Helly Hansen
nabídka pro účastníky Májové regaty
O značce Helly Hansen
Společnost byla založena v roce 1877 v městě Moss v Norsku. Helly Hansen nadále
chrání profesionály a umožňuje jim přežít na oceánech a na horách po celém světě.
Naše oblečení, vyvinuté díky poznatkům z pobytu v těch nejdrsnějších prostředích na
Zemi a inspirováné skandinávským designem, pomáhá zajistit důvěru profesionálům,
kterou potřebují, aby dokončili svou práci, dosáhli svých vytýčených met.
Společnost Helly Hansen vynalezla první pružné, nepromokavé tkaniny, před více než
130 lety, vytvořila první fleece textílii v roce 1960 a představila první funkční prádlo
vyrobené s Lifa® Stay Dry technologií v roce 1970. Dnes je Helly Hansen oficiálním
partnerem pro více než 100 lyžařských středisek ve světě a horských průvodcovských
organizací a vybavila více než 50.000 horských profesionálů svým oblečením. Oblečení,
obuv a doplňky značky Helly Hansen jsou prodávány ve více než 40 zemích světa.
Chcete-li se dozvědět více o nejnovějších kolekcích Helly Hansen, navštivte
www.hellyhansen.com.

Helly Hansen
nabídka pro účastníky Májové regaty

2790 Kč
1590 Kč

HH DUFFEL BAG 2 70L BLACK

1190 Kč

2090 Kč

Sportovní, odolná, sbalitelná taška z voděodolné a zároveň
příjemné měkké tkaniny. Taška, dokonale univerzální,
s četnými přihrádkami, je něčím mezi taškou a batohem.

CREW HH CLASSIC POLO WHITE

Polo z vysoce kvalitního bavlněného piké v designové linii
inspirované naším klasickým designem řady pro vodní sporty.
Nezbytné každodenní polo pro všechny “vodní” nadšence.

3190 Kč
2490 Kč

2390 Kč

1890 Kč
HH DUFFEL BAG 2 50L RACER BLUE

Sportovní, odolná, sbalitelná taška z voděodolné a zároveň
příjemné měkké tkaniny. Taška, dokonale univerzální,
s četnými přihrádkami, je něčím mezi taškou a batohem.

Nárok na zvýhodněný nákup
produktů Helly Hansen mají pouze
přihlášení účastníci Májové regaty.
V případě zájmu objednávejte na
jan.kralik@moris.cz do 25. 3. 2016.

CREW VEST NAVY / RED / WHITE

Tato lehká stylová vesta pro muže je mladším bratrem
naší nejprodávanější a obrovsky úspěšné bundy Crew
Jacket. Idealní vesta na plachetnici ve větrných letních
dnech na vodě. Helly Tech Protection materiál nepropouští
vodu, dýchá a chrání proti větru s plně izolovanými švy.
Tato vesta má rovněž postranní a náprsní kapsy na zip.

