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2011/12

8.000 mm | 3.000 g/m2/24h

odpinany kaptur z regulacją 2D

TECH-LINE LEVEL 3
Linia
odzieży
dedykowana
wszystkim, którzy wyjazd na
narty traktują jako doskonały
sposób na spędzenie wolnego
czasu z rodziną lub przyjaciółmi,
narciarstwo uprawiają amatorsko i okazjonalnie, bądź dopiero
planują rozpocząć przygodę na
deskach.

//01. CAMPANIA
kurtka damska Soft Shell
cena: 629,99 zł

patka chroniąca podbródek
wykończona delikatnym polarem
kieszonka
na ski-pass

zamki
o podwyższonej
wodoodporności

Parametry techniczne linii TECH-LINE LEVEL 3 [wodoodporność:
8.000 mm, oddychalność: 3.000
g/m2/24h], pozwalają na komfortowe użytkowanie odzieży
w umiarkowanie trudnych warunkach atmosferycznych i średnim poziomie aktywności.
Kurtki i spodnie wykonane są
ze starannie dobranych materiałów, posiadają wiele rozwiązań praktycznych jak: regulowane kaptury, pasy śnieżne,
zamki o podwyższonej wodoodporności,
dodatkową
wentylację, czy rozbudowany
system kieszeni na ski-pass,
gogle, telefon i inne drobiazgi
z którymi zawsze jest problem na
stoku.

elastyczny
mankiet
z otworem
na kciuk

Kurtki i spodnie narciarskie linii
TECH-LINE LEVEL 3 to najlepsza
propozycja dla tych, którzy poszukują dobrej kurtki narciarskiej w bardzo korzystnej cenie.

//02. JANIKOWO
kurtka męska Soft Shell
cena: 629,99 zł
Membrana Tech-Line Level 3
8000 mm | 3000 gr/m2/24h

wewnętrzne
kieszenie
na akcesoria

klejone szwy
100% wodoodporności

Wodoodporne zamki

Klejone szwy
100% wodoodporności

KILLTEC SOFT SHELL

mankiety
ze ściągaczem,
regulowane rzepem

3

pas przeciwśnieżny

dla entuzjastów

8.000 mm | 5.000 g/m2/24h

TECH-LINE LEVEL 5

//03. LATIVERNA
kurtka damska
cena: 799,99 zł

odpinany kaptur z regulacją 2D

//04. OSHOBO
kurtka męska
cena: 799,99 zł

patka chroniąca podbródek
wykończona delikatnym polarem

TECH-LINE LEVEL 5 to najtrafniejsza propozycja dla entuzjastów narciarstwa i snowboardu,
którzy chcąc w pełni oddać się zimowym szaleństwom i w związku z tym potrzebują odzieży, która zapewni im ochronę, komfort
i pełną swobodę ruchów.
Poliuretanowa membrana mikroporowa linii TECH-LINE LEVEL 5
[wodoodporność: 8.000 mm,
oddychalność: 5.000 g/m2/24h],
podwyższony poziom docieplenia, wytrzymałe materiały,
technologia
„2-Way-Stretch”,
wystarczają, by odzież spełniała
swoje zadania w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych i przy wyższym
poziomie
aktywności
fizycznej. Całość dopełnia
bogate wyposażenie w
przemyślane detale gwarantujące pełną funkcjonalność odzieży tej grupy.

klejone szwy
– 100% wodoodporności
zamek główny
w całości
kryty patką
wodoodporna
kieszonka
na ski pass

Dobre parametry techniczne,
szeroki
wybór
modeli, materiałów i intrygująca kolorystyka, sprawiają, że linię TECH-LINE
LEVEL 5 można uznać za najbardziej uniwersalną spośród
wszystkich propozycji kolekcji
zimowej KILLTEC.

wygodna regulacja
dzięki One-hand-system

odpinane szelki
zamki
o podwyższonej
wodoodporności
dodatkowe
wzmocnienia
po wewnętrznej
stronie nogawek

rozpinane nogawki
z fartuchem
przeciwśnieżnym

//05. ALBENTA ALLOVER
spodnie damskie
cena: 549,99 zł
//06. GLENTO
spodnie męskie
cena: 549,99 zł

Membrana Tech-Line Level 5
8000 mm | 5000 gr/m2/24h
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Wodoodporne zamki

Klejone szwy
100% wodoodporności

KILLTEC ULTRA LIGHT

dla pasjonatów

10.000 mm | 10.000 g/m2/24h

TECH-LINE LEVEL 10

//07. CAPEC
kurtka męska
cena: 1099,99 zł

odpinany kaptur z regulacją 2D
patka chroniąca podbródek
wykończona delikatnym polarem

//08. BATANYA
kurtka damska
cena: 1099,99 zł

klejone szwy
– 100% wodoodporności

W kolekcji ZIMA 2011/2012 na
szczególną uwagę zasługują
kurtki z grupy TECH-LINE LEVEL 10, które, ze względu na
parametry techniczne i bogate
wyposażenie, spełnią oczekiwania najbardziej wymagających
użytkowników.
Posiadają membranę o świetnych parametrach – oddychalność i wodoodporność na
poziomie 10.000, klejone szwy,
odpinany kaptur z daszkiem i regulacją 2D, profilowane rękawy,
wentylacja pod pachami, elementy odblaskowe, elastyczny
mankiet z otworem na kciuk, odpinany fartuch przeciwśnieżny,
laminowane zamki, termometr,
oraz charakterystyczny dla KILLTECA system praktycznych
kieszeni wewnętrznych na
ski-pass, gogle, telefon, MP3.

termometr

wodoodporna
kieszonka
na ski pass

Kurtki i spodnie linii TECH-LINE LEVEL 10 to najlepsze
rozwiązanie dla wszystkich, którzy narciarstwo
uprawiają często, intensywnie i profesjonalnie,
w
zmiennych
i
niesprzyjających
warunkach
pogodowych
–
niskich temperaturach, silnym
wietrze, deszczu i mokrym śniegu.

technologia
laserowego
montażu kieszeni

odpinane szelki

profilowane kolana
dla optymalnego
dopasowania
i komfortu
dodatkowe
wzmocnienia
po wewnętrznej
stronie nogawek

rozpinane nogawki
z fartuchem
przeciwśnieżnym

//09. ZELBIO
spodnie męskie
cena: 629,99 zł
//10. MARKETA
spodnie damskie
cena: 629,99 zł

Membrana Tech-Line Level 10
10000 mm | 10000 gr/m2/24h
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Laserowa technologia wykroju

Klejone szwy
100% wodoodporności

Termometr

KILLTEC SOFT SHELL
8000 mm | 4000 gr/m2/24h

dla ekspertów

20.000 mm | 20.000 g/m2/24h

performance line
Linia PERFOMANCE LINE to
odzież pod każdym względem
dopracowana. Wysoki poziom
zaawansowania technologicznego, doskonałe materiały, bogate
wyposażenie, najwyższa jakość
wykonania sprawiają, że wymagający narciarze będą w pełni
zadowoleni z jej użytkowania.

odpinany kaptur z regulacją 2D

zamek główny
w całości kryty patką
//11. MEVA
kurtka damska
cena: 1249,99 zł

termometr

profilowane
rękawy

wygodna
regulacja dzięki
One-hand-system

Parametry techniczne membrany – wodoodporność na poziomie 20.000 mm słupa wody, oddychalność na poziomie 20.000
g /m2/24h, wielokierunkowo rozciągliwy poliester 4-Way-Stretch,
technologia laserowego wykroju oraz przemyślane rozwiązania
funkcjonalne: system wentylacji
bocznej, elementy odblaskowe
dla poprawy bezpieczeństwa na
stoku, elastyczny mankiet z otworem na kciuk, odpinany fartuch
przeciwśnieżny, zamek główny
kryty patką, laminowane zamki
kieszeni bocznych, system funkcjonalnych kieszeni wewnętrznych: ski-pass, okulary, gogle,
telefon, MP3.

mankiety ze
ściągaczem

//12. SETCO
kurtka męska
cena: 1199,99 zł

patka chroniąca podbródek
wykończona delikatnym polarem

szybkie,
wodoodporne
zamki
dodatkowa
wentylacja

technologia
laserowego
montażu kieszeni

Technologia 4-Way-Stretch
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Laserowa technologia wykroju Klejone szwy
100% wodoodporności

KILLTEC ULTRA-FIBRE

Laminowana powierzchnia
zewnętrzna tkaniny

dla perfekcjonistów

8.000 mm | 3.000 g/m2/24h
odpinany kaptur
z regulacją 2D

kids line

//13. MIRCO JR ALLOVER
kurtka chłopięca
cena: 379,99 zł
//14. MINU JR ALLOVER
kurtka dziewczęca
cena: 379,99 zł

zamek główny
w całości kryty patką

Kolekcja dziecięca KILLTEC
została przygotowana tak, aby
spełnić wymagania dzieci, jak
i rodziców.
Starannie dobrane materiały
gwarantują nie tylko ochronę
przed wodą i wiatrem [wodoodpowność 8.000 mm, oddychalność 3.000 g/m2/24], lecz również łatwość pielęgnacji na co
dzień.

patka chroniąca
podbródek
szybkie,
wodoodporne
zamki

Jednocześnie zadbano o bezpieczeństwo dzieci na stoku i ich
dobrą widoczność [przemyślany
system ściągaczy, elementy odblaskowe].
Ponadto kurtki i spodnie
dziecięce posiadają wiele
rozwiązań praktycznych,
„ułatwiających życie” podczas szaleństw na śniegu:
regulowane kaptury, pasy
śnieżne, zamki o podwyższonej wodoodporności,
czy rozbudowany system
kieszeni na ski-pass, gogle,
telefon i inne drobiazgi.

odpinany pas
przeciwśnieżny
mankiety
z rzepem

profilowane kolana
dla optymalnego
dopasowania i komfortu
rozpinane nogawki
z fartuchem
przeciwśnieżnym

Membrana Tech-Line Level 3
8000 mm | 3000 gr/m2/24h
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//15. LUZIO JR
spodnie dziecięce
cena: 289,99 zł

Klejone szwy
100% wodoodporności

Wodoodporne zamki

KILLTEC ULTRA-FIBRE

dla najmłodszych

DYSTRYBUTORZY KILLTEC
Bielsko-Biała
Sklep Firmowy KILLTEC
C.H. SFERA II
ul. Mostowa 5
tel. (33) 484-21-38
RYBNIK
Sklep Firmowy KILLTEC
C.H. Fokus Park
ul. Chrobrego 1
tel. (32) 755-56-82
BEŁCHATÓW
SKLEP BIWAK
ul. Częstochowska 54
tel. (44) 632-99-82

Dzierżoniów
K2
ul. Świdnicka 18
tel. (74) 851-26-96
Gdańsk
ESPINA SPORT
C.H. Manhattan
ul. Grunwaldzka 82
tel. (58) 767-70-30
ESPINA SPORT
C.H. Madison
ul. Rajska 10/313
tel. (58) 690-80-09

Biała podlaska
Intisport
pl. Szkolny Dwór 26
tel. (83) 342-00-13

Gdynia
ESPINA SPORT
C.H. Batory
ul. 10-go Lutego 11
tel. (58) 664-50-59

Bielsko-Biała
Turysta
ul. Barlickiego 2
tel. (033) 496-52-84

Jelenia Góra
Skalnik
ul. Kopernika 3
tel. (75) 613-35-55

Bochnia
Vega Sport
ul. Proszowska 76
tel. (14) 612-50-22

SPORT 2002
ul. Wincentego Pola 19
tel. 607-311-363

Brzeg
Team Sport
ul. Reja 4
tel. (77) 404-57-65
Brzostek
Winter-Sport
ul. Szkolna 3
tel. (014) 683-02-85
Bukowina Tatrz.
Gawra
Wierch Olczański 19a
tel. (018) 207-71-49
Częstochowa
ERGO-SPORT
Al. N.M.P. 81
tel. (34) 368-17-65

Katowice
HUBERTECH
ul. Św. Huberta 43-45
tel. (32) 205-16-98
Kielce
MEGA SPORT
ul. Duża 5
tel. (41) 344-37-62
Kłodzko
Hejszowina
ul. Wita Stwosza 4
tel. (74) 867-02-53
Kraków
Janmar
ul. Grodzka 42
tel. (12) 421-96-78

BIKER SHOP
ul. Czarnowiejska 6
tel. (12) 423-32-62
I SPORT
ul. Zakopiańska 56
tel. (12) 267-03-94
ŁOWICZ
Sport CENTRUM
ul. Nowy Rynek 12
tel. (46) 830-30-42
Łódź
Gold Sport
ul. Żeromskiego 78
tel. (42) 637-60-39
FABIAN SPORT
ul. Zuli Pacanowskiej 8
tel. (81) 743-78-75
MieLEC
CYCLO CENTRUM
ul. Mickiewicza 54
tel. (17) 585-40-64
Mińsk Mazowiecki
Sklep Eskapada
ul. Warszawska 111/12
tel. (25) 758-79-34
MYŚLENICE
NEGRA SPORT
ul. Sobieskiego 44a
32-700 Myślenice
tel. [12] 653-67-92
Nowy Sącz
MON AMI
ul. Zygmuntowska 15/3
tel. (18) 442-61-93
Kuguar
ul. Nawojowska 18
tel. (18) 443-69-35
Nowy Targ
Sklep Sportowy LIDER
Rynek 10
tel. (18) 266-55-54

Maxx Sport
C.H. Leclerc
ul. Składowa 2a
tel. 509-688-521
NYSA
ART-SPORT
ul. Celna 22
tel. (77) 435-20-54
Olsztyn
Deręgowski Sport
ul. Kołobrzeska 13
tel. (89) 539-15-02
Poznań
Silvapol
ul. Węglowa 1/3
tel. (61) 866-30-71
OSTRÓW WLKP.
ARTIGO
ul. Krotoszyńska 136
tel. 627-300-373
Radom
Treker
Centrum Handlowe M1
al. Grzecznarowskiego 28
tel. (48) 365-54-72
RADOMSKO
FUKS
ul. Reymonta 28
tel. 604-627-713
Ruda Śląska
CHEC-SPORT
ul. Zabrzańska 51
tel. (32) 243-02-10
RuMIA
ESPINA SPORT C.H. Auchan
ul. Grunwaldzka 108B 45-46
tel. (56) 690-80-09
Rzeszów
SPORT EXPERTS
C.H. PLAZA
ul. Rejtana 65
tel. (17) 858-64-25

Fan Sport
ul. Leszczyńskiego 8
tel. (17) 852-52-56
Rojax
ul. Lubelska 50
tel. (17) 852-24-11
SANOK
ALTI SPORT
ul. Lipińskiego 248
tel. (13) 464-48-61
Siedlce
Delta Sport
ul. Piłsudzkiego 51
tel. (25) 644-88-54
Słupsk
Athletica
ul. Zamenhofa 4
tel. (59) 842-28-54
Szczecin
CETUS
ul. Św. Wojciecha 11/2
tel. (91) 488-47-03
DYSKOBOL
Al. Wyzwolenia 18/20
tel. (91) 483-92-83
Szklarska Poręba
Talvi Sport
ul. Jedności Narodowej 2
tel. (75) 717-45-00
Tarnów
HiT - SPORT s.c.
ul. Garbarska 31A
tel. (14) 620-11-84
Ustroń
Leader
Galeria „VENUS”
ul. Grażyńskiego 2
tel. 0694-159-919

Wadowice
Andar
ul. Mickiewicza 24A
tel. (33) 872-03-24
Warszawa
Classic Sport
ul. Osiecka 2
tel. (22) 612-50-04
Wejherowo
Pro Sport Bis
ul. Sobieskiego 270
tel. (58) 672-21-98
Władysławowo
Maris
ul. Gen. Halera 2
tel. (58) 674-02-53
Zakopane
Antos
ul. Krupówki 53
tel. (18) 201-45-45
Zielona Góra
Athletic Sport
ul. Batorego 81
tel. (68) 451-75-53
RED BIKE
ul. Dąbrowskiego 45
tel. (68) 325-59-51
Żywiec
Sklep Sportowy
Świat Rowerów
ul. Świętokrzyska 40B
tel. (33) 861-12-76
Kolekcja dostępna
również w sieci sklepów

INTERSPORT
GO SPORT

www.killtec.pl

