
  

Zniżki również na www.sportisimo.pl

Oferta ważna w sklepach SPORTISIMO ŁÓDŹ, SUKCESJA, al. Politechniki 1, 93-590 Łódź, SPORTISIMO JELENIA GÓRA, NOWY RYNEK, 
ul. Podwale 25, 58-500 Jelenia Góra, SPORTISIMO WROCŁAW, ARKADY WROCŁAWSKIE, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
Oferta produktowa jest ważna tylko w Polsce od 04. 01. 2017 przez min. 20 dni lub do wyczerpania zapasów.  
 
Produkty z gazetki nie muszą być dostępne we wszystkich sklepach oraz we wszystkich wymienionych rozmiarach. Zdjęcia niektórych produktów mogą 
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku. WWW.SPORTISIMO.PL

WYPRZEDAŻ

buty narciarskie  
męskie/damskie
XP
•	rozm.	męs.	26-30,5
•	dam.	24-27
•	szer.	104/102	mm
•	flex	index	60/40
•	wew.	but	Comfort

419,99 zł

-40%
było	699,99	zł

kijki narciarskie 
męskie/damskie
UNI/VIVA SKI 
POLES
•	dł.	110-125/	
110-135	cm

•	średn.	16-18	mm
•	mat.	aluminium

69,99 zł
było	79,99	zł

kurtka damska 
snowboardowa
BIANCA
•	rozm.	S-XL
•	słup	wody		
3000	mm

•	oddychalność		
3000	g/m²/24	h

139,99 zł

-22%
było	179,99	zł

kask narciarski
GRAP
•	rozm.	54-57/57-61/	
61-64

•	technologia	InMold

299,99 zł
było	339,99	zł

gogle narciarskie  
damskie/męskie 
SPECTRA
•	100%	filtr	UV
•	można	używać	na	okulary		
korekcyjne	-	OTG	2	in	1

149,99 zł

-50%
było	304,99	zł

kurtka dziecięca 
snowboardowa
DOKY
•	rozm.		
116-134	-		
139,99/104,99	
140-170	-		
139,99/109,99

•	słup	wody		
3000	mm

•	oddychalność		
3000	g/m²/	
24	h

104,99 zł

-25%
było	139,99	zł

zestaw narciarski
ZENITH SX TIP 
PROTECTOR  
+ XELIUM 100 B83
•	dł.	157-173	cm
•	taliowanie		
119/74/108	mm

•	dla	
średniozaawansowanych

•	konstrukcja	CAP,		
rdzeń	drewniany

649,99 zł

-43%
było	1149	zł

zestaw  
narciarski damski
UNIQUE 1 W XELIUM  
RAEJA09 
+ XELIUM
•	dł.	149-157	cm
•	taliowanie		
119-74-108	mm

•	konstrukcja	CAP-WOOD
•	dla	początkujących/	
średniozaawansowanych

699,99 zł

-41%
było	1199	zł

kurtka męska  
zimowa
•	rozm.	S-XXL	
•	mat.	70%	recykl.	
poliester,		
30%	poliester

219,99 zł

-42%
było	379,99	zł

kurtka damska  
snowboardowa
•	rozm.	S-XL
•	mat.	
100%	poliester

359,99 zł

-63%
było	974,99	zł

kurtka dziecięca  
zimowa
•	rozm.	116-176
•	mat.	100%	
poliester

219,99 zł

-60%
było	559,99	zł

kurtka 
dziecięca  
narciarska
HANNA
•	rozm.	116-134/	
140-170

•	słup	wody	
2000	mm

•	oddychalność		
2000	g/	
m²/24	h

119,99 zł
było	139,99	zł

kurtka damska 
narciarska
•	rozm.	S-XL
•	mat.		
100%	poliester

•	odporny	materiał
•	praktyczny	kaptur
•	wew.	elastyczne	
mankiety

269,99 zł

-45%
było	494,99	zł

kurtka męska  
narciarska
•	rozm.	S-XXL
•	mat.	100%	poliester
•	odporny	materiał
•	rękawy		
ze	ściągaczem

•	mankiety	śnieżne		
w	rękawach

269,99 zł

-41%
było	464,99	zł

sweter damski
•	rozm.	XS-XL
•	mat.	100%	poliester
•	przyjemny	materiał
•	wygodny	krój
•	wysoka	jakość

109,99 zł

-40%
było	184,99	zł

kurtka damska 
narciarska
AMANDA
•	rozm.	S-XL
•	100%	nylon
•	słup	wody	
3000	mm

•	oddychalność		
3000	g/m²/	
24	h

129,99 zł

-38%
było	209,99	zł

spodnie  
damskie 
snowboardowe
•	rozm.	XS-XL
•	mat.		
100%	poliester

•	wąski	krój
•	pas	ze	ściągaczem
•	wentylacja		
po	wew.stronie	ud

239,99 zł

-55%
było	559,99	zł

spodnie męskie 
narciarskie
•	rozm.	S-XXL
•	mat.	100%	poliester
•	technologia	STORMEX
•	mankiety	śnieżne
•	regulowane		
paski	oraz	szelki

169,99 zł

-47%
było	324,99	zł

szalik zimowy
•	rozm.	NS
•	mat.	100%	poliester
•	wysoki	komfort	ciepła
•	nowoczesny	design

39,99 zł

-46%
było	74,99	zł

rękawice damskie 
narciarskie
•	rozm.	6-8
•	mat.	82%	poliester,		
18%	poliuretan

•	elegancki	krój
•	wysoka	jakość

49,99 zł

-66%
było	149,99	zł

buty męskie zimowe
BAMBOO
•	rozm.	39-46

124,99 zł
było	149,99	zł

buty męskie zimowe wysokie 
REBOUND STREET FU
•	rozm.	41-46

169,99 zł

-41%
było	289,99	zł

buty męskie zimowe wysokie 
AVANTREC MID
•	rozm.	42-46

299,99 zł

-49	%
było	589,99	zł

buty męskie zimowe wysokie
SHOES UTILITY TS CSWP
•	rozm.	41-46

369,99 zł

-41%
było	634,99	zł

buty damskie zimowe
CADEN
•	rozm.	36-42

124,99 zł

-30%
było	179,99	zł

buty damskie zimowe 
wysokie
ICE
•	rozm.	36-41

99,99 zł

-57%
było	234,99	zł

buty damskie zimowe wysokie
PUMA VIKKY MID FÜR
•	rozm.	36-41

159,99 zł

-45%
było	294,99	zł

buty damskie zimowe wysokie
ATMOST MID
•	rozm.	38-41

249,99 zł

-49%
było	494,99	zł
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kurtka damska 
zimowa
•	rozm.	S-XL
•	mat.	100%	
poliamid

•	klasyczny	krój
•	dwie	kieszenie		
wew.

199,99 zł

-37%
było	319,99	zł

kurtka męska 
zimowa
•	rozm.	S-XXL
•	mat.	100%	
poliamid

•	boczne	
kieszenie

•	zintegrowany	
kaptur

149,99 zł

-37%
było	239,99	zł

płaszcz damski
•	rozm.	S-L
•	mat.	100%	poliester
•	podszewka		
100%	poliester

•	ocieplany	grubymi	
włóknami	z	poliestru

299,99 zł

-38%
było	484,99	zł

sweter męski
•	rozm.	S-XXL
•	mat.	100%	poliester
•	regularny	krój
•	stójka
•	rękawy	
z	otworami		
na	kciuki

109,99 zł

-64%
było	309,99	zł

dres męski
•	rozm.	S-XXL
•	100%	poliester
•	przyjemny	
materiał

•	nowoczesny	
design

129,99 zł

-43%
było	229,99	zł

dres damski
•	rozm.	XS-XL
•	mat.100%	włókna	
syntetyczne

•	bluza	rozpinana		
o	prostym	kroju

•	przylegające		
spodnie		
z	elastycznym		
pasem

179,99 zł

-47%
było	339,99	zł

dres dziecięcy
•	rozm.	116-164
•	mat.	100%	
poliester

•	funkcjonalny	
materiał

•	nowoczesny	
design

119,99 zł

-41%
było	204,99	zł

dres dziecięcy
•	rozm.	116-164,
•	mat.	
100%	poliester

•	niedrapiący	
zamek

99,99 zł

-45%
było	184,99	zł

bluza męska
•	rozm.	S-XXL
•	mat.	80%	bawełna,		
20%	poliester

•	przyjemny	materiał
•	wygodny	krój
•	praktyczny	
kaptur

69,99 zł

-50%
było	139,99	zł

bluza  
damska/męska
•	rozm.	XS-XL/S-XXL
•	kieszenie	z	przodu
•	prosty	krój

119,99 zł

-45%
było	219,99	zł

bluza dziecięca
•	rozm.	5Y-14Y
•	mat.		
70%	bawełna,	
30%	włókna	
poliestru

•	miękki		
i	przyjemny	
materiał

•	kieszenie		
z	przodu

59,99 zł

-52%
było	124,99	zł

bluza męska
•	rozm.	S-XXL
•	mat.	80%	
bawełna,		
20%	poliester

•	kaptur	ze	
ściągaczem

99,99 zł

-41%
było	169,99	zł

spodnie dresowe 
męskie
•	rozm.	S-XXL
•	mat.		
100%	bawełna

•	elastyczny	pas		
ze	ściągaczem

•	wygodny	materiał

59,99 zł

-45%
było	109,99	zł

spodnie damskie  
ocieplane
•	rozm.	XS-XL
•	mat.	100%	
poliester

•	wodoodporna	
powłoka	DWR

•	odblaskowe	logo		
na	lewej	nogawce

129,99 zł

-48%
było	249,99	zł

spodnie 
dziecięce
•	rozm.	116-164
•	mat.	100%	
poliester

•	boczne	kieszenie

79,99 zł

-46%
było	149,99	zł

spodnie dresowe 
męskie
•	rozm.	S-XXL
•	mat.	100%	
bawełna

•	wysoka	jakość
•	nadruk		
na	przedniej		
części	nogawki

59,99 zł

-57%
było	139,99	zł

zestaw  
narciarski
RTM XT  
+ 3MOTION  
TP LIGHT 10.0
•	dł.	148-168	cm
•	taliowanie		
116/68/100	mm

•	konstrukcja	CAP,		
Camber

•	dla	początkujących

924,99 zł

-28%
było	1299	zł

zestaw  
narciarski męski
AVENGER 75 CA EVO  
+ N ADV P.R.EVO
•	dł.	152-168	cm
•	taliowanie		
127/75/105	mm

•	konstrukcja	PU	COMPOSITE,	
ENERGY	FRAME	CA	WOOD

•	dla	początkujących/
średniozaawansowanych

749,99 zł

-42%
było	1299	zł

zestaw  
narciarski damski
CINNAMON 75 CA EVO  
+ N ADV P.R.EVO
•	dł.	136-160	cm
•	taliowanie		
127/75/105	mm

•	konstrukcja	PU	COMPOSITE,	
ENERGY	FRAME	CA	WOOD

•	dla	początkujących/
średniozaawansowanych

749,99 zł

-42%
było	1299	zł

zestaw  
narciarski juniorski
TEAM J RACE 
FASTRAK + M 4.5
•	dł.	100-140	cm
•	taliowanie		
106-66-94

•	dla	średnio-	i	bardzo	
zaawansowanych	

499 zł

-34%
było	759,99	zł

buty narciarskie męskie
NEXT EDGE 75
•	rozm.	27-30,5
•	flex	index	75
•	skorupa	SL
•	szer.	104	mm
•	but	wew.	HeatFit

499,99 zł

-31%
było	729,99	zł

buty narciarskie uniwersalne
NXT SP 60
•	rozm.	27-31
•	flex	index	60
•	skorupa	TRIAX
•	szer.	103	mm
•	but	wew.		
PFP	Comfort	Fit

399,99 zł

-47%
było	759,99	zł

449,99 zł

-36%
było	709,99	zł

buty narciarskie damskie
KIARA SENSOR 50
•	rozm.	23-27
•	szer.	104	mm
•	flex	index	50
•	but	wew.		
Women	
Comfort	Fit

buty narciarskie 
dziecięce
HERO J4/FUN 
GIRL J4
•	rozm.	23-26
•	but	wew.	
Comfort	Fit

299,99 zł

-30%
było	429,99	zł

kask narciarski
RACE
•	rozm.	XS	(52-54	cm),	S	(54-58	cm),		
L	(58-62	cm)

•	technologia	Hard-Shell
•	klips	na	gogle

ochraniacz  
kręgosłupa
COMFI
•	rozm.	XXS-L
•	regulowane		
ramiączka

99,99 zł

-33%
było	149,99	zł

kijki narciarskie  
męskie/damskie
WSP 3.1/USP 3.1
•	dł.	110-135	cm
•	mat.	Alu	6061
•	średnica	16-18	mm
•	grot	ze	stali
•	regulowane	paski

32,99 zł

-26%
było	44,99	zł

94,99 zł
było	129,99	zł

-26%

kask narciarski dziecięcy
MAGNUM
•	rozm.	48-52	cm
•	regulowana	wentylacja
•	odpinane	ochraniacze	uszu

129,99 zł

-35%
było	199,99	zł

łyżwy męskie
GR352
•	rozm.	36-46
•	skóra	syntetyczna
•	płozy	ze	stali	węglowej
•	język	ukształtowany	
anatomicznie

129,99 zł

-27%
było	179,99	zł

łyżwy damskie
RFG 1
•	rozm.	36-42
•	skóra	syntetyczna
•	płozy	ze	stali	węglowej

179,99 zł

-34%
było	274,99	zł

łyżwy damskie/męskie
FORCE
•	rozm.	dam.	37-42,	męs.	37-46
•	płozy	ze	stali	węglowej

łyżwy dziecięce
GOBLIN
•	rozm.	regulowany	29-32/	
32-35/35-38

•	mrozoodporny	przód
•	płozy	ze	stali	chromowanej

124,99 zł
było	149,99	zł

119,99 zł
było	134,99	zł

łyżwy dziecięce
QUEST
•	rozm.	regulowany		
29-32/33-36

•	płozy	ze	stali	węglowej

104,99 zł


