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Hyde átveszi a 
Saucony Cipôgyártó 
Vállalatot, amely 
futócipôket gyárt. 
Az elkövetkezô tíz 
év során a Saucony 
a futók legféltettebb 
titkává válik.

A Saucony bemutatja 
a 

”
Trainer 80”-at, 

a piacon elsôként 
megjelenô, slip-lasted 
(kaliforniai) eljárással 
készült futócipôt.

Az új-zélandi Saucony 
atléta, Rod Dixon nyerte 

meg a New York-i 
Maratont, minden idôk 

egyik legdrámaibb 
hajrájával.

A Saucony piacra dobja 
a ‘Jazz’-t, ami abban 

az idôben, a technológiát 
illetôen a legfejlettebb 

futócipô volt. A ‘Jazz’ volt 
az elsô a legendás és 

sajátos Saucony fazonú 
cipôk sorában.

A Saucony-t négy 
üzletember alapí-
totta a Saucon-folyó 
partján, Kutztown-
ban, Pennsylvania-
ban.

A Hyde Athletic 
árukínálata kibôvül 

baseball- és bowling-
cipôkkel, illetve 

görkorcsolyával.

Hyde bôvíti a kínálatot, 
korcsolyákat is árusítva. 
Ezzel megalkotta az elsô, 
kifejezetten sportolásra 
szánt lábbelijét.

Abraham Hyde 
cipôboltot nyit A.R. 

Hyde & Sons név alatt. 
A cég nagy népszerû-

ségnek örvendô 
papucsokat gyárt 

padlóburkoló
- és ruhamaradé-

kokból.

Hyde a második 
világháború alatt 

bakancsokat gyárt 
az amerikai hadsereg 

számára.

A Hyde-mûvek gyártotta 
azt a cipôt, amelyet az elsô 

amerikai ûrhajós viselt az 
ûrsétához.

A SAUCONY TÖRTÉNETE
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1991
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2007

2009

2010

1994

1985

A Saucony atlétája, 
Lisa Larsen Weidenbach, 
elsô nôként ért célba 
a 89. Boston-i 
Maratonon.

Bemutatják a ‘Shadow 
6000’-t, ami EVA és 

PU együttesébôl öntött 
középsô talprésszel készült, 

maximális párnázottságot 
és kényelmet biztosítva.

A Saucony piacra 
dobja a Grid-rendszert, 
az elsô párnázó 
rendszert, ami ötvözi 
a párnázottságot 
és a stabilitást.

A Saucony bemutatja 
a Flexion Plate technológiát 

a Grid Sinister-ben és 
a ProGrid Paramount-ban. 

A Flexion Plate-t a „Legjobb 
Nemzetközi Fejlesztés” díjjal 

tünteti ki a Runner’s World 
magazin.

A Saucony további díjakat hódít el: 
“Legjobb Korszerûsített Termék” 
a ProGrid Stabil CS-ért, “Legjobb 
Bemutatkozó Termék” a ProGrid 
Echelon-ért és a “Szerkesztôk Díja” 
a ProGrid Omni 8-ért. 

A Saucony ismét besöpört 
egy csomó díjat. Futócipôi 
közül vitathatatlanul 
a minimalista Kinvara 
a legfeltûnôbb. A cipô 
bemutatásakor megkapta 
a „Best Debut” díjat, késôbb 
pedig a „Gear of the Year” 
címet is megszerezte, és 
felkerült az Outside 
magazin „Gear Junkie” 
rovatának „Top 10 Gear” 
listájára is.

A Saucony atlétája, 
Greg Welch nyeri 

a triatlon Ironman 
Világbajnokságot, 

Kona-ban, Hawaii-n.

1998

A Hyde Athletic 
Industries Inc. 

hivatalosan meg-
változtatja a nevét 

Saucony Inc.-ra.

 

 

2011
A márka áttörô, saroktól a lábujjakig 
érô, 8mm-es különbsége még töké-
letesebbé teszi a világ legjobb futó-

cipôit, erôteljesebb futólépéseket tesz 
lehetôvé, forradalmian új élményt 

nyújtva, a Hurricane 14, Triumph 9 és a 
Guide 5 modellekkel kezdôdôen.
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Egy gyorsabb gördülést és hatékonyabb izomkontroll-t biztosító irányzat (GEOMETRY OF STRONG™) top-
modellje! A befelé dôlés (pronálás) elleni futócipôk királya! Sarok- SRC és teljes talpú PowerGrid láb-
becsapódás tompítóval. A PowerGrid renszer egyesíti az innovatív PowerFoam anyagot és a leghatékonyabb 
Grid technológiát. Tökételes illeszkedést biztosító Sauc-Fit rögzítô-rendszerrel. A legkifejlettebb középtalp, 
amely maximalizálja az elrugaszkodást és rugalmasságot, miközben a súlya minimális. A cipô Hydrator 
bélés anyaga, elvezeti a lábadról az izzadtságot, mint ahogyan a funkcionális ruházatunknál már meg-
szoktátok. Ez által kényelmes viseletet biztosít, ezzel is növelve a komfort érzetet és kizárja a nedvesség 
általi bôr felpuhulása miatti hámsérülést. Egyedülállóan lyukacsos szerkezetû, habból készülô, microbaölô, 
lélegzô anyaggal bevont, Comfortride talpbetét magas minôségû párnázottságot és kitûnô gördülést 
biztosít.

PowerGrid Hurricane 14 ffi 35 990 Ft

A stabilitás és kényelem forrása, magasabb testsúly, alacsonyabb talpboltozat és befelé dôlô lábállás 
(pronálás) esetén. Az SRC sarok, és a reagáló párnázást nyújtó ProGrid - becsapódás tompító lett ered-
ményesen kombinálva a középlábhíddal és az SRC elülsô lábbecsapódás tompítóval. A cipô Hydrator bélés 
anyag és a Comfortride talpbetét leírását lásd a PowerGrid Hurricane 14 ffi -nél.

ProGrid Omni 8/9 ffi  9/10 Mod. nôi  25 990 Ft

Lásd a 27. old. a Kanadai Lábsebészeti... leírást.

PowerGrid Sauc-Fit

Eredeti ár:
25 990 Ft

23 490 Ft
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A sikeres és közkedvelt, alapfokú befelé dôlés elleni stabilizálást nyújtó, magas komfortfokú, Phoenix 
modell ismét egy gyönyörû design-t kapott! Két különbözô sûrûségû anyagból összesajtolt DUAL EVA 
középtalp maximalizálja az elrugaszkodást és rugalmasságot, miközben a súlya minimális marad. Az SRC 
sarok, és a reagáló párnázást nyújtó ProGrid – becsapódás tompító lett eredményesen kombinálva a 
középlábhíddal és a HRC elülsô lábbecsapódás tompítóval. Tovább szolgálva az enyhén pronáló futót, 
tökéletes illeszkedéssel, párnázottsággal az alátámasztás feláldozása nélkül. Sôt! Az ultrakönnyû, lélegzô 
gyöngyvászon felsôrész tökéletesebb illesztkedést nyújt. 

ProGrid Phoenix 5 ffi /nôi 23 490 Ft

Késôbb érkezikKésôbb érkezik
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ProGrid Omni 11 Mod. ffi            28 490 Ft

FL-pro

A stabilitás és kényelem forrása, magasabb testsúly, alacsonyabb talpboltozat és befelés dôlô lábállás 
(pronálás) esetén. Sikerült, még az eddiginél is tökéletesebbé varázsolni a legújabb Omni-t. Az új Omni 11 
könnyebb és rugalmasabb elôdjénél, valamint a hagyományos eljárással fújt guminál 33 %-kal könnyebb 
súlyú a befecskendezéssel fújt új guminak, a SAUCONY IBR+ OUTSOLE™ nevû anyagnak köszönhetôen 
magas fokú párnázottságot biztosít. Az IBR+ bizonyítottan kétszerannyi energiát képes elnyelni, mint a 
hagyományosan fújt gumi, fantasztikus és hosszantartó párnázottságot biztosítva a lábfej elsô részének. A 
korábbi Omni 10-es 352gr súlya helyett mindössze 309gr. Hihetetlen, de még egy illyen klasszikuson is 
lefaragható 43gr. Le a kalappal a technológia fejlesztô osztály elôtt. A cipô forradalmian új 8mm-es 
geometriájának megértéséért nézd meg a „Geometry of Strong” leírását a 8. oldalon. Az SRC sarok , és a 
reagáló párnázást nyújtó teljes talpú PROGRID -becsapódás tompító lett eredményesen kombinálva a 
KÖZÉPLÁBHÍDdal. A tökéletes rögzítést az ARCH-LOCK hevederek biztosítják. A cipô HYDRAMAX bélés 
anyaga, minden eddiginél hatékonyabban vezeti el a lábadról az izzadtságot, mint ahogyan a funkcionális 
ruházatunknál már megszoktátok. Ez által kényelmes viseletet biztosít, ezzel is növelve a komfort érzetet 
és kizárja a nedvesség általi bôr felpuhulása miatti hámsérülést. Egyedülállóan lyukacsos szerkezetû, 
habból készülô, microbaölô, lélegzô anyaggal bevont, comfortride talpbetét magas minôségû párnázottságot 
és kitûnô gördülést nyújt. Megerôsített külsô sarokrésze még masszívabb lábtartást biztosít.

Késôbb érkezik

Omni 10/11
Összehasonlító táblázat

Modell Súly Offset ProGrid TM Külsô talp

Omni 11 309 g 8 mm Teljes talpon iBR+

Omni 10 352 g 12 mm Csak sarokrészen BR

Kulcsfontosságú frissítések az Omni 10-hez képestS
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EGYÉB FEJLESZTÉSEK: 
• Hozzáadott Support FrameTM (támasztó keret), amely egy öntött külsô 
saroktámasztás a nagyobb hátsó lábfej merevség érdekében
• A cipô könnyebb súlyú, ugyanakkor rugalmasabb.
• Hozzáadott Arch-LockTM  a középlábrészen a jobb illeszkedés eléréséhez
• Lecsapott sarok a gördülési átmenet megkönnyítéséhez
• Fejlettebb HydraMAXTM sarok bélés = puhább kéz
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Hurricane 14 és Omni11 
összehasonlítás

OMNI 11

Rugalmasabb 
design

szélesebb
közép-
lábrész
támasz

OMNI 10

Lecsapott 
sarokkialakítás

Függetlenített 
sarok

iBR+

Az OMNI 11, 5 mm-rel szélesebb 
a középtalpnál keresztben, 
mint a Hurricane 14.

THE GEOMETRY 
OF STRONG
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Egy gyorsabb gördülést és hatékonyabb izomkontroll-t biztosító irányzat (GEOMETRY OF STRONG™) top-
modellje! A semleges lábállású (neutrális) futócipôk királya! Sarok- SRC és teljes talpú PowerGrid 
lábbecsapódás tompítóval. A PowerGrid renszer egyesíti az innovatív PowerFoam anyagot és a 
leghatékonyabb Grid technológiát. Tökételes illeszkedést biztosító Sauc-Fit rögzítô-rendszerrel. A 
legkifejlettebb középtalp, amely maximalizálja az elrugaszkodást és rugalmasságot, miközben a súlya 
minimális. A cipô Hydrator bélés anyag és a Comfortride talpbetét leírását lásd a PowerGrid Hurricane 
14 ffi -nél. Egy tökéletes futócipô, amely méltán van a Saucony prémium kategóriájának csúcsán.

PowerGrid Triumph 9 ffi 

SAUCONY® PIACRA HOZZA  AZ ÁTTÖRÔ 
„GEOMETRY OF STRONG™”
TERMÉKCSALÁDJÁT
 
A márka áttörô, saroktól a lábujjakig érô, 8mm-es különbsége még tökéletesebbé teszi a világ 
legjobb futócipôit, erôteljesebb futólépéseket tesz lehetôvé, forradalmian új élményt nyújtva.
 
LEXINGTON, MA (2011. november 2.) – A Saucony®, Inc, a teljesítmény-centrikus atlétikai lábbelit és 
ruházati cikkeket forgalmazó, vezetô globális cég, a márka eddigi legjelentôsebb termék-
kezdeményezését megvalósítva, a mai napon bejelentette a várva-várt Geometry of Strong™ 
technológia bevezetését, amely átütô fejlôdést jelent a futók számára világszerte. A Geometry of 
Strong™ termékskála teljes egészében újra tervezett, a saroktól a lábujjakig érô különbséget mutat 
be a márka három legkeresettebb modelljében: a Triumph 9, a Guide 5 és a Hurricane 14 típusokban. 
A különbség átlagos 12mm-rôl 8mm-re történô csökkentése ezekben a csúcseladást produkáló 
modellekben alacsonyabb erejû ütközést és erôteljesebb futólépést tesz lehetôvé. 
A Geometry of Strong™ kollekció ma indul útjára a New York City Marathon Expo rendezvényen, ahol 
bemutatásra kerül az új Triumph 9 és a Guide 5. A Hurricane 14 piaci bevezetését 2012 tavaszára 
tervezik.
 
„Ezzel a forradalmi áttöréssel a világ legjobb futócipôit most még tökéletesebbé tesszük,” mondta 
Patrick O’Malley, a Saucony globális termékágazatért felelôs alelnöke. „A márkát használó 
futóközösségtôl kapott véleményeket ötvözve csúcstechnológiás Emberi Teljesítmény-vizsgáló és 
Innovációs Laboratóriumunk legújabb kutatásaival, felfedeztük, hogy a 8 mm-es, saroktól a lábujjakig 
érô különbség alkalmazása legkedveltebb futócipôink esetében kiváló irányíthatóságot, kiegyenlítést 
és felfüggesztést biztosít. Ez az egyszerû megközelítés forradalmian új futásélményt nyújt; alig 
várjuk, hogy a futók megérezzék azt a hihetetlen különbséget, amelyre 8mm képes,” tette hozzá 
O’Malley.
„A díjnyertes, 4 mm-es különbséggel készült Kinvara® megalkotása során, kerestük a kihívás 
lehetôségét hagyományos futócipôink alapját illetôen, a kaptafák 8 mm-es különbségre történô 
átalakításával,” mondta Spencer White alelnök, a Saucony Emberi Teljesítmény-vizsgáló és Innovációs 

32 490 Ft

PowerGrid Sauc-Fit
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Laboratóriumának vezetôje. „Ez az új dôlésszög 
ütközés során úgy pozícionálja a futó lábát, hogy 
nagyobb mozgásteret ad a kétfejû lábikraizom, 
gázlóizom és Achilles-ín területnek, ezáltal 
erôteljesebb futólépést tesz lehetôvé. Most már 
olyan cipôkínálatunk van, amely választási 
lehetôséget biztosít a futóknak a 0mm-es, 4mm-
es, 8mm-es és 12mm-es különbségek között,” 
tette hozzá White.
 
Az újonnan megjelentetett Geometry of Strong 
kollekció tagjai a Triumph 9 modell, a márka 
premier-kategóriás, semleges párnázottsággal 
készült edzôcipôje, valamint a Guide 5 és a 
Hurricane 14 stabil-kategóriás modellek. A 
Triumph és a Hurricane egyaránt rendelkeznek a 
márka három legfejlettebb technológiájával: 
POWERGRID™, IBR+ Outsole™ és SAUC-FIT™.

POWERGRID™
A díjnyertes technológia optimális párnázottságot és reakciókészséget biztosít
A teljesítmény-centrikus futósport 1991-ben ismerhette meg a márka GRID™ elnevezésû technológiáját, 
amely örökre megváltoztatta a Saucony cipôk jövôjét. Ez az innovatív megoldás párnázott, reaktív 
futást eredményezett és megteremtette a ProGrid™, mára pedig a POWERGRID™ alapjait. 
 
A POWERGRID™ a Saucony díjnyertes GRID® technológiájának és a márka új, szabadalmaztatott 
POWERfoam™ habvegyületének kombinációja, amely páratlan párnázottságot és reakciókészséget 
biztosít minden lépésnél. A POWERfoam™ ellenállóbb és párnázottabb, mint a hagyományos EVA 
(etil-vinil-acetát), csökkenti a rétegeket, miközben kivételesen kellemes futásélményt biztosít.
 
IBR+ Outsole™
A szabadalmaztatott vegyület varázslatos országúti futásérzést nyújt 
A Saucony új - a POWERGRID™ technológiával összhangban mûködô -, befecskendezéssel fújt 
gumivegyülete 33 %-kal könnyebb súlyú a hagyományos eljárással fújt guminál. Az IBR+ bizonyítottan 
kétszerannyi energiát képes elnyelni, mint a hagyományosan fújt gumi, fantasztikus és hosszantartó 
párnázottságot biztosítva a lábfej elsô részének.
 
SAUC-FIT™
A dinamikus illesztô rendszer ultrabiztonságos futást garantál
A Saucony® egyedi SAUC-FIT™ technológiája, amely a lábat a középsô talphoz rögzíti, olyan fejlett 
illesztô rendszer a cipô felsô részében, amely nemcsak stabilan tartja a láb középsô részét a 
felülethez, hanem a sarkat is biztonságban és kényelemben tartja. 
A SAUC-FIT™ rendszert arra a célra fejlesztették ki, hogy lehetôvé tegye, hogy a cipô felsô része 
aktívan alkalmazkodjon a futó lábának alakjához, ezzel jobb illeszkedést eredményez, miközben 
csökkenti a nem kívánt mozgást. A SAUC-FIT™ a futó számára további fûzési opciókat kínál, amellyel 
megvalósítja a tökéletes illeszkedést az adott egyén lábához.
 
Mindhárom cipô rendelkezik Comfortride+ talpbetéttel és SRC (Super Rebound Compound – kiváló 
visszapattanó tulajdonságokkal rendelkezô vegyület) ütközési zónával. A különleges nyitott 
cellaszerkezetû hab talpbetét nemcsak felszívja a nedvességet a lábról, hanem olyan lágy memóriahab 
réteggel is illeszkedik a lábhoz, amely kivételes kényelemérzetet és teljesítményt eredményez, amikor 
belelépünk a cipôbe. Az SRC ütközési zóna biztosítja a lökéscsillapítást és beállítja a lábat az 
egyenletes átmenethez a saroktól a lábujjakig.
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A SAUCONY® RIDE 5 NYERTE EL 
A RUNNER’S WORLD MAGAZIN 

„LEGJOBB VÉTEL” CÍMÉT!  

A márka legkorszerûbb teljesítményelemekkel ellátott, vezetô edzôcipôjét a futás világhírû 
nagyhatalma kényelem, párnázottság és futásélmény szempontjából a legmagasabbra értékelte.

LEXINGTON, MA (2012. július 23.) – A világszerte ismert, kimagasló értékû, páratlan teljesítményt 
nyújtó futócipôket és ruházati termékeket forgalmazó márka, a Saucony® büszkén jelenti be, hogy 
vadonatúj Ride 5 modelljét a világ vezetô futómagazinja, a Runner’sWorld ôszi cipôvásárlási 
útmutatójában a „Legjobb vétel” címmel tüntette ki. 
A Ride modell ötödik generációja a márka úttörô Geometry of Strong™ technológiájával készült és 
újratervezett középsô talprésszel rendelkezik, amely kiváló reakciókészséget, rugalmasságot és 
párnázottságot biztosít a semleges lábúaknak való cipôben.
„Legjobb vétel”, ami több mint 100 dollárba kerül?” tették fel a kérdést a Runner’s World szerkesztôi. 
„Amikor új modellt vásárolunk, számítunk arra, hogy drágább lesz, de a Ride 5 a jelenleg kialakulóban 
lévô trend iránymutatója. Óriási sikert aratott a tesztelôk körében, akik az útmutatóban szereplô 
összes cipô közül ezt a modellt értékelték legmagasabbra kényelem, párnázottság és futásélmény 
szempontjából. A lényeg tehát? A Ride 5 tökéletes párnázottságot biztosít hosszú futásokhoz, de 
könnyedségének köszönhetôen a gyors mozgást is segíti,” olvasható a Runner’s World magazinban. 
„A Saucony csapatának minden tagja nagyon büszke arra, hogy a Runner’s World magazin ismét 
elismerésben részesítette a márkát” nyilatkozta Patrick O’Malley, a Saucony globális termékkínálatért 
felelôs vezetô alelnöke. „Termékfejlesztô csapatunk számára továbbra is az innováció jelenti a fô 
ösztönzô erôt és ennek az új Ride 5 is tökéletes bizonyítéka. A legkorszerûbb teljesítményelemekkel 
és hálóbetéttel ellátott Ride modell kimagasló reakciókészséget és rugalmasságot biztosít hihetetlenül 
könnyû és letisztult kivitelezésben.”

A Ride 5 a cipô teljes talphosszában a márka által használt exkluzív ProGrid™ habbal készült, amely 
biztosítja a párnázottság és reakciókészség ideális kombinációját. A cipô 12 mm-rôl 8 mm-re 
csökkentett, forradalmian új, saroktól a lábujjakig érô differenciálja (sarokemelés az elsô talphoz 
képest) ütközés során úgy pozícionálja a lábat, hogy nagyobb mozgásteret ad a kétfejû lábikraizom, 
gázlóizom és Achilles-ín területnek, ezáltal erôteljesebb futólépéseket tesz lehetôvé.

Az új Ride 5 könnyebb és rugalmasabb elôdjénél, valamint a hagyományos eljárással fújt guminál 33 
%-kal könnyebb súlyú, befecskendezéssel fújt új guminak, a Saucony IBR+ Outsole™ nevû anyagnak 
köszönhetôen magas fokú párnázottságot biztosít. 
Az IBR+ bizonyítottan kétszerannyi energiát képes elnyelni, mint a hagyományosan fújt gumi, 
fantasztikus és hosszantartó párnázottságot biztosítva a lábfej elsô részének. 
A Ride 5 további jellemzôi a Comfortride™+ Sockliner és az SRC (Super Rebound Compound – kiváló 
visszapattanó tulajdonságokkal rendelkezô vegyület) ütközési zóna, amely csillapítja az ütközés 
erejét és egyenletes átgördülést nyújt a lábnak a saroktól a lábujjakig.

A Runner’s World 2012-es ôszi cipôvásárlási útmutatóját teljes terjedelmében elolvashatja a magazin 
szeptemberi számában, amely július 31-tôl kapható az újságárusoknál, vagy látogasson el a magazin 
honlapjára http://www.runnersworld.com.
Runnersworld, Saucony®
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ProGrid Ride 5 ffi /nôi   26 490 Ft

S
em

le
g
es

 l
á
b
ra

 –
 e

g
y
éb

 t
a
la

jr
a

Késôbb érkezik

FL-pro

Ride 4/5
Összehasonlító táblázat

Modell Súly Offset ProGrid TM Külsô talp

Ride 5 277 g 8 mm Teljes talpon iBR+

Ride 4 309 g 12 mm Csak sarokrészen BR

Kulcsfontosságú frissítések a Ride 4-hez képest

RIDE 5RIDE 4 Rugalmasabb 
design

ProGrid teljes 
hosszban

Oldalsóbb 
középtalp 

érintkezés a 
talajjal

EGYÉB FEJLESZTÉSEK: 
• Lecsapott sarok a jobb 
gördülési átmenethez
• Mélyebb talpbarázdák a 
rugalmasabb, jobb futás 
érdekében
• Gyors, energikus design

Lecsapott sa-
rokkialakítás
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Az 1981 - óta sikeres és közkedvelt, nagy múltú, legendás Jazz modell legújabb frissítése. Az SRC 
sarok és a reagáló párnázást nyújtó ProGrid - becsapódás tompító lett eredményesen kombinálva a 
középlábhíddal és a HRC elülsô lábbecsapódás tompítóval. Tovább szolgálva a neutrális lábú futót 
tökéletes illeszkedéssel, párnázottsággal az alátámasztás feláldozása nélkül. 

ProGrid Jazz 13 nôi 21 490 Ft

ProGrid Jazz 13; szintén kitüntetésben 
részesült termékünk – A Runners World 
Magazin által ajánlott Legjobb Vétel, 2010 
tavaszára. 

Magas fokú komfort cipô , amely a talaj érintésétôl az átgördülés közben, egészen az ellépésig egy 
prémium  védelmet és gördülést biztosít. A  neutrális futóknak szánt egyik csúcsmodell, amely már 
generációk óta bizonyítja, hogy helye van a szekrényedben. Természetesen a Hurricane 14 ffi  
leírásánál megtalálható Hydrator bélés és Comfortride talpbetét itt is a kényelmed szolgálja.

ProGrid Ride 4 ffi  2/4/nôi 23 990 Ft
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ProGrid Jazz 15 ffi /nôi    21 990 Ft

Eredeti ár:
23 990 Ft

21 990 Ft
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Az apró részletekig fi nom kidolgozású, mégis alacsony árszintû technikai futócipô. Erôs gyöngyvászon 
felsôrészén kívül az orr részén is több szellôzôvel biztosítja a megfelelô szellôzést. Divatos megjelenésével 
általános sportcipôként is ideális társ lehet.

Grid Cohesion 5/4 ffi  /4 nôi 15 490 Ft
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A HRC-vel kiegészített GRID sarokrész puha talajfogást biztosít. A több darabban elhelyezett sarok 
HRC egymástól függetlenül a nyomatéknak megfelelôen képes hatékonyan „dolgozni”. A ritka 
szövésû hálós gyöngyvászon felsôrész különösen jól idomul a lábfejhez, miközben tökéletes tartást 
is biztosít. Sarok HRC és Grid technológiával, semleges lábúaknak ajánljuk. Könnyû beleszeretni 
a tetszetôs és kényelmes roppant kedvezô árszintû modellbe.

Grid Ignition 2/3 ffi / 2/3 nôi 

15 490 Ft
Eredeti ár:
16 790 Ft

16 790 Ft

Késôbb érkezik
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Magas fokú stabilitása a jelentôsen alacsony láb boltozatúaknak és a nagy testsúlyúaknak különösen 
elônyös. Az elülsô talpi HRC magas kipárnázottságot biztosít az ellépô fázis ban. A cipô felsôrésze 
membrános, egybe nyelvû, s ez által futáskor vízállónak tekinthetô. A sarok becsapódás elleni védel-
mérôl a sarok SRC és a Grid rendszer gondoskodik.

A stabilitás és kényelem forrása, magasabb testsúly, alacsonyabb talpboltozat és befelés dôlô lábállás 
(pronálás) esetén. Az eddig is tökéletes Omni TR sorozat követôjeként, igazán kényelmes és igényes 
társad lesz. Fejlesztésként ProGrid sarok - és SRC elülsô becsapódás tompítót, nedvesség elvezetô 
Hydrator belsô bélést és ComfortRide talpbetétet kapott. A cipô Hydrator bélés anyag és a Comfortride 
talpbetét leírását lásd a PowerGrid Hurricane 14 ffi -nél.

ProGrid Guide TR 3 ffi /nôi 24 990 Ft

Grid Omni 5 TR Mod. ffi /nôi 21 490 Ft

vízlepergetô

vízlepergetô

ProGrid Adventerra GTX®

FL-pro

39 990 Ft

Túracipô

Gore-Tex® vízálló

Minimalista stílusú terepcipô. Tökéletes kapaszkodó képességû, csúszásmentes, öntisztuló „VIBRAM“ 
talpmintázatot és egy speciális EBO talpanyagot kapott. Az EBO segítségével a talaj egyenetlenségei 
(kövek, gyökerek) nem nyomódhatnak át a cipôtalpon, miközben belülrôl egy kellemesen puha párnázás 

folytatás a következô oldalon 

Eredeti ár:
21 490 Ft

19 490 Ft
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Sziklák, sár, levelek, ezek alkotják a tökéletes  terepet. Kombináld ôket  a mi „run anywhere“(fuss 
bárhol) cipônk rugalmasságával, stabilitásával, párnázottságával, és kész a tökéletes futás. Könnyû, 
öntisztuló „VIBRAM“ talp gondoskodik az egyedülálló kapaszkodó képességrôl és lábtartásról. Ez a 
terepcipônk védelemmel és kényelemmel adott válasza az off-road terep körülményeire. Más 
szavakkal: mi mindent biztosítunk egy jó „mocskos“ futáshoz.           

ProGrid Xodus ffi  (TR) 24 990 Ft

Xodus 3.0 és GTX
Minimalista stílusú terepcipô még soha nem kapott ilyen tökéletes kapaszkodó képességû, csúszásmentes 
talpmintázatot a „VIBRAM“ és az EBO talp anyaga segitségével. Az EBO talp és orrerôsítés leírását lásd 
az Adventerra GTX medell leírásánál) Az alacsonyabb súlypont és a speciális ProLock rögzítô rendszer 
csak tovább fokozza a biztonságodat. A hatékony becsapódás tompítást bízd a teljes talpú ProGrid LITE-
ra. A Hurricane 14-nél olvasható Hydramax bélésanyag itt is kényezteti lábadat. Ráadásul a Xodus 3.0 GTX 
modell szintén megkapta az Adventerra-nál megismert, vízálló Gore-Tex membránt. Nincs több kifogás! 
A cipôdön nem múlhat a kilométerek gyûjtése!

ProGrid Xodus 3.0 (TR) 29 990 Ft

Eredeti ár: 27 390 Ft

ProLockFL-pro

ProGrid Xodus 3.0 GTX®
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Gore-Tex® vízálló

nyújt kiemelkedô kényelmet. Így még a legextrémebb talajon sem kell lemondanod a lábad 
kényelemérôl és védelmérôl. Az alacsonyabb súlypont és a speciális, Achilles inat kímélô sarokrész 
csak tovább fokozza a biztonságodat legyen szó túráról, vagy hétköznapi városi „Street Fighter” 
használatról. A hatékony becsapódás tompítást bízd a teljes talpú ProGrid-re. A szellôzés mellett a 
vízállóságot a kiváló Gore-Tex membránú felsôrész biztosítja. Fontos, hogy a vízállóság mellett azért 
aktívan lélegzô legyen a felsôrész, hiszen a higiénia, hôérzet és komfortérzet egyértelmûen ezt 
követeli. A megerôsített orr- és sarokrész védi a lábad a kövektôl, ágaktól. A nyelven lévô zsebben 
kényelmesen elfér a cipôfûzôd kötése. Így még a kis „nyuszifülekkel” sem akadhatsz bele az 
aljnövényzetbe. Nincs más dolgod, mint büszkén felemelni a tekinteted és irány a horizont!

34 990 Ft

Semleges lábra - TR cipôk
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Hurráááá! A hosszú kilométerek alatt társadul szegôdött Jazz modell kényelmérôl már a terepen sem 
kell lemondanod. Ajánljuk akár túrákhoz is mindaddig, amíg nem kell a sár ellen bakanccsal védekezni. 
Az SRC sarok és a reagáló párnázást nyújtó ProGrid - becsapódás tompító lett eredményesen kombi-
nálva a középlábhíddal és a HRC elülsô lábbecsapódás tompítóval. Tovább szolgálva a neutrális lábú 
futót tökéletes illeszkedéssel, párnázottsággal. A speciális talpmintázatnak köszönhetôen a meg-
csúszás szót el is felejtheted. Az egybevarrt nyelvnek és az egyrétegû zárt, sûrû szövésû gyöngy-
vászonnak köszönhetôen lényegesen késôbb fog átnedvesedni még esôs idôben is. Nem csak jó, de 
szép is! Vegyél egyet hétköznapi használatra is!

ProGrid Jazz TR 12/14/13 ffi /14 nôi 22 490 Ft

18 490 Ft

Sauc-Dry

ProGrid Outlaw ffi  (TR)
Ez a 3/4-es szárú terep futócipô (MINIMALIZMUS) kifejezetten alkalmas göröngyös hegyi terephez 
vagy sáros síkságokhoz. A vékonyabb talp megvéd a tereptôl és az elemektôl. Könnyû súly • sauc-dry 
(speciális vízálló, de ugyanakkor lélegzô membrán) • egybenyelv • lábszárvédô • külön erôsített sarok 
és lábujjvédelem • párnák a cipôfûzô okozta sérülések megelôzésére • prémium talpbetét • külsô bedrock 
talp • nagy tapadású gumitalp.

25 390 Ft

vízálló

Eredeti ár: 
21 490 Ft
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Grid Adapt ffi /nôi     18 490 Ft

Sarok HRC-vel, Grid becsapódás tompítóval, középlábhíd nyújtotta stabilitással, igényes design-nal 
mindazoknak, akik a futást elôtérbe helyezik a fi ttségük megôrzéséhez. Ajánljuk akár erôs túrákig, 
szabadtéri kalandokhoz is. Nézd meg a farmeredhez, biztos ahhoz is tetszeni fog!

Grid Excursion TR 3/6 ffi /TR 4/6 nôi       18 490 Ft

Eredeti ár:
18 490 Ft
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      15 990 Ft

Válassz célt és fuss el addig. Célozd meg és érd el. Ebben segítségedre lesz az ADAPT alacsony, a 
talajhoz közelebb esô profi lja, rugalmas középsô talpa és agresszív külsô talp mintázata. A felsô rész 
különleges bôr és erôs szintetikus borítással rendelkezik, amely véd a szennyezôdésekkel szemben. 
A MINIMALISTA cipôt nem csak a profi knak szánjuk. Egy könnyebb topánkában (mindössze 273gr) a 
napi edzések mellett a résztávos, gyorsító edzéseidet is eredményesebben teljesítheted, miközben a 
párnázottságot sem kell nélkülöznöd. Ennek köszönhetôen gyorsan és hatékony védelem mellett 
futhatsz bármilyen talajon. Ideális társad lehet a kiránduláskor és túrázáskor is. Talajhoz közeli 
súlypontja miatt a bokád is nagyobb biztonságban van. Kiválóan szellôzô és strapabíró felsôrésszel a 
mindennapi ruhatáradban is helye van.

Eredeti ár:
18 490 Ft

      15 490 Ft
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15 490 Ft

11 990 Ft

Az Aura TR és Cohesion TR modellek méltó folytatása. Sûrû szövésû, megerôsített, erôs gyöngyvá-
szon felsôrésszel. Nagyon jó kapaszkodó képességû talpmintázattal. A legalacsonyabb árszíntû te-
repre szánt technikai futócipô.

Grid Vantage TR ffi /nôi

Eredeti ár:
14 990 Ft
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Grid Cohesion TR 5 nôi    15 490 Ft

A Labyrinth úgy készült, hogy annyira legyen életerôs/robosztus, amennyire azt viselôje kívánja. 
A külsô talp semlegesíti a legtöbb terepakadályt, kiváló tapadást nyújt a legrosszabb talajokon is, 
mialatt megvédi a lábat mindentôl, ami útjába kerül. A cipô nem vízálló, bár maga a szarvasbôr igen. 
Az EBO külsô alaptalp-technológia megvéd a szikláktól, gyökerektôl stb.    

Grid Labyrinth (bôr) ffi 15 490 Ft

Eredeti ár:
20 820 Ft

A Grid sarok becsapódás tompító még mindig kiváló védelmet nyújt. Ezen modellt alapvetôen terep-
futásra, túrázásra kínáljuk, de szolidan elegáns színeivel, illik a farmeredhez is.
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19 490 Ft
ProGrid Kinvara II. ffi 

Semleges futócipô, amely lehetôvé teszi a láb számára a kötöttségektôl mentes futást.  Minimális 
középtalp kialakítás, amely védelmet biztosít „az egyéb talajon” való futás  esetén. Speciális ProGrid 
LITE sarok becsapódás tompítójával és középlábhíd jellegû talpkialakításával, könnyû súlya ellenére 
is hatékony védelmet nyújt a testsúly 3-8 szorosának megfelelô erejû becsapódások tompításakor. 
Nem véletlenül lett a nemzetközi szaksajtó által oly sokszor díjazott modell. 

Súlya: 218 gr

A minimalizmus (vagy természetes futás) egy új trend a futásban. A minimalista futócipôk közép-
talpában kissé eltér a sarok és a lábfej elülsô részének magassága, ugyanakkor elegendô becsapó-
dás tompítással rendelkeznek ahhoz, hogy a futás megfelelôen kényelmes legyen. A láb a lehetô leg-
szabadabban mozog, a cipôtalp pedig természetesebbé teszi a talajfogást. A lábfej és a láb alsó 
részének izmai erôsödnek, ami segít elkerülni a sérüléseket. A sarok és a lábfej elülsô részének ma-
gassága közötti (4 mm, 0 mm) kismértékû eltérése révén késleltethetô a sarok és a lábfej középsô 
részének talajfogása, így a lábat érô ütés és megterhelés kisebb, mint amikor a futó a sarkával ér 
talajt. A cipôk használói gyorsabb ütemben képesek futni, és a futás sokuk számára nagyobb élveze-
tet jelent.  A Saucony a minimalista trend egyik élenjárója. Ehhez a cipôk egy teljesen új termékcsa-
ládját fejlesztette ki, melyet a Kinvara, Profi le, Shadow Genesis, Flex, Trex, Adapt, Outlaw, Xodus 
3.0/3.0 GTX, Adventerra GTX modellek alkotnak. 
Fontos! A minimalista cipôkben a lábat másfajta behatások érik, amikor talajt fog. A testnek idô kell 
ahhoz, hogy ehhez hozzászokjon. Nagyon fontos, hogy ez fokozatosan történjen, ezért érdemes fel-
váltva futni a minimalista és a „normál” edzôcipôben. Egyes futók gond nélkül képesek akár naponta 
futni a minimalista cipôben, míg mások ezt csak hetente egyszer tudják megtenni. A kulcs, hogy fi -
gyeljünk a testünkre, és vegyük észre a jeleket. Váltogassa futócipôjét!

A minimalizmus, amely kielégíti 
a maximális teljesítményigényeket
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Grid Shadow-Genesis ffi /nôi
A Minimalista cipôt nem csak a profi knak szánjuk. Egy könnyebb topánkában még a résztávos, gyorsító 
edzéseidet is eredményesebben teljesítheted, miközben a párnázottságot sem kell nélkülöznöd. Ennek 
köszönhetôen gyorsan és hatékony védelem mellett teljesítheted az edzéstávodat. Masszív külsô sarok 
erôsítéssel rögzíti a sarkad. Lágy felsô része rugalmas mozgásteret biztosít a lábfejnek, még nagyobb fokú 
lábdeformitás (bütyök, bôrkeményedés, tyúkszem, stb.) esetén is. A Hurricane 14 leírásánál megtetszett a 
speciális Hydrator bélésanyag? Remek! Mert itt is a tiéd lehet.    Súlya: 261/235 gr.

13 990 Ft

Eredeti ár:
17 990 Ft

12 990 FtGrid Flex ffi 
Talajhoz közelebbi súlypont elhelyezésének és ultrakönnyû súlyának köszönhetôen (MINIMALIZMUS) 
gyorsan és hatékony védelem mellett teljesítheted az edzéstávodat. Használd a gyorsító- és résztávos 
edzésekhez, versenyekre de akár a napi vagy a hosszú futásokhoz is.

Súlya: 253 gr

Eredeti ár:
16 990 Ft

Grid Profi le nôi
Egy gyorsabb gördülést és hatékonyabb izomkontroll-t biztosító irányzat (MINIMALIZMUS) szépséges 
modellje. Fekete nôi cipôt keresel amivel aszfalton, salakon, rekortánon sôt, futópadon egyaránt 
futhatsz, de az edzôteremben több más gépet is kipróbálnál? Fittness edzéseid alkalmával is villanthatsz 
egy igényes kidolgozású, vidám és kényelmes cipôvel. Rendkívül puha sarokrészének köszönhetôen 
könyebben fogsz mosolyogni még egy keményebb edzés alatt is. A körkörösen rögzített "egybenyelvû" 
kialakítás miatt biztosra veheted, hogy soha nem fog oldalra csúszni a kis-kedvenced nyelve.

16 990 FtSúlya: 215 gr
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Eredeti ár:
18 990 Ft
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Tulajdonképpen olyan mint a Type A5, de mégis más! Alapvetôen fáradásból eredô befelé dôlés elleni 
védelmet nyújtó (tartásjavító) belsô oldaltámasszal is mindössze 200gr./nôi-220 gr./ffi .

Grid Fastwitch 5 ffi /nôi 19 990 Ft

Grid Type A5 ffi /nôi
Egy tökéletes versenycipôt is tovább lehet fejleszteni. Mi nem csak azt vesszük számításba, hogy 
milyen gyorsan érsz célba, hanem azt is, hogy milyen komfortod lesz. Nyugalom, vigyázunk a lábadra, 
innen már a Te dolgod, hogy a többire fi gyelj. A teljesítmény-centrikus futóknak javasoljuk országúti 
és pályaversenyre ezt a mindössze 160g-os cipôt. Hihetetlen! 160 gramm! Hogyan lehetséges? A 
legújjabb anyagokat a legmodernebb technológiával kombináljuk. A sarok, a fûzôsor és az orrész 
megerôsítéseként egy ultra könnyû megoldást kapott a cipô. Egy speciális „FLEXFILM” adja a tartást 
egy rugalmas fi lmrétegként a gyöngyvászonra felhordva. A cipô Hydrator bélés anyag leírását lásd a 
PowerGrid Hurricane 14 ffi -nél. Teljesítmény-orientált kaptafa forma, hûsítô légáramlást segítô 
szellôzôkkel a talprészen, ahol még a nedvesség is ˝kifolyhat” a cipôbôl(triatlon).

19 990 FtSúlya: 160 gr / 148  gr

V
er

se
ny

ci
pô

k

rendelhetô

rendelhetô

A katalógus megjelenésétôl 2013. február 28-ig 

minden fogyasztói áron vásárolt Saucony cipôhöz, 

ajándékozunk 1 pár spéci futó-sport zoknit  

(sport-sport/lycra) bizonyos modellek és színekbôl.

 

A postai rendelésekre is vonatkozik.

Ez az ajánlat csak az Unisportnál érvényes.

KÜLÖNLEGES KÍNÁLATUNK!
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Elsôsorban alacsonyabb lábboltozatúaknak és/vagy magasabb testsúlyúaknak ajánljuk ezt a pronálás 
elleni védelemmel, szolíd belsô oldaltámasszal ellátott magas komfortfokú modellt.

Grid Motion 6 (bôr) ffi 19 490 Ft

Sarokbecsapódás tompítóval, középláb híddal, külsô saroktámasszal remek lábtartást biztosít 
fi ttness, wellness, kocogás, gyaloglás, hétköznapi használatra is. A rugalmas stretch zone-tól még 
jobban illeszkedik a cipô a lábra. Ráadásul az ST 2 modell már megkapta a csúcstechnológiás 
RespondTech anyagú ProGrid sarok becsapódás tompítót is.

Grid Integrity (bôr) nôi 18 490 Ft

STRETCH
ZONE

Lásd a 27. old. a Kanadai Lábsebészeti... leírást.

Most leválthatod a hétköznapi cipôdet is a Saucony ezen (bôr felsôrészû) modelljeivel, ha a napi 
használat alatt is élvezni sze retnéd a technológiánk elônyeit és a kom fort érzetét! Fittness 
és wellness sportokra is ajánljuk.

ProGrid Trex ffi 12 990 Ft
Minden porcikájában dinamizmust sugalló, igazi multifunkciós cipô! Fittness-, súlyzós edzésekre, 
kocogásra és hétköznapi divat viseletként egyaránt szeretni fogod ezt a jól szellôzô gyöngyvászonnal 
kombinált bôr és szintetikus bôr megerôsítésû cipônket is. A Progrid-Lite sarok-becsapodás 
tompítóval tényleg a fellegekben szárnyalhatsz.

Eredeti ár:
18 790 Ft (B

ô
r)
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ProGrid Integrity ST2 (bôr) nôi   21 990 Ft 
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A nagy sikerre való tekintettel a Saucony bôvíti a gyerek-ifjúsági cipôk választékát. Sarok HRC a pu-
hább talajfogáshoz, Grid becsapódás tompító a sarokrészben. Eredmény tehát, egy igazi technikai 
futócipô, mely ezáltal  a hétköznapi használatnál is magas komfort fokot nyújt. A tépôzár még gyerek 
méretben (gyerek súlyúaknak) sem hátrány (Fusion, Cohesion 5 HL). 

Grid Radar LTT (bôr) ifjúsági 9 690 Ft
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Egy bôr cipô is kiváló szolgálatot tehet szinte minden felhasználási körülmény között. Vi sel  heted 
utcán, kiránduláson, de az ed zô teremben sem kell félretenned..

Grid Cohesion LE (bôr) ffi /nôi 16 490 Ft

Grid Activite + nôi 13 990 Ft
Tökéletes, sportos eleganciát nyújtó, igazi multifunkciós cipô! Fittness-, súlyzós-. nordic-walking 
edzésekre, kocogásra és hétköznapi divat viseletként egyaránt szeretni fogod ezt a szépséges „láb-
ékszert”. Az XT-600 grafi tgumi járótalp a grid sarok-becsapodás tompítóval fantasztikusan puha 
lépteket biztosít, miközben mindössze 244 gr van a lábadon.

Eredeti ár:
18 290 Ft

Eredeti ár:
11 490 Ft

Bébi, gyerek, ifjúsági cipôk
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Grid Fusion gyerek

Baby Pacer fi ú/lány

Grid Cohesion 
gyerek (lány)

8 590 Ft

Egy ilyen klassz baby cipôért érdemes meg-
tanulni járni! Nnnaaa végreee! 
Egyedül is fel tudom venni a cipômet. Így 
gyorsabban elkészülök ha indulunk fagyizni……

Méret: USA 5,5–10, EU 21–27

3 990 Ft
Eredeti ár:
6 590 Ft

Grid Cohesion 4 ifjúsági           9 690 Ft

Eredeti ár:
9 370 Ft

Grid Cohesion 5 HL gyerek 
8 990 Ft

7 490 Ft
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középlábhíd

SRC elülsô láb 
becsapódás tompító

HRC elülsô láb 
becsapódás tompító

Sarok PROGridTM

Leírását lásd 
a 27. oldalon

Arch Lock Forefoot
Lockdown

Comfortride
talpbetét

HRC Strobel 
Board

Sauc-Fit Sauc-Fit

Hydrator Memory Foam

POWERGRIDTM

Az új PowerGrid 
fejlesztése 
a PowerFoam és 
a Grid kombinációja 
a még nagyszerûbb 
becsapódás 
tompítás védele-
mért.

Powerfoam Saucony
SuperLite EVA

Impulse 
EVA

Compression
Molded EVA

Injection
Molded EVA

PowerGrid 
Cortana

ProGrid 
Triumph 8

ProGrid 
Guide 4

ProGrid 
Jazz 14

Grid 
Cohesion 4

Sarok ProGridTM

POWERGRIDTM

Középtalp anyagai

Saucony laboratórium Középtalp elemei

SRC Impact Zone +
Impact Interface
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1991-ben a Saucony bemutatta a 
Grid technológiát a futócipôk pia-
cán. Ez a Hytrel-szálas Grid háló 
hasonlóan mûködik a futó számára, 
mint a teniszütô hálója, vagy mint 
egy ugrószônyeg, elnyelve és csök-
kentve a becsapódást, így védve a 
lábfejet és az egész testet ezektôl 
a ter he lé sektôl. Így kínálva reagáló 
és stabil gördülést.
A ProGrid hasonló alapelvekre és 
fi zikára épül, mint a Grid, de 
közelebb van a lábhoz, így nyújt 
magasabb komfortot és párnázást, 
kompromisszumok nélküli alá tá-
masz tást és tartósságot. Az új 
ProGrid magába foglal egy új lapot, 
ami Respond-Tek névre hallgat. 
A Respond-Tek hab és szintetikus 
gumi keveréke, ami egy párnázó 
lapot alkot és válaszol minden 
egyes becsapódásra. Ezzel biztosít 
a futónak ki emel kedô élményt 
párnázottságban, a gör  dülés min-
den fázisában.

A futók számára áttörést jelentô termékek a Saucony legendát a kezdetektôl kísérik. 
A Saucony-t 1977-ben a Runners World futószaklap fedezte fel, mint az ipar vezetô termékét. Anno a 
Dove kapott kitüntetéseket. Mostanság, az aktuális kínálatból a Hurricane-t az Omni-t, a Jazz-t és a 
Kinvara-t ünnepelte az említett magazin.

Ortholite
talpbetét

Elülsô láb 
becsapódás- 
tompító (HRC 

vagy SRC)

Sarok ProGrid 
Respond-TEK-kelProGrid kupola

Kettôs sûrûségû
impulzív EVA középtalp

SRC becsapódás
zóna

XT-900 sarok külsô talp

b/cR elülsôláb 
külsô talp oldalt

XT-600 elülsôláb 
külsô talp közepén

Középlábhíd

A Kanadai Lábsebészeti és Gyógyászati Társaság (CPMA) 
minôségi védjegye

Örömmel értesítem Önöket, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta mind a négy termékre vonatkozó 
(ebbôl mi csak 2 modellt forgalmazunk)  CPMA minôségi védjegyének használatát. 

A ProGrid Omni 7 lábgyógyászatilag kifogásolhatatlan cipô az enyhén befelé forduló lábfejjel 
rendelkezô, stabilitást igénylô futók számára. A cipô anatómiailag megfelelô helyen rugalmas elülsô 
része, mélyen íves és erôs sarokmerevítôje és az orrész jó párnázottsága egy kiváló minôségû 
futócipôt eredményez. A lábujjak fölött nem található varrásvonal, így a súrlódás és irritáció veszélye 
csökken, a dupla sûrûségû talp és a lábfejközépnél elhelyezett pánt a lábboltozat további rögzítését 
biztosítja. A kipárnázott perem és nyelv további kényelmet biztosítanak. A nedvességelvezetô 
cipôbelsô és az Ortho-Lite, antibakteriális talpbetét segít megelôzni a lábgombát és a hólyagképzôdést.

A bizottságot lenyûgözte a Grid Integrity nôi séta-, túracipô, fôként a tágítható elülsô rész 
felépítése, amely lehetôvé teszi a cipô viseletét olyan lábdeformitások esetén is, mint a bütyök 
vagy a kalapácsujj. Ez az általános séta-, túracipô rendkívül jó kipárnázottsággal rendelkezik. 
Az Achilles ínnak hagyott rés, a masszív sarokmerevítô, a lábfejbarát kialakítás teszik a cipôt minôségi 
termékké. A lábujjak fölött nem található varrásvonal, így a súrlódás és irritáció veszélye csökken, 
ezért a cukorbetegeknek is ajánlott viselet. A cipô könnyû súlya miatt ajánlott az idôsebbeknek is. 
A cipô kialakítása révén lehetôvé teszi további talpbetétek használatát is, ezért ez a különbözô lábfej-
szélességben kapható cipô megítélésünk szerint egy kiváló termék.
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TECHNIKAI LEÍRÁS:

SAROKFÁZIS:
A cipôk egyik – ha nem a legfontosabb – része a sarkaikban lévô 
becsapódás-tompító rendszer. Ha vízszintes talajon futsz, akkor 
a testsúlyod 3-szorosa, ha völgynek lefelé, akkor 7-8- szorosa csapódik 
a sarkadba, amit a forgókon, az ínakon és a gerincen keresztül a fejedig 
érzel. Ezen becsapódások elnyelésére fejlesztette ki a Saucony a

GRID    
technológiát, ami felveszi a sarok formáját, és tompítja a becsapódást. 
Ez a hidrálszálas rendszer puha és egyben stabil háló, ami nem tud meg-
rongálódni (nem levegô vagy gél). A Saucony legújabb sarok be csapódás 
tompító technológiája a ProGrid (leírását lásd az elôzô oldalon). Mielôtt a 
GRID rendszer kifejtené hatását, talajra érkezéskor a sarokba épített 
HRC-SRC IMPACT ZONE    gondoskodik a puhább talajfogásról. 

KÖZÉPSÔ LÁBFÁZIS
A megterhelés 2,5-szer tovább tart, mint a sarokrészen. Fôleg 
az alacsony lábboltozatúaknak segít a 

KÖZÉPLÁBHÍD    
- amely alátámasztja a középlábat, és ezáltal nem kell folyamatosan 
megfeszített középlábizomzattal futnod.

ELÜLSÔ LÁBFÁZIS:
Ellépéskor a testsúlyod 4-7-szerese terheli a láb elülsô részét, lépés-
ritmusodtól függôen.  Ilyenkor a 

HRC-SRC     
elülsô becsapódás-tompító rendszer nyújt védelmet az ujj porc 
és idegvégzôdéseinek.

A futó mozgásnak 3 fázisa van: sarokfázis, középsô lábfázis, elülsô lábfázis

KÜLSÔ TALP
A Saucony által szabadalmazta-
tott XT 600 gumigrafi t keve-
rékû, háromszög mintázatú 
külsô talp. Rendkívül tartós, és 
kiváló kapaszkodó képességû.

XT-900: a Saucony egyedülálló 
szénszálas gumi külsô talp-alap-
anyaga, amely jobb összehúzó-
dási tulajdonságokat kínál, anél-
kül, hogy ez a tartósság rovására 
menne.

Azoknak, akiknek laposabb a lábboltozatuk és 
lábfejük befelé dôl, segít és külön tartást biz-
tosít a PRONÁLÁS ELLENI STABILIZÁLÓ.
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MÉRETÁLLÁS - CIPÔPRÓBA
Csakúgy, mint minden sportcipô márkának, a Saucony-nak is sajátos méretállása van, mely még már-
kán belül, modellenként is eltérhet a 3 különbözô kaptafa forma miatt.

Különös fi gyelmet fordíts a helyes méret kiválasztására!
•  Olyan zoknival próbálj, amit futáshoz is szoktál használni!

•  A cipôt rendesen fûzd be (mintha futni indulnál)!

•  Felállva kell próbálnod (mert súlyodtól tágul a lábad, akár egy egész számot is).

•  A nagylábujjad nem érheti el a cipô orrát, mert bánthatja a körmöt-körömágyat. Nem lehet 
a gyöngyvászon alatt, mert akkor túl  nagy a cipô, nem tartja a lábad. Sarkad is mozoghat, és 
mindkét esetben rongálhatod a cipôt.

•  Minden esetben az erôsebbik lábhoz kell a cipô méretét kiválasztani!

•  A cipô minden részének illeszkednie kell a lábadhoz!

Például, ha EUR 43-as lábad van, akkor mi egy USA 10-es méretû cipôt ajánlunk, ami a cipôben EUR 
44-esnek van jelölve (lásd mérettábla). Ez eredetileg csak EUR 43,5-es, és mivel minimum fél számot 
hagynod kell a nagylábujj és a cipô orra között, ez a méret valószínûleg jó lesz neked.

Illeszkedési forma-keskeny sarok  fogja a sarkat,
szélesebb elülsô lábágy  helyet ad a láb terhelés alatti tágulásának.

A GRID technológiával készült cipôinket napi km-tôl és testsúlytól függetlenül 
mindenkinek ajánljuk!

Több kereskedônknél is találhatsz 
Arch Meter / Talp boltozat mérôt 
(mely plusz segítség a szemünkhöz 
és a tapasztalatunkhoz). 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: 
- Vedd le a cipôdet! 
- Egyenes testtartással állj a fekete négyzetre 
 20-30 másodpercig!
- Szállj le és nézd meg, a lábnyomod hôképe, 
 melyik talpmintához hasonlít.

A látottakat értelmezzétek a szaktanácsadásban 
jártas értékesítôvel. Üzletünkben szakértelemmel 
és 17 éves gyakorlattal igyekszünk mindenki 
számára megtalálni a legmegfelelôbb cipôt, 
a lábállás, talpboltozat, testsúly, talajviszony 
fi gyelembe vételével.

EUR 35,5   36   37   37,5   38   38,5  39  40   40,5  41   42   42,5   43   44   44,5   45   46   46,5   47   48   49   50
NÔI        5   5,5   6  6,5   7   7,5   8   8,5   9   9,5   10
FFI     4   4,5   5   5,5   6   6,5   7   7,5   8   8,5   9   9,5   10   10,5   11   11,5   12   12,5   13   14   15        

GYEREK  EUR    27,5   28   28,5   29,5   30   31   31,5   32   33  33,5   34   35
 USA   10,5  11   11,5   12   12,5   13   13,5   1   1,5   2   2,5   3

BABY   EUR  21,5  22   22,5   23   24   25   25,5   26   26,5   27
 USA   5,5     6   6,5   7   7,5   8   8,5   9   9,5 10

IFJÚSÁGI  EUR   35,5   36   37   37,5   38   38,5   39 39,5
 USA    3,5   4   4,5   5   5,5   6   6,5 7
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Synergel zselés talp-
betét-alátámasztással
ffi  vagy nôi

5 290 Ft

Frissítô talpbetét ffi  vagy nôi    1 590 Ft

Próbálja ki egyszer, és mindennap viselni fogja!

Zselés 
ujjpárna 
(2 pár a csomagban)

2 190 Ft
Méret: egy méret

Zselés 
sarokpárna 

2 690 Ft
Méret: nôi: S-39-ig, 
M-40-44   
férfi : M-40-44, L-45-48

Zselés talpbetét
ffi  vagy nôi

4 790 Ft

Zselés 
sarokvédô 

3 190 Ft
Méret: nôi és ffi  
egy méret

Komfort és sport talpbetétek
TM

A zselés talpbetétek (teljes talpú, sarok, ujjpárna)

-segít elkerülni a láb túlzott elfáradását • maximális kényelem és frissesség • tompítja a becsapódást • alátámasztja és 

rögzíti a lábat • minden típusú cipôben használható • könnyû és tartós • a modern ortopédiai ismeretek alkalmazásá-

val védelmet, maxi mális kényelmet biztosít, és megakadályozza a minden lépésnél elôálló káros ütések által okozott 

sérülések kialakulását. 1 év garancia ( a zselés- és sport talpbetétekre)

Zavarja a láb kellemetlen szaga?
-  A latexhabba ágyazott aktívszén-réteg biztosítja a lába frissességét, 
 és megakadályozza a gomba és a kellemetlen szag kialakulását.
-  A lágy poliészterréteg magába szívja a nedvességet, és lehetôvé teszi, 

hogy a láb lélegezzen.
Méret: Ezen a talpbetéten a férfi  (M) és nôi (W) méretek láthatók.
Ragasztásra nincs szükség. A vágatlan betét mérete: férfi  12-13.

-  A Penguin zselés talpbetét kipárnázást, rögzítést és becsa pódás tompítást biztosít, és ezzel enyhíti a 
sarok-, lábszár- és hátfájdalmakat. Ideális mindennapi viseletre, minden típusú cipôben, mini málisra csök-
kenti az állás során tapasztalt kényelmetlen nyomásérzetet és a járás okozta becsapódásokat. 

-  Légáteresztô anyag: magába szívja a nedvességet, és így megakadályozza a vízhólyagok, a bôrkeménye-
dések és a lábujjak közötti kipállás kialakulását. A párnák közötti egymást keresztezô csatornákban talál-
ható levegôt is használja arra, hogy minden lépésnél becsapódás tompító kipárnázottságot biztosítson.

- Stabilitást biztosító csavarodó csík: alátámaszt ja és kiegyensúlyozza a lábat és fokozza a talpbe-
tét szerkezeti stabilitását. (Synergel)
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Csúszásgátló 
(külsô talpra)
Öntapadós 
2 PÁR A CSOMAGBAN

1 590 Ft

Saroktartó 
cipôbélés
Öntapadós
2 PÁR A CSOMAGBAN

1 590 Ft

A csúszásgátlók megakadályozzák, hogy új cipô használatakor Ön meg-
csússzon.
Nedves és jeges felületen jobb tapadást biztosít, ezáltal segít megelôzni a 
baleseteket.
Tisztítsa meg a cipô talpát, és bizonyo sodjon meg róla, hogy az száraz. 
Húzza le a papír védôréteget a csúszásgátlóról, majd helyezze fel azt a 
csomagoláson jelzett módon. Erôsen nyomja rá a cipô talpára.

A cipôben használatos sarok támaszok megakadályozzák:
-  hogy cipôje leessen a lábáról
-  a sarok és a harisnya kidörzsölését
Laza és bô cipôje megfelelôbb méretû és kényelmesebb lesz.
Távolítsa el a védôréteget, majd ragassza a terméket a cipôbe a perem 
alatt fél centiméterrel. Határozottan szorítsa a helyére.

Általános 
Sport talpbetét 
ffi  vagy nôi

2 490 Ft

Harántboltozat párna
Öntapadós
2 PÁR A CSOMAGBAN

1 790 Ft

Párnázást biztosít a lábfej elülsô részének, enyhíti az elülsô lábra 
nehezedô nyomást és az ebbôl eredô fájdalmat.
Cipôben használatos megállító párnák:
-  a párna megakadályozza a láb elôre csúszását, így a lábujjak nem 

szorulnak össze, a cipô elülsô részében
-  megtámasztja a talp ujjpárnáit
Egy méretben készül, szükség esetén ollóval vágja méretre. Távolítsa el a 
védôréteget, majd ragassza a cipô orrába. A párna viselés közben nyitott 
orrú cipôkben sem látható.

Tompítja és elvezeti az becsapódásokat, 
amelyek fáradtságot és hosszú távon sérülést 
okozhatnak.
A láb-, lábszár-, csípô- és hátsérülések után csök-
ken a regenerációs idô hossza.
Méret: lásd táblázat.

A Penguin sport talpbetéteket úgy tervezték, 
hogy minden sporttevékenységhez használható 
legyen. Mindennapi használatával csökkenti az 
ízületekre esô terhelést és meghosszabbítja 
lábbelije élettartamát.
Kézzel, langyos vízben mossa és hagyja 
megszáradni.

P
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F. Epic techn. póló ffi 
4 490 Ft
Eredeti ár: 6 990 Ft
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Techn. atléta ffi , nôi
1 990 Ft
Eredeti ár: 5 720 Ft

Többféle funkcionális anyag felhasználá sá   val, nagy modell- és színválasztékkal, de to vábbra is a legfontosabb ma-
radt, hogy az anyag nem tárol nedvességet, azt kifelé transzportálja. Meleg idôben nagyon jól szellôzik, gyorsan 
szárad, nem tapad, nem gátol a mozgásban. Ôsszel, télen is kellemes hômérsékleten és szárazon tartja a testedet, 
mivel nem hagy lehûlni az izzadtságodtól. 

Nôi méretek: (XS), S–XL,  Férfi  méretek: S–XL (XXL)

Sok újdonsággal!

Funkcionális ruházataink kiemelkedôen magas UV szûrô és antibakteriális anyagokból készülnek.

G. Transit techn. póló ffi 
4 490 Ft
Eredeti ár: 6 240 Ft

F./L./P Technikai 
póló ffi  5 790 Ft

P. Hydramax 
techn. póló ffi 
5 990 Ft 

P. Enduro betétes 
techn. póló ffi 
6 490 Ft
 

P. Inferno 
techn. póló ffi 
6 290 Ft
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G Ignite .
techn. pulóver ffi 
6 490 Ft

G. Betétes techn. 
pulóver zippes ffi 
5 990 Ft
Eredeti ár: 7 990 Ft

Funkcionális ruházataink kiemelkedôen magas UV szûrô és antibakteriális anyagokból készülnek.

Nôi méretezés XS (2-4) S (6-8) M (8-10) L (12-14) XL (16)

mell 76-81 cm 81-86 cm 91-94 cm 96-102 cm 104-109 cm

derék 56-61 cm 61-66 cm 67-71 cm 72-79 cm 80-87 cm

csípô 87-92 cm 92-96 cm 97-102 cm 103-110 cm 111-117 cm

lábszár hossz 74 cm 75 cm 76 cm 78 cm 79 cm

Férfi  méretezés S  M L XL XXL

mell 91-96 cm 97-101 cm 102-109 cm 110-116 cm 117-125 cm

derék 79-81 cm 82-86 cm 87-94 cm 95-101 cm 102-109 cm

lábszár hossz 80 cm 82 cm 83 cm 84 cm 85 cm

Kesztyû méretezés XS  S M L XL

nôi - 16-18 cm 18-20 cm 20-22 cm -

férfi  - 18-20 cm 20-22 cm 23-24 cm 25-27 cm

Saucony mérettáblázat

O.Inferno betétes 
techn. pulóver ffi 
6 990 Ft

O. Techn. pulóver 
zippes ffi 
7 490 Ft
Eredeti ár: 9 290 Ft

O. Inferno betétes 
techn.pulóver zippes ffi 
6 490 Ft
Eredeti ár: 7 490 Ft

P. Statement 
techn. póló ffi 
6 490 Ft

P. Graphic techn. 
póló ffi 
6 990 Ft

P. Revel betétes 
techn. póló ffi 
6 690 Ft
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A. Ignite melltartó-
top nôi (erôs tartású)
6 930 Ft

L. Ignite melltartó-top nôi 
(erôs tartású)
6 930 Ft

L. Ignite atléta- 
melltartóval nôi
9 680 Ft

A. Ignite atléta- 
melltartóval nôi
9 680 Ft

Funkcionális ruházataink kiemelkedôen magas UV szûrô és antibakteriális anyagokból készülnek.

S. Ujjatlan 
póló nôi
2 390 Ft
Eredeti ár: 5 510 Ft

P. Ignite 
techn. 
atléta nôi
5 290 Ft

L. Ignite atléta- 
melltartóval nôi
9 680 Ft

L. Ignite melltartó-top nôi 
(erôs tartású)
6 930 Ft
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G. Energy 
melltartó-top nôi
(varrat nélküli)
7 350 Ft

G. Energy atléta-
melltartóval nôi
(varrat nélküli)
9 850 Ft

Varrat nélküli termékek

Tûzésmentes 
illeszkedés,
nincs kidörzsölôdés, de 
a kényelem maximális. 
Nedvességelvezetô 
szálak segítenek, hogy ne 
hevüljünk túl és szárazak 
maradjunk. A kellô helyen 
beépített hálós bélés 
segíti a levegôzést.

(A beépített, alulról 
támasztó melltartó biztos 
tartást és kényelmet ad)

T
ec

h
n
ik

a
i 
ru

h
á
z
a
t

Funkcionális ruházataink kiemelkedôen magas UV szûrô és antibakteriális anyagokból készülnek.

G. Primo techn. 
pulóver nôi
2 990 Ft
Eredeti ár: 6 990 Ft

F. Vent 
techn. póló nôi 
2 490 Ft
Eredeti ár: 5 290 Ft

O.RunLux  
betétes techn. 
pulóver nôi
6 290 Ft

P. LX atléta-mell-
tartóval 
keresztpántos nôi
9 990 Ft

P. LX techn. 
póló nôi
5 990 Ft

Magyarországon nem forgalmazott színösszeállítású ruha és 
cipômodelleket kínálunk 

15-20% kedvezménnyel.

Modellenként mindössze egy-egy db/pár. 

Nôi és férfi  ruhaméret mindig M-es.

Ha a lábméreted: nôi 37–37,5 és férfi  41,5–42-es 

méretû, egyedi színû Saucony-d csak neked lesz.

KÜLÖNLEGES KÍNÁLATUNK!
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P. RunLux short 
futónadrág nôi
5 990 Ft

P. Futónadrág 
egyenes szárú ffi  
5 690 Ft

P. Alpha short 
futónadrág ffi  
6 490 Ft

L. Futónadrág 
kerekített szárú 
6 760 Ft
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A. Ignite zippes triatlon felsô ffi , nôi 
11 990 Ft
Eredeti ár: 15 610 Ft

A vállnál elôre esô varrásvonal véd a 
folya-matos dörzsölés ellen és növeli a 
komfortérzetet. Kerékpáron és futáskor 
jól kihasználható a hátsó, osztott hálós 
zseb. Az anyaga elvezeti a nedvességet 
a testedrôl. A zippzárral szabaddá 
tehetjük a mellkast, jobb szellôzést 
biztosítva. Természetesen ez a termék 
is a legmagasabb UV sugárzás elleni 
védelemmel rendelkezik.

A. Ignite 
triatlon legging
ffi , nôi
12 990 Ft
Eredeti ár: 14 570 Ft

Kerékpáron jól jöhet a párnázást nyújtó, gyorsan száradó, jól szellôzô, bárso-
nyos felületû speciális betét.
-  Magasfokú kompresszió tartás, légáteresztô és vízlepergetô hatású, négy 

irányban rugalmas anyag
-  Az anyag ellenáll a surlódás-nak, lapos varrásvonal
 -  A kényelmes derékrészt lapos gumiszalag és méretre állítható zsinór rögzíti 
-  Boríték formájú rugalmas hálóból készült hátsó zsebek
-  A hajlatokba varrt ékalakú betoldás miatt jobban idomul 

a testhez és nagyobb mozgásszabadságot biztosít
-  A lábszárban elhelyezett 
 elasztikus szalag fi xen tartja 
 a legginget a combon
A márkafeliratok hôelvezetô hatással rendelkeznek.

Anyaga: 71% Antibacterial Polyester, 29% Spandex, 330 g/m2

Ideális viselet triatlon versenyekre valamint futó és kerékpáros edzésekre. Az úszáskor is 
kényelmesen viselhetô, örvénymentes siklást biztosít.

Technikai ruházat
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Basic rövid 
legging ffi , nôi
4 990 Ft  

gg g ,
4 990 Ft  

Basic hosszú 
legging ffi , nôi
6 990 Ft

L. Ignite capri 
ffi , nôi
9 990 Ft

G. Cha-Cha 
capri nôi
4 990Ft
Eredeti ár: 10 490 Ft

F. Trapéznadrág nôi
10 990 Ft

Funkcionális ruházataink kiemelkedôen magas UV szûrô 
és antibakteriális anyagokból készülnek.

L. Movin’ 
Short nôi
3 990 Ft 

O.Technikai nadrág ffi , nôi
(szél-esô védô is)
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Futónadrágjaink alsónadrágot helyettesítô speciális béléssel készülnek, melyek elvezetik 
az izzadtságot (lásd: funkcionális ruházatunk) és jó tartást biztosítanak.

P. RunLux short 
futónadrág ffi  
6 990 Ft

P. Ignite rövid 
legging nôi
7 790 Ft

P. Inferno techn. nadrág ffi 
9 490 Ft

Eredeti ár: 6 990 Ft

10 990 Ft
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Biztonságos futás
A Saucony-nál tudjuk, hogy a biztonságnak mindig elsôbbséget kell élveznie. Napjainkban az utak 
használóinak fi gyelmét gyakran vonják el telefonhívások, navigációs rendszerek, sôt akár podcastok 
vagy teljes fi lmek is, nem beszélve arról, hogy ôsszel és télen késôbb pirkad és korábban sötétedik. A 
futóknak ezért mindig, minden környezetben jól láthatónak kell lenniük a forgalom többi résztvevôje 
számára. A Saucony erre a célra hozta létre a sikeres ViZiPRO termékcsaládját. A család termékeit 
elôször is könnyû azonosítani, hiszen fényes narancssárga színük miatt nem lehet ôket nem észreven-
ni. A nôknek való ViZiPRO termékek 2011 ôszétôl fényes rózsaszínben is kaphatók! A ViZiPRO színek 
titka a kiváló fényvisszaverô képesség, és az ebbôl eredô kiváló láthatóság sötétben. A ViZiPRO 
színek megfelelnek az amerikai biztonságtechnikai intézet (American National Institute for 
Safety) hivatalos védôruházatra vonatkozó szigorú elôírásainak. Az ábra a különbözô színek 
természetes fényvisszaverô képességét 
mutatja.
Az 1,0-nél magasabb érték azt jelzi, 
hogy a szín rendelkezik természetes 
fényvisszaverô képességgel és fl uoresz-
cens tulajdonságokkal is. Látható, hogy a 
ViZiPRO színek bôven meghaladják az 1,0 
értéket, míg a standard kék és lila színek 
ezen érték alatt maradnak. A ViZiPRO szí-
nek nyújtotta kiváló fényvisszaverô képes-
ség mellett a Saucony felsôk, mellények és 
dzsekik akkumulátoros USB LED-lámpával 
is fel vannak szerelve, ami tovább növeli 
a láthatóságot. Az USB LED-lámpa 20 
percnyi töltése után akár órákat futhatsz 
biztonságosan, mire az lemerül!
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O.VP.RunLux betétes  
techn. pulóver nôi
6 290 Ft

O.VP. Ethereal 
szél-esô dzseki
20 990 Ft
vill. nélkül 
19 490 Ft

O.VPP.RunLux betétes  
techn. pulóver nôi
6 290 Ft

Tölthetô 
villogóval
leírását 
lásd alul

O.VP. Ethereal 
szél-esô dzseki
20 990 Ft
vill. nélkül 
19 490 Ft

Tölthetô 
villogóval
leírását 
lásd alul

O.VP.Inferno betétes  
techn. pulóver
6 990 Ft

L. VP. Speed Run 
futósapka 5 290 Ft

O. VP. Epic Run 
szél-esô dzseki
20 990 Ft
vill. nélkül 
19 490 Ft

Tölthetô 
villogóval
leírását lásd alul
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t P. VP. Epic Run 

szél-esô mellény 
18 690 Ft
vill. nélkül 
17 190 Ft

Tölthetô 
villogóval
leírását lásd alul

Tölthetô villogó
2 790 Ft USB tölthetô villogó

100 méterrôl is jó láthatóságot biztosít az országúti futásoknál, de akár 
a kulcsaidat is megkeresheted a fényénél. USB csatlakozón keresztül a 
számítógépedrôl is feltöltheted egy mozdulattal munka közben is. 20 perc 
töltéssel több mint egy órát mûködtetheted. Élettertama 100000 óra. Igen jól 
látod!!!!!-valóban SZÁZEZER óra!!!! Akár gallérra, vagy csuklónál a pulóveredre 
is felcsipeszelheted.

Leírását lásd a 49. oldalon

A szél-esô ruházat leírását 
lásd a 49. oldalon
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O.VP Nomad szélálló 
thermo felsô nôi
16 990 Ft

G.VPP Thermo alsó 
betétes nôi
14 570 Ft

G. VP Thermo 
alsó betétes, nôi
14 570 Ft

G. VPP Thermo felsô 
zippes nôi
16 990 Ft
vill. nélkül 
15 490 Ft

G. VP Thermo felsô 
zippes nôi
16 990 Ft
vill. nélkül 
15 490 Ft

Tölthetô 
villogóval
leírását lásd 
a 39. oldalon

Tölthetô 
villogóval
leírását lásd 
a 39. oldalon

O.VP. Thermo sapka
4 290 Ft
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O.VP.Kötött sapka
3 190 Ft

O.VP.Kötött sapka 
bélelt
3 990 Ft

G. VP Thermo 
fejpánt
2 790 Ft

G. VP Thermo felsô 
zippes ffi 
16 990 Ft
vill. nélkül 
15 490 Ft

Tölthetô 
villogóval
leírását lásd 
a 39. oldalon

Tölthetô 
villogóval
leírását lásd 
a 39. oldalon

G. Szél-esôálló kesztyû 
8 490 Ft /vill. nélkül 6 990 Ft
A Soniclite külsô anyag gondoskodik  arról, hogy az esô és a hi-
deg a kesztyûn kívül marad. A DryLete szálak jól szigetelik a hôt. 
Az utántölthetô USB LED villogóval jól látható leszel. A mágnesek 
a csukló részen megóvnak attól hogy elveszítsd a kesztyûd egyik 
darabját.

Nem símul tel-
jesen a fejedre, 
így marad még 
bôven hely a 
dúsabb, hosz-
szabb hajadnak.

Tölthetô villogó
2 790 Ft
leírását lásd 
a 39. oldalon
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A SAUCONYNÁL MI TUDJUK, MERT FUTUNK
TUDJUK, MINDENKINEK VAN OKA FUTNI
TUDJUK, A METEOROLÓGUS HAZUDIK
TUDJUK, HOGY A CIPÔINK TÖRTÉNETEKET MESÉLHETNÉNEK
TUDJUK, HOGY 42,2 AZ RÖVID
TUDJUK, HOGY AZ ÚT EGY JÓ HALLGATÓ
TUDJUK, HOGY A FUTÓK KLASSZ EMBEREK
MI A FUTÓK EGY KÖZÖSSÉGE VAGYUNK 
MI MINDANNYIAN KÜLÖNBÖZÔ EMBERKÉNT SOK KÜLÖNBÖZÔ OKBÓL 
FUTUNK
   
   5 KM-T
   MARATONIKAT
   AZ ÉPÜLET KÖRÜL
 FUTUNK 100 MÉTERT
   TEREPEN
   A FOCIBAN
   SÍELÉS KÖZBEN

FUTUNK, HOGY KITISZTULJON A FEJÜNK
 
   A CÉLVONALON ÁT
   A PARKBAN A KUTYÁNKKAL
     A GYEREKEINK UTÁN
 FUTUNK A FUTÓPADON
   A JÁRDÁS ÉS A TÓCSÁK KÖZÖTT
   A HÓBAN
   A SAJÁT CSÚCSÉRT

ÖSZTÖNZÖTTEK, ÖSZTÖNZÔEK VAGYUNK
KOMOLYAK, VIDÁMAK ÉS SZENVEDÉLYESEK VAGYUNK.

A FUTÓKÉRT LÉTEZÜNK.

LEHETÔSÉGÜNK VAN, HOGY MEGHÍVJUNK MINDEN FUTÓT, 
HOGY VEGYEN RÉSZT FUTÓ KÖZÖSSÉGÜNKBEN
A SAUCONY-NÁL TUDJUK, MERT FUTUNK
KIEMELKEDÔ FUTÓ A KÖZÉPISKOLÁBAN
KIEMELKEDÔ FUTÓ A FÔISKOLÁN
KIEMELKEDÔ FUTÓ A KÖZLEKEDÉSBEN

VIZIPRO - LÉGY LÁTHATÓ!

MI TUDJUK, MERT FUTUNK
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E. Thermo felsô 
zippes ffi 
8 750 Ft

J. Thermo 
felsô zippes nôi
14 570 Ft

Z. Meridian pulóver nôi
Microfl eece anyagból
8 990 Ft
Eredeti ár: 12 490 Ft

Thermo felsô ffi , nôi
11 970 Ft

Z. Thermo pulóver nôi
5 990 Ft
Eredeti ár: 11 450 Ft

J. Thermo felsô 
zippes ffi 
14 570 Ft

A Coolmax szál gondoskodik a nedvesség kifelé transzpor tálásáról, ezáltal nem hagy lehülni 
az izzadtságodtól, a Thermo szál pedig jól szigeteli a test által termelt hôt, így enyhe meleg 

közérzetet biztosít. Emelt pulzusú, aktív mozgáshoz -10 – -15C° fokig ajánljuk.

B. Thermo felsô 
zippes ffi 
15 490 Ft

G. Thermo felsô 
zippes ffi     16 990 Ft
vill. nélkül 
15 490 Ft

G. Fleece 
felsô ffi 
9 990 Ft

G. Fleece 
felsô nôi
8 990 Ft

Elemes 
villogóval

Tölthetô 
villogóval
leírását lásd 
a 39. oldalon

A mikropolár 
elvezeti az 
izzadtságot és 
rugalmas kényelmet 
biztosít. Stancolt 
fényvisszaverô, 
forrasztott tároló-
zseb elöl, jobb oldalt. 
Fényvisszaverô 
bújtató az elsô 
zippzár mentén 
végig.

O. Nomad szélálló 
thermo felsô ffi .
16 990 Ft

O. Artic thermo 
felsô nôi 17 790 Ft
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Eredeti ár: 

10 990 Ft

Eredeti ár: 

10 990 Ft

Kinvara Nomad szélálló 
thermo felsô ffi .
16 990 Ft

Eredeti ár: 
12 490 Ft
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J. Thermo 
alsó bôvebb 
nôi, ffi 
11 450 Ft

G. Thermo alsó 
betétes nôi
14 570 Ft

G. Thermo alsó 
basic ffi , nôi
10 490 Ft

J. Thermo alsó 
ffi , nôi
11 450 Ft

Thermo alsó 
ffi , nôi
10 930 Ft

Refl ektáló thermo alsó 
ffi , nôi
8 490 Ft
Eredeti ár: 12 990 Ft

O.Nomad szélálló thermo 
nadrág  ffi ., nôi
14 990 Ft

O.Artic thermo 
nadrág nôi, ffi 
15 490 Ft

G. Thermo alsó 
betétes ffi 
14 570 Ft

NOMAD termékeink még a 
legzordabb idôben is 
megvédenek a lehûléstôl, mivel 
a felsô részen – a törzs -, a karok 
elülsô részén, a vállon – az alsók 
szintén a teljes elülsô részén 
– szélálló rétegek vannak a 
thermo anyaggal kombinálva.
 

ARTIC termékeink a 
thermo szálakkal 
legsûrûbben 
átszôttek, bolyhozott 
belsôvel az extra 
hôtartásért akár a 
legextrémebb 
idôjárásban is.

G. Softshell dzseki ffi /nôi
24 990 Ft

A ViperLite puhafelszínû jól lélegzô anyag, vízhatlan de 
a bélése nedvességelvezetô, ezáltal egyben jó hôszabá-
lyzó is. USB_LED fény és rekeszzseb a jobb karján, a 
maximális láthatóság érdekében. Fényvisszaverô bújtató 
az elején és a zippzár mentén végig. A csuklómelegítô 
további védelmet biztosít. Stancolt, fényvisszaverô, for-
rasztott tároló-zseb elöl, jobb oldalt. Elülsô tároló zseb, 
hálós béléssel, fényvisszaverô, hôelvezetô logó.

3 az 1-ben, 
szél-esôálló-hôtartó

Tölthetô 
villogóval
leírását lásd 
a 39. oldalon

Eredeti ár: 34 990 Ft

vill. nélkül 
23 490 Ft
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Hegesztett váll- és 
váll kör var rás sal, 
elôl-hátul fényvissza -
ve rôkkel. A zseb és a 
mell zipp zár ja esôtôl 
védett. Zse bébe 
belehajtogatható, és 
de rékon is hordható. 
Kapucni ja nem csak a 
fejet, hanem a nya kat 
is vé di. Mindkét 
zse bé bôl állítható 
a derék mérete. 

Szél-esô dzseki ffi , nôi
18 220 Ft
Színek:bordó, s.kék,
n.sárga, zöld, k.kék,
grafi t, fekete, citrom, stb.
Méret: XS–XXL

Lábszárán 
zippzárral,
elôl-hátul fény-
visszaverôvel, 
kulcstartó 
és hátsó zsebbel. 
Bélelt, nem tapad 
a testhez.

Az itt található termékeink aktívan léleg-
zô, 3000 mm/cm2 vízoszlopnyomásig el-
lenálló anyagokból készültek.

Szél-Esô nadrág ffi , nôi
9 990 Ft

A. SonicLite 
Szél-esô mellény 
ffi , nôi
12 990 Ft
Eredeti ár: 15 090 Ft

A. SonicLite 
Szél-esô dzseki 
ffi , nôi
12 490 Ft
Eredeti ár: 17 700 Ft

-  A Saucony legkönnyebb szél és vízálló, gyémánt 
szerkezetes mintázatú szövetébôl készült 

-  A rugalmas ultrafi nom selyem oldalsó betétek 
extra mobilitást és lélegzést biztosítanak 

-  A különleges cippzárbeépítés biztosítja 
a könnyû fel és lehúzást, a cippzárt fedô anyag 
pedig gátolja a szél bejutását. Zártkocsis cippzár 
felhasználásával 

-  A fényvisszaverô csíkok a maximális 
láthatóságot biztosítják 

-  Rejtett cippzáras zseb található a mellen 
 MP3 lejátszónak, fülhallgató drót kivezetéssel 
-  Hátának fele lyukacsos szerkezetû anyagból 

készült a jobb szellôzés érdekében, hosszított 
hátrésszel 

-  Optimális nyakgallér vonalvezetés a magasabb 
 komfortérzetért 
-  Fényvisszaverô SAUCONY logók 
-  A derékpánt a zsebekbôl állítható 
-  A karvégzôdések gumis passzéval 
 (nem szorítják el a csuklót)

Eredeti ár: 18 220 Ft

12 990 Ft
18 220 Ft

O.EPIC RUN 
szél-esô jackey 
SonicLite ffi 
18 990 Ft
vill. nélkül 
17 490 Ft

Tölthetô 
villogóval
leírását lásd 
a 39. oldalon

O.Technikai 
nadrág ffi , nôi

10 990 Ft

Szél-esô nadrág ffi , nôi
10 410 Ft

Néhány szín akcióban
Eredeti ár: 10 410 Ft

6 990 Ft
Színek: fekete, s.kék,
grafi t, k.kék, stb.
Méret: XS–XXL

Eredeti ár: 11 990 Ft

Eredeti ár: 
20 990 Ft

Eredeti ár: 
19 490 Ft

Néhány szín akcióban

F. SonicLite
 
(szél-esô védô is)
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Sportzoknik Gyerek sportzoknik 610 Ft

Félplüss gumirozott
szárú zokni

Teleplüss zokni

Félplüss zokni

Bokazokni

Titokzokni

Térdzokni
Lycra

Sportzokni / LycraSportzokni

Bokazokni

Sportzoknik: orrvarrás nélkül, lábfej gumírozással, részben vagy teljes talpában 
speciális szendvics plüss réteggel. A lycra-száltól a zokni teljes élettartama alatt 

rugalmasan illeszkedik a lábhoz. Méret: 37–38-tól 47–48-ig, színek az ábra szerint.

990 Ft 1 790 Ft890 Ft

Félplüss zokni

Méretek: 33-34, 35-36

Kompressziós futózokni

Kifejezetten futóknak, gyaloglóknak kifejlesztett 
magasszárú zokni. Akár 5%-os teljesítményjavulás (4 
órás maratont számolva 12 perc)! Az optimális külsô 
nyomás (kompresszió) segíti az izmok oxigén és energia 
ellátását, gyorsabb regenerációt, könnyebb stabilabb 
jobban koordinált mozgást téve lehetôvé. A legtöbb 
lábprobléma (túlterheléses sérülés) elkerülhetô, ha 
SAUCONY kompressziós zokniban futsz. 
84% Polypropilene 12% Nylon 4% Lycra 

8 590 Ft
 ffi , nôi



• A Timex minden évben új innováció-
val lepi meg a a sportolókat a pulzus-
mérés területén. Az Ironman® Target 
Trainer™ új generációjának kifejlesz-
tésekor az volt a szándék,hogy még 
egyszerûbbé váljon a pulzusmérés és a 
pulzusmérô karóra kezelése. A TapScreen™ tech-
nológia a nyomógomb használata nélkül,érintôkijelzô 
segítségével teszi gyorsabbá az óra vezérlését 
edzései során. A jól látható számlap megkönnyíti az 
adatok olvasását minden körülmények között.
• TapScreen ™ technológia aktiválása chronograph, 
kör / split, szünet és visszaszámláló idôzítô esetén;
• TapScreen™ ki- és bekapcsolási, érzékenység 
állítási lehetôség;
• Folyadék- és kalória-bevitel riasztási fi gyelmeztetô;
• 3 edzésprogram memória;
• Célnak megfelelô pulzus célzóna beállítás;
• Átlagos, legmagasabb, legalacsonyabb pulzusszám lehívás;
• Célzónában töltött idô; felhasznált kalória mérése;
• 2, nyolc részes intervallum edzés beállítása;
• Testreszabható kijelzô;
• 100 órás Chronograph;
• 200 LAP memória;
• 100 órás 3 mód visszaszámláló;
• 3 ébresztés vagy riasztás naponta nap, hétköznap, hétvége opciókkal;
• Acél-PU kombinált tok és szíj
• INDIGLO® NIGHT-LIGHT NIGHT MODE
• WR 100M (pulzusmérés nem érhetô el víz alatt)

bruttó ár: 

37.900.-37.900.-
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Csuklópánt
1 190 Ft

Csuklótáska
1 190 Ft

Futás közben is 
magadnál tarthatod 
apró tárgyaidat, pl. 
kulcsodat.

L.  Speed Run Napellenzô
3 490 Ft

L.  Speed Run futósapka
5 290 Ft

H. Baseball sapka
1 990 Ft

Csavaros tetôvel, 
önzáró szeleppel
Színek: 
k.kék, átlátszó, 
c.sárga, ezüst, 
piros

Ivófl akon 
0,5 l 620 Ft
0,7 l 690 Ft

Futósapka fehér Mesh
3 840 Ft

A napellenzô és a sapkáink felszívják a fejkörön az izzadtságot, a shield végén lecsepegtetik, 
ezáltal az arcot szárazon tartják.

USB tölthetô
villogó
2 790 Ft
leírását lásd 
a 39. oldalon

Hétköznapra, szabadidôre, futóedzések-
re, kirándulásokra kiválóan használható 
~ 20 literes hátizsák, melyben elfér a 
váltócipôd, törölközôd vagy éppen a 
szendvicsed. A 2 kisméretû hálós zsebé-
nek nyílása szûkíthetô, így kulacsodnak 
is meglesz a helye. Zárt cipzárjával a 
hátizsák könnyû, de masszív anyaga 
megfelelô védelmet biztosít esô ellen. 
Nagy felületû fényvisszaverôivel bizton-
ságban érezheted magad.

Hátizsák 
Strong
4 290 Ft

Sportzsák
1 690 Ft

37*44 cm-es. 
Zsinóros vállpántjával 
a teteje össze húz-
ható. Belsô cipzáras 
zsebébe rejtheted 
tárcádat kulcsaidat és 
telefonodat. Használ-

hatod önálló hátizsákként (hódit a retro: tornazsák-
ként) vagy nagyobb sporttáskádban vízlepergetése 
miatt vizes törölközôd, jólesô edzéstôl izzadtan 
tocsogó ruházatod, vagy cipôd elkülönítésére is.
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A „thermo” termékek tulajdon-
sága:
A Coolmax szál gondoskodik a 
nedvesség kifelé transzpor tá lá-
sáról, ezáltal nem hagy lehûlni 
az izzadtságodtól, a Thermo szál 
pedig jól szigeteli a test által ter-
melt hôt, így enyhe meleg közér-
zetet biztosít. Emelt pulzusú, 
aktív mozgáshoz  -10 – -15C° 
fokig ajánljuk. 

Thermo 
kesztyû
3 110 Ft

Ô. Thermo 
egyujjas kesztyû
1 490 Ft
Eredeti ár: 3 110 Ft

Thermo füles sapka
4 160 Ft

Thermo sapka
3 110 Ft

G. Thermo fejpánt nyo-
mott mintás, hajrögzítôs
2 790 Ft

G. Fleece füles sapka
3 990 Ft
  

G. Szél-esôálló kesztyû 
8 490 Ft 

vill. nélkül 6 990 Ft
A Soniclite külsô anyag gondoskodik  arról, hogy az esô 
és a hideg a kesztyûn kívül marad. A DryLete szálak jól 
szigetelik a hôt. Az utántölthetô USB LED villogóval jól 
látható leszel. A mágnesek a csukló részen megóvnak 
attól hogy elveszítsd 
a kesztyûd egyik darabját.

Thermo kiegészítôk

Tölthetô villogóval
leírását lásd a 39. oldalon

Polartec thermo 
fejpánt
790 Ft
Eredeti ár: 2 070 Ft

O.Kötött sapka, nagylogós
3 590 Ft

O.Kötött sapka, bélelt
3 990 Ft

O.Kötött sapka 
3 190 Ft
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H. póló ffi , nôi
2 490 Ft

F. Big S póló ffi  
1 990 Ft
Eredeti ár: 4 990 Ft

F. póló ffi  
1 990 Ft
Eredeti ár: 4 990 Ft

H. tréning
alsó ffi , nôi
8 490 Ft

70% pamut
30% PE
280g/m2

bolyhozatlan

H. tréning 
felsô zippes ffi , nôi
9 490 Ft

H. kapucnis 
felsô ffi , nôi
9 990 Ft

J. Kapucnis Fleece 
dzseki nôi
12 790 Ft
Eredeti ár: 15 610 Ft

G. Kilkenny 
Fleece dzseki ffi  
15 990 Ft
Eredeti ár: 
18 990 Ft

G. Retro felsô ffi 
5 990 Ft
Eredeti ár: 11 490 Ft

R d

 s a u c o n y 

70% pamut
30% PE
280g/m2

bolyhozatlan

90 Ft

 sa uc ony 

Akár hétköznapra vagy az edzésed elôtt/után is használhatod, divatos, sportos viseletként. A szél-
álló microfl eece bélése megvéd a szeles idôben is és kellemes melegen tart. Divatos szabásvonallal, 
zippes zsebekkel, álló nyakkal.

 s a uc o n y  s a uc o n y 

 s a uc o n y 

F. póló nôi 
1 990 Ft
Eredeti ár: 4 990 Ft
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H. szárú alsó ffi 

7 990 Ft

H. U. póló ffi 

7 990 Ft

Boxer alsó ffi 

4 350 Ft

Póló ffi 

6 990 Ft H. szárú alsó nôi

7 990 Ft

H. U. póló nôi

7 990 Ft

Póló nôi

6 990 Ft

Boxer alsó nôi
Eredeti ár: 4 330 Ft

Mint egy modern klíma berendezés:
– tökéletesíti bôrünk hôközlését
– nyáron hût, télen melegít
– antibakteriális, szagsemlegesítô
– kiválóan illeszkedik a testhez,
   legmagasabb komfort fokú
– aktívan lélegzô
– színek: fehér, ezüst, fekete

Mindennemû sporttevékenységhez 
és általános viseletre

H. U. póló ffi 

7 990 Ft

Slip nôi

3 890 Ft

Slip ffi 

3 890 Ft
Boxer alsó ffi 

4 350 Ft

Póló nôi

6 990 Ft

Boxer alsó nôi
Eredeti ár: 4 330 Ft

H. szárú alsó 
nôi

7 990 Ft

H. szárú alsó 
ffi 

7 990 Ft

H.U póló
 Platinum ffi 

12 690 Ft
s.kék, fekete,
      antracit

H.U póló
 Platinum nôi

12 690 Ft

H.szárú alsó 
Platinum nôi

10 490 Ft

H. U. póló 
nôi

7 990 Ft

Póló ffi 

6 990 Ft

H.szárú alsó 
Platinum ffi 

10 490 Ft
s.kék, fekete

4 330 Ft

4 330 Ft
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  3 190 Ft

Ezüst színe 
5 850 Ft

  3 190 Ft
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Kesztyû 
zárható 
ujjvédôvel
4 250 Ft

Nyakmelegítô/
sapka
4 250 Ft

Sapka/kendô (funkcionális)
5 290 Ft

Sapka része
Malden Mills

Polarfl eece-bôl

A Malden Mills Polarfl eece-szel kombinált termékeink nem csak elvezetik az izzad-
ságot a fejrôl, hanem remek hôtartó tulajdonsággal is bírnak.

Gyerek kendôk KIDS
2 910 Ft

Kendô unisex / LADY 3 190 Ft
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Sokoldalú felhasználhatóság

Funkcionális kendôink kifelé transzportálják a nedvességet, nem hagynak lehûlni 
az izzadságodtól. Az arcod szárazon marad. Kendôink magas szintû UV védelmet nyújtanak.

Had Sapka / 
shild
4 490 Ft

H
A

D

Más színekben is!
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Ezekkel a termékekkel is segíteni szeretnénk, hogy futás, kocogás közben tény leg 
csak a mozgás szabad örömét él vezd, kikapcsolódásod, testi-lel ki fel töl tôdésed még 
ha té  konyabb legyen, zavaró kí sé rô jelenségek nélkül. Nem kell éhezned, szomjaznod, 
van ho  va tenned a kulcsokat, tele font, stb.

Neoprén 
oldal-
táska
2 050 Ft

Oldaltáska
2 150 Ft

Deréköv
1 950 Ft

Ivófl akon 
tartó
1 650 Ft

Nagy ivófl akon 
tartó
2 150  FtIvófl akon 

tartó tépôzáras 
890 Ft
Eredeti ár: 1 190 Ft
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Oldaltáska 
ezüst
690 Ft
Eredeti ár: 1 290 Ft

Rajtszám 
tartó
1 990 Ft

Rugalmas anyaga és tépôzáras állíthatósága 
pontos illeszkedést biztosít. Alkalmas a kisebb 
eszközök, eszköztartók felkarra rögzítésére. 
Pl.: mobiltelefon, MP3 / 4 lejátszó stb.

MP3 /4 lejátszó, mobiltelefon stb. tartó. 
Átlátszó elôlapja könnyû kezelhetôséget 
biztosít. Rögzítheted akár az általunk kínált 
derékövre, karpántra vagy nyakbaakasztóra is.

Karöv 
1 590 Ft

MP3 tartó átlátszó+karpánt
2 150 Ft

Competition ivófl akon tartó (4 kicsi) + zseb 
4 590 Ft

Ivófl akon szett/2 db
175 ml/db 
1 050 Ft

Ivófl akon tartó + 4 zseb
4 590 Ft

Neoprén övtáska
4 490 Ft

Trail ivófl akon-tartó (2) 
+ zseb
2 890 Ft

1 290 Ft

690 Ft
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MOZOGJATOK 
VELÜNK JÖVŐRE IS

A            ESEMÉNYEIN!
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MÁRCIUS 21-24. 6. BSI BALATON SZUPERMARATON, SIÓFOK 

ÁPRILIS 6. 7. AEROBIK NAP, BUDAPEST

ÁPRILIS 21. 28. VIVICITTÁ VÁROSVÉDŐ FUTÁS, BUDAPEST 

MÁJUS 4.  6. TOUR DE TISZA-TÓ ÉS 

 TISZA-TAVI BRINGATLON, TISZAFÜRED

MÁJUS 18. 18. NŐI FUTÓGÁLA, BUDAPEST 

MÁJUS 25.  16. KÉKES CSÚCSFUTÁS, MÁTRAFÜRED

JÚNIUS 9. 20. K&H OLIMPIAI MARATON ÉS 

 
FÉLMARATON VÁLTÓ, BUDAPEST 

JÚNIUS 15.  2. BSI BRUTÁLFUTÁS, NYÁREGYHÁZA 

JÚLIUS 13.  10. DÉLIBÁB FÉLMARATON, HORTOBÁGY 

SZEPTEMBER 8.  28. BUDAPEST FÉLMARATON, BUDAPEST 

OKTÓBER 13. 28. SPAR BUDAPEST MARATON®

 ÉS FUTÓFESZTIVÁL, BUDAPEST 

NOVEMBER 16-17.  10. BALATON MARATON ÉS 

 FÉLMARATON, SIÓFOK

NOVEMBER 24. 8. FITTARÉNA, BUDAPEST

DDDDDDDDDDD

Eseményinfo: www.futanet.hu
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Classic gyerek

Playa ffi /nôi 7 690 Ft

Akció Eredeti ár 11 490 Ft8 490 Ft

Blizz gyerek 

Lady Glamour nôi

Akció Eredeti ár 14 990 Ft

Méret: 28-35

Méret: 28-35

Méret: 36-47

Méret: 36-41

10 990 Ft

Akció Eredeti ár 9 290 Ft8 490 Ft
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Classic nôi    15 490 Ft

Kona nôi    15 490 Ft

Akció Eredeti ár: 15 490 Ft

Marbella nôi  13 990 Ft

Méret: 36-41

Méret: 36-41

Méret: 36-41

10 990 Ft 11 990 Ft 11 990 Ft
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Méret: 36-47

Általános tény, hogy a bambusz természetes módon, növényvédô szerek használata 
nélkül terem, és kevesebb vizet igényel, mint a gyapot. Kártevôk ritkán fertôzik meg, 
mivel a bambusz „bamboo kun” nevû bio-hatóanyagának köszönhetôen egyedi anti-
bakteriális tulajdonságokkal rendelkezik. A bambuszrost olyan specifikus természetes 
adottságokkal rendelkezik, amelyek lehetôvé teszik, hogy antibakteriális anyagként és 
szagtalanítóként funkcionáljon.
A bambuszrost anyag még ötven mosógépi mosást követôen is megôrzi kiváló antibak-
teriális tulajdonságait.

A bambuszrostnak két fantasztikus tulajdonsága van: a légáteresztés és a hûvösség. 
Keresztirányú rostszerkezetének köszönhetôen a bambuszrostot mikro-üregek töltik 
ki, amelyek biztosítják a szellôzést és felszívják a nedvességet. Ennek eredményeként 
a bambuszrost anyag hûvös marad, és hatékony izzadásszabályozást tesz lehetôvé.

„A bambusz rost a természetbôl származik, 
és végül teljes egészében visszakerül a ter-
mészetbe.” A bambuszrostról azt mondják „a 
21. század új környezetbarát textil anyaga”.

G
la

g
la

Tivano ffi      12 490 Ft

Akció/nôi eredeti ár: 12 490 Ft10 990 Ft
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Monte Carlo ffi      

Joran ffi /nôi    

Classic ffi          15 490 Ft

Akció eredeti ár: 15 490 Ft

Méret: 42-47

Méret: 36-47

Méret: 42-45

10 990 Ft 11 990 Ft

Akció eredeti ár: 17 990 Ft

14 990 Ft17 990 Ft

Akció eredeti ár: 18 990 Ft15 990 Ft

Méret: 42-47

14 990 Ft
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10 jó indok a Glaglá-t amiért válasszuk 

11 Ultrakönnyû
A nagyon könnyû DRYTECH hálóból készült felsôrész biztosítja a tökéletes keringést 
a levegô részére és jelentôsen csökkenti a cipô súlyát.
A csupán 170 grammjával a Glagla cipô a világ legkönnyebb cipôje.

22 50%-al csökkenti az izzadást!
A láb izzadásának 80%-a a talp alsó ívén történik. A Glagla forradalmian új könnyû talpa 
az egyetlen, ami hatékonyan tudja kezelni ezt az alapvetô morfológiai tényt.
Az új könnyû talp csökkenti az izzadást és ezáltal elkerülhetôk a kellemetlen szagok.

33 Egy nagyon kényelmes cipô
Az új, ultrakönnyû Neoprene PU talpnak a szerkezete elnyeli 
az ütéseket és a rezgéseket, amik a lábfejre hatnának.

44 Háromszor annyi nedvességet távolít el!
A láb mozgása kombinálva a WIND’AIR technológiával jelentôsen növeli 
a láb természetes szellôzését.

55 6°C-al alacsonyabb lábhômérséklet!
A DRYTECH technológiájának köszönhetôen a Glagla cipô kibocsájtja a hôt és segíti 
a lábat hidegen tartani. Az Ön lábának hômérséklete átlagban 6 ºC-al alacsonyabb 
a Glagla cipôben mint egy hagyományos gumitalpú cipôben.

66 Mosógéppel mosható
A Glagla cipôk teljes egészében moshatóak mosógépben, langyos vízzel (86ºF, 30ºC). 
A NEOTECH+ Technológiával készült bélés, amit a mélytengeri búvárkodásnál használnak, 
a DRYTECH hálóval kombinálva lehetôvé teszi, hogy a Glagla cipôk percek alatt megszáradjanak.

77 Zoknival vagy anélkül egyaránt hordható
A fokozott szellôzésének és az új technológiájának köszönhetôen a Glagla cipô hordható 
zoknival, vagy zokni nélkül egyaránt, megôrizvén kényelmességét, és szagtalanságát.

99 Unisex
A Glagla cipôket hordhatják férfi ak és nôk egyaránt, praktikus és egyszerû 
a gyerekek és az idôsek részére, mivel mindenki számára kényelmet biztosít.

1010 Különbözô színekben kapható
Igazítsa lábbeliét a hangulatához! Próbálja ki az ezüst, arany és fekete színeket… 
és ne feledje a tutti-fruttit, ez nem hiányozhat az Ön gyûjteményébôl!

gést 

!

k

88 Könnyû felhúzni
Pár másodperc alatt fel tudja húzni a Glagla cipôjét. Ne pazarolja idejét 
a cipôje befûzésére, fôleg a gyerekek és az idôsebbek részére 
nagyon hasznos. A leszorító rendszer nagyon egyszerûen 
kezelhetô és biztonságosan rögzíti a cipôt a lábon.

gy
öszönhetôen a Glagla cipô hordható 
nyelmességét, és szagtalanságát.
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Tengerpart
Ne sértse fel többé lábát a tengerparton. A Glagla ideális 
a nyári tevékenységekhez! Érezze jól magát a vízben is a Glagla cipôjé-
ben, hiszen percek alatt megszárad.

Séta
Tökéletesen megfelel a napi sétájához, 
a Glagla nagyon könnyû és kényelmes! 

Biciklizés
A Glagla cipôt könnyû felhúzni és jól rögzül a lábon. A biciklizés rajongói 
értékelni fogják a Glagla által nyújtott könnyedséget és kényelmet. Továbbá 
a Glagla biztosítja a lábának a tökéletes szellôzését körös-körül miközben 
Ön a biciklije pedálját tekeri!

Vízi sportok
A csúszásmentes talpának és a búvárfelszerelések 
készítéséhez használt Neo szerkezetének köszönhetôen 
a Glagla ideális a vízi tevékenységekhez.

Vezetés
Hogy biztosítsa a természetes szellôzést a Glagla belsejében, szíveskedjen 
bekapcsolni a kocsija légkondicionáló rendszerét és érezze, amint a friss 
levegô teljes egészében átjárja a cipôjét és folyamatosan hûti az Ön lábát!

Egészségügy
A Glagla nem csak a nagyközönség részére készült, az egészségügyi 
dolgozók számára is ajánlott. Ideális azoknak, akik hosszú órákon keresztül 
kell, hogy álljanak a munkájukból kifolyólag. A Glagla megelôzi a nehézláb 
szindrómát, az Antibakteriális Rendszer elôsegíti a higiéniát.
A csúszásmentes talp biztosítja a stabilitást különbözô felületeken.

Fitness
Könnyû felhúzni, biztosan és stabilan áll a lábon a tépôzárnak 
köszönhetôen. Amennyiben igényli használja a kiegészítô cipôfûzôt is. 
Csúszásmentes és hajlékony talpa biztosítja viselôje részére a kényelmet.

Akár egy papucs
A Glagla cipô annyira kényelmes, hogy akár otthon is viselheti. 
Még ha munkahelyén egész nap Glaglát viselt is, nem érzi szükségét, 
hogy hazaérve egybôl kibújjon belôle.

Folyami túrák
Folyami túrákhoz is ideális. Ez a tökéletes cipô, 
hogy a vízben gázoljon. Olyan érzést kelt, mintha valójában mezitláb járna. 
Mi több, a Glagla cipô percek alatt megszárad.

Utazás
A Glagla cipô utazáshoz is nagyon kényelmes. Rendkívül könnyû és rugalmas, 
könnyedén magával viheti szinte bárhová. Tépôzáras pántjainak köszön-
hetôen nagyon egyszerû a viselete.
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A kereskedôi adatbázisunk nem teljes, kérjük tájékozódj a weboldalról!

  CS-S Sportbolt
1053 Budapest,
Kecskeméti u. 11.
Tel.: 318-6931

 Compass Sport
1134 Budapest 
Dózsa Gy. út 61-63 
788-8888 

 Magyar Tájfutó 
Szövetség
– Kiss Zoltán
1146 Budapest,
Istvánmezei út 1–3.
Tel.: 460-6801,
06-20-596-1449,
06-20-541-9657

 Citius Sport Kft.
Paulínyi Péter
Tel.: 06-70-253-5249, 
337-4281

 Nyúlcipôbolt Buda
1117 Budapest 
Októberhuszonhar-
madika u.23.
06-30-220-9406

 Nyúlcipôbolt Pest
1055 Budapest 
Szent István körút 21.
06-30-202-5864

 Spuri Futóbolt
1138 Budapest, 
Váci út 152.
Tel.: 239-4460, 
06-20-525-3904

 Spuri Futóbolt – 

Örs Vezér tér
1106 Budapest
(Cédrus Piac), Fehér 
út 3

 Szafari Sport
1042 Budapest, 
Árpád út 45.
Tel.: 788-4094

 Adidas Bolt-
Hakva Kft.
5200 Törökszentmiklós
Kossuth tér 7.
Tel.: 56-333-511

 Állomás Patika
9400 Sopron, 
Mátyás Király út. 23. 
Tel.: 99-312-437

 Backstage
8200 Veszprém, 
Balatonpláza, 
Budapest út 20-28.
Tel.: 06-70-770-0583

 Bajnok Sport 2009
5540 Szarvas,
Szabadság út 16/1.
Tel.: 66-215-581

 Borsod 
Munkaruha Kft.
3525 Miskolc, 
Kazinczy u. 28.
Tel.: 06-70-360-5690

  Cipôbolt 
(Mátravári Edit)
8330 Sümeg, 
Flórián tér 7.
Tel.: 87-350-912, 
06-30-551-1607

 Cormorán Sport
9400 Sopron, 
Frankenburg út 6.
Tel.: 99-506-663

  Ego Sport bolt
7030 Paks, 
Építôk úti üzletsor 
Tel.: 06-20-931-5320

  Favorit Cipô 
és Budmil márkabolt
2700 Cegléd,
Kossuth F. u. 7–9.
Tel.: 53-322-789

  Frog Sportüzlet
(Lehmann Tibor)
3580 Tiszaújváros, 
Rózsa út 34.
Tel.: 06-30-622-5265

 Gyógysarok Bt. 
5200 Szolnok
Tószegi út 5.
Tel.: 56-210-043

 Kálvária Kft.
6725 Szeged, 
Kálvária sgt. 87/B
Tel: 62-542-820, 
62-420-633, 
06-70-6041110

 Jak-Túristabolt
5100 Jászberény,
Szentháromság tér 2/a.
Tel.: 57-413-064

  Keszol Sport
4032 Debrecen, 
Pallagi út 2.
Tel.: 52-413-935

 Kényelmes 
Lábbelik Boltja
3525 Miskolc, 
Bajcsy Zsilinszky út 24.
Tel.: 46-347-532

  Kondi sportbolt
7623 Pécs, 
Petôfi  u. 68.
Tel.: 72-332-466

 L-Sport – 
Lévai László
2800 Tatabánya,
Aradi Vértanúk tere 7.
Tel.: 34-336-520

 Medikont Bt. 
2500 Esztergom
Petôfi  S. út 45.
Tel.: 33-403-674

 Mediplusz
Gyógyászati 
Szaküzlet
7100 Szekszárd, 
Dr. Szentgáli Gy. út 2.
Tel.: 74-413-238

 Trekland
4400 Nyíregyháza,
Kálvin tér 14. 
Tel.: 42-504-890

  Trekland
4025 Debrecen,
Simonffy u. 1/c
Tel.: 52-412-752

 Preventer Kft. 
8000 Székesfehérvár
Kelemen Béla u. 47.
Tel.: 22-326-621

 Queen Sport
8900 Zalaegerszeg,
Göcsej üzletház, 
Tompa u. 1-3.
Tel.: 92-311-362,
06-20-927-1991

  Rédli József,
Iskolák sportboltja
6721 Szeged, 
Madách u. 1/b.
Tel.: 62-329-158

 Rekord Sport Kft.
3530 Miskolc, 
Uitz B. u. 1–3.
Tel.: 46-506-506

 Rudi Sport
2400 Dunaújváros
Dózsa Gy. út 30.
Tel.: 06-30-956-6612

  Sári Sport Kft.
6500 Baja, 
Bartók B. u. 4.
Tel.: 79-326-565

  Söjtöry Sport Kft.
9700 Szombathely,
Hunyadi u. 2.
Tel.: 94-501-075
06-30-979-5750

 Speedy Kerékpár
Szaküzlet
5600 Békéscsaba,
Gyóni G. u. 22.
Tel.: 66-640-602

  Sportéka 
Sportszaküzlet 
Hakva  Kft.
5000 Szolnok,
Ságvári krt. 2.
Tel.: 56-341-963,
06-20-333-8933

 Spuri Futóbolt
9025 Gyôr, 
Korányi tér 18.
Tel.: 06-20-432-5990
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Saucony kereskedô Glagla kereskedô

 Telesport
Szaküzlet
4220 Hajdúböszörmény,
Petôfi  Sándor u. 40.
Tel.: 06-20-950-42381

 Total Sport
Pelikán Bevásárló 
Központ 1. emelet
5000 Szolnok
Ady Endre u. 15. 

 Tufi  Kerékpár
és Sportbolt
3200 Gyöngyös,
Kohári út 5.
Tel.: 06-30-958-6988

 Trófea Vadászbolt
3000 Hatvan
Tabán út 5/1.

  VB Sport Kft.
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 47.
Tel.: 74-415-501

  Velo-Shop
5630 Békés
Szabó Dezsô u.28.
Tel.: 66-411-380
06-70-219-0993

  Vitál Club
Sportáruház
8000 Székesfehérvár,
Királysor 58–60.
Tel.: 22-322-993

 Triatlon Sport bolt
2500 Esztergom
Rákóczi tér 6/a
Tel.: 06-20-415-4622

G
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A RENDELÉS MÓDJA
A legtöbb városban megtalálod termékeinket – 
kereske dô inknél. Ha az UNISPORT-nál vásárolsz, 
törzsvásárlói kedvezményt érhetsz el. Ehhez 
törzsvásárlói kártyát igényelhetsz már az elsô 
vásárlás alkalmával.

Kedvezmények:
60 000 Ft/év 3%
80 000 Ft/év 4%
100 000 Ft/év 5%

Rendelésedet várjuk telefonon, faxon, levélben vagy  
e-mailen, melyen feltétlenül tüntesd fel a következô 
adatokat:
1.  név, cím, telefon, e-mail cím
2. rendelni kívánt termék megnevezése, mérete, 

színe, mennyisége.
Megrendelésedet 24 (48) órán belül teljesítjük. 
Fizetés postai utánvétellel. Sérült csomagot ne 
vegyél át kárfelvételi jegyzôkönyv nélkül. Fordulj a 
posta-hivatalhoz, és a felvett jegyzôkönyvet küldd el 
címünkre!

35.000 Ft feletti megrendelés esetén mi fi zetjük a 
postaköltséget! Amennyiben a termék mérete, 
illetve illeszkedése nem megfelelô, 2 héten belül 
küldd vissza címünkre. Csak sértetlen – nem használt 
– terméket áll módunkban visszavenni, melyet nem 
utánvétellel, hanem „kísérôlevél belföldi posta-
csomaghoz” zöld nyomtatvánnyal postázz vissza.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS 
BANKKÁRTYÁS VÁSÁRLÁS
Ha a következô egészségpénztárak valamelyikének 
tagja vagy, akkor:
– egészségkártyával való fi zetést elfogadjuk

Dimenzió, MKB, Postás, AXA, K&H, Generali.

A listán nem szereplô pénztárakkal is rövidesen 
megállapodást igyekszünk kötni.
Ettôl függetlenül a pénztárak nevére tudunk 
számlát kiállítani, melyet ôk elfogadnak.

Ha a következô kártyák birtokosa vagy, akkor ked-
vez ményben részesülsz: KSZDÉSZ, MKH.

Amennyiben igazolt versenyzô vagy és SPORT 
PLUSSZ kártyával rendelkezel nálunk 10% ked vez-
ménnyel vásárolhatsz.

A Sodexho Pass utalvánnyal szintén vásárolhatsz 
nálunk.

Az Unisport Bp. Kft.-nél történt vásárlásaidat 
kiegyenlítheted az alábbiakban felsorolt bank-
kártyás fi zetéssel: MasterCard, Maestro, MasterCard 
Electronic, Visa, Visa Elektron, OTP Bank pont, 
American Express.

Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk! 
A gyártó cégek a termékek változtatási jogát 

fenntartják. Ajánlatunk a készlet erejéig, 
áraink 2013. 02. 28-ig érvényesek!

Az árak változtatási jogát fenntartjuk!

A nyomdai hibákért, elírt árakért 
felelôsséget nem vállalunk!

Egyesületek, csapatok, futókörök, csoportok stb. 

Ha 2 hónap alatt fogyasztói áron 280 000 Ft 
értékben vásároltok, teljesítéskor az ár kb. 

20-25 %-át visszaadjuk vagy levásárolhatjátok!

A TELEPHELYÜNKÖN AZ ELSÔ ÓRA 
PARKOLÁS INGYENES!



UNISPORT Kft.
Nyitvatartás: 

hétfô, kedd, csütörtök, péntek: 1000 – 1800, 

szerda 1000 – 2000, 
szombat: 1000–1300

1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.
Tel.: 453-0453, 453-0454 l Tel./fax: 453-0455 l E-mail: saucony@t-online.hu  

Vezetékes telefonhálózat kiesése esetén hívd: 06/70-385-0231 

www.saucony.hu, www.saucony-futocipo.hu, www.glagla.hu
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