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bielizna
termoaktywna
dla ludzi z pasją

ODLO – Oficjalny Partner
Kadry Polski w Narciarstwie Wysokogórskim PZA

ODLO –

sport jako pasja i sposób na życie!

ODLO to szwajcarski twórca i producent funkcjonalnej bielizny termoaktywnej
oraz odzieży technicznej drugiej i trzeciej warstwy, na światowym rynku obecny
od ponad 60. lat.
ODLO, swoje letnie i zimowe kolekcje, kieruje do ludzi aktywnych fizycznie, którzy
chcąc czerpać maksimum przyjemności ze swoich sportowych pasji, od odzieży
wymagają komfortu oraz skutecznej ochrony organizmu w każdych warunkach.

passion for sports

Produkty ODLO powszechnie kojarzy się z wysoką jakością wykonania,
z zaawansowaniem technologicznym stosowanych materiałów i przede wszystkim
ze znakomitą funkcjonalnością odzieży. Poprzez ciągłe poszukiwanie nowych
rozwiązań i stałe wprowadzanie innowacji, kolekcje ODLO mają wydatny wpływ
na kierunek rozwoju całej branży.
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ODLO –

najlepsze dla najlepszych!

Bieliznę i odzież techniczną ODLO noszą i jej walory doceniają najlepsi sportowcy
świata.
Do najbardziej znanych ambasadorów marki należą: biathloniści i biegacze narciarscy – Ole Einar Bjørndalen, Emil Svendsen, Raphaël Poirée i Liv Grete Poirée, oraz
sportowcy innych dyscyplin: Nordic Walking – Peter Schlickenrieder, bieg na orientację – Simone Niggli Luder, Daniel Hubmann, snowboard - Nicolien Sauerbreij.
Od maja 2010 roku, do grona federacji sponsorowanych przez ODLO dołączył
Szwajcarski Związek Narciarski, którego najbardziej znanymi postaciami są:
skoczek narciarski Simone Ammann - czerokrotny złoty medalista olimpijski,
zdobywca Pucharu Świata w sezonie 2009/2010, oraz biegacz narciarski
Dario Cologna - złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, zdobywca
Pucharu Świata i zwycięzca zawodów Tour de Ski w sezonie 2008/2009.

ODLO –

Oficjalny Partner Kadry Polski w Skialpinizmie

Wraz z tegorocznym sezonem zimowym rozpocznie się
trzeci rok współpracy ODLO z Kadrą Polski w Narciarstwie
Wysokogórskim. Nasi zawodnicy używają trójwarstwowego
systemu odzieży ODLO – bielizny termoaktywnej oraz bluzy,
kurtki i spodnie techniczne z linii ODLO X-COUNTRY.
Ponadto ODLO stale współpracuje m. in. z Andrzejem
Laszczakiem i Damianem Waniczkiem – najlepszą polską
parą w saneczkarstwie na torach naturalnych oraz
uczestnikami wielu prestiżowych wypraw i klubami
wysokogórskimi.

„effect by ODLO”
Komfort dla Ciebie, ochrona dla
skóry!

Zasada Trzech Warstw

System Kontroli
Temperatury

Funkcjonalna cebulka à la ODLO

Wybierz kolor dla siebie!

We współpracy z najlepszymi sportowcami dyscyplin zimowych i letnich, ODLO
opracowało i z powodzeniem stosuje
Zasadę Trzech Warstw.

Intensywny wysiłek fizyczny bez nieprzyjemnego zapachu potu? Teraz to możliwe dzięki działaniu „effect by ODLO”.
• „effect by odlo” zatrzymuje powstawanie przykrego zapachu potu oraz
obniża ryzyko infekcji bakteryjnych
i grzybiczych. Zostało to potwierdzone w testach laboratoryjnych oraz
sprawdzone w praktyce.
• „effect by odlo” działa naturalnie,
bez użycia niebezpiecznych dla skóry
środków chemicznych.
• „effect by odlo” działa niezmiennie
skutecznie. Jonów srebra nie da się
wypłukać podczas prania ani zniszczyć
podczas użytkowania odzieży na co
dzień.
• srebro z włókien „effect” nie ma bezpośredniego kontaktu ze skórą, jak
często bywa w przypadku odzieży produkowanej z tzw. srebrnych nitek.
Dzięki temu włókno „effect” nie powoduje alergii u osób uczulonych na
srebro, nie drapie i nie podrażnia
skóry.

W myśl Zasady, odzież techniczna tworzy spójny i komplementarny system
trzech warstw złożony z:
cool
light
warm
x-warm

PIERWSZEJ WARSTWY
bielizna termoaktywna,
DRUGIEJ WARSTWY
bluzy techniczne,
TRZECIEJ WARSTWY
kurtki i spodnie techniczne.
Trzy warstwy – każda o innym przeznaczeniu i właściwościach – uzupełniają się
w działaniu i tworzą funkcjonalny ubiór
sportowy, który sprawdza się w każdych warunkach, przy każdej intensywności uprawiania sportu.

Jak dobrać bieliznę termoaktywną?
Wybór powienien zależeć od temperatury otoczenia, rodzaju i intensywności
sportu oraz indywidualnej wrażliwości
na zmianę temperatur.
Dobrze dobrana bielizna zapewnia:
• stałe osuszanie skóry,
• zatrzymanie właściwej ilości ciepła,
• komfort noszenia.
Dla ułatwienia właściwego wyboru
bielizny, ODLO opracowało specjany
wykres, a każdemu rodzajowi bielizny
nadało charakterystyczny kolor: COOL
– niebieski , LIGHT – pomarańczowy,
WARM – czerwony, X-WARM – bordowy.

pierwsza
warstwa

druga
warstwa
trzecia
warstwa

//01/ 180901/24500
Koszulka damska
Shirt l/s crew neck
EVOLUTION WARM
kolor: 24500 – vivid blue

passion for sports

cena: 249,00 zł

//02/ 180982/15000
Koszulka męska
Shirt l/s 1/2 zip
EVOLUTION WARM
kolor: 15000 – black
cena: 279,00 zł

//03/ 180902/18801
Koszulka męska
Shirt l/s crew neck
EVOLUTION WARM
kolor: 18801 – castlerock-black
cena: 249,00 zł

//04/ 180932/18801
Spodnie męskie
Pants 3/4
EVOLUTION WARM
kolor: 18801 – castlerock-black
cena: 199,00 zł
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bielizna termoaktywna
EVOLUTION WARM
„druga skóra” dla narciarzy
EVOLUTION WARM - bezszwowa bielizna narciarska ze strefami klimatycznymi. Opracowana zgodnie ze stworzoną przez
ODLO mapą termiczną ciała. W każdej ze stref zastosowano
odpowiednie dla jej potrzeb obszary dociepleń (trójwymiarowe
struktury sześcienne) lub wentylacji (siateczka).
Dzięki technologii bezszwowego łączenia poszczególnych
stref, bielizna linii EVOLUTION WARM układa się na ciele jak
prawdziwa „druga skóra”, zapewniając komfort cieplny oraz
pełną swobodę ruchu podczas szaleństw na stoku.
• Bielizna bezszwowa wykonana za pomocą trójwymiarowej
technologii dziewiarskiej
• Wysoka elastyczność dla lepszego dopasowanie do sylwetki
- efekt „second skin”
• Dwufunkcyjne strefy klimatyczne - docieplanie i odprowadzanie potu od skóry na zewnątrz
• Płaskie szwy oraz wykończenie mankietów i pasa biodrowego zapobiegające podrażnieniom skóry
• Działanie „effect by ODLO” - brak nieprzyjemnego zapachu
potu i ochrona skóry dzięki antybakteryjnym jonom srebra
• Produkowana w Niemczech

Najlepiej sprawdza się
w temperaturach
od ok. +15°C [niska aktywność]
do ok. -25°C [wysoka aktywność]

//05/ 181001/37900
Koszulka damska
Shirt l/s crew neck
EVOLUTION LIGHT
kolor: 37900 – fuchsia purple

passion for sports

cena: 159,00 zł

//06/ 181002/20400
Koszulka męska
Shirt l/s crew neck
EVOLUTION LIGHT
kolor: 20400 – estate blue
cena: 159,00 zł

//07/ 181012/18800
Koszulka męska
Shirt s/s crew neck
EVOLUTION LIGHT
kolor: 18800 – castlerock
cena: 149,00 zł

//08/ 181032/18800
Bokserki męskie
Boxer
EVOLUTION LIGHT
kolor: 18800 – castlerock
cena: 89,00 zł
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bielizna termoaktywna
EVOLUTION LIGHT
Bez kompromisów!
EVOLUTION LIGHT – lżejsza wersja bielizny EVOLUTION
WARM, stworzona z myślą o ambitnych, wysportowanych
mężczyznach, dbających o wygląd i dobre samopoczucie,
aktywnych fizycznie przez cały rok. Opracowana zgodnie
ze stworzoną przez ODLO mapą termiczną ciała.
Testy laboratoryjne potwierdziły jej znakomite wspomaganie
termoregulacji i szybkie odprowadzanie potu od skóry na
zewnątrz.
EVOLUTION LIGHT:
• Bezszwowo zintegrowane strefy dociepleń
i wentylacji.
• Dynamiczny krój, podkreślający sylwetkę.
• Wysoka elastyczność i dopasowa nie do ciała.
• Najwyższa jakość materiału, trójwymiarowa
struktura splotów.
• Niewielki ciężar.
• Działanie włókien „effect by ODLO” – brak
nieprzyjemnego zapachu potu i ochrona skóry
dzięki antybakteryjnym jonom srebra.

TERMOREGULACJA Bezszwowo zintegrowane strefy docieplenia i chłodzenia.
SWOBODA RUCHU Elastyczne materiały i trójwymiarowa, bezszwowa technologia.
DOPASOWANIE Zapewnia optymalne osuszanie skóry.

Najlepiej sprawdza się
w temperaturach
od ok. +25°C [niska aktywność]
do ok. -15°C [wysoka aktywność]

//09/ 150341/10000
Koszulka damska
Shirt l/s v-neck
WARM TRENDLINE
kolor: 10000 – white

passion for sports

cena: 199,00 zł

//10/ 150202/19750
Koszulka męska
Shirt l/s turtle
neck 1/2 zip
WARM TRENDLINE
kolor: 19750 – ebony grey-black
cena: 219,00 zł

//11/ 150342/15142
Koszulka męska
Shirt l/s crew neck
WARM TRENDLINE
kolor: 15142 – black-sulphur spring
cena: 199,00 zł

//12/ 152042/20400
Spodnie męskie
Pants long
WARM
kolor: 20400 – estate blue
cena: 159,00 zł
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bielizna termoaktywna
ORIGINALS WARM
bielizna na każdą okazję
ORIGINALS WARM - bielizna o klasycznym kroju, od wielu lat
ceniona, jako najbardziej uniwersalna spośród wszystkich
zimowych produktów ODLO. Utrzymuje ciało w optymalnej
temperaturze, nawet w bardzo mroźne dni.
Szybko schnie, efektywnie odprowadzając pot do zewnętrzych warstw odzieży. „Drapana” powierzchnia wewnętrzna
sprawia, że bielizna, choć w pełni syntetyczna, jest delikatna
i przyjemna dla skóry, w dotyku przypominając bawełnę.
Linia TRENDLINE wzbogaca tę grupę bielizny o nowe, ciekawe
wzory: dla pań - kobiece aplikacje, dla panów - blokowe łączenie kontrastowych kolorów.
ORIGINALS WARM:
• Klasyczny wygląd bez wydzielonych stref klimatycznych
• Przedłużone plecy i rękawy.
• „Drapana” powierzchnia wewnętrzna - przyjemna w kontakcie ze skórą
• Płaskie, przesunięte szwy zapobiegające otarciom skóry
i nakładaniu się szwów z następnych warstw odzieży
• Działanie „effect by ODLO” - brak nieprzyjemnego zapachu
potu i ochrona skóry dzięki antybakteryjnym jonom srebra.

Najlepiej sprawdza się
w temperaturach
od ok. +15°C [niska aktywność]
do ok. -25°C [wysoka aktywność]

//13/ 140051/39360
Koszulka damska
Shirt l/s crew neck
CUBIC
kolor: 39360 – nasturtium

passion for sports

cena: 149,00 zł

//14/ 140052/20408
Koszulka męska
Shirt l/s crew neck
CUBIC
kolor: 20408 – estate blue-navy
cena: 149,00 zł

//15/ 190702/93090
Koszulka męska
Shirt s/s crew neck
CUBIC LOGOLINE
kolor: 93090 – ebony grey-black
cena: 119,00 zł

//16/ 140272/93090
Bokserki męskie
Boxer CUBIC
kolor: 93090 – ebony grey-black
cena: 99,00 zł
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bielizna termoaktywna
CUBIC LIGHT
bielizna na cztery pory roku
Cubic LIGHT to najlżejsza i najszybciej schnąca dzianina
stosowana w produkcji bielizny termoaktywnej ODLO. CUBIC
sprawdza się zarówno zimą jak i latem. Szczególnie
w przypadku uprawiania sportów biegowych, Nordic Walking
czy górskich wędrówek.
CUBIC LIGHT:
Trójwymiarowa struktura sześcianu
ogranicza kontakt bielizny ze skórą
i zwiększa powierzchnię parowania.
1

4
2

3

Powietrze, zatrzymane dzięki przestrzennej budowie materiału, wspomaga naturalną termoregulację
organizmu.
Testy przeprowadzone przez specjalistów ODLO wykazały, że bielizna
CUBIC schnie najszybciej w porównaniu do tej, wykonanej z innych
rodzajów włókien, czy tej o innych
strukturach powierzchni.
Włókno „effect by ODLO” z jonami
srebra działa bakteriobójczo, obniża
ryzykow powstawania infekcji grzybicznych, oraz - co najbardziej
odczuwalne - zapobiega powstawaniu
nieprzyjemniego zapachu potu.

Najlepiej sprawdza się
w temperaturach
od ok. +25°C [niska aktywność]
do ok. -15°C [wysoka aktywność]

tec shirts
ODLO system kontroli temperatury

cool

passion for sports

light

12

warm
x-warm

Od sezonu ZIMA 2010/2011 ODLO
wprowadza podział bluz zgodny z wykresem Systemu Kontroli Temperatury
– rozwiązania znanego i sprawdzonego
w przypadku bielizny termoaktywnej.
Dzięki temu dobór odpowiedniej bluzy
będzie znacznie łatwiejszy.

Przegrzanie lub wyziębienie to najczęstsze przyczyny przeziębień. Dla zachowania zdrowia i właściwego funkcjonowania, organizm potrzebuje odpowiedniej temperatury.
W myśl Zasady Trzech Warstw, bluzy techniczne ODLO stanowią element pośredni między warstwą pierwszą –
bielizną termoaktywną, a warstwą trzecią – kurtkami i spodniami technicznymi.
Ich głównym zadaniem jest zapewnienie ciału odpowiedniej temperatury, tak aby nie było ani
ani za zimno – po prostu w sam raz.

za

ciepło,

BLUZY NARCIARSKIE

//17/ 220501/37900
luza damska

//18/ 220451/10042
Bluza damska

//19/ 220112/15155
Bluza męska

//20/ 220332/27900
Bluza męska

Hoody 1/2 zip
LEY MARSCH

Stand-up collar 1/2 zip
VAL D’AGNEL

Stand-up collar 1/2 zip
MISSION RIDGE

Stand-up collar 1/2 zip
MT. PETER

materiał: Air Pile Fleece

materiał: Stretch Fleece 210

materiał: Stretch Fleece 210

materiał: Jersey Inside brushed

kolor: 37900 – fuchsia purple

kolor: 10042 – white-black print

kolor: 27900 – olympia blue

cena: 349,00 zł

cena: 279,00 zł

kolor: 15155
black - sulphur spring - ebony grey
cena: 299,00 zł

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów [Jersey Inside
brushed, Stretch Fleece, Air Pile Fleece], oraz ciekawych rozwiązań praktycznych [płaskie i przesunięte szwy, patki chroniące podbródek], bluzy techniczne ODLO spełniają oczekiwania najbardziej
wymagających użytkowników, zarówno tych, którym zależy na
funkcjonalności odzieży, jak i tych, dla których znaczenie mają
wygoda i modny wygląd na stoku.

cena: 249,00 zł

kontrastowe kolory
funkcjonalne materiały

passion for sports

ODLO x-country
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Materiały ODLO produkowane są z najwyższej jakości,
bezpiecznych dla zdrowia włókien, spełniających wymagania określone w normie Oko-Tex Standard 100.

Od ponad 60. lat ODLO jest wiodącym producentem odzieży dla biegaczy narciarskich i biathlonistów. Sezon
zimowy 2010/2011, to kontynuacja współpracy z najlepszym biathlonistą świata – Ole Einarem Bjørndalenem.
Tegoroczna kolekcja odzieży x-country skierowana jest zarówno do zawodników wyczynowo uprawiających narciarstwo biegowe, jak i do amatorów, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z tym sportem.
Odzież ODLO X-COUNTRY znakomicie sprawdza się również w innych dyscyplinach zimowych. Najlepszym tego
świadectwem są opinie płynące ze strony reprezentantów Polski w Narciarstwie Wysokogórskim, którzy odzieży
tej linii używają podczas codziennych treningów i bezpośredniego przygotowania do zawodów.

LEADING THE RACE

//21/ 611601
Kurtka damska

//22/ 611241
Kurtka damska

//23/ 611621
Kurtka damska

Jacket GRAVITY

Jacket FLY

materiał:
3L Cubic Stretch /
Bonding with Cubic /
Thermoair

materiał:
Logic Micro 800 /
Polyknit 270

Midlayer jacket
SENSITIVE

kolor: 10501
snow white - black
cena: 619,00 zł

//24/ 611572
Kurtka męska
Jacket FREQUENCY
materiał:
Windprotection
3L DWR /
Micro 800 Stretch /
Polyknit 270
kolor: 15133
black - vibrant orange
cena: 639,00 zł

materiał:
Sweat Fleece
Piqué uni

kolor: 24507
vivid blue - snow white

kolor: 38600
fiery red

cena: 349,00 zł

cena: 249,00 zł

//25/ 611242
Kurtka męska
Jacket FLY
materiał:
Logic Micro 800 /
Polyknit 270

//26/ 611592
Kurtka męska
Stand-up collar 1/2
zip ELECTRICITY
materiał:
Eyelet Doubleknit
Brusched 240

kolor: 15143
black - classic green

kolor: 15142
black - sulphur spring

cena: 349,00 zł

cena: 279,00 zł

RACE SIGNATURE LINE „OLE EINAR BJØRNDALEN” – dla wyczynowców
Najnowsze technologie materiałowe i agresywne wzornictwo. Linia przeznaczona dla zawodników, uprawiających sporty
biegowe wyczynowo. Linia przygotowana wspólnie z najlepszym biathlonistą świata – Ole Einarem Bjørndalenem.
PERFORMANCE LINE – dla entuzjastów
Linia dla niepokornych entuzjastów biegów i skitouringu, którzy chętnie opuszczają wytyczone trasy biegowe, oddając się
przyjemności odkrywania nowych ścieżek. Zależy im na funkcjonalności odzieży, choć przy okazji chcieliby dobrze i modnie
wyglądać.
ACTIVE LINE – dla amatorów
Linia odzieży przeznaczona dla osób rozpoczynających swoją przygodę z biegami narciarskimi, którzy ten rodzaj sportu
uprawiać będą dla własnej przyjemności i zachowania dobrej kondycji fizycznej. Linia polecana do zimowych treningów
lekkoatletycznych.

passion for sports

bielizna
termoaktywna

dla ludzi z pasją

www.odlo.pl
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GDYNIA
Locales
ul. Wiejska 129
81-198 Kosakowo (k/Gdyni)
tel. [58] 679-21-79

RYBNIK
KILLTEC SPORT PRO SHOP
C.H. Focus Park
ul. Chrobrego 1
tel. [32] 755-56-82

KATOWICE
SUMMIT SPORT
ul. Plac Wolności 8
tel. [32] 258-80-37

BEŁCHATÓW
SKLEP BIWAK
ul. Częstochowska 54
tel. [44] 632-99-82
BIAŁA PODLASKA
INTI
Pl. Szkolny Dwór 26
tel. [83] 342-00-13
BRZOSTEK
F.H. ‚WINTER-SPORT’
ul. Szkolna 3
tel. [14] 683-02-85
BUKOWINA TATRZAŃSKA
F.U. GAWRA
ul. Wierch Olczański 19a
tel. [18] 207-71-49
BYDGOSZCZ
Sklep sportowy OLIMPIA
ul. Gdańska 27
Tel. [52] 321-27-15
CZĘSTOCHOWA
ERGO-Sport
Al. NMP 81
tel. [34] 368-17-65
DZIERŻONIÓW
K-2
ul. Świdnicka 18
tel. [74] 832-34-78

MIERZYN
ENERGY SPORTS
ul. Welecka 13
tel. [91] 462-47-69

SIEDLCE
Delta Sport
ul. Piłsudskiego 51
tel. [25] 644-88-54

WARSZAWA
Sklep Sportowy
ul. Pańska 57
tel. [22] 654-97-20

MIŃSK MAZOWIECKI
ESKAPADA
ul. Warszawska 111/2
tel. [25] 758-79-34

SŁUPSK
ATHLETICA
ul. Ludwika Zamenhofa 4
tel. [59] 842-28-54

Classic Sport
ul. Ostrobramska 64
tel. [22] 612-50-04

HI-MOUNTAIN
C.H. SILESIA CITY CENTER
ul. Chorzowska 107
tel. [32] 605-03-70

NOWY SĄCZ
MON AMI
Pasaż Gorzków
ul. Wiśniowieckiego 129
tel. [18] 442-61-93

SZKLARSKA PORĘBA
TALVI
ul. Jedności Narodowej 2
tel. [75] 717-45-00

HI-MOUNTAIN
C.H. TRZY STAWY
ul. Pułaskiego 60
tel. [32] 209-14-91

NOWY TARG
Sklep Sportowy LIDER
Rynek 10
tel. [18] 266-55-54

KIELCE
TOP SPORT
ul. Św. Leonarda 7
tel. [41] 343-12-81

POZNAŃ
ADATOM - ZIELAZEK SPORT
ul. Zamenhofa 133/38
tel. [61] 875-78-75

SARNA&SARNA
ul. Sadowa 8
tel. [41] 366-69-70

RADOM
Treker - Sklep Alpin
C.H. M1
ul. Grzecznarowskiego 28
tel. [48] 365-54-72

KŁODZKO
HEJSZOWINA
ul. Wita Stwosza 4
tel. [74] 867-02-53
KRAKÓW
JANMAR
ul. Grodzka 42
Tel. [12] 421-96-78
I-Sfera
ul. Zakopiańska 56
tel. [12] 267-03-94
Windsport
ul. Zwierzyniecka 30
tel. [12] 422-61-39

JELENIA GÓRA
Sklep górski SKALNIK
ul. Kopernika 3
tel. [75] 753-41-91

ŁÓDŹ
Gold Sport
ul. Żeromskiego 78
tel. [42] 637-60-39

F.H.U. SPORT 2002
ul. Wincentego Pola 19
tel. [0] 607-311-363

Fabian Sport
ul. Zuli Pacanowskiej 8
tel. [42] 640-60-23

GDAŃSK
KANION, CH ALFA
ul. Kołobrzeska 41C
tel. [58] 511-71-16

LUBLIN
Irmak Sport
ul. Chopina 15
tel. [81] 743-78-75

RYBNIK
Sport EXPERTS
C.H. Focus Park
ul. Chrobrego 1
tel. [32] 755-56-13
RZESZÓW
FAN SPORT
ul. Leszczyńskiego 8
tel. [17] 852-52-56
Sport EXPERTS
Centrum Handlowe PLAZA
ul. Rejtana 65
tel. [17] 858-64-25

FLOYD
ul. 1 Maja 6
tel. [75] 717-42-00
TARNÓW
RAJ SPORT
D.H Alfa
ul. Staszica 3
tel. [14] 626-44-70
TOMASZÓW MAZOWIECKI
MASOKO
Centrum turystyczne
Pl. Kościuszki 23
tel. [44] 724-92-10
USTROŃ
Sklep odzieżowy „D i A”
ul. Cieszyńska 3
tel. [33] 854-27-57
LEADER
Galeria Venus
ul. Grażyńskiego 2
tel. 694-159-919
WŁADYSŁAWOWO
MARIS
ul. Gen Halera 2
tel. [58] 674-02-53

Sklep Podróżnika
ul. Grójecka 46/50
tel. [22] 822-44-56
Sklep KACPER
Galeria Mokotów
ul. Wołoska 12
SnowShop.pl
ul. Ostrobramska 38b
tel. [22] 610-77-78
WROCŁAW
SKALNIK
ul. Polaka 20
tel. [71] 321-48-84
ZAKOPANE
ANTOS
ul. Krupówki 53
tel. [18] 201-45-45
Alpin Sport & HiMountain
ul. Krupówki 65
tel. [18] 201-72-84
Alpin Sport
ul. Krupówki 11
tel. [18] 201-70-95
Górski Sklep Internetowy
SiulaGrande.pl
tel. [32] 724-68-39

Kolekcja dostępna
również w sieci sklepów

Fot. ODLO// Thomas Ulrich, Rainer Eder, Günther Kathrein

passion for sports

BIELSKO-BIAŁA
KILLTEC SPORT PRO SHOP
C.H. SFERA
ul. Mostowa 2
tel.[33] 484-21-38

