
FOR GIRLS. BY GIRLS.



Kari Traa je norská šampionka v lyžařských freestyle disciplínách se třemi medailemi z olympiád a také 
zakladatelka stejnojmenné dámské značky. Kari Traa  je od holek pro holky. A to bez ohledu na věk, fy-

zičku, konfekční velikost nebo koníčky. Už od roku 2002 vznikají v Norsku pod taktovkou Kari modely 
jenom pro nás - pro holky, ženy, sportovkyně, wonder woman i princezny (pánové, máte smůlu). A barvy 
ani design si nespleteš s žádnou jinou značkou. Oblékneme tě od hlavy až k patě. Spodní prádlo, funkční 
vrstvy, mikiny, rukavice, čepice, svetry i bunda, do které se zabalíš - to vše je Kari Traa. A díky trendy 
vzorům, nádherným barvám a parádní kvalitě budeš chtít třeba i funkční prádlo nosit jen tak. 

Oblečení Kari Traa  je pro všechny ženy, které ví, že jediné, co nikdy nevyjde z módy je úsměv a schopnost 
užít si každý okamžik. Pro všechny šťastnější, zdravější a krásnější holky, ženy a dívky, které jsou samy 
sebou!

FOR GIRLS.
BY GIRLS.



Naprosto dokonalá základní vrstva od Kari Traa se stane tvou druhou kůží. Ta nejjemnější 100% merino 
vlna se zázračnými vlastnostmi – hřeje i když je vlhká a není cítit, ani když se v ní pořádně zapotíš.  
A hlavně, konečně se za své termoprádlo nemusíš stydět a naopak ho můžeš začít hrdě ukazovat. Třeba 
i na běžné nošení!

VLNĚNÁ ZÁKLADNÍ VRSTVA

TIKSE  triko 1.899 Kč   

Nejjtenčí základní vrstva od Kari Traa technického 
vzhledu s meshovými panely, kterou využiješ po celý 
rok.

ROSE  triko s kapucí  2.999 Kč        

Vlajková loď Kari Traa. Teplá merino vlna v kombinaci  
s nepřehlédnutelným vzorem vloček.

YNDLING  rolák  2.499 Kč      

Novinka v kolekci KT. Střední gramáž příjemné vlny  
a jednoduchý a přitom neuvěřitelně zajímavý a hravý 
vzhled.

Ke každému modelu jsou k dispozici kalhoty, 
více na www.karitraa.cz

  Víc motýlků tě víc zahřeje!

LØKKE  rolák  3.199 Kč        

Naprostá pecka letošní sezony! Ta nejjemnější vlna  
a nádherný zimní design pro opravdové dámy.

ÅKLE  triko  2.399 Kč        

Základní vrstva, ve které upoutáš pozornost. Krásně 
jemná vlna a úžasný design ideální i na běžné nošení.

ULLA  triko  1.999 Kč     

Univerzální vlněná vrstva na celoroční nošení. Tenká 
gramáž a osvědčené pruhy, kombinace pro každou 
sporťačku.

LØKKE triko, 2.899 Kč
LØKKE kalhoty, 2.899 Kč
SAUE čelenka, 799 Kč



Pokud miluješ pohyb a nerada děláš jakékoli kompromisy, potom jsou pro tebe technické základní 
vrstvy od Kari Traa to pravé. Kombinace syntetických materiálů s tou nejjemnější merino vlnou ti 
poskytnou maximální komfort i při tom nejnáročnějším tréninku. A samozřejmostí je dokonalý vzhled. 
Konečně technické funkční prádlo, které prostě nebudeš chtít schovávat.

TECHNICKÁ ZÁKLADNÍ VRSTVA

SVALA  triko s kapucí  1.899 Kč      

Dokonalá technická vrstva z materiálu s ideálním 
poměrem merino vlny a syntetiky. Pro ty nejnáročnější 
zimní aktivity.

SJØLVSAGT SET  1.999 Kč    

Bláznivý komplet syntetického funkčního prádla, které 
můžeš nosit po celý rok a vždycky ti zvedne náladu.

FLETTE  rolák  2.299 Kč      

Teplá základní vrstva v jednoduchém designu 
s vysokým podílem merino vlny a příjemným 
syntetickým materiálem.

Ke každému modelu jsou k dispozici kalhoty, 
více na www.karitraa.cz

  Víc motýlků tě víc zahřeje!

METEOR  rolák  1.299 Kč    

Technické tričko, které užiješ v létě i v zimě a poskytne ti 
maximální komfort při všech tvých oblíbených aktivitách.

RETT rolák  2.699 Kč      

Kousek pro ty pravé sporťačky. Kombinace několika 
materiálů a gramáží pro ženy, které jsou na horách 
jako doma.

SVALA triko, 1.599 Kč
TOVE legíny, 2.199 Kč
TOVE bunda, 3.999 Kč
MYRBLA rukavice, 699 Kč



ZÁKLADNÍ VRSTVA 
PRO KAŽDÝ DEN

ÅKLE overal, 5.299 Kč

ROSE  triko, 2.399 Kč



Je úplně jedno, jestli běháš maratony nebo chodíš na 
procházky se psem, jestli nosíš velikost S nebo XL. Kari Traa je 
tady pro všechny ženy, které se chtějí cítit dobře bez ohledu 
na výkon. Nezapomeň, že každý kilometr se počítá. Produkty 
z této kolekce v sobě skrývají ženskost, a styl, funkčnost  
a pohodlí, originalitu a jedinečnost. Od ženy pro ženy.

TRÉNINK

MATHEA legíny, 2.199 Kč
NORA triko, 899 Kč
MATHEA bunda, 2199 Kč

LIN triko, 1.499 Kč
LIN vesta s kapucí, 1.299 Kč
LIN legíny, 1.699 Kč

NORA triko, 1.099 Kč, SJØLVSAGT legíny, 1.399 Kč
MATHEA šortky, 1.499 Kč



Pro všechny ženy a dívky, které chtějí nejenom při sportu ukázat, že jejich srdce patří Kari Traa, je tu 
lifestylová kolekce. Kolekce inspirovaná sportovním a urban stylem ti nabízí kousky, které využiješ 
do práce, do školy i ve volném čase. Pohodlné a přitom ženské střihy si zamiluješ a hlavně budeš 
originální!

LIFESTYLE

BJØRGUM  šaty, 2.599 Kč, FAERE bunda s kapucí, 4.399 Kč

TVEITO legíny, 1.999 Kč
RINGHEIM svetr, 2.799 Kč
FAERE bunda s kapucí, 5.499 Kč

SONGVE 

parka, 8.499 Kč
BJØRGUM  kalhoty, 2.299 Kč
GJERDE košile, 2.599 Kč
HIMLE svetr, 3.899 Kč



IDUNN, 1.399 Kč > TRUD, 999 Kč > NESS, 1.099 Kč > VAR, 799 Kč

Která jiná značka než Kari Traa by měla být expertem na dámské sportovní podprsenky. Právě  
v případě podprsenky opravdu oceníš naše heslo “od ženy pro ženy”. Podprsenky s vysokou i nižší 
oporou, s vyztuženými košíčky i bez, máme všechno. Společným jmenovatelem zůstává maximální 
pohodlí a příjemné materiály. Běh, cvičení nebo běžné nošení, vždycky s podprsenkou od Kari Traa.

SPORTOVNÍ PODPRSENKY

NORA bunda, 2.299 Kč
IDUNN podprsenka, 1.399 Kč
LOUISE legíny, 2.199 Kč
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