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Dámské sjezdové lyže  
Black Heaven s vázáním XTE Lithium 10*

Snadno ovladatelné, lehké lyže, speciální flexibilní zóna v oblasti 
vázání umožňuje prohnutí lyže bez minimální námahy, Piste Rocker 
má blíže ke středu umístěný počátek zvednutí špičky, které usnadní 

zahájení oblouku. Délky: 141-155 cm, Krojení: 120-71,5-98,5
Rádius: 12,4 m/155 cm [0110214/0310297] 

Dámská zimní bunda Vivian
Moderní vzhled, kapuce s kožešinou,  

protisněhový pás. [8510642]

Dámská zimní b
Moderní vzhled, kap

protisněhov

místo 9499,-

5999,-
-36 %

místo 4699,-

2699,-
-42 %

Čím potěšit vaše blízké pod  
stromečkem? Darujte jim  

dárkovou poukázku INTERSPORT! 
Poukázky k dispozici v hodnotách 100, 500 a 1 000 Kč.
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*Produkt není dostupný v prodejnách Praha Flora a Zlín Zlaté Jablko



DARUJ TROCHU

Dětská/juniorská bunda  
Snow Star Tristan/Tatiana
Větru- a voděodolná, prodyšná díky  
funkci Aquamax 8.5, kapuce, protisněhový 
pás. vel. 116-176 [8500221/8500317]

místo 1 699,- 

1 199,-

Juniorské kalhoty Quaterpipe Tivo
Větru- a voděodolné, prodyšné díky funkci  
Aquamax 8.5, praktické kapsy, protisněhový 
pás. vel. 128-176 [8030025]

místo 2 199,- 

1 099,-

Dětská fleecová mikina Fred/Frida
Krátký zip, z příjemného mikrofleecu.
vel. 128-176 [7690195/7690213]

místo 549,- 

299,-

Juniorská zimní bunda  
Quaterpipe Thimothi/Talisha 
Nepromokavá a prodyšná membrána 
Aquamax, odnímatelná kapuce, kapsa na 
skipas, boční kapsy na zip. vel. 128-176 
[8300197/8300144]

místo 2 799,- 

1 499,-
-46 %

-45 % -50 %

Vodní sloupec  

3 000 mm

CHLAPECKÝ
OUTFIT

DÍVČÍ
OUTFIT

Vodní sloupec  

8 000 mm

Vodní sloupec  

8 000 mm

Vodní sloupec  

8 000 mm

Vodní sloupec  

8 000 mm
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3 000 mm



Dětská/juniorská lyžařská obuv F50*

Tři pevné snadno nastavitelné přezky, komfortní teplá vnitřní 
botička, poutko pro snadnější nazouvání. vel. 21-27 [3000279]

místo 3 299,- 2199,-
Juniorské sjezdové lyže Rocket s vázáním TL 75 ET B90*

Skvělé jízdní vlastnosti, Freestyle typ, lehká pevná konstrukce  
s jádrem z vrstveného dřeva, matná horní vrstva. Délky: 135-145 cm
Krojení:114-82-109 [0100075/0300111]

Lyžařské hole Wallrider*

Hliníková konstrukce s vysokou odolností, ergonomické rukojeti, 
nastavitelné popruhy pro pevnější úchop, ocelový hrot.  
Délky: 110-125 cm [0210153]

Dětská/juniorská lyžařská helma Titan Jr.
Lehká a pevná In-Mold konstrukce, ventilační systém, brýle 
s měkkou obličejovou pěnou a širokým hledím, 100% UV filtr, 
nastavitelný pásek s polstrováním. vel. 48-52, 52-56 cm
[0840049]

místo 3 299,- 1 649,-

-33 %

-53 %

-42 %

Dřevěné jádro

2 přesky: vel. 18-20
místo 2 799,- 

1899,- 
3 přesky: vel. 21-23 
místo 3099,- 

2099,- 
4 přesky: vel. 24-27 
místo 3299,- 

2399,-

Dětské sjezdové lyže Redster J2 Junior s vázáním*

Technologie Bend-X zajišťuje skvělý kontakt se sněhem i při  
nízké váze dítěte, pevný lehký materiál s kompozitovým jádrem.  
Krojení: 105-67-86, Rádius: 8m/110 cm [0100074]

Délka: 130 – 150 cm V nabídce s vázáním L 7 [0300097] 

místo 5399,-  4799,-

Délka: 100 – 120 cm V nabídce s vázáním C 5 [0300015] 

místo 4599,-  3999,-

místo 6999,- 

3 999,-

místo 849,- 

399,-

Dětská/juniorská lyžařská helma Grap 2.0 Jr.
Přepracovaná s novým vzhledem a lepší ventilací, lehká a 
pevná In-Mold konstrukce, přizpůsobení velikosti pomocí 
otočného kolečka, prodyšná membrána Hydra-VENT™, 
nastavitelný ventilační systém. vel. 51-54, 54-57 [0840247]

místo 2 499,- 1 999,-

-50 %

Dětská / juniorská  
lyžařská obuv T50 / G50*

Sportovní lyžařská obuv, 2, 3  
nebo 4 přezky pro individuální  
nastavení, prošívaná tepelně  
formovatelná vnitřní  
botička pro větší pohodlí  
při nošení, praktické  
nazouvací poutko.
[3000202/3000223/3000211/ 
3000224/3000267/3000214]

*Produkt není dostupný v prodejnách Praha Flora a Zlín Zlaté Jablko



Dámská zimní bunda Safine Ashly
Funkce Aquabase 5.5 zajišťuje voděodolnost a prodyšnost, 
4-cestný komfortní strečový materiál, kapuca, kapsy na zip.
[8510549]

místo 5 499,- 2 999,-

Dámské funkční triko Glitzer
Funkce DryPlus odvání vlhost od těla, krátký zip.
[7640111]

místo 1 099,- 749,-

Dámská čepice Lilly
Měkký hřejivý fleecový vnitřek, štrasová aplikace,  
stylová bambule z umělé kožešiny. [7010186]

místo 849,- 399,-

Dámská funkční bunda Safine Alena
Z materiálu Powerstretch, který zajišťuje  
pohodlí a volnost pohybu.
[7672050]

místo 2 199,- 899,-

Dámské softshelové kalhoty Safine Stacey
Větruodolné díky funkci Aquabase 3.3.,  rovný střih.
[8110142]

místo 2 999,- 1 499,-

-53 %

-30 %

-45 %

-59 %

-50 %

-31 %

Vodní sloupec  

5 000 mm

Vodní sloupec  

3 000 mm

místo 8299,-

3999,-
-51% -

Dámské lyžařské rukavice Allisa
Nepromokavé a prodyšné díky 
membráně Aquamax elite. [7110201]

místo 1 099,- 799,-

Dámské lyžařské rukavice Safine Alissa
Vnitřek z materiálu Thermolite uchová ruce v teple, 
nepromokavé díky membráně Aquamax. [7110182]

místo 999,- 699,-

Dámská lyžařská bunda Flora
Funkce Aquamax Premium 15.15 zajišťuje voděodolnost a prodyšnost, 
svařované švy, 4-cestný komfortní strečový materiál, celopropínací zip, 
odnímatelná kapuce. [8510356]

Vodní sloupec  

15 000 mm



Lyžařská helma Titan Photochromic
Lehká a pevná ABS konstrukce, integrovaný ventilační 
systém, snadné nastavení velikosti pomocí otočného kolečka, 
integrované hledí, úprava proti zamlžení, měkká obličejová 
pěna, 100% ochrana proti UV záření. [0845021]

místo 5 499,- 2 999,-

Dámská lyžařská obuv X Access X60*

Pevný lehký skelet, teplá komfortní vnitřní botička, čtyři pevné 
snadno nastavitelné přezky, horní manžeta na suchý zip,  
gumová pata a špička, poutko pro snadnější nazouvání.
Flex: 60, L: 104 [3010268]

místo 5 499,- 3 999,-

Dámské sjezdové lyže Alessia  
s vázáním Marker FDT TP 10*

Díky technologii Tip Rocker se dobře 
zahajuje oblouk, plně dřevěné  
jádro zajišťuje optimální přilnavost 
hran, Progressive technologie - 
speciální 3D tvarování, rozdílné na 
špičce a patce lyže optimalizuje 
zahájení a výjezd z oblouku.  
Délky: 142-163 cm
Krojení: 103-74-118,  
Rádius: 14,8m/156 cm 
[0110502/0311052]

místo 12 799,- 

5999,-

Dámská lyžařská obuv Advant Edge 75X W*

Nová konstrukce skeletu pro snadnější nazouvání a vyzouvání, 
technologie DuoFlex zajišťuje exceletní rovnováhu a kontrolu, 
dvojitá nastavitelná manžeta, čtyři pevné hliníkové snadno 
nastavitelné přezky, poutko pro snadnější nozouvání.
Flex: 75, L: 104 mm [3010277]

místo 5 499,- 4 499,-

Lyžařská helma Chute
Lehká odolná konstrukce, integrovaný ventilační systém, 
odnímatelné náušníky, snadné nastavení velikosti pomocí 
otočného kolečka, zapínání pomocí přezky s polstrováním, 
poutko na brýle. [0845158]

místo 3 299,- 1 799,-

-53 %

-45 %

Dřevěné jádro

POHYBU!

DARUJ

TROCHU

Dámská lyžařská obuv Hawx Magna 80X*

Technologie Memory Fit, široký jazyk, konstrukce vyvinuta  
pro dámské chodidlo a nohu, lehký skelet, zateplení 
Thinsulate. Flex: 80, L: 102 mm [3010243]

místo 6 999,- 4 999,-

Dámské sjezdové lyže Full  
Joy s vázáním Joy 9 AC SLR*

Vhodné pro jízdu na upravené 
sjezdovce jak v krátkém tak ve 
středním oblouku, sendvičová 
konstrukce, vysoce transparentní 
skluznice UHM C - PowerRail. Délky: 
143-158 cm,  
Krojení: 124-69-105,  
Rádius: 10,7m/158 cm 
[0110301/0310113]

místo 10 999,- 

6999,-

-36 %

*Produkt není dostupný v prodejnách  
Praha Flora a Zlín Zlaté Jablko



Pánská lyžařská obuv X Access X 70*

Technologie Oversize Pivot a Twinframe podporuje 
výkonnost, lehký pevný skelet, čtyři pevné snadno 
nastavitelné přezky, komfortní teplá vnitřní botička. 
Flex: 70, L: 104 [3020326]

místo 5 499,- 3 999,-

Lyžařská helma Synergy
Lehká a pevná hybridní konstrukce ABS/In-Mold, 
nastavitelná ventilace Air Extraction, nastavitelná 
velikost pomocí Click-To-Fit technologie, odnímatelné 
vnitřní polstrování, nastavitelný řemínek s polstrováním, 
odnímatelné náušníky, poutko na brýle. [0845444]

místo 4 199,- 2 199,-

Pánská lyžařská obuv  Advant Edge 85X*

Pohodlné a výkonné, díky tvaru pro snadné nazutí  
bota lépe obepne nohu,což zlepšuje přenos síly pro 
rychlejší a snazší lyžování, mikrostavitelné přezky,  
suchý zip pro lepší upevnění a teplem tvarovatelná 
vložka. Flex: 85, L: 104 [3020331]

místo 5 499,- 4 499,-

Pánská lyžařská obuv Hawx Magna 90X*

Pevná lehká konstrukce, komfortní vnitřní botička 
Silver Liner se zateplením 3M™ Thinsulate™, čtyři 
snadno nastavitelné přezky 6000-Series Alu Buckle, 
nastavení flexe. Flex: 100 L: 102 mm [3020348]

místo 6 899,- 4 999,-

-47 %

místo 4199,-

2399,-
-42%

Pánská bunda Twin Pulsion Arnold
Nepromokavá, větruodolná a prodyšná díky membráně  
Aquamax, boční kapsy na zip, celopropínací. [8520339]

Vodní sloupec  

8 000 mm

-46 %

Vodní sloupec  

8 000 mm

Pánské kalhoty  
Twin Pulsion Sem
Větru a voděodolné díky  
funkci Aquamax Elite,  
protisněhový pás,  
odnímatelné šle,  
přelepené švy,  
prodyšné. [8270105]

místo 2 999,-  

1 599,-

Pánské funkční triko Andreas
Funkce DryPlus odvádí vlhost od těla,  
krátký zip, stojáček. [7650062]

místo 1 399,-  

799,-
-42 %



DARUJ TROCHU

Sjezdové lyže  Redster XR  
s vázáním Lithium 10*

Určeny začátečníkům až středně pokročilým  
lyžařů, kteří hledají dobře ovladatelé lyže,  
konstrukce Sidewall, Cap Scandium  
Construction, jádro Light Woodcore
Délky: 149-162 cm, Krojení: 120,5-75-103,5, 
Rádius: 3,8m/170 cm [0120103/0311035]

místo 9 499,-  

6999,-

Závodní lyžařské hole Pulse CS*

Odolná hliníková konstrukce, ocelový hrot, 
lehké plastové koše, pohodlný nastavitelný 
popruh se v případě pádu sám uvolní, 
komfortní ergonomická rukojeť. [0210120]

místo 1 399,- 

599,- -57 %

-53 %

Dřevěné jádro

Dřevěné jádro

*Produkt není dostupný v prodejnách Praha Flora a Zlín Zlaté Jablko   
**Produkt není dostupný v prodejnách Praha Flora, Zlín Zlaté Jablko, Mladá Boleslav, Most, Teplice.

Sjezdové lyže RC4 Race  
s vázáním RC4 Z11 Powerrail**

Sportovní lyže pro dynamické lyžaře, 
slalomová geometrie, s pevnými bočnicemi,  
s vyztužením dvojitým titanalem a s dřevěným 
jádrem pro dynamickou pružnost i na 
nejtvrdších sjezdovkách. Krojení: 120-67-100, 
Rádius: 14m/165 cm [0140300/0310689]

místo 15 999,- 

9999,- -37 %

Sjezdové lyže RTM 7.4  
s vázáním Marker FDT TP 10*

Progressive Technologie - speciální 3D  
tvarování, rozdílné na špičce a patce lyže což  
optimalizuje zahájení a výjezd z oblouku,  
Power konstrukce vyrovnává síly a tlaky,  
kterými jsou lyže namáhány při vyšších  
rychlostech. Délky: 156-172 cmKrojení: 
118-74-103, Rádius: 13,1 m/156 cm 
[0120620/0311052]

místo 12 799,- 

5999,-



Lyžařské podkolenky Rob
Zesílení v oblasti chodidel  zajišťuje   
lepší stabilitu v lyžařské obuvi,  
2 páry v jednom balení. [7260086]

místo 399,- 299,-

Hokejka W250
Určena především na hokejbal a 

podobné sporty hrané na tvrdých 
površích pro svou celistvost i po 
silném opotřebení spodní hrany 

čepele. Flex: 70 [0640076]

místo 699,-  

549,- 
Juniorský model

místo 549,-  449,-

Dárková sada  
pánských ponožek  
Argyle Stripe Box 4P Men
Kvalitní materiál, 4 páry v balení. [6992151]

místo 699,- 599,-

Pánská mikina Carter
Zapínání na zip, spodní manžety, technologie Dry Plus  
pro odvod potu od pokožky. [4463405]

místo 1 099,- 899,-

Pánské sportovní  
tepláky Cole
Stahovací pas, kapsy na zip  
a stahovací manžety na koncích  
nohavic. [4493582] 

místo 949,-  

699,-

2 páry v balení

Pánské lyžařské  
podkolenky Men´s Venture
Lehké, s anatomickým tvarováním  
a středně kompresním fitem. [7220104]

místo 649,- 299,-

-53 %

-43 %

-32 %

Florbalová hůl Comet 27
Certifikovaná hokejka s  kulatým  
kompozitovým shaftem,  
tvrdost hole 27 mm,  
čepel Wiz je vhodná pro  
široké spektrum hráčů,  
kteří vyžadují cit pro míček  
a zároveň tvrdou a  
přesnou střelbu.  
Délky: 96/101 cm  
[1228212]

místo 799,-  

599,-

Pánská trailová obuv Essential GTX
Lehká běžecká obuv s membránou GORE-TEX®, 
výborný poměr cena-výkon. [3620502]

místo 2999,- 1699,-

Pánská obuv CF Racer Mid WTR
Pohodlné tenisky ze sportovní kolekce Performance, módní 
design, klasické šněrování, materiál: kůže/syntetika. [3468246]

místo 2499,- 1699,-



Podložka na jógu s taškou Adiva
Protiskluzová  podložka na jógu z příjemného materiálu, 
včetně praktické tašky. Rozměr: 173x61x0,4 cm [1267056]

místo 799,- 459,-

Masážní role s nopy
Rozměr: 12x30 cm 
[1258020]

místo 849,-  

499,-

-40 %

-42 %

-41 %

Dámská mikina Advance MantasII
Stahovací kapuce s vysokým límcem, příjemný kvalitní 
materiál, ploché švy, praktické kapsy na zip. [4094204]

místo 949,- 699,-

Dámské sportovní  
kalhoty Advance Kiel
Široký pas se stahovací šňůrkou,  
volnější střih, praktické kapsy na  
zip, zúžené nohavice. [4045006] 

místo 949,-  

699,-

Dámská čepice Liv
Stylová bambule z umělé kožešiny, fleecová  
vnitřní čelenka, pletený vzhled. [7010342]

místo 699,- 449,-
-35 %

Turistický batoh AC Spheric 25
Ventilační systém Aircomfort, bederní pás pro lepší přichycení, 
prostorná hlavní kapsa, dvě elastické boční kapsy, dvě přední 
kapsy, odolný materiál. [1020149]

místo 3 299,-1 999,-

Sada čepice a šály Zella
Módní pletená sada, která se skládá z čepice a šály,  
vnitřek čepice z fleece materiálu. [7010491]

místo 999,- 599,-

-39 %
Balance Board
Procvičí všechny skupiny svalů, vhodný  
k rehabilitačním účelům i pro fitness.
[1254036]

místo 649,- 299,-
-53 %



Dětský protektor zad Impact*

Poskytuje maximální ochranu při  
lyžování i snowboardingu. [0486049]

místo 2 799,- 1 999,-

Longboard Freeride 3.5
Vhodný jak pro začátečníky tak  

pro pokročilé. Vel. koleček: 70x51 mm,  
Tvrdost koleček: 78A Ložiska: ABEC7, Deska: 43“x10“
Materiál: 7-vrstvé kanadské javorové dřevo [1572646]

místo 3699,- 999,-

Bob s volantem Snow Action*

V aerodynamickém designu, díky dobrému řízení a spolehlivým 
brzdám zaručena dobrá ovladatelnost, široké plastové ližiny, 
vyrobeno z materiálu odolnému vůči mrazivým teplotám. 
Nosnost: do 90 kg [0728023]

místo 1 499,- 1 099,-

Dívčí batoh Take it Slow
Tři hlavní oddíly, vnitřní organizační kapsa, polstrované 
pouzdro na notebook 15 „, dvě boční kapsy na zip. Polstrované 
ergonomické ramenní popruhy a pohodlná polstrovaná zadní 
část. [1093136]

místo 1599,- 999,-
Fotbalový míč 
World Cup Top RX
Bezešvé provedení a 
texturovaný povrch pro 
lepší kontakt, testován 
a oficiálně licencován u 
FIFA. [1201716] 

949,-

Dětský funkční set Baselayer Set Jr.
Vhodný pro sport i každodenní nošení,  měkký, na omak velmi 
příjemný materiál, odvádí vlhkost, pohodlný  střih, ukončení 
rukávů i nohavic  manžetou, ploché švy. vel. 98-158 [7460017]

místo 999,- 749,-

-72 %

Dětské brusle Double Runner
Dvojité nože, snadno nastavitelné přezky.
vel. 18-24, 25-30 [0620004]

místo 499,- 399,-

-37 %

*Produkt není dostupný v prodejnách  
Praha Flora a Zlín Zlaté Jablko

Různé grafiky



Badmintonová raketa Power*

Karbonová konstrukce s čedičovými  
vlákny, střední flexe, BLX technologie.

Hmotnost: 85 g [1450161] 

místo 2 199,-  

999,-
Sada na stolní tenis Ovtcharov 500*

Pálka na stolní tenis pro hráče vyžadující 
vyvážený poměr rychlosti a kontroly, spolu s 

míčky a obalem na pálku. [1409040]

místo 999,- 599,-

Trekingové hole Titanal PL
Lehké 3dílné hole z titanalu, prodloužené pěnové
gripy, PowerLock pro snadné nastavení délky, polstrovaná
poutka. Max. délka: 125/140 cm.
[1105148/1105146]

místo 2 399,- 1 199,-

Tenisová taška Tour Team II*

Prostor až pro 12 raket, boční kapsa pro  
menší příslušenství, nastavitelné ramenní  
popruhy pro snadný přenos, popruhy pro  
přenos v ruce, poutko na zavěšení, kvalitní  
odolný materiál. [1350333]

místo 2 199,-  

1 599,-

-40 %

Power-Lock für schnelle 
Längenverstellbarkeit

3 Jahres Reparatur 
Garantie Komperdell

Čelovka Cosmo
Nastavitelný elastický pás, vysoká svítivost, ovládání 
horním tlačítkem, několik módů, vhodná zejména na 
ourdoorové aktivity. Výkon: max. 90 lumenů
Dosvit: 40 m [1191137]

místo 849,-  

499,-

-50 %

-41 %

DámskéPánské

Pulsmetr PC 25.10
Včetně hrudního pásu, 4 funkce řízené tepovou 
frekvencí, 6 časových funkcí, trénink s nastavením zóny 
TF, ukazatel spotřeby kalorií, součty hodnot týden/
měsíc, digitální a kódovaný přenos, vodotěsný, funkce 
My-Name, 5 jazyků, podsvícený displej, uložení dat při 
výměně baterie. [1510006]

místo 1899,- 799,-

-57 %

-54 %
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Společnost INTERSPORT si vyhrazuje právo změn ve variantách nabízeného zboží. Některé produkty nemusí být skladem
ve všech prodejnách. Dostupnost produktů můžete ověřit v našem eshopu na eshop.intersport.cz.

Ceny označené slovem “místo” jsou doporučené ceny dodavatelů v době uvedení modelu na trh. Nabídka  
platí od 6.12.. do 17.12. 2017 nebo do vyprodání zásob. Barevné odstíny se mohou lišit. Za chyby vzniklé v tisku neručíme. 
Nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami a slevovými kupony. Sortiment lyží není dostupný v prodejnách Praha  
Flora a Zlín Zlaté Jablko.

TAKÉ ONLINE
www.intersport.cz

Sledujte nás na

Platí pouze v prodejnách:

Brno-Modřice: OC Olympia, U Dálnice 777 Hradec Králové: OC Futurum, Brněnská 1825/23a Jablonec nad Nisou: OC Central, Komenského 5320/18 Klatovy: OC Škodovka, Domažlická 888 Kolín: OC 
Futurum, Rorejcova 906 Liberec 3: OC Nisa, České mládeže 456 Mladá Boleslav: NC Bondy, Třída V. Klementa 1495 Most: Central Most, Radniční 3400 Olomouc: Galerie Šantovka, Polská 1 Opava: 
OC Breda & Weinstein, U Forty 49/10 Ostrava: Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4  Pardubice: Palác Pardubice, Masarykovo náměstí 2799 Plzeň-Černice: Olympia Plzeň B/Shopping center II, 
Písecká 1093/6 Praha Čestlice: Spektrum Průhonice, Obchodní 113 Praha 3: Atrium Flora, Vinohradská 149 Praha 5: Galerie Butovice, Radlická 117 Praha 6: OC Šestka, Fajtlova 1090/1 Praha 9: OC 
Letňany, Veselská 663 Praha 9: Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a Teplice: Galerie Teplice, náměstí Svobody Zlín-Malenovice: Centro Zlín, 3. května 1170 Zlín: OC Zlaté Jablko, Náměstí Míru 174

Nejlepší ceny týdne! Platí do 17.12.2017.

NAŠE AKČNÍ TIPY!

Pánská zimní  
obuv Woodlands*

Svršek vysoce kvalitní grain kůže,  
voděodolná kůže, voduodpozující  
syntetická kůže, kožená ochrana paty,  
EVA mezipodešev, vyjímatelná stélka,  
pevná gumová podešev HellyGrip. [3280212]

Dětské/juniorské brusle Flash Boy/Girl 2.0*

Jednoduché zapínání na přezku, vnitřek z materiálu  
Thermofit perfektně drží tvar a zajišťuje pohodlí. Nastavitelná 
velikost. vel. 29-32, 33-36, 37-40 [3373089/3373092]

Lední brusle Phoenix 1.0*

Pevná konstrukce z kombinace dvou materiálů pro 
prodyšnost vůči potu, vnitřní tepelné polstrování,  
poutko pro snadnější  nazouvání, nože z nerezové oceli. 
[3375016/3375019]

Pánské brusle 1792Y Srov.*

Vhodné spíše pro hobby hráče, nůž  
z nerezové oceli, plastová výztuha  
špičky, anatomické tvarování.
[3350077]

místo 3299,-

1999,-
-39%

místo 4699,-

2999,-
-36%

místo 3299,-

1699,-
-48%

místo 1699,-

999,-
-41%

Dívčí

Chlapecká

Dámské

Pánské místo 2799,-

1399,-
-50%

Lyžařské rukavice Geary
Vysoce větru- a voděodolné díky membráně GORE-TEX®, 
prodyšné, vyteplené, ergonomický střih. [7121022]

Pánská lyžařská  
bunda Ride On
Nastavitelná a odnímatelná 
kapuce, PU kapsa na zip, boční 
kapsy se zipem, nastavitelné 
manžety, voděodolná a prodyšná 
membrána Omni-Tech™, tepelná 
izolace Omni-Heat. [8521082]

místo 1999,-

999,-
-50%

*Produkt není dostupný v prodejně Praha Flora.
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