
-25%
místo 1749,-

1299,-

pánská souprava
BACK2BAS 3S TS
• vel.: 4-10
• 100% polyester

-25%
místo 1999,-

1499,-

dámská souprava
WTS PES COSY
• vel.: XS-XL
• 100% polyester

-26%
místo 1299,-

949,-

dívčí souprava
LINEAR 
POLYESTER 
TRACKSUI
• vel.: 116-164
• 100% polyester

-35%
místo 1999,-

1299,-

pánská/dámská  
obuv  
pro volný čas
MEGA NRGY 
KNIT
• vel.: 41-46/ 

37-41

-31%
místo 949,-

649,-

dětská obuv  
pro volný čas
ALTASPORT CF K
• vel.: 28-38,5
• nebarvící podešev
• stélka  

EcoOrthoLite®



-60%
místo 499,-

199,-

dívčí fitness 
podprsenka
DEBRA TOP
• vel.: 116/122-

164/170
• 95% polyester,  

5% elastan

-52%
místo 1590,-

749,-

dívčí mikina
LY TEAM O‘NEILL 
HOODIE
• vel.: 128-176
• 78% bavlna,  

22% polyester

-58%
místo 599,-

249,-

dívčí fitness 
legíny
DANI
• vel.: 116/122-

164/170
• 95% polyester,  

5% elastan

-56%
místo 1390,-

599,-

dívčí tepláky
LY TEAM 
O‘NEILL SWEA
• vel.: 128-176
• 78% bavlna,  

22% polyester

269,-

dětská obuv pro volný čas
REJA
• vel.: 25-35

-46%
místo 749,-

399,-

dětská obuv pro volný čas
CLEAM
• vel.: 21-26

-50%
místo 799,-

399,-

dětská obuv pro volný čas
MEGALIGHT CL SL
• vel.: 27-35

349,-

dětské sandály
MIGUEL
• vel.: 25-35

399,-

dětské sandály
MAGIC
• vel.: 25-35

-54%
místo 549,-

249,-

dětské sandály
LAS ROCHAS III
• vel.: 28-35

-56%
místo 799,-

349,-

dětské sandály
SUMATRA III
• vel.: 28-35

-50%
místo 749,-

369,-

dětské sandály
CLAINO
• vel.: 28-35

-28%
místo 349,-

249,-

dívčí mikina
MELINDA
• vel.: 116-170
• 62% polyester,  

33% bavlna,  
5% elastan

-40%
místo 1099,-

649,-

dětská bunda
BETTY / JOEL
• vel.: 116-158
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

5000 mm
• prodyšnost:  

5000 g/m²/ 
24 hod

místo 299,-

249,-

dívčí tepláky
MAGGIE
• vel.: 116-170
• 65% polyester,  

35% bavlna

-22%
místo 449,-

349,-

dětské kalhoty
SIMIR2/SIMA2
• vel.:  

SIMIR 116-158, 
SIMA 116-170

• 100% bavlna

-31%
místo 949,-

649,-

dětská obuv pro volný čas
ALTASPORT K
• vel.: 28-38,5
• nebarvící podešev
• stélka EcoOrthoLite®

-34%
místo 1690,-

1099,-

dětská běžecká obuv 
XA PRO 3D J
• vel.: 31-38



Viola

-50%
místo 399,-

199,-

chlapecké triko
PERRY
• vel.: 116/122-

164/170
• 100% bavlna

-20%
místo 199,-

159,-

chlapecké triko
IDRUSOL/IGLOO
• vel.: 112/116-

158/164
• 100% bavlna

-50%
místo 799,-

399,-

chlapecké tepláky
FLEECE JOGGER-
JNR
• vel.: YS-YXL
• 80% bavlna,  

20% polyester

-38%
místo 649,-

399,-

chlapecké 
kalhoty
PEPE
• vel.: 112/116-

158/164
• 100% bavlna

-47%
místo 699,-

369,-

dětská obuv pro volný čas
FINN KID
• vel.: 23-27

-35%
místo 1399,-

899,-

školní batoh
ELLIPSE
• určeno  

pro 1. stupeň
• 2 hlavní komory
• organizér, hrudní 

popruh
• objem: 26
• nosnost: 7 kg

dětská pláštěnka
• vel.: 140-150
• 100% peva

-55%
místo 899,-

399,-

batoh
ASSO
• objem: 20 l
• pevný zádový systém 

AFS

-35%
místo 199,-

129,-

-33%
místo 299,-

199,-

dětské sandály
LITTLE FROG
• vel.: 23-32

dětské sandály
BUGY
• vel.: 26-35

-28%
místo 349,-

249,-

dětské sandály
STONEY
• vel.: 21-30

-37%
místo 399,-

249,-

dětské holínky
RAINY
• vel.: 24-35

-42%
místo 749,-

429,-

dětské sandály
BERRY
• vel.: 22-35

-42%
místo 749,-

429,-

dětské sandály
BAM/LILY
• vel.: 22-35

-42%
místo 749,-

429,-

dětské sandály
CAPRISE
• vel.: 36-40

-46%
místo 799,-

429,-

dětské sandály
EAKY
• vel.: 28-35

-50%
místo 999,-

499,-

dětské sandály
DEBORA
• vel.: 28-39

199



-36%
místo 790,-

499,-

dámské triko
LW ESSENTIALS 
STRIPE
• vel.: XS-XL
• 92% polyester,  

8% bavlna

-60%
místo 499,-

199,-

dámské triko
ELSA/TARA
• vel.: XS-XL
• 100% bavlna

-27%
místo 549,-

399,-

pánské triko
PUMA BRAND TEE
• vel.: S-XXL
• 100% bavlna

-40%
místo 1340,-

799,-

dámské legíny
PW SPORTS  
LOGO LEGGING
• vel.: XS-XL
• 80% polyamid,  

20% elastan
• HYPERDRY,  

UV PROTECTION

-40%
místo 999,-

599,-

dámské tepláky
SENSE PANTS 
JS W
• vel.: XS-XL
• 100% bavlna

-27%
místo 1099,-

799,-

pánské tepláky
ESS NO.1 
SWEAT PANTS
• vel.: S-XXL
• 68% bavlna,  

32% polyester

399,-

dámská obuv pro volný čas
RIVETTA
• vel.: 36-42

-47%
místo 849,-

449,-

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

-30%
místo 1299,-

899,-

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

-58%
místo 1699,-

699,-

pánská obuv pro volný čas
BREEZE
• vel.: 41-45,5

-33%
místo 1659,-

1099,-

pánská obuv pro volný čas
ADVANTAGE 2.0
• vel.: 41-46

399,-

dámská obuv pro volný čas
REGINO
• vel.: 36-42

-55%
místo 1699,-

749,-

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

-30%
místo 1299,-

899,-

pánská/dámská  
obuv pro volný čas
ROYAL COMPLETE CLEAN
• vel.: 41-47/36-41

-25%
místo 1749,-

1299,-

pánská obuv pro volný čas
VL COURT 2.0
• vel.: 41-47

-31%
místo 1890,-

1299,-

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

-41%
místo 1199,-

699,-

pánská mikina
FLEECE GRPAHIC 
HOODIE
• vel.: S-XXL
• 100% polyester

-30%
místo 999,-

699,-

pánské kalhoty
TEND
• vel.: M-XXL
• 69% bavlna,  

31% polyamid



-39%
místo 2799,-

1699,-

pánská 
softshellová 
bunda
GABE
• vel.: S-XXXL
• 95% 

polyester,  
5% elastan

• vodní sloupec: 
8000 mm

• prodyšnost: 
8000 g/m2/ 
24 hod

-38%
místo 2599,-

1599,-

dámská 
softshellová 
bunda
NATORIS
• vel.: 34-44
• 95% 

polyester,  
5% elastan

• vodní sloupec: 
8000 mm

• prodyšnost: 
8000 g/m2/ 
24 hod

-39%
místo 2299,-

1399,-

pánská bunda
BRUNO
• vel.: M-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec: 

5000 mm
• prodyšnost: 

5000 g/m²/ 
24 hod

-36%
místo 1899,-

1199,-

dámská bunda
VIOLETA
• vel.: S-XXL
• 100% polyester
• vodní sloupec:  

5000 mm
• prodyšnost:  

5000 g/m²/ 
24 hod

-35%
místo 1999,-

1299,-

pánské  
softshellové  
kalhoty
BENDORF II
• vel.: S-XXL
• 94% polyester,  

6% elastan
• SOFTSHELL,  

TEFLON DWR

-25%
místo 1999,-

1499,-

dámské 
softshellové  
kalhoty
MARLEY II
• vel.: 34-42
• 94% polyester,  

6% elastan
• SOFTSHELL,  

TEFLON DWR

-20%
místo 499,-

399,-

pánské tepláky
ANTHONY
• vel.: M-XXL
• 100% bavlna

-25%
místo 599,-

449,-

dámské kalhoty
SILVINA2
• vel.: S-XL
• 100% bavlna

-33%
místo 2699,-

1799,-

turistický batoh
ACCESS 40
• objem: 40 l
• přístup na zip  

zpředu do hlavní  
komory

• bederní pás,  
prsní spojka,  
boční  
kompresní  
popruhy

499,-

pánská/dámská 
treková obuv
DAVOS/DANTE
• vel.: 39-46/36-42
• pán.: 799,-/599,-
• dám.: 499,-

-29%
místo 2699,-

1899,-

pánská/dámská 
treková obuv
TERREX AX2 CP
• vel.: 40-47/36,5-42

-22%
místo 640,-

499,-

taška přes rameno
CORE SMALL 
ITEMS 3.0
• rozměry:  

25x18x8 cm

-21%
místo 1399,-

1099,-

turistický batoh
MEGAPACK 40
• rozměry.:  

60x35x25 cm
• hmotnost:  

1400 g
• objem: 40 l
• nosnost: 12 kg
• odvětraný zádový 

systém

499,-

dámské sandály
MALAKAI/MAGAR
• vel.: 36-42

549,-

pánské sandály
MACEO
• vel.: 39-46

-50%
místo 1599,-

799,-

pánské/dámské sandály
BALLOT
• vel.: 41-46

-38%
místo 3099,-

1899,-

pánská/dámská 
treková obuv
ALL OUT BLAZE 
AERO SPORT
• vel.: 42-48/37-41

649,-

sportovní taška
PORTER 40
• rozměry.:  

50x30x29 cm
• objem: 40 l
• hmotnost: 820 g



místo 599,-

399,-

dámské  
běžecké tílko
X RIDE URSULA VI 
TANK W
• vel.: XS-XL
• 100% polyester

799,-

zásobník vody  
na ruku

dámské fitness 
triko
• vel.: 36-42
• 86% polyamid,  

14% elastan

-25%
místo 799,-

599,-

dámská běžecká sukně 
PADDLE SKIRT W
• vel.: XS-XL
• 100% polyester

-40%
místo 499,-

299,-

-40%
místo 499,-

299,-

sportovní kšiltovka
RUNNING CAP

dámský sportovní kšilt 
ACE II VISOR W

dámské fitness 
legíny
• vel.: 36-42
• 82% polyamid,  

18% elastan

-33%
místo 599,-

399,-

pánské  
běžecké triko
ANTON
• vel.: S-XXL
• 95% polyester,  

5% elastan
• funkční a 

rychleschnoucí 
materiál  
s QuickDry  
úpravou

-33%
místo 599,-

399,-

-35%
místo 699,-

449,-

dámské  
běžecké triko
ANFISA
• vel.: XS-XL
• 100% polyester
• funkční, prodyšný 

a rychleschnoucí 
materiál

-22%
místo 2199,-

1699,-

-22%
místo 2199,-

1699,-

pánská běžecká obuv 
UA CHARGED ESCAPE
• vel.: 41-46

dámská běžecká obuv 
UA CHARGED ESCAPE
• vel.: 37,5-42

-28%
místo 699,-

499,-

-42%
místo 1299,-

749,-

pánské běžecké 
šortky
RODIN
• vel.: S-XXL
• 95% polyeter,  

5% elastan
• Quick dry/ 

Wicking  
úprava

599,-

dámská běžecká 
sukně se všitými 
kraťasy
IRINA
• vel.:XS-XL
• 92% polyester,  

8% elastan
• prodyšný, pružný, 

rychleschnoucí 
materiál

• zadní kapsička  
na zip

-24%
místo 2240,-

1699,-

pánská běžecká obuv
WAVE SURGE
• vel.: 42-47
• technologie DynamotionFit

místo 2490,-

1999,-

pánská trailová obuv
FELLRAISER
• vel.: 41-48
• CONTAGRIP® podešev
• QUICKLACE™ rychlošněrování
• ORTHOLITE® stélka

-33%

pánská/dámská 
běžecká obuv
SPEEDLUX 3.0
• vel.: 41-47/37-41

-30%
místo 1299,-

899,-

-23%
místo 849,-

649,-

dámská taška
UA FAVORITE 
GRAPHIC
• 100% polyester
• rozměry:  

52x37,5x18 cm
• objem: 19 l



1199,-

dámské in-line brusle
ELLA
• vel.: 37-42
• kolečka: 72-80 mm
• ložiska: ABEC5

1299,-

pánské in-line brusle
SWIFT
• vel.: 38-44
• kolečka: 72-80 mm

999,-

dětské in-line brusle
VIRAL
• nastavitelná vel.: 29-32, 33-36
• kolečka: 65 mm
• ložiska: ABEC 5

-39%
místo 2799,-

1699,-

dívčí in-line brusle
PHASER FLASH
• nastavitelná vel.: 28-

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

diody, které se aktivují 
pohybem

-24%
místo 2649,-

1999,-

dětské in-line brusle
RAIDER PRO
• nastavitelná vel.: 29-34, 32-37, 35-40
• kolečka: 72 mm/80A
• ložiska: ABEC3
• rám: F.B.I. kompozit

-26%
místo 2999,-

2199,-

pánské/dámské 
in-line brusle
KINETIC 80 PRO
• kolečka: 80 mm/80A
• ložiska: ABEC5
• rám:  

F.B.I. kompozit

-37%
místo 3499,-

2199,-

pánské/dámské in-line brusle
ZETRABLADE
• kolečka: 80 mm/82A
• ložiska: SG5
• rám: kompozit

-32%
místo 4999,-

3399,-

pánské/dámské in-line brusle
SIRIO 84 ST/ASTRO 84 SP W
• kolečka: 84 mm/84A
• ložiska: SG5/SG7
• rám: hliník

-24%
místo 790,-

599,-

tenisová raketa
FUSION XL
• materiál: hliníková 

slitina Air Lite
• vel. hlavy: 723 cm²
• hmotnost: 274 g
• vyvážení: 31,7 cm

tenisová raketa
MONFILS OPEN 
103
• materiál: karbon
• hmotnost: 275 g
• vyvážení: 33 cm

-51%
místo 3490,-

1699,-
místo 1490,-

1199,-

tenisová raketa
PRO POWER 112 
LITE
• vel. hlavy: 722 cm²
• hmotnost: 270 g
• vyvážení: 32 cm

cena od

499,-

obal na tenisové rakety
• hlavní komora pro 3 rakety:  

499 Kč
• hlavní komora pro 6 raket:  

649 Kč

-25%
místo 440,-

329,-

fotbalový míč
PITCH TRAINING
• vel.: 3, 4, 5

679,-

fotbalový míč
FINALE KIEV CAP
• vel.: 4, 5

340,-

fotbalové rukavice junior
GK JR MATCH FA16
• vel.: 4, 5, 6, 7

390,-

fotbalové chrániče senior
CHARGE 2.0
• vel.: S, M, L, XL

místo 540,-

449,-

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



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

97 x v ČR
TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

+420 226 254 894
po - pá : 9 -17 hod.

E-SHOP

WWW.SPORTISIMO.CZ

Nabídka z tohoto letáku platí v 96 prodejnách SPORTISIMO ČR a e-shopu, minimálně 10 dní od 12. 4. 2018 nebo do vyprodání zásob.
Nabídka z tohoto letáku neplatí v prodejnách SPORTISIMO Avion Shopping Park Brno - Skandinávská 2.

-20%
místo 749,-

599,-

pánský/dámský 
cyklistický dres
DELMAR/ALBINA
• vel.: S-XXL/S-XL
• 100% polyester
• funkční, prodyšný, 

rychleschnoucí 
materiál

• reflexní prvky

-20%
místo 499,-

399,-

dětský  
cyklistický dres
JOPPE/HAJO
• vel.: 110-158
• 100% polyester
• funkční, prodyšný, 

rychleschnoucí 
materiál

-25%
místo 799,-

599,-

dětská  
cyklistická bunda
GULI
• vel.: 110-158
• 100% polyamid  

s vodoodpudivou 
úpravou

• sbalitelné provedení 
- sáček na sbalení je 
našitý zevnitř bundy

cena od

449,-

dětské/dospělé in-line chrániče
EXO 4.1 PAD SET
• vel.: XS-S - 499/449 Kč
• vel.: S-XL - 599/499 Kč
• chrániče zápěstí, kolen a loktů

-25%
místo 799,-

599,-

pánské/dámské 
cyklistické šortky
ALTINO/RIBE
• vel.: M-XXL/S-XL
• 86% polyester,  

14% elastan
• antibakteriální stélka - 

Coolmax®

-33%
místo 599,-

399,-

dětské  
cyklistické šortky
HOBIT
• vel.: 110-158
• 86% polyester,  

14% elastan
• antibakteriální  

stélka - Coolmax®

-33%
místo 1199,-

799,-

pánská/dámská 
cyklistická bunda
JORAH
• vel.: S-XXL/S-XL
• 100% polyamid  

s vodoodpudivou 
úpravou

• sbalitelné provedení - 
sáček na sbalení  
je našitý  
zevnitř bundy

cena od

349,-

set in-line chrániče
ELLA/WIND
• vel.: S, M, L

-21%
místo 379,-

299,-

cyklistická helma
SCUP
• nastavitelná vel.: M/L, L/XL
• hmotnost: 311 g
• konstrukce: Tape-On
• odnímatelný štítek

399,-

juniorská přilba
DODRIO
• nastavitelná vel.: S/M, M/L
• hmotnost: 250 g
• knostrukce: infusion

469,-

dětská cyklistická přilba
KID Y01
• nastavitelná vel.: XS/S
• konstrukce OUT-MOLD

místo 1150,-

999,-

cyklistická přilba
MTB W07
• nastavitelná vel.: XS/S, S/M, 

M/L, L/XL
• konstrukce IN-MOLD,  

HARD-SHELL

místo 929,-

799,-

dětská přilba
VARSITY
• nastavitelná vel.: 48-54, 55-58 cm
• konstrukce HARD-SHELL

místo 4750,-

4499,-

dětské kolo
JUNIOR 16
• pro děti od 4 let
• hliníkový rám a ocelová vidlice
• balanční kolečka
• přední V-brake brzda

599,-

skládací 
tříkolka
DENIS/LILY
• nastavitelná 

výška řídítek: 
65,5-73,5 cm

• kolečka: 120 
mm přední, 
100 mm zadní

• nosnost: 
50 kg

1999,-

koloběžka
SHORTY
• výška řidítek: 90-100 cm
• nosnost: 100 kg
• přední a zadní Alu V-brzda
• stojánek

699,-

skládací 
koloběžka
NO GRAFFITI
• délka základny: 

36 cm
• šířka řidítek: 

32 cm
• hmotnost: 

3,2 kg
• nosnost:  

50 kg
• kolečka:  

120 mm


