
(VY)BAVTE SE

U NÁS

IN-LINE BRUSLE BEZ DPH
Exkluzivně pro členy Klubu. Jen od 13. do 17. 6. 2019.  

Více informací uvnitř letáku a na www.sportisimo.cz.

dámské šaty
MAITA
• vel.: XS-XL
• 92% bavlna,  

8% elastan

-37 %
místo 799 Kč

499 Kč

pánské triko
DARNELL 2
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

-50 %
místo 599 Kč

299 Kč

pánské šortky
HOHEN
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

-33 %
místo 599 Kč

399 Kč



dámské tílko
TRINA
• vel.: XS-XL
• 100% bavlna

-50 %
místo 499 Kč

249 Kč

dámské kraťasy
DONNA
• vel.: 34-42
• 100% bavlna

-25 %
místo 799 Kč

599 Kč

pánské žabky
BATUR
• vel.: 41-46

-47 %
místo 699 Kč

369 Kč

pánské sandály
MURAS
• vel.: 40-46

-55 %
místo 899 Kč

399 Kč

pánské sandály
MARBLE
• vel.: 40-46

-45 %
místo 999 Kč

549 Kč

petanque
• 3 koule 169/129 Kč,  

6 koulí 349 Kč,  
8 koulí 449 Kč

• materiál: slitina
• průměr: 72 mm
• 1x košonek

hra
BONG-DISC
• 2x pěnový disk s výplní
• 1x míček

499 Kč

speedbadmintonový set
VF 100
• 2x raketa VF-100
• 3x nylonové míčky
• pouzdro na celý set

-35 %
místo 1090 Kč

699 Kč

batoh
HAYWARD FUTURA
• objem: 25 l

místo 1090 Kč

899 Kč

damské sandály
JADE
• vel.: 36-41

-45 %
místo 999 Kč

549 Kč

PRODYŠNÉ,

NA LÉTO

LEHKÉ,

POHODLNÉ.

(JAKO) DĚLANÉ

 i Barevné varianty obuvi nemusí být dostupné na všech prodejnách.

 i  i  i  i

129 Kč
cena od

dámské šaty
LW RACERBACK  
JERSEY
• vel.: XS-XL
• 97% polyester,  

8% bavlna

-23 %
místo 1 049 Kč

799 Kč

dámské šaty
TALIANA
• vel.: S-XL
• 95% bavlna,  

5% elastan

299 Kč

pánské tílko
LM GRAPHIC TANKTOP
• vel.: S-XXL
• 100% organická  

bavlna

-36 %
místo 549 Kč

349 Kč

pánské šortky
LM BEACH BREAK SHORTS
• vel.: 30-38
• 100% bavlna

-43 %
místo 1 599 Kč

899 Kč



pánské tílko
GOLDY
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

-37 %
místo 399 Kč

249 Kč

chlapecké tílko
XANTI
• vel.: 116/122 

-164/170
• 100% bavlna

-43 %
místo 299 Kč

169 Kč

pánské šortky
LOGO ANNOBIO
• vel.: S-XXL
• 60% bavlna,  

40% polyester

-28 %
místo 699 Kč

499 Kč

chlapecké šortky
CARGEO
• vel.: 116/122 

-164/170
• 100% bavlna

-40 %
místo 499 Kč

299 Kč

pánská/dámská  
obuv pro volný čas
SB CHECK SOLAR
• vel.: 42-46/37,5-41

-26 %
místo 1 499 Kč

1 099 Kč

dívčí triko
ALKA
• vel.: 112/116 

-158-164
• 95% bavlna,  

5% elastan

-32 %
místo 249 Kč

169 Kč

dívčí šaty
MARSHA
• vel.: 116-170
• 65% polyester,  

35% bavlna

229 Kč

dívčí šortky
MULIAN
• vel.: 116/122 

-164/170
• 95% bavlna,  

5% elastan

-40 %
místo 499 Kč

299 Kč

dívčí šaty
BARITA
• vel.: 112/116 

-158-164
• 95% bavlna,  

5% elastan

-30 %
místo 399 Kč

279 Kč

pánská/dámská 
obuv pro volný čas
AIR MAX OKETO
• vel.: 42-46/37,5-41

-26 %
místo 1 899 Kč

1 399 Kč

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

-26 %
místo 1 699 Kč

1 249 Kč

damské sandály
MANILA
• vel.: 36-41

-50 %
místo 799 Kč

399 Kč

batoh
PATTERSON
• objem: 17 l
• voděodolná  

technologie  
Storm1

-25 %
místo 799 Kč

599 Kč

cestovní zavazadla
• objem: 35/70 l
• nosnost: 15 kg

trampolína
• Ø 305 cm  

4 499/3 999 Kč  
Ø 366 cm  
5 199/4 499 Kč 

• nosnost: 150 kg

cena od

3 999 Kč

 i  i  i i

Dostupnost zboží  
na prodejnách lze 
ověřit na e-shopu.799 Kč

cena od

VČETNĚ  
OCHRANNÉ 

SÍŤKY  
A SCHŮDKŮ



Barevné varianty obuvi nemusí být dostupné na všech prodejnách. i

komfort: 12°C 
limit: 9°C
extrém: -3 °C

komfort: 5°C 
limit: -2°C
extrém: -10 °C

komfort: 9°C 
limit: 5°C
extrém: -9 °C

komfort: 15°C 
limit: 10°C

pánské tričko
SPEERO
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

299 Kč

dámské tílko
BRUATA 2
• vel.: XS-XL
• 100% bavlna

-57 %
místo 399 Kč

169 Kč

pánské šortky
BOLRIS
• vel.: S-XXL
• 97% bavlna,  

3% Spandex

-25 %
místo 799 Kč

599 Kč

dámská sukně
KSIA
• vel.: XS-XL
• 60% bavlna,  

40% polyester

-40 %
místo 499 Kč

299 Kč

turistický batoh
KNOX 35
• objem: 35 l
• síťový odvětraný  

zádový systém
• bederní pás,  

prsní spojka  
s píšťalkou

• pláštěnka

-41 %
místo 1 549 Kč

899 Kč

turistický batoh
BUSTER 20
• objem: 20 l
• síťový odvětraný  

zádový systém
• bederní pás,  

prsní spojka  
s píšťalkou

• pláštěnka

1 099 Kč

turistický batoh
HIGHLANDER 80
• objem: 80 l
• nastavitelný  

zádový systém  
s aluminiovou  
výztuhou

• dvě komory  
s vlastním  
vstupem

místo 1 599 Kč

1 299 Kč

turistický batoh
EVOLUTION 60
• objem: 60 l
• odvětraný  

nastavitelný  
zádový systém

• dvě komory  
s vlastním 
 vstupem

-43 %
místo 2 299 Kč

1 299 Kč

spací pytel
ACTIVE 10°/ 
ACTIVE 10° LD
• rozměry: 213 x 80/ 

198 x 74 cm
• cestovní rozměry:  

25 x 13/ 
24 x 13 cm

• hmotnost:  
700/680 g

-33 %
místo 1 799 Kč

1 199 Kč

dětský spací pytel
KIDS SPARROW -10°C
• rozměry: 170 x 70 cm
• cestovní rozměry:  

34 x 18 cm
• hmotnost: 1290 g

999 Kč

spací pytel
ACTION PAK 1200
• rozměry: 225 x 80 cm
• cestovní rozměry:  

35 x 19 cm
• hmotnost: 1170 g

-30 %
místo 999 Kč

699 Kč

spací pytel
WALLY
• rozměry: 190 x 80 cm
• cestovní rozměry:  

38 x 20 cm
• hmotnost: 1050 g

-34 %
místo 499 Kč

329 Kč

PĚTIHVĚZDA?

USTELTE SI RADĚJI 

POD MILIONEM  

HVĚZD



stan pro 2 osoby
CASA 2
• vnější stan: 100% polyester 190T, zátěr PU 2000 mm
• vnitřní stan: 100% polyester prodyšný
• podlážka: 100% polyethylen 120g/m²

799 Kč

stan pro 3 osoby
ROCK SPRINGS 3
• rozměry: 325 x 190 x 125 cm
• vnější stan: polyester, PU zátěr, 2000 mm
• vnitřní stan: prodyšný polyester a neprůhledná síťovina
• podlážka: polyetylen

-26 %
místo 3 399 Kč

2 499 Kč

stan pro 3 osoby
KOBUK 3
• vnější stan: 100% polyester 190T, zátěr PU 2000 mm
• vnitřní stan: 100% polyester prodyšný
• podlážka: 100% polyethylen 120g/m²

místo 1 499 Kč

1 299 Kč

stan pro 4 osoby
CLARK 4
• vnější stan: 100% polyester 190T, zátěr PU 2000 mm
• vnitřní stan: 100% polyester prodyšný
• podlážka: 100% polyethylen 120g/m²

1 499 Kč

stan pro 4 osoby
BONDY 4 CLASSIC
• rozměry: 400 x 210 x 130 cm
• vnější stan: 185T Polyester, PU zátěr 3000 mm
• vnitřní stan: Nylon 190T - prodyšný, síťová moskytiéra
• podlážka: vrstvený polyetylen

místo 2 590 Kč

2 199 Kč

impregnace
TENT & PACK PROOF  
500 ML
• vhodná na stany, batohy a tašky
• materiál se stane voděodolný  

a nečistotám odpuzující tkaninou

-37 %
místo 399 Kč

249 Kč

trojnožka
HALTI

159 Kč

trekové hole
TREKKING CHALLENGE
• nastavitelná vel.:  

65-140 cm
• materiál:  

slitina hliníku 7075

místo 649 Kč

549 Kč

samonafukovací karimatka
SALLY
• rozměry: 180 x 51 x 2,5 cm
• cestovní rozměry: 25 x 17 cm
• hmotnost: 690 g

-22 %
místo 1 290 Kč

999 Kč

samonafukovací karimatka
TRAMP30/TYRON30
• rozměry: 183 x 51 cm
• cestovní rozměry:  

26 x 20 cm
• hmotnost:  

1250/1150 g

599 Kč

skládací židle
STANDARD QUAD CHAIR
• ocelová konstrukce
• materiál: 600D Polyester  

s PVC zátěrem
• nosnost: 113 kg

599 Kč



Produkty Hannah uvedené v tomto letáku nemusí být dostupné na všech prodejnách. Jejich dostupnost si můžete ověřit na www.sportisimo.cz. 
Platnost letáku od 13. 06. 2019 do 23. 06. 2019, nebo do vyprodání zásob.

Hannah, významná česká outdoorová značka zabývající se vlastním vývojem i výrobou, opět připravila skvělou letní kolekci. Pečlivým výběrem kvalitních materiálů
s důrazem na jejich technické vlastnosti vám zaručí skvělý pohyb v přírodě, ať už je počasí jakékoliv. S produkty společnosti Hannah se budete doslova cítit Venku jako doma.

WWW.SPORTISIMO.CZ/HANNAH

Pánská perfektně prodyšná 
softshellová bunda 
s vodoodpudivou Tefl on 
úpravou.

BOOR
Pánská perfektně prodyšná 

Pánské velmi dobře prodyšné 
softshellové kalhoty  
s anatomicky tvarovanými 
koleny, pasem částečně 
staženým do gumy, kapsami 
na zip, poutky na pásek 
a povrchovou vodoodpudivou 
Tefl on úpravou.

BENDORF II

- 37%
místo 2699 Kč

1699 Kč

- 35%
místo 1999 Kč

1299 Kč

Dámská perfektně 
prodyšná softshellová 
bunda s praktickou 
odepínací kapucí 
a značkovou vodoodpu-
divou Tefl on úpravou.

LASSIE

prodyšná softshellová 

a značkovou vodoodpu-

Dámské velmi dobře pro-
dyšné softshellové kalhoty  
s anatomicky tvarovanými 
koleny, pasem částečně 
staženým do gumy, kapsami 
na zip, poutky na pásek 
a povrchovou vodoodpudivou 
Tefl on úpravou.

MARLEY II

- 38%
místo 2599 Kč

1599 Kč

- 25%
místo 1999 Kč

1499 Kč

dyšné softshellové kalhoty  

staženým do gumy, kapsami 

a povrchovou vodoodpudivou 

WWW.SPORTISIMO.CZ/HANNAH

Pohodlný pocit a unikátní vzhled díky povrchovému ošetření Washed, to 
jsou přednosti těchto 3/4 kalhot. Kalhoty mají šňůrkou regulovatelný pas, 
který je navíc opatřen gumou. Na přední straně se nacházejí dvě prostorné 
kapsy.

HAGGY

Pánské, MEMBRÁNOVÉ, velmi dobře prodyšné softshellové kalhoty  
s povrchovou vodoodpudivou úpravou, kapsami na zip a poutky na pásek.

MB-PANT

Pánská  voděodolná, větruvzdorná, softshellová bunda  se spolehlivou 
MEMBRÁNOU, odepínatelnou kapucí a praktickou povrchovou 
vodoodpudivou Tefl on úpravou.

BJORGY

Pánská pohodlná košile s krátkým rukávem a pohotovostní kapsičkou na knofl ík
DOIL

Pánské triko s krátkým rukávem ze směsového materiálu a s outdoorovým 
potiskem v oblasti prsou. Ideální pro cestování, do města i do přírody. Díky 
použitému materiálu je triko odolné a příjemné při kontaktu s pokožkou.

KIRIL

Pánské velmi dobře prodyšné kraťasy s praktickými kapsami na zip a regulo-
vatelným pasem jsou díky použitému rychleschnoucímu a voděodpudivému 
materiálu velice příjemné na nošení.

MOLD II
UV 30

UV 30

- 38%
místo 2599 Kč

1599 Kč

- 41%
místo 1699 Kč

999 Kč

- 45%
místo 1099 Kč

599 Kč

- 40%
místo 999 Kč

599 Kč

- 39%
místo 2799 Kč

1699 Kč

- 36%
místo 2199 Kč

1399 Kč

- 33%
místo 599 Kč

399 Kč

- 20%
místo 999 Kč

799 Kč

Pánská dvouvrstvá bunda s kvalitním zátěrem, odepínatelnou kapucí, meshovou 
podšívkou, odvětráním, hlavními podlepenými švy a anatomiucky tvarovanými 
rukávy zaklončené patkou na suchý zip vhodná do města i pro široké spektrum 
sportovních aktivit.

BERN

Pánské funkční dobře prodyšné kalhoty s natvarovanými koleny a praktickými 
kapsami, ze kterých lze odepnutím nohavic získat kraťasy vhodné pro outdooro-
vé aktivity za slunného počasí. Jistě oceníte i regulovatelný obvod pasu páskem, 
kapsy na zip a  klínek  pro rozšíření obvodu nohavice ve spodní části. 

WRAP II
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WWW.SPORTISIMO.CZ/HANNAH

Pohodlné dámské ¾ kalhoty  využívající příjemnou směs bavlny s polyamidem. 
Vhodné  pro cestování či jiné volnočasové aktivity. 

VERUN
Dámské šaty, které nenechají bez povšimnutí vás ani vaše okolí. Atraktivní 
lodičkový výstřih, zkrácené rukávy, pas na stažení či délka nad kolena jsou 
módní jistoty. Strečový materiál zajistí pohodlí od pobíhání mezi pracovními 
schůzkami, přes cestu za sportem či během objevování nových míst. 

TENESI

Velice lehké, perfektně padnoucí letní šaty nad kolena ze směsového 
materiálu s raglánovým rukávem, řasením na zadním díle a líbivou 
šňůrkou v pase.

CASSIANA II
Dámské triko s krátkým rukávem ze směsového materiálu s líbivým potiskem. 
Ideální pro cestování, do města i do přírody.  

EMMONIA, LUZZI

Dámské kalhoty technického střihu s možností odepnutí na tříčtvrteční verzi. 
Prodyšný a rychleschnoucí materiál zaručuje široké spektrum využití. Součástí 
je pásek pro snadnou regulaci pasu.

DABRIA

EMMONIA, LUZZI

UV 30

- 40%
místo 2499 Kč

1499 Kč

- 33%
místo 1499 Kč

999 Kč

- 33%
místo 599 Kč

399 Kč

- 38%
místo 1299 Kč

799 Kč

- 38%
místo 2599 Kč

1599 Kč

- 36%
místo 2199 Kč

1399 Kč

- 40%
místo 999 Kč

599 Kč

- 30%
místo 999 Kč

699 Kč

MISHA
Vypasovaná dámská outdoorová bunda opatřená kvalitním zátěrem Drypeak 
6000, díky kterému odolává dopadající vodě či větru. Kromě toho má 
odepínatelnou kapuci, rukávy stahovatelné pomocí suchých zipů a podlepené 
hlavní švy. Na hory i do města se rozhodně bude hodit.

Dámská voděodolná, větruvzdorná, softshellová bunda  se spolehlivou 
MEMBRÁNOU, odepínatelnou kapucí a praktickou povrchovou vodoodpudi-
vou Tefl on úpravou.

SIMCA

Dámské, MEMBRÁNOVÉ, velmi dobře prodyšné softshellové kalhoty  
s povrchovou vodoodpudivou úpravou.

DAKS

WWW.SPORTISIMO.CZ/HANNAH

NEST
Prostorný dekový spací pytel s kapucí, vhodný v létě do stanu nebo užitečný  
třeba i na chatě, poctivě plněný dutým vláknem Izotherm. Váha 1200 g.

18 Tmax 8 Tcomf 3 Tlim --11 Text

ROOS

GEEK

Pro všechny cestovatele, vodáky, trempy je výbornou volbou  tento spací 
pytel plněný silikonizovaným dutým vláknem Izotherm. Váha 1050 g.

Mumiový spací pytel plněný silikonizovaným dutým vláknem jedinečný 
svým “maskáčovým” potiskem. Váha 1200 g.

18 Tmax 8 Tcomf 3 Tlim --11 Text

18 Tmax 8 Tcomf 3 Tlim --11 Text

Dětský, spolehlivý, mumiový spací pytel  Hannah GEEK plněný 
silikonizovaným dutým vláknem IZOTHERM jedinečný svým “maskáčovým” 
potiskem.

GEEK JR

20 Tmax 10 Tcomf – Tlim – Text

BIVAK 300
3 sezonní spací pytel, poctivě plněný silikonizovaným dutým vláknem Izo-
therm, k použití v chladném období od jara do podzimu. Váha 1750 g.

13 Tmax 8 Tcomf -2 Tlim --18 Text

Dámský dvousezonní spacák přizpůsobený dámské postavě, plněný 
silikonizovaným dutým vláknem Izotherm, je ideální pro treking a pobyt 
v přírodě. Váha 950 g.

Samonafukovací karimatka vhodná pro outdoorové specialisty, kteří hledají 
komfort a kvalitní izolaci po celý rok. Velmi dobré izolační vlastnosti při 
výšce karimatky 2,5 cm, dodáváno včetně opravné sady a vaku na sbalení.  
Váha 930g.

Mumiový spací pytel plněný silikonizovaným dutým vláknem jedinečný 

ROOS WOMEN

LAURA

18 Tmax 8 Tcomf 3 Tlim --11 Text

18 Tmax 8 Tcomf 3 Tlim --11 Text

CARVEL
Velmi lehký, skladný a oblíbený spací pytel  s vysoce kvalitním  plněním 
z mikrovlákna Micro-tec ULTRA ideální pro cyklistiku a turistiku v letním či 
jarním období.  Váha 1100 g.

CARVEL
Velmi lehký, skladný a oblíbený spací pytel  s vysoce kvalitním  plněním 

20 Tmax 10 Tcomf 6 Tlim -7 Text

*Uvedené teploty jsou pouze orientační a jejich určení vychází z parametrů u použité výplně.

*

- 37%
místo 2090 Kč

1299 Kč

- 37%
místo 1590 Kč

999 Kč

- 37%
místo 1590 Kč

999 Kč

- 41%
místo 1290 Kč

749 Kč

- 34%
místo 2290 Kč

1499 Kč

- 39%
místo 1490 Kč

899 Kč

- 43%
místo 1590 Kč

899 Kč

- 22%
místo 1290 Kč

999 Kč
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Pohodlné dámské ¾ kalhoty  využívající příjemnou směs bavlny s polyamidem. 
Vhodné  pro cestování či jiné volnočasové aktivity. 

VERUN
Dámské šaty, které nenechají bez povšimnutí vás ani vaše okolí. Atraktivní 
lodičkový výstřih, zkrácené rukávy, pas na stažení či délka nad kolena jsou 
módní jistoty. Strečový materiál zajistí pohodlí od pobíhání mezi pracovními 
schůzkami, přes cestu za sportem či během objevování nových míst. 

TENESI

Velice lehké, perfektně padnoucí letní šaty nad kolena ze směsového 
materiálu s raglánovým rukávem, řasením na zadním díle a líbivou 
šňůrkou v pase.

CASSIANA II
Dámské triko s krátkým rukávem ze směsového materiálu s líbivým potiskem. 
Ideální pro cestování, do města i do přírody.  

EMMONIA, LUZZI

Dámské kalhoty technického střihu s možností odepnutí na tříčtvrteční verzi. 
Prodyšný a rychleschnoucí materiál zaručuje široké spektrum využití. Součástí 
je pásek pro snadnou regulaci pasu.

DABRIA

EMMONIA, LUZZI

UV 30

- 40%
místo 2499 Kč

1499 Kč

- 33%
místo 1499 Kč

999 Kč

- 33%
místo 599 Kč

399 Kč

- 38%
místo 1299 Kč

799 Kč

- 38%
místo 2599 Kč

1599 Kč

- 36%
místo 2199 Kč

1399 Kč

- 40%
místo 999 Kč

599 Kč

- 30%
místo 999 Kč

699 Kč

MISHA
Vypasovaná dámská outdoorová bunda opatřená kvalitním zátěrem Drypeak 
6000, díky kterému odolává dopadající vodě či větru. Kromě toho má 
odepínatelnou kapuci, rukávy stahovatelné pomocí suchých zipů a podlepené 
hlavní švy. Na hory i do města se rozhodně bude hodit.

Dámská voděodolná, větruvzdorná, softshellová bunda  se spolehlivou 
MEMBRÁNOU, odepínatelnou kapucí a praktickou povrchovou vodoodpudi-
vou Tefl on úpravou.

SIMCA

Dámské, MEMBRÁNOVÉ, velmi dobře prodyšné softshellové kalhoty  
s povrchovou vodoodpudivou úpravou.

DAKS

WWW.SPORTISIMO.CZ/HANNAH

NEST
Prostorný dekový spací pytel s kapucí, vhodný v létě do stanu nebo užitečný  
třeba i na chatě, poctivě plněný dutým vláknem Izotherm. Váha 1200 g.

18 Tmax 8 Tcomf 3 Tlim --11 Text

ROOS

GEEK

Pro všechny cestovatele, vodáky, trempy je výbornou volbou  tento spací 
pytel plněný silikonizovaným dutým vláknem Izotherm. Váha 1050 g.

Mumiový spací pytel plněný silikonizovaným dutým vláknem jedinečný 
svým “maskáčovým” potiskem. Váha 1200 g.

18 Tmax 8 Tcomf 3 Tlim --11 Text

18 Tmax 8 Tcomf 3 Tlim --11 Text

Dětský, spolehlivý, mumiový spací pytel  Hannah GEEK plněný 
silikonizovaným dutým vláknem IZOTHERM jedinečný svým “maskáčovým” 
potiskem.

GEEK JR

20 Tmax 10 Tcomf – Tlim – Text

BIVAK 300
3 sezonní spací pytel, poctivě plněný silikonizovaným dutým vláknem Izo-
therm, k použití v chladném období od jara do podzimu. Váha 1750 g.

13 Tmax 8 Tcomf -2 Tlim --18 Text

Dámský dvousezonní spacák přizpůsobený dámské postavě, plněný 
silikonizovaným dutým vláknem Izotherm, je ideální pro treking a pobyt 
v přírodě. Váha 950 g.

Samonafukovací karimatka vhodná pro outdoorové specialisty, kteří hledají 
komfort a kvalitní izolaci po celý rok. Velmi dobré izolační vlastnosti při 
výšce karimatky 2,5 cm, dodáváno včetně opravné sady a vaku na sbalení.  
Váha 930g.

Mumiový spací pytel plněný silikonizovaným dutým vláknem jedinečný 

ROOS WOMEN

LAURA

18 Tmax 8 Tcomf 3 Tlim --11 Text

18 Tmax 8 Tcomf 3 Tlim --11 Text

CARVEL
Velmi lehký, skladný a oblíbený spací pytel  s vysoce kvalitním  plněním 
z mikrovlákna Micro-tec ULTRA ideální pro cyklistiku a turistiku v letním či 
jarním období.  Váha 1100 g.

CARVEL
Velmi lehký, skladný a oblíbený spací pytel  s vysoce kvalitním  plněním 

20 Tmax 10 Tcomf 6 Tlim -7 Text

*Uvedené teploty jsou pouze orientační a jejich určení vychází z parametrů u použité výplně.

*

- 37%
místo 2090 Kč

1299 Kč

- 37%
místo 1590 Kč

999 Kč

- 37%
místo 1590 Kč

999 Kč

- 41%
místo 1290 Kč

749 Kč

- 34%
místo 2290 Kč

1499 Kč

- 39%
místo 1490 Kč

899 Kč

- 43%
místo 1590 Kč

899 Kč

- 22%
místo 1290 Kč

999 Kč



Barevné varianty obuvi nemusí být dostupné na všech prodejnách. i

pánské běžecké triko
BRTHE TOP SS GX
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

-23 %
místo 649 Kč

499 Kč

dámské běžecké triko
TOP SS
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• technologie:  

DRI-FIT

499 Kč

shaker  
800 ML
• určený na míchání sacharidových, 

proteinových či jiných nápojů
• obsahuje sítko

79 Kč

pánská/dámská 
běžecká obuv
ZOOM WINFLO
• vel.: 40,5-46/38-42
• tlumení Zoom Air  

v přední i patní části

-23 %
místo 2 599 Kč

1 999 Kč

pánské běžecké šortky
7IN GX
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• technologie:  

DRI-FIT

-23 %
místo 649 Kč

499 Kč

dámské běžecké šortky
10K
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• tkanina: Nike Dry

-22 %
místo 640 Kč

499 Kč

sportovní čelenky
• materiál: polyester,  

silikon, guma
• 3 nebo 4 ks v balení

pánská/dámská 
běžecká obuv
DOWNSHIFTER 9
• vel.: 42-46/37,5-41

-23 %
místo 1 499 Kč

1 149 Kč

pánské triko
VIN
• vel.: S-XXL
• 100%  

polyester

-50 %
místo 399 Kč

199 Kč

pánské šortky
DAG
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

-50 %
místo 399 Kč

199 Kč

fotbalový míč
FINALE MADRID  
CAPITANO
• vel.: 3, 4, 5

-20 %
místo 499 Kč

399 Kč

fotbalový míč
PREMIER  
LEAGUE PITCH
• vel.: 3, 4, 5

-30 %
místo 499 Kč

349 Kč

 i i

ZOOM WINFLO 6 
pánská/dámská  
běžecká obuv 
• vel.: 41-46/37,5-42,5
• tlumení Zoom Air v přední i patní části

-23 %
místo 2 599 Kč

1 999 Kč

149 Kč
cena od

LEHKOST

PLNÁ ENERGIE



Akční nabídka se vztahuje na zlevněné i nezlevněné in-line brusle všech značek a platí od 13. do 17. 6. 2019 ve všech prodejnách 
SPORTISIMO (po předložení věrnostní karty) i při nákupu na e-shopu (po přihlášení). Výše slevy u produktů je vypočítaná z původní 
ceny. Nákupem ušetříte hodnotu sazby 21 %, která je 17,36 % z aktuální ceny. Cena po slevě bude zobrazená na pokladně. Konečná 
cena se může mírnit lišit zaokrouhlením na pokladně. Slevy nelze kombinovat s ostatními akcemi. Více informací na www.sportisimo.cz.

Exkluzivně pro členy Klubu

Platí i na již zlevněné modely všech značek  
pro děti a dospělé

In-line brusle 
bez DPH Jen od 13. do 17. 6. 2019

dětský cyklistický dres
RIO
• vel.: 128/134,  

140/146,  
152/158

• 100%  
polyester

• funkční materiál  
MicroCool

• 3 zadní  
kapsy

449 Kč

dětské cyklistické rukavice
REX
• vel.: 3-4, 5-6, 7-8
• 40% polyester,  

30% polyuretan,  
20% polyamid,  
10% elastan

• protiskluzová dlaň

-25 %
místo 199 Kč

149 Kč

skládací koloběžka
• kolečka: 125 mm/80A
• max. výška  

řídítek: 88 cm
• nosnost: 50 kg

-28 %
místo 699 Kč

499 Kč

dětské cyklistické šortky
PICCOLO
• vel.: 116/122-152/158
• 80% polyamid,  

20% elastan
• dětská vložka Soft Kid

-20 %
místo 499 Kč

399 Kč

dětská cyklistická přilba
REBEL
• nastavitelná vel.:  

48-52, 52-56 cm
• konstrukce:  

HARD-SHELL

499 Kč

koloběžka
SWETY

-43 %
místo 2 299 Kč

1 299 Kč

dětská sportovní láhev
SMILE 250 ML
• 100% hygienický 

antibakteriální materiál
• BPA free
• včetně košíku  

pro montáž na rám

99 Kč

dětské in-line brusle
RAIDER PRO/MARLEE PRO
• nastavitelná vel.:  

29-34, 32-37, 35-40
• kolečka: 72 mm/80A
• ložiska: ABEC 3
• rám: F.B.I.

pánské/dámské  
in-line brusle
ASTRO 80 SP
• vel.: 40,5-47/ 

36,5-42,5
• kolečka: 80 mm/82A
• ložiska: SG 5
• rám: hliník

dámské in-line brusle
REPTIX 80 PLUS
• vel.: 37-41
• kolečka: 80 mm/82A
• ložiska: ABEC 7
• rám: hliník

místo 2 999 Kč

2 799 Kč

freestylová přilba
KING
• nastavitelná vel.:  

52-57, 58-61 cm
• konstrukce:  

HARD-SHELL,  
ABS

499 Kč

dámský fitness boler
WORK MNSHFT  
TRIBACK BRA
• vel.: XS-L
• 91% polyester,  

9% elastan

-21 %
místo 699 Kč

549 Kč

dámské  
fitness  
legíny
WORK MYT  
MOONSHIFT 
CAPRI
• vel.: XS-XL
• 91% polyester,  

9% elastan

-22 %
místo 899 Kč

699 Kč

-24 %
místo 2649 Kč

1999 Kč

-37 %
místo 4499 Kč

2799 Kč

• pro děti 5-15 let
• 12“ nafukovací kola
• nastavitelná výška  

řídítek: 70-80 cm
• nosnost: 65 kg

ZOOM WINFLO 6 
pánská/dámská  
běžecká obuv 
• vel.: 41-46/37,5-42,5
• tlumení Zoom Air v přední i patní části

13.-17. 6. 
navíc  

bez DPH

13.-17. 6. 
navíc  

bez DPH

13.-17. 6. 
navíc  

bez DPH
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chlapecké koupací šortky
PB CALI SHORTS
• vel.: 116-176
• 100% polyester

-37 %
místo 799 Kč

499 Kč

dívčí dvoudílné plavky
SABINA
• vel.: 116/122 

-164/170
• 80% nylon,  

20% elastan

-50 %
místo 399 Kč

199 Kč

pánské plavecké šortky
PANELLED SWIM SHORT
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

-33 %
místo 599 Kč

399 Kč

dámské jednodílné  
plavky
MONIK
• vel.: S-XL
• 80% nylon,  

20% elastan

-43 %
místo 799 Kč

449 Kč

139 Kč

dámské pantofle
RUNE
• vel.: 36/37-40/41

pánske/dámske šľapky  
ZIPTOP
• vel.: 36-45/36-41

-33 %
místo 299 Kč

199 Kč

pánské žabky
FM PROFILE STACK/ 
FM PROFILE LOGO
• vel.: 41-46

-54 %
místo 549 Kč

249 Kč

dětské potápěčské ploutve
FLIPPER
• nastavitelná vel.:  

27-31, 32-37
• materiál: guma, PVC

229 Kč

potápěčská maska
OCEANUS
• materiál: temperované  

sklo, silikon,  
polykarbonát

299 Kč

nafukovací  
kruh/lehátko
• různé druhy

cena od

199 Kč

 i  i  i

AŽ SE LÉTO ZEPTÁ,  

ODPOVĚZTE  

STYLOVÝM KOUSKEM

Původní doporučená prodejní maloobchodní cena daná distributorem/dodavatelem. Nabídka z tohoto 
letáku platí ve 101 prodejnách SPORTISIMO ČR a e-shopu, minimálně 10 dní od 13. 6. 2019  
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  
(vyhledat zboží v e-shopu a kliknout na odkaz rezervovat zboží), nebo na kterékoliv prodejně.  
   Barevné varianty obuvi nemusí být dostupné na všech prodejnách. i

pánské žabky 
KARE
• vel.: 41-46

-42 %
místo 349 Kč

199 Kč  i

dámské plavky O’NEILL - 899 Kč koupací šortky O’NEILL - 799 Kč


