
SALE
Ponuka je platná od 11. 01. do 31. 01. 2023 
alebo do vypredania zásob.

Zjazdové lyže pre 
dospelých + viazanie 
»Redster TR / M10 GW«
Lyže vhodné pre stredne pokročilých; 
drevené Power Light jadro s titánovou 
technológiou; bočnica Sidewall. 
Dĺžky: 142-177 cm, 
Členenie: 117/74/95 mm, 
Rádius: 11,8m (142 cm)  
[0120166]

449,99 259,99
Lyžiarska prilba pre 
dospelých »Border«
In-mold škrupina; Click to fit systém; 
integrované vetranie; 16 vetracích 
otvorov; odnímateľné náušníky; 
odnímateľná a prateľná vnútorná 
podšívka. [0845080]

149,99 79,99

LYŽOVANIE I SKIALP I BEŽKY I OUTDOOR
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Zjazdové lyže + 
viazanie »React RT / 
Express 11 GW B83«
Lyže vhodné pre začiatočníkov 
až mierne pokročilých; pružné 
jadro Poplar Wood Core z 
topoľového dreva zosilnené 
Fiberglasom; Capové bočnice; 
Dĺžky: 135 - 177 cm; 
Vykrojenie: 126-74-111 mm; 
Rádius: 13 m/163cm 
[0120569; 0310094]

369,99 219,99

Dámske zjazdové lyže + 
viazanie »Nova 2 LTD / 
Express W10 GW B83«
Lyže pre začiatočníčky 
až mierne pokročilé; pružné 
drevené jadro vystužené 
Fiberglasom; Capová bočnica; 
grafitová sklznica;
Dĺžky: 136 - 160 cm;
Vykrojenie: 122-74-108 mm; 
Rádius: 12 m/152 cm 
[0110434; 0310107]

369,99 219,99

Dámske zjazdové lyže + 
viazanie »Black Heaven / 
M10 GW«
Pre začiatočníčky až stredne 
pokročilé lyžiarky; penové jadro 
z materiálu Densolite; konštrukcia 
DuraCap; technológia Bend-X,  
flexibilná zóna v oblasti viazania. 
Dĺžky: 142-163 cm; 
Vykrojenie: 104,5-71-94 mm; 
Rádius: 13,8 m/149 cm 
[0110274; 0310178]

399,99 259,99

Zjazdové lyže + 
viazanie »S/Max X9 Ti / 
M10 GW«
Pre stredne pokročilých lyžiarov; 
drevené jadro; titánová výstuž; 
technológia Edge Amplifier: 
mimoriadne presné a ľahké 
robenie oblúkov; lepší kontakt 
lyže so snehom. 
Dĺžky: 145 - 175 cm; 
Vykrojenie: 120-73-103 mm  
Rádius: 13 m/160 cm 
[0120436; 0310376]

649,99 399,99

Lyžiarske palice 
pre dospelých 
»Rush«
Dvojkomponentná rukoväť; 
hliník priemer 18mm; 
dĺžky: 110 - 135cm 
[0210159]

39,99 16,99

Zjazdové lyže + 
viazanie »Hero LTD 
Race / Express 11 GW«
Pre pokročilých lyžiarov; 
agresívne vykrojenie Oversize; 
sendvičová drevená 
konštrukcia Poplar; 
bočnica Rectangular Sidewall; 
Dĺžky: 152 - 172 cm; 
Vykrojenie: 123-68-104 mm; 
Rádius: 13 m/167 cm. 
[0140330; 0310094]

649,99 399,99

Zjazdové lyžovanie

SALE 57 % ZĽAVA 
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Pánske lyžiarky 
»X Access 70 Wide«
Bi-materiálová konštrukcia v dizajne Twinframe;  
odolnejší Polyolefín materiál poskytuje ľahkosť 
a stabilitu; Flex: 70; šírka: 104 mm; ľahká konštrukcia. 
[3020219]

199,99 159,99

Lyžiarske okuliare »Force«
Wide Vision - väčšie zorné pole; Airflow System 
- zabraňuje zahmlievaniu skiel; dvojité šošovky; 
dvojitá mäkká pena z jemného flísu; 100% UV filter. 
[0863641]

79,99 34,99 56 % ZĽAVA 

Lyžiarske okuliare »Nevada«
Bezrámové cylindrické okuliare; dvojitá šošovka; 
UV ochrana; ventilácia Flow-Tech®; P80+ 
úprava proti zahmlievaniu. [0863485]

99,99 69,99

Lyžiarske okuliare »Freeze«
Ventilácia Flow Tech; dvojité šošovky; 
dvojvrstvová tvárová pena. 
[0863148]

34,99 24,99

Dámske lyžiarky 
»Qst Access X70 W GW«
Materiál Magnesium Backbone; Flex: 70; šírka: 104 mm; 
systém Hike & Ride s možnosťou uvoľnenia manžety 
pre chôdzu; Woolmetal; tri hliníkové pracky 
s možnosťou mikro nastavenia. [3010428]

249,99 179,99

Lyžiarska prilba 
»Pioneer LT Access / 
Icon LT Access«
In Mold konštrukcia; 
snímateľná a prateľná 
podšívka; pasívna ventilácia 
Airflow Concept; 
nastaviteľný obvod hlavy. 
[0845139; 0844224]

79,99 59,99

Lyžiarky »Hawx Magna 90X GW / 
Hawx Magna 85x W«
Konštrukcia shellu Prolite s nízkou hmotnosťou; 
Adaptive Fit System Cuff pre lyžiarov 
so širším chodidlom; šírka: 102 mm; Flex/ tvrdosť 
pánska: 90, dámska: 85. [3020239; 3010087]

279,99 189,99

dámska

pánska

Lyžiarska prilba 
»Revent +X«
Konštrukcia In-Mold Shell; 
jadro Holo Core; aktívne 
odvetrávanie; odnímateľná 
a umývateľná podšívka Full 
Cap 3M X-Static; systém 
360 ° Fit. [0844136]

129,99 69,99

vystuženie v kľúčových 
zónach poskytuje 

stabilitu a kontrolu

podrážka 
Gripwalk

papuča: 
My Custom Fit Comfort

nastaviteľný 
obvod hlavy

bezpečnostná 
technológia EPS 4D

pre maximálnu
ochranu hlavy
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Skialpové lyže »Rise 80«
Ľahké lyže na mäkký a rozjazdený sneh, ale aj na 
upravenú zjazdovku; drevené jadro TourLite Woodcore; 
konštrukcia Moderate Taper; Dĺžky: 150 - 175 cm; 
Vykrojenie: 118-80-100; Rádius: 16,5 m/163 cm; 
Váha: 2500 g/pár. [0150059]

429,99

Stúpacie pásy »Rise 80 Skins«
Mohérový mix je optimálnou kombináciou 
pre kĺzavosť a trakciu; 70 % mohér, 30 % nylon; 
odpudzujúce vodu. [0411179]

139,99

Viazanie »Alpinist 10 s brzdou«
Ľahké; špička vystužená karbónom; päta s uhlom 0,5 
a 9 stupňov; brzda ma 90 mm; režim chôdza - jazda. 
[0320094]

389,99

Bežky + viazanie »XA 10 Classic / 
Rotafella Performance«
Klasické bežky pre mierne pokročilých bežkárov;  
technológia Hollowtech a integrované stúpacie 
pásy zaručujú energeticky úsporný beh bez použitia 
vosku; viazanie so systémom NIS; 
Dĺžky: 179 - 207 cm. 
[0170200; 0380041]

293,99 179,99

Obuv na bežky 
»Active Pro PLK«
Profil podrážky Prolink Touring 
kompaktibilný so systémom NNN; 
prekryté šnurovanie; ochrana voči 
vlhkosti, snehu a chladu. 
[3120039; 3120040]

89,99 79,99

SKIALPOVÉ LYŽE 
+ STÚPACIE PÁSY

569,98 

259,99

Zjazdové lyžovanie

SKIALPOVÉ LYŽE + STÚPACIE 
PÁSY + VIAZANIE

939,97 

549,99

Zimné športy

SALE

dámskapánska
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Pánske nohavice 
»Rysy«
Prémiový materiál Blizzard® Thermal 
Comfort – priedušný, pružný 
a hrejivý flís; hybridná konštrukcia 
chráni pred snehom, vetrom 
a chladom; dizajnované 
pre plný pohybový rozsah. 
[8120444]

159,99 143,99

Dámske nohavice 
»Kamenista«
Mimoriadne pružný, priedušný 
a termoizolačný materiál POLARTEC® 
Power Stretch® Pro™, v prednej časti 
prekrytý vetruvzdornou dvojvrstvovou 
membránou; hybridná konštrukcia 
ideálna na skialp, bežky, či turistiku 
v chladnom počasí. [8210028]

149,99 134,99

Pánska hybridná bunda 
»Solisko«
Hybridná konštrukcia; hrejivý, pružný 
a vetruodolný materiál; zateplená 
izoláciou Polartec® Alpha® Direct; 
testovaná horskou službou; vhodná 
pre aktívny skialpinizmus, 
bežkovanie aj intenzívnu turistiku 
pri nízkych teplotách. [8521267]

209,99 189,99

Dámska hybridná bunda 
»Roháče«
Prémiové materiály umiestnené 
v súlade s princípmi body-mappingu; 
hybridná konštrukcia pre odolnosť, 
priedušnosť aj mobilitu; vhodná 
na skialpinizmus, bežkovanie; 
zateplenie materiálom Blizzard® 
Thermal Comfort. [8513007]

154,99 139,99

DÁMY PÁNI

SALE
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Protišmykové reťaze »Spikes«
Vhodné na chôdzu, beh a turistiku; 
ľahká montáž na každú obuv. 
Veľ.: M(36 - 40), L(40 - 44), XL(nad 45) 
[1110022]

59,99 39,99

Drevené sánky »Lion«
Bukové drevo; 
nosnosť: 90 kg; 
dĺžka: 125 cm. 
[0710004]

99,99 79,99

Zima
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SALE
Dámsky kabát 
»Kow 65 Wmn Qltd«
100 % polyester; páperová optika 
s kapucňou; obojsmerný zips; zipsy 
po bokoch; vnútorné rukávky. [5686423]

209,99 139,99

Pánska funkčná bunda 
»Kow 152 Mn Qltd«
100 % structure polyester; páperová optika; 
TPU laminácia švov. [5696425]

159,99 99,99

Pánska funkčná bunda 
»Autumn park down«
100 % polyester; 
podšívka: 100 % polyester; 
bočné náprsné vrecká 
na zips.  [5692206]

179,99 119,99

Pánska bunda 
»Peak«
100 % recyklovaný 
polyester;  bunda zateplená 
syntetickými vláknami; 
bočné vrecká 
na zips. [8521308]

199,99 139,99

Detské lyžiarske 
nohavice »Salopette«
100 % polyester; vodný stĺpec 5.000 mm; 
vode a vetruodolný materiál; podlepené kritické 
miesta; zateplené; s trakmi. [8250354]

49,99 34,99

dostupné 
vo viacerých 

farbách

termoreflexná 
podšívka 

Omni- Heat™

výplň bundy:  
80 % kačacie páperie, 

20 % kačacie perie vodeodolná 
povrchová úprava 

DWR

odopínacia 
kapucňa

vodný stĺpec 
10.000 mm

vodný stĺpec 
10.000 mm

document3772106316371598682.indd   3document3772106316371598682.indd   3 09.01.2023   14:30:5609.01.2023   14:30:56



WI2022_IS-SK_FB_11Jan23

Ponuka je platná od 11. 01. do 31. 01. 2023 alebo do vypredania zásob. Nie všetky produkty sú dostupné v každej predajni INTERSPORT. 
Je však možné ich objednať na e-shope www.intersport.sk. Farebné odtiene sa môžu líšiť. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. 
Uvedené namiesto ceny sú od dodávateľov/výrobcov nezáväzne odporučené predajné ceny. Zľavy vyjadrené v percentách sú zaokrúhlené nadol.

intersport.sk

INTERSPORT zákaznícka karta 
platí vo všetkých predajniach 
INTERSPORT v SR, označených 
týmto symbolom.

SKVELÝ VÝBER – SVETOVÉ ZNAČKY – ŠPIČKOVÝ SERVIS – ODBORNÉ PORADENSTVO

Ruksak »Vertix Lite 25«
Pre vyznávačov prašanu a skialpových túr; 
batoh disponuje fixačnými bodmi 
na uchytenie lyží, snowboardov, cepínov 
a ďalšími funkčnými detailmi; široký  
bedrový pás; hrudný popruh; kompatibilný 
s vakom na vodu na 3 l. [1040100]

169,99 59,99

Ergometer »CT 350«
Nastaviteľná regulácia odporu; 
jednoduché nastavenie polohy sedla 
a riadidiel; meranie tepovej frekvencie; 
LCD počítač so 6 funkciami; displej: čas, 
vzdialenosť, rýchlosť, otáčky za minútu, 
kalórie, tepová frekvencia a Watt; 
18 tréningových programov; 
zotrvačník. Max. užívateľská 
hmotnosť: 100 kg. [1240016]

499,99 399,99

Funkčné tričko 
»Core Warm«
100 % polyester; pohodlný 
voľnejší strih; ploché švy; 
jemný česaný fleece vnútri. 
[7420056; 7410054]

34,99 29,99

SALE

Dámske outdoorové 
nohavice »Cassy«
100 % polyester; priedušný, 
vetru a vodeodolný materiál 
DryPlus Eco; UPF +30. 
[5630779]

129,99 29,99
76 % ZĽAVA 64 % ZĽAVA 

dámske

pánske
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