
-38%
místo 2599,-

1599,-

q001 
dámský zimní kabát
EDITH
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

-60%
místo 1999,-

799,-

q002 
pánská  

zimní bunda
ULTRA LIGHT 

POLYFILL JACKET
• vel.: S-XXL

• 100% nylon

-38%
místo 2449,-

1499,-

q003 
pánská zateplená 
obuv pro volný čas
CF HOOPS MID 
WTR
• vel.: 39-47

-41%
místo 1199,-

699,-
q003 
dívčí prošívaný zimní kabát
UNITA
• vel.: 112/116-158/164
• 100% polyester
• DRYTECH, TECNOSOFT, POLYTHERM

-37%
místo 1599,-

999,-

q004 
dětská zimní obuv
RAPIDASNOW
• vel.: 28-37



-41%
místo 3399,-

1999,-

q039 
pánská 
lyžařská bunda
FANNAR
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec: 

5000 mm
• prodyšnost: 

5000 g/m2/ 
24 hod

• DRYTECH, 
STORMEX, 
POLYTHERM

-39%
místo 3299,-

1999,-

q041 
pánská 
lyžařská bunda
FAHRI
• vel.: S-XXL
• 100% polyester, 

vodní sloupec: 
5000 mm

• prodyšnost: 
5000 g/m2/ 
24 hod

• DRYTECH, 
STORMEX, 
POLYTHERM

1199,-

q047OBA 
pánská 
lyžařská 
bunda
ANDREJ
• vel.: M-XXL
• 100% nylon
• vodní sloupec: 

3000 mm
• prodyšnost: 

3000 g/m²/ 
24 hod

• výplň z termo-
izolačního 
materiálu

-25%
místo 799,-

599,-

q051Foto bude 
v T42 
pánské/dámské 
termo triko
BAMBOO
• vel.: M-XXL/S-XL
• 47% bambusová 

viskoza, 47% 
polyester,  
6% elastan

• antibakteriální 
vlastnosti 
a optimální 
termoregulace

-30%
místo 1999,-

1399,-

q040 
pánské lyžařské 
softshellové 
kalhoty
LANTO
• vel.: S-XXL
• 94% polyester, 

6% elastan
• vodní sloupec: 

5000 mm
• prodyšnost:  

5000 g/m2/ 
24 hod

• SOFTSHELL, 
AQUA PRO

-30%
místo 1999,-

1399,-

q042 
pánské lyžařské 
softshellové 
kalhoty
LUMIK
• vel.: S-XXL
• 94% polyester, 

6% elastan
• vodní sloupec: 

5000 mm
• prodyšnost: 3000 

g/m2/24 hod
• SOFTSHELL, AQUA 

PRO

místo 1199,-

999,-

q048OBA 
pánské 
lyžařské 
kalhoty
GLENN
• vel.: M-XXL
• 94% polyester, 

6% spandex
• vodní sloupec: 

8000 mm
• prodyšnost: 

3000 g/m²/ 
24 hod

• materiál: 
softshell

-28%
místo 699,-

499,-

q052Foto bude 
v T42 
pánské/
dámské termo 
kalhoty
BAMBOO
• vel.: M-XXL/S-XL
• 47% bambusová 

viskoza, 47% 
polyester, 
6% elastan

• antibakteriální 
vlastnosti 
a optimální 
termoregulace

-31%
místo 7999,-

5499,-

q055 
lyžařský set
COMP PRO 
+RS 9 SLR
• určení: začátečník/

středně pokročilý
• vykrojení: 

116/72/102 mm
• rádius:  

15 m/165 cm
• dřevěné jádro s výztuží 

Fiber Tech
• On-Piste Rocker

-31%
místo 9449,-

6499,-

q056poptáno 18.10. 
lyžařský set
RCX 
+IQ TP10
• určení: středně 

pokročilý
• vykrojení: 

120/73/104 mm
• rádius:  

13 m/167 cm
• dvojité sklolaminátové 

zesílení

-21%
místo 9499,-

7499,-

q057poptáno 18.10. 
lyžařský set
SHAPE PX AB 
+PR 10 PROMO
• určení: začátečník/

středne pokročilý
• vykrojení: 

128/71/108 mm
• rádius:  

13,1 m/170 cm
• jádro Woodcore

místo 1290,-

1099,-

q058poptáno 18.10. 
pánské/dámské 
sjezdové hole
VIRTUOSO
• vel.: 120-135/ 

110-120 cm
• materiál: hliník
• nastavitelná poutka

-33%
místo 4499,-

2999,-

q064poptáno 
18.10. 

pánská 
lyžařská obuv
CRUISE 60 S

• flex index: 60
• šířka skeletu: 

104 mm
• technologie 

NFS pro 
přirozený 

postoj
-22%
místo 4890,-

3799,-

q065poptáno 
18.10. 

pánská/
dámská 
lyžařská 

obuv
NEXT EDGE 

XP
• flex index:  

70/65
• šírka  

skeletu:  
102 mm

649,-

q067 
vysoušeč
SPACE WARMER 1.0
• na sušení mokré obuvi, 

lyžařské obuvi, rukavic
• ochrana proti přehřátí
• regulace teploty (až 65°C)
• napájení: 240 V/50 Hz

-36%
místo 2199,-

1399,-

q066CZ 
chránič páteře
BACK PRO
• vel.: S-XL
• patentovaná 

4-vrstvá 
absorpční pěna 
EVA

• 3D ventilační 
materiál

• nastavitelné 
popruhy a 
elastické stažení 
v pase



999,-

q070 
chránič páteře
COMFI
• vel.: pánský: S-L, 

dámský S-M
• nastavitelné popruhy

q053 
pánský/dámský termo set
• vel.: S-XXL/S-XL
• 100% polyester

místo 1299,-

1099,-

q049CZ 
dámská 
lyžařská bunda
VERESA
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec: 

2000 mm
• prodyšnost: 

2000 g/m²/ 
24 hod

-37%
místo 3199,-

1999,-

q043 
dámská  
lyžařská bunda
FANA
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

5000 mm
• prodyšnost:  

5000 g/m2/ 
24 hod

• DRYTECH,  
STORMEX, 
POLYTHERM

-35%
místo 3099,-

1999,-

q045 
dámská  
lyžařská bunda
FAIGA
• vel.: XS-XL
• 100% nylon
• vodní sloupec:  

5000 mm
• prodyšnost:  

5000 g/m2/ 
24 hod

• DRYTECH,  
STORMEX, 
POLYTHERM

místo 999,-

899,-990,-

q050OBA 
dámské lyžařské 
kalhoty
ROSALI
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

5000 mm
• prodyšnost: 3000 g/

m²/24 hod
• materiál: softshell

-30%
místo 1999,-

1399,-

q044 
dámské lyžařské 
softshellové 
kalhoty
LAKA
• vel.: XS-XL
• 94% polyester,  

6% elastan
• vodní sloupec: 

5000 mm
• prodyšnost: 3000 

g/m2/24 hod
• SOFTSHELL, AQUA 

PRO

-30%
místo 1999,-

1399,-

q046 
dámské lyžařské 
softshellové 
kalhoty
LAKA
• vel.: XS-XL
• 94% polyester,  

6% elastan
• vodní sloupec:  

5000 mm
• prodyšnost:  

3000 g/m2/24 hod
• SOFTSHELL,  

AQUA PRO

-26%
místo 7490,-

5499,-

q060poptáno 18.10. 
dámský  
lyžařský set
PASSION 
+XPRESS W 10
• určení: začátečník/

středně pokročilý
• vykrojení: 

119/74/108 mm
• rádius:  

15 m/165 cm
• dřevené jádro

5999,-

q061 
dámský  
lyžařský set
SNOW LS+EL 7.5
• určení: začátečník/

středně pokročilý
• vykrojení: 

114/72/103 mm
• rádius:  

13,4 m/158 cm
• jádro Monolite

-26%
místo 8180,-

5999,-

q062 
dámský  
lyžařský set
E KIANA 
+E LITH 10 W
• určení: začátečník/

středně pokročilý
• vykrojení: 

129/83/112 mm
• rádius:  

13,6 m/158 cm
• Carver Rocker

místo 1099,-

999,-

q068 
lyžařská přilba
MEGA
• nastavitelná vel.: 52-56, 58-62 cm
• komfortní vnitřní polstrování
• odnímatelné uši

799,-

q071 
snowboardová přilba
SURGE
• nastavitelná vel.: S, M, L
• 15 ventilačních otvorů
• popruh na brýle

-31%
místo 1099,-

749,-

q069 
lyžařské brýle
MOJO
• 100% UVA a UVB filtr
• použití zorníku:  

slunečno, polojasno

-33%
místo 4499,-

2999,-

q054poptáno 
18.10. 

dámská 
lyžařská obuv

CRUISE 55 
S W

• flex index: 55
• šířka skeletu: 

104 mm

-31%
místo 5799,-

3999,-

q063poptáno 18.10. 
pánská/dámská 

lyžařská obuv
SPORTMACHINE 

SP 80/65 W
• flex index:  

80/65
• šířka skeletu:  

102 mm
• komfortní  

vnitřní botička 
Comfort fit



-40%
místo 2690,-

1599,-

q072 
pánská bunda
AM TRANSIT 
JACKET
• vel.: S-XXL
• 100%  

polyester
• HYPERDRY

-38%
místo 2599,-

1599,-

q074 
pánská 
oboustranná 
zimní bunda
JONAH III 
BOMBER HD
• vel.: S-XXL
• 100% nylon

-44%
místo 1799,-

999,-

q076 
pánská mikina
STYLE ATHLETIC 
FULL ZIP
• vel.: S-XXL
• 66% bavlna,  

34% polyester

-47%
místo 3599,-

1899,-

q075 
pánská 
zimní bunda
FROST 
FIGHTER 
HOODED
• vel.: S-XXL
• 100% nylon
• zateplení: 

syntetické  
peří 

• 100%  
polyester

-38%
místo 1299,-

799,-

q077 
pánské 
tepláky
ACTIV TEC 
STRETCH 
PANT
• vel.: S-XXL
• 89% polyester, 

11% elastan
• DRYCELL

místo 599,-

499,-

q085OBA 
pánské zateplené 
kalhoty
GARETH
• vel.: M-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

1500 mm

1199,-

q104 
pánská/dámská  
treková obuv
DUST
• vel.: 39-46/36-42

1699,-

q105 
pánská treková obuv
PIZOL
• vel.: 39-46

-44%
místo 1799,-

999,-

q098 
pánská/dámská 
treková obuv
CHAMP
• vel.: 41-46/36-41

-45%
místo 2199,-

1199,-

q099 
pánská treková obuv
JITTE
• vel.: 41-46

-34%
místo 3199,-

2099,-

q100 
pánská zimní obuv
THERMO SHIVER 6 WTPF
• veľ.:41-46
• voděodolná úprava M-Select™ 

Dry

-28%
místo 2499,-

1799,-

q093 
pánské lední brusle
SUPREME SCORE
• vel.: 40,5-48
• nůž z nerezové oceli

q094 
pánské lední brusle
GR352
• vel.: 36-4
• nůž z nerezové oceli
• PVC syntetická kůže

799,-

q095 
dámské lední brusle
EMILY
• vel.: 36-42
• syntetická kůže
• nůž: uhlíková ocel s niklem

-20%
místo 749,-

599,-

q096poptáno 18.10. 
hokejka
ULTIMATE
• délka: 162 cm
• tvrdost: 85
• materiál: laminát
• zahnutí: levá/pravá

hokejka
TITAN TPM 4020 23
• délka: 160 cm
• dřevěná žerď vyztužená 

grafitovými pásky  
a skelným vláknem, 
plastová ABS čepel  
s dřevěným jádrem

• zahnutí: levá/pravá

místo 1199,- místo 1049,-

999,- 899,-

-47%
místo 2490,-

1299,-

q073cz 
pánské 
kalhoty
LM JANGA 
CARGO 
PANTS
• vel.: 31-36
• 100% bavlna

místo 999,-

899,-

q084CZ 
pánská bunda
HOWIE
• vel.: M-XXL
• 65% nylon,  

35% polyester
• výplň  

z mikrovláklna



-50%
místo 999,-

499,-

q088 
badmintonová 
raketa
VICTEC 
RIPPLE 3
• isometrická 

hlava rakety
• hmotnost: 96 g
• vyvážení:  

na střed
• materiál: hliník, 

grafit

-34%
místo 1690,-

1099,-

q089 
badmintonová 
raketa
NR DYNAMIC 
ACTION
• isometrická hlava 

rakety
• hmotnost: 85 g
• vyvážení: do ruky
• materiál: grafit

-36%
místo 790,-

499,-

q090 
squashová raketa
ATTACK ALU
• vel. hlavy: 503 cm2

• hmotnost: 200 g
• materiál: hliník

199,-

q091 
basketbalový míč
RAMPAGE/BRAWLER
• vel.: 5, 6, 7

-42%
místo 1390,-

799,-

q092 
florbalová hůl
F30 I 3.2
• vel.: 82, 87, 92, 96
• tvrdost: 32 mm
• zahnutí: levá/pravá

1299,-

q086OBA 
dámský 
lehký kabát
PARIS
• vel.: S-XXL
• 100% 

polyester

-34%
místo 2299,-

1499,-

q080 
dámská zimní bunda
IZA III BOMBER W CZ
• vel.: XS-XL
• 100% nylon

-38%
místo 1299,-

799,-

q082 
dámská 
mikina
GOLD
• vel.: XS-XL
• 48% bavlna,  

42% 
polyester, 
10% loop 
back  
fleece

549,-

q087OBA 
dámské 
zateplené 
kalhoty
FELICITY
• vel.: 36-44
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

1500 mm

-36%
místo 2199,-

1399,-

q081 
dámská 
oboustranná  
zimní bunda
WELLSA
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• DWR

-41%
místo 1199,-

699,-

q083 
dámské 
tepláky
GOLD
• vel.: XS-XL
• 48% bavlna,  

42% polyester,  
10% rayon

-40%
místo 3199,-

1899,-

q102 
dámská zimní obuv
ATMOST MID WTPF
• vel.: 37,5-41

249,-

q103poptáno 18.10. 
sportovní čepice
SCOUT
• 95% polyester,  

5% spandex
• elastický materiál
• reflexní prvky

149,-

q107poptáno 18.10. 
sportovní rukavice
SPY/WARRIOR
• vel.: XS/S-XL/XXL

249,-

549,-

q117 
dámská obuv pro volný čas
RUTH
• vel.: 36-41

-52%
místo 7290,-

3499,-

q078cz 
dámská  
zimní parka
AW DENIM  
PRINT FRONT
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000mm
• prodyšnost:  

10000 g/m2/ 
24hod

• DWR úprava

-46%
místo 1390,-

749,-

q079cz 
dámské legíny
PW PRINT 
LOGO LEGGIN
• vel.: XS-XL
• 80% polyamid, 

20% elastan

místo 899,-

749,-

q106CZ 
turistický 
batoh
NOMAD 22
• rozměry: 

50x28x15 cm
• objem: 22 l
• hmotnost: 900 g
• nosnost: 10 kg
• pláštěnka,  

poutko na hole



-20°C -32°C 

-18°C -20°C 

-23%
místo 3649,-

2799,-

q108 
dámská zimní obuv
AVILA 3
• vel.: 36-41

-34%
místo 3790,-

2499,-

q109 
dámská zimní obuv
KAINA MID CS WP
• vel.: 36,5-41
• Climashield™ Waterproof

q110 
dámská zimní obuv
BELLA LT SNOWJOGGER
• vel.: 36-41

-42%
místo 2099,-

1199,-

-45%
místo 2199,-

1199,-

q111 
dámská zimní obuv
AILA
• vel.: 36-41

-42%
místo 1899,-

1099,-

q112 
dámská zimní obuv
WESTRI
• vel.: 36-41

-47%
místo 1899,-

999,-

q113 
dámská zimní obuv
ROSE
• vel.: 36-41

-47%
místo 1699,-

899,-

q114 
dámská zimní obuv
IRINA
• vel.: 36-41

-53%
místo 1599,-

749,-

q115 
dámská zimní obuv
FARM
• vel.: 36-42

-27%
místo 1799,-

1299,-

q116 
dámská zimní obuv
CANTO
• vel.: 36-42

-34%
místo 3799,-

2499,-

q118 
pánská zimní obuv
LIEN
• vel.: 41-46

-34%
místo 3490,-

2299,-

q119 
pánská/dámská zimní obuv
CHALTEN TS CSWP
• vel.: 41-46/36,5-41
• Climashield™ Waterproof

-44%
místo 3599,-

1999,-

q120 
pánská zimní obuv
FAIRBANKS OMNI-HEAT
• vel.: 41,5-46
• membrána Omni-Tech™

-39%
místo 3299,-

1999,-

q121 
pánská zimní obuv
LIFTOP II OMNI-HEAT
• vel.: 41,5-46

-47%
místo 3599,-

1899,-

q122 
pánská/dámská zimní obuv
BUGABOOT
• vel.: 40,5-46/36-41

-43%
místo 2299,-

1299,-

q123 
pánská zimní obuv
INGAR
• vel.: 41-46

-43%
místo 2299,-

1299,-

q124 
pánská zimní obuv
JAKKO
• vel.: 41-46

-53%
místo 2599,-

1199,-

q125 
pánská zimní obuv
FRODE
• vel.: 41-46

999,-

q126 
pánská zimní obuv
BAMBOO
• vel.: 39-46

599,-

q127 
pánská zimní obuv
RONALD
• vel.: 39-46

-34%
místo 3799,-

2499,-

q101 
dámská zimní obuv
AURORA 6 ICE WTPF
• vel.: 37,5-41



-20%
místo 999,-

799,-

q013 
dětský termo set
COOLMAX
• vel.: 128/ 

134-164
• 93% polyester,  

7% elastan
• ploché švy

399,-

q033 
dětské brusle
KACENKY
• nastavitelná vel.: 17,5-22,5 cm (EUR 

26,5-36,5)
• nože z uhlíkové oceli
• lze připevnit na jakoukoliv botu
• nosnost: 50 kg

999,-

q035 
juniorská hokejová brusle
SHOOTER
• nastavitelná vel.: 29-32, 32-35, 

35-38
• uhlíková ocel

349,-

q015OBA 
dětské zateplené 
kalhoty
LIRON
• vel.: 116-170
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

1500 mm

místo 1099,-

999,-

q034 
dětské brusle
RAY/SOFIA
• nastavitelná vel.: 30-33, 34-37, 38-41
• nůž z nerezové oceli

699,-

q030 
dětská zimní obuv
CALLE
• vel.: 25-35

499,-

q031 
dětská zimní obuv
CAMERON
• vel..: 25-35

549,-

q032 
q032 

SPIRALE 
dětská zimní obuv
COLORADO
• vel.: 31-35

149,-

q038 
dětské lyžařské 
podkolenky
ALLROUND/VIVA 
ALLROUND
• vel.: 24/26-30/32

cena od

449,-

q037 
dětská hokejka
ULTIMATE
• délka: 127, 148 cm
• tvrdost: 35, 50
• materiál: laminát
• zahnutí: levá/pravá

-48%
místo 1099,-

569,-

q025 
dětská zimní obuv
SIGYN
• vel.: 23-35

-47%
místo 1699,-

899,-

q026 
dětská zimní obuv
ANITA
• vel.: 36-39

-41%
místo 1799,-

1049,-

q027 
dětská zimní obuv
VIDAR
• vel.: 36-41

-38%
místo 1799,-

1099,-

-46%
místo 1499,-

799,-

q028 
dětská zimní obuv
LARS
• vel.: 36-40

q200 
dětská obuv pro volný čas
BB9TIS MID K
• vel.: 28-40

-29%
místo 1990,-

1399,-

q029 
dětská zimní obuv
MANOA LEATHER
• vel.: 35,5-40

189,-

q097 
dětská hokejka
SHOOTER 90
• dřevěná žerď i lopatka
• pro nejmenší začínající 

hokejisty ve věku  
3 - 5 let

799,-

q014CZ 
dětská bunda
HARLOW
• vel.: 116-170
• 100% nylon
• odepínací kapuce
• výplň  

z mikrovlákna



Nabídka tohoto letáku platí v 95 prodejnách SPORTISIMO ČR a e-shopu, minimálně 10 dní od 9. 11. 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.
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E-SHOP

WWW.SPORTISIMO.CZ ZDARMA

899,-

q010OBA 
dětská lyžařská 
bunda
LATOYA/LEVON
• vel.: 116-170
• 100% polyester
• vodní sloupec: 

2000 mm
• prodyšnost:  

2000 g/m²/ 
24 hod

• výplň z 
termoizolačního 
materiálu

-30%
místo 999,-

699,-

q012Foto bude v T42 
dětský termo set
BAMBOO
• vel.: 110/116-146/152
• 47% bambusová viskoza,  

47% polyester,6% elastan
• antibakteriální vlastnosti a optimální 

termoregulace

799,-

q011OBA 
dětské 
lyžařské 
kalhoty
LONDON
• vel.: 116-170
• 94% polyester, 

6% spandex
• vodní sloupec: 

8000 mm
• prodyšnost: 

3000 g/m²/ 
24 hod

• materiál: 
softshell

cena od

3499,-

q016 
dětský lyžařský set
E X-MAX JR S/M 
+E EZY 5/7
• vel.:  

100-120cm - 3499 Kč, 
130-150 cm  - 4199 Kč

• určení: začátečník/ 
středně pokročilý

• vykrojení:  
108/68/89 mm

• rádius:  
9 m/120 cm

3199,-

q017 
dětský lyžařský set
FORMULA S QS 
+EL 4.5/7.5
• vel.:  

110-120 cm - 3199 Kč, 
130-150 cm - 3499 Kč

• určení: začátečník
• vykrojení:  

101/67/91 mm
• rádius:  

8,6 m/120 cm
• jádro Synflex

-42%
místo 399,-

229,-

q018 
dětské sjezdové hole
ROCKET JR
• vel.: 80-105 cm
• materiál: 80% carbon,  

20% sklolaminát

cena od

1999,-

q019 
dětská lyžařská obuv
FIREARROW TEAM 2/3
• team 2 - 2499/1999 Kč 

team 3 - 2999/2199 Kč
• flex index: 35/45
• šířka skeletu: 106 mm

-30%
místo 1299,-

899,-

q020 
dětský chránič 
páteře
JUNIOR FIT
• vel.: 110/128, 

122/140, 
134/146, 
146/158

• nastavitelné 
popruhy, hrudní 
přezka a elastické 
stažení v pase

místo 1390,-

1299,-

q021 
dětská lyžařská přilba
GROM
• nastavitelná vel.: 53-56 cm
• konstrukce: skořepina z litého 

plastu + EPS

749,-

q023 
dětská lyžařská přilba
FREY
• nastavitelná vel.: XS/S (48-54 cm), 

S/M (52-57 cm)
• technologie: Hard-shell

místo 499,-

449,-

q022 
dětské lyžařské brýle
902 DAO KIDS
• 100% UV ochrana
• dvojitý zorník
• protimlžící úprava antifog

349,-

q024 
lyžařské brýle
JUNO
• jednoduchý zorník
• 1 vrstvá pěna
• UV ochrana

-44%
místo 2690,-

1499,-

q006cz 
dívčí lyžařská bunda
PG DAZZLE JACKET
• vel.: 128-170
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000 mm
• prodyšnost:  

10000 g/m2/ 
24 hod

• HYPERDRY
• GROW SYSTEM

-47%
místo 2490,-

1299,-

q007cz 
dívčí lyžařské kalhoty
PG CHARM PANTS
• vel.: 128-170
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000 mm
• prodyšnost:  

10000 g/m2/24 hod
• HYPERDRY

-47%
místo 3790,-

1999,-

q008cz 
chlapecká lyžařská 
bunda
PB DIALLED JACKET
• vel.: 128-170
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000 mm
• prodyšnost:  

10000 g/m2/ 
24 hod

• HYPERDRY
• GROW SYSTEM

-47%
místo 2490,-

1299,-

q009cz 
chlapecké  
lyžařské kalhoty
PB ANVIL PANT
• vel.: 128-170
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

10000 mm
• prodyšnost:  

10000 g/m2/24 hod
• HYPERDRY

cena od


