
Nevhodné dárky 
vyměňujeme  
až do 10. 1. 2020

Nakupujete dárky online  
na sportisimo.cz? 
Objednávejte do 17. 12.

Více na zadní straně

SPECIÁLNĚ 

NA VÁNOCE

pánská zimní bunda
LAMAS
• vel.: S-XXXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

5000 mm
• prodyšnost:  

5000 g/ 
m²/24 hod.

lyžařský set 
SHAPE 4.0+SX10 GW
• určení: mírně pokročilý  

až pokročilý
• vykrojení:  

128/70/108 mm
• rádius: 12,4 m/170 cm
• jádro Synthetic core
• technologie: ERA 3.0

dětské brusle
CONTOUR 2in1
• nastavitelná vel.: 

29-32, 33-36, 37-40
• vyměnitelný podvozek  

na lední nebo  
in-line bruslení

-31 %
místo 2 899 Kč

1 999 Kč

-47 %
místo 7 199 Kč

3 799 Kč
místo 1499 Kč

1299 Kč



lyžařský set
SHAPE PX AB 
+PR10 PROMO
• určení: začátečník
• vykrojení: 128/71/108 mm
• rádius: 13,1 m/170 cm
• kompozitové jádro

-42 %
místo 9 499 Kč

5 499 Kč

lyžařský set
WAVEFLEX RACE LS 
+EL 10
• určení: začátečník  

až středně pokročilý
• vykrojení: 123/74/102 mm
• rádius: 15,1 m/168 cm
• dřevěné jádro  

Dual Woodcore

-20 %
místo 9 999 Kč

7 999 Kč

lyžařský set
RTX DARK 
+MARKER TLT 10
• určení: rekreační
• vykrojení: 114/74/102 mm
• rádius: 15 m/160 cm
• kompozitové jádro  

a dvojité sklolaminátové 
zesílení

místo 7 999 Kč

6 499 Kč

dámský lyžařský set
FAMOUS 14 
+XPRESS W 10
• určení: pokročilý
• vykrojení: 

123/76/109 mm
• rádius: 12 m/154 cm
• dřevěné jádro
• All-Terrain Rocker

-26 %
místo 9 499 Kč

6 999 Kč

dámský lyžařský set
FAMOUS 9+XPRESS W 10
• určení: začátečník  

až středně pokročilý
• vykrojení: 119/74/108 mm
• rádius: 13 m/157 cm
• dřevěné jádro
• technologie:  

Prop Tech,  
Power Turn Rocker

-24 %
místo 7 899 Kč

5 999 Kč

dámský lyžařský set
SENTRA S2 SP+P.R.EVO
• určení: začátečník  

až středně pokročilý
• vykrojení: 124/75/102 mm
• rádius: 12 m/152 cm
• dřevěné jádro  

Composite Wood

-33 %
místo 8 999 Kč

5 999 Kč

pánská lyžařská obuv
NEXT EDGE 75
• flex index: 75
• šířka skeletu:  

100-104 mm
• vnitřní botička: 

Comfort Liner  
se sportovně 
tvarovanou  
stélkou

-21 %
místo 5 090 Kč

3 999 Kč

pánská lyžařská obuv
VECTOR EVO 100
• flex index: 100/90
• šířka skeletu: 100 mm
• vnitřní botička:  

EVO Perfect Fit  
HD Liner  
s HP zdravotní  
stélkou

-36 %
místo 8 690 Kč

5 499 Kč

dámská lyžařská obuv
NEXT EDGE XP W
• flex index: 65
• šířka skeletu: 102 mm
• vnitřní botička:  

Comfort  
s fleece podšívkou  
a sportovně  
tvarovanou  
zdravotní  
stélkou

-28 %
místo 4 890 Kč

3 499 Kč

dámská lyžařská obuv
X PRO CRUISE W
• flex index: 80
• šířka skeletu:  

100 mm
• vnitřní botička:  

My Custom  
Fit 3D Sport

-25 %
místo 7 799 Kč

5 799 Kč

pánská/dámská 
lyžařská obuv
FX GT
• flex index: 60/50
• šířka skeletu:  

104 mm

-25 %
místo 4 699 Kč

3 499 Kč

pánská/dámská 
lyžařská obuv
THE CRUISE 80 S/ 
THE CRUISE 65 S W
• flex index: 80/65
• šířka skeletu:  

104 mm
• vnitřní botička: 

Comfort Fit
• technologie: NFS

-39 %
místo 5 799 Kč

3 499 Kč

pánská/dámská  
lyžařská obuv
HAWX MAGNA 80/75
• flex index: 80/75
• šířka skeletu:  

102 mm
• vnitřní botička:  

Bronze Liner

-21 %
místo 5 699 Kč

4 499 Kč

pánské/dámské  
sjezdové hole
SPORT SKI/VIVA SPORT
• vel.: 110-135/110-125 cm
• materiál: slitina hliníku, 

ocelový hrot

místo 499 Kč

449 Kč

PŘÍPRAVY 

NA SVAH 

VRCHOLÍ

TAK TO 

NEPROPÁSNĚTE!



pánské funkční triko
CESAR
• vel.: M-XXL
• 60% nylon, 40% polyester
• speciální vypletené zóny 

umožňující rychlý 
 odvod vlhkosti

• ploché švy

-30 %
místo 499 Kč

349 Kč

pánské termo triko
• vel.: S-XXL
• 92% polyester,  

8% elastan
• ploché švy

místo 899 Kč

749 Kč

pánské/dámské  
sportovní triko
CORNEL/ELENA
• vel.: S-XXL/XS-XL
• 92% polyester,  

8% elastan
• funkční, prodyšný, 

rychleschnoucí  
materiál

-22 %
místo 899 Kč

699 Kč

pánská/dámská  
sportovní mikina
NOLLAN/NELLA
• vel.: S-XXL/S-XL
• 92% polyester,  

8% elastan
• prodyšný,  

rychleschnoucí  
a vysoce  
pružný  
materiál

-28 %
místo 699 Kč

499 Kč

pánské funkční kalhoty
ROLL
• vel.: M-XXL
• 60% nylon,  

40% polyester
• speciální vypletené 

zóny umožňující 
rychlý odvod vlhkosti

• ploché švy

-37 %
místo 399 Kč

249 Kč

pánské termo kalhoty
• vel.: S-XXL
• 92% polyester,  

8% elastan
• ploché švy

-25 %
místo 799 Kč

599 Kč

pánské/dámské  
sportovní legíny
MORCO/LINA
• vel.: S-XXL/XS-XL
• 90% polyester,  

10% elastan
• zepředu materiál  

s větruvzdornou  
membránou

• počesaná  
vnitřní strana

místo 1 399 Kč

1 149 Kč

pánské/dámské  
sportovní kalhoty
PENGUIN
• vel.: S-XXL/S-XL
• 100% polyester,  

zadní díl  
86% polyamid,  
14% Spandex

• softshellový  
materiál

-23 %
místo 1 299 Kč

999 Kč

lyžařská přilba
SPEED
• nastavitelná vel.:  

55-59, 60-63 cm
• konstrukce: IN-MOLD

místo 1 099 Kč

999 Kč

pánská/dámská  
lyžařská přilba s visorem
PHOENIX PRO/CORTINA PRO
• nastavitelná vel.:  

55-58, 58-61 cm
• konstrukce: IN-MOLD

1 790 Kč

lyžařská přilba
MILLENIUM
• nastavitelná vel.:  

58-61, 61-63 cm
• odolná hybridní konstrukce - 

IN-MOLD/ABS

místo 4 199 Kč

3 499 Kč

pánská/dámská  
běžkařská obuv
XC CONTROL/ 
XC CONTROL  
MY STYLE
• vel.: 41-47/38-42
• styl: kombi
• prodyšná  

membrána  
TRIPLE-F

• vnitřní  
polstrování  
Comfort  
Guard

místo 3 290 Kč

2 899 Kč

lyžařské brýle
906 DAVO
• UV ochrana
• protimlžící úprava antifog

místo 699 Kč

599 Kč

lyžařské brýle
SPECTRA
• UV ochrana
• protimlžící úprava
• vhodné i přes dioptrické brýle

-50 %
místo 2 399 Kč

1 199 Kč

sportovní brýle
CROSS
• vhodné na běžky, biatlon
• UV filtr
• sluneční filtr S3, S1  

nebo S0 (dle typu brýlí)

-23 %
místo 849 Kč

649 Kč

běžkařský set
LS COMBI 
+TOUR STEP IN IFP
• vel.: 177-207
• styl: kombi
• geometrie: 41-44-44 mm
• konstrukce:  

Air Tec Basalite

-27 %
místo 4 390 Kč

3 199 Kč



ponožky dámské/pánské
S-Box 3pack
• vel.: 35/38-43/46
• 80% bavlna,  

15% polyamid,  
5% elastan

-20 %
místo 249 Kč

199 Kč

dětské ponožky
OBLUDÍK
• vel.: 14/16-23/25
• 1 pár
• 80% bavlna,  

15% polyamid,  
5% elastan

69 Kč

lyžařské rukavice
XAVIERA R-TEX XT
• vel.: 6-7,5
• 83% polyester,  

17% polyuretan
• membrána:  

R-tex®XT

-39 %
místo 1149 Kč

699 Kč

-30 %
místo 499 Kč

349 Kč

lyžařské rukavice
FRANK GTX
• vel.: 8-11
• 81% polyester,  

19% polyuretan
• membrána:  

GORE-TEX

-41 %
místo 1 699 Kč

999 Kč

dětské in-line brusle
SHAPER
• nastavitelná vel.: 

29-32, 32-35, 35-38
• kolečka:  

65-70 mm/80A
• ložiska: ABEC5
• rám: 

kompozit

1 199 Kč

pánské/dámské  
in-line brusle
ANNIX
• vel.: 40-45/38-42
• kolečka: 80 mm/82A
• ložiska: ABEC 7
• rám: hliník

1 499 Kč

sada branek
MINI NET
• rozměry: 81 x 53 x 30,5 cm
• set obsahuje dvě mini branky,  

dvě mini hokejky a pěnový míček
• vhodné pro děti od 5 let

899 Kč

hokejka
VAPOR X 600 LITE SR
• délka: 152 cm
• materiál: kompozit
• tvrdost: 87
• zahnutí: levá/pravá

-23 %
místo 1 699 Kč

1 299 Kč

dětský batoh
DIXIE 9
• objem: 8 l
• reflexní prvky

399 Kč

elektronický terč
WD-AP100A
• rozměr: 43 x 37,5 cm
• LCD display
• 6 šipek s hroty  

+ 6 náhradních  
hrotů v balení

• 18 her  
a 159 herních  
variant  
až pro 8 hráčů

• napájení:  
3x AA baterie,  
síťové napájení

místo 999 Kč

849 Kč

volejbalový míč
SOFT PLAY

turistický batoh
TREKKER 65
• objem: 65 l
• nastavitelný  

zádový systém 
AAS I  
s odvětráváním

• horní i spodní  
plnění

• bederní pás,  
prsní spojka

• pláštěnka

-25 %
místo 1 999 Kč

1 499 Kč

-26 %
místo 340 Kč

249 Kč

fotbalový míč
UNIFORIA CLUB/MINI
• vel.: 3, 4, 5 - 499/349 Kč
• vel.: 1 - 349 Kč

ČÍM POTĚŠIT? 

IDEÁLNĚ

SPORTOVNÍM ZÁŽITKEM

OFICIÁLNÍ ZÁPASOVÝ 

MÍČ UEFA EURO2020™ 

NYNÍ V PRODEJI

další barevná 
varianta

dárkové 
balení



Ø 6
5 c

m

čelenka
SANTAL
• vel.: S/M, L/XL
• 100% polyester
• jemný a hřejivý materiál

149 Kč

florbalová hokejka
CHARGE35
• délka: 75, 80 cm
• materiál: sklolaminát, 

medium PE
• zahnutí: levá/pravá
• tvrdost: 35

-27 %
místo 690 Kč

499 Kč 349 Kč

dámské fitness triko
BERTIE
• vel.: XS-XL
• 84% polyester,  

16% elastan

legíny sportovní dámské
NIKE ONE TGT HR CLB
• vel.:XS-XL
• 83% recyklovaný  

polyester,  
17% elastan

-23 %
místo 1 299 Kč

999 Kč

rukavice na běžky
CIRCUIT
• vel.: S-XL
• 70% polyester, 

20% nylon,  
7% polyuretan, 
3% elastan

• větruodolný  
materiál

-33 %
místo 599 Kč

399 Kč

florbalová hokejka
HORIZON30
• vel.: 87, 96 cm
• materiál: sklolaminát, 

medium PE
• zahnutí: levá/pravá
• tvrdost: 30

-24 %
místo 790 Kč

599 Kč

dámská mikina
DORMI
• vel.: XS-XL
• 88% polyester,  

12% elastan

649 Kč

tílko sportovní dámské
W NK DRY TANK ELDTIKA
• vel.: XS-XL
• 100% recyklovaný  

polyester

místo 799 Kč

649 Kč

návleky
HILAR
• univerzální velikost
• 100% polyester
• ochrana před vodou, 

sněhem a různými 
nečistotami

• vodní sloupec:  
1000 mm

349 Kč

vak na florbalovou hokejku
FLOORBALL COVER
• pro 1-3 hokejky
• délka: 105, 120 cm

-28 %
místo 279 Kč

199 Kč 349 Kč 699 Kč

dámské 3/4 legíny
ZEA
• vel.: XS-XL
• 84% polyester,  

16% elastan

sportovní taška
NIKE TEAM
• 100% polyester
• šířka: 46 cm
• výška: 24,5 cm
• hloubka: 24 cm

protiskluzové návleky
NESMEK
• vel.: M (36-41), L (39-46), 

XL (45-48)
• materiál: pryže, ocelové hroty
• bezpečně zabraňuje 

uklouznutí na jakémkoliv 
povrchu - ledu, sněhu,  
ale i na mokré  
nebo namrzlé dlažbě,  
asfaltu i kameni

249 Kč

batoh
ELEMENTAL 2.0 AOP
• objem: 21 l

-25 %
místo 799 Kč

599 Kč

cvičební pomůcky

cena od

169 Kč

dámská sportovní taška
AT ESS GRIP BAG
• 100% polyester
• šířka: 45 cm
• výška: 32 cm
• hloubka: 14 cm

místo 799 Kč

649 Kč

certifikovaný 
produkt

certifikovaný 
produkt



pánská lyžařská/ 
snowboardová bunda
CONNER
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000 mm
• prodyšnost:  

10000 g/ 
m²/24 hod.

-33 %
místo 4 499 Kč

2 999 Kč

pánská lyžařská bunda
AXEL
• vel.: M-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

5000 mm

místo 2 199 Kč

1 899 Kč

pánské kalhoty
GAREN
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec: 

10000 mm
• prodyšnost:  

10000 g/ 
m²/24 hod.

-32 %
místo 3 999 Kč

2 699 Kč

-22 %
místo 1 799 Kč

1 399 Kč

pánské lyžařské kalhoty
ENDER
• vel.: M-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

5000 mm

lyžařská bunda pánská
PM DROPPIN JACKET
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000 mm
• prodyšnost:  

10000 g/ 
m²/24 hod.

• hyperdry 

-40 %
místo 4 999 Kč

2 999 Kč

pánské lyžařské  
kalhoty
PM DROPPIN  
JACKET
• vel.: S-XXL
• 90% polyester,  

10% elastan
• vodní sloupec:  

10000 mm
• prodyšnost:  

10000 g/ 
m²/24 hod.

• hyperdry 

-47 %
místo 3 799 Kč

1 999 Kč

pánská zimní obuv
ARES/HADES
• vel.: 41-46

-50 %
místo 1 199 Kč

599 Kč

pánská zimní obuv
COSCO
• vel.: 41-46

-47 %
místo 1 899 Kč

999 Kč

pánská zimní obuv
YALTA TS CSWP
• vel.: 41-46
• membrána Thinsulate® 

• pro skvělé zateplení

-28 %
místo 3 090 Kč

2 199 Kč

pánská lyžařská bunda
SKILLARK
• vel.: M-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec: 

2000 mm
• prodyšnost:  

2000 g/ 
m²/24 hod.

místo 1 599 Kč

1 349 Kč

pánská lyžařské kalhoty
EMO
• vel.: M-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

3000 mm
• prodyšnost:  

3000 g/ 
m²/24 hod.

-20 %
místo 999 Kč

799 Kč

lyžařské podkolenky
• vel.: 35/38 - 43/46
• 62% thermolite, 

19% polyester, 
16% nylon, 
3% lycra

399 Kč

čepice
MERINO+WINDSTOPPER
• vel.: UNI
• 50% vlna (Merino),  

50% akryl (Schoeller)

-28 %
místo 699 Kč

499 Kč

pánské rukavice
ROBERT
• vel.: S-XL
• 100% polyester
• membrána:  

Aqua Pro

-45 %
místo 549 Kč

299 Kč

impregnace
CARBON PRO
• objem:  

300 ml - 349/289 Kč,  
400 ml - 469/349 Kč, 

• určen pro všechny 
druhy materiálů včetně 
klimamebrán

• chrání proti hlubokému 
zašpinění a skvrnám

• chrání proti pronikání vlhkosti
• zachovává prodyšnost  

a plnou funkčnost 
klimamebrán

cena od

289 Kč

pánské hokejové brusle
TACKS 9040
• vel.: 39-47
• nerezový nůž  

SPEEDBLADE PRO

místo 1 799 Kč

1 499 Kč

 i  i

Barevné kombinace obuvi nemusí být dostupné ve všech prodejnách. i

 
VLNA
MERINO

další  
barevná 
varianta



dámská snowboardová 
bunda
BLAIR
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• vodní sloupe: 

5000 mm

-20 %
místo 2 499 Kč

1 999 Kč

dámské  
snowboardové  
kalhoty
IMALA
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

5000 mm

místo 1 499 Kč

1 299 Kč

dámská zimní obuv
COCO
• vel.: 36-41

-45 %
místo 1 399 Kč

769 Kč

dámská lyžařská bunda
RALPHA
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

3000 mm
• prodyšnost:  

3000 g/ 
m²/24 hod.

-25 %
místo 1 799 Kč

1 349 Kč

dámská lyžařská bunda
AKIRA
• vel.: S-XL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

5000 mm

místo 1 799 Kč

1 499 Kč

dámská lyžařská bunda
PW CORAL JACKET
• vel.:XS-XL
• 92% polyester,  

8% elastan
• vodní sloupec:  

10000 mm
• prodyšnost:  

10000 g/ 
m²/24 hod.

• hyperdry 

-39 %
místo 5 799 Kč

3 499 Kč

dámské lyžařské kalhoty
ELEWA
• vel.: S-XL
• 100% poylester
• vodní sloupec:  

3000 mm
• prodyšnost:  

3000 g/ 
m²/24 hod.

místo 849 Kč

699 Kč

dámské lyžařské kalhoty
SUE
• vel.: S-XL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

5000 mm

-23 %
místo 1 699 Kč

1 299 Kč

dámské lyžařské kalhoty
PW STAR SLIM PANTS
• vel.:XS-XL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000 mm
• prodyšnost:  

10000 g/ 
m²/24 hod.

• hyperdry  

-39 %
místo 3 299 Kč

1 999 Kč

dámské palčáky
RORY
• vel.: S-XL
• 100% polyester
• membrána: Aqua Pro

místo 599 Kč

499 Kč

dámské lední brusle
EMILY
• vel.: 36-42
• nůž z nerezové oceli  

se zoubky

799 Kč

Přidejte se 
do klubu
Máme pro vás 
spoustu slev  
a praktických 
výhod

Klubovou nabídku
produktů za

výhodnější ceny.

On-line přístup
ke všem účtenkám
a stavu objednávek.

Slevu 10% na půjčovné 
a servisní práce v naší 

lyžařské speciálce 
HARDSPORT.

Pro registraci stačí vyplnit formulář 
na kterékoliv prodejně 
nebo na www.sportisimo.cz/klub

Možnost vyměnit  
nebo vrátit zboží

do 30 dnů. Pří nákupu 
přes internet i na 

prodejně.

Extra slevu 10-20% 
na vybrané

kategorie zboží 
v rámci Dnů 

Sportisimo Klubu.

Osobní odběr 
objednávky na prodejně 

za poloviční cenu 
oproti neregistrovaným 

zákazníkům.

EXTRA 
SLEVA30

-10%MŮJ ÚČET

dámská zimní obuv
GALIA/ROSE
• vel.: 36-41

-47 %
místo 1 899 Kč

999 Kč  i



chlapecká lyžařská/
snowboardová bunda
APLITE JACKET
• vel.: 128-176
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000 mm

-33 %
místo 2 999 Kč

1 999 Kč

dívčí lyžařská/
snowboardová bunda
ALLURE JACKET
• vel.: 128-176
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000 mm

-23 %
místo 2 599 Kč

1 999 Kč

dětská bunda
PHIL/PARIS
• vel.: 116-170
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

2000 mm
• prodyšnost:  

2000 g/ 
m²/24 hod.

dětské softshellové 
lyžařské kalhoty
NUKA
• vel.: 116-170
• vodní sloupec:  

8000 mm
• prodyšnost:  

3000 g/ 
m²/24 hod.

místo 999 Kč

899 Kč

chlapecké lyžařské/
snowboardové kalhoty
ANVIL PANTS
• vel.: 128-176
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000 mm

-45 %
místo 2 399 Kč

1 299 Kč

dívčí lyžařské/
snowboardové kalhoty
CHARM REGULAR PANTS
• vel.: 128-176
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000 mm

-45 %
místo 2 399 Kč

1 299 Kč

chlapecká zimní čepice
BOYS BANNER BEANIE
• vel.: UNI
• 100% akryl

-20 %
místo 499 Kč

399 Kč

dětský lyžařský set
• set: plastové lyže 70 cm, 

pružné nastavitelné vázání  
a hůlky bez kovových hrotů

• max. nosnost: 30 kg

místo 599 Kč

499 Kč

dětská lyžařská obuv
RAPTOR 60
• flex index: 60

místo 3460 Kč

2999 Kč

dětská lyžařská obuv
SPEEDMACHINE J 3
• flex index: 45
• vnitřní botička:  

Comfort Fit

-26 %
místo 2 999 Kč

2 199 Kč

dětská lyžařská přilba 
s visorem
RIDER PRO
• nastavitelná vel.:  

53-55 cm
• konstrukce:  

IN-MOLD

1 790 Kč

dětské lední brusle
GOBLIN/PRINCESS
• nastavitelná vel.: 

29-32, 32-35, 35-38
• nůž z uhlíkové oceli

999 Kč

zimní program

cena od

249 Kč

A KONEČNĚ BUDE 

ČAS NA POŘÁDNÉ 

ZIMNÍ RADOVÁNKY!

další  
barevná 
varianta

další  
barevná 
varianta

místo 849 Kč

749 Kč



TIMBER
Dětská zimní obuv TIMBER je vyrobena 
z kvalitního syntetického materiálu, který je 
pevný, prakticky otíratelný a odolný proti větru. 
Vnitřek boty je vybaven hřejivou vložkou, která 
chrání proti chladu. Upevnění obuvi k nohám 
je řešeno pomocí suchých zipů. Obuv má 
bezpečnostní reflexní prvky.

Česká společnost ALPINE PRO je nejprodávanější značkou v segmentu 
sportovního a outdoorového oblečení, obuvi a doplňků na českém 
a slovenském trhu. ALPINE PRO má vlastní tým českých designérů, 
kteří za pomoci nejmodernějších materiálů, propracovaných střihů 
a důmyslných detailů připravují návrhy kolekcí pro české i zahraniční 
zákazníky. Na vývoji materiálů ALPINE PRO spolupracuje s odbornými 
centry nejen v České republice, ale i s profesionálními sportovci 
a „testery“ z řad běžných zákazníků, kteří oblečení testují v reálných 

podmínkách. O vysoké kvalitě produktů ALPINE PRO svědčí i to, že si 
českou společnost v roce 2009 vybral pro dlouhodobou spolupráci 
Český olympijský tým i Český svaz biatlonu. ALPINE PRO tak od roku 
2010 navrhuje a vyrábí také speciální kolekce pro olympijské hry. Nová 
outdoorová a zimní kolekce ALPINE PRO vychází z přírody a z pohybu 
v ní. Příroda se stala inspirací pro střihy a barvy, ale také pro materiály. 
Novinkou v kolekci jsou ekologické impregnační úpravy BionicFinish® 
ECO a Teflon EcoElite™, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

EXPERT NA OUTDOOROVOU I LYŽAŘSKOU MÓDU

LESLAW

BORROR
Pánskou obuv BOROR využijete při procházkách v přírodě 
i při horských výšlapech. Vysoký střih ke kotníkům, 
zpevněná špice i pata a možnost dokonalé fixace pomocí 
tkanic a pevných poutek nohu dokonale ochrání před 
vnějším prostředím a nerovným terénem. Použitý svrchní 
materiál se navíc velmi snadno udržuje.

Pánská zimní obuv LESLAW je vyrobena z velmi 
kvalitních materiálů. Povrch obuvi je upraven 
membránou PTX, která zaručuje vysokou 
prodyšnost, nepromokavost a odolnost vůči 
větru. Kvalitní podešev zajišťuje větší stabilitu 
a tlumení dopadů. Vnitřek obuvi je vybaven 
umělou kožešinou.

RENA
Dámská zimní obuv RENA je vyrobena z pevného 
materiálu opatřeného voděodpudivou impregnací. 
Pro vyšší komfort při chůzi mají boty odolnou 
a nesmékavou TPR podešev. Vnitřek obuvi je 
vybaven polstrováním a fixace na nohu je zajištěna 
pomocí pevných tkanic. Složení materiálu:  
100% syntetika.

TREJO
Dětská zimní obuv TREJO v prošívaném designu 
je vyrobena z pevného syntetického materiálu 
ozdobeného moderním potiskem a výraznou 
tkanicí, která slouží k fixaci boty na nohu 
a vybavena hřejivým kožíškem. TPR podešev 
je odolná a přilnavá. Složení materiálu: 
100% syntetika.

RIDO
Dětská bunda RIDO je vyrobena z velmi 
lehkého, voděodpudivého a větruodolného 
materiálu, opatřeného impregnací a úpravou 
ECO PFC FREE. Má hřejivou výplň, kapuci, 
krytku u brady, rukávy lemované gumou, 
spodní část lemovanou gumou, 2 kapsy 
a taháčky na zipech. Složení materiálu: 
100% polyester.

-42 %
místo 1 199 Kč

699 Kč

SUPERTIP

NOVÁ ZIMNÍ 

KOLEKCE 

OD ALPINE PRO

-62 %
místo 2 099 Kč

799 Kč

-35 %
místo 1 999 Kč

1 299 Kč

-54 %
místo 1 299 Kč

599 Kč

-45 %
místo 2 199 Kč

1 199 Kč

-44 %
místo 899 Kč

499 Kč



RIANA

WENZHA 5 TUFFA 4

OMARA

BRYONA PADIAYMA
Dámské lyžařské kalhoty 
YMA jsou vhodné na lyže i na 
snowboard. Jsou vyrobeny 
z pružného, paropropustného 
a nepromokavého materiálu 
SOFT-SHELL WINDBARRIER 
s úpravou BIONIC-FINISH® ECO. 
Kalhoty mají regulovatelný 
pas, odepínatelné 
a polohovatelné 
šle, anatomicky 
tvarovaná kolena, 
nohavice se sněhovou 
manžetou, dvě kapsy 
na zip a reflexní potisk. 
Složení materiálu:  
96% polyester  
4%, elastan.

FARGO 3
Dámská bunda FARGO 3 je vyrobena z kvalitního funkčního 
materiálu SOFT-SHELL WINDBARRIER s membránou 
a úpravě ECO PFC FREE. Bunda je nepromokavá, 
paropropustná a větruodolná.  
Má hřejivou výplň, kapuci, rukávy 
doplněné stahovací manžetou  
na suchý zip, kontrastní 
podšívku,  2 kapsy. 
Vodní sloupec  
je 8000mm.  
Složení materiálu:  
100% Polyester.

Dámská lyžařská bunda RIANA je vyrobena z větruodolného, 
nepromokavého a paropropustného celopotištěného materiálu 
PTX s úpravou Teflon EcoElite™. Voděodolnost zajišťují 
i podlepené švy a sněhový pás. Úprava materiálu chrání bundu 
též proti špíně a vzniku nečistot. Bunda má hřejivou výplň, 
kapuci, 5 kapes a regulovatelný dolní okraj. Složení materiálu: 
100% polyester.

Dámský prošívaný kabát WENZHA 5 je vyroben 
z funkčního voděodpudivého a větruodolného 
materiálu s impregnací a speciální 
úpravou ECO PFC FREE. 
Má hřejivou výplň, 
neodepínatelnou kapuci, 
rukávy lemované gumou, 
2 přední kapsy se zipy 
s taháčky a reflexní 
potisk. Složení 
materiálu: 
100% nylon.

LIA
Dámská zimní bunda LIA má ochranný sněhový pás, 
hřejivou výplň, kapuci, 5 kapes a regulovatelnou 
spodní část. Vlastnosti a funkčnost zajišťuje svrchní 
impregnace a úprava Teflon EcoElite™, které zvyšují 
odolnost proti vodě a sněhu a navíc chrání bundu 
proti špíně a vzniku nečistot. 
Složení materiálu: 
100% polyester.

Dámské triko s krátkým 
rukávem TUFFA 4 je vyrobeno 
z přírodní bavlny v pohodlném 
volném střihu, s praktickým 
lemem ve spodní části. Složení 
materiálu: 95% bavlna,  
5% viskóza.

Dámská lyžařská bunda OMARA je vyrobena z větruodolného, 
nepromokavého a vysoce paropropustného materiálu PTX 
s úpravou Teflon EcoElite™. Voděodolnost zajišťují i podlepené 
švy a sněhový pás. Úprava materiálu chrání bundu též proti 
špíně a vzniku nečistot. Bunda má hřejivou výplň, kapuci, 
5 kapes a regulovatelný dolní okraj. Složení materiálu:  
100% polyester.

Dámské kalhoty BRYONA mají 
polopřiléhavý střih kalhot, dvě 
kapsy se zipy, skvělé zpracování 
a vlastnosti materiálu s úpravou 
Teflon EcoElite™ a COOL-
DRY, jako je voděodpudivost, 
paropropustnost a větruodolnost. 
Složení materiálu:  
100% nylon.

Dámské lyžařské kalhoty PADIA jsou vyrobeny 
z nepromokavého, paropropustného 
a větruodolného materiálu PTX SNOW s úpravou 
Teflon EcoElite™. Mají odepínatelné a nastavitelné 
šle, nohavice zpevněné ve spodní části 
s rozepínáním pro snadnější obutí a sněhovou 
manžetou, 2 kapsy se zipy, 
podlepené švy a reflexní 
potik. Složení materiálu:  
100% polyester.

-35 %
místo 1 999 Kč

1 299 Kč

-33 %
místo 2 999 Kč

1 999 Kč

-33 %
místo 2 999 Kč

1 999 Kč

-28 %
místo 2 499 Kč

1 799 Kč

-41 %
místo 2 199 Kč

1 299 Kč

-50 %
místo 599 Kč

299 Kč

-40 %
místo 1 999 Kč

1 199 Kč

-23 %
místo 1 299 Kč

999 Kč

-30 %
místo 1 999 Kč

1 399 Kč



BOJORO

FRIDO

BASTO PEYTONO

RAINERO

SICHOGUSTO
Dětské lyžařské kalhoty GUSTO 
jsou vyrobeny z nepromokavého, 
paropropustného, 
větruodolného a pružného 
materiálu PTX, obohaceného 
o úpravu BIONIC-FINISH® 
ECO. Mají hřejivou výplň, 
nastavitelné a odepínatelné 
šle, nohavice zpevněné ve 
spodní části, sněhovou 
manžetu, 2 praktické 
kapsy se zipy, rexlexní tisk 
a taháčky. Složení materiálu: 
100% polyester.

Dětský lyžařský set BOJORO 
je vyroben z materiálu 
opatřeného impregnací 
a úpravou Teflon EcoElite™. 
Bunda má hřejivou výplň, 
odepínatelnou kapuci, krytku 
brady, ochranný sněhový 
pás a reflexní potisk. 
Kalhoty mají pas do gumy, 
nastavitelné šle, sněhovou 
manžetu a ve spodní 
části jsou rozepínatelné 
pro snadnější obouvání. 
Složení materiálu:  
100% polyester.

Dětské lyžařské kalhoty FRIDO jsou vyrobeny 
z nepromokavého, paropropustného, 
větruodolného a pružného materiálu PTX, 
obohaceného o úpravu BIONIC-FINISH® ECO. 
Mají hřejivou výplň, nastavitelné a odepínatelné 
šle, nohavice zpevněné ve spodní části, sněhovou 
manžetu, 2 praktické kapsy se zipy, rexlexní tisk 
a taháčky. Složení materiálu: 
100% polyester.

Dětský overal BASTO ochrání 
před mrazem, větrem i sněhem. 
Má polopřiléhavý střih, 
podlepené švy, pas nařasený do 
gumy, kapuci, krytku u brady,  
2 kapsy a reflexní tisk. Materiál 
je opatřen impregnací 
a úpravou Teflon EcoElite™. 
Složení materiálu:  
100% polyester.

Dětská bunda PEYTONO je 
vyrobena z nepromokavého, 
paropropustného, 
větruodolného a dokonale 
pružného materiálu 
s membránou SOFT-SHELL 
WINDBARRIER. Má kapuci, 
krytku u brady, rukávy lemované 
gumou, 2 praktické kapsy se 
zipy a reflexní prvky. Materiál 
dosahuje vodního sloupce 
8 000mm.  
Složení materiálu:  
95% polyester,  
5% elastan.

CHOCO
Dětská zimní bunda CHOCO je vyrobena z funkčního 
materiálu PTX, který je opatřen speciální úpravou ECO PFC 
FREE. Má odepínatelnou kapuci, krytku u brady, sněhový 
pás, rukávy nařasené do gumy, podlepené švy, dolní okraj 
s regulací šířky, reflexní potisk a 2 kapsy na zip.  
Složení materiálu: 100% nylon.

Dětské zimní rukavice RAINERO jsou vyrobeny 
z nepromokavého a paropropustného materiálu 
s membránou PTX SNOW a úpravou ECO PFC 
FREE. Mají hřejivou výplň, příjemnou fleecovou 
podšívku i zesílenou oblast dlaně a prstů. 
Složení: 100% nylon.

RONO
Dětská lyžařská bunda RONO je vyrobena z funkčního 
materiálu PTX s membránou, který je opatřen speciální 
úpravou ECO PFC FREE. Má odepínatelnou kapuci, 
krytku u brady, sněhový pás, rukávy nařasené do gumy, 
dolní okraj s regulací šířky, reflexní potisk a 2 kapsy na 
zip. Složení materiálu: 100% polyester.

Dětské kalhoty SICHO 2 jsou vyrobeny 
z materiálu s úpravou Teflon EcoElite™, 
zajišťují tak voděodpudivost a větruodolnost. 
Mají stahování v pase na šňůrku, 2 kapsy, 
pas a nohavice s lemem a reflexní potisk. 
Složení materiálu: 100% nylon.

-28 %
místo 1 799 Kč

1 299 Kč

-28 %
místo 1 799 Kč

1 299 Kč

-50 %
místo 399 Kč

199 Kč

-47 %
místo 1 899 Kč

999 Kč

-34 %
místo 2 899 Kč

1 899 Kč

-40 %
místo 999 Kč

599 Kč

-33 %
místo 1 499 Kč

999 Kč

-33 %
místo 1 499 Kč

999 Kč

-43 %
místo 1 399 Kč

799 Kč



WWW.SPORTISIMO.CZ

Nevhodné dárky zakoupené v e-shopu i na prodejnách v období od 8. 11. do 24. 12. 2019 
mohou členové Klubu vyměnit nebo vrátit až do 10. 1. 2020. Neregistrovaní zákazníci mají při 
nákupu online i na prodejně možnost zboží zakoupené v této době pouze vyměnit. V případě 
online nákupu mohou samozřejmě využít zákonem dané 14denní lhůty pro vrácení.

On-line objednávky přijaté do 17. 12. 2019 včetně předáme nejpozději  
19. 12. přepravním společnostem, které by měly zásilky doručit nejpozději 
23. 12. Pozdější objednávky nemusejí přepravci stihnout doručit včas.

Původní doporučená prodejní maloobchodní cena daná distributorem/dodavatelem. Nabídka z tohoto letáku platí ve 104 prodejnách 
SPORTISIMO ČR a e-shopu, minimálně 10 dní od 5. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob. Nabídka neplatí v prodejně SPORTISIMO 
Tesco My Praha. Za chyby vzniklé tiskem neručíme. Produkty uvedené v tomto letáku nemusí být k dispozici na všech prodejnách, jejich 
dostupnost lze ověřitna www.sportisimo.cz (vyhledat zboží v e-shopu a kliknout na odkaz rezervovat zboží), nebo na kterékoliv prodejně. 
 i  Barevné kombinace obuvi nemusí být dostupné ve všech prodejnách.

LORES
Pánská lyžařská bunda LORES  
je vyrobena z nepromokavého, 
paropropustného a větruodolného 
materiálu PTX s impregnací  
a úpravou ECO PFC FREE.  
Má ochranný a odepínatelný  
sněhový pás, odepínatelnou  
kapuci se stahováním, dolní  
okraj s regulací šířky,  
několik kapes a reflexní  
potisk. Složení  
materiálu:  
100% polyester.

NELIM
Pánská lyžařská bunda NELIM je vyrobena z větruodolného, 
nepromokavého a prodyšného materiálu PTX s úpravou 
BIONIC-FINISH® ECO. Má hřejivou výplň, odepínatelnou 
kapuci, elastické manžety v rukávech, stahování dolního 
okraje bundy, vnitřní sněhový pás,  
reflexní potisk a velké  
množství kapes.  
Složení materiálu:  
100% nylon.

RAFAL 3
Pánská bunda RAFAL 3 je vyrobena z kvalitního funkčního 
materiálu. Díky membráně SOFT-SHELL WINDBARRIER 
8000 je paropropustná, nepromokavá a větruodolná. 
Má kapuci se stahováním, anatomicky tvarované rukávy 
lemované gumou, 2 praktické kapsy na zip a taháčky. 
Vodní sloupec 8000 mm. 
Složení materiálu:  
100% polyester

NEKLAN AMOS GERT
Pánská lyžařská bunda NEKLAN je vyrobena 
z nepromokavého, paropropustného a větruodolného 
materiálu PTX 5000 s WR impregnací. Má 
voděodolné zipy, podlepené švy, vnitřní sněhový pás, 
kapuci se stahováním, dolní okraj s regulací šířky,  
4 kapsy a reflexní potisk. Vodní sloupec 5000 mm. 
Složení materiálu: 100% polyester

Pánská oboustranná bunda AMOS je vyrobena 
z voděodpudivého, větruodolného a ultralehkého materiálu, 
doplněného o zátěr a úpravu Teflon EcoElite™. Bunda má 
hřejivou výplň z mikrovlákna, kapuci, rukávy a spodní část 
lemované gumou, krytku brady, 4 kapsy se zipy s taháčky. 
Složení materiálu: 100% polyester.

Pánská bunda GERT je vyrobena z funkčního 
materiálu se svrchní impregnací a úpravou ECO PFC 
FREE, který je voděodpudivý, rychleschnoucí a lehký. 
Má hřejivou výplň, kapuci se stahováním, rukávy 
i spodní část bundy vybavené manžetami na suchý 
zip a 2 vnější kapsy se zipy. Složení materiálu:  
100% polyamid.

ZACH AMID 3 LORAL 2
Pánské lyžařské kalhoty ZACH jsou vyrobeny 
z nepromokavého, paropropustného a větruodolného 
materiálu PTX 5000 doplněného o úpravu 
ECO PFC FREE. Mají odepínatelné 
a nastavitelné šle, nohavice 
zpevněné ve spodní části proti 
oděru s rozepínáním a sněhovou 
manžetou. Vodní sloupec 
5000 mm. Složení materiálu: 
100% polyester

Pánské lyžařské kalhoty AMID 3 jsou vyrobeny 
z voděodpudivého, paropropustného a pružného 
materiálu s membránou SOFT-SHELL 
WINDBARRIER s funkční úpravou 
ECO PFC FREE. Mají odepínatelné 
a polohovatelné šle, anatomicky 
tvarovaná kolena a nohavice 
vybavené vnitřní sněhovou 
manžetou. Složení materiálu: 
96% polyester, 4% elastan.

Pánské softshellové kalhoty LORAL 2 jsou 
vyrobeny z pružného, paropropustného, 
nepromokavého a impregnovaného 
materiálu s úpravou ECO PFC FREE. 
Mají pohodlný střih, pas s poutky na 
pásek, anatomicky tvarovaná kolena, 
dvě kapsy a reflexní potisk. Složení 
materiálu: 96% polyester,  
4% elastan.

Produkty ALPINE PRO uvedeny v tomto letáku nemusí být k dispozici na všech prodejnách, jejich dostupnost lze ověřit na www.sportisimo.cz/alpinepro

-33 %
místo 2 999 Kč

1 999 Kč

-28 %
místo 2 499 Kč

1 799 Kč

-33 %
místo 2 099 Kč

1 399 Kč

-33 %
místo 2 999 Kč

1 999 Kč

-36 %
místo 2 199 Kč

1 399 Kč

-36 %
místo 2 199 Kč

1 399 Kč

-29 %
místo 1 699 Kč

1 199 Kč

-35 %
místo 1 999 Kč

1 299 Kč

-44 %
místo 1 799 Kč

999 Kč


