
dámské triko
PUMA FOND 
STRIPES TEE

• vel.: XS-XL
• 100% bavlna

-35%
místo 699,-

449,-

pánské triko
UA SPORTSTYLE 
LOGO T
• vel.: S-XXL
• 57% bavlna,  

38% polyester,  
5% elastan

• vhodné na sport i 
běžné nošení

dívčí triko
STYLE ESS LOGO 

TEE G
• vel.: 116-164
• 100% bavlna

dámské legíny
ESS NO.1  

LEGGINGS W
• vel.: XS-XL

• 95% bavlna,  
5% elastan

-35%
místo 999,-

649,-

pánské šortky
UA RAID 8 SHORT
• vel.: S-XXL
• 90% polyester,  

10% elastan

dívčí legíny
STYLE LEGGINGS YG

• vel.: 116-164
• 95% bavlna, 5% elastan

-26%
místo 2999,-

2199,-

pánské/dámské 
in-line brusle
KINETIC 80
• kolečka: 80 mm/80A
• ložiska: ABEC 5
• rám: F.B.I. Plast

-40%
místo 2199,-

1299,-

dětské in-line brusle
PHASER
• nastavitelná vel.: 28-32; 

32-35; 36,5-40,5
• kolečka: 72 mm/80A
• ložiska: ABEC 3
• rám: kompozit

-27%
místo 549,-  

399,-

-21%
místo 699,-  

549,-

-22%
místo 349,-  

269,-

-42%
místo 699,-  

399,-



komfort: 13° C
limit: 10° C
extrém: -1° C komfort: 8° C

limit: 3° C
extrém: -11° Ckomfort: 9° C

limit: 4° C
extrém: -9° C

komfort: 8° C

SUPERTIP!

-50%
místo 999,-

499,-

pánské triko
MOUNTAIN TECH 
LOGO SS
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

-54%
místo 2199,-

999,-

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

2000 mm
• AQUACORE,  

DWR

-44%
místo 1799,-

999,-

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

2000 mm
• AQUACORE,  

DWR

-22%
místo 899,-

699,-

dětská  
softshellová bunda
INDIGO
• vel.: 104/110-

152/158
• 96% polyester,  

4% elastan
• DWR

-60%
místo 1499,-

599,-

pánské šortky
WASHED OUT 
NOVELTY SH
• vel.: 32-40
• 100% bavlna

-30%
místo 1149,-

799,-

pánské  
outdoorové  
kalhoty
QUARTZ
• vel.: 48-56
• 100% bavlna

-36%
místo 1099,-

699,-

dámské outdoorové 
kalhoty
EDIA
• vel.: 34-42
• 96% polyester,  

4% elastan
• SOFTSHELL,  

COOL DRY
• STRETCH

-33%
místo 599,-

399,-

dětské outdoorové 
kalhoty
OGRE
• vel.: 104/110-

152/158
• 100% bavlna

499,-

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

-53%
místo 1399,-

649,-

pánské/dámské sandály
WITHER
• vel.: 41-46/36-41

-33%
místo 2190,-

1449,-

pánské/dámské sandály
CUZAMA
• vel.: 41-48/36,5-41

-44%
místo 2699,-

1499,-

dětská treková obuv
TERREX MID GTX K
• vel.: 28-37

199,-

karimatka
MORGAN 12
• rozměry: 180x55x1,2 cm
• hmotnost: 420 g
• stahovací popruhy

399,-

spací pytel
GRANADA 
200L/R
• 100% polyester
• rozměry: 

200x80x50 cm
• cestovní rozměry: 

31x14 cm
• hmotnost: 780 g

místo 1290,-

1099,-

dětský  
spací pytel
CARVEL
• rozměry: 

165x65x45 cm
• cestovní 

rozměry:  
30x21 cm

• hmotnost: 
950 g

-31%
místo 1599,-

1099,-

spací pytel
YUKON 5
• rozměry: 200x80/220x80 cm
• cestovní rozměry:  

37x20/38x20 cm
• hmotnost: 1 260/1 280 g

-39%
místo 1490,-

899,-

spací pytel
GEEK MIMICRY
• rozměry: 220x80x55 cm
• cestovní rozměry: 37x20 cm
• hmotnost: 1 200 g

599,-

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



100 %
VLNA
MERINO

-25%
místo 1599,-

1199,-

pánské/dámské 
funkční triko
SPECTOR CREWE
• vel.: S-XXL/XS-XL
• hmotnost: 150 g
• měkký, lehký, 

prodyšný, 
zápachuodolný 
materiál Merino

-40%
místo 2499,-

1499,-

pánská/dámská treková obuv
WATERPRO MAIPO
• vel.: 42-48/37-41
• pro vodní sporty i běžné nošení
• protiskluzová úprava

-25%
místo 799,-

599,-

stan pro 2 osoby
CREEK 2
• materiál: 100% polyester, 3 000 mm
• konstrukce: sklolaminát
• rozměry: 205x150x105 cm

místo 2190,-

1999,-

stan pro 3 osoby
BONDY 3 CLASSIC
• vnější stan: 185T Polyester, PU zátěr 3 000 mm/cm²
• vnitřní stan: prodyšný Nylon 190T+síťová moskytiéra
• podlážka: vrstvený PE, zátěr 6 000 mm/cm²
• konstrukce:laminát
• hmotnost: 3 kg

-42%
místo 1399,-

799,-

samonafukovací karimatka
S-LITE
• rozměry: 188x55x3,8 cm
• cestovní rozměry: 29x17 cm
• hmotnost: 1 330 g

-36%
místo 2499,-

1599,-

batoh
ACCESS DAY 28
• objem: 28 l
• prsní spojka, bederní 

pás, boční kompresní 
popruhy

• organizér, reflexní 
prvky

-40%
místo 1999,-

1199,-

turistický batoh
SAULO 65
• objem: 65 l
• posuvný zádový 

systém
• hlavní a spodní 

komora s dělicí 
přepážkou

• bederní pás, prsní 
spojka, boční 
kompresní popruhy

• integrovaná 
pláštěnka

-23%
místo 1299,-

999,-

turistický batoh
VOYAGER
• rozměry:  

54x24x23 cm
• objem: 32 l
• hmotnost: 1140 g
• nosnost: 12 kg
• pláštěnka,poutka 

na trekové 
hole,kompatibilní  
s vodním 
rezervoárem

-38%
místo 1299,-

799,-

dámské outdoorové 
3/4 kalhoty
CAPRI
• vel.: 34-42
• 75% bavlna,  

25% polyamid

-35%
místo 1399,-

899,-

trekové hole
AGNEL PAIRS
• nastavitelná vel.:  

65-135 cm
• materiál: ALU
• možnost ostrého  

či gumového hrotu

místo 1990,-

1599,-

hole na nordic 
walking
SPIN SPORT
• nastavitelná vel.:  

100-130 cm
• materiál: tvrzený hliník 

HTS 5.6
• Super Lock vnitřní 

aretační systém pro 
bezpečné nastavení 
potřebné délky

• nastavitelné poutko

-24%
místo 499,-

379,-

hole na nordic 
walking
MUNGO
• nastavitelná vel.:  

80-135 cm
• Easy Lock a Anti-Shock 

systém
• hmotnost: 480g/pár

-41%
místo 2399,-

1399,-

pánská/dámská 
treková obuv
VENTRAILIA 
RAZOR
• vel.: 41,5-46/36-41

-31%
místo 2199,-

1499,-

pánská treková obuv
TRACEROCKER
• vel.: 41-47

-40%
místo 3199,-

1899,-

pánská/dámská 
treková obuv
TERREX AX2R GTX
• vel.: 40-47/36-42

249,-

impregnace
UNIVERSAL 
PROTECTOR 300 
ML
• univerzální impregnace 

pro všechny druhy 
materiálů

• vhodná na oblečení, 
obuv, tašky, batohy, 
stany apod

• zachovává prodyšnost 
a plnou funkčnost 
klimamebrán



              

SUPERTIP!

-44%
místo 1799,-

999,-

dámská souprava
MERYL IV SUIT 
STC FT
• vel.: XS-XL
• 100% polyester

-40%
místo 999,-

599,-

dámské šaty
RHEA
• vel.: 34-42
• 95% bavlna,  

5% elstan

místo 1099,-

899,-

dámské plavky
INSPIRATION ONE 
PIECE
• vel.: 34-42
• 80% recyklovaný  

nylon, 20% elastan
• INFINITEX

-23%
místo 129,-

99,-

ponožky dámské 
IRIS 2 páry
• vel: 23-25/26-28

-35%
místo 540,-

349,-

dámská taška
BW SUMMER 
SURFIVAL BAG
• 100% bavlna
• rozměry:  

35x39 cm
• objem: 6 l

-50%
místo 799,-

399,-

dívčí plavky
SURICA/LEICA
• vel.: 116/122-

164/170
• 100% polyester

-33%
místo 1790,-

1199,-

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

-37%
místo 1599,-

999,-

dámská obuv pro volný čas
ADVANTAGE CLEAN QT
• vel.: 36-42

-38%
místo 1299,-

799,-

dámská obuv pro volný čas
DMX LITE PRIME
• vel.: 37-41

-47%
místo 849,-

449,-

dámská obuv pro volný čas
SANDRIKA
• vel.: 36-41

199,-

obuv do vody
SEAL
• vel.: 36-45

-45%
místo 999,-

549,-

dámské sandály
JOSSIE
• vel.: 36-41

-45%
místo 999,-

549,-

dámské sandály
JADE
• vel.: 36-41

-54%
místo 1099,-

499,-

dámské sandály
TAGE
• vel.: 36-41

-54%
místo 1199,-

549,-

dámské sandály
MARI
• vel.: 36-41

-53%
místo 999,-

469,-

dámské sandály
BRERA
• vel.: 36-41

-45%
místo 1640,-

899,-

dámská mikina
LW FULL ZIP 
HOODIE
• vel.: XS-XL
• 60% bavlna,  

40% polyester

-45%
místo 1090,-

599,-

dámské šortky
PW ESSENTIAL BOARDSH
• vel.: XS-XL
• 58% bavlna, 34% polyester, 8% elastan



                     

       

SUPERTIP!

-33%
místo 749,-

499,-

pánské plavky
INF EC3SM BX
• vel.: 5-9
• 79% polyamid,  

21% elastan
• INFINITEX

-40%
místo 1499,-

899,-

pánská souprava
MASON IV
• vel.: S-XXL
• 60% bavlna,  

40% polyester

místo 349,-

299,-

pánské triko
BANDY/BESIP
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

-44%
místo 449,-

249,-

chlapecké plavky
ROWAN
• vel.: 116/122-

164/170
• 80% nylon,  

20% spandex

-24%
místo 329,-

249,-

kšiltovka
SPORT ESSENTIALS 
MENS BAD/ 
WOMEN BA
• vel.: OSFM
• 100% polyester

-28%
místo 699,-

499,-

pánské šortky 
s džínovým 
efektem
DEMPSY
• vel.: S-XXL
• 90% bavlna, 

8% polyester, 
2% elastan

cena od

299,-

volejbalové míče
• materiál: syntetická 

kůže

-30%
místo 1590,-

1099,-

pánská běžecká obuv
REVOLUTION 3
• vel.: 42-46

-32%
místo 1490,-

999,-

pánská obuv pro volný čas
T-LITE XI NBK
• vel.: 42-46

-30%
místo 1299,-

899,-

pánská běžecká obuv
GALAXY 3
• vel.: 39-47

-29%
místo 1990,-

1399,-

pánská obuv pro volný čas
NIGHTGAZER
• vel.: 42-46

-53%
místo 1299,-

599,-

pánské sandály
VULCAN
• vel.: 41-46

-46%
místo 1299,-

699,-

pánské sandály
VEMUND
• vel.: 41-46

-50%
místo 699,-

349,-

pánské sandály
EINO
• vel.: 36-46

-45%
místo 999,-

549,-

pánské sandály
COTES
• vel.: 41-46

-53%
místo 1299,-

599,-

pánské sandály
ZIGAN
• vel.: 41-46

-40%
místo 840,-

499,-

pánské triko
LM JACKS BASE 
POLO
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

-51%
místo 2490,-

1199,-

pánské kalhoty
LM TAPERED 
CARGO PAN
• vvel.: 30-38
• 100% bavlna



SUPERTIP!

540,-

pánské technické triko
M NK DRY ACDMY-TOP SS
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• DRI-FIT

chlapecké triko
POLY SMALL LOGO TEE JNR
• vel.: YS-YXL
• 100% polyester
• vhodné na sport

-36%
místo 790,-

499,-

-37%
místo 399,-

249,-

pánské běžecké triko
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• rychleschnoucí  

materiál  
s technologií  
Lightning dry

540,-

pánské technické šortky
M NK DRY ACDMY SHORT
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• DRI-FIT

-31%
místo 799,-

549,-

-25%
místo 399,-

299,-

-35%
místo 420,-

269,-

fotbalový míč
NEO TRAINER 290
• vel.: 5
• hmotnost: 290 g

-40%
místo 499,-

299,-

fotbalový míč
EVOPOWER 6.3 
TRAINER SM
• vel.: 3, 4, 5

-36%
místo 550,-

349,-

fotbalový míč
NEO STREET ENDURO
• vel.: 5
• odolný vnější plášť na tvrdé 

povrchy

349,-

fotbalové chrániče senior
EVOPOWER 5.3
• vel.: S, M, L

390,-

fotbalové chrániče junior
PROTEGGA FLEX
• vel.: S, M, L

-40%
místo 499,-

299,-

fotbalové rukavice junior
EVOPOWER GRIP 4.3.
• vel.: 4-7

-25%
místo 2690,-

1999,-

pánská/dámská běžecká obuv
AIR ZOOM WINFLO 4
• vel.: 41-46/37,5-41
• tlumicí systém Zoom Air
• technologie Flywire

-41%
místo 1199,-

699,-

dámská  
běžecká bunda
MELISA
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• větrání  

v podpaží
• reflexní logo

-37%
místo 399,-

249,-

dámské  
běžecké triko
BIAN
• vel.: XS-XL
• 92% polyester,  

8% spandex

-37%
místo 799,-

499,-

dámské  
běžecké  
kalhoty
AIRA
• vel.: XS-XL
• 88% polyester,  

12% spandex

-30%
místo 1890,-

1299,-

pánská/dámská  
běžecká obuv
AIR MAX ERA
• vel.: 42-46/37,5-41

pánské běžecké šortky
X RIDE II 2 IN 1
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vnitřní reflexní  

nohavice
• zadní kapsička  

na zip

chlapecké šortky
POLY SHORT JNR
• vel.: YS-YXL
• 100% polyester
• vhodné na sport

kompresní návleky/podkolenky
• vel.: 35-38, 39-42, 43-46
• použití před, během i po sportovní aktivitě
• podporují krevní oběh a okysličení tkání
• výrazně pomáhají rychlejší regeneraci  

po výkonu

399, -289, -



místo 650,-

599,-

dětská tenisová 
raketa
US OPEN 
19/21/23/25
• vhodná pro děti  

od 5 let
• velikost hlavy: 

529/594/613/ 
684 cm²

• hmotnost: 
180/186/200/ 
220 g

• materiál: hliník

-51%
místo 3490,-

1699,-

tenisová raketa
PRO POWER 112 
LITE
• velikost hlavy: 722 cm²
• hmotnost: 270 g

místo 1490,-

1199,-

tenisová raketa
US OPEN ADULT
• velikost hlavy: 665 cm²
• hmotnost: 275 g
• materiál: grafitový 

kompozit

-32%
místo 1490,-

999,-

pánská/dámská tenisová obuv
COURT LITE
• vel.: 42-46/37,5-41

-37%
místo 799,-

499,-

pánský/dámský 
cyklodres
DREAM/NELLY
• vel.: M-XXL/S-XL
• 100% polyester
• 3 zadní kapsy
• reflexní prvky

-25%
místo 399,-

299,-

dětský cyklodres
PEDDY
• vel.: 128/134-

152/158
• 100% polyester
• 2 zadní kapsy
• reflexní prvky

místo 299,-

249,-

pánské cyklorukavice
DRIFT/AIR
• vel.: S-XL
• protiskluzová dlaň s gelovou 

výstelkou

-25%
místo 799,-

599,-

pánské/dámské  
cyklošortky
RACING PAS/SARA
• vel.: M-XXL/S-XL
• 80% polyamid, 20% elastan
• materiál Lycra Sport Energy  

s vložkou Soft Man/ 
Woman Stretch

-20%
místo 499,-

399,-

dětské cyklošortky
PICCOLO
• vel.:116/122-

152/158
• 80% polyamid,  

20% elastan
• materiál Lycra Sport 

Energy s vložkou  
Kid Soft

-23%
místo 299,-

229,-

dámské cyklorukavice
RIVA/MIA
• vel.: S-L
• protiskluzová dlaň s gelovou 

výstelkou

místo 1599,-

1299,-

pánská/dámská  
cyklistická přilba
VIVA 2
• nastavitelná vel.:  

52-57, 56-62 cm
• technologie In-Mold
• odnímatelný kšilt

-22%
místo 899,-

699,-

dětská cyklistická přilba
HERO
• nastavitelná vel.: 48-53, 55-58 cm
• technologie In-Mold
• odnímatelný kšilt

799,-

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

159,-

dětské cyklorukavice
TOBI
• vel.: 5-6, 7-8, 9-10, 11-

12 (dle věku dítěte)
• protiskluzová dlaň

1699,-

pánské/dámské in-line brusle
CRUISER/MANDY
• vel.: 38-46/36-43
• kolečka: 80-84 mm/82A
• ložiska: ABEC 7

-33%
místo 3299,-

2199,-

pánské/dámské in-line brusle
FORMULA 82
• kolečka: 82 mm/78A
• ložiska: ABEC 7
• rám: ALU

-31%
místo 4799,-

3299,-

pánské/dámské in-line brusle
MACROBLADE 84
• kolečka: 84 mm/84A
• ložiska: SG 7
• rám: ALU



92 x v ČR30 x v SR E-SHOP

Ponuka tohto letáku platí v 30 kamenných predajniach SPORTISIMO.SK, minimálne 10 dní od 15. 9. 2016 alebo do vypredania zásob. 
Farebné odtiene produktov sa môžu odlišovať. Za chyby vzniknuté tlačou neručíme. Produkty uvedené v tomto letáku nemusia byť 
k dispozícii vo všetkých predajniach, ich dostupnosť je možné overiť na www.sportisimo.sk.

Produkty z tohoto letáku objednávajte tiež na E-SHOPE WWW.SPORTISIMO.SK 

Nabídka tohoto letáku platí v 93 prodejnách SPORTISIMO ČR a e-shopu, minimálně 10 dní od 11. 5. 2017 nebo do vyprodání zásob.

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

93 x v ČR
TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

800 100 100
po - pá : 9 -17 hod.

E-SHOP

WWW.SPORTISIMO.CZ ZDARMA

TRAMPOLÍNY 
VČETNĚ OCHRANNÉ 
SÍŤKY A SCHŮDKŮ

průměr: 244 cm

průměr: 305 cm

průměr: 366 cm

Při nákupu přes e-shop 
poštovné ZDARMA!
Dostupnost zboží na prodejnách 
lze ověřit na e-shopu.

-31%
místo 6999,-

4799,-

-28%
místo 8099,-

5799,-

-34%
místo 6399,-

4199,-

SUPERTIP!

-41%
místo 599,-

349,-

dětské triko
COMBO LOGO SS T
• vel.: YXS-YXL
• 100% polyester

-23%
místo 129,-

99,-

dětské triko
LEON/ALMA
• vel.: 116-170
• 65% polyester,  

35% bavlna

279,-

dětská mikina
KIMBALL
• vel.: 140-170
• 65% polyester,  

35% bavlna

-41%
místo 599,-

349,-

dětské šortky
TECH BLOCK 
SHORT
• vel.: YXS-YXL
• 100% polyester

místo 449,-

399,-

dětské kalhoty
ELLIE
• vel.: 116-134 - 

449/399,-
• 140-170 -  

499/449,-
• 100% bavlna
• regulace obvodu pasu
• odepínací nohavice

-25%
místo 399,-

299,-

sportovní vak
ALPHA GYM SACK
• rozměry: 45x34 cm

349,-

dětské sandály
MEGAN
• vel.: 25-35

-53%
místo 999,-

469,-

dětské sandály
TAGE
• vel.: 30-35

-48%
místo 1099,-

569,-

dětské sandály
SEDO
• vel.: 28-39

-37%
místo 2390,-

1499,-

dětská obuv pro volný čas
AIR MAX DYNASTY
• vel.: 35,5-38,5

699,-

skládací kolobežka
NOGRAFFITI
• výška řidítek:  
63,5-83,5 cm

• kolečka: 120mm

1099,-

dětské in-line brusle
ESCAPE/FAST PRINCESS
• nastavitelná vel.: 29-32, 32-35, 35-38
• kolečka: 65-70 mm/80A
• ložiska: ABEC 5
• ESCAPE: 1199,-
• FAST PRINCESS: 1099,-

-28%
místo 2799,-

1999,-

dívčí in-line brusle
CADENCE
• nastavitelná vel.:  

29-34, 32-37, 
35-40

• kolečka:  
70 mm /80A

• ložiska: ABEC 3
• rám: kompozit

-32%
místo 440,-

299,-

dětské triko
LB O‘NEILL/LG 
CALI SOUL T-SHIRT
• vel.: 128-176
• 100% bavlna
• více barev

-55%
místo 1240,-

549,-

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


