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2. MADLO MULTI GRIP  
S PŘÍRODNÍM KORKEM
Jedinečný systém Multi grip zajišťuje 
pohodlný úchop madla a umožňuje několik 
různých způsobů držení hole. Zaoblený tvar 
vrchní části madla poskytuje vynikající oporu 
dlaně při sestupech a díky hladkému povrchu 
bez hrbolků se na rukách netvoří puchýře. 
Přírodní korek je příjemný na dotyk a zaručuje 
dobré tření i při vysoké vlhkosti. 

MULTI GRIP, KOREK
• Opora dlaně při sestupech
• Přírodní korek
• Vynikající tření ve všech podmínkách

1. POUTKO COMFORT
Trekingové poutko bylo vyvinuto speciálně 
pro použití v létě, kdy hole držíme holýma 
rukama. Má přezku z velmi měkkého 
materiálu, které umožňuje snadné nastavení 
velikosti při zachování maximálního pohodlí. 
Poutko nemá žádné ostré hrany, takže vám 
neudělá puchýře. 

• Síťovina měkká na dotek 
• Nastavení velikosti poutka pomocí měkké 
přezky
• Při složení holí slouží poutko také jako pásek 
k jejich sepnutí
• Individuální nastavení poutka

4. ARETAČNÍ SYSTÉMSWIX JUST 
CLICK 

Systém Swix Sonic Just Click je velice intuitivní 
systém umožňující uživateli odložit hůl z ruky, 
aniž by musel svléknout poutko. Jednoduše 
stisknete tlačítko a poutko vytáhnete. Ideální 
řešení při krátkých pauzách během tůry. 
Přírodní korek je příjemný na dotyk a zaručuje 
dobré tření i při vysoké vlhkosti. Funkční 
poutko Comfort napomáhá zvládnout 
správnou techniku chůze s holemi aniž by 
bylo třeba vynakládat zbytečnou energii navíc 
pro udržení hole na správném místě. 

• Přírodní korek
• Rychlý aretační systémJust Click
• Pohodlné poutko 

3. MADLO MULTIGRIP  
S PŘÍRODNÍM KORKEM  
A NÁSTAVCEM Z EVA PĚNY
 
• Prodloužení korkového madla Multigrip 
nástavcem z EVA pěny umožňuje nižší úchop 
madla při výstupu ve strmém terénu

1. 2.

3. 4.



7. SKLÁDACÍ SYSTÉM  
COMPACT
Skládací modely trekových holí lze všechny 
složit na 1/3 jejich celkové délky. S pomocí 
suchého zipu na poutku lze složenou hůl 
sepnout k sobě a minimalizovat její rozměr. 
 

5. ARETAČNÍ SYSTÉM SWIX 
SONIC 
Aretační systém Swix Sonic je sofistikovaný 
a jednoduchý zároveň. Skládá se pouze ze 
3 částí; dvě části z anodizovaného hliníku a 
spojovacího „rukávu“ z nylonu, který drží dvě 
části u sebe.
Aretační systém je „samo nastavitelný“ – po-
každé, když dotáhnete zámek po určité době 
používání není třeba dalšího upravování.
Pokaždé, kdy hůl zafixujete v určitém místě, 
zůstane tak nastavená a není třeba ji zvlášť 
silou dotahovat.

Systém vyžaduje minimální údržbu a lze jej 
kompletně rozložit na jednotlivé části bez 
potřeby jakéhokoli nářadí. Montáž je intuitivní a 
zabere pár sekund, i když budete zrovna venku 
na tůře. Umístění upínacího mechanismu je 
zvoleno tak, aby sloužil jako záchytný bod 
pro druhou ruku při pohybu ve velmi strmém 
terénu. 

• Žádné nekonečné úpravy a nastavování
• Snadné smontování a rozebrání bez nástrojů

6. SYSTÉM TALÍŘKŮ FLEXI
Flexi je systém mezi sebou navzájem vy-
měnitelných talířků, který umožňuje rychlou 
výměnu talířku kdekoli a kdykoli během tůry. 
Jednoduše odšroubujete stávající talířek 
a zvolíte ten vhodný pro danou situaci. 
Všechny modely trekkingových holí se do-
dávají s originálními talířky Trail, které byly 
navrženy do strmých terénů. 

• Nízká hmotnost 
• Snadná výměna
• Funkce pro strmé stoupání
 

8. VÝBĚR MATERIÁLŮ PRO 
TUBUS HOLÍ SWIX SONIC 
Na základě expertíz materiálů i zkušeností 
z vývoje špičkových běžeckých a sjezdových 
holí bylo dosaženo té nejlepší konstrukce 
nových trekových holí Swix Sonic.

5. 6.

7. 8.



MATERIÁLY POUŽITÉ NA TUBUS 
HOLÍ SWIX SONIC 
Firma Swix využila svých studií prováděných na ma-
teriálech používaných pro běžecké a sjezdové hole, na 
jejichž základě vyvinula řadu holí Swix Sonic, které jsou 
vyrobené z těch nejlepších materiálů. 

Karbonová technologie Swix CT1
100% karbonový tubus hole zaručuje optimální kombi-
naci hmotnosti, tuhosti, odolnosti a vyvážení. Použity 
jsou ty nejkvalitnější dostupné materiály a výrobní 
postupy dle vysoce přísných standardů kvality firmy 
Swix, které již po řadu let platí pro celou řadu běžeckých 
závodních holí Swix. 

o Vysoce kvalitní materiály a výrobní procesy
o UHM/HM karbonová vlákna
o Optimální kombinace pevnosti a odolnosti
o Saténová povrchová úprava pro ideální tření

Bezešvý hliník Swix 7000
Na slitinu hole byl použitý extrudovaný bezešvý hliník 
tak, aby bylo dosaženo těch nejkvalitnějších holí. 

o Bezešvý hliník 7000
o ÚpravaT 6
o Saténová povrchová úprava pro ideální tření

Bezešvý hliník Swix 6000
Na slitinu hole byl použitý extrudovaný bezešvý hliník 
tak, aby bylo dosaženo kvalitních a konzistentních holí.

o Bezešvý hliník 6000
o Tepelná úprava
o Saténová povrchová úprava pro ideální tření





NW101-00 
SWIX SONIC NORDIC WALKING CARBON
Zcela nová hůl na Nordic Walking z vysoce výkonného 
lehkého kompozitového materiálu pro snadné 
skladování na cestách. Dodává se s madlem Swix 
Just click s přírodním korkem na úchopové části pro 
optimální pohodlí a „hřejivý“ pocit při držení hole. 
Systém Swix Just Click umožňuje „odložit“ hůl z ruky, 
aniž byste museli svléknout poutko. Ideální řešení při 
krátkých pauzách během tůry.

Hůl je vybavena novým systémem talířků Flexi  
s tvrdým kovovým hrotem a pryžovým nástavcem 
Swix pro asfaltové povrchy.

Vynikající hůl na Nordic Walking a běh různorodým 
terénem. Ideální společník na cesty!

KLÍČOVÁ FAKTA
• Skládací systém Compact
• Karbonová technologie Swix CT1 UHM/HM
• Systém talířků Flexi 
• Tvrzený hrot
• Upínací systém Swix Just Click
• Délka: 100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm
• Hmotnost při  120 cm délce: 358 gramů/pár
• Délka ve složeném stavu: 42 cm

SKLÁDACÍ HOLE NA NORDIC WALKING



SWIX SONIC NORDIC WALKING CARBON



NW102-00 
SWIX SONIC NORDIC WALKING
Skládací hůl na Nordic Walking z vysoce výkon-
ného lehkého hliníku pro snadné skladování na 
cestách. Dodává se s madlem Swix Just click 
s přírodním korkem na úchopové části pro optimál-
ní pohodlí a „hřejivý“ pocit při držení hole. Systém 
Swix Just Click umožňuje „odložit“ hůl z ruky, aniž 
byste museli svléknout poutko. 

Hůl je vybavena novým systémem talířků Flexi 
s tvrdým kovovým hrotem a pryžovým nástavcem 
Swix pro asfaltové povrchy.

Odolná hůl na Nordic Walking a běh různorodým 
terénem. Ideální společník na cesty!

KLÍČOVÁ FAKTA
• Skládací systém Compact
• Upínací systém Swix Just Click
• Bezešvý hliník Swix 7000 letecké kvality
• Tvrzený hrot
• Délka: 100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm 
• Délka ve složeném stavu: 42 cm 

SKLÁDACÍ HOLE NA NORDIC WALKING



SWIX SONIC NORDIC WALKING



AT101-00  
SWIX SONIC PRO TRAIL CARBON
Swix Pro Trail Carbon je superlehká hůl se 100 % 
zaměřením na výkonnost. Klíčovými vlastnostmi 
jsou nízká hmotnost, vysoká pevnost a funkční 
komponenty. Ideální hůl na běh terénem a treking, 
kdy jsou nízká hmotnost a kompaktní rozměry více 
než důležité. Ideální na cesty!

KLÍČOVÁ FAKTA
• Skládací systém Compact
• Poutko Comfort
• Korkové madlo Multigrip s prodloužením EVA 
• Systém talířků Flexi
• Tvrzený hrot
• Karbonová technologie Swix CT1 UHM/HM
• Délka: 100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm
• Hmotnost při  120 cm délce: 335 gramů/pár
• Délka ve složeném stavu: 39 cm

SKLÁDACÍ HOLE NA TREKING A TRAIL RUNNING



SWIX SONIC PRO TRAIL CARBON



AT102-00  
SWIX SONIC PRO TRAIL
Swix Sonic Trail je lehká hliníková hůl se 100 % 
zaměřením na výkonnost. Klíčovými vlastnostmi 
jsou odolnost, pevnost, tuhost a funkční 
komponenty. Ideální hůl na běh terénem a treking, 
kdy jsou nízká hmotnost a kompaktní rozměry více 
než důležité. Ideální na cesty! 

KLÍČOVÁ FAKTA
• Skládací systém Compact
• Poutko Comfort
• Korkové madlo Multigrip s prodloužením EVA 
• Systém talířků Flexi
• Tvrzený hrot
• Bezešvý hliník Swix 7000 letecké kvality 
• Délka: 100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm
• Hmotnost při  120 cm délce: 448 gramů/pár
• Délka ve složeném stavu: 39 cm

SKLÁDACÍ HOLE NA TREKING A TRAIL RUNNING



SWIX SONIC PRO TRAIL



AT201-00
SWIX SONIC X-TRAIL CARBON
 
Swix Sonic X Trail Carbon je superlehká hůl se 100 
% zaměřením na výkonnost. Klíčovými vlastnost-
mi jsou nízká hmotnost, vysoká pevnost a funkční 
komponenty. Jedinečný aretační systémSwix 
umožňuje úpravu délky hole v rozsahu 20 cm. 
 
Ideální hůl na široký záběr aktivit od běhu teré-
nem a treking po dlouhé výpravy, kdy jsou nízká 
hmotnost a kompaktní rozměry více než důležité. 
Ideální na cesty! 

KLÍČOVÁ FAKTA
• Skládací systém Compact
• Aretační systém Swix Sonic
• Korkové madlo Multigrip s prodloužením EVA 
• Systém talířků Flexi
• Tvrzený hrot
• Karbonová technologie Swix CT1 UHM/HM 
• Karbonová technologie Swix letecké kvality 
• Délka: 100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm
• Hmotnost při  110-130 cm délce: 378 gramů/pár
• Délka ve složeném stavu: 39 cm

NASTAVITELNÁ SKLÁDACÍ HŮL NA TREKING A TRAIL RUNNING



SWIX SONIC X-TRAIL CARBON



AT202-00  
SWIX SONIC X-TRAIL
 
Swix Sonic X Trail je lehká hliníková hůl vyvinutá 
s ohledem na výkonnost a odolnost. Klíčovými 
vlastnostmi jsou nízká hmotnost, vysoká pevnost 
a funkční komponenty. Jedinečný aretační 
systémSwix Sonic umožňuje úpravu délky hole v 
rozsahu 20 cm. 
 
Ideální hůl na široký záběr aktivit od běhu 
terénem a treking po dlouhé výpravy, kdy jsou 
nízká hmotnost a kompaktní rozměry více než 
důležité. Ideální na cesty! 

KLÍČOVÁ FAKTA
• Aretační systém Swix Sonic 
• Skládací systém Compact
• Poutko Comfort
• Madlo Multigrip s prodloužením EVA 
• Systém talířků Flexi
• Bezešvý hliník Swix 7000 letecké kvality 
• Délka: 100 cm - 135 cm. Odstupňováno po 5 cm
• Hmotnost při  110-130 cm délce: 490 gramů/pár
• Délka ve složeném stavu: 39 cm 

NASTAVITELNÁ SKLÁDACÍ HŮL NA TREKING A TRAIL RUNNING



SWIX SONIC X-TRAIL



AT301-00  
SWIX SONIC MOUNTAIN PRO
 
Swix Sonic Mountain Pro je lehká 3 dílná hůl ze 
100% karbonu. Aretační systém Swix Sonic zaručuje 
spolehlivou fixaci jednotlivých částí hole pokaždé, 
když nastavíte požadovanou délku. Dodává se  
s korkovým madlem Multi grip a pohodlným poutkem.

KLÍČOVÁ FAKTA
• Aretační systém Swix Sonic 
• Pohodlný spojovací systém
• Poutko Comfort
• Korkové madlo Multigrip 
• Systém talířků Flexi
• Karbonová technologie Swix CT1 UHM/HM 
• Karbonová technologie Swix letecké kvality 
• Délka: 110 cm - 130 cm 
• Hmotnost: 360 gramů/pár
• Délka ve složeném stavu: 56 cm 

3 DÍLNÁ HŮL S ARETAČNÍM SYSTÉMEM SONIC



SWIX SONIC MOUNTAIN PRO



AT302-00 
SWIX SONIC MOUNTAIN
 
Swix Sonic Mountain Pro je lehká 3 dílná hliníková 
hůl. Aretační systém Swix Sonic zaručuje 
spolehlivou fixaci jednotlivých částí hole pokaždé, 
když nastavíte požadovanou délku. Dodává se  
s korkovým madlem Multi grip a pohodlným 
poutkem.

KLÍČOVÁ FAKTA
• Aretační systém Swix Sonic 
• Kompaktní skládací systém
• Poutko Comfort
• Korkové madlo Multigrip 
• Systém talířků Flexi
• Tvrzený hrot
• Bezešvý hliník Swix 7000 letecké kvality 
• Délka: 110 cm - 130 cm 
• Hmotnost: 462 gramů/pár
• Délka ve složeném stavu: 56 cm 

3 DÍLNÁ HŮL S ARETAČNÍM SYSTÉMEM SONIC



SWIX SONIC MOUNTAIN



AT401-00  
SWIX SONIC ADVANCED TOURER
 
Swix Sonic Advanced Tourer je vysoce výkonná 
hliníková hůl s tradičním aretačním systémem flick 
lock. Je vybavena madlem s prodyšnou EVA pěnou, 
extra nástavcem z EVA pěny umožňujícím nižší 
úchop madla při výstupu ve strmém terénu  
a měkkým poutkem. 

KLÍČOVÁ FAKTA
• Aretační systém flick lock
• Systém talířků Flexi
• Tvrzený hrot
• Madlo z EVA pěny s extra nástavcem 
• Bezešvý hliník Swix 7000 letecké kvality 
• Délka: 64 cm - 135 cm 
• Hmotnost při 120 cm délce: 504 gramů/pár

3 DÍLNÁ HŮL S ARETAČNÍM SYSTÉMEM FLICK LOCK



SWIX SONIC ADVANCED TOURER



AT402-00  
SWIX SONIC TOURER
 
Swix Sonic Tourer je hliníková hůl s tradičním 
aretačním systémem flick lock. Je vybavena 
madlem s prodyšnou EVA pěnou, extra nástavcem 
z EVA pěny umožňujícím nižší úchop madla při 
výstupu ve strmém terénu a měkkým poutkem. 

KLÍČOVÁ FAKTA
• Aretační systém flick lock
• Systém talířků Flexi
• Tvrzený hrot
• Madlo z EVA pěny s extra nástavcem
• Bezešvý hliník Swix 6000 letecké kvality 
• Délka: 64 cm - 135 cm
• Hmotnost při 120 cm délce: 514 gramů/pár 

3 DÍLNÁ HŮL S ARETAČNÍM SYSTÉMEM FLICK LOCK



SWIX SONIC TOURER



NÁHRADNÍ DÍLY NA TREKINGOVÉ HOLE

RDSTTRS/M, pohodlné poutko Trekking S/M

RDSTTRM/L, pohodlné poutko Trekking M/L

RDTRTB, talířek Trail

RDHH059, bodec, trekking

RDTPLWMC1, Mountain, 3 díly, spodní tubus, karbon

RDTPMTMC1, Mountain, 3 díly, střední tubus, karbon

RDTPUTMC1, Mountain, 3 díly, vrchní tubus, karbon

RDTPLWMA1, Mountain, 3 díly, spodní tubus, hliník

RDTPMTMA1, Mountain, 3 díly, střední tubus, hliník

RDTPUTMA1, Mountain, 3 díly, vrchní tubus, hliník

RDTPUTXC1, X-trail, vrchní tubus, karbon

RDTPLWXC1, X-trail, spodní tubus, karbon

RDTPUTXA1, X-trail, vrchní tubus, hliník

RDTLWXA1, X-trail, spodní tubus, hliník

RDTPCGWC, TBA, madlo C&G bílá/přírodní korek

RDCGS, pohodlné poutko se systémem Just Click

PRPT1516E


