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Sportspecialist Sunny Camp is de outdoorspecialist uit Zeist. Wij staan 
bekend om onze uitgebreide collectie skischoenen, goede service en 
persoonlijk advies. Bij ons kun je terecht voor alles op het gebied van 

skikleding, skihelmen, goggles en handschoenen.

Sportspecialist Sunny Camp is officieel partner van Outdoorspecialist.nl

SPORTSPECIALIST
SUNNY CAMP

•

O F F I C I E E L  P A R T N E R

Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste 
Nederlandse outdoorspecialisten en A-merken in de outdoorbranche.
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‘s werelds eerste 
opvouwbare ski
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ELAN 
VOYAGER

De Elan Voyager is de eerste volledig functio-
nele alpine vouwski, die de pistes snijdt als 
een race-pisteski en elk terrein met gemak 
aankan. Elan’s revolutionaire Connect Tech 
heeft vouwski’s gemakkelijk en efficiënt 
gemaakt voor transport zonder in te leveren 
aan prestaties op de hellingen. Deze innova-
tieve technologie is zo goed, dat zelfs de meest 
ervaren skiërs versteld stonden toen Elan ze 
de ski opgevouwen lieten zien nadat ze erop 
hadden geskied. Elan’s unieke Amphibio-pro-
fiel, gelamineerde houtkern en RST-zijwand 
garanderen de prestaties die u van Elan ver-
wacht. Daarnaast zijn een speciaal ontworpen 
Fusion-plaat en Connect Tech-structuren een 
integraal onderdeel van de prestaties van 
ski’s. En dit alles terwijl ze toch opgevouwen 
kunnen worden.

Het geheim van de Voyager is de revolutio-
naire Connect-technologie van Elan, die 
gebruikmaakt van een zeer geavanceerd 

4-assig mechanisme dat de ski bij het vouw-
gewricht aan elkaar verbindt en afdicht. Dit 
kenmerk, gecombineerd met een met koolstof 
versterkte verbindingsplaat, dient als onder-
steunend draagplatform. 

De twee componenten werken samen om tor-
siestijfheid te bieden voor superieure ski-
prestaties. Tevens zorgt het er ook voor dat de 
ski kan worden opgevouwen tot een compact, 
gemakkelijk te vervoeren pakket dat voldoet 
aan de vereisten voor ruimbagage. De Voya-
ger beschikt daarnaast over de Amphibio-
technologie, een revolutionair ski-ontwerp 
dat zowel rocker- als camber-profielen inte-
greert in speciale linker- en rechterski’s. De 
camber binnenrand zorgt voor precisie, kan-
tengrip en stabiliteit, terwijl de rocker buiten-
rand vergevingsgezind is en zorgt voor gelei-
delijke overgangen. Ten slotte garanderen de 
gelamineerde Woodcore- en RST-sidewalls 
maximale grip van boven- tot onderkant.

Voyager is een zeer innovatief product waar Elan zich de afgelopen 
drie jaar op heeft gefocust. Het bewijst dat Elan nog steeds een van 
de toonaangevende merken is op het gebied van innovatie in 
de ski-industrie.

NIEUW BOLLÉ ECO ATMOS SKIHELM EN DE BOLLÉ ECO BLANCA SKIBRIL
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SUNNY CAMP IS ERKEND 
WINTERSPORTSPECIALIST

Het goed uitrusten van wintersporters is binnen de 
sportspeciaalzaken een vak apart. De beste Neder-
landse bedrijven voor ski ‘s, boards, schoenen, kleding 
en onderhoud mogen zich Erkend Wintersportspecia-
list noemen. Wintersporters vinden er de beste voor-
bereiding van een sneeuwvakantie

REGEL DE VOORBEREIDING VAN JE WINTERSPORT BIJ 
DE ERKEND WINTERSPORTSPECIALIST
De Erkend Wintersportspecialisten werken samen in een 
beroepsorganisatie die de keuze, service en professionali-
teit verhoogt. In elke aangesloten winkel is steeds een pro-
fessional aanwezig die het certificaat wintersportspecialist 
heeft behaald. Daardoor ben je zeker van een goed advies.

VERTROUW OP DE 70% GARANTIE
Twijfel je om te kopen? De Erkend Wintersportspecialist 
heeft een unieke garantie waardoor kopen heel aan-
trekkelijk wordt. Ben je niet tevreden over een aankoop? 
Lever de aankoop na je vakantie weer in. Je krijgt gega-
randeerd 70% van de aankoopwaarde terug (in tegoed-
bonnen) voor een nieuwe aankoop. Het bedrag wat je 
dan betaald hebt, komt ongeveer overeen met huren. 

DENK TIJDIG AAN KOPEN
Ga je wintersporten en blijft het zeer waarschijnlijk niet 
bij één keer? Maak dan meteen de berekening of kopen 
voor jou niet aantrekkelijker is. Over het algemeen 
geldt: regelmatige wintersporters stellen het kopen van 
eigen materiaal te lang uit.

GARANTIE WERKT ALLEEN DICHT BIJ HUIS
Koop je je wintersportuitrusting in de bergen? Ook dan 
geldt natuurlijk een fabrieksgarantie, maar dikwijls 
geldt die maar één jaar (bij De Erkend Wintersportspeci-
alist krijg je twee jaar garantie.)  En bedenk daarbij dat je 
eenmaal thuis altijd minder makkelijk aanspraak kunt 
doen op een fabrieksgarantie. 

Via je eigen dealer - De Erkend Wintersportspecialist – 
loopt zoiets altijd vlotter, zo leert de praktijk. Je kunt 
zelf veel doen aan de levensduur van materiaal. Houd 
rekening met slechte sneeuwcondities. Bescherm je 
materiaal tijdens het vervoer. Een voorbeeld: onbe-
schermde ski ś en boards op een open dakdrager hebben 
onnodig veel te lijden. Berg het materiaal thuis op een 
donkere plaats op. Een jaar zonlicht heeft een slechte 
invloed op de kunststoffen.

REGEL JE WINTERSPORTZAKEN IN NEDERLAND
Voor onderhoud en reparaties kun je het beste in Neder-
land terecht. Bij skiwinkels in de wintersportoorden is 
onderhoud en reparatie altijd avondwerk. Er is dus een 
flinke tijdsdruk. Je wilt immers de volgende ochtend 
weer de bergen op. En je bent niet de enige…

Bron: www.voelkl.com Voor de overige voorwaarden komt u 
gerust langs in onze winkel, zodat 
één van onze medewerkers u alle uit-
leg kan geven die u nodig heeft.

Altijd het nieuwste materiaal en goedkoper dan huren!
Het kopen van een wintersport uitrusting voor uw 
kind via het kinderski garantieplan heeft verschillen-
de voordelen:
• U heeft altijd de beschikking over veilig en 
 nieuw materiaal naar keuze;
• Het materiaal is altijd op maat geselecteerd, 
 afgesteld en gemonteerd;
• Geen stress voor de vakantie! U heeft alles bij de hand.

HOE WERKT HET PLAN?
• U koopt een complete kinderski-set: 
 ski’s – bindingen – stokken en schoenen.
• Wij garanderen u een inruilprijs van 60% na 1 jaar, 
 40% na 2 jaar en 20% na 3 jaar.
• Deze inruilprijs is uitsluitend geldig bij aanschaf 
 van een nieuw paar ski’s binnen deze regeling.

VOORWAARDEN
• Materiaal dient met normale slijtage te 
 worden ingeruild.
• KinderSkiGarantie Plan is geldig op kinderski’s tot 
 en met 150 cm.
• Skischoenen t/m maat 39.5 (25.5).
• Inruilprijs is alleen van toepassing bij aanschaf 
 van nieuw kindermateriaal.

KinderSkiGarantie-Plan
Altijd het nieuwste materiaal en goedkoper dan huren!

Sportspecialist 
Sunny Camp wenst u een 

fijne wintersportvakantie!
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Veiligheid op de 
piste op nummer 1!
De skihelm is de laatste jaren enorm in opkomst. Zag je 
tot 5 jaar geleden alleen kinderen en racing-skiërs met 
de skihelm; de afgelopen jaren zijn ook steeds meer 
recreatieve skiërs helmen gaan dragen. Door de hoge 
snelheden en de drukte op de pistes worden de risico’s 
steeds groter en veiligheid steeds belangrijker.

De veel hogere kwaliteit van de skihelmen, het pascom-
fort en afstelmogelijkheden dragen bij aan het comfort. 
Bij Sunny Camp zijn de merken Giro, Bollé, Salomon, Jul-
bo en Sinner ruim op voorraad. Vaak met bijpassende 
bril. Ons advies: koop tijdig een helm, dan is er nog vol-
doende keuze in ieders maat.

BESCHERMING VOOR UW OGEN IS NET ZO BELANGRIJK
Een goede zonnebril of skibril is een onmisbaar onder-
deel van uw wintersport uitrusting. Een skibril dient te 
voldoen aan een aantal standaardeisen. Het UV-licht 
(UV-A, UV-B en UV-C) moet voor minstens 99,5% weg-
gefilterd worden, want op grote hoogte en in de sneeuw 
is de reflectie van het zonlicht veel intenser. Sneeuw-

blindheid ligt dan op de loer. Daarnaast zorgt een 
sneeuwbril ervoor dat er geen sneeuw in uw ogen spat 
en dat uw zicht op de omgeving steeds ruim en helder 
blijft. Voor brildragende mensen hebben wij ook OTG 
(Over The Glasses) skibrillen, welke geschikt zijn om 
over een gewone bril of montuur te dragen. Naast onze 
ruime collectie skibrillen, vindt u bij Sunny Camp ook 
een groot aanbod in zonnebrillen.

Bent u toe aan iets meer bescherming voor tijdens het 
skiën? Wij hebben diverse soorten backprotectors, knie-
braces en polsbescherming.
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Kom gerust eens langs. 
Wij voorzien u graag 

van advies. 




