
Az akció érvényessége: 2015. október 14 – 24.

Sentiero férfi túracipő
Kényelmes bőrcipő, mely akár utcai 
viseletre is alkalmas, jól tapadó, 
kényelmes talppal. [3420697]
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Active Pasto  
női/férfi softhshell dzseki
Könnyű utcai vagy túradzseki, 

Ventmax Pro 3.3-as technológiával, 
mely jó víz- és szélállóságot, 
valamint lélegző-képességet 
biztosít. [5695110, 5685144]

csak 17.990,-
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közel

2000
 résztve

vő!A főváros mellett, a Pilisben különleges látnivalókat kínál ez a remek családi 
program, amelynek három távján választható a laza gyaloglás, a kocogás és a 
terepfutás is! A rajt közelebb van, mint gondolnád: a Batthyány térről induló HÉV-vel 
18 perc a csillaghegyi megálló. Innen 8 perc séta a versenyközpont, illetve a rajt helyszíne.

Távok: 10, 19, 29 km

VÉDELEM A SZÉL ÉS 
ROSSZ IDÓ́ ELLEN
»Active Pasto« softshell dzseki a McKinley-tó́l

Lélegző

Szélálló

INTENZITÁS
Szabadidő eltöltéséhez vagy könnyű 
mozgás esetére, változó időjárási 

körülmények esetén. 

FUNKCIONALITÁS
Membrán konstrukció 
mely szélálló és lélegző.

Active Pasto  
női/férfi softhshell dzseki
Könnyű utcai vagy túradzseki, Ventmax Pro 3.3-as technológiával, 
mely jó víz- és szélállóságot, valamint lélegző-képességet biztosít. 
[5695110, 5685144]

csak 17.990,-

Midwood 20 
túrahátizsák
Kisebb túrákra vagy 
kirándulásokra. 
Méret: 20 liter; 
súly: 600 g;  kényelmet 
biztosító Feel 
hátrendszerrel; túrabot 
rögzítési lehetőséggel. 
[1020128]

6.590,– helyett 

4.990,-

Nicole női mellény
Divatos mellény a hidegebb 

napokra, levehető, műszőrmés 
kapucnival. [6479002]

csak 14.990,-
Simple férfi mellény

Divatos mellény, kockás belsejű 
kapucnival, igazi alapdarab a 
hidegebb napokon. [6489005]

csak 9.990,-

Urban Belo/
Tibaia női polár felső
Pihe-puha anyagból 
készült, kényelmes, 

nőies szabású, 
meleg felső. 

[5852249, 5852253]

csak 9.990,-

Active Leylani 
női / Collin férfi 
3 az 1-ben kabát
3 az 1-ben kabát 
kicipzározható és 
külön is hordható polár 
felsővel. Levehető 
kapucnival, hegesztett 
varrásokkal. Az Aquamax 
Pro technológiának 
köszönhetően víz- és 
szélálló, illetve lélegző. 
[5691007, 5681039]

csak 16.990,-
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Kona II AQX női/férfi túracipő
Kényelmes túra- vagy kirándulócipő, vízálló Aquamax 
membránnal. [3420520, 3410363] 

csak 11.990,-

Nago AQX női/férfi túracipő
Csúszás- és kopásmentes VIBRAM talppal, vízálló Aquamax membránnal 
és bőr felsőrésszel készült kényelmes túracipő. [3420103, 3410053] 

22.990,– helyett 18.990,-

Topaz II női/férfi túrakabát
Vízálló, szélálló és lélegző dzseki, mely az intenzív igénybevételt is 
jól bírja. Szabályozható szellőzőnyílásokkal, belül cipzárral, hogy 
összekapcsolható legyen egy belső dzsekivel. [5690277, 5680637]

39.990,– helyett 29.990,-

Messina III AQX női/férfi túracipő
Bőr túracipő szellőző Cordura betétekkel; Aquamax bélése vízhatlan, a 
nedves napokon is tökéletes szárazságról gondoskodik. [3470454, 3480323] 

csak 15.990,-

Spectrum 60  
fejlámpa
Kompakt fejlámpa 4 leddel, mely max. 60 lumen 
fényerőről és akár 35 méteres látótávolságról 
gondoskodik. Elemekkel. [1191167]

csak 3.990,-

Uni Proof univerzális 
impregnáló
Kiválóan lepergeti 
a vizet és a 
szennyeződéseket. Az 
aktív lélegző-képesség 
teljesen megmarad. 
Száradás után 
azonnal használható. 
Bőrgyógyászatilag 
vizsgált.  
Ár: 12.450,– ft/liter 
[5970123]

csak 2.490,-

Multi Wash mosószer
Folyékony mosószer 
koncentrátum 
funkcionális ruházathoz. 
Kíméletesen tisztít, 
megtartja a maximális 
aktív lélegző-
képességet.  
Ár: 11.960,– ft/liter 
[5970122]

csak 2.990,-

Vízálló 

Aquamax membránnal

Vízálló 

Aquamax membránnal

Vízálló 

Aquamax membránnal

Vibram talppal
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Rumina női/Robin férfi 
futófelső
Funkcionális futófelső DryPlus 
anyagból, mely hűvösebb 
időjárás esetén is melegen tart, 
az izzadságot pedig gyorsan 
elvezeti.[4525056, 4523026]

csak 4.990,-

Element női/férfi futófelső
Hosszú ujjú, cipzáras felső, 
lélegző és gyorsan száradó Dri-Fit 
technológiával. [4525105, 4523122]

csak 14.990,-

Basic Palani női / Paddington férfi 
futónadrág
Az izzadságot gyorsan elvezető és a testet 
szárazon tartó DryPlus technológiával 
készült, kényelmes, jól illeszkedő hosszú 
futónadrág. [4513091, 4515055]

csak 6.990,-

Essential Tight női/férfi 
futónadrág
Dri-Fit anyaga gyors 
nedvességelvezetésről 
gondoskodik, lapos varrásai révén 
igen kényelmes. Hátsó kis zsebbel. 
[4515331, 4513037]

csak 11.990,-

COACH-TIPP!

Ha használat után elégedetlen 

a hirdetésben szereplő 

Pro Touch futóruházattal, vagy a 

futócipővel, az árát a vásárlástól 

számított 2 héten belül blokk 

ellenében készpénzben 

visszafizetjük Önnek!

Teszteljen 
visszavásárlási 
garanciával!

Ridgetrail AQX IV női/férfi terep futócipő
Vízálló Aquamax membránnal, jól tapadó, terepfutásra 
vagy kirándulásra alkalmas gumitalppal, kényelmes 
gyorsfűzőrendszerrel. [3620208, 3630124] 

18.990,– helyett 14.990,-

Dual Fusion X  
női/férfi futócipő
Könnyű, hajlékony futócipő, jól szellőző, mesh és 
szintetikus felsőrésszel, modern Dual Density 
talpkialakítással és jó csillapítással. [3621032, 3631041] 

24.990,– helyett 19.990,-

Gel Sonoma GTX női/férfi terep futócipő
Sokoldalú, vízálló terep futócipő. A saroknál GEL 
csillapítás, terepre való talp és kiváló gördülési 
tulajdonságok jellemzik. Gore-Tex felsőrésze vízállóságot 
biztosít bármilyen időjárás esetén. 3M fényvisszaverő 
elemekkel. Ideális Nordic Walking cipő. [3620346, 3630164] 

csak 26.990,-
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A Kids-Fit 
talpbetéttel
gyerekjáték a 
helyes méret 
kiválasztása

talpbetéttel
gyerekjáték a 
helyes méret 
kiválasztása

Push Up Grip 2.0
Stabil edzőeszköz mely 
sokféle mozgást tesz 
lehetővé. [1236240]

csak 7.990,-

11Questra gyerek teremcipő
Aszimmetrikus fűzőrendszere minden  
játékszituációban optimális 
labdakontaktust garantál. Puha, strapabíró 
szintetikus bőrből. [3583135, 3583136]

csak 8.990,- 

Felnőtt méretben is kapható [3585152]

csak 11.990,-
 

Classic 30 gyerek teremcipő
Puha, strapabíró, kényelmes felsőrésszel. 
Integrált EVA betétje optimális csillapítást 
nyújt. Kids-Fit talpbetéttel az ideális méret 
kiválasztásához. [3583305]

csak 4.990,- 

Felnőtt méretben is kapható [3585368]

csak 5.990,-
 

Speed Rope 2.0 ugrókötél
Könnyű anyagból, 

ergonómikus markolattal, 
állítható hosszal. [1255083]

csak 5.990,-

Gyerektermék

Gyerektermék

CT 210 szobabickli
Karbantartásmentes mágneses 
fékrendszerrel; 8 fokozatú kézi 
ellenállás-állítással, egyszerűen 
állítható kormánnyal és nyereggel. 
LCD kijelzővel. [1240005]

csak 59.990,-

Az ugrókötelezés fejleszti az 

állóképességet, koordinációt, 

egyensúlyt, javítja a tartást 

valamint erősíti a szív- és 

érrendszert és a felső testet.

Ugrókötelezés – trendi és hatékony mozgásforma

Változatos és hatékony 

mozgást tesz lehetővé 
valamint óvja 

a csuklóizületet.

Masszázshenger
Bemelegítéshez, nyújtáshoz, 
izomlazításhoz. Átmérő: 15 cm. [1236038]

csak 4.990,-

A masszázshengerrel 

megfelelően lehet az 

izmok merevségét és 

feszültségét oldani.

Ugrókötelezés – trendi és hatékony mozgásforma

5
A szórólapban meghirdetett fitnesz gépeink a Duna Plázában és az Alleéban található áruházainkban csak rendelésre kaphatók.
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Canoas gyerek kabát
Az Aquamax Elite technológia szél- és vízállóságot illetve 
optimális lélegzőképességet biztosít. Bélelt kabát mely a 
hideg napokon is melegen tart. [5672061, 5672059]

csak 14.990,-

Gyerek funkcionális aláöltözet
Nadrág és felső szettben. Melegen tart 
szánkózáskor, síeléskor vagy bármilyen kinti 
tevékenység során. Pizsamának is ideális. 
[7460024]

csak 2.990,- 
Felnőtt méretben is kapható [7480027]

csak 5.990,-

Collar férfi dzseki
Karcsúsított szabással ellátott részben 
toll, steppelt dzseki. [6480455]

csak 24.990,-

Down női dzseki
Karcsúsított szabással 
ellátott részben toll, 

steppelt dzseki. [6474252]

csak 24.990,-

Satumi gyerek polár felső
Puha, mikropolár anyagból, több 
színben. [7662171]

csak 2.490,-

A fekete színű modell 

csak felnőtt  

méretekben kapható

A rózsaszínű modell 

csak gyerek  

méretekben kapható

GYEREK- 
TERMÉKEK
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A Kids-Fit 
talpbetéttel

gyerekjáték a 
helyes méret 
kiválasztása

Tirano férfi bakancs
Időtálló dizájnnal. Kialakításával 
és strapabíróságával helyt áll téli 
körülmények között is. [3280221]

csak 9.990,-

Boat-Neck női felső
[6847365]

9.990,– helyett 4.990,-

Liam gyerek csizma
Jól tapadó, hőszigetelt talppal. 
[3260112]

csak 5.990,-

Claire női téli csizma
Meleg béléssel és csúszásmentes 
talppal. [3270164]

csak 7.990,-

Ridgerunner IV AQX gyerek sportcipő
Kényelmes sportcipő, vízálló Aquamax membránnal, 
praktikus gyorsfűzőrendszerrel. Kids-Fit talpbetéttel 
az ideális méret kiválasztásához. [3640040]

csak 7.990,-

Lea/Leo gyerek korcsolya
Kényelmes, 2 csatos korcsolya, kivehető 
béléssel és állítható méretekkel. 
[3330008, 3360028] 

Snow Time Kate női /Koby férfi sídzseki
Sportos sídzseki Aquabase Elite 3.3-as vízálló, szélálló és 
lélegző technológiával. Bélelt, hófogóval, szemüvegzsebbel 
és síbérlettartóval, levehető kapucnival. [8520269, 8510253]

19.990,– helyett 14.990,-

Tiller férfi szabadidőcipő
Szarvasbőr és vászon 
felsőrésszel készült félmagas 
szárú szabadidőcipő. [3468974]

csak 17.990,-

Graphic 
férfi kapucnis felső
Klasszikus kapucnis 

felső, 100% pamutból, elöl 
nyomott, kenguruzsebbel. 

[6886880]

27.990,– helyett 

16.990,-

Santiago AQX gyerek túracipő
Strapabíró bőrből és szellőző 
Cordura betétekkel készült túracipő; 
Aquamax membránja vízhatlan és 
szellőző. Jól tapadó, csúszásmentes 
talppal. [3490061] 

csak 12.990,-

Vízálló 

Aquamax membránnal

csak

9.990,-
NYERŐ ÁR

csak

9.990,-
NYERŐ ÁR



Allee (volt Buda Skála), 1117 Budapest, Október 23. u. 8–10, Tel.: 06 (1) 209 – 9099, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–22.00 Budaörs, a Kika mellett, Kinizsi utca 5/a, 2040 Budaörs Tel.: 06  (23)  428 – 681, 
Nyitva tartás: H–Sz: 9.00–20.00 Debrecen, Stop Shop - 4031 Debrecen, Kishatár út 1, Tel.:  06 (52) 530-503, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 9.00–20.00 Duna Plaza, 1138 Budapest, Váci út 
178, Tel.:  06 (1) 238 – 0530, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–20.00 Ferihegy, Market Central, 2220 Vecsés, Fő út 246–248, Tel.: 06 (29) 557 – 631, Nyitva tartás: H–P: 10.00–20.00, Sz: 9.00–20.00 Győr, 
Csipkegyári út 11, Duna Center, Tel.:  06  (96)  524 – 735, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–20.00 Kaposvár - Corso Üzletház, Achim András u. 4. - Tel.: 82/511 – 412, Nyitva tartás: H–P:  10.00–20.00, 
Sz:  9.00–20.00 Keszthely - Alphapark - 8360  Keszthely, Frech Miklós u. 2–4 - Tel.:  06 – 83/510 – 602, Nyitva tartás: H–Sz: 9.00–20.00 Nagykanizsa - Park Center - 8800  Nagykanizsa, 
Récsei u  26 – 28. - Tel.:  06 – 93/516 – 272, Nyitva tartás: H–P:  9.00–19.00, Sz: 9.00–18.00 Nyíregyháza - Stop Shop - 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 39/A, Tel.:  06 – 42/500 – 542, Nyitva tartás: 
H–P:  10.00–20.00, Sz:  9.00–20.00 Szombathely - Szombathely Center - 9700 Szombathely, Viktória u. 12. - Tel.:  06 – 94/505 – 242, Nyitva tartás: H–P:  9.00–20.00, Sz:  9.00–20.00 Veszprém 
- Stop  Shop - 8200  Veszprém - Tel.:  06 – 88/789 – 239, Nyitva tartás: H–P:  10.00–20.00, Sz: 9.00–20.00 Zalaegerszeg - Park  Center - 8900  Zalaegerszeg, Átkötő út 2. - Tel.: 06 – 92/533 – 105, 
Nyitva tartás: H–Sz: 9.00–20.00

Az akció 2015. 10. 14-től 2015. 10. 24-ig érvényes, a készlet erejéig. Előfordulhat, hogy egyes 
méretek az akciós termékekből a gondosan megtervezett készlet ellenére az akció időtartama 
alatt elfogynak. Szállítási késésből eredő esetleges áruhiány esetén helyettesítő termékről 
gondoskodunk. A nyomtatási hibákért és az árral kapcsolatos tévedésekért nem vállalunk 
felelősséget. A papír minőségétől függően előfordulhat színeltérés. Áraink forintban értendők és 
tartalmazzák az általános forgalmi adót. Csak háztartási mennyiséget szolgálunk ki. 
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Gyerektermék

csak

11.990, -
NYERŐ ÁR

csak

9.990,-
NYERŐ ÁR

csak

9.990,-
NYERŐ ÁR

csak

16.990,-
NYERŐ ÁR

csak

19.990,-
NYERŐ ÁR

9.990,– helye
tt

5.990,-
NYERŐ ÁR

Férfi kabát
Levehető kapucnival. 
[6480161]

T-LITE XI női/férfi 
szabadidőcipő
Kényelmes allround edzőcipő 
strapabíró bőrből és műbőrből. 
[3664249, 3662107] 

Snow Star Mathilda/Hannibal 
gyerek téli dzseki
Vízálló, meleg téli dzseki, 
hófogóval, több zsebbel. 
[8500187, 8500192]

Daily Twist Mid női / Park ST Mid 
férfi szabadidőcipő
Az új őszi NEO kollekcióból.
[3468893, 3462027]

Dubliner férfi dzseki
Vízálló, szélálló és lélegző 
dzseki, hegesztett varrásokkal, 
könnyű, gyorsan száradó 
béléssel. [4620068]

Impact Pro 900 squash ütő
Hobbijátékosok számára. 
Fejméret: 497 cm2; tömeg: 200 gramm; 
anyag: alumínium; tech nológia: V-Matrix, 
V-Lock Bridge, Stop Shock Sleeves. 
[1460153]

NYERŐ ÁR

csak

9.990,-
NYERŐ ÁR

csak

9.990,-
NYERŐ ÁR

csak

16.990,-
NYERŐ ÁR

csak

19.990,-
NYERŐ ÁR

9.990,– helye
tt

5.990,-
NYERŐ ÁR

csak

11.990, -


