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O NÁS
Co uděláte po téměř 20 letech zkušeností z oblasti obchodu a výroby sportovního
zboží, když zjistíte, že pro vaše děti a děti vašich přátel a známých nejste kolikrát
schopni na trhu najít výrobek, se kterým byste byli po všech stánkách spokojení?
Navrhnete si jej a necháte vyrobit sami. Tak by se dal stručně vysvětlit důvod
pro vznik čistě dětské značky kvalitního sportovního vybavení BEANY.
Šli jsme do toho s tím, že chceme vyrábět zboží skutečně pro děti, jim
na míru a ne jen zmenšené verze dospěláckého vybavení. Dětské sportovní zboží je jednoduše středobodem našeho zájmu. Není to nutné zlo
a nezbytný doplňek jako u mnoha jiných. Víme, že dětské potřeby jsou od
těch dospěláckých velmi odlišné.
Proto se důkladně věnujeme hledání nejvhodnějších technologických postupů a konstrukcí, řešíme kvalitní dětský design, snižujeme váhu produktů, přemýšlíme nad snadností jejich ovládání
a užívání, klademe důraz na bezpečnost...
Prostě se snažíme přinášet radost jak dítěti, tak jeho rodiči.
Vítejte u nás.
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SNOWBOARD BEANY

DEMON
Snowboard asi spíš pro kluky. Spolehlivý, pružný, výborně
ovladatelný, neváží skoro nic, takový je DEMON.
DEMON je dokonale univerzální snowboard. Díky využití
špičkové výrobní technologie RESPONSIVE TECHNOLOGY
a 3D shapu je hravý v každém terénu a snowparku.

Typ			Freestyle
Prohnutí 		
3D Shape
Tvar 		
Twintip
Tvrdost		 3/10
INSERTY		 4x2
KONSTRUKCE		
Sidewall
DÉLKY 		120 126 132 138 141
			147
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SNOWBOARDY

144

SNOWBOARD BEANY

SPIRIT
Měkký, lehký a velmi dobře ovladatelný snowboard SPIRIT.
Jeho design hovoří jasně - vyrobeno speciálně pro dívky.
Spirit je jeden z nejuniverzálnějších dívčích snowboardů.
Díky využití špičkové výrobní technologie RESPONSIVE
TECHNOLOGY a 3D shapu je SPIRIT spolehlivým partnerem
v každém terénu.

Typ			Freestyle
Prohnutí 		
3D Shape
Tvar 		
Twintip
Tvrdost		 3/10
INSERTY		 4x2
KONSTRUKCE		
Sidewall
DÉLKY 		120 126 132 138 141 144
			

147

SNOWBOARDY
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SNOWBOARD BEANY

HELL

Allround snowboard Beany Hell je skvělá deska pro ridery,
kteří stále milují tradiční camber prohnutí, rádi jezdí na
upravených sjezdovkách a zbožňují rychlou jízdu.
Zkušeným jezdcům dopřeje stabilní jízdu a pro začátečníky
je dostatečně tolerantní. Beany Hell je poctivá, obratná
deska, ideální do každého terénu.

Typ		
Prohnutí
Tvar
Tvrdost
INSERTY
KONSTRUKCE

Allround
Camber
Directional
4/10
4x2
Sidewall

DÉLKY		
100 110 115 120 125 133 136 139
		144 149 154 157W 159W 163W
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SNOWBOARDY

SNOWBOARD BEANY

MeadoW
Dívčí allround snowboard Beany Meadow je skvělá deska
pro riderky, které stále milují tradiční camber prohnutí, rády
jezdí na upravených sjezdovkách a zbožňují rychlou jízdu.
Zkušeným jezdkyním dopřeje stabilní jízdu a pro začátečnice
je dostatečně tolerantní. Beany Meadow je precizní,
obratná deska ideální do každého terénu.

Typ		
Prohnutí
Tvar
Tvrdost
INSERTY
KONSTRUKCE

Allround
Camber
Directional
4/10
4x2
Sidewall

DÉLKY OOO 100 110 115 120 125 133 136 139
		144 149 154 157

SNOWBOARDY
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SNOWBOARD BEANY

Heropunch
BEANY HEROPUNCH je všestranný snowboard určený pro
začínající i pokročilé jezdce. Těm prvním odpouští některé
chyby a ty druhé spolehlivě provede jakýmkoliv terénem.
Je lehký a zároveň dostatečně pružný s FLAT prohnutím,
které zaručí vynikající stabilitu. S BEANY HEROPUNCH
bezpečně zvládnete nejen snowboardové začátky.

Typ		
Prohnutí
Tvar
Tvrdost
INSERTY

Allround
Flat
Twin Tip
2/10
4x4

DÉLKY		

80 90 100 110 115 120 125 133
136 139 144 149 154 157W 159W
163W
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SNOWBOARDY

SNOWBOARD BEANY

SPECTRE
Beany Spectre je jedna z nejhravějších desek pro malé
snowboardisty, kteří rádi řádí jak na sjezdovce, tak ve
snowparku.
Nulové FLAT prohnutí propůjčuje této desce téměř
freestylový pocit. Snowboard je snadno ovladatelný
a maximálně hravý. Vaše dítko na něm bude na sjezdovce
jako doma.

Typ		
Prohnutí
Tvar
Tvrdost
INSERTY

Freestyle
Flat
Twin Tip
2/10
4x4

DÉLKY

110 115 120 125 133 136 139

SNOWBOARDY
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SNOWBOARD BEANY

ACTION
Prkno BEANY ACTION je skvělé pro ostřílené jezdce. Ti, kteří
si chtějí užít oblouky na sjezdovce nebo skoky ve snowparku.
To všechno díky FLAT prohnutí a skvělému zpracování desky.
Celodřevěné jádro a biaxialní laminace je u takto precizního
snowboardu samozřejmostí.

10 SNOWBOARDY

Typ		
Prohnutí
Tvar
Tvrdost
INSERTY

Allround
Flat
Twin Tip
3/10
4x4

DÉLKY		

110 115 120 125 133 136 139

SNOWBOARD BEANY

BARK

BEANY Bark překvapí a zaujme naprosto neotřelým
designem. Při výrobě desky BEANY BARK jsme použili
to nejlepší co u dětských a juniorských snowboardů lze:
celodřevěné speciálně zbroušené jádro a biaxialní laminaci.
To vše zajistí pohodlí a stabilitu.

Typ		
Prohnutí
Tvar
Tvrdost
INSERTY

Allround
Flat
Twin Tip
2/10
4x4

DÉLKY		
		

80 90 100 110 115 120 125
133 136 139

SNOWBOARDY 11

SNOWBOARD BEANY

Riper BX
Boardercrossový speciál Beany Ripper BX je
nekompromisní jak na těžkých závodních tratích
pro boardercross, tak na dlouhých sjezdovkách.
Beany Ripper BX je skvělou volbou pro milovníky
dlouhých řezaných oblouků, kteří ale nechtějí přijít
o pohodlí měkkých snowboardových bot.

12 SNOWBOARDY

Typ		
Prohnutí
Tvar
Tvrdost
skluznice
INSERTY
konstrukce

Boardercross
Camber
Directional
7/10
ICP 7500 SINTERED
4x2
Sidewall

DÉLKY		

125 135

SNOWBOARD BEANY

RIPPER BX
BS, WS
Boardercrossový snowboard Beany Ripper BX BLACK
SERIES má špičkové jádro G40 Lighcore, super rychlou
nano-sintorvanou skluznici PerlaTech a pro Rippery již
tradičně minimalistický design.
Je skvělou volbou nejen pro závodníky na českých
i evropských BX tratích, ale i pro nezávodící milovníky
dlouhých řezaných oblouků, kteří ovšem nechtějí přijít
o pohodlí měkkých snowboardových bot.

Typ		
Prohnutí
Tvar
Tvrdost
skluznice
INSERTY
konstrukce

Boardercross
Camber
Directional
7/10
PerlaTech Sintered Nano
4x2
Sidewall

DÉLKY		

147 153 158 163 166W
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SNOWBOARDOVÉ VÁZÁNÍ

TRUST

Vázání Beany TRUST je velmi lehké, ale přesto pevné
snowboardové vázání jehož přednosti oceníte při jízdě
v jakémkoliv terénu nebo snowparku. Základní
polykarbonátová deska zajišťuje maximální kontrolu nad
jízdou a zároveň pohodlí. Polakarboanový ergonomický
stavitelný highback - snadná manipulace a nastavení.
Nártový strap - pevné a pohodlné upnutí boty k vázání.
Hliníkové pumpy - snadné nasazení hřebenu do ráčny
a rychlé zapnutí.

14 VÁZÁNÍ

Typ		

Allround

Tvrdost

5/10

BASEPLATE

Polykarbonátový

HI-BACK		

Polykarbonátový, stavitelný

ANKLE-STRAP

Stavitelný

TOE-STRAP

Stavitelný

MONTÁŽNÍ DISK

4x4

PUMPY		

Aluminium

NOSNOST

115 kg

VELIKOST

M/L - pro velikost bot EUR 41-48

SNOWBOARDOVÉ VÁZÁNÍ

TEEN

Vázání Beany Teen se může hrdě pochlubit neocenitelnými
vlastnostmi - lehkostí a citlivou podporou při jízdě. Speciální
složení polykarbonátové směsi má za následek optimální
tvrdost a flexi jakoby na míru dělanou nízké váze mladých
jezdců.
S tímto vázáním je přenos síly z nohy na snowboard hračkou.
Jezdec tak má jistotu a kontrolu nad jízdou v jakémkoliv
terénu.
Typ		

Allround

Tvrdost

4/10

BASEPLATE

Polykarbonátový

HI-BACK		

Polykarbonátový, stavitelný

ANKLE-STRAP

NEW fishnet-like strap stavitelný

TOE-STRAP

NEW fishnet-like strap stavitelný

MONTÁŽNÍ DISK

4x4

PUMPY		

Polykarbonát

VELIKOST

S/M - pro velikost bot EUR 37-43

VÁZÁNÍ 15

SNOWBOARDOVÉ VÁZÁNÍ

LUCKY

Vázání Beany Lucky je velmi lehké a nadstandardně
technicky vybavené. Skvěle se hodí do každého terénu
a pro každý styl jízdy. Ankle-strap zajistí velmi komfortní
a bezpečné upnutí snowboardu k botám.
Komfort a bezpečí, to je to hlavní, co Vám vázání Beany
Lucky přináší.

Typ		

Allround

Tvrdost

4/10

BASEPLATE

Polykarbonátový

HI-BACK		

Polykarbonátový, stavitelný

ANKLE-STRAP

Polstrovaný, anatomický, stavitelný

TOE-STRAP

Stavitelný

MONTÁŽNÍ DISK

4x4

PUMPY		

Aluminium

VELIKOST
S - pro velikost bot EUR 36-41
		

16 VÁZÁNÍ

SNOWBOARDOVÉ VÁZÁNÍ

JUNIOR
Polykarbonát použitý při výrobě Beany Junior je
přímo ideálním materiálem pro výrobu juniorského
snowboardového vázání.
Speciální složení polykarbonátové směsi má za následek
optimální tvrdost a flexi jakoby na míru dělané nízké váze
mladých jezdců. S tímto vázáním je přenos síly vašeho dítěte
na snowboard hračkou.

TYP		

Allround

TVRDOST

3/10

BASEPLATE

Polykarbonátový

HI-BACK		

Stavitelný hi-back

ANKLE-STRAP
		

Ankle–strap anatomicky tvarovaný
a polstrovaný EVA materiálem, stavitelný

TOE-STRAP

Toe-strap stavitelný

MONTÁŽNÍ DISK

4x4 cm

PUMPY		

Polykarbonát

VELIKOST

JS - pro velikost bot EUR 32-37

		

VÁZÁNÍ 17

SNOWBOARDOVÉ VÁZÁNÍ

KIDO

Vázání Beany KidO je osazené dětským snadnoovladatelným
jednopumpovým strapem s velkou pumpou. Zapnutí vázání je
tedy snadné i v teplých zimních rukavicích.
I díky této vychytávce bude vaše dítě na kopci zase o něco více
samostatné.
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Typ		

Allround

Tvrdost

2/10

BASEPLATE

Polykarbonátový

HI-BACK		

Polykarbonátový

ANKLE-STRAP
		
		

Jednopumpový dětský strap,
anatomicky tvarovaný,
polstrovaný EVA materiálem

MONTÁŽNÍ DISK

4x4

PUMPY		

Polykarbonát

VELIKOST

XS - pro velikost bot EUR 25-31

SNOWBOARDOVÉ BOTY

NINJA BS
Boty Beany Ninja BS jsou navrženy s důrazem kladeným
na potřeby mladých jezdců. Jsou dostatečně pevné, ale
zároveň lehké a pohodlné pro celodenní ježdění.
Nový systém rychlého utažení bot TGF umožňuje snadné
dotažení boty i v rukavicích. Lehká a spolehlivá EVA podrážka
nabízí dokonalé odpružení a udrží nohy v teple po celý den.

Typ

Allround

Tvrdost

5/10

BOTA

Nepromokavá syntetická kůže
a speciální textílie

vnitřní botička

anatomicky tvarovaná
z EVA pěny s integrovaný šněrovacím
vázáním a neoprénovou špičkou

PODRÁŽKA

EVA materiál, absorbuje většinu nárazů,
skvělý fit s vázáním

ŠNĚROVÁNÍ

TGF lacing system

VELIKOST

EUR 38-43

SNOWBOARDOVÉ BOTY 19

SNOWBOARDOVÉ BOTY

NINJA

Boty Beany Ninja jsou navrženy s důrazem kladeným na
potřeby mladých jezdců. Jsou dostatečně měkké, lehké
a pohodlné pro celodenní ježdění.
Nový systém rychlého utažení bot ATOP umožňuje snadné
dotažení boty i v rukavicích. Lehká a spolehlivá EVA podrážka
nabízí dokonalé odpružení a udrží nohy v teple po celý den.
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Typ

Allround

Tvrdost

4/10

BOTA

Nepromokavá syntetická kůže
a speciální textílie

PODRÁŽKA

EVA materiál, absorbuje většinu nárazů,
skvělý fit s vázáním

ŠNĚROVÁNÍ

Atop reel knob lacing system

VELIKOST

EUR 44-47
		

SNOWBOARDOVÉ BOTY

AVENGER
Boty Avenger byly navrženy s důrazem kladeným na dětské
potřeby. Jsou pohodlné a díky ATOP systému pro každé dítě
i v rukavicích snadno utahovatelné.
Avengery jsou bezvložkové - díky čemuž dítě snowboard
lépe ovládá - měkké, lehké a i bez vnitřní botičky velmi teplé
a izolující.

Typ

Allround

Tvrdost

3/10

BOTA

Nepromokavá syntetická kůže
a speciální textílie

PODRÁŽKA

EVA materiál, absorbuje většinu nárazů,
skvělý fit s vázáním

ŠNĚROVÁNÍ

Atop reel knob lacing system

VELIKOST

EUR 33-34

SNOWBOARDOVÉ BOTY 21

SNOWBOARDOVÉ BOTY

AVENGER BS
Boty Avenger BS byly navrženy s důrazem kladeným na
dětské potřeby. Jsou pohodlné a díky ATOP systému pro
každé dítě i v rukavicích snadno utahovatelné.
Avengery BS jsou bezvložkové - díky čemuž dítě snowboard
lépe ovládá - měkké, lehké a i bez vnitřní botičky velmi teplé
a izolující.
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Typ

Allround

Tvrdost

4/10

BOTA

Nepromokavá syntetická kůže
a speciální textílie

PODRÁŽKA

EVA materiál, absorbuje většinu nárazů,
skvělý fit s vázáním

ŠNĚROVÁNÍ

Atop reel knob lacing system

VELIKOST

EUR 35-38
		

SNOWBOARDOVÉ BOTY

JUNIOR
Pohodlná dětská snowboardová bota s teplou, anatomicky
tvarovanou vnitřní botičkou z EVA materiálu zajistí, že vaše
dítě bude na kopci v teple, suchu a pohodlí.
Vnitřní botička s integrovaným šněrovacím systémem
je speciálně navržena pro dětský tvar nohy. Za perfektní
kompatibilitu s vázáním vděčí bota tvarované gumové
podrážce.

Typ

Allround

Tvrdost

3/10

BOTA

Nepromokavá syntetická kůže
a speciální textílie

VNITŘNÍ BOTA Anatomicky tvarovaná z EVA pěny
s integrovaný šněrovacím vázáním
PODRÁŽKA

EVA materiál, absorbuje většinu nárazů,
skvělý fit s vázáním

ŠNĚROVÁNÍ

Tkaničky

VELIKOST

EUR 32-40

SNOWBOARDOVÉ BOTY 23

SNOWBOARDOVÉ BOTY

JOKER
Beany Joker jsou nejmenší snowboardové boty na trhu
určené pro děti, které snowboarding teprve objevují.
Začínající malý snowboarďák potřebuje kvalitní, lehké
a nepromokavé boty, aby si pobyt na sněhu užil
a snowboarding ho bavil od samého počátku.
S vychytávkou double size můžete po vyjmutí speciální
chodidlové vložky botu o jednu plnou velikost zvětšit a díky
tomu nemusíte řešit koupi bot na další sezonu.
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Typ

Allround

Tvrdost

2/10

BOTA

Nepromokavá syntetická kůže
a speciální textílie

PODRÁŽKA

EVA materiál, absorbuje většinu nárazů,
skvělý fit s vázáním

ŠNĚROVÁNÍ

Suchý zip

VELIKOST

EUR

27/28 29/30 31/32

SNOWBOARDOVÉ BOTY 25

LYŽE + VÁZÁNÍ VIST JUNIOR 45

HOMEWORK
Traffic
Tree

Krásné celodřevěné lyže pro děti od 2-6 let se
snadno posuvným vázáním VIST JUNIOR 45
italské výroby. Jsou ideální pro začínající lyžaře.
Napomáhají při oblouku, ve kterém dobře drží.
Konstrukce Tricksy Rocker zvyšuje flexibilitu
a pohodlí v jízdě.
Tyto lyže jsou hravé a zábavné a učení s nimi
půjde samo. Jsou vhodné i pro náročnější
terény a pokročilejší jezdce. Děti si lyže zamilují
díky nevšednímu designu.

26 LYŽE

Tvrdost
Prohnutí
jádro		
laminace	
skluznice
konstrukce

2/10
Rocker Tricksy Shape
Celodřevěné
Biaxiální laminace
Extrudovaná
Cap

DÉLKY 		

70 80 90 100 110

LYŽE + VÁZÁNÍ VIST JUNIOR 45 a 75

SKELETON
totem

Máte doma malého závoďáka? Pak jsou lyže Skeleton
a Totem v setu s precizním vázáním VIST JUNIOR 75
italské výroby jasnou volbou. Tyhle celodřevěné lyže dovolí
dynamickou jízdu v jakémkoli terénu, jak na sjezdovce, tak
v branách. Prohnutí Tricksy Rocker umožní pohodlné
ovládání lyže a dodá jízdě flexibilitu.
Tyto lyže jsou nepřekonatelné jak svými jízdními vlastnostmi,
tak přitažlivým designem, kterým malý lyžař jistě zaujme
nejen na svahu!

Tvrdost
Prohnutí
jádro		
laminace	
skluznice
konstrukce

4/10
Rocker Tricksy Shape
Celodřevěné
Biaxiální laminace
Extrudovaná
Cap

DÉLKY

100 110 120
130 140		

		

(VIST JUNIOR 45)
(VIST JUNIOR 75)
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LYŽE + VÁZÁNÍ VIST DIN 2-9

DREAMS
Prohnutí Tricksy Rocker a triaxový laminát dělají
z pod patou malinko širší lyže Beany Dreams skvělou
univerzální lyži. Takovou, na které se svezete na tvrdé
sjezdovce, ve volném terénu i na měkčím jarním
podkladu.
Jde o celodřevěnou lyži s velmi odolnou povrchovou
úpravou v dívčím designu, která udělá skělou službu
a radost jak začátečnici, tak zkušené riderce. Dreams
jsou prostě snem pro každou lyžařku.
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Tvrdost
Prohnutí
jádro		
laminace	
skluznice
konstrukce

5/10
Rocker Tricksy Shape
Celodřevěné
Triaxiální laminace
Extrudovaná
Sidewall

DÉLKY		

130 140 145 155 165

LYŽE + VÁZÁNÍ VIST DIN 2-9

golden eye
GOLDEN EYE je univerzální celodřevěná lyže vynikajících
vlastností. Udělá skvělou službu všem výkonnostním
úrovním od začátečníka až po zkušeného jezdce. Lyže
je pod patou malinko širší, disponuje prohnutím Tricksy
Rocker a torzním vyztužením triaxovým laminátem.
Tahle výbava z ní dělá špičkovou lyži, na které se svezete
jak na tvrdé sjezdovce a ve volném terénu, tak i na měkčím
jarním podkladu. Odolná povrchová úprava zabrání
snadnému poškrábání lyží. V neposlední řadě určitě
zaujme pro lyže neortodoxním designem.

Tvrdost
Prohnutí
jádro		
laminace	
skluznice
konstrukce

5/10
Rocker Tricksy Shape
Celodřevěné
Triaxiální laminace
Extrudovaná
Sidewall

DÉLKY		

130 140 145 155 165

LYŽE 29

OBAL NA LYŽE/SNOWBOARD

TRACE

Značka Beany je jedna z mála na trhu, která vyrábí obaly
na dětské snowboardy. Bag má speciální systém uzavírání,
který zajistí využití jednoho modelu pro všechny délky
dětských snowboardů v rozmezí od 90 cm do 140 cm.
Odpadá tedy řešení délky obalu na prkno. Když dítě
z jednoho snowboardu „vyroste“, může Beany obal
použít na prkno nové, větší.

30 OBAL

MATERIÁL
zapínání

nepromokavý, odolný proti opotřebení
zip

DÉLKA

90-140 cm

náhradní díly

Pumpa aluminiová uni

Pumpa plastová uni

Hřeben přední

Hřeben nártový

Pumpa plastová přední

Grip single

Pumpa plastová nártová

Grip double
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www.beany.cz
Creative play s.r.o
Horská 15
543 02 Vrchlabí 4
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INSTAGRAM

YOUTUBE

