
Armada Tryst Damesski  164/174 pisteski  geschikt voor dames en meiden, van beginner tot 
gevorderd grotendeels voor de piste , enigszins geschikt buiten de piste voor lichte dames 

Prijs Eur. 545,-- incl. binding   

 

 

================================================================================= 

Armada Triumph Herenski 164/174/178/185, piste ski voor heren van beginner tot gevorderd. 
Grotendeels voor de piste, enigszins geschilkt buiten de piste voor niet te zware heren. 

Prijs: Eur. 545,-- incl. binding 

 

================================================================================== 

Armada TST Herenski 165/174/183/192 all Mountainski, All Mountain Rocker. Zeer geschikt voor 
buiten de piste maar op de piste ook zeer goed te skiën, door ons getest en als best of both worlds 
door ons beoordeeld. 

Prijs: Eur. 595,-- incl. binding 

 

 



Armada TST W Dames uitvoering van de Heren TST 156/165/174 beoordeling idem als  de heren. 

Prijs:  Eur. 575,-- incl binding 

 

================================================================================== 

Armada JJ  165/175/185 en AK JJ 195 All Mountain ski, Free Ride Rocker. Zeer speelse ski door de 
rocker achterzijde en de kleine radius, zeer geschikt voor off piste, op de piste ook zeer goed skibaar 
maar iets minder stabiel als de TST op hogere snelheid. 

Prijs: Eur. 625,--  incl. binding (JJ)  Prijs: Eur.  649,-- incl binding (AK JJ) 

 

================================================================================== 

Armada VJJ 165/175 Dames uitvoering van de heren JJ,  zelfde eigenschappen, Free Ride Rocker 

Prijs: Eur. 599,-- incl.binding 

 

 



Armada Magic J: 170/180/190 All Mountain ski, Free Ride Rocker. All mountain ski vergelijkbaar met 
de JJ maar dan iets breder onder de binding. Daardoor nog meer drijfvermogen in de poeder, en met 
een grotere radius waardoor hij op de piste stabieler is bij hogere snelheid, iets minder speels als de 
JJ.  

Prijs: Eur. 695,-- incl. binding 

 

================================================================================== 

Armada Norwalk:  169/179/189 nieuw model 2012/2013 All Mountain Rocker. Powder ski  
vergelijkbaar met de TST maar dan 12 mm breder onder de binding, daardoor nog meer 
drijfvermogen in de poeder,  geschikt voor de wat zwaardere skiër,. Best off both Worlds. 

Prijs:  Eur. 695,-- incl binding 

 

================================================================================== 

Armada Bubba: 168/178/188 nieuw model 2012/2013 Powder Rocker. Ultieme Powderski voor 
bodemloze tiefsneeuw,  verbeterde uitvoering van de ARG die geen radius had en daar door op de 
piste lastig te skien,  de Bubba heeft een radius van 19-20 meter, waardoor hij makkelijker stuurt op 
de piste, breedste ski uit het Armada programma. Prijs: Eur. 745,-- incl. binding  

 


