Trzy
wymiary
białego
szaleństwa
Kol e kc j a Decat hlon zima 2016 /2017

Tegoroczna kolekcja
zimowa przygotowana
przez Decathlon
to zupełnie nowe
spojrzenie na strój
narciarski
i snowboardowy.
Składają się na nią zestawy do jazdy po trasie,
dla osób uprawiających freestyle oraz freeride.
Każdy z nich można dopasować do stopnia
zaawansowania. Całość oferty to połączenie
aktualnych trendów z najwyższą jakością.
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Trasa

zaskocz nowościami

Jeździsz na nartach lub snowboardzie?
Rzuć wyzwanie każdej trasie i uczyń z niej swoje
najpiękniejsze wspomnienie. Zaskocz odzieżą,
która podkreśli Twój styl i sprawi, że jazda będzie
przyjemna, komfortowa i bezpieczna.
W kolekcji Decathlon zima 2016/2017 dostępne są
najmodniejsze zestawy przeznaczone do jazdy po trasach
zarówno dla kobiet, mężczyzn, jak i dzieci. W każdym z nich
znajdziesz ciepłą odzież termiczną, kurtki, spodnie, sprzęt
narciarski i snowboardowy oraz akcesoria.

Narty zjazdowe
BOOST 300
ARCHTEC męskie

Narty zjazdowe
Adix N°5
damskie

Intuicyjne i przyczepne narty
pozwalające ścinać zakręty na
trasie. Są łatwe przy niskiej
prędkości i stabilne podczas
przyspieszania - doskonałe
wsparcie podczas nauki.

Narty zaprojektowane dla
pasjonatów trasy. Przyspieszą
Twoje postępy w technice
ścinania zakrętów.

zł 699
449 99

99
zł

zł
799 99

Zestaw
snowboardowy
Serenity 500 Carve
damski
Dzięki klasycznemu camberowi,
drewnianemu rdzeniowi i średniej
sztywności poprzecznej ta deska
nie zawiedzie Cię na żadnym śniegu.
Wiązania, pasek 3D oraz cap strap
przy palcach zapewniają komfort.

zł
999 99

Narty
zjazdowe
XLANDER 900

Koszulka
narciarska
FRESHWARM
damska

Legginsy
narciarskie
FRESHWARM
damskie

Kurtka narciarska
SLIDE 300
damska

Pod butem 83 mm i podwójny
rocker: możesz czerpać
przyjemność z jazdy na każdym
śniegu i po każdym terenie.
Narciarze na dobrym poziomie
zostaną zaskoczeni ich
stabilnością w dużym zakręcie.

Równowaga między ciepłem,
a odprowadzaniem wilgoci.
Z tyłu ubrania umieszczona
została mocno oddychająca
wstawka, dzięki której jest to
idealny produkt na dzień
spędzony na nartach.

Równowaga między ciepłem
a odprowadzaniem wilgoci.
Z tyłu ubrania umieszczona
została mocno oddychająca
wstawka, dzięki której jest
to idealny produkt na dzień
spędzony na nartach.

Kurtka Slide 300 została
zaprojektowana z myślą
o maksymalnej funkcjonalności.
Liczne kieszenie. Oddychający
materiał zapewni Ci komfort
w ciągu dnia spędzonego
na nartach.

zł
1199 99

zł
49 99

Dodatkowe kolory:

zł
49 99

zł 179
169 99

Dodatkowe kolory:

99
zł
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Spodnie narciarskie
SLIDE 300
damskie

Kurtka narciarska
SLIDE 700
damska

Spodnie narciarskie
SLIDE 500
damskie

Kurtka narciarska
SLIDE 500
męska

Spodnie narciarskie
SLIDE 300
męskie

Nieprzemakalny materiał i szwy
uszczelnione w 100%.

rozciągliwemu materiałowi
z wysokim poziomem
nieprzemakalności
i oddychalności.

Przylegający krój. Wydajność
i komfort elastycznego
materiału.

Kurtka SLIDE 500 zapewnia
sportowy wygląd, a dodatkowo jest
dobrze wyposażona. Ciepły kaptur,
pas przeciwśnieżny, liczne sznurki
ściągające i kilka kieszeni
wspierają Cię podczas szybkiej
jazdy.

Spodnie SLIDE 300 posiadają
system Pull n'Fit. Jest to
pomysłowa regulacja długości
nogawki, dzięki której możesz
dopasować ubranie do swojego
wzrostu.

zł 149
129 99

Dodatkowe kolory:

99
zł

zł 549
449 99

Dodatkowe kolory:

99
zł

zł 199
169 99

Dodatkowe kolory:

99
zł

zł 299
249 99

99
zł

zł
179 99

Dodatkowe kolory:

Freestyle

pokaż swój styl

Half-pipes, rails i inne przeszkody – to tutaj czujesz się
najlepiej. I nic dziwnego, snowpark to esencja sportów
zimowych. Daje poczucie swobody i wolności. Wybierz
zestaw w wyrazistym kolorze, który podkreśli Twój styl.
Dobierz najwyższej jakości ochraniacze, narty oraz deski
snowboardowe – pędź, skacz i leć we własnym stylu.
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Zestaw
snowboardowy
Freestyle End Zone
500 Park&Ride
Twin Tip (symetryczna deska,
wyśrodkowane wiązania) do
jazdy w obu kierunkach. Klasyczny
camber dla popu i przyczepności na
trasie. Szeroka deska z rockerem
i powder Stance na puch.

zł
999 99

Narty
Freestyle
TWINTRICKS

Kurtka narciarska
FREE 300
damska

Kurtka narciarska
FREE 600
damska

Twintricks to zarówno wydajne
narty freestylowe, ale także
bardzo dobre, wszechstronne
narty zjazdowe. Niesamowity
pop dzięki camberowi
wspieranemu przez drewniany
rdzeń (Woodcore tec).

Bardzo lekka i wygodna kurtka
o optymalnym kroju. Zapewnia
wydajną ochronę.

Szczelna, funkcjonalna: to jest
pewna jakość na każdą pogodę.

zł
1609 00

zł 199
179 99

Dodatkowe kolory:

99
zł

zł 549
499 99

Dodatkowe kolory:

99
zł

Koszulka narciarska
z kapturem
FRESHWARM
damska

Spodnie narciarskie
FREE 300
damskie

Ciepła i oddychająca koszulka.
Z tyłu ubrania umieszczona została
mocno oddychająca wstawka,
dzięki której jest to idealny produkt
na dzień spędzony na nartach.
Zintegrowany kaptur pod kask

Spodnie FREE 400 to techniczne
spodnie, które, dzięki miękkiemu
i rozciągliwemu materiałowi,
łączą lekkość z komfortem.

zł 269
249 99

Dodatkowe kolory:

99
zł

zł
69 99

Spodnie narciarskie
FREE 300
męskie

Koszulka narciarska
2WARM
męska

Luźny krój zapewnia komfort
i swobodę ruchów. Jest to
doskonałe połączenie ciepła,
nieprzemakalności
i oddychalności podczas
tygodnia spędzonego
na nartach.

Ciepło lub bardzo ciepło - Ty
decydujesz! Ten miękki
i dwustronny podkoszulek
zapewnia dodatkowe ciepło
(poziom ciepła zależy od strony
ubrania, która przylega do ciała).

zł 199
179 99

Dodatkowe kolory:

99
zł

zł
49 99

Dodatkowe kolory:
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Freeride

odkrywaj nieznane stoki

Marzysz o świeżym śniegu i dziewiczych stokach? Zmień
góry w plac zabaw i twórz własne trasy. Wyposaż się
w wyczynowy sprzęt, techniczną odzież oraz ochraniacze
i odkrywaj niekończące się możliwości jazdy poza trasami!
Emocje gwarantowane.

Zestaw
snowboardowy
Dreamscape 700
Powder

Narty freeride
SAMURAI FREE
RANDO 700

Klasyczny camber i duża
sztywność zapewniają mocną
przyczepność przy dużej prędkości.
Długi dziób, rocker i setback 35 mm
gwarantują nośność na puchu.
Non wide zwiększa dynamikę
podczas krawędziowania.

Te narty są przeznaczone dla
freeridowców, którzy chcą mieć
jedną parę nart. Z 100 mm,
odpinanymi wiązaniami
i skórkami pozwalają jeździć
zarówno na trasie jak
i poza nią.

zł
1199 00

zł
2299 00
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Kurtka narciarska
FREE 900
damska

Spodnie narciarskie
FREE 900
damskie

Sweter narciarski
MID WARM 700
damski

Kurtka narciarska
FREE 700
męska

Spodnie narciarskie
FREE 700
męskie

Nasza topowa kurtka gwarantuje
maksymalną wodoszczelność,
oddychalność i wytrzymałość
podczas uprawiania freeridu.
Wszystko dla maksymalnych
wrażeń.

FREE 900 to techniczne spodnie
odpowiadające na oczekiwania
największych wyczynowców.
Oddychalność, nieprzemakalność,
szczelność! Zaleta: lepsze
zarządzanie ciepłem dzięki
odpinanym puchowym
spodenkom.

Bluza narciarska
z wielofunkcyjnym kapturem:
można nosić go pod kaskiem
narciarskim lub utworzyć z niego
maskę (broda, usta, nos)
chroniącą przed zimnem.
Do ciebie należy wybór!

Kurtka FREE 700 jest głównie
przeznaczona do pasjonatów
freeridu. Jej różne techniczne
rozwiązania zapewnią Ci
komfort podczas jazdy
w puchu.

Spodnie FREE 700 to techniczne
spodnie, które łączą szczelność
i oddychalność, cechy niezbędne
podczas freeridu. Są one
jednoczenie ciepłe, wytrzymałe
i przewiewne - idealne
do freeridu!

zł
799 99

zł
499 99

zł
149 99

Dodatkowe kolory:

zł
499 99

Dodatkowe kolory:

zł
349 99

Dodatkowe kolory:

Informacje o firmie Decathlon
Decathlon to międzynarodowy producent i dystrybutor odzieży oraz sprzętu
sportowego. Misją Decathlonu jest umożliwianie jak największej liczbie ludzi
czerpania radości i korzyści płynących z uprawiania sportu. Firma robi to
poprzez nieustanną pracę nad obniżaniem cen. Decathlon pragnie, aby każdy
mógł sobie pozwolić na zakup sprzętu i odzieży sportowej, niezależnie od
zasobności portfela czy miejsca zamieszkania. Swoje założenie: „Sport dla
wszystkich – wszystko dla sportu” realizuje w Polsce, oferując swoje artykuły
w 45 sklepach stacjonarnych i w sklepie online.
Decathlon sprzedaje produkty znanych sportowych marek, ale przede wszystkim marek własnych, zwanych Markami-Pasjami (m.in. Artengo, Domyos,
Fouganza, Kalenji, Nabaiji, Quechua, Tribord, Wed’ze), które są dostępne
wyłącznie w sklepach Decathlon. W swoich punktach sprzedaży stara się
stworzyć klientom optymalne warunki do dokonywania sportowych zakupów,
takie jak: możliwość swobodnego testowania produktów, odpowiednia obsługa, kompetencje i sportowa pasja pracowników, najniższe ceny oraz szeroki
zakres usług, np.: serwis rowerowy czy narciarski, personalizacja produktów
(np. termonadruki) czy możliwość zakupu kart podarunkowych.

Kontakt dla mediów
Daria Kamińska, kom. 668 691 905, e-mail: daria.kaminska@decathlon.com
Ewelina Sobczyk, kom. 575 800 875, e-mail: ewelina.sobczyk@kuzniapr.pl

