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PRODEJNY:

KALIX pánská a dámská bunda 
Mikina zip z moderního polyesterového úpletu, uvnitř počesaný materiál, 

kapsa na rukávu, atraktivní design 

Platnost akce od 15.11. - 14.12.2015
Ceny jsou uvedeny s DPH

U Pivovaru 13

Jihlava

areál Alfacentra
70 m od Dělnického 

domu

Křemešnická 824

Pelhřimov

599
Kč

785,-

Treková obuv COLUMBUS
Trekingová kotníková obuv s membránou FREE-TEX, 

vhodná pro turistiku s lehkou až střední zátěží, 

ale i pro běžné denní nošení

1099
Kč

1649,-

Treková obuv KINGSTON
Poloholeňová trekingová obuv s membránou 

- useň+textil

Velikost 37-48

519
Kč

681,-

-24%-24%
AKCE

ZDARMA 

                 

AKCE

1+1

ZDARMA

v hodnotě
*218 Kč

1399
Kč

2099,-

Velikost 36-48

-33%-33% -33%-33%

Velikost S-XXXL

Velikost XS-XXL

K nákupu bundy Kalix brýle 

v hodnotě 139 Kč ZDARMA 

*K nákupu jednoho páru obuvi Kingston nebo Columbus ZDARMA Impregnace a vkládací stélka
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Zimní reflexní bunda Horizont 
Comfort 4v1

Velikost XXS-XXXXL

1799
Kč

2277,-

Bunda čtyři v jednom – univerzální 

výstražná bunda s odepínatelnou 

vnitřní částí, kterou je možno 

nosit i jednotlivě. 

-21%-21%

Emerton montérkový 
zateplený set

749
Kč

1045,-

649
Kč

940,-

-31%-31%

-28%-28%

Velikost 48-62

Zateplená verze oblíbených montérek EMERTO,  vnitřní vrstva 

bavlněný flanel, tepelný komfort při práci i při nižších venkovních 

teplotách, montérková bunda a kalhoty s laclem pohodlného

střihu a vysoké odolnosti, namáhaná místa vyztužena materiálem 

polyester 600D, odvětrání pod pažemi, zesílené zdvojené lokty, 

rukávy zakončené elastickou manžetou, zesílená zdvojená 

kolena pro vložení nákoleníků, poutko na kladivo

MAX zimní bunda
Bavlněné zateplené kalhoty s laclem, příjemný prodyšný

 nešustivý materiál, hluboké multifunkční kapsy 

pro všestranné použití, zdvojená kolena a sedací část 

pro zvýšení odolnosti, kalhoty jsou vhodné pro práci 

i v mínusových teplotách 

Materiál: 100 % bavlna Velikost 48-64

Velikost 48-64

MAX zimní kalhoty s laclem

599
Kč

838,-

Bavlněná zateplená bunda s kapucí, odepínatelné rukávy,  

příjemný prodyšný nešustivý materiál vhodný pro celodenní 

nošení, hluboké multifunkční kapsy pro všestranné použití, 

bunda je vhodná pro práci i v mínusových teplotách 

Materiál: 100 % bavlna 

-29%-29%

-34%-34%

549
Kč

836,-



Zateplená vesta SKI ONE

Velikost S-XXXL

299
Kč

399,-

Zateplená vesta jednoduchého střihu, 

vrch 100% PES, podšívka 100% PES, 

vložka PES, barva šedočerná

-25%-25%

Bunda Softcom

Velikost XS-XXXL

729
Kč

947,-

Moderní pohodlná bunda z materiálu typu 

softshell, vrch PES/TPU, podšívka 

100% fleece, barva šedá

s jednoduchým vzorem

-23%-23%

Bunda Troy

Velikost S-XXXXL

999
Kč

1297,-

Moderní pohodlná zateplená pánská bunda, 

vrch nylon / polyuretan, podšívka 

100% PES, vložka PES, barva černá

-23%-23%

Platnost akce od 15.11. - 14.12.2015
Ceny jsou uvedeny s DPH

Namsen softshellová bunda

Pánská softshellová bunda s kontrastními zipy,

lehký dvouvrstvý softshellový materiál,

nastavitelná šířka rukávů 

na suchý zip

Velikost S-XXXL

449
Kč

563,-

-20%-20%

GAULA softshellová bunda 

Dámská softshellová bunda s kontrastními 

zipy, lehký dvouvrstvý softshellový 

materiál, nastavitelná šířka rukávů

na suchý zip

Fleece mikina 
Fleecová bunda klasického střihu 

se dvěma kapsami a náprsní 

kapsičkou na zip

Velikost M-XXXL

Velikost XS-XXL

-23%-23%

399
Kč

519,-

-25%-25%

229
Kč

306,-

Přijďte si vybrat vánoční dárky!



U Pivovaru 13

Jihlava
70 m od Dělnického domu

  
Po - Pá  7.30 - 17.00
So          8.00 - 11.00

Křemešnická 824

Pelhřimov
areál Alfacentra

Po - Pá    9.00 - 12.00 
              12.30 - 17.00
So            9.00 - 11.30

otevírací doba otevírací doba

Mynah rukavice

Zateplené rukavice šité ze silného barevného fleecu, 

s měkkou podšívkou a plastovou karabinkou

Snowfinch rukavice 
Zimní kombinované rukavice, dlaň z polyuretanu, 

hřbet a manžeta ze směsi bavlna/polyester, 

pohodlné a měkké i při nízkých teplotách 

29
Kč

42,-

Velikost S-XXL

-23%-23% 69
Kč

100,-

-30%-30%

Velikost 11

LED svítilna hliníková

9x LED, 3xAAA, dosvit 28 m, doba

svícení 66 hodin

-35%-35%
74
Kč

114,-

Nabíjecí svítilna LED

Zdroj světla: 3W LED, napájení olověný akumulátor 4V/4Ah, 

dosvit 200 m, doba svícení 22 hod, včetně napájecího adaptéru 

a adaptéru do auta

-17%-17% 799
Kč

963,-

Čepice PIT

Velikost UNI

45
Kč

65,-

Pletená čepice ze 100% akrylu. 

Barva černá

-31%-31%

Myslivecká bunda Hubertus

Velikost 48-64

1899
Kč

2399,-

Pohodlná myslivecká bunda vyrobená z tuzemského 

materiálu HUBERTUS, který je mezi myslivci oblíbený 

již po generace pro svoji nehlučnost

-21%-21%


