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Dobry  den!  
 

Jáko uz  trádič ne  jsme pro Vá s á kolegy shrnuli  
ne kolik vá noč ní čh tipu , ktere  by mohly záujmout Vás e č tená r e.  

Pro snádne js í  orientáči jsme je ser ádili podle skupin.  
 

Ve zte, z e ná sledují čí  vy č et produktu  obsáhuje zlomek nábí dky 
nás ičh klientu  á v pr í páde  zá jmu o dáls í  tipy č i podrobnosti, 

ná s prosí m kontáktujte.  
 

Zá vs ečhny kolegy z máXmediá Vá m pr eji klidne  dny,  
 

Moniká Hárč árí ková  
Tel: 222 764 860  
GSM: 775 556 508  

E-máil: moniká@máxmediápr.čz 
www.máxmediápr.čz 

 

http://maxmediapr.cz/


Pro něj  

STIHL MS 271   Spolehlivy  pártner pro te z kou prá či 

Univerzá lní  pilá o vy konu 2,6 kW s r ete zem Rápid Duro3  

Rukáviče  

Worldcup Racing SL TBS  

4 890 Kč  

Lyz ár ske  bry le   

SWANS NEO-PDH  

1 840 Kč  

Funkč ní  prá dlo 

MICO IN 1730  

2 090 Kč  

Impregnáč ní  sprej 

SALTO PROOF Textile 

249 Kč  

Bundá 

Maloja VilcanotaM 

14 540 Kč   

 Lyz ár ske  ponoz ky 

MICO CA 0150  

540 Kč   

 

Silná  á odolná  pilá s ní zky mi vibráčemi, 

vybávená  r ete zem Rápid Duro, ktery  

ná sobne  prodluz uje intervál brous ení  

r ete zu. Má  niz s í  spotr ebu pálivá 

á sní z ene  emise dí ky tečhologii 2-MIX. 

Model je vhodny  jáko pomoční k 

stávební ku , ále i pro r ezá ní  pálivove ho 

dr í ví , dr evostávby á ká čení  stromu .  

Cena: 13 400 Kč 
H
ole  

LEK
I W

orldcup R
acing SL TBS  

2 440 Kč  

Lyz e 

KÄSTLE FX 84  

18 190 Kč  

Lyz á
r ská

  helm
á 

SH+ N-PAC   

3 19
0 Kč

  



Pro ní  

MICO IN 1571 

MICO MC2  

Novinká funkč ní ho prá dlá Mičo. Spečiá lní  r ádá 

MC2 jde do boje s kyselinou mle č nou, která  

vzniká  be hem sportová ní  ve sválečh. 

Prá dlo se námá č í  do roztoku s obsáhem 

molekul kárnosinu, ktery  se be hem áktivity 

pozvolná uvoln uje do pokoz ky, č í mz  dočhá zí  

k omezová ní  vzniku kyseliny mle č ne . Oddáluje 

se u nává á vznik pr í pádny čh bolestí , ktere  

v souvislosti s její  tvorbou ve sválečh 

pr ičhá zejí . 

Sportovní  ponoz ky 

MICO CA 0244  

590 Kč  

Lyz e 

Kästle LX 72  

15 500 Kč  

Vestá 

Maloja HeladaM 

5 840 Kč  

Bundá 

Canada Goose Trillium Parka 

17 890 Kč  

My dlove  lí stky 

Salto Soap 

89 Kč  

Mikiná  

Maloja CholitaM 

4 240 Kč  

Helmá 

SH+ Morpheus Painted 

2 190 Kč  

Cena: 1340 Kč 

Cena: 140 Kč 

Lyz ár ske  bry le 

Swans Desperado  MPDH 

2 190 Kč  



Pro děti  

Dětská pila  STIHL 

  

De tská  pilá pro mále  pomoční ky, která  vyčhá zí  

z designu osve dč eny čh se rií  skuteč ny čh pil 

znáč ky STIHL. Pilu pohá ní  báterie, je vhodná  

pro de ti od tr í  let.    

Cena: 324 Kč 

Lyz ár ske  bry le 

SWANS CHAMBO – PDH  

1 690 Kč  

Rukáviče  

LEKI Little Pilot  

LEKI Little Rabbit 

840 Kč  

„Rostoučí “ lyz ár ske  hole 

Leki Monkey 

1 090 Kč   

De tsky  vyz í náč  ná báterie 

STIHL 

501 Kč  

Práčovní  set pro de ti 

STIHL  

189 Kč  

Lyz ár ská  helmá 

SH + Pads 

1 340 Kč  



Pro domácí mazlíčky  

Chuťove  motivují čí  pámlsek Brit 

Tráining, ktery  spoč í vá  

ve velikosti ná mí ru jednotlivy m 

vá hovy m kátegorií m psu  á táke  

v káloričky vyvá z ene m á vysoče 

strávitelne m obsáhu.  

Ideá lní  pr í lez itostí , kdy 

tre ninkovou pomu čku 

vyzkous et, je uniká tní  on-line 

s količ ká zdármá 

TráiningTips.eu! 

Cena: 59 Kč 

Sto
lní  

kál
end

á r  

Brit 

59 
Kč  

Vy čviková  

počhoutká 

Brit Training 

Másove  počhoutky  

pro psy á koč ky 

Brit Leťs Bite! 

od 39 Kč  

Koč ič í  kápsič ká 

Brit Care Cat Pouches 

24 Kč  

Psí  másove  konzervy 

Brit Care Boutiques Gourmandes 

od 33 Kč  

Krmivo  

(70 % kur ete á lososá) 

Carnilove Cat 

od 75 Kč  



High technology  

POINT DRY 4503 Comfort XL  

Vyhr í váná  sportovní  tás ká, kterou lze 

zápojit do zá suvky (230V) nebo 

do nápá jení  v áutomobilu (12V). 

Vysous et á záhr í vát v ní  krome  lyz á ku  

á bot ná snowboárd lze i be z nou obuv, 

rukáviče, č epiče á dáls í  

dopln ky. Krome  vytá pe ní  

tás ká hygieničky vysous í . Je k 

dostá ní  buď s popruhem pr es 

rámeno, nebo jáko bátoh. 

Prodá vá  se ve dvou 

velikostečh á ne koliká 

u rovní čh vy bávy.    

Strunovy  vyz í náč  

STIHL FSE 52 

1 890 Kč  Pr edokenní  rolety 

VEKA Variant 

Cená u prodejče 

Ak
um

ul
á t
or
ov
á  s
ek
áč
 ká

 

VIK
IN

G M
A 3

39 C  

5 9
90
 K
č  

Okenní  profil s dekoráč ní  fo lií  

VEKA Softline 82 

Cená u prodejče 

Aku
 pil

á   

STIHL MSA 160 C-BQ  

7 3
90 

Kč  

Motoro
vá  pil

á 

STIHL MS 271  

13 40
0 Kč  

Akumulá torovy  foukáč  

STIHL BGA 85  

5 990 Kč  

Cena: 3 640 Kč 



Zážitky  

Zážitková restaurace Port62 

Ták tročhu jiná  restáuráče s 

vy hledem ná r eku á okolí , 

umí ste ná  ná 70m dlouhe  

zrekonstruováne  lodi Josef Boz ek. 

Kápitá nem v kučhyni je mnohokrá t 

očene ny  s e fkučhár  Rádek 

Roubí č ek. 

www.Port62.cz  

Cena 590 Kč 

Nedělní brunch 

Od konče r í jná se vráčí  oblí bene  nede lní  brunčhe. Od 11 do 15 hodin ná Portu62 

serví rují  boháty  vy be r pokrmu  z kučhyne  Rádká Roubí č ká. Cená 590 Kč  záhrnuje 

neomezenou konzumáči jí dlá á vybrány čh ná poju . De ti do 6 let jsou zdármá, od 7 do 

12 let v čene  150 Kč . De tsky  koutek restáuráče Port62 je tou dobou vyhrázen 

hostu m, hlí dá ní  je zdármá. Pro Vás e blí zke  byly ná nede lní  brunčhe pr ipráveny 

dá rkove  poukázy.  



Seznam značek  

Společ nost SPORT KONCEPT, spol. s r. o. pátr í  v C R mezi 

nejvy známne js í  firmy pu sobí čí  v oblásti dovozu 

á velkoobčhodní ho prodeje sportovní ho zboz í  od roku 1990. 

Jde čestou vy hrádní ho zástoupení  á distribuče pr ední čh 

sve tovy čh znáč ek: LEKI, KA STLE, MALOJA, SH+, SWANS, 

MICO, SALTO, POINT DRY, CANADA GOOSE. Společ nost 

pr edstávuje vy známne ho pártnerá pro občhodní ky 

se sportovní m zboz í m, sportovní  kluby á svázy v C R i SR. 

VAFO PRAHA s.r.o. je č esky  vy robče krmiv záby vájí čí  

se  vy robou, vy vojem á distribučí  krmiv od roku 1994. 

Krmivá znáč ky Brit se vyvá z í  do 45 zemí  sve tá. Vy voj 

á vy robá krmiv Brit probí há  ná zá kláde  dlouholete  

zkus enosti se zdrávou vy z ivou psu  á koč ek s máximá lní m 

ohledem ná jejičh zdráví  á prospe čh.  

Historie společ nosti STIHL sáhá  do roku 1926, dnes skupiná 

STIHL záme stná vá  ví če nez  12 000 práčovní ku  po čele m 

sve te . Du ráz ná inováče, uplátn ová ní  progresivní čh 

tečhnologií  i poznátku  vlástní ho vy zkumu – to jsou zá klády, 

ná ktery čh stojí  proslulá  kválitá á spolehlivost produktu  

STIHL.  

VEKA AG je nejve ts í m vy robčem plástovy čh okenní čh profilu  

s vedoučí m postávení m ná čelosve tove m trhu. Krome  toho 

poskytuje dver ní  profily, rolety do oken á táke  plástove  

desky. Du lez itou zá sádou společ nosti je vynikájí čí  kválitá á 

zodpove dnost zá z ivotní  prostr edí  pr i vy be ru surovin, 

vy robní čh postupu  á rozsá hly čh rečykláč ní čh áktivitá čh. 

Společ nost nyní  ve 26 dčer iny čh společ nostečh záme stná vá  

čelkem ná tr ečh kontinentečh te me r  3 000 spolupráčovní ku .  

Port 62 je zá z itková  restáuráče, která  se náčhá zí  ná 

kompletne  zrekonstruováne  70 m dlouhe  lodi v áreá lu 

Freestyle Párku Modr ány. Menu restáuráče Port 62 nábí zí  

vy be r pokrmu  č eske  i meziná rodní  kučhyne . To vs e 

pr iprávuje ty m zkus eny čh kučhár u  pod vedení m s e fkučhár e 

Rádká Roubí č ká.  

http://www.sportkoncept.cz/
http://www.krmivo-brit.cz/
http://www.stihl.cz/

