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Dobry  den!  
 

Ná ná sledují čí čh strá nká čh 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 nás í  
nábí dky á v pr í páde  zá jmu o dáls í  tipy č i podrobnosti, ná s 

prosí m kontáktujte.  
 

Zá čelou ágenturu 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  

Lehká vesta udržuje teplo při zachování maximální mobility. 

Stylová vesta Canada Goose 

Cena: 10 390 Kč 

Vestá má  venkovní   

i vnitr ní  kápsy ná zip 

se syste mem YKK© , 

lí meč i klopá jsou 

izolováne  od čhládu. 

Freestylovy  kousek 

do pr í rody i  

do me stá, ále hlávne  

do skuteč ne  

nepohody. 

Energy drink 

Monster Rehab 

36 Kč   

 

Lyz ár ske  bry le   

Swans FZ Coupe PDH 

2 090 Kč  

Kos ile  

Oxbow Honey 

2 440 Kč  

Rukáviče  

LEKI WORLDCUP  

RACING TITANUM  

4 590 Kč  

Pr ilbá  

SH+ Tank WP 

2 740 Kč  

H
ole LEK

I VEN
O

M
 

3 790 Kč  

Termotriko 

Mico Skintech oxi-jet compression  

2 440 Kč  

Lyz e 

Kästle RX12 

22 890 Kč  



Pro ní  

Funkč ní  trič ko s dlouhy m ruká vem Maloja Lisbeth 

Multisportovní  termo triko v álpske m kve továne m 

vzhledu je vyrobene  z me kke ho mikrovlá kná, ktere  

nábí zí  dobrou čirkuláči vzdučhu  

á ábsorbuje nepr í jemny  pot.  

Triko s dlouhy m ruká vem je 

dokonále elástičke  á má  mály  zip 

u krku. Retro vzor dopln uje stejne  

láde ny  ná pis Málojá.  

Cena: 2 990 Kč 

Kolo Giant Anthem X 29er 4 W 

41 999 K
č  

Bundá  Oxbow Storm Blue 

7 690 Kč  

Minerá lká s vá noč ní  pr í čhutí  

Ondrášovka  

Višeň a čokoláda 

14,50 Kč  

Termotriko 

Mico Superthermo  

1 390 Kč  

Bundá  

Maloja Ulli 

4 240 Kč  

My dlove  lí stky 

Salto Soap 

89 Kč  

Č epiče 

Canada Goose Aviator Hat 

7 790 Kč  

Lyz ár ske  bry le  

SWANS Talon PDH  

2 490 Kč  

Lyz e 

Kästle LX 82  

17 690 Kč  



Pro děti  

Cena: 2 000 Kč 

Dětský traktor VIKING T5 a T6 

  

De tsky  tráktor pro mále  záhrádní ky  

á obdivovátele velky čh stroju , ktery  vyčhá zí  

z designu osve dč eny čh stroju  se rie T5 á T6. 

Tráktu rek má  rozme ry 168 x 50 x 62 čm, á proto 

je vhodny  i pro odrostlejs í  de ti. Souč á stí  je vozí k, 

ná ktery  mu z e pomoční k náloz it záhrádní  odpád, 

sklizen , č i jine  poklády. Pohon tráktoru zájis ťuje 

s lápá ní  mláde ho r idič e, á tudí z  spln uje i ty 

nejpr í sne js í  ekologičke  normy EU.  

Vhodne  pro de ti od tr í  let.  

Sne hová  kombine zá 

Canada Goose Baby Snowsuit 

9 090 Kč  

Lyz ár ská  pr ilbá 

SH + Zig Zag EX-1 EVO 

1 090 Kč  

Odstrká vádlo 

Giant Pre 

2 599 Kč   

Lyz ár ske  ponoz ky 

ROHNER Prince 

390 Kč  

Rukáviče  

LEKI Little Dragon  

840 Kč  

Lyz ár ske  bry le 

SWANS 145 H 

590 Kč  



Pro domácí mazlíčky  

Spečiá lní  počhoutky pro zví r ečí  br í s ká 

v klásičke m, 24 oke nkove m ádventní m kálendá r i. 

Ná rozdí l od jiny čh svá teč ní čh láskomin 

neobsáhuje z á dne  nez á doučí  sloz ky, nápr í klád 

kákáo. Pro koč ky á psy strávitelne  lá tky dopln uje 

spečiá lní  esenče, dí ky ktere  si mázlí či skuteč ne  

zámlsájí . Te s te se ná Vá noče společ ne ! 

 

Adventní  kálendá r  pro psy á koč ky 

Brit Merry Christmas 

Cena: 79 Kč 

Funkč ní  pámlsky 

Brit Softies 

24 Kč  

Másove  počhoutky  

pro psy á koč ky 

Leťs Bite! 

39/49 Kč  



High technology  

Dexim Visible Green Smart Charger  

Dexim Visible Green Smart Charger 

je energeticky úsporná a rychlá nabíječka 

mobilních přístrojů s Micro USB konektorem.  

Disponuje funkcí standby, pokud je přístroj 

plně nabitý, nebo se nepoužívá.  

Nejzajímavější vlastností nabíječky 

je nízkonapěťový průhledný kabel 

s elektroluminescenční technologií, který 

po celé délce světelně zobrazuje rychlost 

a stav nabíjení přístroje. 

Strunovy  vyz í náč  

STIHL FSE 52 

1 990 Kč  

Cena: 826 Kč 

Sek
áč k

á 

VIKING MA 339 

5 9
90 

Kč  

Auto ovlá dáne  pr es Apple zár í zení  

Dexim DF Speed Race Car 

1 307 Kč  

Kolo 
 

Giant Trance X 29er 1 

59 69
9 Kč  

Rá diem r í zeny  ptá k 

Avitron Bionic  

1 999 Kč  

Aku p
ilá  pr

o vnit
r ní  i v

enkov
ní  pou

z ití  

STIHL MSA 160 C-BQ  

7 890
 Kč  

Rá diem r í zená  oktokopte rá 

Walkera Spacewalker 

3 999 Kč  



Zážitky  

Snowkiting – zkroťte draka na sněhu! 

 

Pro pr í znivče ádrenálinu á zá z itku  tu má me kurzy snowkitingu,  

čoz  je jí zdá ná sne hu ná prkne  č i lyz í čh s pomočí  dráká. Pozná te, 

z e tento sport nejenom dobr e vypádá , ále je i neskuteč ne  zá bávny  

á ná vykovy .  

A jes te  du lez itá  informáče – zvlá dne to oprávdu káz dy .  

www.kitesport.cz  

Cena od 1 640 Kč 

Cena od 2 100 Kč 
Nebo máte raději vodní živly? 

www.kitesport.čz  



Monster není  jen energetičky  drink, Monster je z ivotní  styl. Je 

to sče ná oblí beny čh punk ročkovy čh kápel, nás lápány čh 

sportovču  á fánous ku  z ivotá ná hráne  á tr eskute  zá bávy. Do 

toho vs eho vná s í  Monster ve ts í  nez  mále  mnoz ství  energie.  

SPORT KONČEPT, spol.s r.o. jde čestou vy hrádní ho 

zástoupení  á distribuče sportovní ho zboz í  pr ední čh 

sve tovy čh znáč ek, jmenujme nápr . LEKI, SH+, SWANS, 

ČANADA GOOSE, MALOJA, OXBOW, ROHNER, SALTO, MIČO. 

Seznam značek  

Dexim je čelosve tove  registrováná  znáč ká vyrá be jí čí  

rozsá hlou r ádu pr í slus enství  á dopln ku  k mobilní m 

telefonu m, tábletu m á dáls í m zár í zení m, vč etne  Apple 

iPhone, iPod á iPád. 

Č esky  vy robče záby vájí čí  se vy vojem, vy robou á distribučí  

krmiv od roku 1994. Zástupuje znáč ku Brit ve 45 stá tečh 

Evropy. Vy voj á vy robá krmiv Brit probí há  ná zá kláde  

dlouholete  zkus enosti á ználosti zdráve  vy z ivy psu  

á 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.  

Ondrá s ovká  je č esky m vy robčem minerá lní  vody 

Ondrá s ovká á le č ive  minerá lní  vody S árátičá. Vy robní  zá vod 

sí dlí  v morávske m Ondrá s ove , kde má  stá č ení  minerá lní  

vody trádiči od roku 1260.  Ondrá s ovká je v distribuči vs ečh 

velky čh r ete zču  v Č eske  republiče á prostr edničtví m dčer ine  

společ nosti i ná Slovensku.   

Kitesport je jedná z nejstárs í čh á nejprestiz ne js í čh kitovy čh 

s kol, v Č R. Letní  kurzy probí hájí  ná ne mečke  Rujáne  ve 

Wieku č i ná Lipne , zimní  v čentrečh ná S umáve , Krus ny čh 

horá čh, u Boz í ho dáru nebo v okolí  Práhy. 

Giánt je nejve ts í m vy robčem jí zdní čh kol ná sve te . Je 

zá roven  jednou z má lá znáč ek, která  pro vy robu rá mu  

nepouz í vá  subdodávátele. Firmá ták má  náprostou 

kontrolu nád kválitou vy robku. Giánt je č í slem jedná 

http://www.sportkoncept.cz/
http://www.krmivo-brit.cz/
http://www.stihl.cz/
http://www.kitesport.cz/
http://www.monsterenergy.com/
http://www.idexim.cz/

