
ALPINE PRO je přední český výrobce sportovního a outdoorového oblečení a obuvi. Má vlastní tým 
designerů, kteří za pomoci nejmodernějších materiálů, propracovaných střihů a důmyslných detailů 
připravují návrhy kolekcí pro všechny sportovní nadšence. O vysoké kvalitě produktů ALPINE PRO 
svědčí i to, že si tuto společnost v roce 2009 vybral pro dlouhodobou spolupráci Český olympijský tým 
a Český svaz biatlonu. ALPINE PRO tak od roku 2010 navrhuje a vyrábí speciální olympijské kolekce, 
jejichž témata vychází z kulturní historie ČR a jejího kulturního bohatství.

PÁNSKÉ BAVLNĚNÉ 
TRIKO S LÍMEČKEM
BESEW
•	materiál	je	příjemně	
 strukturovaný, měkký
 a pružný 
•	využijete	při	běžném
 nošení, sportu i ostatních
 aktivitách
•	polopřiléhavý	střih
•	100%	bavlna

PÁNSKÁ 
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
ARIN
•	vyrobena	z	funkčního
 materiálu s membránou
 SOFT SHELL WINDBARRIER
 a materiálovou úpravou DWR 
•	bunda	je	nepromokavá,
 paropropustná, větruodolná,
 pružná a hřejivá
•	vodní	sloupec	3

PÁNSKÁ FLEECOVÁ MIKINA
NERES

•	vyrobeno	z	hřejivého	a	krásně
 melírovaného materiálu
•	určena	na	každodenní	nošení
 ve městě a v přírodě
•	delší	taháček	na	zipu	pro
 snadnější manipulaci
•	100%	polyester

OUTDOOROVÝ BATOH
ZRAZI

•	vyroben	z	kvalitního,	lehce
 omyvatelného a velmi pevného
 materiálu
•	vybaven	hlavní	prostornou
 komorou se zapínáním na zip 
 a velkým množstvím menších 
 kapes a přihrádek
•	batoh	má	univerzální	využití	na	
 cestách po městě i na túrách 
 v přírodě 

399 Kč

1 185 Kč

826 Kč

750 Kč



V případě zájmu o zboží z letáku kontaktujte prosím svého obchodního zástupce. 
Platnost letáku je do 31. prosince 2021 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Tiskové a obrázkové chyby vyhrazeny.

smero-reklama.czeshop.smero.cz

PÁNSKÁ ZIMNÍ BUNDA
GAREN
•	zaujme	kombinací	barev
 i bezchybným zpracováním
•	určena	do	města,	do	přírody
 i na sportovní aktivity
•	100%	polyamid

MULTIFUNKČNÍ BATOH 
MAGITE

•	dokonale	poslouží	ve	městě 
 i v přírodě
•	vyroben	z	kvalitního,	lehce 
 omyvatelného a velmi 
 pevného materiálu, který je 
 navíc krásně potištěný
•	vybaven	hlavní	prostronou 
 komorou a polstrovanou 
 přihrádkou, do které můžete 
 bezpěčně uložit tablet, 
	 telefon	i	notebook	
•	objem	35	l

OUTDOOROVÝ SPACÁK 
OCERE

•	tvar	mumie	OCERE	dobře 
 poslouží nejen při  
 kempování a letní turistice,  
 a to i v chladném počasí
•	zajistí	komfort	až	do	 
	 venkovní	teploty	5	°C
•	délka	220	cm,	šířka	50	–	80	cm	
•	100%	polyester

KEMPING DEKA 
LOMERE

•	využijete	při	kempingu 
 v přírodě, na zahradě anebo 
 na pláži u vody
•	deka	se	dá	snadno	složit 
	 (rozměr	35	×	25	cm) 
 a díky uchu a suchému zipu 
 i snadno přenášet
•	rozměr	rozložené	deky 
	 170	×	130	cm	
•	svrchní	vrstva	 
	 100%	polyester/fleece, 
 spodní vrstva 
	 100%	polyethylen

PÁNSKÁ ZIMNÍ BUNDA
S KAPUCÍ 
WENAT
•	určena	do	města,	do	přírody
 i na sportovní aktivity
•	100%	nylon

PÁNSKÁ MIKINA
TEGAN
•	vyrobena	z	měkkého 
 a krásně melírovaného 
 materiálu
•	mikina	je	polopřiléhavého 
 střihu, rukávy i spodní část 
 jsou lemované a kapuce 
 jednoduše stahovatelná 
 šňůrkou 
•	60	%	bavlna,	40	%	polyester

1 652 Kč

820 Kč

700 Kč 380 Kč

1 652 Kč

580 Kč


