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Lager 157 SKI TEAM –

SKIGO samarbetspartner och enda vallaleverantör

Den nya karatäristiska färgen på Skruvtrugan är ytterligare ett
signum på den ”röda tråd” som bolaget nu introducerat.

Trugan har en adapter som finns i både 8mm och 10mm (sitter
på alla nya Stavar från Vasa och uppåt). Du välja på Racetruga,
Medium Truga och Snö Truga.
Dessutom finns Holk för
rullskidor.
Hela rangen finns komplett
i butikerna från våren 2018,
vilket innebär Flexibilitet till
Max!
Allt i den klassiska färgen
Helium Blue!

Skigo har under de senaste åren utvecklat sina vallor till absolut högsta nivå. Skigos och Christer Majbäcks utvecklings och
testarbete är gediget och vi vet att vi får de absolut bästa vallorna
under skidorna. Det är något vi i Lager 157 Ski Team verkligen
sätter ett högt värde på.
En annan sak vi verkligen uppskattar med samarbetet är närheten som finns till Skigos utvecklingsarbete. Vi känner att vi är
med och utvecklar vallorna så att de blir ännu bättre.
Början av säsongen har verkligen visat oss att Skigo är på rätt väg
med sin nya serie och det känns verkligen tryggt att ha med sig
in i vintern.
Anton Järnberg, Sportchef Lager 157 Ski Team

NEBULOSES RANGE –
PREMIÄR på olympiska spelen.
Vissa delar helt nykonstruerade.

Till Säsongen 17/18 kommer vi att lansera
en helt ny range! Både design och till viss
del konstruktion har utvecklats och stavarna har fått en helt ny betydelse i modern
skidåkning!
Rangen hittar ni på vår hemsida, där kan
man läsa mer om respektive stav. Någon
modell av de dyrare har fått nya fibrer av
kolfibrer, och någon har förstärkts! Allt
arbete gått ut på att hitta en optimaliserad
pendel, låg vikt och en relevant styvhet!
Vi känner att vi lyckats bra, dessutom är
rangen marknadsmässigt synlig i spåren.
Den nya skruvtrugan har äntligen blivit
klar (3 olika att välja på) och givetvis så
har vi vår omåttligt populära BOA rem
i handtaget. Den nya 1.0 kommer bli en
”kioskvältare”

MILJÖARBETET
Vi rusar mot en framtid med allt mer
restriktioner med Fluoret i vallorna och
det går inte en dag i fabrikationen utan att
Christer och hans mannar ställs inför frågor i nya molekylkedjor och blandningar.
Vi är på spåret och ligger mycket väl framme och den dag då myndigheterna säger
att det är dags att starta avvecklingen då är
SKIGO ett av företagen som är bäst rustat.
Vi har idag material runt om i världen hos
utvalda team och personer för att testa så
att materialet funkar i alla snötyper!
Vi är trygga i denna fas i arbetet och ser
med tillförsikt framåt.
”Det finns större utmaningar än detta i
utvecklingen, men det håller jag för mig
själv så länge” säger Christer Majbäck.
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Nu släpper vi ”LIQUID PARAFFIN”
som kommer att bli unikt i sin grupp!

Det slitage vi kan erbjuda på dessa flytande paraffiner är unikt!
Dessutom har vi gjort det mycket enkelt med Warm/Kall och
Universal inom såväl XC, LF som HF. Test jobbet har gjorts nu
under 1,5 år´s tid och nu ”släpper vi” produkterna till dig så du
kan testa själv.

En satsning som verkligen gått hem!
Många lär veta att bolaget SKIGO tillhör en av de större aktörerna på WC, Långdistans VISMA, landslag och team, världen runt
som leverantör på Valla och tillbehör. Till viss del ett sortiment
specialvallor. Många produkter har funnits en tid-men nu finns
dessa från vintern 17/18 i samtliga PRO CENTER. Man kan säga
SKIGO´s specialistbutiker!
Nu tar SKIGO detta vidare till andra länder och satsar speciellt
på butiker som kan detta med CrossCountry runt om i Europa!
Till detta kommer nu även det nya sortimentet på stavar med
mycket fräck look och nytänkande i konstruktion!

Digital JÄRN och MIRAKELSICKEL
Säsongen 17/18 planeras och vi ser till att det händer grejer på
tillbehörssidan till kommande säsong. Ett nytt Vallajärn med
”tjock sula” kommer komma in i sortimentet. Detta kommer då
att komplettera vårt sortiment som så många säsonger tidigare
varit säljsuccsé! Det nya förväntas kosta ca: 2195:- i butik!
En mirakelsickel i 5mm polerad acryl med diamantslipning i
Microskopisk diagonal!

SKIGO – Ledande leverantör av
Rullskidor.
Skigo AB har skrivit ett nytt 4:års kontrakt med ALLIANSLOPPET och kommer vara Officiell leverantör till elitåkarna. Ett jobb
som förpliktigar och som kräver bra produkter och god organisation. Flera nyheter På Alliansloppet kommer att presenteras och
många kommer förstå att SKIGO går in i en ny tid!
Samtidigt så kommer vi att vara en viktig spelare med materialet
till KLARÄLVSLOPPET som föregående år. Även här kommer
SKIGO vara med och utveckla och forma många nyheter som
kommer att locka nya deltagare- kanske ett riktigt ”folklopp” som
det verkar idag.
VI ÄR STOLTA ATT DESSA LOPP VÄLJER ATT
SAMARBETA OCH ÅKA SKIGO!

En slipmetod som visar sig att förändra slitstyrka på många olika
verktyg. NU PÅ SKIGO!

VASALOPPET 2018

Satsningen på Vasaveckan med alla lopp har aldrig varit så viktig
för oss som i år. Tillsammans med Lager 157 Ski Team kommer
vi bedriva en service i både Mora och Sälen att valla skidor till
dem som vill ha samma kvalité som laget har under sina tävlingsskidor. Ett helt gäng mångmeriterade skidfigurer kommer finnas
i kulisserna för att se till att kunden får bästa tänkbara och en fin
resa till Mora.
Mycket annat kommer man att finna vid serviceplatseran i Mora
och Sälen då flera av Lager 157:s sponsorer underhåller med fika
i de sk. White ”Room” som kommer byggas upp.
Läs mera på: https://www.skigo.se/vallaservice-vasaloppet-2018/

Kolla vår nya hemsida – skigo.se
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