


De TURNER 
collectie 2017/2018:
welke ski past bij mij?
Onze collectie is tot stand geko-
men door een zeer grote groep 
wintersporters. Van de ‘easy going’ 
recreant tot ‘coole skilled riders 
en topsporters’. Met als meetpunt 
beginners, licht gevorderde, indoor 
skiërs op een rollend tapijt, out-
door skiërs op borstels, fanatieke 
alpinisten, indoor sneeuw skiërs, 
wedstrijd skiërs, kinderen, juniors, 
pro’s en zelfs de mindervalide en 
slechtziende. Alle verzamelde er-
varingen hebben wij meegenomen 
in de totstandkoming van onze col-
lectie.

In 2012 begonnen met het 
modificeren van een shortski. 
De kern werd zo aangepast dat 
deze ski voor een zeer grote 
doelgroep geschikt bleek. 

Deze werkwijze hebben wij doorge-
voerd in (bijna) alle modellen. Goed 
luisteren naar ervaringen en dit ver-
talen naar de fabrikant. Inmiddels 
is er een serie kwaliteitsproducten 
voor recreanten, topsporters en al-
les daar tussenin.

Welke ski past bij mij?
Dat is een veelvoorkomende vraag 
en is afhankelijk van vele factoren 
zoals ervaring, conditie, gewicht, 
leeftijd, piste omstandigheden, op 
of naast de piste of gecombineerd.
De Turner collectie bevat ski’s voor 
recreanten, high performance en 
topsport. Het wil niet zeggen dat 
je met een low performance piste 
cruiser geen stevige afdaling kunt 
maken. En op een high performan-
ce zoals slalom, all mountain of 
cross turn model kan je ook heerlijk 
relaxt afdalen. Laat je goed voorlich-
ten over materiaalkeuze, TURNER 
‘Straight is boring’. 

• Low Performance line: 

 Junior collection, Viper 
•  Mid Performance line: 

 (W)intermotion, Endurance 
 Basic, Indoor, Lady, EAA78. 
•  High Performance line: 

 Endurance Plus, Seventy-
 Thirty, RevoX, SL, GS (2018).

2 3

Vijf jaar passie, 
prepareren en 
promoten
Inmiddels vijf jaar nemen wij het serieus en het wordt steeds leuker. 
De reacties in de afgelopen jaren zijn divers te noemen van terughou-
dend tot enthousiast geïnteresseerd. “Een ski uit Nederland, is dat wel 
wat?” was een vaak gehoorde opmerking. Maar betrokkenheid deed 
anders denken. Betrek je klanten bij je product, deel het enthousiasme 
en communiceer. Interesse en betrokkenheid blijkt wel, onze TURNER 
testreis naar Sölden groeide in een jaar van 15 naar 55 personen. 

Nederlanders zijn pioniers en engineers bij uitstek. Dat wij de heden-
daagse skimodellen niet hebben uitgevonden lijkt me duidelijk, maar 
met verzamelde kennis en feedback van recreanten tot topsporters 
hebben wij in samenspraak met de fabrikant onze producten zo ge-
modificeerd dat elk type skiër Indoor of outdoor veilig en comfortabel 
kan afdalen.

Maar ski-ervaring is geen garantie tot een succesvolle skidag. Diverse 
omstandigheden komen hierbij om de hoek kijken. Je eigen conditie, 
ben je goed voorbereid, de locatie, de piste omstandigheden, weer 
omstandigheden en het jaargetij. Al deze punten hebben invloed op 
je performance, maar de keuze in het juiste materiaal is hierbij o zo 
belangrijk.

Na vijf jaar testen, engineering, ontwerpen en promoten mogen wij 
trots zeggen dat we voor elk type skiër wel een model in de collectie 
hebben. Een lage landen product van Nederlandse bodem. 
TURNER,  it’ s all-in the name! 

Mijn speciale dank gaat uit naar Nicolette Munnik van Bovenlicht 
Design, Haarlem.

                                Rick Draijer
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RevoX 2 RT  
High Performance & Design

De RevoX 2 RT is een ski uit de High Performance line en een serieuze 
uitdaging. Dit model is door z’n bouwwijze en dubbele radius een cross 
turn ski voor de wat meer ervaren skiërs die afwisselende snelheden, 
korte en lange bochten goed kunnen variëren. De RevoX voelt comfor-
tabel en stabiel aan in de afdaling, maar concentratie is een vereiste.

RevoX 2 RT  

piste   free   race  

AVP € 679

Een Prepreg frame, full woodcore, 

dubbel titaan, Ultra Hoog Molucair 

belag met een krasvaste toplaag 

in een oer-Hollands sportief design 

met een Tyrolia PRD11 binding en 

Tyrolia PR PowerRail.  

FACTS & FIGURES
•  160, 168 en 176 cm.
•  3D-shape.
•  Woodcore beech/poplar
 sandwich Prepreg construction.
•  2 x Titanal.
• Double Radius.
•  Structured/Glossy top sheet.
•  UHM Graphite race base.
• ABS sidewalls.
•  Tuning 0,75° and 89°.
•  Complete bindingset Tyrolia PRD11.
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1  Top sheet - 2  Prepreg
3,6  Titanal plate

4  Anti-vibration ply
5  Beech/poplar woodcore

7  Biaxial fiberglass
8  UHM Graphite race base

 9  ABS sidewalls
10  Anti-vibration ply 

11  Steel edges

 lengte  profiel  radius

 160 cm    123-73-105  10,9/13,1
 168 cm     123-73-105  12,1/14,7
 176 cm     123-73-105  13,5/16,8
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 lengte  profiel  radius

 159 cm    123-73-105  10,9/13,1
 168 cm     123-73-105  12,1/14,7

1   Structured top sheet
2,4  Biaxial ribbon
3   Beech/poplar woodcore +
 Triaxial ribbon
5   HM Graphite base
6   Steel edges
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Endurance Sport Cruiser PLUS 

De Endurance Sport Cruiser is het meest veelzijdige model uit de Turner 
collectie. Een piste cruiser met all mountain eigenschappen. Een ski 
voor de wat sportievere recreant welke snelheid en piste varieert. De 
Endurance voelt zich heerlijk op maar ook naast de piste, op buckels en 
oneffen terrein. Door z’n Rocker constructie en full woodcore een zeer 
levendige ski welke voor een zeer grote doelgroep geschikt is.

De ‘Plus’ heeft de basis ingrediënten 

en bouwwijze van de Basic Endurance 

alleen zorgt een extra laag Triaxial 

Fiberglass voor meer stabiliteit op 

snelheid. Ook is de standaard tip 

protector vervangen voor een stain-

less steel design protector. 

Endurance SC PLUS

piste   free   race

AVP € 429

Dit design in combinatie met een 

Tyrolia PRD11 binding of een Vist 

V412 maken het geheel tot een 

stoere piste cruiser met wat all 

mountain eigenschappen.  

FACTS & FIGURES
•  159 en 168 cm.
•  3D-shape.
•  Woodcore beech/poplar 
 cap construction.
•  Carbon.
•  Rocker construction.
•  Structured top sheet.
•  HM Graphite base.
•  Tuning 0,75° and 89°.
•  Bindingset Tyrolia PRD11 of Vist V412,  
 beiden met een Tyrolia PR PowerRail.



Ready for Rock & Roll 

De Seventy-Thirty is eigenlijk de grote broer van de Endurance welke 
'geskied' moet worden. Een all mountain ski met piste eigenschappen. 
Een ski welke voor 70% geschikt is voor op de piste, snelheid, stuur-
gemak en stabiliteit. Daarnaast voelt hij zich door z’n volume heerlijk 
in de vers gevallen sneeuw of oneffen terrein. Moeiteloos ploegt deze 
Rocker zich door hopen sneeuw, buckels en oneffen pistes.

Seventy-Thirty  

piste   free   race  

AVP € 599

Een uitdagend model voor de wat 

actievere skiër. Een stoer design met 

een Tyrolia PRD11 binding en Tyrolia 

PR PowerRail.  

FACTS & FIGURES
•  170 en 178 cm.
• Woodcore beech/poplar,   
 sandwich construction.
•  Rocker construction.
• Structured top sheet.
•  UHM Graphite race base.
• ABS sidewalls.
•  Tuning 0,75° and 89°.
• Complete bindingset Tyrolia PRD11.
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1  Structured top sheet
2,5  Biaxial ribbon

3,6  Biaxial fiberglass
4  Beech/poplar woodcore

7  UHM Graphite race base
8  ABS sidewalls

9  Anti-vibration ply
10  Steel edges

Slalom, High Performance Race Ski 

Het SL model van TURNER wordt in kleine oplage geproduceerd voor 
de sportieve recreant of wedstrijdskiër. Deze slalom ski uit de High 
Performance lijn bevat de 2017 geldende FIS-parameters en is dus 
‘ready to race’. Een ski voor ervaren skiërs, foutjes worden je niet 
vergeven. Z’n taillering en bouwwijze, een full woodcore frame in 
combinatie met titanium zorgen voor een snelle kantenwissel, hoge 
snelheid en stabiliteit.

Een duurzaam krasvaste toplaag, 

Ultra hoog Molucair belag in combi-

natie met een Tyrolia PRD12 of Vist 

V412 Titanium Light Free binding ma-

ken dit tot een echt topsport model. 

TURNER SL HP Race

piste   free   race

AVP vanaf € 699

FACTS & FIGURES
•  155 en 165 cm.
•  ABS sidewalls en structured top sheet.
•  Woodcore, beech/poplar combined.
•  Triaxial fiberglass en 2x Titanal plate.
•  Anti vibration ply.
•  UHM Graphite race base.
•  RVS Tip protector.
•  Tuning 0,75° and 87°.
•  Binding Tyrolia PRD12 met Tyrolia PR 
 PowerRail of Vist V412 Titaniium Light  
 Free met quicklock plate.
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 lengte  profiel  radius

 170 cm    124-81-111  15,4
 178 cm     124-81-111  17,1

 lengte  profiel  radius

 155 cm    121-67-104  10,7
 165 cm     121-67-104  12,4
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1  Structured top sheet 
2,7  Triaxial fiberglass

3,6  Titanal plate
4  Anti-vibration ply

5  Beech/poplar woodcore
8  UHM Graphite race base

 9  ABS sidewalls
10  Anti-vibration ply  

11  Steel edges
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Endurance, meest veelzijdige sport 
cruiser met all mountain eigenschappen

De Endurance Sport Cruiser is de meest veelzijdige en best verkochte 
senior model uit de Turner collectie. Een piste cruiser met all moun-
tain eigenschappen. Een ski voor recreanten en de sportievere skiërs 
welke snelheid en piste varieert. De Endurance voelt zich heerlijk op 
maar ook naast de piste, op buckels en oneffen terrein. Door z’n full 
woodcore Rocker constructie een zeer levendige ski welke voor een 
zeer grote doelgroep geschikt is.

Endurance SC Basic

piste   free   race  

AVP € 369

De Endurance Sport Cruiser is lever-

baar in een viertal uitvoeringen. De 

Basic, Lady, Indoor en de Plus. De ba-

sic in het nieuwe zwart/gele design 

is standaard leverbaar in 150, 160 en 

170 cm. Een krasvaste toplaag zorgt 

voor duurzaamheid, dit in combina-

tie met een Tyrolia PR11 binding en 

Tyrolia PR PowerRail.  

FACTS & FIGURES
• 150, 160 en 170 cm.
• Structured top sheet en 3D-shape.
• 
• Carbon.
• Rocker construction.
• HM Graphite base.
• Tuning 0,75° and 89°.
• Complete bindingset Tyrolia PR11.
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 lengte  profiel  radius

 150 cm    120-72-102  11,4
 160 cm     120-72-102  11/11,7
 170 cm    120-72-102  14,8
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 lengte  profiel  radius

 140 cm    122-74-105  9,3
 148 cm     122-74-105  10,6
 156 cm    122-74-105  12,1

9

1  Structured top sheet
2,4  Biaxial ribbon

3  Beech/poplar woodcore
5  HM Graphite base

6  Steel edges

Woodcore beech/poplar cap construction.

1   Structured top sheet
2,3,6  Biaxial fiberglass
4   Polyfly core
5   Woodcore
7   Nyvilen Mach Race base
8   Steel edges

Endurance Indoor, de 3-in-1-ski 

Vol trots zijn wij op onze 3-in-1-ski. De Endurance Sport Cruiser 
‘Indoor’ is jarenlang research aan vooraf gegaan. De performance van 
de Endurance bleek ook op Indoor en outdoor borstelbanen zeer goed. 
Dit mede door z’n constructie, taillering en radius. Het aanpassen van 
het juiste belag (onderzijde) was de grootste uitdaging.

Na veel testen en onderzoek hebben 

wij medio 2017 het meest geschikte 

belag gevonden: het Nyvilen Mach 

Race base belag.  

Dit belag is zowel geschikt voor de 

sneeuw en borstelbanen zowel in-

door als outdoor. Een echte 3-in-1-

ski leverbaar in 140, 148 en 156 cm 

met een Tyrolia Rental SP10 binding. 

Endurance SC indoor

piste   free   race

AVP € 369

FACTS & FIGURES
•  140, 148 en 156 cm.
•  3D-shape.
•  Combi woodcore/polyfly 
 cap construction.
•  Carbon.
•  Rocker construction.
•  Structured top sheet.
•  Nyvilen Mach Race base.
•  Tuning 0,75° and 89°.
•  Complete bindingset 
 Tyrolia Rental SP10.



(W)intermotion, een echte familie ski 

Stevige betrouwbare unisex familie ski voor de wat ervaren juniors en 
beginnende tot licht gevorderde seniors die heerlijk relaxt en gevarieerd 
willen afdalen. Een vergevingsgezind model, een ‘easy rider’. Foutjes 
worden je vergeven door z’n 3D Polyfly combi constructie met ‘light 
woodcore’. Z’n revolutionaire vorm zorgen voor comfort en controle 
zelfs op slecht geprepareerde of harde pistes.

De (W)intermotion wordt ook veel 

als verhuur ski toegepast. Leverbaar 

in 142, 150, 158 en 166 cm met een  

Tyrolia PR11 binding en Tyrolia PR 

PowerRail.

(W)intermotion PC

piste   free   race

AVP € 349

FACTS & FIGURES
•  142, 150, 158 en 166 cm.
• 3D-shape.
• Woodcore cap construction.
•  Structured top sheet.
• HM Graphite base.
• Tuning 0,75° and 89°.
• Bindingset Tyrolia PowerRail 11.
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‘Less is more’  
Endurance Sport Cruiser Lady

In onze Endurance lijn is er dit jaar aandacht besteed aan een echte 
lady ski met een ‘Less is more design’. Het veelzijdige Endurance model 
in een high shiny wit decor met wat lichtgrijze accenten afgewerkt met 
aluminium detail en rvs design tip protector. Qua performance zit je 
met deze lady ski ‘save’, voor een zeer grote doelgroep geschikt, zelfs 
juniors met wat ervaring kunnen hier vertrouwd mee op weg.

Leverbaar in 150 en 160 cm in com-

binatie met een Tyrolia PR11 binding

en Tyrolia PR PowerRail.

Endurance SC Lady

piste   free   race  

AVP € 399

FACTS & FIGURES
• 150 en 160 cm.
• 3D-shape.
• Woodcore beech/poplar 
 cap construction.
• Carbon.
• Rocker construction.
• Shiny top sheet.
• HM Graphite base.
• Tuning 0,75° and 89°.
• Bindingset Tyrolia PowerRail 11.
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 lengte  profiel  radius

 150 cm    120-72-102  11,4
 160 cm     120-72-102  11/11,7
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 lengte  profiel  radius

 142 cm 119-72-103  9,6/10,4
 150 cm 119-72-103  11/11,7
 158 cm 119-72-103  12,4/13,2
 166 cm  119-72-103  14/14,7

11

1   Shiny top sheet
2,4  Biaxial ribbon
3   Beech/poplar woodcore
5   HM Graphite base
6   Steel edges

1  Structured top sheet
2,3,6  Biaxial fiberglass

4  Polyfly core
5  Woodcore

7  HM Graphite base
8  Steel edges



Junior Collection

Kinderen leren de vaardigheden het snelst op een kinderski met een 
Polyfly core. Het moet draagbaar zijn en makkelijk sturen. Bij de Turner 
Junior collection hebben wij juiste gelet op veiligheid, duurzaamheid 
en glij capaciteit. Onze belag keuze is van een hogere kwaliteit dan 
de meeste standaard kinderski’s maar resulteert in een goed glij- en 
stuurgedrag.

De kids lijn begint al met 70 cm en 

is vanaf nu ook leverbaar in een 

junior 150 cm. Een ice blue design in 

combinatie met een Tyrolia SLR 4.5 

of 7.5 binding en SLR railsysteem.

Endurance SC PLUS

piste   free   race

vanaf AVP € 179

FACTS & FIGURES
•  Kids line: 70, 80, 90, 100, 110 cm.
•  Junior line: 120, 130, 140, 150 cm
• 3D-shape.
• Rocker construction.
•  Polyfly cap construction.
•  Structured top sheet.
• Extruded base.
• Tuning 0,75° and 89°.
• Bindingset Tyrolia SLR 4.5 - SLR 7.5
 inclusief SLR railsysteem.

Polyfly: 
Speciale PU composiet maakt 
een perfecte stabiele kern 
met een uitstekende 
demping.
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Let’ s go wild, short is the new long

Ons allereerste model in een nieuw jasje met nog meer comfort en 
veiligheid. De EAA78 shortski 120 is gemaakt voor een hele brede doel-
groep en deze ski is door zijn bouwwijze zeer veelzijdig. Twintip, 124 
cm stabiliteit en 100 cm effectiviteit, hoe fijn is dat! Let’ s go wild voor 
juniors en seniors,  op de piste, naast de piste, in het funpark, variatie 
in snelheid, korte en lange bochten, draaien om je as, of ... heel relaxt, 
makkelijk sturend, easy going afdalen.

EAA78 Shortski 120

piste   free   race  

AVP € 279

De EAA78 is voor jong en oud, met 78 

mm onder de voet een stabiele, com-

fortabele shortski. In combinatie met 

een Tyrolia PR11 binding en Tyrolia 

PR PowerRail.     

FACTS & FIGURES
• 124 cm twintip.
• 3D-shape.
• Light woodcore cap construction.
• Structured top sheet.
• HM Graphite base.
• Tuning 0,75° and 89°.
• Bindingset Tyrolia PowerRail 11.
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 lengte  profiel  radius

 124 cm   111-78-102  9,5
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 lengte  profiel  radius

 70 cm 98-66-86  2,8
 80 cm 98-66-86  4
 90 cm 102-68-88  5
 100 cm  102-68-88  6,4

 110 cm 102-68-88  7,5
 120 cm 104-68-90  9
 130 cm 108-68-93  10
 140 cm  108-68-93  12
 150 cm  119-72-103  11/11,7
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1  Structured top sheet
2,3,6  Biaxial fiberglass

4  Polyfly core
5  Woodcore

7  HM Graphite base
8  Steel edges

1   Structured top sheet
2,4   Roving fiberglass
3   Polyfly core
5   Extruded base
6   Steel edges



14

S
H
A

K
E
 H

A
N

D
S

Junior skistok 
‘Shake hands 
adjustable’
Een goede kinder/junior skistok 
van 5083 aluminium, eenvoudig 
verstelbaar van 85 tot 110 cm.

SHAKE HANDS JR.

AVP € 34,95

FACTS & FIGURES SHAKE HANDS
ADJUSTABLE
• 85 tot 110 cm.
• Verstelbare kinderskistok.
• 5083 aluminium 16/14 mm.
• Standard strap with quick adjustable 
 system.
• Ergo grip.
• Comp basket.

Skistok ‘Shake 
hands’
Bij een goede ski hoort een goe-
de stok. TURNER Sports heeft 
een zeer betrouwbare Italiaanse 
partner gevonden als het gaat 
om kwaliteit en innovatie op 
stokkengebied. Een goede stok 
in een superstrak en sportief de-
sign voor een prima prijs.

SHAKE HANDS

AVP € 34,95

FACTS & FIGURES SHAKE HANDS
•  105, 110, 115, 120, 125, 130, 135 cm.
•   7075 T6 aluminium alloy, 16 mm.
•   EVO double density grip.
•   Comfort quick strap.
•   Comp basket.
•  Gewicht 222 gram per stok (125 cm).

Skistok 'Shake hands'

Junior skistok 
'Shake hands adjustable'
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Tuday Sports ‘Winter 
Warm Up Weekend’
Ieder jaar organiseert Tuday 
Sports in november voor al haar 
relaties een non profit Winter 
Warm Up Weekend op de Big 
3 gletjers in Sölden Oostenrijk. 

Tijdens dit skiweekend kunt u 
het Turner ski assortiment vrij-
blijvend testen. 
Tevens verzorgen gediplomeer-
de skileraren in dagdelen skiles 
in carve technieken, slalom, 
buckelpiste en tiefschnee. 

Het eerste 'Winter Warm Up 
Weekend' was in november 
2016 met 16 personen. Dit na-
jaar gaan we zelfs met 56 per-
sonen richting Sölden, wat een 
enthousiasme!

Is uw interesse gewekt, stuur 

ons dan een e-mail en wij kun-

nen u alvast inschrijven voor 

november 2018!

Tuday Sports

E-mail: info@tudaysports.nl

Tel: +31 (0)6 39 01 30 70



Uw TURNER-dealer in de buurt:

Tuday Sports
Nijverheidsweg 17 
2102 L J  Heemstede • NL
T: +31 (0)6 39 01 30 70
E: info@tudaysports.nl

Foto’s: TURNER test S�lden 2016.

... IT�‘S ALL IN THE NAME!

TURNER ...


