
-41%
místo 599,-

349,-

pánské/dámské triko
SS CREW NECK LOGO TEE/
GLITTER TEE
• vel.: S-XXL/XS-XL

-50%
místo 399,-

199,-

chlapecké tílko
BASKETBALL USA
• vel.: 116-164

-37%
místo 799,-

499,-

dámské legíny
LEGGINGS
• vel.: XS-XL

-42%
místo 699,-

399,-

pánské šortky
JERSEY SHORT
• vel.: S-XXL

-33%
místo 599,-

399,-

chlapecké šortky
BASKETBALL USA
• vel.: 116-164

-28%
místo 2499,-

1799,-

dětské in-line brusle
THUNDER
• nastavitelná vel.: 29-32, 33-38, 36,5-40,5
• kolečka: 72 mm/80A
• ložiska: SG3

-32%
místo 3999,-

2699,-

pánské/dámské in-line brusle
C18 ASCENT 80 
• vel.: 41,5-49/36-41,5
• kolečka: 80 mm/80A
• ložiska: ABEC5



komfort: 15° C
extrém: 2° C

komfort: 9° C
extrém: -9° C

-36%
místo 1899,-

1199,-

pánská bunda
DIRCE
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

2000 mm
• prodyšnost:  

1000 g/m2/ 
24 hod

• TEX-PROOF

-35%
místo 1699,-

1099,-

pánská  
softshellová bunda
LEWI
• vel.: S-XXL
• 94% polyester,  

6% spandex
• vodní sloupec:  

5000 mm
• prodyšnost:  

3000 g/m2/ 
24 hod

• AQUA PRO, 
SOFTSHELL

-40%
místo 1999,-

1199,-

dámská bunda
LADY MONS
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• TEC-PROOF

-46%
místo 1499,-

799,-

pánské  
softshellové  
kalhoty
ALVARO II
• vel.: S-XXL
• 95% polyester,  

5% spandex

-40%
místo 499,-

299,-

pánská košile
RON
• vel.: M-XXL
• 60 % nylon,  

40% polyester
• rychleschnoucí 

materiál

-35%
místo 1399,-

899,-

pánské kalhoty
ULIKE
• vel.: S-XXL
• 92% polyester, 
• 8% elastan
• SOFTSHELL 
• NO MEMBRANE

-40%
místo 1499,-

899,-

pánské kalhoty
EROW
• vel.: M-XXL
• 96% nylon, 
• 4% spandex
• odepínací 

nohavice

-52%
místo 1699,-

799,-

dámské 
softshellové 
kalhoty
LADY ALVARO
• vel.: XS-XL
• 94% polyester, 

6% spandex
• SOFTSHELL

799,-

pánská/dámská 
treková obuv
DEVIL/DANTE
• vel.: 39-46/36-42

499,-

pánské/dámské sandály
MADDY
• vel.: 39-46/36-42

-39%
místo 1899,-

1149,-

-39%
místo 1899,-

1149,-

pánské sandály
STRADA ALTA
• vel.: 41-45

dámské sandály
LONG SANDS
• vel.: 37-41

-33%
místo 2190,-

1449,-

pánské/dámské sandály
CUZAMA
• vel.: 41-47,5/37-41

-31%
místo 1599,-

1099,-

spací pytel
YUKON 5
• rozm.: 200x80 cm
• cestovní rozměry: 37x20 cm

-25%
místo 999,-

749,-

spací pytel
ACTION PAK 1200
• rozm.: 225x80 cm
• cestovní rozměry: 35x19 cm
• hmotnost: 1,17 kg

399,-

spací pytel
GRANADA 200
• rozm.:  

200x80 cm
• cestovní rozměry: 

29x14 cm

179,-

pěnová karimatka
MARGE 12
• rozm.: 180x50x1,2 cm
• rozm. po sbalení: 58x16 cm
• hmotnost: 1,04 kg
• materiál: polyester
• stahovací popruhy



-35%
místo 1999,-

1299,-

dámská bunda
AILWA
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• vodní sloupec: 

3000 mm
• prodyšnost: 

3000 g/m2/ 
24 hod

• DWR

-28%
místo 349,-

249,-

dámská košile
CONCHA
• vel.: 36-42
• 100% bavlna

-30%
místo 1999,-

1399,-

turistický batoh
SAULO 65
• rozm.: 
• 80x49x20 cm
• objem: 65 l
• hmotnost:  

2,196 kg
• posuvný  

zádový systém

místo 2190,-

1799,-

turistický batoh
SLOPER 45
• rozm.:  

60x30x21 cm
• objem: 45 l
• hmotnost: 1,3 kg
• síťovaný zádový 

systém

-36%
místo 1499,-

949,-

dámské  
outdoorové  
kalhoty
IGREA 2
• vel.: 34-42
• 90% polyester,  

10% elastan
• SOFTSHELL, DWR

-30%
místo 649,-

449,-

dámské kraťasy
EVITA
• vel.: 36-44
• 100% bavlna

1299,-

turistický batoh
RAMBLER 50
• rozm.: 73x19 cm
• objem: 50 l
• hmotnost: 2,44 kg
• nastavitelný zádový 

systém

399,-

trekové hole
MARABU LADY
• nastavitelná vel.:  

65-130 cm
• průměr: 1.8 cm
• hmotnost: 640 g
• materiál: alu
• easy lock systém

-36%
místo 2499,-

1599,-

pánská/dámská 
treková obuv
WATERPRO MAIPO
• vel.: 42-48/37-41

-40%
místo 2499,-

1499,-

pánská treková obuv
CONSPIRACY III
• vel.: 41,5-46

-45%
místo 2999,-

1649,-

dámská treková obuv
SIREN HEX Q2 E-MESH
• vel.: 37-41

-38%
místo 899,-

549,-

trekové hole
LAUTARET PAIRS
• nastavitelná velikost
• nastavitelná poutka
• materiál: alu
• počet dílů: 3

místo 1399,-

1199,-

trekové hole
VOYAGER
• nastavitelná velikost
• kovový hrot
• materiál: alu
• počet dílů: 3

místo 859,-

799,-

samonafukovací karimatka
TOURING MAT
• rozm.: 183x51x2,5 cm
• cestovní rozměry: 14,5x28 cm
• hmotnost: 0,9 kg

místo 2290,-

1999,-

stan pro 3 osoby
BONDY
• vnější stan: 185T Polyester, PU zátěr 3000 mm/cm²
• vnitřní stan: prodyšný Nylon 190T+síťová moskytiéra
• podlážka: vrstvený PE, zátěr 6000 mm/cm²
• konstrukce: laminát
• hmotnost: 3 kg

499,-

stan pro 2 osoby
OHIO 2
• rozm.: 205x150x105 cm
• rozm. balení: 53x14 cm
• hmotnost: 2,1 kg
• zátěr: 1000 mm



místo 540,-

449,-

pánské triko
LM MUIR T-SHIRT
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

-50%
místo 399,-

199,-

pánské triko
L73 III TEE 
LOSANGA/ITA
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

-20%
místo 249,-

199,-

pánské triko
NEVILL
• vel.: M-XXL
• 100% polyester

-34%
místo 690,-

449,-

dámské triko
LW STRIPE 
SCRIPT 
T-SHIRT
• vel.: XS-XL
• 92% polyester, 

8% bavlna

-43%
místo 1590,-

899,-

pánské šortky
LM POINT  
BREAK CARGO
• vel.: 31-38
• 100% bavlna

-25%
místo 799,-

599,-

pánské šortky
PETE
• vel.: M-XXL
• 69% bavlna,  

31% polyamid

-27%
místo 549,-

399,-

pánské  
3/4 kalhoty
AMIRO
• vel.: M-XXL
• 100% bavlna

-39%
místo 1490,-

899,-

dámské šortky
LW ESSENTIALS 
5 PKT
• vel.: 26-31
• 97% bavlna,  

3% elastan

-25%
místo 1749,-

1299,-

pánská obuv pro volný čas
VL COURT 2.0
• vel.: 41-47

-25%
místo 1749,-

1299,-

pánská obuv pro volný čas
CF LITE RACER
• vel.: 41-47

-27%
místo 1790,-

1299,-

dámská obuv pro volný čas
TANJUN
• vel.: 37,5-41

-25%
místo 1599,-

1199,-

pánská/dámská 
obuv pro volný čas
CF ELEMENT RACE
• vel.: 41-47/37-42

-40%
místo 499,-

299,-

taška přes rameno
SONORA
• rozměry:  

29x24 cm
• nastavitelný 

polstrovaný  
popruh

• vnější kapsy

-50%
místo 699,-

349,-

pánské sandály
EINO
• vel.: 36-46

-50%
místo 1099,-

549,-

pánské sandály
HANOS
• vel.: 41-46

-50%
místo 1099,-

549,-

pánské sandály
ANDER
• vel.: 41-46

-50%
místo 1199,-

599,-

pánské sandály
ULRIC
• vel.: 41-46

599,-

pánské sandály
MAGAR II
• vel.: 39-46



-33%
místo 599,-

399,-

dámské šaty
ELA
• vel.: XS-XL
• 96% nylon,  

4% elastan

399,-

dámské šaty
ASMA
• vel.: S-XL
• 95% bavlna,  

5% spandex

-47%
místo 1890,-

999,-

dámské plavky
PW LINE SMOOTH 
SWIMS
• vel.: 34-42
• 85% polyamid,  

15% elastan
• HYPERDRY 

SWIMWEAR

-40%
místo 1090,-

649,-

pánské plavky
PM WAVE TIGHTS
• vel.: S-XXL
• 78% recyklovaný polyamid, 22% elastan
• HYPERDRY  

SWIMWEAR

-27%
místo 690,-

499,-

dámská taška
BW WILD 
EVERYDAY 
SHOPPER
• 100% polyester
• rozměry: 

47x43x14 cm
• objem: 30 l

místo 599,-

499,-

dámské šaty
WILDA
• vel.: 36-42
• 80% bavlna, 

19% polyester, 
1% elastan

-50%
místo 399,-

199,-

dívčí plavky
LORIE/SABINA
• vel.: 116/122-

164/170
• 80% nylon,  

20% elastan

-50%
místo 399,-

199,-

chlapecké plavky
• vel.: 116/122-

164/170
• 80% nylon,  

20% elastan
• 82% nylon,  

18% elastan

-43%
místo 890,-

499,-

batoh
PRO TRAINING ELITE II
• objem: 25 l
• reflexní prvky

-54%
místo 1099,-

499,-

dámské sandály
TAGE
• vel.: 36-41

-45%
místo 999,-

549,-

dámské sandály
DOE
• vel.: 36-41

179,-

pánská/dámská 
obuv do vody
BERN/BALTA
• vel.: 39-46/36-42

-23%
místo 390,-

299,-

volejbalový míč
AVP QUICKSAND 
ALOHA VB
• materiál: umělá kůže

499,-

dámské sandály
MAYA II
• vel.: 36-42

-38%
místo 899,-

549,-

dámské sandály
POLLA
• vel.: 36-41

-50%
místo 1399,-

699,-

dámské sandály
ALRUNA
• vel.: 36-41

-31%
místo 1090,-

749,-

dámské pantofle
BENASSI DUO 
ULTRA SLIDE
• vel.: 36,5-42

-28%
místo 349,-

249,-

pánské pantofle
MELKER
• vel.: 41-45



SUPERTIP!

místo 540,-

449,-

dámské běžecké triko
RUN TOP
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• technologie  

DRI-FIT

místo 540,-

449,-

pánské běžecké triko
RUN TOP
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• technologie  

DRI-FIT

-33%
místo 599,-

399,-

pánské technické triko
FTBLNXT SHIRT
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

169,-

pánské 
technické 
triko
DENIS
• vel.: M-XXL
• 100% 

`polyester

-24%
místo 790,-

599,-

dámské běžecké kraťasy
2IN1 SHORT
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• krytý elastický  

pas

-24%
místo 790,-

599,-

pánské běžecké 
kraťasy
CHLLGR SHORT
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• technologie  

DRI-FIT

-20%
místo 499,-

399,-

pánské 
technické 
šortky
FTBLNXT 
SHORTS
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

159,-

pánské technické 
šortky
DAVID
• vel.: M-XXL
• 100% polyester

místo 1990,-

1599,-

dámská běžecká obuv
RUN SWIFT
• vel.: 36,5-42,5
• technologie Flywire

místo 1990,-

1599,-

pánská běžecká obuv
RUN SWIFT
• vel.: 41-47
• technologie Flywire

-40%
místo 499,-

299,-

fotbalový míč
FINAL 6 MS TRAINER
• vel.: 3, 4, 5

-41%
místo 679,-

399,-

fotbalový míč
WORLD CUP TOP 
GLIDER
• vel.: 3, 4, 5

-30%
místo 1590,-

1099,-

dětská fotbalová obuv
SUPERFLY 6 CR7 MG
• vel.: 32-38,5
• mix dvou různých kolíků na 

podrážce zajišťuje skvělou trakci 
na přírodní i umělé trávě

-27%
místo 1999,-

1449,-

pánská/dámská 
běžecká obuv
QUESTAR RIDE
• vel.: 41-47/37-42

-26%
místo 1490,-

1099,-

pánská tréninková obuv
AIR MONARC
• vel.: 40,5-46

270,-

fotbalové chráníče junior
CHARGE 2.0
• vel.: S, M, L

-36%
místo 549,-

349,-
místo 529,-

449,-

fotbalové chrániče senior
FUTURE 18.3
• vel.: S, M, L

fotbalové rukavice junior
PRISMA SD LTD
• vel.: 4, 5, 6, 7



399,-

pánský/dámský 
cyklistický dres
MARLIN/CAMILLA
• vel.: M-XXL/S-XL
• 100% polyester

299,-

dětský  
cyklistický dres
MILES/DUNE
• vel.: 116/124-

152/158
• 100% polyester

299,-

dětská helma
VENTO
• vel.: 47-50, 50-54

místo 1599,-

1299,-

pánská/dámská 
cyklistická helma
ALPINA MTB
• vel.: 52-57,57-62

399,-

pánské/dámské 
cyklistické šortky
ELAND/ZEBU
• vel.: M-XXL/S-XL
• 80% polyester,  

20% spandex

299,-

dětské  
cyklistické šortky
BENTLEY
• vel.: 116/124-

152/158
• 100% polyester

-36%
místo 1099,-

699,-

cyklistická helma
PACER
• nastavitelná vel.: M/L, L/XL
• technologie: in mold
• hmotnost: 240 g

299,-

in-line chránič
BLACK
• vel: S, M, L
• materiál: plast, 

polyester

-28%
místo 279,-

199,-

pánské/dámské 
in-line ponožky
• vel.: 35/38-43/46
• vel.: 35/38-39/42

-30%
místo 3999,-

2799,-

pánské in-line brusle
VAPOR
• vel.: 40,5-48
• kolečka: 76-80 mm/82A
• ložiska: ABEC5

-37%
místo 4499,-

2799,-

pánské/dámské 
in-line brusle
SPARK 80 SP
• kolečka:  

80 mm /82A
• ložiska: SG5
• rám: alu

-30%
místo 5499,-

3799,-

pánské/dámské 
in-line brusle
SIRIO 90 ST
• kolečka:  

80 mm /82A
• ložiska: SG7
• rám: alu

1599,-

pánské/dámské  
in-line brusle
TECH 9
• vel.: 38-46
• kolečka  

84 mm/83A
• ložiska: ABEC 7
• rám: hliník
• na prodejně  

vždy jen  
jedna  
barevná  
kombinace

-40%
místo 499,-

299,-

badmintonový set
HOBBY 
TYP B
• 2 rakety  

Club 25
• 2 nylonové  

míčky
• pouzdro  

na celý set

399,-

tenisová raketa
FAST ACTION BT 12
• vel. hlavy: 742 cm²
• hmotnost: 325 g
• vyvážení: 33 cm

-35%
místo 1390,-

899,-

tenisová 
raketa
PCT SPEED
• materiál: 

hliníkový 
kompozit

• hmotnost: 
295 g

• vyvážení:  
33 cm

• technologie 
PCT Titanium

-36%
místo 1890,-

1199,-

tenisová 
raketa
EVOKE 105
• materiál: 

grafitový 
kompozit

• hmotnost: 
270 g

• vel. hlavy:  
660 cm²

• vyvážení:  
33 cm

-35%
místo 1090,-

699,-

speedbadmintonový set
VF 100
• 2 rakety VF-100
• 3 nylonové míčky
• pouzdro na celý set



Za chyby vzniklé tiskem neručíme. Produkty uvedené v tomto letáku nemusí být k dispozici na všech prodejnách, jejich dostupnost lze ověřit na www.sportisimo.cz.

PRODEJNY

97 x v ČR
TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

+420 226 254 894
po - pá : 9 -17 hod.

E-SHOP

WWW.SPORTISIMO.CZ

Nabídka z tohoto letáku platí v 96 prodejnách SPORTISIMO ČR a e-shopu, minimálně 10 dní od 10. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob.
Nabídka z tohoto letáku neplatí v prodejně SPORTISIMO Avion Shopping Park Brno - Skandinávská 2.
Nabídka z tohoto letáku platí v prodejně SPORTISIMO Palladium Praha – Náměstí Republiky 1 až od 12. 5. 2018

-43%
místo 299,-

169,-

dívčí triko
ELIZ
• vel.: 116/122-

164/170
• 100% bavlna

-38%
místo 490,-

299,-

chlapecké triko
LB O‘NEILL 
1952 S/SL
• vel.: 128-176
• 100% organická  

bavlna

-23%
místo 129,-

99,-

dívčí triko
MILLY
• vel.: 116-170
• 65% polyester,  

35% bavlna

99,-

chlapecké triko
MAX
• vel.: 116-170
• 65% polyester,  

35% bavlna

-50%
místo 499,-

249,-

dívčí šortky
DOLLY VI SHORT JS G
• vel.: XXS-XL
• 100% bavlna

-51%
místo 1240,-

599,-

chlapecké šortky
LB CALI BEACH 
CARGO
• vel.: 128-176
• 100% bavlna

-25%
místo 199,-

149,-

dívčí sukně
MARCIA
• vel.: 116-170
• 65% polyester,  

35% bavlna

-25%
místo 199,-

149,-

chlapecké 3/4 
kalhoty
MERRILL
• vel.: 116-170
• 65% polyester,  

35% bavlna

basketbalový set
BACKBOARD COMBO SET 44“
• velikost desky:  

111x72 cm
• obsahuje  

desku,  
koš a síťku

-33%
místo 299,-

199,-

-20%
místo 1249,-

999,-

basketbalový míč
CONQUER 7
• vel.: 7
• vhodný na vnitřní i venkovní použití

-24%
místo 2649,-

1999,-

dívčí in-line brusle
MARLE PRO
• nastavitelná vel.:  

29-34, 32-37, 35-40
• kolečka: 72 mm/80A
• ložiska: ABEC 3

1399,-

skládací koloběžka
SPEEDMACH
• rozm. po složení: 

78x32x10 cm
• kolečka: 200 mm
• ložiska: ABEC 7
• hmotnost:  

4,05 kg

299,-

dětské sandály
MOBBY II
• vel.: 28-35

-49%
místo 849,-

429,-

dětské sandály
BELLEVO
• vel.: 36-40

-53%
místo 999,-

469,-

dětské sandály
TAGE
• vel.: 30-35

-48%
místo 1099,-

569,-

dětské sandály
SEDO
• vel.: 28-39

-50%
místo 1299,-

649,-

dětské sandály
TUDOR
• vel.: 33-40


