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Bunda Craft Rush Wind Mikina Craft Community FZ Triko Craft Rush SS

Lehké triko je vyrobeno z vysoce 
funkčního materiálu, který nabízí 
skvělou termoregulaci a efektivní 
odvod potu. Meshové panely v 
podpaží pomáhají lepší ventilaci. 
Na ramenou je černý 
geometrický vzor. Složení: 100 
% polyester. Barva černá.

Varianta střihu: 
pánská/dámská/dětská

Naše cena:
550 Kč/dětská 450 Kč 
Běžná cena:
890 Kč/ dětská 690 Kč

Volnočasová celorozepínací 
mikina má sportovní střih. 
Kombinace polyesteru
a bavlny zajišťuje skvělý 
komfort i funkčnost.
Složení: 65 % polyester,
35 % bavlna. Barva šedá.

Varianta střihu: 
pánská/dámská/dětská

Naše cena:
1090 Kč/dětská 890 Kč 
Běžná cena:
1560 Kč

Větruodolná běžecká bunda je 
vyrobena z velmi lehkého 
funkčního materiálu, který 
poskytuje efektivní odvod 
potu. Po stranách jsou kapsy 
na zip. Na ramenou je černý 
geometrický vzor. Složení: 
100 % polyester. Barva 
černá.

Varianta střihu: 
pánská/dámská

Naše cena:
1699 Kč 
Běžná cena:
2080 Kč

Legíny Craft Rush Zip 

Legíny Craft Rush Capri Šortky Craft Rush Marathon

Krátké dámské běžecké šortky 
prostřižené na bocích pro 
maximální volnost pohybu
i ve velmi vysokém tempu. 
Uvnitř mají všité kalhotky
z velmi jemného meshe. 
Jsou vyrobeny z lehkého
a funkčního materiálu. 
Složení: 100 % polyester. 
Barva černá.

Naše cena:
790 Kč 
Běžná cena:
1040 Kč

Lehké dámské 3/4 elastické 
kalhoty jsou vyrobeny z 
funkčního elastického 
materiálu, který zajišťuje 
efektivní odvod potu
a vysokou volnost pohybu.
Na nohavicích mají vsadky
s černým geometrickým 
vzorem. Složení: 86 % 
polyester, 14 % elastan. 
Barva černá.

Naše cena:
890 Kč 
Běžná cena:
1390 Kč

Pánské lehké běžecké elastické 
kalhoty se zipy na koncích 
nohavic pro snazší oblékání. 
Jsou vyrobeny z elastického 
funkčního materiálu, který 
zajišťuje efektivní odvod potu, 
skvělou termoregulaci a vysokou 
volnost pohybu. Na nohavicích 
mají vsadky s černým 
geometrickým vzorem. Složení: 
86 % polyester,
14 % elastan. Barva černá.

Naše cena:
1090 Kč
Běžná cena:
1560 Kč

Šortky Craft Rush Marathon

Krátké pánské běžecké šortky 
prostřižené na bocích pro 
maximální volnost pohybu
i ve velmi vysokém tempu. 
Uvnitř mají všité slipy
z velmi jemného meshe. 
Jsou vyrobeny z lehkého
a funkčního materiálu. 
Složení: 100 % polyester. 
Barva černá.

Naše cena:
790 Kč 
Běžná cena:
1040 Kč

Sukně Craft Pro Control Impact

Čepice Craft Čelenka Craft Core Essence

Zateplená čelenka je vhodná na zimní 
outdoorové sporty, ale i na běžné nošení v 
chladném počasí. Je lehká a elastická, 
vyrobená z recyklované česané thermo 
pleteniny, ve které se budete
cítit pohodlně a v teple.
Logo Vltava run je umístěno
na zadní straně. Složení:
88 % recyklovaný polyester,
12 % elastan. Barva černá.

Naše cena:
290 Kč 
Běžná cena:
390 Kč

Zimní běžecká čepice
z funkčního materiálu.
Zajistí odvod vlhkosti
a udrží hlavu v teple.
Logo Vltava run je
umístěno na zadní
straně. Složení: 100% 
polyester. Barva černá. 

Naše cena:
290 Kč 
Běžná cena:
390 Kč

Sportovní sukně vyrobená z lehkého, 
elastického materiálu. Poskytuje 
maximální volnost pohybu v průběhu 
intenzivní sportovní aktivity. Široká 
guma v pase zajistí pohodlné 
nošení. Vnitřní elastické šortky 
zajistí efektivní odvod potu. 
Složení: 90 % polyester, 10 % 
elastan; šortky 84 % 
polyester, 16 % elastan. 
Barva černá.

Naše cena:
890 Kč 
Běžná cena:
1210 Kč

Reflexní vesta Craft

Reflexní vesta dobře viditelná 
ze všech stran. Zip po celé 
délce vpředu a síťovina na 
zádech, která dobře větrá.
Složení: 100 % polyester.
Barva žlutá. Unisex.

Naše cena:
790 Kč
Běžná cena:
1090 Kč
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Bezdrátová sluchátka SONY WF-C500 SCILIF běžecký pás Scilif EquiRay Basic běžecká vesta

SCILIF běžecký pás je univerzální bederní pás na sport, 
který využijete vždy, když si nechcete brát větší batoh 
ani mít telefon, klíče a jiné drobnosti nastrkané po 
kapsách. Je velmi flexibilní a pohodlný. Ideální na běh 
nebo na brusle, ale využijete ho i při cestování či jízdě 
na kole. Dvě praktické kapsy na mobil, klíče a jiné 
drobnosti. Na výběr ze čtyř velikostí. Materiál: 92 % 
PES, 8 % elastic. Barva černá. Rozměry: XS/S = 76 cm
M/L = 82 cm, XL/XXL = 88 cm
 

Naše cena: Běžná cena:
399 Kč  450 Kč 

Polštářky do obuvi SmellWell Deodorační vak SmellWell

Široká čelenka pochází z Česka a je vyrobena z 
funkčního materiálu Dolomity AIR. Velmi dobře odvádí 
pot a rubová část s vysokým vlasem se postará o 
příjemné nošení. Díky jejímu elastickému materiálu se 
navíc přizpůsobí myslivně všech velikostí. Materiál je
85 % PES, 15 % LYCRA. Šířka čelenky je 95 mm. 
Univerzální velikost.

Naše cena:
219 Kč
Běžná cena:
279 Kč

Sluneční brýle Vltava Run

Mít při běhu vítr v zádech a slunce ve tváři je skvělé. 
Zvlášť, když vás při tom doprovází brýle Vltava Run. Skla 
splňují normu EN ISO 12312-1 a UV 400, takže 
perfektně ochrání vaše oči. A stylový look při běhu? Ten 
bude už jen další příjemný bonus. Barva modrá.

Naše cena:
119 Kč 
Běžná cena:
150 Kč

Vltava Run plecháček

Rychleschnoucí osuška nebo ručník Vltava Run

Snapback Vltava Run

Lehký a přitom odolný 
hrnek do auta či do batohu. 
Plechový hrnek se oproti 
keramickému nerozbíjí. 
Vhodný jak na horké, tak 
studené nápoje.
S designem památek po 
trase Vltava Run. Objem 
330 ml.

Naše cena:    Běžná cena:
290 Kč      349 Kč

Bezdrátová sluchátka SONY WF-C500 kombinují vysoce 
kvalitní zvuk s dlouhou výdrží baterie, přizpůsobením 
zvuku, snadným použitím a odolností proti vodě. 
Technologie DSEE™ obnovuje zvuk s vysokými frekvencemi 
a postupné ztišení zvuku, k jehož ztrátě dojde při kompresi. 
Jsou odolná proti potu a postříkání vodou díky ochraně třídy 
IPX4. Dlouhá výdrž baterie 10 h, celkem 20 h při použití 
nabíjecího pouzdra. Volitelné použití pouze jednoho 
sluchátka do uší. Barva
bílá, černá, lososová,
mentolová.

Naše cena:
1699 Kč
Běžná cena:
2499 Kč

Každý, kdo má pod čepicí ví, že mu tahle stylovka nesmí ve 
výbavě chybět. Originální Snapback je vyrobený pod hlavičkou 
WRAP Fair Working Conditions a jeho výšivka je vyrobená v 
České republice. Barva černá s modrým logem Vltava Run.

Naše cena:
499 Kč
Běžná cena:
780 Kč

Příjemný materiál, který rychle schne, výborně saje a je 
ultra lehounký a skladný právě na cesty nebo do auta na 
Vltava Run. Materiál 100% PES. Micro Tech. Rozměr 
osušky je 60 x 150 cm a ručníku 30 x 45 cm.

Naše cena:
440 Kč osuška / 170 Kč ručník 

Polštářky SmellWell do obuvi  jsou originální produkt 
pocházející ze Švédska, který absorbuje vlhkost, snižuje 
zápach a zanechává čerstvou vůni. Obsahuje 
patentovanou směs bambusového uhlí Moso a minerálů, 
která odvádí vlhkost a odstraňuje zápach tím, že pohlcuje 
vlhkost, pachy, znečišťující látky a bakterie. Napomáhají 
prevenci před rozmnožováním bakterií, které zápach ve 
skutečnosti způsobují. Balení obsahuje 2 polštářky, každý 
váží 100 g a vydrží minimálně 3 měsíce.

Naše cena:
230 Kč 
Běžná cena:
259 Kč

Absorbuje vlhkost, neutralizuje pachy a chrání před 
zápachem, vlhkostí a bakteriemi. Předchází vzniku 
bakterií. Membrána SmellWell™ využívá aktivované 
bambusové uhlí Moso a minerály s mikropóry, které 
odstraňují vlhkost a zbavují vaše věci zápachu. Vnější 
obal je vyrobený z lehkého, odolného
a nepromokavého ripstopu, který 
v pohodě zvládne každodenní 
použití. Vyrobeno z 
udržitelných a 
recyklovaných materiálů. 
Naplno funguje po dobu 
dvou let. Objem: 12 l.
Rozměry: 33 x 42,5 x 1 cm.

Naše cena:     Běžná cena:
590 Kč        640 Kč

Poskytuje osvětlení viditelné až na 2 km a zajišťuje viditelnost i 
za nepříznivých podmínek, jako je sníh, déšť a mlha. Světlovody 
jsou vedeny přes ramena a jsou jasně viditelné ze všech stran. 
Využívá technologie Scilif Sunfibre. Vesta nabízí jeden režim 
osvětlení. Svítící vesta je napájena pomocí powerbanky SCILIF, 
která vám zajistí svícení až 15 hodin s 
průměrnou dobou nabíjení 30 minut. 
EquiRay je snadné sbalit nebo přeměnit 
na běžecký pás, pokud zrovna 
nepotřebujete mít zapnuté aktivní 
svícení. EquiRay je omyvatelný (bez 
baterie) a odolný proti dešti. Barva 
světlovodů červená.

Naše cena: Běžná cena:
2200 Kč  2350 Kč

Čelenka Vltava Run

se všemi vámi doobjednanými 
doplňky pro celý tým vám

na jednu adresu (CZ nebo SK)

Stačí vyplnit adresu v kapitánské 
sekci.

Vltava Run E-shop je 
OTEVŘENÝ od 17/1 do 11/3.
Objednávku může udělat pouze 

kapitán týmu v kapitánské sekci. POŠLEME ZDARMA.

STARTOVNÍ SET
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