,gigantowa płachta treningowa 
75x50,nadruk cyfrowy na jednej stronie, nad-
ruk z efektem lustra na lewej stronie ok.70% 
mocy koloru, obszyta czerwoną lamówką 
wzmacniającą.

#PAZ513D, gigantowa płachta trenin-
gowa 75x50,czytelny nadruk cyfrowy po obu 
stronach, po lewej stronie obraz obrócony, 
obszyta czerwoną lamówką wzmacniającą.

#PAZ513DD, dwustronna gigantowa płachta 
treningowa drukowana cyfrowo, jednakowa 
jakość nadruku po obu stronach, obszyta czer-
woną lamówką wzmacniającą.



Płachty montowane na 
tyczkach bez prze-
gubu #PC160W i 

na kolanówkach 
z przegubem 

#ST40XB. 

Płachty skicrossowe i snowboardowe dostępne są w wie-
lu wersjach i możliwościach nadruku.

#SB631D slalomowa płachta 
skicrossowa i snowboardowa 
105x80x10 z cyfrowym nad-
rukiem, nadruk z efektem lustra na 
lewej stronie, brzegi wzmocnione 
lamówką.
#SBZ631D także w wersji z nad-
rukiem cyfrowym po obu stronach, 
odwrócony nadruk na lewej stronie.
#SB631DD dwustronna płachta 
drukowana cyfrowo, jednakowa ja-
kość nadruku po obu stronach.
#SB531DD dwustronna 
slalomowa płachta skicrossowa i 
snowboardowa 105x80x40 z cy-
frowym nadrukiem.
#SBZ731D pojedyncza płachta 
nadruk z efektem lustra na lewej 
stronie, inne cechy jak #SB531DD.
#SB530 pojedyncza płachta w 
standardowych kolorach z możli-
wością nadruku po jednaj stronie.

#SB831DD dwustronna snowboardowa płachta GS 
z homologacją FIS 130x100x20 z tunelem (40 cm) na 
kolanówkę.
A#SB830 również w pojedynczej wersji z materiału 
w standardowych kolorach z możliwością jednos-
tronnego nadruku sitodrukiem w jednym 
kolorze. #SB831D wersja #SB831DD 
z pojedynczego materiału z na-
drukiem cyfrowym.

#SB730 slalomowa płachta skicrossowa i snowboardowa z 
homologacją FIS 100x80x20 z tunelem (40 cm) na kolanówkę  
z materiału w standardowych kolorach z możliwością 
jednostronnego nadruku sitodrukiem w jednym 
kolorze.
#SBZ731D wersja pojedyncza  z nad-
rukiem cyfrowym po obu stronach, 
odwrócony nadruk na lewej 
stronie.

Wybór 
kolorów 
lamówek

#SX412 dziecięcy 
numer startowy 

#SX411 damski numer 
startowy skicross z 
homologacją FIS.

#SX410 męski numer  ski-

cross z homolgacją FIS.

#SX420 męski numer 
startowy skicross.
Często używany przez 
stewardów.

#SX421  damski 

numer  sskicross.
#SX422 dziecięcy numer  
skicross .Popularny jako ko-

szulka dla szkół narciarskich.

#SX423 dziecięcy numer 
startowy skicross XS. 
Popularny jako koszulka 

dla szkół narciarskich.

Nasze popularne skicrossowe numery 
startowe oferujemy w dwóch wersjach - 
jedną z nich jest wersja z homologacją FIS. 
Od kilku lat są one produkowane

na skicrossowe zawody Pucha-
ru Świata a oprócz tego są często 
używane przez szkółki narciarskie i 
przez obsługę stoku. 



#FP0.6+PC,L2,25 Płachta ostrzegająca o 
wym. 160x35cm z jednostronnym nadrukiem, z 
wszytymi  w tunele rurkami PCV na końcówk-
ach. Montaż najlepiej na dwóch tyczkach 
#PC160/31.

#SP571D płachta informacyjna o wym. 130x95 cm na-
druk po jednej stronie, montaż najlepiej na 
tyczkach #PC215/31. Dostępna także jako #SPZ571D 
z grubszego siatkowego materiału drukowanego po obu 
stronach, odwrócony nadruk na lewej stronie. Również 
jako #SP571DD z dwóch warstw materiału z nad-
rukiem na obu stronach.

#C551D płachta ostrzegawcza o wym.95x115 cm 
nadruk cyfrowy odwrócony, widoczny  na lewej stronie. 
Dostępna także jako #CZ551D z grubszego siatkowe-
go materiału drukowanego po obu stronach, odwrócony 
nadruk na lewej stronie. Również jako #SP551DD z 
dwóch warstw materiału z nadrukiem na obu stronach.

#SF561D płachty Start/Meta 
o wymiarach 70x170 cm, nad-
ruk cyfrowy po jednej, stronie 
montaż najlepiej na dwóch ty-
czkach #PC215/31. Dostępne 
także jako #SFZ561D z 
grubszego siatkowanego ma-
teriału drukowanego po obu 
stronach, odwrócony nadruk 
na lewej stronie. Również jako 
#SF561DD z dwóch warstw 
materiału z nadrukiem na obu 
stronach.

Ponieważ kierujemy własną produkc-
ją w 100% , decydujemy również o 
tym co i w jaki sposób produkujemy. 
Płachty informacyjne/ostrzegawcze 
są dobrane do indywidualnych 
potrzeb i życzeń klienta .

#SP580D płachta informacyjna o 
wymiarach 150x145cm,
montaż najlepiej na dwóch 
tyczkach #PC215/31.
Także dostępna  jako #SP580DD 
z dwóch warstw siatkowego ma-
teriału z nadrukiem cyfrowym po 
obu stronach.
Znaki - wypełnione pianką dru-
kowane cyfrowo . Dowolny nadruk 
z grafiką lub treścią wg potrzeb 
klienta.
#FUN40 trójkątny znak drogowy 
wypełniony pianką o wymiarach 
45x40x10 cm. 
#FUN41 kwadratowy znak dro-
gowy wypełniony pianką o wymi-
arach 44x40x10 cm.
#FUN42 kwadratowy znak  
wypełniony pianką o wymiarach 
120x40x10cm. Grafika dowolna. 

#SX1200 dopasowa-
na góra gumy 
do skicrossu. 
Rozmiary: XXS-XXL.

#SX1000 spodnie 
do skicrossu połąc-
zone z elastyczną 
koszulką z lycry na 
szelkach. Ochrani-
acze przeciwśniegowe 
po wewnętrznych 
stronach nogawek. 
Poszerzane nogawki 
od kolana w dół wg 
zaleceń FIS. 
Rozmiary: XXS-XXL.

Ponieważ przepisy doty-
czące ubrań do skicros-
su i snowboardu uległy 
zmianie, stworzyliśmy 
dwuczęściową gumę z 
wytrzymałego materiału 
spełniającego nowe 
wymagania (bez 
w e w n ę t r z n y c h 
ochraniaczy, dru-
kowane cyfrowo).

Wszystkie gumy skicrossowe 
sprzedawane przez nas 
w Szwecji i Norwegii będą 
miały z tyłu na stójce nad-
ruk „Go Anna Go” a 10 € z 
ich sprzedaży przekażemy 
na fundusz rehabilitacyjny 
byłej Mistrzyni Świata w 
skicrossie,Anny Holmlunds, 
która uległa poważnej kon-
tuzji.



Oferta Beyond-X zawsze była 
znana ze swojej plastyczności. 
Obecnie robimy jeszcze jeden 
krok dalej i oferujemy to co 
normalnie dostępne jest tylko 
dla kadry narodowej,  czyli 
całkowicie spersonalizowane 
gumy zawodnicze.      
Za dodatkową opłatą pomoże-
my  w opracowaniu unikalne-
go wzoru gumy . Wysokość tej 
dopłaty (więcej informacji u 
przedstawiciela Beyond-X )za-
leży od dokładności waszych 
instrukcji lub nawet goto-
wego projektu jaki może-
cie dostarczyć. Na tych 
stronach przedstawiamy kilka 
przykładów jak powstaje taki 
projekt – poczynając od maila 
od klienta, rysunku ,instruk-
cji lub kompletnego projektu 
graficznego dostarczonego do 
nas.
Czego potrzebujemy? Dobrego 
pomysłu i wizji co do rezultatu 
naszej produkcji. Informacji o 
kolorystyce, najlepiej konk-
retnych numerów z Pantonu 
PMS. Logotypów w formacie 
wektorowym, takim jak .ai lub 
.cdr. Formaty .png czy .jpg są 
niewłaściwe. 
Jeżeli musielibyśmy 
przerysowywać logo od zera 
,ponieważ nie mamy go we 
właściwym formacie,  będzie-
my za to pobierać dodatkową, 
godzinową opłatę.
Zalecenia FIS co do nadru-
kowanych na gumę reklam: 
całkowita powierzchnia logo 
sponsora nie może prze-
kraczać 350 cm2 (maksymal-
nie 100 cm2 na jedno logo).

UWAGA! Gumy uszyte są z materiału elastycznego
 i w kontakcie z szorstkimi powierzchniami ulegają 
zmechaceniom.Dlatego powinno się unikać kontaktu 
gumy z takimi powierzchniami (jak np. rzepami ale nie 
tylko).
Z zasady, na gumach z nadrukiem cyfrowym mechacenie
 może być bardziej widoczne niż na sitodruku.

Ponieważ nie 
będziemy pro-
dukować tych 
gum bez stan-
dardowych logo-
typów Beyond-X 
to dla sponsora 
pozostaje 
p o w i e r z c h n i a 
270cm2.

Które modele 
gumy mogą być 
tak drukowane? 
Ponieważ gumy 
te drukujemy cy-
frowo każdy z 
naszych modeli 
gumy może być 
użyty w takim 
projekcie.

I jak zwykle, 
przy nadruku 
cyfrowym, żeby 
zredukować do 
minimum 
ryzyko mechace-
nia,  sugerujemy 
użycie materiału 
w małym stopniu 
jemu ulegające-
mu.



Na sąsiadujcych 
stronach przedstawi-
amy kolejne cztery 
przykłady gum 
zaprojektowanych na 
potrzeby klienta – 
model slim-fit również 
jest odpowiedzią na 
takie potrzeby.

Materiał na gumy „mniej zmechaceń”.      
Ponieważ materiał na gumy jest 
bardzo elastyczny i często używany w 
ekstremalnych warunkach, mechace-
nie zawsze było ważnym problemem.
Coraz częstsze użycie cyfrowego na-
druku na gumach , który wykorzystu-
je mniej tuszu na materiale, sprawia 
,że problem powraca. Już od kilku 

lat oferujemy materiał, który 
nie ma homologacji FIS i jest 
minimalnie mniej elastyczny 
ale zdecydowanie mniej się 
mechaci. Obecnie 
szwajcarska firma Schoeller 
produkuje materiał z homolo-
gacją FIS nieomal tak samo 

elastyczny jak stary standar-
dowy materiał, który mecha-
ci się w niewielkim stopniu. 
I ten właśnie materiał 
sugerujemy na gumy z nad-
rukiem cyfrowym.

UWAGA! Gumy uszyte są z materiału elastycznego
 i w kontakcie z szorstkimi powierzchniami ulegają 
zmechaceniom.Dlatego powinno się unikać kontaktu 
gumy z takimi powierzchniami (jak np. rzepami ale 
nie tylko).
Z zasady, na gumach z nadrukiem cyfrowym mechace-
nie może być bardziej widoczne niż na sitodruku.

Naszą nową 
propozycją są gumy 
w wersji slim-fit, 
specjalnie zaprojek-
towane dla wyso-
kich i szczupłych 
zawodników. W 
szczególności młodzi 
narciarze skazani 
są na workowate 
gumy ponieważ nie 
rozwinęli jeszcze 
muskulatury przy-
chodzącej z wiekiem. 
Dzięki modelowi 
slim-fit unikną  
uczucia jeżdżenia 
w namiocie. Gumy 
dostępne z nad-
rukiem cyfrowym.

#BR236
Guma gigantowa z materiału z 
homologacją FIS z wyciągany-
mi ochraniaczami, model do-
pasowany , materiał bardziej 
odporny na mechacenia. 
Rozmiary:  S-XXXL.

#BR242 Guma 
gigantowa z wy-
ciąganymi 
o c h r a n i a c z a m i , 
model dopasowany 
, materiał bardziej 
odporny na mecha-
cenia. Rozmiary:  
XXS-XXXL.



Przedstawione tu gumy to zaledwie część 
naszej oferty gum z nadrukiem standardowym. 
Użycie sitodruku daje w efekcie żywe i głęboko 

penetrujące materiał kolory. Na-
druk sitodrukiem ogranicza wi-
doczność mechacenia, które za-
wsze towarzyszy użytkowaniu 
elastycznych materiałów.

Szyjąc 14 tysięcy gum 
rocznie jesteśmy 
prawdopodobnie ich 
największym produ-
centem na świecie.
Zaopatrują się u nas 
w gumy niektóre 
reprezentacje naro-
dowe podobnie jak i 
niektórzy z naszych  
konkurentów!
Jesteśmy znani z 
niezwykłej plas-
tyczności i bardzo 
wysokiej jakości.

BXR36 (BXR47 nadruk cyfrowy) Guma GS 
z homologacją FIS, z wyciągalnymi  ochra-
niaczami. Rozmiary : S-XXXL.

BXR38 (BXR49 nadruk cyfrowy) Guma DH 
z homologacją FIS, bez ochraniaczy. 
Rozmiary : S-XXXL.

BXR44 (BXR45 nadruk cyfrowy) 
Guma DH z nowego materiału, mniej 
zmechaceń, bez homologacji FIS, bez 
ochraniaczy. Rozmiary : XXS-XXXL.

BXR42(BXR43 nadruk cyfrowy) 
Guma GS z nowego materiału, mniej 
zmechaceń, bez homologacji FIS, 
z wyciągalnymi  ochraniaczami. 
Rozmiary : XXS-XXXL.



BF50  dopasowana bluza softshell z dwiema 
kieszeniami z boku i dwiema na piersi.

BF50b wersja BF50 z nadrukiem cyfrowym.

BF51 wersja BF50 z częściowym nadrukiem cyfrowym.

Odzież treningowa RTG występuje w rozmiarach XXS-XXL 
(rozmiary dostępne w tabeli dla gum i odzieży trenin-
gowej).

              Odzież treningowa RTG chroni narciarza 
w trudnych warunkach pogodowych a softshell 
stanowi nieprzewiewną ocieplającą warstwę. 
Dopasowany krój pomaga w utrzymani właści-
wej temperatury ciała,sprzyja treningowi i 
zapobiega wyziębieniom. Odzież treningowa 
RTG występuje  w standardowej kolorystyce, 
z częściowym lub całkowitym nadrukiem.

BF44 Spodenki  softshell za kolano. Kolory 
standardowe.

BF55 Spodenki  softshell . Kolory standardowe.

BF56 Spodenki  softshell. Nadruk na polach #2 i 
3 na zamówienie.

BF55b Spodenki  softshell w całości drukowane.

BF157 Nowe spodenki softshell. Kolory 
standardowe.

BF157b Nowe spodenki softshell. Nadruk na 
polu #2 na zamówienie.

BF47 Bezrękawnik ze stójką.
Dopasowany do ciała bezrękawnik z kieszenią na zamek 
na klatce piersiowej .Dostępny w standardowych kolorach.

BF48 Bezrękawnik 
Dopasowany bezrękawnik, może być noszony
pod kurtką, a nawet pod gumą. 

BF48b drukowana na zamówienie wersja BF48.

Odzież treningowa 
dostępna jest w 
rozmiarach 
XXS-XXL. 
Dodatkowe szelki 
B299 pasują do 
wszystkich  modeli 
spodenek.



60cm high part-print net, 10m.

20m part-print net #PP1.2+PC,L20.

60cm high part-print net, back side.

#PP1.2+PC,L15, part-print net 
1,2m high and 15m long with PC-
poles. Contains three digitally print-
ed sections, each 2,5m.

These printed net 
are available 
in 120, 60 and 
35cm heights.

On partly print-
ed net usually ev-
ery second seg-
ment is printed 
and every second 
section in unprint-
ed regular C-net, 
available in Red, 
Blue or Black.

#FP1.2+PC,L15, full-print net 
1,2m high and 15m long with 
PC-poles. Contains six digitally 
printed sections, each 2,5m.

Back side on 
#FP1.2+PC,L5 nets Printed section, back side.

Back side
of a 5m

printed net.
A tunnel sewn
on back side.

1,2m high fully printed nets 7,5m long, 
where two tunnels are sewn on back 
side to not interfere with the print.

Net pole tunnels in PVC- coat-
ed woven can be ordered in 
red, blue, black, white, yellow, 
green or orange.

These C-net can also be ordered 
as fully printed net, where all 
2.5m sections are printed.

Lengths available from 2.5m up 
to maximum 20m length.

In case of very long logos we can 
print continues printed section of 5 
or even 7.5m length. The pole tun-
nels will then be sewn on to the back 
side of the net, still every 2.5m, and 
will not interfere with the logo.

These net ar printed from both 
sides, with same bright prints on 
backside, but there appearing 
mirrored. Offering great logo 
recognition from both sides of 
the net.

Our Digital printed C-net have 
quickly become a great and 
cost efficient way to guide 
and inform guests, or use for 
marketing.

Since it is possible to sell 
marketing space on these net 
they can, instead of costing 
money, become a source of 
income.

• These nets look great, and 
are very easy to work with.

• They allow wind to pass 
through.

• The double sided prints 
show logos from both sides. 
Although mirrored on back 
side.

This product is a Beyond-X in-
vention, and is under constant 
development. Latest signs of 
this are the ZIP-on solution, 
as well as the Steel metal 
platforms.

Production takes place in our 
own factory, which makes us 
extremely flexible. For more 
information, contact our rep. 
in your area.



#MP2000, 
steel platform.

1,2m fully printed
net 2,5m long. Mounted 
on two steel platforms.

1,2m fully printed net 5m long. Monted 
in an angle using three steel platforms.

1,2m part-print net with black Eventfence between prints and 
yellow pole tunnels. 15m long (one section in end is rolled up).

1,2m part-print net 10m long, monted on lawn 
with drill holes for poles, like mounting in snow.

1,2m fully printed net 7,5m long, mount-
ed in angle using four steel platforms.

Net zip-on joint.
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2,5m zip-on net on two steel platforms.

Proper net mounting

A well stretched 
net is a good look-
ing net. To accom-
plish this, the pole 
mounting holes 
should be drilled 
at a slight angle 
inwards, so the 
net needs to be 
stretched before 
inserted in to the 
hole. The spring 
tension in the pole 
will help keep the 
net stretched.

Our ”Zip-on” net 
system joins net 
sections with pole 
tunnels by means 
of a coil zipper. 
This enables re-ar-
ranging of net 
sections, replace-
ment of a section 
if needed, as well 
as assembly of a 
net to any desired 
length, divided in 
to 2.5m segments.

Steel platforms:
MP2000For summer use, the least expensive way 

of mounting, is to do like in the winter, 
drill holes in the ground. If for some rea-
son this is not possible, our new 20 kg 

steel platform offers a solution 
for easy and stable mounting, 
even in relative windy condi-
tions. If necessary, additional 
weight can be added on to 
the platform.
The mounting steel pipe fits in-
side our 35mm PC-poles, that 
we recommend should be used 
for mounting of all of our C & 
B-net. These offer a perfect 
tension for net mounting. As 
well as a large surface against 
the snow, that makes the net 
stay looking nice all day.

63cm poles 
for 60cm high 
net mount-
ed on steel 
p l a t f o r m . 
95cm poles 
for same net 
mounted in 
snow.

123cm poles for 
mounting of 120cm high 
net on steel platform. And 
160cm poles for same net 
mounted in snow.

Printing photos on to these digital 
printed C-net, works excelent.

ZIP-on 1,2m high fully printed 2,5m long section: FP1.2Z.L2.5

ZIP-on 1,2m high standard unprinted 2,5m long C-net section: ZSF1.2/L2.5

ZIP-on 1,2m high pole tunnel with two zippers and PC-pole: EPZ1.2/1.23

ZIP-on 0,6m high fully printed 2,5m long section: FP0.6Z.L2.5

ZIP-on 0,6m high standard unprinted 2,5m long C-net section: ZSF0.6/L2.5

ZIP-on 0,6m high pole tunnel with two zippers and PC-pole: EPZ0.6/0.63

Digital printed 1.2m high C-net with PC poles:
#FP1.2+L2.5 WP, Fully printed 1.2x2.5m net section with pole 
tunnels and PC-poles.
#+FP1.2x2.5 WP, Add-on fully printed 1.2x2.5m net section, 
with pole tunnel and PC-pole.
#+PF1.2x2.5 WP, Add-on unprinted 1.2x2.5m Polyfence 
section, with pole tunnel and PC-pole.

Digital printed 0,6m high C-net with PC poles:
#FP0.6+L2.5 WP, Fully printed 0.6x2.5m net section with pole 
tunnels and PC-poles.
#+FP0.6x2.5 WP, Add-on fully printed 0.6x2.5m net section, 
with pole tunnel and PC-pole.
#+PF0.6x2.5 WP, Add-on unprinted 0.6x2.5m Polyfence 
section, with pole tunnel and PC-pole.

Fully printed 0,35m high C-net with PC poles:
#FP0.35+L2.5 WP, Fully printed 0.35x2.5m net section with 
pole tunnels and PC-poles.
#+FP0.35x2.5 WP, Add-on fully printed 0.35x2.5m net 
section, with pole tunnel and PC-pole.

35mm PC-poles:
PC160/35
PC123/35
PC95/35
PC63/35



Our wide range of 
bibs, gate panels, 

tents, beach flags, 
printed net and ban-
ners lends itself well 
for attractive arena 
building. This page 
merely shows three 
examples of products 
joined in to an arena 
building project. The 
possibilities are how-
ever limitless!

Sail XL Sail L Sail M Sail S Shark XL Shark L Shark M

Ground 
anchor

Ground/
snow screw

Beach flags in 3 shapes, 
available in 3 or 4 sizes.

Ground 
platform

X-foot

Shark L
with X-foot

Drop XL Drop L Drop M

#F560, XL composite antenna, fits all size XL flags.
#F430, L composite antenna, fits all size L flags.
#F360, M composite antenna, fits all size M flags.
#F290, S composite antenna, fits all size S flags.

A complete beach flag require flag, antenna and foot/anchor.

Digital printed banners, in same 
fabric used for digital printed net. 
But here printed only from one side. 
Let wind pass through. Equipped 
with metal grommets. Maximum 
height 1.45m and up to 100m in 
length. Price/m2.

20cm elastic loop 
for simple mount-
ing of banner on 
B-net or similar.

Printed banners 1.45 x 5m (7.25 m2), 
mounted with 14st elastic loops.



P1.2+FG.L15

P0.6+FG.L10

P0.3+FG.L20

P0.3+PC.L20

S1.2+PC.L10

120cm high Polyfence (1x1cm mesh).
50m roll PF1.2 L50

With sewn in tunnels every 2.5m.
5m  P1.2+L05 7,5m P1.2+L7.5
10m  P1.2+L10 15m  P1.2+L15
20m  P1.2+L20

With 160cm PC-poles every 2.5m, inside 
sewn tunnels.
5m  P1.2+PC,L05 7,5m P1.2+PC,L7.5
10m  P1.2+PC,L10 15m  P1.2+PC,L15
20m  P1.2+PC,L20

60cm high Polyfence
50m roll PF0.6 L50

With sewn in tunnels every 2.5m.
5m  P0.6+L05 10m  P0.6+L10
20m  P0.6+L20

With 95cm PC-poles every 2.5m, inside 
sewn tunnels.
5m  P0.6+PC,L05 10m  P0.6+PC,L10
20m  P0.6+PC,L20

30cm high Polyfence
50m roll PF0.3 L50

With sewn in tunnels every 2.5m.
10m  P0.3+L10 15m  P0.3+L15
20m  P0.3+L20

With 160cm PC-poles every 2.5m, inside 
sewn tunnels.
10m  P0.3+PC,L10 15m  P0.3+PC,L15
20m  P0.3+PC,L20

60cm high Snowfence (6x4cm mesh)
50m roll S0.6 L50

With sewn in tunnels every 2.5m.
10m  S0.6+L10 15m  S0.6+L15
20m  S0.6+L20

With 95cm PC-poles every 2.5m, inside 
sewn tunnels.
10m  S0.6+PC,L10 15m  S0.6+PC,L15
20m  S0.6+PC,L20

120cm high Snowfence (6x4cm mesh).
50m rulle S1.2 L50

Med insydda tunnlar varje 2.5m.
5m  S1.2+L05 7,5m S1.2+L7.5
10m  S1.2+L10 15m  S1.2+L15
20m  S1.2+L20

Med 160cm P35mm Polykarbonatkäppar 
varje 2.5m innuti sydda tunnlar.
5m  S1.2+PC,L05 7,5m S1.2+PC,L7.5
10m  S1.2+PC,L10 15m  S1.2+PC,L15
20m  S1.2+PC,L20

Beyond-X C-net comes in 
different colors, mesh size, 
heights and lengths. On roll, 
with sewn pole tunnels and 
with mounted poles.

#44054 Polyfence hook 
for 31mm PC-pole.
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All our C-net with 35mm PC poles can also 
be mounted on steel platform #MP2000, 
see page  53.

120cm high Coarse-
fence (12x12cm 
mesh).

25m C1.2 L25 , net on 
roll, available in red or 
blue.

25m C1.2+ L25 , 
Coarsefence with sewn 
tunnels every 2.5m, in 
red or blue.

25m C1.2+PC.L25 , Coarsefence with sewn tunnels every 2.5m, 
in red or blue, with 160cm 35mm PC-poles, inside sewn tunnels.

25m C1.2+ FG.L25,  Coarsefence with fibreglass poles every 
2.5m, including plastic hooks.



#BNH10
B-net hook.

Very durable UV-re-
sistant blue or red 
2 x 20m B-net with 
5cm mesh openings.

#SPA2x20

#NRW01with 
B-net being 
rolled up in 
process.
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#NRW01, Manu-
al B & C-net roll-
up device saves 
lots of work & 
time. Can be fork 
lifted.

Safety mattresses in 
structured anti-slip 
fabric, ultra-sonic 
welded, heavy duty 
webbing and easy to 
use plastic buckles. 
Filled via zipper, with 
closed cell tube foam 
offering maximum im-
pact absorption yet 
very light weight, and 
easy to fit around ob-
jects, made even eas-
ier by slanted corners.

For optimal function B-net 
should be mounted according to 

FIS recommendations. Be aware, there 
are no FIS rules, only recommendations. 

It is the TD at each competition event that 
determines what will be safe during given cir-
cumstances. Speed and terrain may require 2 
or even 3 layers of  B-net. If  not enough room 
to fit required number of  B-net, A-net may be 
required. In case of  parallel B-net being used 
they should be less than 0.5m, or more than 
2m apart, so that no competitor is ejected 
by the first B-net, over the following net. And 
B-net must overlap one another to avoid com-
petitors escaping between two net.

#SM1x2-08
1 x 2m, 8cm thick 
mattress.

#SM1.5x2-08
1.5 x 2m, 8cm 
thick mattress.

#SM2x2-08
2 x 2m, 8cm 
thick mattress.

Available also with 
sewn-on Velcro stripes 
60x120cm. Enabling 
adding of  digital print-
ed advertizing banners 
on front of  mattress.

#SM+V1x2-08
1 x 2m, 8cm thick 
mattress with sewn on 
Velcro.

#SM+V1.5x2-08
1.5 x 2m, 8cm thick 
mattress with sewn on 
Velcro.

#SM+V2x2-08
2 x 2 m, 8cm thick 
mattress with sewn on 
Velcro. 
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Fortex hose

AL30

Nozzles

#WIB100

#WIB100. The 
ultimate in wa-
ter injection beam 
technology. Alumi-
num construction what 
weights a mere 20 
kg. Includes 44 nozzles 
welded permanently in 
to the beam interior. Noz-
zles will never need to be 
replaced. For easy transport 
handles are fold-
able, and con-
sists of two halves. 
Quick and easy as-
sembly. No tools needed, and 
no lose parts that can be lost. 
4.4m total length. Cam lock 2" 
connections in both ends.

#WIB110. Optional 2.1m 
long beam extension, includes 
19 nozzles and extends total 
beam length to 6.5m.

#WIB130. Optional Cam 
lock 2" 90° bend.

#WIB 150. Optional 
Formtex 2" cam-lock 
1.3m hose, with protec-
tive metal spiral. Used 
to connect two injection 
beams in series.

#WIB120. Cam loc 
2" end plug. 

#WIB 140. Optional 
cam lock AL31 valve.

Water injection beam
Water injecting training and competition 
slopes is becoming increasingly common. It 
creates a deep and hard, yet gripping sur-
face that results in great training conditions 
as well as fair competition also with high 
start numbers.  
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Delimiting poles in durable Polycarbonate 
are offered in a number of versions. With-
out or with 30 or 80cm long bright orange 
top markings, as well as with a reflex stripe 
that enhances night visibility for snowcat 
drivers.

Odzież dla pracowników 
ośrodków narciarskich 
dostępna jest w kilku 
wariantach. Na tej stronie 
można zobaczyć  ubra-
nia używane przez szkoły 
narciarskie lub obsługę 
wyciągów. Wszystkie są 
niezwykle funkcjonalne i 
wytrzymałe, można je pro-
jektować kolorystycznie na 
kilka milionów możliwoś-
ci, dodawać hafty, nadruki i 
naszywki. Można je zama-
wiać w wersji nieocieplanej 
„shell” lub z ociepleniem. I 
można je zamawiać przez co 
najmniej 3 lata.

B227 Ocieplana kurtka nar-
ciarska. Dostępna również w 
wersji bez ocieplenia B227-. 
Obie wersje można drukować 
na zamówienie w części #3 
jako B227b i B227b-. 
Rozmiary: XS-XXL.

B227W wersja damska 
wszystkich modeli B227.

B228 uproszczona wersja 
B227, mniej szwów i pól doboru 
koloru.

B418 Spodnie ocieplane 
rozpinane na całej długości, 
dostępne również w wersji 
B419 bez zamków. Obie wersje 
można drukować na zamówie-
nie w części #2 jako B418b i 
B419b.

B419R wersja ze wzmocnie-
niem na kolanach.
Rozmiary: XS-XXXL. 
Rozmiary S-XL również dostępne 
w wersji dłuższymi i krótszymi 
nogawkami ( +/- 5cm).

B418W (B419W) wersja dams-
ka wszystkich modeli B418/419.



Jesteśmy dumni z tego, że 
jesteśmy oficjalnym dostawcą 
odzieży dla służb ratowniczych 
w Szwecji i Norwegii. Kolekc-
ja powstała we współpracy ze 
służbami ratowniczymi po to 
aby uwzględnić w produkcji ich 
specyficzne potrzeby i stworzyć 
najlepszy zestaw odpowiedni 
dla  ich pracy.

Wytrzymała odzież dla 
pracowników ośrodków 
narciarskich – 
funkcjonalna i łatwo 
rozpoznawalna.
Kurtki i spodnie można 
zamawiać z ocieple-
niem lub bez oraz bez 
ocieplenia z podpinką.

BF80b Bluza softshell.

BF86b  Bezrękawnik softshell.

BF80Wb Bluza softshell dams-

ka.

BF86Wb  Bezrękawnik softshell 

damski.

BF81b dopasowana bluza 

softshell.

BF87b dopasowany bez-

rękawnik softshell.

Ql550  - pikowane ocie-
plenie mocowane na napy. 
Rozmiary: XS-XXXL.

Ql551- pikowane ocieple-
nie mocowane na napy. 
Rozmiary: XS-XXXL. 
Ql519  pikowane ocieple-
nie mocowane na napy. 
Rozmiary: XS-XXL.

B299 Szelki.
Dodatkowe szelki, pasują do 
wszystkich spodni.
Rozmiary :
130cm (spodnie 120-150)
175cm (spodnie160-M)
220cm (spodnie L-XXL)

B291/B292 Kaptur.
Przypinany do kołnierza 
na napy, wiele możliwości 
regulacji.B292 ocieplany
Rozmiary:
130 (pasuje do 120-140)
160 (pasuje do150-170)
S (pasuje do XS-M)
XL (pasuje do L-XXXL).

BA550  Kurtka ocieplana.
BA550-  Kurtka nieocieplana.
BA550W  Kurtka ocieplana damska.
BA550W- Kurtka nieocieplana damska.
BA560 Dłuższa kurtka ocieplana.
Dostępna w milionach kolorystycznych kombinacji 
dzięki naszemu niezwykle plastycznemu systemowi 
doboru kolorów. Ta sama kurtka jest bazą dla kolekcji 
służb ratowniczych (strony 44/45). Dobrze wyposażo-
na, z licznymi kieszeniami. Można ją zamawiać z 
kołnierzem przeciwśniegowym lub jako kurtkę nieocie-
planą typu „shell” z napami do mocowania pikowanej 
podpinki.
Dodatkowy kaptur B291/292.
Rozmiary: XS-XXXL. 

BA518SP  Spodnie ocieplane.
BA519SP  Spodnie ocieplane wysokie.
Bardzo popularne spodnie trenerskie. Prawdopodob-
nie najlepsze na rynku! Tych właśnie spodni używa-
ją służby ratownicze w Szwecji, Norwegii i Finlandii. 
Model taki sam jak BA517 ale z dodanymi uchwytami 
na śrubokręt, kieszeniami na udach, podwójną warst-
wą materiału na siedzeniu i kolanach, ochraniaczami 
na kolanach i wentylacją zapinaną na zamek.

SX420 
Drukowana koszulka identy-
fikacyjna dla pracowników 
szwedzkich, fińskich i norwes-
kich ośrodków narciarskich.

R37 Duży, nieocieplany 
płaszcz trenerski z kap-
turem, przeznaczony do 
noszenia na kurtkę, jako 
dodatkowa warstwa 
ochronna przy szczególnie 
niesprzyjających warunk-
ach atmosferycznych. 
Rozmiary: XXS-XXL.

#SX420



Nasza oferta hokejowa składa 
się z kilku rodzajów koszulek i 
getrów hokejowych, które moż-
na uszyć z różnych materiałów. 
Wszystkie mogą być drukow-
ane cyfrowo bez wymagania 
minimalnego zamówienia. Czas 
dostawy 3-4 tygodnie. Oferta 
motocross, enduro i BMX pow-
stała na podobnej zasadzie i 
wszystkie koszulki są drukowane 

cyfrowo.
Ponieważ posiadamy 
własną fabrykę , na 
jej terenie mamy roz-
budowaną drukarnię i 
mamy 

długoletnie 
doświadczenie w 
produkcji zawod-
niczej odzieży alpe-
jskiej, naturalnym 
krokiem było poszer-
zenie naszej oferty 
na inne dyscypliny 
sportowe. Hokej na 
lodzie był pierwszy 
a obecnie wprow-

adziliśmy również 
BMX, enduro i mo-

tocross. Kolejnymi 
będą piłka noż-
na i bandy. Naszą 
ofertę charakteryzu-

je  wysoka jakość i 
plastyczność, moż-

liwość 
p o w t a r z a n i a 
zamówienia przez 
klika sezonów bez 

wymagań mini-
malnych zamówień. 

To się po prostu 
opłaca.

MC20 koszulka BMX, 
rozmiary: XXXS-XXXL.

MC31  koszulka motocross, 
rozmiary: XXXS-XXXL.

MC32 koszulka motocross stretch, 
rozmiary: XXXS-XXXL.



Beyond-X odróżnia się od 
konkurencji posiadaniem 
własnej fabryki, czym może 
się poszczycić niewiele firm 
w tej branży.

Firma B-stedt Polska pow-
stała w 1999 po to aby 
sprostać naszym niezwykle 
elastycznym potrzebom, 
które nie są dostępne w 
innych fabrykach.
I chociaż prowadzenie 
przedsiębiorstwa z zatrud-
nionymi 70 pracownikami 
wymaga ogromnych na-
kładów pracy,  lokalizacja 
wewnątrz Unii Europejskiej 
daje nam obecnie prze-
wagę i możliwość produkcji 
odzieży i innych wyrobów 
w krótkim czasie i bez min-
imalnych ograniczeń ilości 
zamówienia.
Co ma ogromne znaczenie 
przy produkcji np. numerów 
startowych, płacht gigan-
towych czy drukowanych 
siatek.
Jesteśmy światowym lider-
em w produkcji gum zawodniczych. 
Nasza fabryka ewoluuje – nie tylko 
szyjemy odzież ale również druku-
jemy  sitodrukiem i cyfrowo, mamy 
pracownię hafciarską a także pro-
dukujemy tyczki slalomowe i siatki 
B i C.
I oczywiście produkujemy również 
dla kilku naszych konkurentów!

#FUN20 kids foam core turn-
ing aid with all digital printed 
fabric cover. H100xW60x-
10cm thick. Preferable mount-
ed on two snowboard stubbies.

#FUN40 triangular kids foam 
core road sign shaped turn-
ing aid with all digital print-
ed fabric cover. 
45x40cm and 
10cm thick. Pref-
erable mounted 
on #PC160W 
poles.

#FUN41 same 
as #FUN40, but 
with rectangular 
shape 40x40cm.

#FUN30 kids foam core turning 
aid stump with all digital printed 
fabric cover. H45 cm and 30cm 
diameter. Preferable mounted 
on one snowboard stubbie.

Should a cover 
become damaged 
can it easily be re-
placed by a new 
one, instead of ex-
changing the en-
tire product. This 
program is under 
continues devel-
opment.
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Our FUNSKI program offers 
a large range of different 
kids turning aids. Many of 
these items offer full digital 
custom printing, without or-
der minimums. Prints shown 
in this catalogue are mere 
examples of what we have 
produced up to date.



#BM17 Brush 
marker turning 
aid. 17cm long 
bristles. 14mm ø 
base. Available 
in red, blue & 
green.

#BG25 Brush 
gate turning aid. 
25cm long bris-
tles. 30mm diam-
eter base. Avail-
able in red, blue, 
green & pink.

#STUMPIE 85cm 
long 35mm ø mesh 
tube with bottom 
brush that makes 
the Stumpie func-
tion like a brush 
base, and makes 
the Stumpie stay 
put in the snow.

#FUN68
Partially digital printed kids tunnel, 2.5m long with a 3.7m 
tunnel arch. Mounted on a frame of 25mm ø PC-tubes 
with 40mm ø hose mounted at each end. The PVC-coat-
ed none-printed fabric areas are available in colors red, 
royal blue or black.

#FUN66 same large tunnel as #FUN68, where the print-
ed net has been substituted with Polyfence PC-net avail-
able in red, royal blue or black.

#PP0.6+L10, 60cm high, 10m long partial digital printed C-net, with 4 x 
2.5m segments divided by pole tunnels. Great for dividing kids ski 

school area to keep kids in place, but allow instructors 
to easily step over the net from one 

area to the other.

# S F 5 6 1 D D , 
70x170cm size start/
finish gate panel with double 
layers of digital printed fabric. Prefera-
ble mounted on two #PC215/31 poles.

Also as #SF561D, with one layer digital 
printed fabric where print will 
appear mirrored on 
back.

#FUN60. Polyfence net tunnel 
with PVC coated fabric along 
bottom edges. 2.5m long with 
2.7m tunnel arch. Mounted on 
25mm Polycarbonate poles, 
40mm ø hose mounted on each 
pole ending.

#FUN62 like 
#FUN60, except 
here with digitally 
printed net areas.

#FUN35 kids 
foam core turning 
aid with all digital 
printed fabric cov-
er. H80 x ø15 cm 
diameter.  Needs 
to be mounted on 
preferable pole 
#ST40HB.

Many of our different gate panels 
can be used to create fun and great 
looking kids ski areas.                                    



Prezentowane tabele są tylko wskazówkami. 
Ze względu na bardzo różnorodne wyobraże-
nia o idealnym dopasowaniu,
dla zamówień klubowych polecamy zwróce-
nie się do lokalnego dystrybutora w celu 
uzyskania kolekcji próbnej lub wzorcowego 
stroju.

Size

XXXL
XXL
XL
L
M
S

XS
XXS
170
160
150
140
130
120

Height
cm

190-195
185-190
180-185
175-180
170-175
165-170
160-165
155-160

170
160
150
140
130
120

Weight
kg

110-120
100-110
90-100
80-90
70-80
60-70
50-60
40-50

60
50
40
35
30
25

Chest
cm
132
124
116
108
100
92
84
76
84
79
74
69
65
61

Hips
cm

130
122
114
106
98
94
90
88
83
78
73
68
64

Inseam
cm

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

Kurtki & Spodnie*

Size

XXXL
XXL
XL
L
M
S

XS
XXS

Height
cm

190-195
185-190
179-185
173-178
162-170
146-160
130-145
110-125

Weight
kg

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

Gumy i odzież treningowa*
Size

XXL
XL
L
M
S

XS
XXS

Height
cm

187-200
180-187
175-180
170-175
163-170
150-163
137-150

Weight
kg

>95
85-95
75-85
65-75
52-65
40-52
<40

Polary*

Tabele rozmiarowe

#FUN90 Arch. 3.5m long 
25mm Ø PC-poles with 
40mm ø hose endings at 
each end.  The arch can 
easily be divided in smaller 
sections foe easy transport 
and storage. Available in 
blue or red.

#FUN10 Kids foam core lift entrance 
arch, with digital printed fabric cover. 
W120xH140cm and 30cm thick. Mount-
ed in snow with two poles of choice.

#33010012 30m long 
Signal lint. 12mm rope 
with red blue & yellow 
flags in PVC-coated 
fabric.

**UWAGA !!!
Przybliżone wymiary!

Sweden (Headquarter):
B-stedt of Sweden AB
Håkanbol Station
693 92 Degerfors / SWEDEN
Phone: 0586-922 02
E-mail: b-stedt@b-stedt.se
Web: www.beyondx.se

Australia / New Zealand:
Hodkinson Holdings
Unit 15, 1 Suakin St
Pymble NSW 2073/Australia
Phone: 02 809 142 28
E-mail: colin@beyondx.com.au
Web:  www.beyondx.com.au

Austria:
Frandl Sports
Wolfgang Frandl
Glaneckerweg 1
5400 Hallein / Austria
Mobil: +43-664-516-7876
Phone: +43-6245-70539
E-mail: info@frandl-sports.com
Web: www.frandl-sports.com

Belgium:
Jerimmo - Jeroen Van den Bogaert
Hulststraat 25
2500 Lier
Phone: +32/494 60 14 14
E-mail: jerkevdb@yahoo.com

Canada:
Beyond-X Canada
Dan Ronsky
117 Straddock Terrace SW
Calgary AB, Canada T3H 2T4
Phone: (403) 240-1263
E-mail: info@beyondx-canada.com
Web: www.beyondx-canada.com

Croatia / Macedonia:
STI d.o.o.
Mikuliceva 27
HR-10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia
Phone: +385-1-4628-150
Fax: +385-1-4635-123
E-mail: ivucinic@sti.hr
Web: www.sti-sport.com

CYPRUS 
TCM Investments  LTD 
Vavilonos 33
M. Geitonia
4007 Limassol
Phone : +357 25 724 850
E-mail: ch.papamichael@cytanet.com.cy

Denmark:
Steep & Deep
Kongevejen 347
2840 Holte / Denmark
Phone : 4542 3200
E-mail : frank@steep-deep.dk

Finland:
B-stedt of Sweden AB
Håkanbol Station
693 92 Degerfors
SWEDEN
Phone: +46 586-922 02
E-mail: b-stedt@b-stedt.se
Web: www.beyondx.se

France / Switzerland:
Scansport
963 Route de Bellevue
01280 Prevessin Moens
Phone: +33 613 203 939
+33 613 204 003
E-mail:  info@scansport.net
Web: www.scansport.net

Germany:
Ski Man Sportfachversand
Pulvermühlweg 91½
D-87439 Kempten (Allgäu)
GERMANY
Phone: 0831-540944-1
E-mail: info@ski-man.de
Web: www.ski-man.de

Greece:
Board Generation
4-6 Agg, Sikelianou str.
11525 Athens / GREECE
Phone: 0030 210 6713879
Fax: 0030 210 6777481
E-mail: boardgen@otenet.gr
Web: www.boardgeneration.gr

Hungary:
Tiborc Laszlo
1039 Budapest
Hunyadi u. 25.
Phone: 06 30 458 6179
E-mail: nordacom@t-online.hu

Iceland:
Reisum.is/Stefán Einarsson ehf
Fríða Stefánsdóttir
Móasíða 7c
603 Akureyri
Phone: +354 899 09 13
E-mail: reisum@simnet.is

Italy:
Eurogripp srl
Via Roma 1
38038 Tesero (TN) / ITALY
Phone: 0462 813 030
E-mail: info@eurogripp.com
Web: www.eurogripp.com

Latvia / Lithuania / Estonia / 
Ukraine:
SIA CSS-ALPINE
Stacijas 26 A
LV-2150 Sigulda / LATVIA
Phone: +371 2925 2576
E-mail: ski@latnet.lv

Norway (north of Sogne-
fjorden):
Tor-Arne Tiber-Olsen
Åslivegen 33
9016 Tromsö / NORWAY
Phone: 970 742 36
E-mail: beyond-x.norge@hotmail.com

Norway (south):
B-stedt of Norway AS
Håkanbol Station
693 92 Degerfors / SWEDEN
Phone: +46 586 922 02
Mobile : +47 455 001 25
E-mail: b-stedt@b-stedt.se

Poland (clothing):
Beyond-X Polska
Agata Iwanicka
ul. Piechoty 3
52-213 Wroclaw / POLAND
Phone: +48 665 88 77 01
E-mail: info@beyondx.pl
Web: www.beyondx.pl

Poland (poles & net):
Malczewski Sport
Marcin Malczewski
ul.Br.Czecha
34-500 Zakopane/POLAND
Phone: +48 (609) 603 034
E-mail:malczewskisport@gmail.com
Web: www.malczewskisport.pl

Romania
SC Alpin Ski Sport Arieseni Srl
Sat Bubesti, 88A Arieseni
Jud Alba, Romania, 517040
Mobil: 0744-322 071
Email: 
contactalpinski@yahoo.com

Russia/Belarus:
Beyond X Russia

CMS “Olimpiec”
Ivakino
Gorodskoi okrug Khimki
Moscow Region, Russia
141400 / RUSSIA
Phone: +7903 787-5206 (Garments)
Phone: +7903 176-2299 (Poles/ Nets)
E-mail: info@beyondx.ru
Web: www.beyondx.ru

Slovenia / Serbia / Bosnia /
Monte Negro / Macedonia:
Rodeo Team d.o.o.
Koroska cesta 53
Kranj 4000 / SLOVENIA 
Phone: +386 4 20 15 400
Fax: +386 4 20 15 401
E-mail: damian@rodeoteam.si

Spain / Andorra / Portugal:
BEYONDX SPAIN
C/Donato Argüelles,16,7ºD.
33206 GIJÓN (Asturias) / SPAIN
Phone: +34 985 364 019
E-mail: vesthold@vesthold.es

Turkey:
Eskapi Kar Sporlari Tic. Ltd. Sti.
Ataturk cad. Pitrak Sok. 16 A
Anadolu Hisari
Istanbul / TURKEY
Phone: 90 216 4657755 
Fax: 90 216 465 7590 
E-mail: hseverge@turkski.org

UK / Ireland:
Incline Sports Ltd.
Hillside Barn
Old Pentland Road, Damhead
Edinburgh EH10 7EA / SCOTLAND 
Phone: +44 (0)131-44 55 066
Fax: +44 (0)131-44 55 077
E-mail: info@inclinesports.co.uk
Web: www.inclinesports.co.uk

USA:
Reliable Racing Supply
643 Upper Glen Street
Queensbury, NY 12804
Phone: (800) 223-4448
Email: 
customapparel@reliableracing.com




