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ZNačky LEKI & KaSTLE & 
maLoJa & mICo pODpORují 
spORtOvCe v jejICh tRéNINkOvé 
a ZávODNí čINNOstI.
program určený pro všechny členy svazu lyžařů české republiky od roku 2019 
využilo více než 100 závodníků.

jak se DO pROgRamu ZapOjIt?

jsem ZávODNík
jako registrovaný člen svazu lyžařů čR můžu v průběhu jednoho kalendářního roku 
u vybraných prodejců po celé čR nakoupit produkty značek LekI, kastle, maloja
a mico se slevou 30 % z doporučených maloobchodních cen. 
při nákupu prokážu členství ve svazu lyžařů čR předložením platné členské 
karty s registračním číslem. každý rok tak mohu výhodněji nakoupit 4 a více 
produktů od značky.

Nejbližšího prodejce sortimentu závodního programu naleznete 
na www.levelsportkoncept.cz v seznamu prodejců.

jsem ObChODNík
Chci-li nabízet sortiment závodního programu, kontaktuji obchodního zástupce
dané značky pro detailní informace.

JOHANNES HØSFLOT KLÆBO  (NOR)

WWW.LEKI.CZ
24 let / 2018 - celkový vítěz SP, 3x zlato na OH

  

HŮL HRC MAX 
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hole HrC maX F pink

hole HrC Junior

hole HrC maX

Rukavice 
nordic 

race Shark

Doplňky
rifle Bag 
Biathlon

Doplňky
drinkbelt 
Thermo

Doplňky
XC Tube Bag Shark 
pro osm párů holí

Rukavice 
nordic 

Thermo Shark

Rukavice 
nordic Tune 

Shark Boa TH

podporujeme:

Svět
ijohannes høsflot klæbo 
ihanna Öberg
ijarl magnus Riiber
iDominik Windisch 
iastrid uhrenholdt jacobsen

Čr
imarkéta Davidová
isandra schützová
ičeská biatlonová                           

reprezentace
ičeská reprezentace                   

v běžeckém lyžování
ieD system bauer team

Německá značka LekI 
je největším výrobcem (nejen) 
lyžařských holí na světě. 
Naprostá většina závodníků 
a závodnic světového poháru 
v běžeckých disciplínách 
je vybavena holemi LekI.

     leki.com/cz

     www.facebook.com/leki.ski.outdoor
     
     www.instagram.com/leki.ski.outdoor



Xp20 skate

Xp20 
Classic

Xp20 
Classic/skin

RX10 2.0 skate RX10 skate 

RX10 
skate junior 

RX10 
Classic/skin/micro 

RX10 
Classic junior/skin

Xp30 skate

Xp30 
skate junior

Xp30 
Classic/skin

Xp30 
Classic junior/skin

Rakouská legendární značka
s tradicí od roku 1924, 
jejíž vývoj a výroba probíhá 
v Novém městě na moravě.
Kästle se vrací do kolotoče 
Světového poháru.

     www.kaestle.com  

      www.facebook.com/kaestleski  
     
      www.instagram.com/kaestleski

podporujeme:

Svět
iNěmecký lyžařský svaz
iteam straye kästle
ibob Impola
iaadne gigernes

Čr
ičeská biatlonová reprezentace
iedsystem bauer team
isandra schützová
iFabián Štoček

World Cup & race performance



Německá značka zaměřující se 
na sportovní a outdoorové oblečení.

     www.maloja.de   

      www.facebook.com/malojaclothing  
     
      www.instagram.com/malojaclothing

podporujeme:

iamerická biatlonová 
 reprezentace

pánské zateplovací kalhoty goliatm.

pánská zateplovací bunda amosm. 

pangim. 
závodní dres 

a kalhoty

Wangonom. 
závodní dres 

a kalhoty

Dámské zateplovací kalhoty Fiammam.

Dámská zateplovací bunda Dechenm. 



Italský výrobce 
funkčního spodního 
oblečení, které 
využívá řada 
reprezentací 
v klasickém 
lyžování.

     www.mico.it 
socks

Warm ConTroL X-CoUnTrY

underwear
odor ZEro XT2 SKInTECH

underwear
odor ZEro XT2 SKInTECH



www.levelsportkoncept.cz

LeveLspORtkONCept s.r.o.
areál Nord park, budova 09C

k bílému vrchu 2978/5, 193 00 praha 9 - horní počernice
česká republika

Nejbližšího prodejce sortimentu závodního programu naleznete 
na www.levelsportkoncept.cz v seznamu prodejců. 

Štěpán vomáČKa
stepan.vomacka@levelsportkoncept.cz

+420 736 610 627

petr HrUŠKa
petr.hruska@levelsportkoncept.cz 

+420 602 179 836

Lukáš TÝFa
lukas.tyfa@levelsportkoncept.cz

+420 728 969 741

Lukáš TÝFa
lukas.tyfa@levelsportkoncept.cz

+420 728 969 741


