
Značku Salomon není třeba široké běžecké komunitě blíže představovat. Dlouhodobě udává 
technologické i módní trendy především v horském běhu a trailu a její produkty včetně špičkové 
řady S-LAB jsou mezi běžci velmi oblíbené.

Nechte se i pro váš velký závod inspirovat Salomon tipy na vhodné vybavení, které za vás sice sami 
závod nevyhraje, ale zcela jistě výrazně dopomůže ke skvělým výsledkům a radosti z pohybu 
v přírodě.
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BOTY: S-LAB SENSE 6 
Již šestá generace „Kilianova“ závodního S-LAB modelu, který je každý rok obohacen o nejnovější 
technologie, vyvinuté za účasti Salomon profesionálních sportovců v čele s Kilianem Jornetem. 
Velmi lehká, přesto stabilní s agresivním záběrem a závodní dynamikou. Skvěle čte a vnímá terén 
a je jako stvořená pro technicky méně náročné, ale o to rychlejší traily.
http://www.salomon.com/cz/product/s-lab-sense-6.html?article=391765

TRIKO: FAST WING HZ SS TEE 
Neuvěřitelně lehké triko s dvěma kapsičkami na zádech téměř neabsorbuje pot. Je obohaceno o 
zip, díky tomu se v něm i v horkých dnech budete cítit volně a lehce. AERO materiál a výborně 
padnoucí střih spolu s atraktivním designem Vás učiní nepřehlédnutelným.
http://www.salomon.com/cz/product/fast-wing-hz-ss-tee-m.html?article=393832

KALHOTY: INTENSITY TW SHORT 
Lehké, pohodlné, praktické – tak by se dali jednoduše popsat trailové šortky s kapsou na zip na 
zadním panelu pro gel a dvěma bočními kapsami. Nabízejí ideální rovnováhu mezi prodyšností a 
podporou, kterou poskytuje vnitřní kompresní vrstva.
http://www.salomon.com/cz/product/intensity-tw-short-m.html?article=392668

HYDRATACE: HYDRO HANDSET 
Nepodceňujte hydrataci! Gelová 500 ml láhev s praktickým nosným systémem, díky kterému o 
tom, že máte něco v ruce, ani nevíte. Navíc s kapsou pro drobnosti jako je gel, klíčky… Nedoceni-
telná drobnost všude tam, kde chybí občerstvovací stanice.
http://www.salomon.com/cz/product/hydro-handset.html?article=393340

BOTY: S-LAB WINGS 8  
Odolné, stabilní a přesto lehké a rychlé. Ideální volba pro středně dlouhé traily a to i pro ty technič-
tější. Zesílená přední část proti okopu, svršek, který se perfektně přizpůsobí chodidlu, dynamická 
a dostatečně tlumená mezipodešev – prostě boty, které vám dají křídla.
http://www.salomon.com/cz/product/s-lab-wings-8-sg.html?article=391959

TRIKO: S-LAB EXO HZ SS TEE 
Kompresní materiál EXO MORPHING podporuje svaly trupu a zlepšuje dýchací funkce. Velmi 
lehké, rychleschnoucí závodní triko se zipem oceníte především při delších bězích.
http://www.salomon.com/cz/product/s-lab-exo-hz-ss-tee-m.html?article=394241

KALHOTY: EXO SHORT TIGHT  
Inspirovány S-LAB kolekcí s důrazem na podporu svalů a zlepšení krevního oběhu během výkonu 
a tím eliminaci možných svalových křečí. Široký pás je vybaven 4 kapsami pro energetické doplň-
ky. Materiál je přitom velmi lehký a rychleschnoucí. 
http://www.salomon.com/cz/product/exo-short-tight-m.html?article=392650

HYDRATACE: S-LAB SENSE ULTRA 5  
Na 30km závodě se již většina běžců neobejde bez průběžného a dostatečného přísunu tekutin. 
Nelze se spoléhat jen na občerstvovací stanice, krize při dehydrataci pak přichází velmi rychle. Ide-
ální volbou pro tuto distanci je superlehká vesta s množstvím oddělených kapes a s dvěma gelo-
vými soft�ask lahvemi v předních kapsách. Dostatek vody a případně i energetických doplňků 
máte vždy k dispozici a při ruce. DO velké kapsy pak bez problémů uložíte tenkou větrovku, pro 
případ zhoršení počasí.
http://www.salomon.com/cz/product/s-lab-sense-ultra-5-set.html?article=393816

BOTY: XA ENDURO   
Novinka z XA kolekce, skvělá volba na dlouhé ultra distance a to i do těžšího terénu. Oceníte elas-
tický návlek, který jemně obepne kotník a zabraňuje vniknutí nečistot dovnitř boty. Nemusíte se 
bát uklouznutí, podešev je z vysoce adhezního materiálu a dvojí hustota pěny mezipodešve 
poskytne komfort i při dlouhých hodinách strávených během v terénu.
http://www.salomon.com/cz/product/xa-enduro.html?article=392408

TRIKO: S-LAB SENSE TEE  
Tak lehké triko jste ještě neviděli! Pouhých 40gramů a jakákoliv vlhkost nemá šanci. Prostě triko, o 
kterém nevíte, že jej máte. Materiál se skvěle hodí i pro použití batohu či vesty.
http://www.salomon.com/cz/product/s-lab-sense-tee-m-1.html?article=392653

KALHOTY: S-LAB SHORT 6   
Stejně lehký kousek běžecké výbavičky jako triko S-LAB SENSE. Můžete je nosit samostatně, nebo 
je doplnit o spodní kompresní vrstvu či pás s kapsami pro gely. 
http://www.salomon.com/cz/product/s-lab-short-6-m.html?article=392621

HYDRATACE: VESTA S-LAB SENSE ULTRA 8 SET   
Nepostradatelný pomocník na ultra závodech a dlouhých tréninzích v kopcích. Kromě dvou 0,5l 
gelových lahví prakticky umístěných v předních kapsách batoh disponuje dostatkem kapes a 
úložného prostoru pro dlouhý pobyt na trati. Inovovaný systém �xace pomocí gumiček umožní 
batoh lehce sundat či jej ideálně přizpůsobit vaší postavě. Při pohybu skvěle sedí a vy jej vůbec 
nevnímáte. 
http://www.salomon.com/cz/product/s-lab-sense-ultra-8-set.html?article=393812


