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    north bend 
guardian jr housut
Lasten vedenpitävät ja hengittävät 
ulkoiluhousut. Säädettävä vyötärö ja 
lahkeensuut. Vetoketjulliset taskut.

    north bend 
guardian jr takit
Lasten vedenpitävä ja hengit-
tävä ulkoilutakki. Irrotettava ja 
säädettävä huppu. Vetoketjulli-
set taskut.

5990
(79,90)

3990
(49,90)

    halti carrara ja
barga lady
Naisten ja miesten matalavartiset 
jalkineet aktiiviseen ulkoiluun. 

3990
(59,90)

3990
(49,90)

6990
(99,90)

    north bend 
guardian housut
Vedenpitävät ja hengittävät 
ulkoiluhousut naisille ja 
miehille. Housuissa säädet-
tävä vyötärö ja lahkeensuut. 
Vetoketjulliset taskut.

    north bend 
guardian takit
Vedenpitävä ja hengittävä 
ulkoilutakki miehille ja naisille. 
Takissa irrotettava ja säädet-
tävä huppu. Vetoketjulliset 
taskut.



    reebok sporterra 
classic iii
Naisten ja miesten kanta- ja päkiävai-
mennetut kävelykengät, joiden päällinen 
pehmeää nupukkinahkaa. Pohja kärjes-
tä ja kannasta hieman pyöristetty.

4990
(100,-)

    raiski curt jacket
Miesten vedenpitävä ja hengittävä 
softshell-takki. Säädettävä huppu, helma 
ja hihansuut. Ventilaatioketjut kainalossa 
ja heijastavat printit.

9990
(139,-)

199,-
(299,-)

9990
(149,-) 7990

(99,90)

129,-
(169,-)

    halti nouri
Miesten veden- ja tuulen-
pitävä kuoritakki kierräte-
tystä DrymaxX Recycled 
-materiaalista. Joustavat 
selkäpalat ja tehokkaasti 
kosteutta iholta siirtävä 
vuori. Irrotettava huppu.

    halti sabbu
Miesten veden- ja tuulenpitävät 
DrymaxX -kalvolliset kuorihou-
sut. Joustavaa materiaalia ja 
kosteutta tehokkaasti siirtävä 
vuori.

    raiski vive
Naisten D-mitoitettu veden-
pitävä ja hengittävä DrymaxX 
Stretch -kuorihousu. Joustavaa 
materiaalia. Sisällä verkkovuori. 
Vyölenkit sekä joustava kumi-
nauha takana. Lahkeessa 8 cm 
pidennysmahdollisuus.

    raiski jennica d
Naisten D-mitoitettu vedenpitävä ja hengittävä 
Drymaxx Stretch -kuoritakki. Joustavaa materi-
aalia. Säädettävä huppu, helma ja hihansuut.

    exel nordic 
Walker Formula 
cork ja shape 
cork
Aktiiviharrastajan hiilikuitu-
vahvisteinen kävelysauva. 
Sauvassa on, miellyttävä 
korkkikahva, helppokäyt-
töinen hihna, pikalukittava 
sompa sekä vakiovarusteena 
asfalttitassut.

    exel nordic 
Walker spirit
Kuntoharrastajan kävely-
sauvassa on ergonominen 
kahva, helppokäyttöinen 
hihna ja vakiovarusteena 
asfalttitassut.

1990
(34,90)
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2995
(49,90)



(100,-) 149,-(180,-)

    the north Face 
highland
Naisten ja miesten vedenpitävät, 
hengittävät ja lämpöeristetyt takit 
ulkoiluun ja vapaa-aikaan. Teipa-
tut saumat ja kainaloventilaatiot.  
Säädettävä huppu, jonka saa piiloon 
kaulukseen.

7990
(100,-)

    the north Face 
strider side zip
Naisten ja miesten vedenpitävät, 
kevyet kuorihousut täyspitkillä 
vetoketjuilla. Teipatut saumat ja 
verkkovuori.

    salomon 
viaggio mid gtx 
Vedenpitävä ja hyvin istuva 
Mid-vartinen ulkoilujalkine 
monipuoliseen liikuntaan. 
Päällinen mokkanahkaa 
Gore-Tex-kalvolla. Pitävä pohja 
ja nahkavahvike. Kestävä ja 
vaimentava EVA-välipohja. 
Naisten ja miesten mallit.

    salomon 
exit 2 gtx
Vedenpitävä matalavartinen 
ja kevyt jalkine ulkoiluun 
ja retkeilyyn. Päällinen mokka-
nahkaa Gore-Tex-kalvolla. 
Pitävä pohja ja nahkavahvike. 
Kestävä ja vaimentava EVA-
välipohja. Naisten ja miesten 
mallit.

    salomon 
extend mid 
gtx jr
Lasten Mid-vartinen 
ulkoilukenkä. Tukeva 
malli, jossa vedenpi-
tävä Gore-Tex-kalvo. 
Pitävä ulkopohja ja 
vahvistettu kärki.

7990
(109,-)

6490
(79,-)

8990
(110,-)

    torstai ines 
Kevyt ja joustava vettähylkivä 
naisten softshelltakki

    torstai donna 
Lämmin softshellhousu 
joustavaa materiaalia

6990
(79,90)

5990
(69,90)

    torstai 
ida c+
Kevyt ja joustava 
vettähylkivä nais-
ten softshelltakki. 
Hieman väljempi 
mitoitus

6990
(79,90)
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    petzl tikka plus 2
Otsalamppu, joka kantaa 35 m asti ja 
jonka paloaika on jopa 140 h. Punainen LED 
säilyttää hämäränäön esim. karttaa lukiessa 
ja toimii tarvittaessa huomiovilkkuna. Toimii 
kolmella AAA-sormiparistolla. Paino 83 g.

3995
(49,95)



    helly hansen 
zeRa ja zeta 
2l ht hOUsUt
Naisten ja miesten veden-
pitävät kuorihousut Helly 
Tech®-kankaalla ja kätevillä 
teknisillä yksityiskohdilla.

    MeRRell MOab GtX XCR 
Miesten tukeva ja kevyt, vedenpitävä ulkoilujal-
kine. Hengittävä Gore-Tex XCR Gasket -rakenne. 
Anatomisesti muotoiltu, irrotettava sisäpohjalli-
nen. Kannassa ilmatyynyvaimennus. 

     MeRRell sIRen sPORt GtX  XCR
Naisten kevyt ja vedenpitävä ulkoilujalkine. Hengit-
tävä Gore-Tex XCR Gasket -rakenne. Anatomisesti 
muotoiltu, irrotettava sisäpohjallinen. Kannassa 
ilmatyynyvaimennus.

    helly hansen
VeRGlas sOFtshell
Naisten ja miesten hupulliset vettä 
hylkivät softshell-takit. Hyvät taskut 
ja helmakiristys.

149,-
(200,-)         

129,-
(175,-)         

8990
(125,-)

9990
(135,-)

   helly hansen KIds shelteR 
stRIPed 2l ht jaCKet
Lasten raikas vedenpitävä kuoritakki Helly Tech® 
-kalvolla. Takissa irroitettava huppu ja hyvät 
vetoketjutaskut.

   helly hansen KIds 
shelteR Pant
Lasten vedenpitävät Helly Tech®-kalvolliset kuori-
housut kiristettävällä joustovyötäröllä. Housuissa 
polvivahvikkeet ja kantalenkit.

6990
(90,-)

3490
(45,-)
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    lUhta
saRIta taKKI
Veden- ja tuulenpitä-
vä ulkoilutakki naisille

    lUhta hely 
hOUsU
Joustavat ja tuulenpitävät 
housut syysulkoiluun

    MeRRell sIRen Vent MId GtX 
Naisten kevyt ja vedenpitävä Mid-vartinen ulkoilu-
jalkine. Päällinen laadukasta nahkaa ja verkkoneu-
losta. Hengittävä Gore-Tex XCR Gasket -rakenne. 
Anatomisesti muotoiltu, irrotettava sisäpohjalli-
nen. Kannassa ilmatyynyvaimennus.

    MeRRell MOab MId GtX
Vedenpitävä mid-vartinen ulkoilujalkine. Hengit-
tävä Gore-Tex XCR Gasket -rakenne. Anatomisesti 
muotoiltu, irrotettava sisäpohjallinen. Kannassa 
ilmatyynyvaimennus. Naisten ja miesten mallit.

    dIdRIKsOns
thelMa  ja elwOOd 
taKKI
Naisten ja miesten vedenpitävät 
pitkät takit vapaa-aikaan ja 
ulkoiluun. Säädettävät hihansuut 
ja huput.

179,-
(249,-/259,-)         

9990
(129,90)

4990
(69,90)

11990
(155,-)

9990
(145,-)
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    stUF MatIas ja 
VIOla
Miesten ja naisten hupulliset 
softshell-takit, joissa vetoket-
julliset taskut. Vettähylkivää 
ja joustavaa materiaalia.

    stUF MORten 
ja Venla
Lasten hupulliset softshell-
takit, joissa vetoketjulliset 
taskut. Vettähylkivää ja 
joustavaa materiaalia.

6990
(99,90)

6990
(99,90)

5990
(89,90)

5990
(89,90)

Venla

VIOla

MORten

MatIas
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    adIdas
bnC wIndbReaK
Miesten Climaproof-takki

    adIdas
Rl blOUsOn
Naisten käännettävä 
tuulitakki

    adIdas  aC aIRlIne baG
Originals-olkalaukku

    adIdas yb jKt sa wb
Lasten Climaproof-tuulitakki

    OsIRIs MeRK II
Miesten vapaa-ajankenkä. 
Pintamateriaali keinonahkaa.

    OsIRIs GRIP
Miesten vapaa-ajankenkä. 
Pintamateriaali keinonahkaa.

6990
(90,-) 5990

(70,-)

3990
(55,-)

3990
(45,-)

5990
(70,-)

5990
(70,-)

5990
(89,90)
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    nIKe ss
stRIPed V
neCK t-PaIta
Naisten T-paita isolla 
kaula-aukolla. 100 % 
puuvillaa.

    nIKe sCRIPt 
CRew t-PaIta
Miesten T-paita. 100 % 
puuvillaa.

    nIKe RePeat 
lOnG sleeVe
Naisten pitkähihainen 
puuvillainen T-paita

    nIKe ad hOt 
waFFle Fb yOKe
Miesten pitkähihainen puu-
villapaita vapaa-aikaan

    nIKe RUCKUs lOw
Miesten kevyt vapaa-ajan kenkä 
monipuoliseen käyttöön

    nIKe aVId
Miesten kevyt vapaa-ajankenkä 
monipuoliseen käyttöön

    nIKe RUCKUs MId
Miesten varrellinen kevyt 
vapaa-ajankenkä monipuoliseen 
käyttöön

    nIKe sqUad Ft 
GRaPhIC Fz hOOdy
Miesten hupparitakki vapaa-
aikaan

    nIKe sqUad FleeCe 
CUFFed Pant
Miesten collegehousu resori-
lahkeella. Elastinen vyötärö ja 
kiristysnarut.

    nIKe ClassIC FleeCe 
PO hOOdy
Naisten collegehuppari. Sisäpuoli 
harjattu.

    G87 wOVen Pant
Naisten tekninen Dri-Fit-housu 
jumppaan ja vapaa-aikaan. Taskut 
edessä ja takana. 

2990
(35,-) 2990

(38,-)

5490
(75,-)

4990
(70,-)

6490
(85,-)

5990
(70,-)

3990
(48,-)

4990
(65,-)

4990
(65,-)
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2490
(33,-) 2290

(28,-)



    nIKe RenzO 2 jR
Poikien matalaprofiilinen vapaa-
ajankenkä

    nIKe RUCKUs MId jR
Poikien varrellinen kevyt vapaa-
ajankenkä

    nIKe sCORe bIG 
swOOsh Oth hOOdy
Poikien raidallinen collegehuppari

    nIKe sCORe FleeCe 
CUFFed Pant
Poikien rento collegehousu, jonka 
lahkeessa on kapea resori. Elasti-
nen vyötärö ja kiristysnaru.

    nIKe sCORe stRIPy 
Oth hOOdy
Tyttöjen raidallinen collegehuppari

    jdI bF Pant
Tyttöjen collegehousu. 
Kapea resori lahkeessa. 
Elastinen vyötärö ja kiris-
tysnaru.

    nIKe jUst dO 
It POw t-PaIta
Tyttöjen T-paita. 100 % 
puuvillaa.

    nIKe sCORe 
Fz hOOdy
Poikien vetoketjullinen 
collegetakki

3990
(60,-)

4590
(70,-)

1990
(25,-)

3990
(48,-)

3490
(45,-)

3490
(45,-)

2990
(45,-)

2990
(40,-)
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1990
(25,-)

    nIKe 2 ”tOwn” 
t-PaIta
Poikien T-paita. 100 % 
puuvillaa.



    qUICKsIlVeR hOOd 
zIP sw allOweR

Miesten laadukas printtihuppari, 
jossa edessä vetoketju ja hihoissa 
ja helmassa resorit.

    qUICKsIlVeR ls 
basIC tee PaCK 4 
snaPPeR
Miesten pitkähihainen T-paita 
printtikuviolla

    qUICKsIlVeR ss 
basIC tee yOUth
Poikien T-paita, jossa edessä 
laadukas printti.

    qUICKsIlVeR dOhenIa 
yOUth
Poikien laadukas huppari, jossa edessä 
vetoketju ja hihoissa ja helmassa 
resorit.

7990
(99,90)

2990
(39,90)

1990
(24,90)

6990
(89,90)
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    nIKe sPheRe ls 1/2  zIP 
ja nIKe sOFt hand ls
Miesten ja naisten miellyttävän tuntuinen 
pitkähihainen Dri-Fit-juoksupaita ½-veto-
ketjulla. Tasasaumainen neulos sekä ergo-
nominen leikkaus vähentävät hiertymiä. 

    nIKe RUnnInG sOCKs antI 
blIsteR qUaRteR
Lyhytvartinen juoksusukka miehille ja naisille. 
Anatomisesti muotoiltu ja kärkiosa vahvistettu 
estämään hiertymiä ja rakkoja.

    nIKe MIlleR UV ss
Miesten ja naisten lyhythihainen tekninen Dri-Fit 
-juoksupaita. Tasasaumainen neulos vähentää 
hiertymiä ja heijasteet parantavat näkyvyyttä.

    new nIKe elIte RUnnInG 
qt sUKKa
Lyhytvartinen juoksusukka miehille ja naisille. 
Anatomisesti muotoiltu ja kärkiosa ja kantapää 
vahvistettu estämään hiertymiä ja rakkoja.

    nIKe teCh tIGht
Miesten ja naisten hyvin istuva 
ja tekninen Dri-Fit-juoksutrikoo. 
Pieni vetoketjullinen tasku selässä. 
Vetoketjut nilkoissa ja heijasteita 
näkyvyyden parantamiseksi.

    shOCK absORbeR b5044 
RUnbRa
Urheiluliivi erityisesti juoksulajeihin. 
Vähentää rintojen liikettä tutkitusti 78 %. 
Saumaton sisämateriaali ei hankaa, kak-
soiskiinnitykset aukeavat kokonaan takaa. 
Tekninen materiaali siirtää kosteuden 
pois ihon pinnalta.

4990
(60/65,-)

1490
(18,-) / 2 paria

1990
(28,-)

2490
(33,-)

990
(15,-)

4990
(65,-)

6990

��������������

��������������

11

j u ok suun



    adidas 
supernova 
seq l/s tee
Hengittävä juoksu-
paita miellyttävää 
materiaalia

3490
(45,-)

    asics gel 1160
Suosion saavuttanut kenkä juoksuharrastajalle. Monipuolinen 
kenkä, joka soveltuu niin pitkille kuin lyhyillekin matkoille. Gel-
vaimennus kannassa ja päkiässä. Tukeva ja istuva malli. Sopii 
normaalisti askeltavalle sekä ylipronatoivalle juoksijalle. Runner’s 
Worldin moninkertainen testimenestyjä. Naisten ja miesten mallit

119,-
(139,-)

    adidas response 
trail gtx
Kanta- ja päkiävaimennettu laa-
dukas juoksukenkä vedenpitä-
vällä Gore-Tex-kalvolla. Naisten 
ja miesten mallit.

    asics gt 2160 gtx
Tuettu juoksukenkä Gore-Tex-kalvolla naisille ja miehille. Täysvai-
mennetussa kengässä Gel-vaimennus kannassa ja päkiässä.  I.G.S.-
ominaisuudet ohjaavat askeleen luonnollista liikerataa antamalla 
parhaan mahdollisen tuntuman juoksuun. 

9990
(130,-)

159,-
(189,-)

7990
(140,-)

    nike air max 
moto +8
Naisten ja miesten tekninen 
neutraali juoksukenkä kaikille 
alustoille. Kannassa ja päkiässä 
vaimennus. Nikeplus-malli.

119,-
(165,-)

    adidas av beam jkt
Naisten ja miesten Windstopper 
juoksutakit. adiVis-teknologia, jonka 
avulla näyt pimeässä.

    adidas supernova 
Wind pant
Kevyet tuulihousut juoksuun naisil-
le ja miehille.

6990
(80,-)
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2490
(34,90 )

    north bend 
exocool halF zip 
ja exoWarm ls tee
Naisten ja miesten pitkähihai-
set juoksupaidat lyhyellä veto-
ketjulla. Materiaali hengittävää 
ja joustavaa neulosta.

(45,-)
    asics gel blackhaWk
Tyylikäs juoksu- ja harjoitusjalkine kuntoilijalle. Kannassa 
Gel-vaimennus pehmentämässä tärähdystä. Trusstic-kierto-
jäykkyystuki tukevoittaa askelta. Naisten ja miesten mallit.

5990
(79,90)

6990
(140,-)

3990
(65,-)

119,-
(139,-)

    adidas kanadia 4 gtx jr
Lasten kantavaimennettu juoksu-/kävelykenkä 
vedenpitävällä Gore-tex-kalvolla

5990
(75,-)

119,-
(150,-)

4990
(70,-)

    nike air 
pegasus +27 
gtx
Miesten ja naisten 
tekniset ja suositut 
neutraalin aske-
leen vedenpitävät 
Gore-Tex-juoksukengät. 
Ilmatyyny vaimennus 
kannassa. Nikeplus-
malli.

    nike air 
pegasus +28 jr
Nuorten tekninen juok-
sukenkä monipuoliseen 
juoksuliikuntaan. Hen-
gittävä Mesh-päällinen, 
synteettiset vahvikkeet ja 
kannassa vaimennus. 

    adidas 
escalate 
stability
Kanta- ja päkiävai-
mennettu laadukas 
juoksukenkä. 
Pronaatiotuettu. Vain 
Sportiasta.

(189,-)

(140,-)

    nike doWn-
shiFter 3
Naisten ja miesten 
lenkkikengät ulkoi-
luun ja vapaa-aikaan. 
Hengittävä päällinen ja 
vaimentava välipohja-
materiaali

2990
(44,90)

    north bend 
exocool tights
Naisten ja miesten juoksutri-
koot. Hengittävää materiaalia. 
Trikoissa säädettävä vyötärö-
kaitale, avaintasku sekä veto-
ketjulliset halkiot lahkeissa.

    north bend 
exocool Wind jkt
Kevyet juoksutakit naisille ja mie-
hille. Materiaali vettä- ja tuultahyl-
kivää. Takin selkäosassa hengittävä 
ja kosteutta siirtävä neulos.

3990
(59,90)
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    nike contour bra
Naisten tekninen Dri-Fit -liivi. Kak-
sikerroksinen etuosan materiaali 
antaa tukea. Selkäosa hengittävää 
Mesh-kangasta.

    nike legend 
tight pant
Naisten istuva Dri-Fit 
-trikoohousu kuntosalil-
le ja fitnekseen

    nike Free xt 
motion Fit+
Naisten tekninen ja monipuo-
linen fitness-kenkä. Taipuisa 
malli ja hyvä istuvuus. 
Nikeplus-malli.

    adidas Workout lo
Kevyt ja  joustava naisten jumppa-
kenkä monipuoliseen sisäliikuntaan

    asics yami-kensei
Matalavartinen training jalkine. Gel™-
iskunvaimennus kannassa. Pitävä ja kulutusta 
kestävä pohja. 

    adidas core 50
Kevyt ja  joustava naisten 
jumppakenkä monipuoliseen 
sisäliikuntaan

    nike air visi Fly
Naisten monipuolinen fitness- ja kuntosalikenkä. 
Päällinen nahkaa ja kannassa vaimennus.  

    nike musique vii
Naisten tanssillisille tunneille suunniteltu matalap-
rofiilinen fitness-kenkä. Kanta ja päkiä on eroteltu 
toisistaan helpottamassa suunnan muutoksissa.

    nike printed 
victory mesh 
long bra
Naisten printtikuvioinen 
ja tekninen Dri-Fit -toppi. 
Kevyesti muotoillut ja 
tuetut kupit.

    nike g87 knit 
graphic tee
Naisten löysä Dri-Fit 
-fitness-paita isolla kaula-
aukolla

    nike neW 
Field mesh 
short
Naisten monipuoliset 
treenishortsit fitnekseen 
ja kuntosalille. Erittäin 
hengittävä Mesh-kangas 
ja naisellinen leikkaus.

2990
(38,-)

3990
(55,-)

3990
(50,-)

2990
(40,-)

2990
(35,-)

8990
(120,-)

7990
(90,-)

7990
(109,-)

3990
(55,-)

6990
(85,-)

5490
(70,-)
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    röhnisch 
saga tee
Istuva treenipaita. 
Pehmeä, tekninen 
materiaali.

    röhnisch 
saga pants
Pitkät ja suorat treenihou-
sut hengittävää materi-
aalia. Hyvät leikkaukset 
vyötäröllä ja kiristysnyörit 
lahkeissa.

3990
(60,-)

2990
(45,-)

    north bend 
active tee
Naisten edullinen t-paita 
jumppaan tai lenkkipolulle. 
Hengittävää materiaalia.

    north bend 
active tee
Tyttöjen edullinen treenipaita. 
Hengittävää materiaalia.

    chnk nour 3/4
Naisten treenicaprit 
miellyttävästä ja joustavasta 
materiaalista.

    chnk signe 3/4
Tyttöjen edulliset jumppa-
caprit. Materiaali pehmeää ja 
joustavaa puuvilla-elastaania.

    reebok easy tone reeneW
Monipuolinen treenikenkä kävelyyn ja vapaa-aikaan. 
Easytone-teknologia tehostaa pakaralihasten pohkeiden ja 
takareisien työskentelyä.  Tasapainokuulat pakottavat jalan 
luonnolliseen epätasapainoon.

    puma body train mesh
Kevyt, jalan lihaksia aktivoiva kiinteyttävä kävelykenkä. 
Kehittävät tasapainoa ja lihasaktivointia. Materiaali 
nahkaa ja hengittävää verkkoa.

1290
(19,90)

990
(14,90)

990
(14,90)

109,- (140,-)

110,-

1690
(24,90)

(120,-)

(90,-)

(109,-)

(55,-)

(85,-)

(70,-)

��������������
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2490
(40,-)

    röhnisch 
Filippa loose 
racerback
Väljä treenitoppi painijan-
selällä. Pehmeä, tekninen 
materiaali. Helmassa 
resori.

    röhnisch 
logo pirate
Klassinen caprimittainen 
treenihousu. Pehmeä, 
tekninen materiaali.

2990
(40,-)



    fat pipe suojalasit jr ja sr
Suojalasit aikuisille ja junioreille. Laseissa sää-
dettävät nenätyynyt ja mukana säilytyskotelo, 
niskapanta ja puhdistusliina. 

    sr

    jr

    fat pipe small stickbag
Mailakassi 1-4 mailalle. Erillinen vetoketjul-
linen tasku avaimille ja kännykälle.

    fat pipe total bag
Varustelaukku 6 mailalle ja pelivarus-
teille. Mukana säilytyspussi kengille ja 
pyykille. Erillinen mailapussi.

    fat pipe bow 28
Salibandymaila, jossa 101/96 cm hiilikuituinen Bow-
varsi. Kaksi lapavaihtoehtoa, Orc tai Wiz. Wiz-lapa 
on loistava yleislapa, jolla on helppo käsitellä palloa. 
Orc-lapa on kevyt ja melko kovera.

9990
(139,-)

    fat pipe bad ace 27
Salibandymaila, jossa 101/96 cm kevyt hiilikuituvarsi. 
Ovaali otepinta. Rage-lapa, joka on suunniteltu eri-
tyisesti laukomiseen. Ison kokonsa ansiosta sillä on 
miellyttävä käsitellä palloa ja pelipinta on suuri.

7990
(109,-)

    fat pipe orc 24
Salibandymaila, jossa 101 cm hiilikuituinen kevyt 
ja jäykkä varsi, sticky grippi. Pitävä ovaali otepinta. 
Koviin laukauksiin tehty Orc-lapa. 7490

(99,-)

    fat pipe wiz 27
Salibandymaila, jossa 101/96 cm hiilikuituvarsi. 
Wiz-lapa, joka on loistava yleislapa ja jolla on helppo 
käsitellä palloa. Lavan kärjessä kikkakuppi. 6990

(89,-)

    fat pipe john doe 28
Salibandymaila aktiiviharrastajalle, jossa 101 cm 
joustava komposiittivarsi. Wiz-lapa, joka on loistava 
yleislapa ja jolla on helppo käsitellä palloa. Lavan 
kärjessä kikkakuppi.

4990
(59,90)

    fat pipe gto 27
Salibandymaila harrastajalle, jossa 101/90/85 cm 
joustava komposiittivarsi. Ovaali otepinta. 2490

(49,90)

2290
(29,90)

2490
(29,90)

2290
(29,90)

4990
(59,90)
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    exel doublecurve 2.7
Salibandymaila, jossa 101 cm ovaali hiilikuituvarsi. 
X-rakenteen ansiosta keveys/jäykkyys-suhde optimaali-
nen. Jäykkyys 2.7 ja grippinä DoubleGripSystem.

    exel x-play 2.5 
Salibandymaila, jossa 101 cm kevyt N-Tech 
-nanovarsi. Jäykkyys 25 ja grippinä DoubleGrip-
System. Pieni esikäyristys helpottaa pelaamista.

    exel chill! 2.5 
Salibandymaila, jossa 101 cm ovaali hiilikuitu-
varsi. Jäykkyys 25 ja grippinä DoubleGripSystem. 
Tero Tiitun valinta.

    exel x-play 2.7 
Salibandymaila, jossa 101 cm kevyt N-Tech -nano-
varsi. Jäykkyys 27 ja grippinä DoubleGripSystem. 
Pieni esikäyristys helpottaa pelaamista.

    exel chill! 2.7
Salibandymaila, jossa 101 cm ovaali hiilikuituvar-
si. Jäykkyys 25 ja grippinä DoubleGripSystem.

    exel doublecurve uniflex 90
Juniorin salibandymaila, jossa 90 cm ovaali hiilikui-
tuvarsi. Lapana näytävä Mcr.blue chrome MB X-lapa.

    exel x-play 3.2 90 
Juniorin salibandymaila, jossa 90 cm kevyt N-Tech 
-nanovarsi. Jäykkyys 32 ja grippinä DoubleGrip-
System.

9990
(129,-)

6490
(94,90)

8990
(124,90)

6490
(89,90)

7990
(114,90)

4990
(69,90)

3990
(54,90)

��������������
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    adidas 365 long
shorts
Miesten tekninen shortsi 
3-raitaa 

    adidas 365 tee
Miesten tekninen T-paita
 3 -raitaa

    adidas super
sala ix
Sisäpelikengät erityisesti 
sisäfutikseen

    adidas super
sala jr

    adidas opticourt
truster jr 
Lasten sisäpelikengät

    adidas opticourt
ligra 
Päkiävaimennettu yleissisäpelikenkä

2490
(30,-)

2990
(40,-)

3490
(45,-)

3490
(45,-)

3990
(55,-)

3990
(55,-)

��������������
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    asics gel rocket
Harrastajan matalavartinen sisäpelikenkä. Gel™-iskunvaimennus 
päkiässä. Pitävä ja kulutusta kestävä pohja. Naisten ja miesten 
mallit.

    asics gel beyond mt 
Miesten lentopalloon ja salibandyyn suunniteltu 
korkeavartinen pelikenkä. Tukeva, täysvaimen-
nettu välipohja ja pitävä pohja. Irroitettava 
pohjallinen.

    asics gel blast 4 
Tukeva ja täysvaimennettu huippusisäpeliken-
kä salibandyyn. Hyvä tuki lisää kiertojäykkyyt-
tä. Pehmeä ja joustava tuntuma alustaan ja 
pitävä pohja. Ohjaa ja tukee askelta pelitilan-
teessa. Naisten ja miesten mallit.

    north bend 
active tee
Miesten edullinen t-paita salille 
tai lenkkipolulle. Hengittävää 
materiaalia.

    north bend 
active tee
Poikien edullinen 
treenipaita. Hengittävää 
materiaalia.

    north bend 
active shorts
Poikien treenishortsit. 
Materiaali joustavaa 
polyesterineulosta.                      

    north bend 
active train. 
shorts
Miesten treenishortsit. 
Materiaali joustavaa 
polyesterineulosta.                      

    asics gel powerplay hi
Aktiivipelaajan korkeavartinen pelikenkä salibandyyn ja 
lentopalloon. Gel-iskunvaimennus kannassa ja SpEVA-
insertti päkiässä. Tuki lisäämässä kiertojäykkyyttä. Varressa 
tarrakiinnike. Vahvikkeet tekonahkaa. Unisex-malli.

    asics gel domain 
Kanta-ja päkiävaimennettu suosittu sisäpelikenkä. 
Pitävä ulkopohja ja irroitettava pohjallinen. Miesten 
ja naisten mallit.

    asics gel blast 4 jr
Liikkuvan juniorin kevyt sisäpelikenkä liikuntatun-
nille ja harrastuksiin. Gel-vaimennus kannassa. 
Kestävä ja väritön kumipohja ei jätä lattiaan jälkiä.

    asics adizero bt feather
Kanta- ja päkiävaimennettu huipputason sisäpeli-
kenkä erityisesti salibandyyn.

6990
(79,90)

129,-

139,-

9990

9990

5990

9990

(159,-)

(159,-)

(129,-)

(139,-)

(69,90)

(120,-)

1290
(19,90)

990
(14,90)

1490
(24,90)

1690
(24,90)
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Sportia-myymälän löydät seuraavilta paikkakunnilta:
 Valikoimissa saattaa olla myymäläkohtaisia eroja. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

EURA Toritie 3 p. 02-867 0110 • FORSSA Kauppakatu 30-32 p. 03-422 2755 • HANKO Esplanadi 126 p. 040-842 1787 • HELSINKI Ylläs-Halli 
Savikiekontie 4 p. 0207 870 470 • HOLLOLA Keskuskatu 7 p. 03-780 0300 • HUITTINEN Lauttakylänkatu 7 p. 040-577 9904 • HYVINKÄÄ 
Hämeenkatu 27-29, p. 019-417 313 • HÄMEENLINNA Kasarmikatu 6 p. 03-628 170 • IISALMI Pohjolankatu 1 p. 017-812 500 • IMATRA Lap-
peentie 41 p. 020 789 0560 • IVALO Ivalontie 8 p. 016-661 122 • JOENSUU Kauppakatu 21 p. 040-356 8582 • JUVA Juvantie 16 p. 015-452 845 
• JYVÄSKYLÄ Ahjokatu 18 p. 010-281 0820 • JÄMSÄ Säterintie 1 p. 014-718 704 • JÄRVENPÄÄ Sibeliuksenkatu 18-22 p. 09-2731719 • KAUHA-
JOKI Topeeka 80 p. 06-231 1068 • KEMIJÄRVI Vapaudenkatu 4 p. 016-813 081 • KEURUU Keskusaukio 3 p. 040-1344 553 • KIRKKONUMMI 
Kirkkotallintie 1, 09-878 6190 • KITEE Kiteentie 9 p. 013-411 104 • KLAUKKALA  Klaukkalantie 48 p. 050 348 1171 • KOKEMÄKI Haapionkatu 
17 p. 02-5648 1355 • KOTKA Kauppakeskus Pasaati, Ruotsinsalmenkatu p. 05-217 680 • KUOPIO Puijonkatu 29 p. 017-368 8100 • KURIKKA 
Laulajantie 7 p. 06-450 2305 • KUUSAMO Kitkantie 53 p. 08-563 3300 • KUUSANKOSKI Väkevänkuja 1 p. 05-886 2600 • LAHTI Ajokatu 55, 
03-5230 500 • LEMPÄÄLÄ Tampereentie 24 p. 03-375 0855 • LIETO Hyvättyläntie 2 p. 02-488 6876 • LOIMAA Turuntie 8-10 p. 02-721 7250 
• MIKKELI Porrassalmenkatu 31 p. 015-760 0952 • MYNÄMÄKI Keskuskatu 20 p. 02-430 7090 • NURMES Porokylänkatu 14 p. 013-461 755 • 
ORIVESI Keskustie 38 p. 03-335 2261 • PAIMIO Vistantie 12 p. 02-473 2142 • PIETARSAARI Visasmäki 6 p. 06-723 0361 • PIHTIPUDAS Asematie 
22 p. 014-561 081 • PORI Helmentie 10 p. 02-633 3160 • RAISIO Kauppakeskus Mylly p. 02-332 3850 • RANUA Keskustie 30 p. 016-355 2101 
• RIIHIMÄKI Kirkkopolku 5 p. 019-742 247 • ROVANIEMI Kauppakeskus Revontuli p. 010 322 0490 • SALLA Kuusamontie 12 p. 0400-466 
767 • SALO Turuntie 4 p. 02-733 5131 • SEINÄJOKI Sammonkatu 2 p. 06-211 3010 • SODANKYLÄ Jäämerentie 15 p. 016-613 505 • TAMPERE 
Kaleva, Sammonkatu 60 p. 03-225 0000 • TAMPERE Kaleva, Sammonkatu 68 p. 03-254 3000 • TAMPERE Lielahti, Harjuntausta 5 p. 03-3142 
1000 • UUSIKAUPUNKI Koulukatu 2-4 p. 02-8427 700 • VAASA Kauppapuistikko 14 p. 06-319 3900 • VALKEAKOSKI Valtakatu 31 p. 03-584 
5622 • VIMPELI Vähtärintie 2 p. 06-565 1750 • VIRRAT  Virtaintie 36 p. 03-475 3100 • VÄÄKSY Koulumestarintie 4 p. 03-766 0994• YLIVIESKA 
Latvalantie 6 p. 08-420 640 • ÄKÄSLOMPOLO Tunturintie 16 p. 040 579 4812

SR

JR

    halti montese
ja torbole lady
Naisten ja miesten matalavartiset, vedenpitä-
vät DrymaxX-jalkineet aktiiviseen ulkoiluun. 

   helly hansen dry 2-pack 
special ja dry set jr
Alusasu aikuisille ja junioreille. Todella 
hyvä kosteuden siirto iholta LIFA®-kankaan 
ansiosta.

5990
(89,90)

    halti savona ja
 savona lady
Vaihteleviin olosuhteisiin suunnitellut 
vedenpitävät keskimittainen DrymaxX  
-jalkineet naisille ja miehille. Hyvin istuva 
ja tukeva malli, jossa kumiset kärki- ja 
kantavahvikkeet. 

6990
(89,90)

3990
(65,-)

3990
(55,-)

3990
(65,-)

    helly hansen
daybreaker 
Fleece
Naisten ja miesten 
monikäyttöiset ja mukavat 
fleecetakit laadukkaasta 
materiaalista.
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