Âιôñßíá
MOUNTAIN EQUIPMENT TOUCHSTONE JACKET
Μια εξαιρετική ζακέτα fleece 3/4 η οποία έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο εργαλείο
για χειμερινή ορειβασία – πεζοπορία.
Διαθέτει κουκούλα και 4 τσέπες δυο στο ύψος του στήθους και δύο στο ύψος της μέσης.
Κατασκευασμένη απο POLARTEC® Thermal Pro® και πλευρικά πάνελ από POLARTEC®
Classic 100. Τιμή: 150,00€
POLO CENTER
• Ðáôηóßùí 52 & Ìåôóüâïõ, Ìïõóåßï Τηλ.: 210 – 82 56 840
• Æηóιμïðïýλïõ 62, Ðáλ. ÖÜληñï Τηλ.: 210 – 94 14 020
• Ë. Çñáêλåßïõ 375, Í. ÇñÜêλåιï Τηλ.: 210 – 28 15 600

SALEWA PERES JKT PTX
Åλαφρύ αδιάβροχο-αντιανεμικό τζάκετ ιδανικό για όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες.
Ç μεμβράνη POWERTEX δίνει απόλυτη στεγανότητα και συγχρόνως ιδιαίτερα υψηλή διαπνοή.
Ç πλήρως ρυθμιζόμενη κουκούλα, τα εργονομικά σχεδιασμένα μανίκια είναι τα δυνατά της σημεία
και σε συνδυασμό με την δυνατότητα να δεχτεί εσωτερικά fleece με φερμουάρ, μπορούν εύκολα
να τη μετατρέψουν σε ένα ζεστό μπουφάν για καθημερινή χρήση.
Διατίθεται σε ανδρική και γυναικεία έκδοση. Τιμή: 132.00€
POLO CENTER
• Ðáôηóßùí 52 & Ìåôóüâïõ, Ìïõóåßï Τηλ.: 210 – 82 56 840
• Æηóιμïðïýλïõ 62, Ðáλ. ÖÜληñï Τηλ.: 210 – 94 14 020
• Ë. Çñáêλåßïõ 375, Í. ÇñÜêλåιï Τηλ.: 210 – 28 15 600

SALEWA BLACK BIRD
Μια ημιάκαμπτη δερμάτινη, ορειβατική μπότα με πολύ στιβαρή κατασκευή.
Ç SALEWA χρησιμοποίησε τα καλλίτερα υλικά και την πιο σύγχρονη τεχνολογία η οποία εφαρμόζεται σήμερα στην κατασκευή ορειβατικών παπουτσιών.
Óυμβατή με δετά και semifast crampon
Óύστημα δεσίματος: 3D EVO-3F POWER EVO για εξαιρετική προσαρμογή και κινητικότητα στον αστράγαλο.
Åξωτερικά: Μονοκόμματο δέρμα 2,8mm Perwanger suede και περιμετρικό λάστιχο προστασίας.
Μεμβράνη: GORE TEX Duratherm.
Óόλα: VIBRAM Teton
Âάρος: 880gr (8UK)
POLO ÁÂÅÅ
• Æηóιμïðïýλïõ 62, Ðáλ. ÖÜληñï Τηλ.: 210 – 94 28 200

JULBO TREK J437
Το νέο μοντέλο Trek της σειράς Outdoor έχει μια και μοναδική αποστολή: Τη μέγιστη απόδοση σε
ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες προσφέροντας υψηλής τεχνολογίας και ελαφριά υλικά κατασκευής. Κατάλληλα για όσους κάνουν ορειβασία, αναρρίχηση και τρέξιμο. Με αποσπώμενα πλαϊνά
προστατευτικά, ρυθμιζόμενους βραχίονες και επιρρήνια αλλά και εσωτερικό clip για όσους έχουν
μυωπία-υπερμετρωπία-αστιγματισμό, το μοντέλο Trek θα καλύψει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς
αθλητές. Διαθέσιμα στο www.antonakaki-optics. Τιμή 104€ με χρήση κωδικού ''KORFES20'' για όλους
τους συνδρομητές.
www.antonakaki-optics.gr/
info@antonakaki-optics.gr
Τηλ.: 2810 282361
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Cinder Pack 32
Το Cinde rPack είναι ένα κορυφαίο σακίδιο ιδανικό και απόλυτα
ταιριαστό με την φιλοσοφία των αναρριχητών. Óτέκεται όρθιο για εύκολο γέμισμα καθώς επίσης είναι σχεδιασμένο να αγκαλιάζει το σώμα έχοντας ιμάντες για το κράτημα της μέσης. ¸να σακίδιο χωρητικότητας 35 λίτρων ζυγίζει 1361 γρ. THE NORTH FACE

MEN’S Wreck Mid GTX
Το Ultra Hike είναι ένα παππούτσι ιδανικό για περιήγηση στο βουνό κάνοντας παράλληλα το περπάτημα εκτός δρόμου πολύ εύκολο. Åξαιρετικά ελαφρύ,
διαπνέον με τεχνολογίες προστασίας του ποδιού όπως την ειδική τεχνολογία
της Cradle για τους κραδασμούς και σε συνδιασμό με την Vibram σόλα μας προσφέρει άνεση, σταθερότητα και επιπλέον πρόσφυση καθ’ όλη την διάρκεια της
πεζοπορίας. THE NORTH FACE

Men’s Triberg Convertible Pant
¸να τεχνικό ιδανικό για πεζοπορία παντελόνι, έχοντας διπλή σημασία το Triberg
Convertible Pant το οποίο γίνεται με μια κίνηση σορτς, μας προσφέρει εξαιρετική απορροφητική απόδοση και σε συνδιασμό με την
ιδιαίτερα ελαστική υφή του μας αφήνει να
περιηγηθούμε στην φύση και στα τοπία της
ανενόχλητοι. THE NORTH FACE

