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TAR H ÖNCES NDEN
.ö. 5000 - 2500

Ta Devri: Bir seyahat arac olarak kaya n ke 
( skandinavya, Balkanlar ve Asya)

1100

Norveç Kral Harald ilk olarak kaya 
askeri amaçla kullanmaya ba lar

1860 - 1890

Norveçte, Sondre Norheim ilk kayak tekni i
Telemark icat eder

1950

Avusturyal Stephan Kruckenhauser
Wedel tekni ini icat eder

1960

lk kuru kayak testi talyadaki Asiago
platosunda yaplr

1967

lk kuru kayak pisti Lodi, talyada
kurulur

KAYAKLAR ÜZERINDE KITALAR
ARASI BIR SEYAHAT
Tarih öncesinden bugüne kadar, kayak kadar pistler de hayli evrilmi tir.
Avrupadaki bütün pistlerin toplam 18.581 kmyi bulmaktadr. Bu uzunluk
Alpler ile Yeni Zelanda arasndaki mesafeye e ittir.

Kayak sporunun yüzyllar boyunca süren evrimsel gra i
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GEOSKIYE
1890 - 1900

Avusturyal Mathias Zdarsky kar sapan, yani ilk
Alpin kayak tekni ini bulur

1901

SKI CLUB PONTE NOSSA Turin,
Italyada (dünyada ilk defa) kurulur

1924

lk k olimpiyatlar ChamonixMont-Blanc, Fransada düzenlenir

1967

1998
GEOPLAST

lk Kayak Dünya Kupas Oberstaufen, Almanyada yaplr

kurulur

1976

Amerikan mühendis Sherman
Popplen snowboardu icat eder

2013
GEOSKInin
KE F

2020

Geoskinin vizyonu Dünya
Kupasndaki ilk kuru kayak pisti
etkinli ine ev sahipli i yapmaktr
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KARLI GÜNLER

KI SPORLARI;
KAYILABILEN GÜN SAYISI

BÜYÜK B R
TURUST K ÇEK M
MERKEZ

CORTINA DAMPEZZO ( TALYA)

1950

1965

1975

1990

2005

K

ayak alanlar ve yaknlarndaki yerel i letmeler son zamanlarda deniz kenarndaki tatil mekanlar
kadar büyüme ve geli me trendi içindeler. Sadece talyada kayak kulüplerine kaytl 8 milyon kayak
sever bulunmaktadr. Yeterli kar kalnl  k sporlar ve beraberinde getirdi i e siz tecrübe ve e lence
için esas te kil etmektedir.

K

ayak tesislerinde kar
temel bir ihtiyaçtr.
klim de i ikli i kar
dü ü ünü ve kayak
yaplabilen gün
saysn ciddi oranda
etkilemektedir. ARPAV
Veneto tarafndan
hazrlanm verilere
göre, dünyann
jeolojik tarihi boyunca
kaylabilir gün says

%20 orannda dü ü
göstermi tir. Sektörel
oyuncular bu durumun
önüne geçmek adna
kar üreten sistemlere
yönelmi lerdir. Etkin
fakat pek de ekonomik
olmayan çözümlerden
biri olan kar püskürtme
cihaz, dakikada 300 litre
su ve 9 kW/sa elektrik
enerjisi tüketmektedir.
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DAHA AZ KAR YA I I;

DAHA ZOR
KI SPORLARI
I

Dünyamzn yava ,
fakat engellenemeyen,
snmas özellikle
dü ük ve orta rakml
noktalarda kar ya  nn
azalmasna sebep
olmaktadr. Birçok
k tesisi bu nedenle
ciddi maddi sknt

KÜRESEL ISINMA

ya amaktadr. Modern
ve teknik donanma
sahip olan i letmeler
dahil, büyük bir ksm,
kar kalnl nn yeterli
olmad  durumlarda
kayak sezonunu
ertelemektedir.
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S STEM

EOSK , k sporlar için
geli tirilmi , yln 365
G
günü de kayak yaplmasna

izin veren devrim
niteli indeki suni kayak
pistidir. Sistem, ara trma ve
geli tirme ile saha testleri
sonucu ortaya çkm
teknik bir üründür. Kayak
e itmenleri ve dünyaca ünlü
profesyonellerle bir araya

gelen Geoplast, karda kayak
yapmakla birebir ayn duygu
ve performas verecek
Geoskiyi geli tirmi tir.
Her zaman kusursuz,
yeni baslm hissi veren,
her scaklk ve rakmda
sorunsuz kullanlabilien
ve bakm istemeyen, her
kayakçnn zevk alabilece i
bir pist tecrübesi.
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FONKS YONEL

ÖZELL KLER
YEN L KÇ

P

lastik alanndaki bilgi
ve tecrübe birikimine
sahip Geoplast ile
kayak endüstrisinden
konusunda uzman
profesyoneller bir araya
gelerek benzersiz bir
ürüne ekil verdiler.
Bütünün tasarmndan
temas yüzeyini sa layan
her bir kökün ekline

kadar GEOSKI kusursuz
bir kar tecrübesi sa lar.
Köklerin says ve
da lm tamamen
rastgeledir fakat kardaki
kayma ve deste i
taklit edecek ekilde
dikkatlice belirlenmi tir:
her hangi bir kayak
sporu ekipman ile
rahatça kullanlabilir.

ISIL GENLE ME

D

GEOSKI
GEOTESKT L AYIRICI KEÇE
ZEM N

ÇEVRE DOSTU

G

eoplast malzeme
seçiminde her
zaman çevre dostu
ve insan sa l na
zarar vermeyecek
ekilde dikkatli
olmu tur. GEOSK hava
ko ullar sebebiyle
bozulmayacak,
yüksek kalitede
hammadde içerir.
Izgaralar hem kuru
hem de slak havada,
güvenle kullanlabilir,
malzeme her ko ulda

elastik özelli ini
ve mukavemetini
korur. Malzemenin
montajnda çevreye
kar  duyarl özel plastik
vidalar kullanlr ve
malzemenin do aya
müdahalesi asgari
seviyeye çekilir. Bir
geotekstil katman
yardmyla zemin
ile kayak zemini
birbirinden ayrlrken
gerekli su geçirgenli i
korunur.

evrim niteli indeki
kilit sistemi
sayesinde Geoski sl
genle meye kusursuzca
cevap verir: zgaralar
kuru kayak pistinin
ekline hiçbir zarar
vermeden birbirine kilitli
kalrlar. Yüzey kayak

yapmay zorla tracak
herhangi bir engel
te kil etmez ve her
zaman dümdüz kalr.
GEOSKI bir kar düzeltme
arac tarafnda yeni
baslm çasna her
zaman düzgün bir kayak
yüzeyi te kil eder.
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5. MEVS M
G

EOSKI yl boyunca
kayma zevkini
sürdürmenizi sa lar.
GEOSKI sayesinde
kar miktarndaki azlk
veya yüksek scaklklar
kayak sporu ile aranzda
bir engel olu turmazlar.
Yazn yaplan ama
küresel snmann

tehdidi altndaki buzul
kaya na bir alternatif
olu turur. Kayak
tutkunlar kayarken
güne in keyni
çkarabilir, kar erimeden
sabahn ilk  klarnda
kaymak zorunda
kalmazlar. Kaya a yeni
ba layanlar gerçek

bir pistte olu abilecek
izlere dü meden rahat
ve güvenli bir ekilde
kayabilirler.
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GEOSKI TEKN K VER
40,8 x 40,8 x H 2,7 cm

EBATLAR

H 2,7 cm
40,8

5,8 kg/m2
40

,8

A IRLIK
MALZEME

100% HDPE (yüksek yo

AMBALAJ EBATLARI

unluklu polietilen)

120 x 80 x 145 cm
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GEOSKI

REFERANSLAR...
MATTEO

MAURO

NANA

BERNARDI

E

ski talyan Alpin kayakçs ve 90l yllarn
milli sporcusu, (alta Badia 1996, Beaver Creek
1999) iki dünya kupas üçüncülü ü sahibi, iki kez
üst üste talyan slalom ampiyonu (1999-2000),
talyan büyük slalom ampiyonu (2000). FIS
Koçu, E itmen ve Nordica Tecnica Groupun milli
tantmcs.

ya nda, Albino, talyada ya yor. 31
36
A ustos 2005 sabahnda bir trak kazas
hayatn de i tirinceye kadar kamyon oförlü ü

yapan Bernardi, 2013e dünyann ilk engelli kayak
hocas oldu.

etmeliyim ki, Geoplast çok iyi
birtirafürün
geli tirmi . Özellikle bizim

kaylyor ve kay daha iyi yönetiliyor.
Al k olmad m için yeterince
yatamadm, ama yine de kayabildim.
zlenimim: garantili e lence!

gibi engelli sporcularn güvenle
kayak kayabilmesine imkan
tanyor. Eskiden oldu u gibi özgür
ve e lenceli bir ekilde, slakl n
ve so u un verdi i rahatszlk
olmadan ve sfr yaralanma riski ile
kayabilece iz.

San Marino, Temmuz 2012

San Marino, A ustos 2012

kullanan ürüne güvenmek
Ürünü
zorunda, güvendikçe daha hzl
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GAMMA

PRODOTTI

GS TOP

GS START

Yar ve e itim pistleri

Teleski ve telesiyej
bini ve ini leri

GS FUN
Tubing, snowboard ve di er
e lenceli etkinlikler için

GEOSKI
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GS TOP

Y

üksek teknoloji ile
tasarlanm kuru
kayak pisti, hem amatör
hem de profesyonel
kayakçlara gerçek
kardaki tutu ve akclk
hissini ayn anda ya atr.

S TOP GEOSK
kendisiyle beraber
G
gelen bir i aretleme
sistemiyle geli tirilmi tir,
böylece müsabakalara
hazrlanan sporcular
için önem ta yan
slalom sahalar için
kullanlacak direkler
kolayca monte edilebilir.
Di li silindir eklindeki
direk tabanlar

GEOSK zgaralarnn
montajndan hemen
önce zemine yerle tirilir.
Direkler, müsabaka
veya e itim sahasnn
kullanlaca  zaman,
zeminde delik açmaya
gerek kalmadan sisteme
monte edilir. ste e
özel pistler talebe göre
olu turulabilir.

GEOSKI | ÜRÜN GAMI
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GS START
K

arn suni olarak
ta nmasnn veya
yerinde olu turulmasnn
pahal ve zaman ald 
yerler için özel olarak
tasarlanm tr: teleski
pistleri boyunca, telesiyej
bini ve ini alanlarnda,
yol geçi lerinde, ba lant
yollarnda kullanlabilir.

photo by Graziano Galvagni

GS FUN

lence park,
E
snowboard rampalar
veya yarm silindir kuru
kar pistleri olu turmak
için idealdir.
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YER NDE

KURULUM

#1

#2

#3

HAZIRLIK

AYIRICI KEÇE

GEOSKI KURULUMU

Yüzeyi tesviye ederek kuruluma engel
olabilecek girinti ve çkntlar düzleyin.

Geotekstil keçeyi serin: keçe hem zemini GEOSK suni kar yüzeyinin kurulumu ve
korur hem de pistin kalntlar tarafndan zgaralarn bir birine montaj Kurulum
bozulmasn engeller.
Klavuzunda tarif edilen ekilde
yaplmaldr.

GEOSKI | KURULUM
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#4

#5

ANKRAJ

GEOSKI P ST

Izgaralarn zemine skca ba lanmas için
GEOSK vidalarn kullann: bu zemini
stabil hale getirecektir.

Sonuç, en az bir do al kar pisti kadar
keyii bir kuru kayak pistidir.

#6

Y E LENCELER!

Snowboard veya kayak fark etmez;
ekipmannz aln ve e lenceye katln!

birli i yapan kurulu lar:
GEOPLAST CREATIVE
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