
VÝBAVA NA TRAIL



SHERPA ŠORTKY PÁNSKE

Nechajte doma batoh a bežte v nových 
SHERPA šortkách!

- Hyper-stretch mesh materiál pre maximálne 
pohodlie s minimálnymi vybráciami
- Štyri samostatné vrecká s držiakom na kľúče
- Pohodlné ušká s oddeliteľnými držiakmi 
na štartové čísla
- Super ľahký 78g materál elastický na všetky 
strany, s DWR úpravou
- Reflexné detaily pre zvýšenú bezpečnosť 
v noci a počas zníženej viditeľnosti
- Zloženie materiálu - 80% nylon, 20% elastan

Na cestu, trail, na hory
Odnesú všetko čo potrebujete - 1L vody, telefon, gély a viac!



COMMANDOS PÁNSKE

- Jedny z najľahších na svete dostupných 
bežeckých spodných nohavíc, vážia menej
ako 40 gramov 
- Vydizjanované ultra trail bežcami - bez švov na 
vnútornej strane stehien, super hladke šitie 
- Vysoko priedušný a funkčný materiál udržuje 
telo v suchu
- Zabraňuje odreninám kože spôsobeným trením 
najmä pri dlhšie trvajúcih aktivitách
- Zloženie materiálu - 85g m2, taliansky mix - 
90% polyamid / 10% elastan
- Vysokokvalitný elastický pas

Ultra-ľahké “anti-chafe” spodné prádlo 
špeciálne vyvinuté na ultra dlhé behy



SHERPA ŠORTKY DÁMSKE

Nechajte doma batoh a bežte v nových 
SHERPA šortkách!

- Hyper-stretch mesh materiál pre maximálne 
pohodlie s minimálnymi vybráciami
- Štyri samostatné vrecká s držiakom na kľúče
- Pohodlné ušká s oddeliteľnými držiakmi 
na štartové čísla
- Super ľahký 78g materál elastický na všetky 
strany, s DWR úpravou
- Reflexné detaily pre zvýšenú bezpečnosť 
v noci a počas zníženej viditeľnosti
- Zloženie materiálu - 80% nylon, 20% elastan

Na cestu, trail, na hory
Odnesú všetko čo potrebujete - 1L vody, telefon, gély a viac!



COMMANDOS DÁMSKE

- Jedny z najľahších na svete dostupných 
bežeckých spodných nohavíc, vážia menej
ako 40 gramov 
- Vydizjanované ultra trail bežcami - bez švov na 
vnútornej strane stehien, super hladke šitie 
- Vysoko priedušný a funkčný materiál udržuje 
telo v suchu
- Zabraňuje odreninám kože spôsobeným trením 
najmä pri dlhšie trvajúcih aktivitách
- Zloženie materiálu - 85g m2, taliansky mix - 
90% polyamid / 10% elastan
- Vysokokvalitný elastický pas

Ultra-ľahké “anti-chafe” spodné prádlo 
špeciálne vyvinuté na ultra dlhé behy



ICED TEE PÁNSKE

- Super ľahké panely s gramážou 90 g / m2 
s technológiou chladenia 37,5®
- Stretch boky zo sieťoviny pre voľný pohyb a 
prúdenie čerstvého vzduchu
- Nízkoprofilové ploché švy minimalizujú odiera-
nie pokožky
- Reflexné prvky vám pomôžu behať v noci bez-
pečne
- Zloženie materiálu-  91% Cocona White, 
9% polyester

Dokonalé chladenie a ventilácia pri behu 
v horúcom počasí.

Čo je 37,5®? Ide o technológiu úpravy tkanín, ktorá využíva aktívne častice zo 
sopečného piesku s miliardami mikropórov, pričom masívne zvyšuje povrchovú plochu 

materiálu až o 800%. Keď vám je horúco, aktívne častice používajú energiu vášho tela na 
odstránenie vlhkosti a chladenie. Výsledkom je vyšší komfort a lepší výkon.



ICED TEE DÁMSKE

- Super ľahké panely s gramážou 90 g / m2 
s technológiou chladenia 37,5®
- Stretch boky zo sieťoviny pre voľný pohyb a 
prúdenie čerstvého vzduchu
- Nízkoprofilové ploché švy minimalizujú odiera-
nie pokožky
- Reflexné prvky vám pomôžu behať v noci bez-
pečne
- Zloženie materiálu-  91% Cocona White, 
9% polyester

Dokonalé chladenie a ventilácia pri behu 
v horúcom počasí.

Čo je 37,5®? Ide o technológiu úpravy tkanín, ktorá využíva aktívne častice zo 
sopečného piesku s miliardami mikropórov, pričom masívne zvyšuje povrchovú plochu 

materiálu až o 800%. Keď vám je horúco, aktívne častice používajú energiu vášho tela na 
odstránenie vlhkosti a chladenie. Výsledkom je vyšší komfort a lepší výkon.



Čiapky T8 (BOCO Truckers)

- Športová trucker čiapka
- Ideálna na tréning, preteky ale aj voľný čas
- Funkčná vrstva po vnútornom obvode čiapky na 
odvod potu
- Unisex
- Dizajny - Original, Japan, Hong Kong

Čiapka T8 vyvinuté v spolupráci s BOCO Gear, 
Colorado.



PONOŽKY MIX MATCH

- Predávajú sa ako samostatné ponožky 
- rôzne vzrory v rovnakých farbách
- môžete si ich kombinovať podľa vlastného 
uváženia. 
 - ľahká strečová konštrukcia zabraňuje 
pľuzgierom
-  Vzory - Blocks, Dots, Half stripes, Pink spots, 
Plaid, Stripes

Ukážte svoju fun stránku ponožkami T8 Mix Match! 



FĽAŠE SHERPA

S týmito ľahkými pružnými fľašami Vás nebude 
pri behu trápiť smäd. 
- Perfektne sedí do T8 SHERPA šortiek. 
- Hydratácia počas behu bez zbytočných 
vibrácií. - Zbaľte si do SHERPA šortiek jednu 
alebo tri SHERPA fľaše podľa toho, ako ďaleko 
plánujete bežať a vyrazte von!
- Nepriepustný dizajn bez ostrých rohov
- Náustok s vysokým prietokom
 - Uzáver ľahko otvoriteľný aj so spotenými 
rukami
- Vyrobné z odolného, netoxického, r
ecyklovateľného, BPE-free polyuretánu
- SHERPA fľaše boli vytvorená tak, aby per-
fektne sadli do predného, zadného, ale aj do 
bočných vreciek SHERPA šortiek.

Pružné fľaše T8 SHERPA na trailový beh
270ml - číre, 330ml - ružové



ILUSTROVANÉ ČIAPKY AWOO

- Cyklistické alebo bežecké čiapky z ľahkého, vzdušného polyesteru.
- Ilustrované motívmi populárnych bežeckých destinácií

Kolekcia ilustrovaných čiapok na beh aj cyklistiku

Borneo Chamonix

Nepál Pyreneje



ILUSTROVANÉ ČIAPKY AWOO

- Cyklistické alebo bežecké čiapky z ľahkého, vzdušného polyesteru.
- Ilustrované motívmi populárnych bežeckých destinácií

Kolekcia ilustrovaných čiapok na beh aj cyklistiku

Lantau Vysoké Tatry

Žilina Logo AWOO na kšilte



ILUSTROVANÉ ČELENKY AWOO
- Športové čelenky z ľahkého elastického polyesteru.
- Ilustrované motívmi populárnych bežeckých destinácií

Borneo

Chamonix

Pyreneje

Nepál

Vysoké Tatry





OVERSTIM.S

- Vysokoefektívny predsúťažný športový koláč, ideálny ako raňajky pred pred pretekmi
- Postupne uvoľňovaná energia (približne 500 kcal na porciu)

Energetické koláče 

Gatosport čokoládový koláč Gatosport čučoriedkový muffin



OVERSTIM.S

Antioxydant Gél
Zelené jablko

Antioxydant Gél
Lesné plody

Antioxydant Gél
Citrón



OVERSTIM.S

Energix Gél
Citrón

Energix Gél
Lesné plody

Energix Gél
Slaný karamel



OVERSTIM.S
Vyrobené vo
FRANCÚZSKU

ENERGIX GEL BIO - MED/KURKURMA
Energetický gél so stredným glykemickýmindexom
- 1 gél ENERGIX GEL BIO počas športovej činnosti,
približne každých 45 minút.
ENERGIX GEL BIO obsahuje a poskytuje:
- Akáciový med pre postupnú energiu
- Kurkuma
- Čierne korenie (na zlepšenie absorpcie kurkumy)
- Spirulina
- Guérande soľ

OVERSTIM.S ŠPORTOVÉ GĚLY, TYČINKY, NÁPOJE NA WWW.TRAILCENTRUM.SK



OVERSTIM.S

Gél Coup de Fouet
Citrón

Gél Coup de Fouet
Lesné plody



OVERSTIM.S



OVERSTIM.S



OVERSTIM.S



OVERSTIM.S

Čokoláda/Magnézium Biela čokoláda/Brusnice

Energetické tyčinky 

Authentic Bar
Banány/Lieskové orechy

Authentic Bar
Čučoriedky

Authentic Bar
Čokoláda/Lieskové orechy



OVERSTIM.S
Energetické tyčinky 

Fruitée Bar
Marhuľa/Broskyňa

Fruitée Bar
Lesné plody

Origin Bar
Slaná

Origin Bar
Orechy/Čokoláda



OVERSTIM.S
Športové nápoje

Hydrixir dlhé trate
Citrón/Limetka

Hydrixir dlhé trate
Mäta

Hydrixir dlhé trate
Lesné plody

Hydrixir antioxydant
Lesné plody

Hydrixir antioxydant
Citrón/Limetka



BIX HYDRATION
Športové nápoje BIX RECOVERY

BIX ACTIVE
čerešňa

BIX ACTIVE
grapefruit

BIX ACTIVE
hrozno

BIX RECOVERY
pomaranč / mango

BIX RECOVERT
lesné plody

Športové nápoje BIX RECOVERY



emControl, s.r.o.
Revolučná 10
010 01 Žilina

email: info@trailcentrum.sk
web: www.trailcentrum.sk

KONTAKT:


