
Świąteczny
Prezentownik



Kto już napisał list do Świętego Mikołaja? 

Jeszcze nie?! 

 

Mamy więc dla was małą prezentową ściągawkę. 

W „Świątecznym Prezentowniku” znajdziecie propozycje

świątecznych upominków w różnych przedziałach cenowych. 

 

Podeślijcie link Świętemu Mikołajowi, 

żeby wiedział, co wam przynieść! 



ATTIQ | SKARPETY COMPRESS TRAIL BLUE

Kompresyjna skarpeta do biegania Compress Trail została
zaprojektowana i stworzona z myślą o długim bieganiu, po
zróżnicowanym terenie. 

Ergonomiczny kształt i podział skarpet biegowych na lewą i
prawą zapewnia optymalne dopasowanie do stóp. Wysokie
mankiety chronią przed uszkodzeniem nogi przez
kamienie. Ze względu na swoje właściwości kompresyjne
szczególnie zwiększają regenerację wysiłkową i powodują,
że nasze nogi podczas długich biegów mniej odczuwają
zmęczenie i dyskomfort. 

Wypukłe elementy konstrukcyjne (kropki) zlokalizowane
pod stopą i nad piętą dystansują nogę dzięki czemu
wspomagamy przepływ powietrza między stopą a butem.
Pełnią one również rolę masującą, zapobiegają
przesuwaniu się stopy podczas zbiegów i chronią przed
powstawaniem odcisków i otarć. 

Ryszard Kaja – polski malarz, grafik i scenograf. 
Projektował ilustracje książkowe, programy teatralne, katalogi i

przede wszystkim plakaty. Plakat Ryszarda Kai do wystawy w

Pigasusie (luty 2010) znalazł się wśród 100 najlepszych plakatów

Niemiec, Austrii i Szwajcarii roku 2010. 

Był twórcą ponad 150 scenografii do spektakli teatralnych,

baletowych, operowych i telewizyjnych oraz kilku filmów.

Pracował na większości scen operowych w kraju oraz za granicą. 

Znany jest także jako twórca popularnego cyklu Plakat Polska,

mającego za temat miejscowości i regiony Polski. Na specjalne
zamówienie zaprojektował również plakat dla Łemkowyna Ultra
Trail 2018. Zmarł w Legnicy w 2019 r. 

Format plakatu: B1 (68 x 98 cm) / Papier 250 g, kreda mat

Plakat pakowany jest w tubę. 

PLAKAT AUTORSTWA RYSZARDA KAJI
ŁEMOKWYNA ULTRA-TRAIL 2018

CENA: 29,00 ZŁ

WWW.SKLEP.ULTRALEMKOWYNA.PL

CENA:  39 ZŁ 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: 
WWW.ATTIQ.NET

https://sklep.ultralemkowyna.pl/pl/p/Plakat-Ryszarda-Kai-LUT/137
https://attiq.net/do-biegania/1117-2157-skarpeta-biegowa-compress-trail-blue.html#/60-rozmiar_skarpet-37_41
https://sklep.ultralemkowyna.pl/pl/p/Plakat-Ryszarda-Kai-LUT/137
https://attiq.net/do-biegania/1117-2157-skarpeta-biegowa-compress-trail-blue.html#/60-rozmiar_skarpet-37_41
https://attiq.net/do-biegania/1117-2157-skarpeta-biegowa-compress-trail-blue.html#/60-rozmiar_skarpet-37_41
https://attiq.net/do-biegania/1117-2157-skarpeta-biegowa-compress-trail-blue.html#/60-rozmiar_skarpet-37_41


CENA: 49,90 ZŁ

„ODDECH. NAUKOWE POSZUKIWANIA UTRACONEJ SZTUKI”

„DROGA ICEMANA. METODA WIMA HOFA. CWICZENIA
ODDECHOWE, TRENING Z ZIMNEM ORAZ PRACA Z UMYSŁEM"

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: 
WWW.GALAKTYKA.COM.PL

Droga Icemana to książka legendarnego Wima Hofa –
holenderskiego rekordzisty i guru sprawności fizycznej.
Hof, znany również jako Iceman, do perfekcji opanował
kontrolowanie swojego organizmu i wypracował
ponadprzeciętną odporność na niskie temperatury. Jego
niekonwencjonalne metody treningowe pozwalają na
osiąganie spektakularnych wyników oraz znaczne
zwiększenie wydolności ciała, nic więc dziwnego że
przyciągają rzesze zwolenników.
Udowodniono naukowo, że legendarna metoda Wima Hofa
przynosi wymierne rezultaty: podnosi poziom energii,
poprawia krążenie, łagodzi stres i pozytywnie wpływa na
jakość snu, poprawia koncentrację i siłę woli, wzmacnia
układ odpornościowy i całe ciało, skutecznie zwalcza wiele
chorób. Droga Icemana stanowi kompendium wiedzy na
temat technik opracowanych przez Hofa, które stosuje
zarówno podczas szkoleń, jak i na co dzień.

CENA: 39,90 ZŁ

Nieważne, co jemy, ile ćwiczymy i jak silne są nasze geny, jeśli nie

oddychamy prawidłowo. Współczesne badania naukowe pokazują, że

nawet niewielkie zmiany w sposobie, w jaki robimy wdech i wydech,

mogą przyczynić się do poprawy wydolności organizmu i osiąganych

wyników sportowych oraz do lepszego funkcjonowania narządów

wewnętrznych, pomóc w pozbyciu się chrapania, astmy i chorób

autoimmunologicznych, a nawet wyprostować dotknięty skoliozą

kręgosłup. Nic z tego nie powinno być możliwe, a jednak jest.

Bazując na doświadczeniach różnych kultur oraz na najnowszych,

przełomowych badaniach z zakresu pulmonologii, psychologii,

biochemii i fizjologii człowieka, James Nestor wywraca do góry

nogami wszystko to, co wydawało nam się, że wiemy o najbardziej

podstawowej funkcji biologicznej organizmu. 

/

WIM HOF, KOEN DE JONG

JAMES NESTOR

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: 
WWW.GALAKTYKA.COM.PL

https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/droga-icemana-metoda-wima-hofa-cwiczenia-oddechowe-trening-z-zimnem-oraz-praca-z-umyslem-
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/oddech-naukowe-poszukiwania-utraconej-sztuki
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/oddech-naukowe-poszukiwania-utraconej-sztuki
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/oddech-naukowe-poszukiwania-utraconej-sztuki
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/oddech-naukowe-poszukiwania-utraconej-sztuki
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/droga-icemana-metoda-wima-hofa-cwiczenia-oddechowe-trening-z-zimnem-oraz-praca-z-umyslem-
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/droga-icemana-metoda-wima-hofa-cwiczenia-oddechowe-trening-z-zimnem-oraz-praca-z-umyslem-
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/droga-icemana-metoda-wima-hofa-cwiczenia-oddechowe-trening-z-zimnem-oraz-praca-z-umyslem-


ASICS | MASKA 

Maska Face Cover to osłona na twarz, która ma

wygodny krój. Zapewnia wygodę, ponieważ jest

przestrzenna, a ponadto pomaga zapobiegać

przedostawaniu się zarazków drogą kropelkową,

jednocześnie pozwalając swobodnie oddychać. 

Wykonana jest z miękkiej dzianiny o właściwościach

szybkoschnących. Po środku maski znajduje się

również drucik z żywicy, który nadaje jej kształt i

zapewnia przestrzeń między maseczką a ustami

podczas oddychania. Dodatkowo maska wyposażona

jest w elastyczne paski na uszy, które pozwolą jeszcze

lepiej dopasować ją do głowy.

CENA: 52 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:
WWW.ASICS.COM/PL

Trzej niezwykli sportowcy stworzyli wyjątkowy poradnik

zawierający naukowe fakty, wyniki badań, a także techniki i

strategie, dzięki którym przeniesiesz swoją wytrzymałość na

zdecydowanie wyższy poziom. "Pod górę" to wyjątkowe

kompendium dla biegaczy górskich, ultramaratończyków oraz

skialpinistów. Porady w nim zawarte wynikają nie tylko z

wieloletniego doświadczenia w szybkim poruszaniu się w

trudnym terenie, ale też z wiedzy o tym, co nauka mówi o

funkcjonowaniu ludzkiego organizmu.

Steve House i Scott Johnston nieraz udowodnili już swoje

kompetencje w obu tych obszarach. Wspierani przez jednego z

najwybitniejszych sportowców wytrzymałościowych naszych

czasów – ultramaratończyka Kíliana Jorneta – oraz wielu

innych znakomitych zawodników, w przystępny sposób

wyjaśniają zarówno złożoność treningu w sportach górskich

oraz wytrzymałościowych, jak i jego specyfikę. 

"POD GÓRE. TRENING DLA BIEGACZY I SKITOUROWCÓW"

CENA: 69,90 ZŁ

STEVE HOUSE, SCOTT JOHNSTON, KILIAN JORNET

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: 
WWW.GALAKTYKA.COM.PL

https://www.asics.com/pl/pl-pl/face-cover/p/3033B447-002.html
https://www.asics.com/pl/pl-pl/face-cover/p/3033B447-002.html
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/pod-gore-trening-dla-biegaczy-i-skitourowcow
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/pod-gore-trening-dla-biegaczy-i-skitourowcow
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/pod-gore-trening-dla-biegaczy-i-skitourowcow
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/pod-gore-trening-dla-biegaczy-i-skitourowcow


BRUBECK | CZAPKA MERINO #WSPIERAMGOPR

"LWICE TRENUJĄ INACZEJ"

CENA: 69,99 ZŁ

Termoaktywna czapka z wełną owiec merynosów

australijskich, posiada naturalne właściwości

termoaktywne, które idealnie sprawdzą się w chłodne dni.

Jest miękka, delikatna w dotyku, a jej bezszwowa

konstrukcja pozwoli czapce dopasować się do kształtu

głowy. Sprawnie odprowadzi wytworzoną wilgoć na

powierzchnię dzianiny oraz zapewni komfort cieplny przy

niskich temperaturach. Jest hipoalergiczna i

bakteriostatyczna. Poradzi sobie we wszystkich

aktywnościach na świeżym powietrzu gdy za oknem

termometr pokaże niską temperaturę. 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE 
WWW. BRUBECK.PL 

STACY T. SIMS, SELENE YEAGER

Większość planów treningowych i dietetycznych
opracowano z myślą o mężczyznach. Nic więc
dziwnego, że tak wiele kobiet z trudem wykorzystuje
swój potencjał. „Lwice trenują inaczej” to
przewodnik stworzony specjalnie dla aktywnych
kobiet. Dzięki niemu nauczysz się, jak dostosować
żywienie, nawadnianie i treningi tak, aby
współdziałać z własną fizjologią.

Doktor Stacy T. Sims, fizjolog wysiłku i dietetyk,
podpowie ci, co zrobić, by zostać biohakerką
własnego ciała i mieć jak najlepsze wyniki sportowe.
Bez względu na to, jaki rodzaj aktywności uprawiasz
– bieganie, kolarstwo, sporty terenowe, triathlon –
ta książka jest dla ciebie, jeśli chcesz, by twoje ciało
było zdrowsze i sprawniejsze.

CENA: 79,90 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: 
WWW.GALAKTYKA.COM.PL

Kupując termoaktywną czapkę z limitowanej serii
wspierasz GOPR. Cały dochód z jej sprzedaży marka
Brubeck przekazuje Fundacji GOPR. 

https://brubeck.lpages.co/brubeck_fundacja_gopr_czapki/
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/lwice-trenuja-inaczej-jak-dopasowac-diete-i-aktywnosc-fizyczna-do-kobiecej-fizjologii
https://brubeck.lpages.co/brubeck_fundacja_gopr_czapki/
https://brubeck.lpages.co/brubeck_fundacja_gopr_czapki/
https://brubeck.lpages.co/brubeck_fundacja_gopr_czapki/
https://brubeck.lpages.co/brubeck_fundacja_gopr_czapki/
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/lwice-trenuja-inaczej-jak-dopasowac-diete-i-aktywnosc-fizyczna-do-kobiecej-fizjologii
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/lwice-trenuja-inaczej-jak-dopasowac-diete-i-aktywnosc-fizyczna-do-kobiecej-fizjologii
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/lwice-trenuja-inaczej-jak-dopasowac-diete-i-aktywnosc-fizyczna-do-kobiecej-fizjologii


PLECAK COLUMBIA LIFESTYLE DAYPACK 25L

CZAPKA TRUCKERKA "RUNNING"

CENA: 89 ZŁ

Plecak marki Columbia o pojemności

25 l sygnowany dodatkowo logo

Łemkowyna Ultra Trail sprawdzi się

nie tylko na krótkiej wycieczce, lecz

także – dzięki kieszeni na laptopa –

będzie idealnym rozwiązaniem do

pracy. Idealny prezent dla wszystkich

fanów Łemkowyny. 

Czapka Truckerka "Running" to propozycja zarówno dla

biegających pań, jak i panów. Czapka dostępna w rozmiarze

unisex, uszyta została z miękkiego poliestru. Posiada płaski,

sztywny daszek oraz siatkowy tył. 

CENA: 59,00 ZŁ
NAPISZ NA OFFICE@RUNANDTRAVEL.PL

WWW.SKLEP.ULTRALEMKOWYNA.PL

https://sklep.ultralemkowyna.pl/pl/p/Plecak-Columbia-Lifestyle-Daypack-25L/152
https://sklep.ultralemkowyna.pl/pl/p/Plecak-Columbia-Lifestyle-Daypack-25L/152
https://sklep.ultralemkowyna.pl/pl/p/Plecak-Columbia-Lifestyle-Daypack-25L/152


ATTIQ | REKAWICZKI POWER STRETCH POLARTEC

ATTIQ | CZAPKA POLARTEC MOUNTAIN TRAIL 

Uniwersalne i lekkie rękawiczki sportowe Power Stretch

Polartec zostały wykonane z Power Stretch firmy Polartec.

Cechuje je duża wytrzymałość, odporność na ścieranie, co

sprawia, że doskonale sprawdzą się w trekkingu, turystyce,

bieganiu, narciarstwie biegowym, jazdy na rowerze,

wspinaniu.

Materiał Power Stretch Polartec posiada dwie

współpracujące ze sobą warstwy: na zewnątrz warstwa z

dodatkiem nylonu, która jest trwała i odporna na wiatr oraz

przetarcie, wewnętrzna warstwa utrzymująca suchy, ciepły i

komfortowy mikroklimat. Rękawiczki są oddychające i nie

ograniczają przepływu pary wodnej do kolejnych warstw. 

CENA: 89 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: 
WWW.ATTIQ.NET

Ciepła czapka z wełny i Power Strech Polartec

zapewnia komfort cieplny i wygodę podczas

noszenia. Ciekawe, żywe kolory i dobrze dobrane

materiały sprawiają, że jest dodatkowo modna i

praktyczna.

Zewnętrzna część czapki Mountain Trail

wykonana jest z wełny, która doskonale

termoizoluje głowę i chroni przed zimnem. Akryl

poza wspomaganiem izolacji nadaje czapce

miękkość i ułatwia jej pranie oraz konserwację.

Poliamid wspomaga odprowadzanie wilgoci. 

CENA: 89 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: 
WWW.ATTIQ.NET

/

https://attiq.net/mezczyzna/1150-2255-rekawiczki-power-stretch-polartec.html#/32-rozmiary-s
https://attiq.net/nowosci/1186-czapka-polartec-mountain-trail-navy-orange.html
https://attiq.net/nowosci/1186-czapka-polartec-mountain-trail-navy-orange.html
https://attiq.net/mezczyzna/1150-2255-rekawiczki-power-stretch-polartec.html#/32-rozmiary-s
https://attiq.net/mezczyzna/1150-2255-rekawiczki-power-stretch-polartec.html#/32-rozmiary-s
https://attiq.net/mezczyzna/1150-2255-rekawiczki-power-stretch-polartec.html#/32-rozmiary-s
https://attiq.net/nowosci/1186-czapka-polartec-mountain-trail-navy-orange.html
https://attiq.net/nowosci/1186-czapka-polartec-mountain-trail-navy-orange.html
https://attiq.net/nowosci/1186-czapka-polartec-mountain-trail-navy-orange.html


STANCE | SKARPETY 

TRENING WYTRZYMAŁOSCIOWY

Stance to kalifornijska marka produkująca oryginalne
skarpety - miniaturowe dzieła sztuki. Marka posiada dwie
równorzędne kolekcje - PERFORMANCE oraz CASUAL.
Kolekcja Performance przeznaczona jest dla branży
outdoor (hike, run, bike, training oraz snow). W ramach
kategorii outdoor marka tworzy trzy wysokiej jakości
kolekcje Hike, Hike light oraz Trek z wykorzystaniem
najwyższej jakości włókien merino. 
Najlepsze w produktach Stance nie są jedynie zwariowane
kolory czy wzory. To technologie, które w nich
zastosowano. INFIKNIT to zastrzeżona przez Stance
mieszanka włókien nylonowych, wplecionych w obszary
najbardziej narażone na tarcie, takie jak pięta i palce.
FEEL 360 to opantentowane przez Stance
termoregulacyjne i antybakteryjne włókno, które
dopasowuje się do stopy i zapewnia maksimum świeżości
oraz komfortu podczas użytkowania. BUTTER BLEND™
to zastrzeżona przez Stance mieszanka przędzy z
wodorostów i bawełny Pima, pozyskiwanych w sposób
zrównoważony. Materiał ten to jedna z kluczowych
innowacji wykorzystywanych przez markę – jedwabiście
gładki materiał, który zapewnia najwyższą miękkość. 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE
WWW.8A.PL

PHILIP MAFFETONE

Jesteś biegaczem, kolarzem, pływakiem, narciarzem

biegowym lub innym sportowcem pragnącym zwiększyć

swoją wytrzymałość? Jeżeli tak, to Trening

wytrzymałościowy jest właśnie dla ciebie.

Philip Maffetone przedstawia rzetelną wiedzę na temat

tego, jak osiągnąć optymalny potencjał sportowy i przez

lata cieszyć się zdrowiem oraz unikać kontuzji. Jego

zindywidualizowane podejście to unikalny system

dopracowywany przez trzy dekady szkolenia i leczenia

sportowców – od amatorów do zawodowców, a nawet

mistrzów świata.

CENA: 89,90 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:
WWW.GALAKTYKA.COM.PL

/

https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/trening-wytrzymalosciowy-jak-budowac-maksymalna-wydolnosc-i-szybkosc-bez-przetrenowania-i-kontuzji
https://8a.pl/stance
https://www.galaktyka.com.pl/sport-i-rekreacja/trening-wytrzymalosciowy-jak-budowac-maksymalna-wydolnosc-i-szybkosc-bez-przetrenowania-i-kontuzji


CENA: 99 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:
WWW.ATTIQ.NET

ATTIQ | PAS BIEGOWY

Pas Attiq został wykonany z czterech rodzajów

materiałów. Zewnętrzna część pasa to

elastyczna lycra i odporny na rozciągnięcia i

piling poliester (w miejscu otworów do kieszeni

pasa). Wewnętrzna część pasa została

wykonana z elastycznej, miłej w dotyku siatki

(niepodrażniającej skóry) i w miejscu bioder z

lycry z nadrukowanym siliconem, która

zapobiega podciąganiu i zsuwaniu się pasa w

dół. Stabilność pasa wspomaga możliwość

dodatkowej regulacji szerokości pasa przez

wewnętrzne sznurki.

Dolna i górna część pasa wykończono

elastyczną gumą. Pas posiada sznurki

umożliwiające umieszczenie numeru

startowego oraz system przechowywania

kijków biegowych (taśmy z klamrami). 

CENA: 92 ZŁ

SALCO SPORT THERAPY 

Czy jesteś sztuczna? Czy jesteś sztuczny? Nie, jesteś stworzony przez naturę, tak samo jak sole Salco Therapy.
Nasza terapia to unikalny kompleks minerałów sprzed kilkunastu milionów lat.
Nasza terapia to naturalne oleje, olejki eteryczne i substancje pielęgnacyjne.
Kąpiel solankowa Salco Therapy aktywuje układ odpornościowy, przyspiesza procesy oczyszczania ciała z toksyn,
odżywia, regeneruje i relaksuje.
Po prostu spróbuj… Jesteś owocem tej samej planety - Ziemi.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:
WWW.SALCOSKLEP.PL

3KG + FIT&BODY 3KG + AROMA 3KG
 

https://attiq.net/do-biegania/1128-2270-pas-biegowy-meski.html#/65-rozmiary_pasy_biegowe-s_m
https://salcosklep.pl/produkt/sst-3kg-sst-fitbody-3kg-sst-aroma-3kg/
https://attiq.net/do-biegania/1128-2270-pas-biegowy-meski.html#/65-rozmiary_pasy_biegowe-s_m
https://salcosklep.pl/produkt/sst-3kg-sst-fitbody-3kg-sst-aroma-3kg/


SALOMON | NSO LONG RUN CREW

ASICS | OPASKA NA GŁOWE LITE SHOW

Opaska chroni uszy przed zimnem podczas

treningu biegowego w chłodne dni. Opaska na

uszy z technologią LITE-SHOW™

zapewniającą lepszą widoczność w warunkach

słabego oświetlenia.

Inspiracją do stworzenia modelu NSO LONG

RUN była japońska filozofia zen i jej dążenie

do harmonii. 

Skarpety powstały we współpracy z François

D’Haenenem, zawodnikiem startującym w

biegach w terenie na dystansie ultra. 

Przeznaczone są do długich, intensywnych

biegów w trudnym technicznie terenie:

oferują większe wsparcie, ograniczają

zmęczenie i sprawiają, że stopy nie

przesuwają się w bucie. 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE
WWW.SALOMON.PL

CENA: 129 ZŁ

CENA: 105 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:
WWW.ASICS.COM/PL

/

https://www.asics.com/pl/pl-pl/lite-show-ear-cover/p/3013A610-002.html?size=OS
https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/product/nso-long-run-20.html#color=46929
https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/product/nso-long-run-20.html#color=46929
https://www.asics.com/pl/pl-pl/lite-show-ear-cover/p/3013A610-002.html?size=OS


ASICS | REKAWICZKI LITE SHOW 

ASICS | CZAPKA LITE SHOW BEANIE 

Rękawiczki LITE-SHOW™ GLOVES

idealnie nadają się na trening biegowy,

kiedy na zewnątrz zrobi się chłodno. Są

miękkie w dotyku i zostały ozdobione

odblaskowymi elementami, aby zapewnić

lepszą widoczność podczas treningu po

zmroku.

CENA: 130 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:
WWW.ASICS.COM/PL

Czapka Beanie ma dopasowany

fason i została uszyta z dzianiny,

dzięki czemu jest idealna na treningi

biegowe w różnych warunkach

pogodowych. Zastosowano w niej

także technologię LITE-SHOW™,

aby poprawić widoczność w

warunkach słabego oświetlenia. 

CENA: 130 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:
WWW.ASICS.COM/PL

/

https://www.asics.com/pl/pl-pl/lite-show-gloves/p/3013A611-002.html
https://www.asics.com/pl/pl-pl/lite-show-gloves/p/3013A611-002.html
https://www.asics.com/pl/pl-pl/lite-show-beanie/p/3013A613-002.html?size=OS
https://www.asics.com/pl/pl-pl/lite-show-gloves/p/3013A611-002.html
https://www.asics.com/pl/pl-pl/lite-show-beanie/p/3013A613-002.html?size=OS


HYDRO FLASK | KUBEK FLASK COFFE
MUG 354 ML

HYDRO FLASK | TERMOS FOOD JAR 354 ML

Kubek termiczy Hydro Flask posiada miękkie w dotyku

wykończenie Soft Touch. Izolacja TempShield ™

pozwoli cieszyć Ci się ciepłym napojem przez wiele

godzin. Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej 18/8

Pro-Grade. Honeycomb Insulation™: to unikalna

konstrukcja zakrętki, która uszczelnia butelkę i dba o

utrzymywanie temperatury płynu. 

CENA: 139,90 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE 
WWW.SUPERSKLEP.PL

Termos Hydro Flask jest przeznaczony do przechowywania żywności i całkowicie bezpieczny - wolny od bisfenolu A
i ftalanów – szkodliwych związków chemicznych, używanych do produkcji plastiku. Co więcej, termos wykonano
ze stali nierdzewnej, która nie zachowuje aromatów i nie przenosi smaków, dzięki czemu nie musisz się martwić o
posmak wczorajszego posiłku w dzisiejszym lunchu.

CENA: 179 ZŁ SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW.TATERNIK-SKLEP.PL

https://supersklep.pl/i308346-kubek-hydro-flask-coffe-mug-354ml-clementine
https://supersklep.pl/i308346-kubek-hydro-flask-coffe-mug-354ml-clementine
https://taternik-sklep.pl/termos-hydro-flask-food-jar-354-ml.html
https://taternik-sklep.pl/termos-hydro-flask-food-jar-354-ml.html
https://supersklep.pl/i308346-kubek-hydro-flask-coffe-mug-354ml-clementine
https://supersklep.pl/i308346-kubek-hydro-flask-coffe-mug-354ml-clementine
https://supersklep.pl/i308346-kubek-hydro-flask-coffe-mug-354ml-clementine
https://taternik-sklep.pl/termos-hydro-flask-food-jar-354-ml.html


BRUBECK | TERMOAKTYWNA
DAMSKA BLUZA THERMO

SALOMON | WINTER SPORTS MASK 

CENA: 154,49 ZŁ

Termoaktywny longsleeve z długim rękawem

dedykujemy wszystkim miłośnikom biegania zimą,

nart czy snowboardu. Bluza Thermo marki Brubeck

została wykonana z funkcyjnych mikrowłókien dzięki

temu nie tylko zapewni ona optymalną temperaturę

ciała na stoku czy trasie, ale również pozwoli Twojej

skórze zachować uczucie suchości i świeżości

przez cały dzień. Produkt dopasuje się do sylwetki nie

krępując przy tym ruchów. Wraz z legginsami

termoaktywnymi tworzą komplet, który zadba o

Ciebie w najbardziej niesprzyjających zimowych

warunkach co sprawa, że staje się idealnym wyborem

na prezent. 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE 
WWW. BRUBECK.PL 

Model WINTER SPORTS MASK stanowi połączenie
naszego doświadczenia outdoorowego i
zaawansowanych technologicznie materiałów.
Świetnie sprawdzi się na stoku i podczas zimowych
dojazdów do pracy. Ta lekka maska ułatwia
oddychanie i zapobiega gromadzeniu się wilgoci.
Dzięki rozwiązaniom przystosowanym do jazdy na
nartach idealnie nadaje się na stok. Ponadto ma
zintegrowany komin, który utrzymuje ciepło.
Zatrzymuje ponad 90% cząstek. 

CENA: 169,90 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE
WWW.SALOMON.PL

https://brubeck.pl/produkt/termoaktywna-damska-bluza-narciarska-thermo/
https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/product/winter-sports-mask.html#color=50326
https://brubeck.pl/produkt/termoaktywna-damska-bluza-narciarska-thermo/
https://brubeck.pl/produkt/termoaktywna-damska-bluza-narciarska-thermo/
https://brubeck.pl/produkt/termoaktywna-damska-bluza-narciarska-thermo/
https://brubeck.pl/produkt/termoaktywna-damska-bluza-narciarska-thermo/
https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/product/winter-sports-mask.html#color=50326


HYDRO FLASK | BUTELKA TERMICZNA

CIELE | CZAPKA GO CAP SC SPECIALIZED 

CENA: 199 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: 
WWW.PANPABLO.PL

Temperatura, smak i transport! Unikalna kombinacja tych

trzech czynników sprawia, że Hydro Flask jest czymś

więcej niż zwykłą butelką czy bidonem na wodę. I za

każdym razem dostarcza nam oczekiwanego orzeźwienia!

Korzystanie z Hydro Flask ma również aspekt

ekologiczny, gdyż ograniczamy użytkowanie plastikowych

butelek, a co za tym idzie, generujemy mniej śmieci. 

W każdym produkcie marki Hydro Flask zastosowano

technologię TempShield™, czyli izolowaną próżniowo

podwójną ściankę, która chroni temperaturę napoju.

Zimne napoje utrzymują swoją temperaturę nawet do

24h, ciepłe do 12h, a gorące do 6h. Każdy produkt Hydro

Flask wykonany jest ze stali nierdzewnej 8/18. Technologia

TempShield™ zapewnia produktom najniższą możliwą

wagę i najcieńszy profil butelki izolacyjnej dostępnej na

rynku. 

Czapka z daszkiem do biegania kanadyjskiej marki

Ciele Go Cap SC Specialized wykonana została z

materiału w technologii COOLwick™. Gwarantuje

on odprowadzanie wilgoci powstającej przy skórze

na zewnętrzną warstwę materiału. Użyto także

materiał zawierający włókna marki Repreve -

wiodącego producenta przędzy pozyskiwanej w stu

procentach w procesie recyklingu. Przedni oraz

tylny panel, a także lekko wygięty daszek czapki

zapewniają ochronę przed promieniowaniem

ultrafioletowym na poziomie UPF40+.

CENA: 179,99 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW.8A.PL

https://panpablo.pl/product-pol-26981-Butelka-Termiczna-Hydro-Flask-Standard-Mouth-Flex-Cap-and-Boot-621ml-Geyser.html
https://8a.pl/czapka-do-biegania-ciele-go-cap-sc-specialized-red-rocks
https://8a.pl/czapka-do-biegania-ciele-go-cap-sc-specialized-red-rocks
https://panpablo.pl/product-pol-26981-Butelka-Termiczna-Hydro-Flask-Standard-Mouth-Flex-Cap-and-Boot-621ml-Geyser.html
https://panpablo.pl/product-pol-26981-Butelka-Termiczna-Hydro-Flask-Standard-Mouth-Flex-Cap-and-Boot-621ml-Geyser.html
https://panpablo.pl/product-pol-26981-Butelka-Termiczna-Hydro-Flask-Standard-Mouth-Flex-Cap-and-Boot-621ml-Geyser.html
https://8a.pl/czapka-do-biegania-ciele-go-cap-sc-specialized-red-rocks


SALOMON | RS THERMOBELT

Model Cascade od Mons Royale to ciepła koszulka
wełniana wykonana z Merino Flex 200. Wydajna
bielizna termoaktywna jest elastyczna w 4
kierunkach, posiada otwory na kciuki i skutecznie
reguluje temperaturę Twojego ciała.

Nie są Ci obce narty biegowe? 

RS THERMOBELT to klasyczny pas

narciarski na napoje cieszący się

niegasnąca popularnością. Idealnie

dopasowuje się do każdego narciarza,

pomieści 700 ml napojów i zapewnia

łatwy dostęp. Dodatkowa, duża

przegroda zabezpiecza rzeczy osobiste

podczas treningu.

MONS ROYALE | KOSZULKA DAMSKA CASCADE
MERINO FLEX 200 1/4

CENA: 479 ZŁ
SZCZEGÓŁY NA STRONIE
WWW.TATERNIK-SKLEP.PL

CENA: 199 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE
WWW.SALOMON.COM

https://taternik-sklep.pl/koszulka-damska-mons-royale-cascade-merino-flex-200-1-4-zip.html
https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/product/rs-thermobelt.html#color=38982
https://taternik-sklep.pl/koszulka-damska-mons-royale-cascade-merino-flex-200-1-4-zip.html
https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/product/rs-thermobelt.html#color=38982


Kapelusz kanadyjskiej marki Ciele, która znana jest
ze sportowych nakryć głowy. Ciele to również
marka, która stara się maksymalnie redukować
poliester na rzecz tkanin z odzysku. Ponad 80%
produkowanych przez nich czapek jest uszytych z
poliestru Repreve - wysokiej jakości,
certyfikowanego włókna z recyklingu powstałego z
odpadów pokonsumenckich, w szczególności
plastikowych butelek PET.

SALOMON | TORBA OUTLIFE DUFFEL 25
 

Stworzona z myślą o użyteczności torba o pojemności 25

litrów będzie idealnym towarzyszem krótkich przygód w

mieście i nie tylko. Łatwy dostęp sprawia, że zawsze masz

pod ręką swoje najpotrzebniejsze przedmioty. Dodaliśmy

także trwałą tkaninę ripstop (nie zawiera PFC), metalowe

klamry i wytrzymałe wodoszczelne zamki, dzięki czemu

torba posłuży Ci przez długi czas.

CIELE | KAPELUSZ BUCKET HAT BADGE ALLOVER
ZEBRA LALA

CENA: 399 ZŁ

CENA: 249 ZŁ

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: 
WWW.PANPABLO.PL

SZCZEGÓŁY NA STRONIE
WWW.SALOMON.PL

https://panpablo.pl/product-pol-27239-Kapelusz-Ciele-Bucket-Hat-Badge-Allover-Zebra-Lala.html
https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/product/outlife-duffel-25.html#color=46509
https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/product/outlife-duffel-25.html#color=46509
https://panpablo.pl/product-pol-27239-Kapelusz-Ciele-Bucket-Hat-Badge-Allover-Zebra-Lala.html
https://panpablo.pl/product-pol-27239-Kapelusz-Ciele-Bucket-Hat-Badge-Allover-Zebra-Lala.html
https://panpablo.pl/product-pol-27239-Kapelusz-Ciele-Bucket-Hat-Badge-Allover-Zebra-Lala.html
https://www.salomon.com/pl-pl/shop-emea/product/outlife-duffel-25.html#color=46509


Model ten jest przeznaczony dla biegaczy, którzy oczekują doskonałej wytrzymałości, ochrony i przyczepności podczas
biegów w terenie. Unowocześniona wersja butów ma cholewkę GORE-TEX™, która pomaga stopom zachować suchość
podczas biegu po mokrych nawierzchniach. Komfort zapewnia także podeszwa środkowa w technologii
FLYTEFOAM™, która współdziała z technologią amortyzacyjną GEL™ w obszarze pięty. System wsparcia DUOMAX™ w
postaci sztywniejszej pianki o większej gęstości pomaga zmniejszyć wyraźne przechylenie stopy do wewnątrz
(nadpronację), jednocześnie poprawiając stabilność. Bieżnik z wypustkami, wykonany z gumy ASICSGRIP™ zwiększa
przyczepność na śliskich nawierzchniach.

COLUMBIA | ESCAPE ASCENT 

CENA: 670 ZŁ
SZCZEGÓŁY NA STRONIE:

WWW.ASICS.COM/PL

ASICS | GEL-TRABUCO™ 9 G-TX

CENA: 559,99  ZŁ
SZCZEGÓŁY NA STRONIE:

WWW.SKLEP-COLUMBIA.PL

Escape Ascent wykorzystuje innowacyjne technologie, których zadaniem jest zagwarantowanie bezpiecznej i
komfortowej aktywności w terenie. Buty zostały wykonane z wytrzymałej, syntetycznej tkaniny. Cholewki posiadają
gumowe wzmocnienia oraz perforowane strefy wentylacyjne, które wspomagają cyrkulację powietrza, zapobiegając
gromadzeniu się nadmiaru ciepła i wilgoci wokół stóp. Na pięcie oraz języku modelu znajdują się pętle, które
umożliwiają przypięcie butów np. do plecaka. Buty zostały wyposażone w rozwiązanie NAVIC FIT SYSTEM
zapewniające doskonałą stabilizację stopy, co ogranicza ryzyko urazów. Podeszwa ADAPT TRAX oferuje doskonałą
przyczepność zarówno na utwardzonej nawierzchni, jak i wśród terenowych ścieżek. Śródpodeszwa Techlite+
gwarantuje dynamiczną amortyzację oraz stabilizację stawianych kroków. Rozwiązanie to redukuje generowane
podczas biegu czy wędrówki wstrząsy, ograniczając wpływ wywierany na stawy. Model Escape Ascent jest dostępny w
wersji damskiej i męskiej. 

https://sklep-columbia.pl/catalogsearch/result/?q=Escape+Ascent+
https://sklep-columbia.pl/catalogsearch/result/?q=Escape+Ascent+
https://www.asics.com/pl/pl-pl/gel-trabuco%E2%84%A2-9-g-tx/p/1011B027-003.html?width=Standard
https://www.asics.com/pl/pl-pl/gel-trabuco%E2%84%A2-9-g-tx/p/1011B027-003.html?width=Standard
https://sklep-columbia.pl/catalogsearch/result/?q=Escape+Ascent+


Buty GEL-FUJISETSU 3 G-TX są idealne dla biegaczy trenujących na nieutwardzanych szlakach. Ten model został
wyposażony w wiele technicznych elementów, które poprawią Twoje wrażenia z biegów w terenie.
Wstawka GORE-TEX™ na cholewce pomaga odpychać wodę podczas biegu w wilgotnych warunkach. Natomiast
technologia GEL™ w podeszwie środkowej zapewnia absorpcję wstrząsów podczas kontaktu z podłożem.

CENA: 760 ZŁ
SZCZEGÓŁY NA STRONIE:

WWW.ASICS.COM/PL

ASICS | GEL-FUJISETSU 3 G-TX

Znajdź swój wymarzony prezent pod choinkę!

Twój przewodnik po biegowym świecie.

https://www.asics.com/pl/pl-pl/gel-fujisetsu-3-g-tx/p/1011A972-001.html
https://www.asics.com/pl/pl-pl/gel-fujisetsu-3-g-tx/p/1011A972-001.html
http://runandtravel.pl/

