ŽIJ JAKO
KARI TRAA!

NOVÁ KOLEKCE

Eva Samková
Mistryně světa a olympĳská
vítězka ve snowboardcrossu.
eva_samkova

BUTTERFLY
Nová kolekce Butterfly je novým trendem jara a léta!
Jdi s dobou a ukaž ostatním, že se nemusí bát projevit
svojí krásu a originalitu! Neotřelé barvy, skvělý střih
a funkčnost ti umožní absolutní volnost pohybu!
Dlouho jsi na Butterfly čekala a konečně je tady!

Ivana Jirešová
Televizní a filmová herečka,
zpěvačka.
ivanajiresova

VSTUP DO SVĚTA KARI TRAA

A NECH
SE HÝČKAT!
Líbí se ti oblečení Kari Traa?
Líbí se ti, že je od ženy pro ženy?
Sleduj naše stránky karitraa.cz s novou kolekcí!

For Girls by Girls CZ

forgirlsbygirls_cz

INSPIRUJ SE!
Profi sportovkyně, fitness trenérka, aktivní máma nebo
herečka? Nezáleží na tom, jakou nosí velikost nebo kolik
zvednou v posilovně. Podporujeme je, protože žĳí aktivní
život a žĳí ho naplno!

NESTYĎ SE UKÁZAT SVÉ

PŘEDNOSTI!

Butterfly
Triko

Skvělý styl a maximální funkčnost! Kari Traa navrhují ženy,
které dobře vědí, že podprsenka má obojí! Stačí si vybrat!

Butterfly
Tílko

Chceš se stát ambasadorkou značky Kari Traa? Napiš nám
na info@karitraa.cz.
Lucka Tvrdoňová
Trenérka fitness a zumby,
majitelka firmy na
krabičkovou dietu.

Var
Podprsenka

cvickyonlajn
Cvičky onlajn
Starej se o své zdraví! Buď aktivní - objevuj přírodu
a outdoor aktivity!

Generální dovozce a distributor Kari Traa pro ČR a SR:
North Trappers s.r.o., Jarošova 32, Litoměřice
www.norskamoda.cz

Zajímej se o svět okolo sebe!
FrØya
Podprsenka

Var
Podprsenka

Nos originální oblečení, které je šetrné k přírodě!
Bojuj za svoji jedinečnost a rovnoprávnost!
Buď společenská a přátelská!

Buď KT girl!

Mary Aušová
Lektorka zumby
a ladies style, bloggerka.
cvickyonlajn
Cvičky onlajn

Kompletní seznam prodejen a další informace o kolekcích
na www.karitraa.cz.
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PŘI JARNÍCH
VÝLETECH

ŽIJ SVŮJ ŽIVOT

NAPLNO!
Oslav svojí jedinečnost každý den s novou letní kolekcí
od Kari Traa! Oblečení Kari Traa je navrženo od ženy
pro ženy, respektuje přirozené křivky ženského těla
a dovoluje užívat si každý den naplno!
Produkty nové kolekce ti zpříjemní každý okamžik
nejkrásnějších dnů v roce a učiní tě nepřehlédnutelnou!

Maiken
Originální tričko
ve skvělých
barvách.

Ráno se podíváš z okna a nevíš, jestli bude pršet nebo
svítit slunce? Se správným outfitem tě nemůže nic
překvapit, a přesto budeš mít svůj styl!
Doporučuje
Eva Samková

Signe Anorak
V Signe nepromokneš
a výlet si užĳeš
naplno.

Sanne
Nejlepší outdorové
kalhoty Sanne,
do rozmaru jarního
počasí.

Bryn
Bunda, kterou
si zamilujete stejně
jako Eva. Funkčnost
a městská elegance
v jedné bundě.

OD ŽENY. PRO ŽENY.

Ane
Veselé barvy
a lehký materál.
Ideální kombinace
pro sport.

PŘI POHYBU

V LÉTĚ
Smale
Merino triko Smale
patří do výbavy
každé ženy, která
zná přednosti vlny.

Kari Traa je norská šampionka v lyžařských freestyle
disciplínách, čtyřnásobná mistryně světa a olympĳská
vítězka. A také zakladatelka stejnojmenné značky
dámského oblečení. Eva Samková, mistryně světa ve
snowboardcrossu a olympĳská vítězka, je ambasadorkou
její značky v České republice. Obě spojuje nejen úspěšná
sportovní kariéra, ale také jedinečný smysl pro humor,
touha zkoušet nové věci a naplno si je užít. Zkrátka,
když se spolu sejdou, je o zábavu postaráno!

Maiken Capri
Originální design
legín, co upoutá
pozornost.

Horko, ale stejně máš chuť na trochu pohybu? Napiš
kamarádkám a užĳte si svoje volné chvíle v oblečení,
které vám dodá volnost a prodyšnost!

MØlster
Letní tričko MØlster
s logem Kari Traa.

Signe
Vzdušná sukně Signe
s nohavičkou na běh,
kolo, i výlet k vodě.

Oblečení Kari Traa je pro všechny ženy, které ví, že jediné,
co nikdy nevyjde z módy, je úsměv a schopnost užít si život
naplno. Pro všechny ženy a dívky, které chtějí být nejen
šťastnější, zdravější, krásnější, ale hlavně samy sebou!
Kari
Lehká mikina Kari
na sport a výlety.

Louise
Pohodlné a elastické
legíny pro každou
příležitost.

FOR GIRLS. BY GIRLS.

CELEBRATE YOURSELF.

PŘI
SPORTOVÁNÍ
Každá máme z cvičení skvělý pocit, ale chceme i při větší
námaze vypadat skvěle. Přesně tohle splňuje oblečení Kari
Traa!

