
SLEVY AŽ 50 %

dětské
šortky

od

249,-

dívčí
šaty/sukně

od

149,-

dětská trička
od

149,-

dámská/pánská
tílka
od

99,- dámské šortky
od

199,-

pánské šortky
od

149,-

STARTUJE!
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-40%
místo 499,-

299,-

pánské triko
DROP SHADOW 
GRAPHIC TEE
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

-38%
místo 649,-

399,-

pánské triko
REPEAT TEE
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

-26%
místo 540,-

399,-

pánské tílko
LM FRAME 
TANKTOP
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

99,-

pánské tílko
RAM
• vel.: M-XXL
• 65% polyester,  

35% bavlna

-42%
místo 699,-

399,-

pánské šortky
CONTRAST PANEL 
FLEECE SHORT
• vel.: S-XXL
• 80% bavlna,  

20% polyester

-31%
místo 799,-

549,-

sportovní kraťasy
KA MENS GRAPHIC WOVEN
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

místo 540,-

299,-

pánské tričko
LM O‘NEILL 
T-SHIRT
• vel.: S-XXL
• 100%  

organická  
bavlna

-25%
místo 199,-

149,-

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

-21%
místo 890,-

699,-

batoh
ALL ACCESS 
SOLEDAY
• rozměry:  

46x32x20 cm
• nastavitelné  

ramenní  
popruhy

-25%
místo 440,-

329,-

gymsack
OZSEE SACKPACK

-40%
místo 1999,-

1199,-

cestovní taška na 
kolečkách
EVO POWER 
WHEEL BAG
• rozměry:  

67x31x29 cm
• objem: 60 l
• vysouvací madlo

-37%
místo 2899,-

1799,-

pánské sandály
CLEARWATER CNX
• vel.: 41-46

-46%
místo 1299,-

699,-

pánská obuv pro volný čas
ROYAL COMPLETE CLEAN
• vel.: 41-47

-31%
místo 1890,-

1299,-

pánská basketbalová obuv
AIR VERSITILE II
• vel.: 41-48,5

-30%
místo 499,-

349,-

pánské sandály
MICKY/MADOX
• vel.: 39-46

-30%
místo 499,-

349,-

dámské sandály
MEGGIE/MICKY
• vel.: 36-42

-45%
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-42%
místo 349,-

199,-

pánské pantofle
LONG
• vel.: 41-47

-55%
místo 899,-

399,-

dámské pantofle
LUXE
• vel.: 36-41

-35%
místo 199,-

129,-

dámské tílko
ALAWA
• vel.: S-XL
• 100% bavlna

-42%
místo 699,-

399,-

dámské triko
INDY V TEE W
• vel.: XS-XL
• 100% bavlna

-37%
místo 399,-

249,-

dámské tílko
BENATE
• vel.: XS-XL
• 65% polyester,  

35% bavlna

-26%
místo 540,-

399,-

dámské tílko
LW BIG SUR 
TANKTOP
• vel.: XS-XL
• 100% organická 

bavlna

-33%
místo 299,-

199,-

dámské šortky
DERBY
• vel.: XS-XL
• 65% bavlna,  

35% polyester

-42%
místo 699,-

399,-

dámské kraťasy
SENCE SHORT 
JS W
• vel.: XS-XL
• 100% bavlna

místo 599,-

499,-

dámské šortky
DORRYN
• vel.: XS-XL
• 63% bavlna, 
• 28% polyester,  

8% viskóza, 
1% elastan

-43%
místo 1590,-

899,-

dámská taška
BW ACTIVE BAG
• vel.: 27 l
• 100% polyester

349,-

kšiltovka
ESS CAP
• vel.: uni
• 100% bavlna

-23%
místo 169,-

129,-

dámská kšiltovka
RENY
• vel.: UNI
• 100% nylon, podšívka: 

100% bavlna

-50%
místo 1499,-

749,-

pánská/dámská běžecká obuv
UA RAPID
• vel.: 40,5-46/36,5-42

-35%
místo 199,-

129,-

pánské žabky
ZOSMA
• vel.: 39-46

-36%
místo 219,-

139,-

dámské žabky
ULLA
• vel.: 36-42

-35%
místo 1090,-

699,-

dámské šaty
LW ESSENTIALS 
RACERBACK 
DRESS
• vel.: XS-XL
• 92% polyester,  

8% bavlna
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komfort: 3 °C
limit: -2 °C
extrém: -18 °C

komfort: 10 °C
maximum: 20 °C

komfort: 5 °C
limit: 0 °C
extrém: -15 °C

komfort: 11 °C
limit: 8 °C
extrém: 2 °C

-24%
místo 999,-

759,-

spací pytel
ROCKY
• rozměry: 210x80 cm
• cestovní rozměry: 25x14 cm
• hmotnost: 610 g

-23%
místo 1299,-

999,-

trekové hole
ALL MOUNTAIN 
TWIST LOCK
• nastavitelná vel.:  

65-140 cm
• materiál: alu
• twist lock systém

-28%
místo 1399,-

999,-

spací pytel
SILVERTON 150
• rozměry: 208x81 cm
• cestovní rozměry: 42x25 cm
• hmotnost: 1,8 kg

-41%
místo 1290,-

749,-

dětský spací pytel
GEEK JR
• rozměry: 165x65 cm
• cestovní rozměry: 32x18 cm
• hmotnost: 750 g

-24%
místo 1499,-

1129,-

samonafukovací 
matrace
RENO
• rozměry:  

183x50x3 cm
• cestovní rozměry: 

29x16 cm
• hmotnost: 820 g

-23%
místo 1299,-

999,-

turistický batoh
VOYAGER 32
• rozměry:  

54x23x24 cm
• objem: 32 l
• hmotnost:  

1,14 kg
• nosnost: 12 kg

-31%
místo 1099,-

749,-

spací pytel
ACTION PAK 1500
• rozměry: 230x85 cm
• cestovní rozměry: 40x25 cm
• hmotnost: 1,5 kg

-33%
místo 899,-

599,-

trekové hole
PILLAR
• nastavitelná vel.:  

67-135 cm
• easy lock systém
• hmotnost: 500 g

-40%
místo 3190,-

1899,-

stan pro 3 osoby
STARLITE 3
• rozměry: 

350x215x140 cm
• hmotnost: 4,25 kg
• vodní sloupec:  

3000 mm
• konstrukce: 

sklolaminát

-36%
místo 3290,-

2099,-

stan pro 3 osoby
RED ROCK 3
• rozměry: 

340x180x120 cm
• cestovní rozměry: 

57x14 cm
• hmotnost: 4,23 kg
• vodní sloupec:  

2000 mm
• konstrukce:  

laminát

stan pro 2 osoby
DAWSON 2
• rozměry: 

260x150x120 cm
• cestovní rozměry: 

42x15 cm
• hmotnost: 3 kg
• vodní sloupec:  

5000 mm
• konstrukce: dural

-32%
místo 2499,-

1699,-

-24%
místo 3590,-

2699,-

stan pro 2 osoby
TETON 2
• rozměry: 

260x150x120 cm
• hmotnost: 2,9 kg
• vodní sloupec:  

5000 mm
• konstrukce: hliník, 

dural
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vodní program 

pro děti i dospělé

39,-
49,-

199,-
649,-

39,-149,-

149,-
139,-

-40%
místo 499,-

299,-

dámské  
dvoudílné  
plavky
ELENA
• vel.: XS-XL
• 80% nylon,  

20% elastan

-28%
místo 699,-

499,-

-40%
místo 1090,-

649,-

pánské  
plavkové  
šortky
MABLI
• vel.: S-XXL
• 90% polyester, 10% 

Spandex

dámské bikiny
PW TRIANGLE 
BIKINI
• vel.: 36-42
• 85% polyamid,  

15% elastan

-44%
místo 449,-

249,-

dívčí  
dvoudílné  
plavky
LOTTIE/LIZIE
• vel.: 116/122-

164/170
• 80% nylon,  

20% elastan

-44%
místo 449,-

249,-

chlapecké plavky
UDAN/VALO
• vel.: 116/122-

164/170
• 80% nylon,  

20% elastan

-40%
místo 499,-

299,-

dámské  
dvoudílné  
plavky
MAJA
• vel.: XS-XL
• 80% nylon,  

20% elastan

-49%
místo 790,-

399,-

dívčí boardshorts
PG CHICA BOARDSHORTS
• vel.: 128-176
• 100% polyester

-45%
místo 1090,-

599,-

pánské šortky do vody
PM LONG BEACH 
SHORTS
• vel.: S-XXL
• 100%  

polyester

-36%
místo 790,-

499,-

chlapecké plavky
PB RACER
• vel.: 128-176
• 87% polyamid,  

13% elastan

cena od

129,-

rychleschnoucí ručníky
• různé rozměry a barvy

cena od

129,-

potápěčská  
maska/šnorchl
REEF
• více barev
• REEF MASK - 299 Kč
• REEF SNORKEL - 129 Kč

cena od

249,-

potápěčská  
maska/šnorchl
ONDA/GAMMA
• více barev
• ONDA - 399 Kč
• GAMMA - 249 Kč

189,-

potápěčský set
PROTEUS RIVER
• více barev
• set obsahuje: masku, šnorchl
• hmotnost: 295 g
• jednozorník

-20%
místo 499,-

399,-

set na plážový tenis
BEACHTENNIS SET 
ALLROUND
• set obsahuje 2 rakety a 1 míček
• baleno v pevném, přenosném 

obalu

299,-

pánská/dámská 
obuv do vody
RIPTIDE/HORIZON
• vel.: 39-45/35-40
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-40%
místo 499,-

299,-

pánské běžecké 
triko
CORRER
• vel.: S-XXL

-40%
místo 499,-

299,-

dámské běžecké 
triko
CORRER
• vel.: XS-XL

-42%
místo 699,-

399,-

pánské sportovní triko
AYDEX IV TEE
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

-35%
místo 699,-

449,-

dámské fitness tílko
AXIS  
FITNESS TOP
• vel.: 36-42
• 86% polyamid,  

14% elastan

-33%
místo 599,-

399,-

pánské běžecké šortky
GALOP
• vel.: S-XXL

-28%
místo 699,-

499,-

dámské běžecké šortky
MIA SHORT
• vel.: XS-XL

-40%
místo 499,-

299,-

pánské  
sportovní  
kalhoty
SHORT II PL
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

-45%
místo 1199,-

649,-

dámské  
fitness legíny
LEGÍNY 3/4
• vel.: 36-42
• 82% polyester,  

18% elastan

-27%
místo 2490,-

1799,-

pánská trailová obuv
FELLRAISER
• vel.: 41,5-48

-27%
místo 3290,-

2399,-

pánská trailová obuv
XT ASAMA GTX
• vel.: 41,5-48

-41%
místo 679,-

399,-

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

129,-

dámské/pánské 
ponožky
INLINE
• vel.: 23/25-26/ 

28-29/31
• 60% bavlna,  

20% polypropylen, 
10% polyamid,  
10% elastan

-23%
místo 2890,-

2199,-

pánská běžecká obuv
WINGS FLYTE 2
• vel.: 41,5-47,5

-40%
místo 499,-

299,-

pánská kšiltovka
ACE III CAP
• 100% polyester
• nastavitelný obvod

-49%
místo 490,-

249,-

fotbalový míč
BL FB 1000 IV
• vel.: 3, 4, 5

-37%
místo 3999,-

2499,-

pánské/dámské 
in-line brusle
ASCENT 80
• kolečka:  

80 mm/80A
• ložiska: ABEC5
• rám: alu
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-32%
místo 2499,-

1699,-

dětské in-line 
brusle
THUNDER
• nastavitelná vel.: 

29-32, 33-38, 
36,5-40,5

• kolečka:  
72 mm/80A

• ložiska: SG3

-42%
místo 3499,-

1999,-

dámské in-line brusle
ZETRABLADE W
• kolečka:  

80 mm/82A
• ložiska: SG5
• rám: kompozit

599,-

cyklobatoh
CRUISER
• rozměry:  

45x23x16 cm
• objem: 9-12 l
• síťka pro uchycení 

cyklistické přilby

-20%
místo 999,-

799,-

pánský cyklistický dres
AVNER
• vel.: M-XXL
• 100% polyester
• 4 zadní kapsy
• reflexní potisky

-50%
místo 799,-

399,-

dámský cyklistický dres
JETTE
• vel.: S-XL
• 100% polyester
• 3 zadní kapsy
• reflexní prvky

-40%
místo 4499,-

2699,-

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

80 mm/82A
• ložiska: SG5
• rám: alu

-30%
místo 1150,-

799,-

cyklistická přilba
MTB W07
• nastavitelná vel.: 

XS/S, S/M, M/L, 
L/XL

• konstrukce IN-MOLD, 
HARD-SHELL

-25%
místo 799,-

599,-

pánské cyklistické 
šortky
ALTINO
• vel.: M-XXL
• 86% polyester, 

14% elastan
• reflexní potisk
• technologie 

COOLMAX®

-25%
místo 799,-

599,-

dámské cyklistické šortky
RIBE
• vel.: S-XL
• 86% polyester, 

14% elastan
• reflexní potisk
• technologie  

COOLMAX®

-34%
místo 5499,-

3599,-

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

80 mm/84A
• ložiska: SG7
• rám: alu

129,-

cyklistické rukavice
ER 07
• vel.: S-XL
• měkká výlpň dlaně
• elastický materiál

-25%
místo 469,-

349,-

dětská cyklistická 
přilba
KID Y01
• nastavitelná vel.:  

XS/S
• síťka proti hmyzu
• konstrukce  

OUT-MOLD

místo 479,-

399,-

cyklistická přilba
SPAX
• nastavitelná vel.:  

M/L, L/XL
• síťka proti hmyzu
• reflexní prvky

-33%
místo 749,-

499,-

dětské in-line 
brusle
BUCKY
• nastavitelná vel.: 

29-32, 33-36
• kolečka:  

65 mm/80A
• ložiska: 608Z
• rám: kompozit

-27%
místo 2199,-

1599,-

koloběžka
PLATINIUM
• pro děti od 

6 let
• nastavitelná 

výška řídítek
• přední a zadní 

V-brzda
• nosnost: 90 kg

místo 899,-

799,-

skládací koloběžka
CRISSCROSS
• nastavitelná výška 

řídítek
• kolečka: 120 mm
• ložiska: ABEC7 

Chrome
• nosnost: 100 kg



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 28. 6. 2018 nebo do vyprodání zásob.
Nabídka z tohoto letáku neplatí v prodejně SPORTISIMO Avion Shopping Park Brno - Skandinávská 2.
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 nebo na kterékoliv prodejně.

-43%
místo 299,-

169,-

dětské tílko
YORK
• vel.: 116/122-

164/170
• 100% bavlna

-32%
místo 399,-

269,-

dívčí šaty
INDRA
• vel.: 112/116-

158/164
• 100% bavlna

-40%
místo 249,-

149,-

chlapecké tílko
CHRISTIE
• vel.: 116-158
• 88% polyester,  

12% spandex

149,-

dívčí šaty
JANA
• vel.: 116-146
• 65% polyester,  

35% bavlna

-50%
místo 499,-

249,-

chlapecké kraťasy
TOD
• vel.: 116/122-

164/170
• 100% bavlna

-50%
místo 499,-

249,-

chlapecké šortky
MINAKI
• vel.: 116-158
• 92% polyester,  

8% elastan

-50%
místo 1199,-

599,-

dětská fotbalová obuv
NEMEZIZ 17.4 FXG J
• vel.: 28-38,5

-25%
místo 799,-

599,-

waveboard
WAVERIDER
• rozměry: 77x21 cm
• hmotnost: 2,2 kg
• nosnost: 65 kg
• kolečka: 76 mm

-20%
místo 999,-

799,-

dětské odrážedlo
WOODY
• pro děti od 3 let
• výškově nastavitelné 

sedlo
• bezpečnostní 

omezovač natočení 
řídítek

149,-

dětská pláštěnka
PONCHO
• vel.: uni

-37%
místo 349,-

219,-

dětské sandály
MEGAN
• vel.: 25-35

-53%
místo 749,-

349,-

dětské sandály
GRUMPY
• vel.: 28-35

-53%
místo 749,-

349,-

dětské sandály
CORY
• vel.: 28-35

-54%
místo 1099,-

499,-

dětské sandály
DION
• vel.: 28-39


