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G-GRIP je naše konkurenční výhoda proti
ostatním krosovkám a tvoje konkurenční
výhoda proti všem nástrahám trailu.

Až donedávna si běžci museli vybrat, jestli
bude podešev jejich bot vysoce odolná,
nebo vysoce přilnavá. Měkká pryž skvěle
drží na každém povrchu, ale rychle se
obrousí. Tvrdá směs pak vydrží velkou porci
kilometrů, ale přilnavost je velmi slabá.
Donedávna bylo zvykem používat selektivní
konstrukci s tvrdou směsí na nejnáchyl-
nějších místech a měkkou pryží v odra-
zových zónách. Použití grafenu ale zásadně
mění pravidla hry.

Grafen je vrstva uhlíku o tloušťce jednoho
atomu. Nobelovou cenou oceněný ma-
teriál, který je 200x pevnější, než ocel a
přitom lehký a pružný.

Přimíchání grafenu do podešve nĳak ne-
ovlivní její kvality a přitom radikálně zvýší
její životnost. Takový poměr mezi gripem a
odolností tady ještě nebyl.

Historicky první tlumicí směs obohacená o
grafen.

Tlumení G-FLY je navrženo speciálně pro
potřeby ultra trailu, ale jeho přednosti vyu-
žĳeš i na kratších vzdálenostech.

Dlouhou dobu jsme stáli před výzvou, jak
vytvořit vysoce tlumenou botu, která by
stále nesla DNA INOV-8, tedy co nejvyšší
flexibilitu, skvělý cit pro terén a špičkovou
propriocepci.

G-FLY je základním stavebním kamenem
konceptu TRAILFLY, u kterého si na vlastní
nohy můžete vyzkoušet, jak se nám poda-
řilo tuto výzvu vyřešit.

Grafen dodává tlumicí pěně G-FLY ex-
trémně vysokou energetickou návratnost a
s tím spojený vysoký cit pro terén, aniž by-
chom obětovali ohebnost pěny. Jako bonus
má G-FLY výrazně vyšší životnost ve srov-
nání s typově podobnými pěnami.



RUNNING



OROC

100% / 0%

orienťák
sníh a led

terén / asfalt:

Místo určení:

Graphene grip:

Koncept:

Vyber si běžeckou botu
svým potřebám na míru.

Na výběr máš z velkého
množství konceptů. Něk-
teré z nich jsou stvořené
pro běh v hlubokém bah-
ně nebo po horských hře-
benech. Jiné pro broušení
asfaltu a příměstských
trailů...

V nabídce najdeš i celou
řadu univerzálních bot,
které zvládnou všechna
tvá běžecká dobrodružství.

80% / 20%

bahno
OCR

80% / 20%

bahno
OCR

60% / 40%

kameny
horský trail

50% / 50%

univerzální
terén

X-TALON MUDCLAW TRAILROC ROCLITE

HŘEBY

50% / 50%

univerzální
terén

50% / 50%

uni-terén
ultra trail

50% / 50%

uni-terén
ultra trail

40% / 60%

šotolina
lehký trail

30% / 70%

silnice
městská džungle

30% / 70%

silnice
indoor

TRAILTALON TERRA ULTRA TRAILFLY ULTRA PARKCLAW ROADCLAW F-LITE



Sníh a led, volný terén, orientační běh

OROC

Drop: 4 mm
Tlumení: 9 mm

Šířka: Precision

TWINSPIKE

Drop: 8 mm
Tlumení: 13 mm

Šířka: Medium

TWINSPIKE

OROC ULTRA 290OROC 270 NEPODKLOUZNEŠ! Revoluce mezi hřebovými botami je tady. Díváte
se na první běžeckou botu na světě, která má v podešvi použitý
dvojhřeb TWINSPIKE. Díky této unikátní technologii má OROC ještě
lepší záběr a při běhu po tvrdém podloží nabízí oproti klasickým
hřebovkám nesrovnatelně větší pohodlí, jistotu a stabilitu.

TWINSPIKE nenajdete u žádné jiné boty. Dva hroty jsou tvořeny
jedním kusem tvrzené oceli ohnutým do tvaru U. Tato konstrukce
umožňuje rozprostřít náraz po dopadu na mnohem větší plochu.

V nové generaci OROC s technologií TWINSPIKE poznáte, že máte na
nohou hřebovky jen podle zvuku. Rozprostření nárazu do větší plochy
obstará maximální možný komfort a eliminuje prakticky všechny
nevýhody bot s hřeby. Zásadní rozdíl je cítit i v samotném gripu, když
dvě kontaktní místa s ostrými hroty pár milimetrů od sebe zamezí
podklouznutí i na tom nejvíce kluzkém povrchu.

Svršek je tvořen extrémně odolným balistickým nylonem, který
můžete znát z modelové řady X-TALON a který se v poslední dekádě
bravurně osvědčil pro použití i v tom nejnáročnějším terénu.

OROC je model stvořený pro orientační běh ve volném terénu. Kromě
orienťáku tyto boty ocení i vyznavači zimních trailů, jako je na-
příklad závod 24 hodin na Lysé hoře (kde jsou boty s hřeby součástí
povinné výbavy).

Jedinou slabinou technologie TWINSPIKE je nižší životnost ve srov-
nání s klasickým karbidovým hřebem, což pocítíte zejména při
použití na asfaltu, nebo po kamenech.



Bahno, orientační běh a OCR

X-TALON

210 a 235 jsou dva top modely v řadě X-TALON postavené na podešvi G-GRIP s příměsí grafenu
pro skvělý poměr mezi přilnavostí a životností. Kromě bezkonkurenčního gripu se můžete
spolehnout také na skvěle padnoucí bezešvý svršek z vysoce prodyšné Cordury AirFlow (X-
TALON G 210) nebo z balistického nylonu (X-TALON G 235).

Drop: 3 mm
Tlumení: 9 mm

Šířka: Precision

Graphene G-GRIP

Drop: 6 mm
Tlumení: 13 mm

Šířka: Precision

Graphene G-GRIP

X-TALON G 235X-TALON G 210

Skvělá varianta pro běžce s širokým tvarem chodidla. X-TALON 255 i ULTRA 260 jsou modely s
prostorným svrškem napnutým na širokém kopytě Standard fit. Obě boty díky tomu nabízí
dostatek prostoru pro přirozenou práci prstů i příčné klenby u běhů krátkých i dlouhých. Agre-
sivní podešev i vnímavé tlumení jsou pak srovnatelné s ostatními modely z rodiny X-TALON.

Drop: 6 mm
Tlumení: 13 mm

Šířka: Precision

Drop: 3 mm
Tlumení: 8 mm

Šířka: Standard

Drop: 8 mm
Tlumení: 16 mm

Šířka: Standard

X-TALON 212 X-TALON 255 X-TALON ULTRA 260



Podmáčený terén, bahno a OCR

MUDCLAW

Traktor, který si poradí i s tím nejhlubším bahnem a zároveň univerzál, který se nezalekne
rychlého střídání různých povrchů. MUDCLAW je nejoblíbenější koncept pro OCR závody, ale
uplatnění najde i při orienťáku nebo zimním trailu. Samozřejmostí je vysoce odolný svršek
napnutý na úzkém kopytě Precision pro dosažení maximální ovladatelnosti a přesnosti.

Drop: 4 mm
Tlumení: 9 mm

Šířka: Precision

Graphene G-GRIP

Drop: 6 mm
Tlumení: 12 mm

Šířka: Precision

MUDCLAW 300MUDCLAW G 260v2
Kamenitý a horský terén

TRAILROC

Drop: 8 mm
Tlumení: 20 mm

Šířka: Medium

Graphene G-GRIP

TRAILROC G 280



jakýkoliv povrch si vzpomenete

ROCLITE

Drop: 8 mm
Tlumení: 16 mm

Šířka: Medium

Graphene G-GRIP

ROCLITE G 275 ROCLITE je vybroušeným diamantem mezi
krosovými botami. Velkou zásluhu na tom
má především skvěle navržená podešev,
která poskytuje vynikající grip a zároveň
velmi dobrou životnost.

Nová generace ROCLITE G posouvá tento
standard ještě o úroveň výš díky obohacení
podešve o Nobelovou cenou ověnčený gra-
fen. Výsledkem je ještě lepší grip na všech
typech povrchů při zachování špičkové
flexibility a oděruodolnosti. Doma je ROC-
LITE především na měkkém podkladu, kde
naplno využĳete 6 milimetrů vysoké špunty.
Díky vysoké hustotě vzorku a jeho velké
kontaktní ploše ale ROCLITE neztrácí přil-
navost ani na tvrdém podkladu nebo na
silnici, což z něj činí dokonale univerzálního
společníka do jakýchkoliv podmínek.

Na výběr máte ze dvou možností. Verze
ROCLITE G 275 je postavena na vyšší mezi-
podešvi s dropem 8mm a skvěle se hodí pro
vytrvalostní trénink a běh na dlouhou vzdá-
lenost. ROCLITE G 290 s dropem 4mm a
nižší vrstvou tlumení je pak mnohem agil-
nější, svižnější a dynamičtější. Tedy ideální
bota pro rychlý běh a závodní využití. Obě
verze disponují středně širokým svrškem.



Běh po různorodém povrchu

TRAILTALON

Drop: 8 mm
Tlumení: 19 mm

Šířka: Standard

TRAILTALON 290

Není náhoda, že je TRAILTALON 290 naše nejoblíbenější a zároveň nejprodávanější bota. Na
svědomí to má perfektní fit svršku, který sedí takřka každému. Důležitou roli hraje i univer-
zální podešev, která se skvěle hodí pro typický český trail, kde se kromě lesních a polních
pěšin setkáte také s větším podílem asfaltu či šotoliny. Zapomínat nesmíme na komfortní
tlumení vhodné i pro těžší běžce, ale i běh na velmi dlouhé vzdálenosti.



Ultra trail a univerzální terén

TERRA ULTRA

Drop: 0 mm
Tlumení: 12+6 mm

Šířka: Standard

Graphene G-GRIP

TERRA ULTRA G 270 INOV-8 jak ho neznáte. Pohodlnější, energičtější, přirozenější.
Představujeme vám revoluční krosovku TERRA ULTRA G 270, která
přichází hned s několika změnami a vylepšeními a která posouvají
INOV-8 na dosud nepoznanou úroveň.

Nejdůležitější změna se týká tlumící vrstvy. Mohutnost tlumení je
oproti předchozí generaci TERRA ULTRA dvojnásobná a zásadního
updatu se dočkal i samotný tlumící materiál. Základ boty tvoří
zbrusu nová pěna POWERFLOW MAX s bezkonkurenční měkkostí a
špičkovou energetickou návratností. Celkový komfort výrazně
ovlivňuje i nová vkládací 6 mm stélka BOOMERANG opět vyrobena z
vysoce energetické TPU pěny. Měkkost a komfort dosažený u TERRA
ULTRA G 270 je neporovnatelný s jakýmikoliv botami INOV-8 „staré
éry“. Nebyli bychom to ale my, pokud bychom na úkor komfortu
obětovali přirozenost a skvělý cit pro terén.

Nulový drop zůstává i nadále specifickým prvkem tohoto modelu.
Vzhledem k přepracovanému tlumení je ale nová TERRA ULTRA G
270 přístupnější i méně zkušeným běžcům, kteří nemají ideální
techniku běhu přes přední část chodidla. Díky mohutnější
mezipodešvi se výrazně zvedla i ochrana chodidla před naražením
při běhu v kamenitém trailu.

INOV-8 TERRA ULTRA G 270 je neocenitelný společník pro vaše
(nejen) ultratrailová dobrodružství. Univerzální podešev si poradí s
jakýmkoliv terénem, nulový drop dává botě maximální ovladatelnost
a citlivost, zatímco komfortní tlumení vás podrží i po několika
hodinách běhu. Svršek je napnutý na nejširším kopytě Standard (5/5)
a poskytuje dostatek prostoru pro příčnou klenbu i prsty.



Ultra trail a univerzální terén

TRAILFLY ULTRA

Drop: 6 mm
Tlumení: 25 mm

Šířka: Standard

Graphene G-GRIP
Graphene G-FLY

TRAILFLY ULTRA G 300 MAX Chceš posouvat své limity ve vzdálenosti a rychlosti? Přesně pro tyto
účely jsme vytvořili nové TRAILFLY ULTRA G 300. Botu, ve které
využĳeš svůj potenciál do poslední kapky. Podařilo se nám spojit
pohodlné a stabilní tlumení s perfektní flexibilitou a schopností
přizpůsobit se povrchu. Třešničkou na dortu je zbrusu nová tlumicí
pěna G-FLY obohacená grafenem pro maximální odolnost a ener-
getickou návratnost. Konečné řešení odvěké otázky "V čem běžet
ultra-trail?" má jméno TRAILFLY.

TRAILFLY ULTRA G 300 je nejvíce tlumená bota, jakou jsme kdy
vyrobili. Tlumicí vrstva dosahuje mohutnosti o 25% větší, než
jakékoliv jiné “Inovejty” za celou historii značky.

Tlumení a komfort jsou nejžádanější vlastnosti běžeckých bot. U
obutí na ultratrail to platí dvojnásob, protože s přibývajícími kilo-
metry není nadto udržet chodidla v maximálním pohodlí. Při běhu v
terénu kromě pohodlí potřebujete i maximální stabilitu a schopnost
číst terén, aby nedošlo k podvrtnutí nebo pádu. Proto jsme u
TRAILFLY použili patentovanou technologii ADAPTER FLEX - 10 mm
hluboký zářez ve střední části tlumení, který radikálně zvedá
flexibilitu celé boty a tím i její vnímavost a živost. Důležitou roli zde
hraje i 6 mm drop podporující přirozenou práci chodidla.

Další revoluční novinkou je tlumicí pěna G-FLY. Vůbec první tlumicí
materiál na světě s grafenem. Grafen je Nobelovou cenou ověnčený
materiál. 200x pevnější než ocel a přitommaximálně pružný a extré-
mně lehký. Kombinace pěny a grafenu nám umožnila dosáhnout tak
vysokých hodnot u odolnosti a energetické návratnosti, jakými se
moc jiných bot chlubit nemůže.



Šotolina, zpevněné cesty a městská džungle

PARKCLAW

Drop: 8 mm
Tlumení: 20 mm

Šířka: Standard

PARKCLAW 260 KNIT

Průkopník v kategorii GRAVEL RUNNING. Model PARKCLAW vychází z konstrukce silničních
bot a disponuje podobným komfortem a lehkostí. Na rozdíl od čistokrevných silniček přichází
s agresivnějším gripem, stabilnějším tlumením a pevnějším svrškem. Tato kombinace
vlastností dělá z PARKCLAW dokonalou zbraň pro pohyb v městské džungli a všude tam, kde
se asfalt střídá s lehkým terénem jako je šotolina, písčité pěšiny nebo zpevněné polní a lesní
cesty.



Silnice a běh ve městě

ROADCLAW INOV-8 je značka stvořená ze skal a bažin
britského Lake District. To ale neznamená,
že se čas od času nevydáme hoblovat
asfalt.

Jádrem silniční kolekce je léty prověřený
model ROADCLAW, který skvěle funguje
jako silniční tréninková bota a hravě si
poradí s různorodým použitím od dlouhého
běhu až po sprintové intervaly.

Velkorysá míra tlumení spolu s prostorným
pleteným svrškem zajišťují potřebný kom-
fort pro libovolnou distanci. ROADCLAW si
přitom zachovává typický "Inovejťácký fee-
ling" v podobě vysoké míry propriocepce a
citu pro povrch i techniku běhu.

Pro vyznavače krátké, zato intenzivní
tréninkové nálože je zde modelová řada F-
LITE. Verze 245 vychází z legendární první
generace F-LITE, kterou si oblíbili cross-
fiteři, orienťáci (městský sprint) i krosaři.
Na rozdíl od předchozích verzí F-LITE mají
245 prostorný svršek z komfortní a takřka
nezničitelné pleteniny.

Navíc jsou 245 stylovkou, která neudělá
ostudu ani s civilním oblečením.

Drop: 8 mm
Tlumení: 20 mm

Šířka: Standard

ROADCLAW 275 KNIT
Crossfit, HIIT a silniční běh

F-LITE

Drop: 3 mm
Tlumení: 9 mm

Šířka: Standard

F-LITE 245



OUTDOOR



Outdoor, horské túry a fast hiking

ROCLITE PRO

Drop: 8 mm
Tlumení: 20 mm

Šířka: Standard

Graphene G-GRIP
Schöller ceramic
GTX

FOOTWEAR OF THE YEAR

ROCLITE PRO G 400 GTX Hledáte lehkou, flexibilní, ale zároveň odolnou a stabilní botu pro
jakékoliv horské dobrodružství? Představujeme vám ROCLITE PRO G
400 s voděodolnou membránou GTX.

ROCLITE PRO G 400 není běžecká bota s vysokým svrškem. Při vývoji
tohoto modelu jsme si dali záležet, aby každý prvek dokonale
fungoval při specifickém outdoorovém použití, aniž by tím utrpělo
DNA INOV-8, ve kterém je hluboce zakořeněný špičkový cit pro terén,

Podešev je tvořena vzorkem ROCLITE nové generace, který je nane-
sen na tenčí základové vrstvě než kdy dřív. To má za následek špič-
kový grip, na který můžete být u modelů z rodiny ROCLITE dlouho-
době zvyklí, při dosažení výrazně nižší hmotnosti.

Mezipodešev má drop 8 milimetrů a je postavena na osvědčené
geometrii 20/12 mm. Tím ale veškerá podobnost s předchozími
modely ROCLITE končí. Zásadní novinkou je použití karbonové výz-
tuhy META-PLATE PRO, která z ochrany chodidla v přední a střední
části plynule přechází v externí patní misku. Tato unikátní konstrukce
efektivně propojila celou botu od špičky do paty pro skvělou propri-
ocepci, stabilitu i ochranu chodidla.

Svršek je napnutý na kopytě šířky 4 (standard fit), takže vaše příčné
klenby budou mít dostatek prostoru pro přirozenou práci i při celo-
denní túře. Vysoký svršek s pohorkovým úvazem se dá snadno stáh-
nout tak, aby se z podvrtnutí kotníků stala pouze matná vzpomínka a
vy mohli s jistotou a sebevědomím zdolat i ten nejtechničtější terén.
O odolnost, teplotní komfort a ochranu chodidla se stará kombinace
GTX membrány a švýcarské tkaniny Schoeller z keramických vláken.



Outdoor, horské túry a fast hiking

ROCLITE

Graphene G-GRIP
GTX

ROCLITE G 345 GTX *

Graphene G-GRIP
GTX

Drop: 8 mm
Tlumení: 20 mm

Šířka: Medium

Drop: 6 mm
Tlumení: 13 mm

Šířka: Standard

Graphene G-GRIP

ROCLITE 315 GTX ROCLITE RECYCLED 310 ROCLITE 286 GTX

ROCLITE v1

*

* *



CROSSFIT



Vzpírání a workout

FASTLIFT FASTLIFT 360 je geniální vzpěračská bota.
Díky dropu 16,5 a maximální stabilitě a
opoře chodidla se můžete pustit i do těch
největších vzpěračských výzev. Na rozdíl od
většiny ostatních vzpěraček ale není
potřeba FASTLIFT zouvat, když opustíte
činky a vrhnete se na jinou formu cvičení.

V patní části FASTLIFT drží tak pevně, jako
kdyby vaše chodidla někdo zalil do betonu.
Přední část boty ale vychází z barefoot obutí
a nabízí skvělou flexibilitu v oblasti příčné
klenby. Velmi příjemná je i hmotnost 360
gramů. Díky kombinaci těchto vlastností
Vás FASTLIFT podrží i se sto kily nad hlavou
a zároveň nebude limitovat při výskocích na
bednu nebo cvičení na hrazdě.

BARE-XF je ryzí barefoot. Žádné tlumení a
absolutní svoboda pro tvá chodidla.
Samozřejmostí je prostorný fit svršku,
který nĳak neomezuje práci prstů a příčné
klenby. Lehké zpevnění kolem nártu chrání
chodidlo při šplhání po laně a zajistí, že
bota drží i při intenzivních pohybech do
stran. Pod chodidlem pak najdeš hladký
grip, který se doslova přilepí k povrchu a
zamezí sebemenšímu podklouznutí.

Drop: 16,5 mm
Tlumení: 0 mm

Šířka: Standard

FASTLIFT 360
Barefoot workout a HIIT

BARE-XF

Drop: 0 mm
Tlumení: 0 mm

Šířka: Standard

BARE-XF 210v3



Workout a kardio

F-LITE

Drop: 6 mm
Tlumení: 14 mm

Šířka: Standard

Graphene G-GRIP

F-LITE G 300 Všestranný tréninkový pomocník. F-LITE G 300 má všechno, co by
měla správná crossfitová bota mít. Prostorný svršek s pevnou fixací
chodidla, vysoce stabilní patu i špičkový grip.

Jádro boty tvoří technologie POWER HEEL pro maximální stabilizaci
paty při zvedání železa. Celková míra tlumení, ohebnosti a komfortu
je pak dostatečně vysoká, aby F-LITE G 300 bez zaváhání zvládl i
trénink zaměřený na kardio.

Geometrie tlumicí vrstvy s dropem 6 milimetrů je perfektně vyvá-
žená, aby byla celá bota snadno ovladatelná a přesná bez obětování
potřebného pohodlí.

O nekompromisní grip na jakémkoliv povrchu se stará osvědčený
grafenový G-GRIP. Výskoky na bednu, šplhání po laně, člunkový běh,
sprinty... podklouznutí nehrozí ani při nejvyšší intenzitě, kterou
dokážeš vyvinout.

Svršek kombinuje pohodlí a prostor pro příčnou klenbu a prsty s
pevnou stabilizací nártu. Nejširší možný fit v kombinaci s pružnou
pleteninou se postarají o to, aby nic nebránilo přirozenému pohybu
chodidla a prstů. Plastová stabilizační klec obepínající nárt pak
spolehlivě drží stabilitu při rázových pohybech i vzpírání.

F-LITE G 300 je maximálně univerzální bota s crossfitovým DNA. Je
jedno, jak postavíš svůj trénink. S "ef lajtem" na nohách zvládneš
cokoliv.



VYBAVENÍ



BUNDY RACESHELL PRO FZ STORMSHELL FZ

Hmotnost: 174 g
Membrána: 2,5L
Prodyšnost: 20 000 B-1
Vodní sloupec: 20 000 mm

Hmotnost: 106 g
Membrána: 3L
Prodyšnost: 70 000 B-1
Vodní sloupec: 20 000 mm

Větru a dešti poručit neumíme. Vybavit tě i
do těch nejnáročnějších podmínek ale zvlá-
dneme bez zaváhání.

Z našeho oblečení si snadno vybereš bundu
přesně podle svých představ.

Větrovka WINDSHELL je ultralehký spole-
čník do chladného počasí a skvělý doplněk
pro intenzivní zátěž, kde je kromě ochrany
před vlivy počasím důležitá i maximální
prodyšnost.

STORMSHELL je léty prověřená nepromo-
kavá klasika. Membrána Pertex Shield si
hravě poradí i s intenzivním deštěm. Bunda
přitom zvládá velmi slušně dýchat, je velmi
lehká a dobře sbalitelná.

RACESHELL PRO je tady pro ty nejnároč-
nější. Technické parametry, které jinde ne-
najdeš se snoubí s extrémně nízkou hmo-
tností a maximální možnou sbalitelností.
Tahle třívrstvá membránová bunda tě ne-
zklame i při těch největších běžeckých
výzvách.

WINDSHELL FZ

Hmotnost: 96 g
Membrána: NE
vysoká prodyšnost
odolnost proti větru



BATOHY RACEULTRA PRO 5L VESTRACEULTRA PRO 2in1 VEST

Hmotnost: 345 g
Objem: 5+10 L
Lahve v balení: ANO
Velikost: S/M, L/XL

Hmotnost: 274 g
Objem: 5 L
Lahve v balení: ANO
Velikost: S/M, L/XL

Kvalitní batoh je základem každého
trailového dobrodružství.

Pod pojmem "kvalitní" si představte takové
batohy, které se na zádech ani nehnou.
Jejich konstrukce připomíná vestu a
dokonale obepne trup, aniž by kdekoliv
cokoliv tlačilo, dřelo nebo poskakovalo.
Pozice popruhů i jejich utažení se dá
precizně nastavit, aby usazení vyhovovalo
každému typu postavy. Obzvláště dámy
ocení možnost posunutí prsních popruhů
do různých výšek.

Kromě objemného úložného prostoru na
zádech je k dispozici množství menších
kapes na bočních a prsních popruzích, do
kterých se dostanete snadno, rychle a bez
nutnosti sundavat batoh ze zad.
Samozřejmostí je nepromokavá kapsa na
zip, velké reflexní plochy i systém pro
uchycení běžeckých holí.

Všechny tyto vlastnosti i další vychytávky
naleznete u všech batohů INOV-8 určených
pro běh i fast hiking v rozpětí objemů 4 až
15 litrů.

ADVENTURE LITE 15 VENTURELITE 4

Hmotnost: 390g
Objem: 15L
Lahve v balení: NE
Velikost: UNI

Hmotnost: 145g
Objem: 4L
Lahve v balení: NE
Velikost: UNI



Obchody s vysokou úrovní servisu a nejširším sortimentem

Prodejci CZ & SK

ACTISPORT
Rock Point
SANASPORT
SportObchod
TRIEXPERT
DAJ sport
Run4Fun
Endorfin Factory
Český ráj outdoor

BEŽECKÉ POTREBY
Running Pro
MTBIKER

Prodejna Vavrys
ACTISPORT
NALEHKO
Rock Point
SANASPORT
SportObchod
TRIEXPERT
DAJ sport
TRIEXPERT
DOMINO STORE CZ
Tobi sport
JUMP SPORT PLUS
Light Bike
Run4Fun
TRIEXPERT
BIKE SPORT
Endorfin Factory
Run Service
Český ráj outdoor

BEŽECKÉ POTREBY
Hore Dole
Muziker
Running Pro

Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Jablonec nad Nisou
Kosmonosy

Banská Bystrica
Bratislava
Hrádok

Bedřichov
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
České Budějovice
České Budějovice
Český Těšín
Frenštát pod Radhoštěm
Frýdek Místek
Havířov
Hradec Králové
Hradec Králové
Chrudim
Jablonec nad Nisou
Jičín
Kosmonosy

Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Bratislava

RUNSPORT.CZ
Kerda Sport
NALEHKO
Endorfin Factory
Rock Point
Polanský Bike Run
Rock Point
Rock Point
SANASPORT

ADVENTURA SPORT
Geo šport

RUNSPORT.CZ
FUNSTORM
Kerda Sport
NALEHKO
Rock Point
Endorfin Factory
MADER sport
MOOL BIKE
Rock Point
GEKKO SPORT
MOINTAINTIME.CZ
Rock Point
SPORT HLUBINA
TRIEXPERT
Polanský Bike Run
Sport Vacík
PANDA OUTDOOR
Florballand-Runland
Rock Point

MTBIKER
pro-body.sk
ADVENTURA SPORT
Geo Šport

Lanškroun
Liberec
Liberec
Luhačovice
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Praha
Praha

Martin
Nemecká

Lanškroun
Liberec
Liberec
Liberec
Liberec
Luhačovice
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Opava
Opava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň
Plzeň

Hrádok
Košice
Martin
Nemecká

SportObchod
Top4running
Trailpoint
TRIEXPERT
BEST4RUN
OCRRUNNING.cz
VIVATSPORT

DYNASPORT
Adam Sport

Runpoint
Moriko
NALEHKO
Rock Point
SANASPORT
SportObchod
Top4running
Trailpoint
TRIEXPERT
WORKOUT BotyObleceni
BEST4RUN
OCRRUNNING
SPOKE
Wolfpack mountain sports
Sport Bárt
VIVATSPORT
BEHANI.CZ
AD Sport
On-Line sport

DYNASPORT
Adam Sport
TULÁK

Praha
Praha
Praha
Praha
Přerov
Příbram
Valašské Meziříčí

Prievidza
Ružomberok

Plzeň
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Přerov
Příbram
Třemošná
Uherské Hradiště
Ústí nad Orlicí
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Zlín

Prievidza
Ružomberok
Trenčín

INOV-8.VAVRYS.cz Inov8czech.slovak inov8_czech_slovakia


