Nejlehčí běžecké tričko na trhu.

Zobrazit e-mail online

PRO MUŽE

PRO ŽENY

PRO DĚTI

BATOHY

Ultra lehké běžecké tričko Kilpi WYLDER-M
- nejlehčí na trhu Funkční tričko Kilpi WYLDER-M má krátký rukáv a vytvarovaný střih regular, na
který si nemusíte zvykat. Aby lépe větralo, umístili jsme tričku do podpaží

síťované vsadky, všité plochými švy pro maximální komfort nošení. Sportovní
design je doplněn reflexními potisky, kontrastní barvou švů a originálním

potiskem na prsou.

Technické tričko WYLDER-M je s váhou pouhých 70 gramů ve velikosti M
nejlehčím tričkem ve své kategorii na trhu.

WYLDER-M
Vybavte se na běh nebo fitness sportovním trikem WYLDER
M a nenechte se
omezovat zbytečnou zátěží.

ZOBRAZIT NEJLEHČÍ TRIČKO Kilpi WYLDER-M

ZOBRAZIT DALŠÍ TECHNICKÁ TRIČKA

Chcete uběhnout 100 km ultra závod? Vyzkoušejte náš
ULTRA TRÉNINK
Společně s instruktory z H.I.E. Campu jsme si pro Vás připravili 16ti týdenní

tréninkový plán, který Vás připraví na 100 km ultra závod. Připravili jsme si pro
Vás dvě úrovně tréninku - po absolvování těžšího tréninku budete schopni 100
km závod dokončit do 20 hodin, po absolvování lehčího tréninku budete
schopni závod zaběhnout do 24 hodin.
Vyzkoušíte ULTRA TRÉNINK s námi?

ZOBRAZIT ULTRA TRÉNINK

KAMENNÉ PRODEJNY KILPI STORES

KILPI STORE OSTRAVA - NOVÁ KAROLINA
KILPI STORE BRNO - OC FUTURUM
KILPI STORE BRNO - CENTRUM - PANSKÁ
KILPI STORE OLOMOUC - OC HANÁ
KILPI STORE HATĚ - FREEPORT FASHION OUTLET
KILPI STORE PRAHA - FASHION ARENA
KILPI STORE PRAHA - WESTFIELD CHODOV
KILPI STORE JESENÍK
KILPI STORE KLADNO - OC CENTRAL

ZOBRAZIT VŠECHNY PRODEJNY

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

STRAVA

www.shopkilpi.cz / +420 777 734 330 / eshop@kilpi.cz
PONATURE s.r.o. / U Hrůbků 251/119, 709 00 Ostrava - Nová Ves
Do našeho seznamu jste se dostali na základě registrace do Kilpi klubu nebo na základě registrace na eshopu
shopkilpi.cz.
Ceny uváděné v tomto emailu se mohou v době od odeslání lišit v návaznosti na právě probíhající akce.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde

