dámská bunda
TENEA

• vel.: XS-XL
• 100% polyamid
• nepromokavá,
paropropustná, větruodolná

-43%
místo 2999,-

1699,-

pánská lyžařská bunda
SAGE

• vel.: M-XXL
• 100% polyester
• LASEROVÉ ŘEZÁNÍ, YKK
ZIPY, SOFTSHELL 3 LAYER

-36%
místo 3490,-

2199,-

pánské
lyžařské kalhoty
YABUN

dámské lyžařské
softshellové kalhoty
HIRUKA

• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:
5000 mm
• prodyšnost:
5000 g/m2/24 hod
• AQUACORE

•
•
•
•

vel.: XS-XL
96% polyester, 4% elastan
vodní sloupec: 2000 mm
prodyšnost:
800 g/m2/24 hod
• SOFTSHELL

-25%

-40%

místo 1999,-

místo 1999,-

1499,-

1199,-

dívčí lyžařská bunda
PREO

• vel.: 128/134-164/170
• 100% polyester
• vodní sloupec: 1000 mm

-36%
místo 1799,-

1149,-
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lyžařský set
SHAPE 3.0 PP9
+ SX10

• určení: začátečník/
mírně pokročilý
• vykrojení:
123/70/106 mm
• rádius:
12,8 m/170 cm
• konstrukce Cap/
Power Fiber Jacket

lyžařský set
E FLEX S PLATE
+ EL 10

lyžařský set
V-VIPER
+ XPRESS 10

• určení: začátečník/
středně pokročilý
• vykrojení:
114/71/103 mm
• jádro Synflex
• konstrukce Full Power
Cap, Parabolic Rocker

lyžařský set
RCX + IQ TP10

• určení: začátečník/
středně pokročilý
• vykrojení:
119/74/108 mm
• rádius: 15 m/165 cm
• dřevěné jádro
• technologie Power
Turn Rocker

• určení: středně
pokročilý
• vykrojení:
120/73/104 mm
• rádius: 13 m/167 cm
• dvojité sklolaminátové
zesílení

-44%

-24%

-33%

-36%

místo 7199,-

místo 5990,-

místo 7490,-

místo 9449,-

3999,-

4499,-

4999,-

5999,-

pánská lyžařská
obuv
NEXT EDGE 75
• flex index: 75
• šířka skeletu:
100-104 mm

pánská/dámská
lyžařská obuv
CRUISE 60 S/
55 S W

pánská
lyžařská obuv
SPORTMACHINE
SP 100

• flex index:
60/55
• šířka skeletu:
104 mm
• technologie
NFS pro
přirozený
postoj

vak na lyžařskou
obuv

• flex index: 100
• šířka skeletu:
102 mm
• komfortní vnitřní
botička Precision fit

-41%

-37%

-41%

-25%

místo 5090,-

místo 4499,-

místo 8499,-

místo 599,-

2999,-

2799,-

4999,-

449,-

lyžařské hole
KSP

• vel.: 70, 75, 80,
85 cm

lyžařská přilba
ASPECT/ARRIVAL

• nastavitelná vel.: 51-55, 55-59,
59-63, 63-67 cm

lyžařská přilba
NOMAD

• nastavitelná vel.:
53-56, 56-59, 59-62 cm
• poloviční ABS skořepina

dámská lyžařská přilba
PEARL 4D2
• nastavitelná vel.:
53-56, 56-59 cm
• konstrukce: EPS 4D,
skořepina z litého plastu

lyžařská přilba
EDGE

• nastavitelná vel.: 55-56, 57-58,
59-60, 61 cm
• konstrukce: HARD-SHELL

-32%

-25%

-46%

-31%

-20%

místo 249,-

místo 2699,-

místo 2990,-

místo 2190,-

místo 999,-

169,-

1999,-

1599,-

1499,-

799,-

chránič páteře
JSP
• vel.: S, M, L

chránič
páteře
BLACKOUT

• vel.: S, M, L
• materiál:
nylon,
polyester,
guma
• hmotnost:
690 g

lyžařské brýle
MOJO
• 100% UVA
a UVB filtr
• použití zorníku:
slunečno,
polojasno
• odolnost proti
poškrábání
a zamlžení

lyžařské brýle
SOLAR FMR

• UV ochrana
• protizamlžovací úprava

lyžařské brýle
TORO

• UV filtr
• propustnost: 37%

-40%

-45%

-40%

-28%

-28%

místo 2999,-

místo 1999,-

místo 1099,-

místo 1390,-

místo 699,-

1799,-

1099,-

649,-

999,-

499,-
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dámský
lyžařský set
PASSION
+ XPRESS W 10

• určení: začátečník/
středně pokročilý
• vykrojení:
119/74/108 mm
• rádius: 15 m/165 cm
• dřevěné jádro
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dámský
lyžařský set
SENTRA SP 2
+ N ADV P.R.

dámský
lyžařský set
PURE JOY SLR
+ JOY 9

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

dámský
lyžařský set
ILURE PS + ELW 9

• určení: pokročilý
• vykrojení:
125/76/105 mm
• rádius:
11,5 m/152 cm
• jádro Dual Woodcore
• technologie: Amphibio
4D, WaveFlex

• určení: začátečník/
středně pokročilý
• vykrojení:
127/73/109 mm
• rádius:
10,9 m/158 cm
• capová konstrukce

-33%

-33%

-37%

-22%

místo 7490,-

místo 8999,-

místo 9550,-

místo 10990,-

4999,-

5999,-

5999,-

8499,-

pánská/dámská
lyžařská obuv
MEGA 70/
ESPRIT 70
• flex index: 70
• šířka skeletu:
104 mm
• vnitřní botička
Quadra
Comfortfit

pánská/dámská
lyžařská obuv
SPORTMACHINE
SP 80/65 W

lyžařské hole
TEAM ISSUE

lyžařské hole
VIRTUOSO

• vel.: 115-130 cm
• materiál: hliníková
slitina S4

• flex index: 80/65
• šířka skeletu:
102 mm
• komfortní vnitřní
botička
Comfort fit

• vel.: 120-135/
110-120 cm
• materiál:
aluminum 5083

-42%

-34%

-69%

-30%

místo 5199,-

místo 5799,-

místo 2295,-

místo 1290,-

2999,-

3799,-

699,-

899,-

pánská/dámská
softshellová bunda
ROBE/LUCY
• vel.: S-XXL/S-XL
• 100% polyester
• prodyšnost:
3 000 g/
m²/24 hod
• reflexní
prvky

pánská/dámská
běžkařská bunda
XTRAINING
• vel.: S-XXL/XS-XL
• 100%
polyester
• materiál
odolný proti
větru a vodě

běžkařský set
LS COMBI
+ CONTROL
STEP

běžecké hole
TOURING

běžecké hole
LS COMBI

• vel.: 130-160 cm
• materiál: hliník

• vel.: 130-160 cm
• materiál: hliník

• styl: kombi
• geometrie:
41-44-44 mm
• konstrukce: Air
Tech Basalite

-32%

-40%

-27%

-32%

místo 1190,-

místo 1999,-

místo 690,-

místo 890,-

799,-

1199,-

499,-

599,-

pánské/dámské
funkční kalhoty
ERLAND/
SELENA
• vel.: S-XXL/S-XL
• 90% polyester,
10% elastan
• větruvzdorná
membrána
• zevnitř vyčesaný
vlas

pánské/
dámské
běžkařské
kalhoty
EPIC

pánská/dámská
běžkařská obuv
XC COMFORT/XC COMFORT
MY STYLE
• styl: klasika

pánská/dámská
běžkařská obuv
XC CONTROL/XC CONTROL
MY STYLE
• styl: kombi

• vel.: S-XXL/
XS-XL
• 100%
polyester
• mikrovlákno
s podšívkou
z funkční
síťoviny

-24%

-29%

-30%

-20%

místo 1190,-

místo 1690,-

místo 4190,-

místo 2390,-

místo 3190,-

899,-

1199,-

2899,-

1899,-

2699,-
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pánská
lyžařská bunda
ILLES
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:
6000 mm
• prodyšnost:
6000 g/m2/
24 hod
• DURATHERM

pánská
lyžařská bunda
BEN
• vel.: M-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:
5000 mm
• prodyšnost:
5000 g/m²/
24 hod

pánská
lyžařská bunda
• vel.: S-XXL
• 100%
polyester
• vodní sloupec:
5000 mm
• TECH-PROOF
5000

-28%

-40%

-44%

místo 3499,-

místo 2199,-

místo 2699,-

2499,-

1299,-

1499,-

pánské lyžařské
kalhoty
STEFFEN
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:
6000 mm
• prodyšnost:
6000 g/m2/
24 hod
• DURATHERM,
DRYPEAK

pánské lyžařské
kalhoty
GLENN
• vel.: M-XXL
• 94% polyester,
6% spandex
• vodní sloupec:
8000 mm
• prodyšnost:
3000 g/m²/
24 hod
• SOFTSHELL

pánské technické prádlo
ZANDER
• vel.: M-XXL
• 100% polyester

pánská
fleecová
mikina
FANTO II

• vel.: S-XXL
• 100%
polyester

-33%

-33%

-40%

-25%

místo 2399,-

místo 1199,-

místo 499,-

místo 399,-

1599,-

799,-

299,-

299,-

pánské/
dámské termo
triko
SS INVERNO

• vel.: M-XXL/S-XL
• 100% polyester
• ploché švy

pánské/dámské
funkční triko
50 FIFTY
• vel.: S-XXL/XS-XL
• 80% merino vlna,
20% polyamid,
vnitřní materiál:
100% polyester

turistický batoh
APOLO 15
• rozměry:
45x22x13 cm
• objem: 15 l
• kompatibilní
s vodním
rezervoárem

hokejka
ARIZONA

• délka: 145 cm
• zahnutí: levá/pravá

VLNA

MERINO

-30%

-42%

-40%

místo 699,-

místo 1499,-

místo 649,-

místo 499,-

399,-

899,-

549,-

349,-

pánské/
dámské
termo
kalhoty
SS INVERNO

• vel.: M-XXL/
S-XL
• 100% polyester
• ploché švy

dámské/pánské
lyžařské
podkolenky
THEMA17
• vel.: 23/2526/28
• vel.: 23/2529/31

-33%

pánské
hokejové
brusle
SUPREME
SCORE

lední brusle
ATTACK

• vel.: 36-46
• nůž: nerezová
ocel

• vel.: 40,5-48
• nůž: nerezová
ocel

-28%

místo 599,-

místo 199,-

místo 2499,-

místo 1199,-

399,-

169,-

1799,-

999,-
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dámské technické prádlo
ALANIS
• vel.: S-XL
• 100% polyester

dámská
lyžařská bunda
PW SIGNAL
JACKET

• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• vodní sloupec:
10000 mm
• prodyšnost:
10000 g/m2/
24 hod
• HYPERDRY,
FIREWALL
VENTING
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dámská
lyžařská bunda
KAYLA
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:
8000 mm
• prodyšnost:
3000 g/m²/
24 hod
• SOFTSHELL

dámská
lyžařská bunda
ORSOLYA
• vel.: 34-44
• 100% polyester
• vodní sloupec:
6000 mm
• prodyšnost:
6000 g/m2/
24 hod
• DURATHERM

-59%

-35%

-34%

místo 4890,-

místo 1699,-

místo 3499,-

1999,-

1099,-

2299,-

dámský svetr
OSITA 2/
PELAGITA 2
• vel.: XS-XL
• 100%
polyester
• PROSTRECH

dámské
lyžařské kalhoty
ETA
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:
2000 mm
• prodyšnost:
2000 g/m²/
24 hod

dámské
lyžařské
kalhoty
STEFFI

• vel.: 34-42
• 100% polyester
• vodní sloupec:
6000 mm
• prodyšnost:
6000 g/m2/
24 hod
• DURATHERM,
DRYPEAK

-25%

-25%

-38%

-33%

místo 399,-

místo 1199,-

místo 1299,-

místo 2399,-

299,-

899,-

799,-

1599,-

pánské čepice

• vel.: UNI / S-XL
• 100% akryl

pánská zimní čepice
BM REVERSIBLE
BLOCK

dámské čepice
• vel.: UNI
• 100% akryl

mix čepice/šály

• vel.: UNI
• 100% akryl
• oboustranná

-33%

-53%

-33%

místo 149,-

místo 540,-

místo 149,-

99,-

249,-

99,-

pánská treková obuv
TERREX AX2R BETA CW
• vel.: 40-47

pánská treková obuv
DAROGA PLUS LEA
• vel.: 40-47

dámská treková obuv
TERREX AX2R
• vel.: 36,5-42

99,dámská treková obuv
DUST
• vel.: 36-42

-37%

-38%

-40%

-25%

místo 2699,-

místo 2699,-

místo 2699,-

místo 1199,-

1699,-

1649,-

1599,-

899,-
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pánské triko
BRYAN
V TEE LS
• vel.: S-XXL
• 100%
polyester

dámská
mikina
SENSE
SWEAT FZ
HD W
• vel.: XS-XL
• 60%
bavlna,
40%
polyester

pánské triko
VELOCE
POLY TEE
• vel.: S-XXL
• 100%
polyester

florbalová hůl
FORCE 3.2
•
•
•
•

vel.: 65, 75, 87 - 550 Kč
vel. 96 - 650 Kč
tvrdost: 32 mm
zahnutí: levá/pravá

-50%

-50%

-50%

místo 599,-

místo 1199,-

místo 599,-

cena od

299,-

599,-

299,-

550,-

pánské
tepláky
DEVIN IV
PANTS RIB F
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

dámské
tepláky
ODETTE III
PANTS W

• vel.: XS-XL
• 100% bavlna

pánské
kalhoty
WOVEN PANT
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

florbalová hůl
F30 I 3.2

• vel.: 82, 87, 92, 96
• tvrdost: 32 mm
• zahnutí: levá/pravá

-60%

-60%

-36%

-42%

místo 999,-

místo 999,-

místo 1099,-

místo 1390,-

399,-

399,-

699,-

799,-

sportovní láhev

sportovní taška
SPORT ROYAL SMALL GRIP
• rozměry: 50x25x25 cm

futsalový míč
NEO FUTSAL LIGA
• vel.: 4

dětská sálová fotbalová obuv
MERCURIALX VOR CR7
• vel.: 32-38,5

-20%

-32%

-32%

cena od

místo 629,-

místo 590,-

místo 1190,-

79,-

499,-

399,-

799,-

pánská basketbalová obuv
AIR VERSITILE
• vel.: 38,5-46

pánská sálová obuv
FORTE
• vel.: 41-46

fotbalový míč
MESSI GLIDER
• vel.: 5

dětská sálová fotbalová obuv
FAXON/FIGARO
• vel.: 28-34

-36%

-25%

-27%

-25%

místo 1890,-

místo 599,-

místo 549,-

místo 399,-

1199,-

449,-

399,-

299,-
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badmintonová
raketa
B-4000
• materiál:
hliník, ocel
• hmotnost:
99 g
• vyvážení:
na střed

dámská fitness podprsenka
TECHFIT BRA
• vel.: XS-L
• 89% polyester, 11% elastan
• CLIMALITE, TECHFIT
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dětské sportovní
triko
ELINE
• vel.: 122-158
• 92% polyester,
8% elastan
• funkční, prodyšný,
rychleschnoucí
materiál
• reflexní prvky

pánské/dámské
sportovní triko
X RIDE II
• vel.: S-XXL/XS-XL
• 100% polyester

-32%

-31%

-28%

-37%

místo 590,-

místo 799,-

místo 699,-

místo 799,-

399,-

549,-

499,-

499,-

badmintonová
raketa
NR DYNAMIC
ACTION

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

dámské fitness
3/4 kalhoty
D2M 3/4
TIGHT
• vel.: XS-XL
• 77% polyester,
23% elastan
• CLIMALITE

dětské
sportovní legíny
BERTI
• vel.: 122-158
• 90% polyester,
10% elastan
• pružný funkční
materiál, zevnitř
počesaný

pánské/
dámské
sportovní
kalhoty
X RIDE II

• vel.: S-XXL/
XS-XL
• 90% polyester,
10% elastan
• zadní kapsička
na zip

-34%

-31%

-28%

-41%

místo 1690,-

místo 799,-

místo 699,-

místo 1199,-

1099,-

549,-

499,-

699,-

squashová raketa
MAGAN CORE LTD
• materiál: grafit, hliník
• hmotnost: 185 g
• vel.hlavy: 490 cm²

gymnastický míč
ANTI-BURST 65CM
• průměr: 65 cm
• nosnost: 300 kg
• hmotnost: 1 kg

běžecké rukavice
WARRIOR

• vel.: XS/S, M/L, XL/XXL
• 95% polyester, 5% spandex

-45%
místo 209,-

599,-

179,-

• vel.: 40-47

• vel.: 41-47/37-41
• mezipodešev CLOUDFOAM pro pohodlí
a skvělé odpružení
• OrthoLite® stélka

-38%

místo 1090,-

pánská tenisová obuv
BARRICADE CLUB

pánská/dámská trailová obuv
KANADIA 8.1 TR

cvičební podložka
YOGA MAT
•
•
•
•

rozměry: 180x61x0,4 cm
hmotnost: 930 g
materiál: PVC
protiskluzný povrch

místo 2449,-

249,sportovní ponožky
TRAINING MID 3P

• vel. : 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
• 3 páry v balení
• 61% bavlna, 20% polyuretan,
12% kaučuk, 7% nylon

1499,pánská/dámská běžecká obuv
RESPONSE LT
• vel.: 41-48/37-41
• bezešvé provedení
• flexibilní podešev STRETCHWEB

-39%

-30%

-42%

místo 2149,-

místo 359,-

místo 3199,-

249,-

1849,-

1299,-

199,-
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dívčí lyžařská bunda
ALPINE FREE FALL
JACKET GIRLS
•
•
•
•

vel.: XS-XL
100% nylon
voděodolná úprava
reflexní prvky

chlapecká
lyžařská bunda
ALPINE FREE FALL
JACKET BOYS
•
•
•
•

dětská
lyžařská bunda
POGO / DORIE

dětský termo set
COOLMAX

• vel.: 128/134-164
• 93% polyester,
7% elastan
• ploché švy

• vel.: 116-170
• 100% polyester
• vodní sloupec:
3000 mm
• prodyšnost:
3000 g/m²/
24 hod

vel.: XS-XL
100% nylon
voděodolná úprava
reflexní prvky

-37%

-37%

-56%

místo 2399,-

místo 2399,-

místo 1599,-

1499,-

1499,-

699,-

dívčí lyžařské
kalhoty
STARCHASER
PEAK II PANT

• vel.: 128-170
• 100% polyester
• vodní sloupec:
10000 mm
• prodyšnost:
10000 g/m2/
24 hod
• HYPERDRY

chlapecké
lyžařské kalhoty
ICE SLOPE II PANT

dětské lyžařské
kalhoty
LING

• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• zateplení: HYDRA
CLOTH 3000
• voděodolná úprava

• vel.: 116-170
• 94% polyester,
6% spandex
• vodní sloupec:
8000 mm
• prodyšnost:
3000 g/m²/
24 hod
• SOFTSHELL

-33%

-33%

-53%

-30%

místo 1499,-

místo 1499,-

místo 1499,-

místo 999,-

999,-

999,-

699,-

699,-

dětský lyžařský set
FORMULA S QS
+ EL 4.5/7.5
• vel.: 110-120 3199 Kč
• vel.: 130-150 3499 Kč
• určení: začátečník
• vykrojení:
101/67/91 mm
• rádius:
8,6 m/120 cm
• jádro Synflex

dětský
lyžařský set
LIL STYLE QS
+ EL 4.5/7.5

dětské
sjezdové hole
ROCKET JR

dětská lyžařská přilba
GROM

• nastavitelná vel.: 53-56 cm
• konstrukce: skořepina z litého
plastu + EPS

• vel.: 80-105 cm
• materiál:
80% carbon,
20% sklolaminát

• vel.: 110-120 3199 Kč
• vel.: 130-150 3499 Kč
• určení: začátečník
• vykrojení:
101/67/91 mm
• rádius:
8,6 m/120 cm
• jádro Synflex

dětské lyžařské brýle
SKI GOGGLES 907

• 100% UV filtr
• protimlžící úprava antifog

-42%

cena od

cena od

místo 399,-

místo 1390,-

místo 599,-

3199,-

3199,-

229,-

1199,-

499,-

dětská
lyžařská obuv
RAPTOR 50
• flex index: 50
• samotvarovací
vnitřní stélka

dětská lyžařská obuv
LITTLE BELLE 2/3

• vel.: 17,5-20,5 - 1999 Kč
• vel.: 21-25,5 - 2199 Kč
• flex index: 35/45

-27%

dětský chránič
páteře
JUNIOR FIT

dětské brusle
MICRO XT ICE

• nastavitelná vel.:
29-33; 33-36,5;
36,5-40,5
• nůž:
nerezová
ocel

• vel.: 110/128,
122/140,
134/146,
146/158

-30%

-30%

dětská hokejka

• délka: 90, 105,
125, 135 cm
• zahnutí: levá/pravá

místo 3460,-

cena od

místo 1299,-

místo 2299,-

cena od

2499,-

1999,-

899,-

1599,-

179,-

Nabídka z tohoto letáku platí v 96 prodejnách SPORTISIMO ČR a e-shopu, minimálně 10 dní od 11. 1. 2018 nebo do vyprodání zásob.
Nabídka z tohoto letáku neplatí v prodejně SPORTISIMO Avion Shopping Park Brno - Skandinávská 2

PRODEJNY

E-SHOP

97 x v ČR

WWW.SPORTISIMO.CZ

TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

ZDARMA

800 100 100

po - pá : 9 -17 hod.

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.

