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PRO HOLKY. OD HOLEK.

KROLL  rolák: 2.199 Kč
KROLL  kalhoty: 1.899 Kč
RUSA  ponožky (2 páry v balení): 449 Kč



ŠŤASTNĚJŠÍ. 
 KRÁSNĚJŠÍ.
ZDRAVĚJŠÍ.

Kari je čtyřnásobnou mistryní světa. V letech 2001 a 2003 získala 
tituly za jízdu v boulích. Celkem má na svém kontě 37 vítězství 
v závodech světového poháru. Na zimní olympiádě v Naganu 
získala Kari olympijskou medaili, když se umístila na třetím místě. 
Z následujících zimních olympijských her přivezla další dvě medaile, 
zlatou (2002) a stříbrnou (2006).

Můj příběh začíná v městečku Voss mezi 
norskými fjordy a horami, kde jsem se narodila 
a vyrůstala. Když jsem aktivně závodila, volný 
čas mezi tréninky a závody jsem si krátila 
pletením čepic a návrhy vlastního lyžařského 
oblečení. Mé kousky se mezi mými kamarády 
staly oblíbenými. A tak jsem se rozhodla svého 
koníčka přeměnit na podnikání. Kari Traa je dnes 
nejrychleji rostoucí dámskou sportovní značkou 
v Evropě. Stále však usiluji o to, aby motivovala 
všechny ženy být šťastnější, krásnější a zdravější. 
Vše je navrženo dívkami a výhradně pro dívky, 
které mají rády skvěle vypadající sportovní 
oblečení a užívají si život v jeho plných barvách. 
S vášní pro komfort a styl, kombinovanými 
s technickými materiály, se snažím naplnit ty 
nejpřísnější nároky aktivního, sportovního 
a dobrodružného životního stylu. 

Představuji ti svou novou kolekci pro zimu 
2017/18.
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TOVE  bunda: 4.499 Kč 

ANNA  mikina: 1.599 Kč, 
ANNA  kalhoty: 1.399 Kč, 
MATHEA  tričko: 1.099 Kč 
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CELEBRATE   YOURSELF.

Krásné barvy, špičkové materiály a pohodlné střihy, které sednou každé ženě. Ať už jsi milovnice městské 
módy, lyžařských či outdoorových kousků nebo tréninkového oblečení pro fitness a jógu, Kari Traa ti přináší 
perfektně propracované střihy, naprosto jedinečné barevné kombinace, ty nejlepší materiály a naprosto 
vychytané detaily u každého produktu. 
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CELEBRATE   YOURSELF.
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ROSE  triko s kapucí: 2.999 Kč 
ROSE  kalhoty: 2.399 Kč

VLNĚNÁ ZÁKLADNÍ VRSTVA
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STJERNA
_______

znamená hvězda a přesně to 
v ní budeš i ty,
rolák: 2.599  Kč / kalhoty: 2.399 Kč

ÅKLE 
_______

tě vtáhne zpět do budoucnosti 
módních trendů, 
triko: 2.399 Kč / kalhoty: 2.399 Kč

ÅKLE 
_______

dotáhne tvůj styl k absolutní dokonalosti,
čepice:  999 Kč

ROSE
_______

stvořena k tomu, aby tě rozmazlovala teplem, 
triko: 2.399 Kč / čelenka: 699 Kč

Pusť si ji k tělu! Naprosto dokonalá základní vrstva od Kari Traa se stane tvou 
druhou kůží. V každém kousku najdeš 100% super jemnou merino vlnu, která hřeje, 
potlačuje pocit vlhka a nikdy není cítit, i když se v ní pořádně zapotíš. A hlavně, 
budeš v ní vypadat skvěle!
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VOSSA  triko dlouhý rukáv: 2.299 Kč 
VOSSA  kalhoty: 1.999 Kč
VINST  duo ponožky: 499 Kč 
VINJE  čepice: 799 Kč  
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ULLA
_______

nenápadně zdokonalí tvé křivky, 
triko: 1.999 Kč / 3/4 kalhoty: 1.799 Kč 

VOSSA
_______

baví tě, ať jdeš běhat nebo lyžovat, 
triko: 2.299 Kč, kalhotky: 999 Kč

TIKSE  
_______

prostě super – super jemné, super lehké,
triko: 1.899 Kč, kalhoty: 1.899 Kč  
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Mary z nové kolekce vybrala:
VAR   podprsenka,  799 Kč 
ROTHE   péřový kabát, 7.899 Kč 
SJOLVSAGT   legíny, 1.399 Kč 

Mary Aušová je instruktorkou originálních tanců. 
To není všechno! Mary je také lektorkou jedinečného 
Burlesque, což je propojení dvou umění: tance 
a svádění. K tomu všemu se věnuje i blogování a 
youtubingu v jeho plných barvách. 

Mary, jaký je vlastně tvůj nejoblíbenější tanec?
Jednoznačně párová kubánská salsa, pro tu hořím 
vášní.

Dokázala bys pojmenovat své největší přednosti?
Já vlastně ani nevím, jaké jsou mé přednosti, ale asi 
je to energie, kterou vkládám do svých lekcí a za čím 
se mé klientky rády vrací.

A naopak slabé stránky...
Je jich spousta, stejně jako nesplněných snů, ale asi 
mezi mé největší slabé stránky patří netrpělivost... jo, 
bude to netrpělivost.

Jaký je tvůj nejoblíbenější kousek od Kari? 
Rozhodně tepláková souprava, souhra úžasných 
barev, střihu, je to prostě trefné: ‚For girls by girls.‘

Co bys vzkázala ostatním holkám?
Stres je ‚sviňa‘, tak se mu vyhýbej, nedovol, aby si 
podmanil tvé zdraví a mysl... Měj se ráda taková, jaká 
jsi.

MARY AUŠOVÁ:
NEDOVOL, ABY SI TĚ 
STRES PODMANIL 
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FOR THE 
GOOD GIRLS, 
THE BABES 

AND 
THE BITCHES.



IDUNN  podprsenka: 1.399 Kč
TINA  kalhoty:1.799 Kč



SVALA  triko dlouhý rukáv: 1.599 Kč 
SVALA  kalhoty: 1.599 Kč  

TECHNICKÁ ZÁKLADNÍ VRSTVA
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RETT
_______

je ultimátní techno pro každý tvůj trénink, 
rolák: 2.699 Kč, kalhoty: 2.499 Kč 

KROLL
_______

tak originální, že je pro jistotu nezničitelný, 
rolák: 2.199 Kč / kalhoty: 1.899 Kč

SJØLVSAGT SET
_______

vyzařuje ženskost na míle daleko 
triko + kalhoty: 1.899 Kč

Techno prádlo ještě nevypadalo tak dobře. Při jeho vzniku jsme pro tebe vybírali 
ta nejmodernější vlákna, která kombinujeme se super jemnou merino vlnou, 
technickým vláknem vytvořeným přírodou. Hledáš termoprádlo pro maximum 
výkonu a s dokonalým outfitem? Právě jsi narazila na to nej!
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SAUE  mikina: 1.899 Kč 
TVILDE  sukně: 1.200 Kč
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SAUE  mikina: 1.899 Kč 
TVILDE  sukně: 1.200 Kč

Ivana je známá především jako herečka, ale také 
milovnice bikram jógy, kterou cvičí už 3 roky. 
Klasickou jógou se však zabývá 10 let. 

Ivo, co je vlastně bikram jóga?
Bikram jóga se cvičí ve 42°C horku, takže se člověk 
opravdu hodně zpotí. 

Máš nějaké své životní motto?  
‚Try, try, try again.‘ Vše, co se v životě děje, má 
smysl. Prostě je třeba přijmout plnou odpovědnost 
za své činy a snažit se stále přibližovat snům 
a ideálům. Prostě a jednoduše, vydržet!

Za čím si neustále a usilovně jdeš, prostě jaký je 
tvůj životní cíl? 
Chci vytvořit co nejvíce krásných věcí, zážitků 
a situací. Snažím se udržet si takzvaně čistý štít.

Jaké oblečení od Kari ráda nosíš?
Kabáty, protože vypadají jednoduše, až téměř 
nenápadně, ale při bližším pohledu jsou 
neuvěřitelně “vymakané”. A pak trička s dlouhým 
rukávem z merino vlny. Pořád někam spěchám 
a je mi zima. S nimi nemusím řešit, jestli mám 
na sobě ve městě sportovní oblečení, protože 
výborně vypadají a je mi v nich teplo!

IVANA JIREŠOVÁ:
VŠE, CO SE V ŽIVOTĚ 
DĚJE, MÁ SMYSL 

Ivana z nové kolekce vybrala:
TVINDE  svetr: 3.199 Kč 

MOLSTER  triko: 1.099 Kč 

MARIANNE  legíny: 1.899 Kč 

MARTE  taška: 1.199 Kč
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SPORTOVNÍ PODPRSENKY

DRIVA 1.399 Kč IDUNN 1.399 Kč LIV 1.499 Kč
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Kari Traa je specialistkou na sportovní podprsenky. Oproti jiným typům musí sportovní podprsenka 
poskytnout vyšší podporu prsou. Její kontstrukce je silnější a tím, v porovnání s běžnými podprsen-
kami, snižuje pohyb prsou až o polovinu a zvyšuje pohodlí při tréninku. Běž jakkoliv dlouhou trať, cvič 
aerobik a tanči nebo posiluj bez nepříjemného pocitu a bolesti.

SPORTOVNÍ PODPRSENKY

NESS 1.099 Kč TRUD 999 Kč VAR 799 Kč
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SIRI čepice: 699 Kč, TORIL bunda: 3.999 Kč 
TORIL kalhoty: 2.899 Kč, RETT vlněný rolák: 2.699 Kč 
TOVE rukavice: 799 Kč
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POSILUJ UŽ SNÍDANÍ
_______

Jak se ráno nastartovat nebo připravit tělo na 
trénink? Připrav si energií a antioxidanty nabité 
smoothie z banánů, lesních plodů a konopných 
semínek. Namixuj si nejen vydatnou snídani 
s vysokým obsahem karbohydrátů důležitých 
pro aktivní sportovce nebo na proteiny bohatý drink 
pro svůj trénink:

• 2 banány
• 2 lžíce proteinového prášku z konopí
• 1 hrst zmražených lesních plodů
• 1 šálek minerální vody

LÉČBA ŠŤÁVOU A HIMÁLAJÍ
_______

Jak se dát do kupy po tréninku nebo stresujícím 
dnu v práci? Je důležité, aby existovala rovnováha 
mezi vnitřní buněčnou a vnější tělní tekutinou. 
Pokud jsi fyzicky aktivní, potřebuješ do těla dostat 
minerály, které tuto rovnováhu ovládají. A ty 
obsahuje himálajská sůl. Jestli potřebuješ dostat 
tělo do pohody, odšťavni si:
 
• 1/2 celeru
• 1/5 okurky 
• 1/2 banánu 
• 2 pomeranče bez kůry

a přidej ½ lžičky himálajské soli 

POČASÍ TĚ NEZASTAVÍ
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Dny se zkracují a noci prodlužují, tak to prostě na 
podzim je. Dlouhé večery jsou ale ideální k cvičení 
jógy. Jóga je hit, ale také filozofie, která v sobě snoubí 
cvičení těla a mysli. Je velice šetrná ke kloubům, 
zlepšuje duševní stav, dá se cvičit asi úplně kdekoliv 
a zvládne ji každý, kdo se dovede ráno zvednout 
z postele. 

Jóga pochází z Indie. Dříve ji praktikovali hinduisté, 
budhisté, jainisté. U jógy nelze oddělit část spirituální 
od té fyzické, stejně jako nemůžeš od těla oddělit mysl 
či duši. Jóga zlepší rovnováhu a držení, sílu a ohebnost 
těla, zklidní a vyčistí mysl, dodá vnitřní energii. Dokáže 
řešit problémy s klouby, páteří, bolesti zad. Přináší 
zlepšení metabolismu a s tím třeba i úbytek na váze.

PORAZ ZIMNÍ 
SPLÍNY JÓGOU 

KRISTIN
_______

zbaví tě veškerého potu tak rychle, 
že je předurčeno k power józe,
triko: 1.099 Kč

TINA
_______

svou lehkostí a vzdušností je skvělou 
volbou nejen pro bikram jógu,
tílko: 999 Kč

LOUISE
_______

vyladí tvou postavu a připraví ti 
duši pro astrální volnost,
kalhoty: 1.899 Kč

KRISTINA  
_______

oversize triko ti dá tolik prostoru, 
kolik ho k uvolnění potřebuješ,
triko: 1.599 Kč
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LOUISE
_______

vyladí tvou postavu a připraví ti 
duši pro astrální volnost,
kalhoty: 1.899 Kč

KRISTINA  
_______

oversize triko ti dá tolik prostoru, 
kolik ho k uvolnění potřebuješ,
triko: 1.599 Kč

KRISTINA  triko: 1.399 Kč  
KRISTINA  kalhoty: 1.399 Kč   
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VINJE čepice: 799 Kč  
STJERNA rolák: 2.599 Kč 
ÅKLE rukavice: 999 Kč 
ÅKLE nákrčník: 999 Kč  
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VINJE čepice: 799 Kč  
STJERNA rolák: 2.599 Kč 
ÅKLE rukavice: 999 Kč 
ÅKLE nákrčník: 999 Kč  

VINJE  
_______

čelenka podtrhne tvůj styl, když 
vlasy chtějí ven, čelenka: 599 Kč 

SAUE  
_______

odladí tvůj outfit, když na zdi praskají 
teploměry, čepice: 1.199 Kč  

RUSA  
_______

když víš, že lyžování končí jako 
aprés ski u krbu, 
ponožky (2 páry v balení): 499 Kč  

TIKSE  
_______

když nechceš mít pod helmou kapuci,
čepice: 999 Kč  

AIRBORN  
_______

teplo, pohodlí, funkční design - co chceš víc?
podkolenky: 499 Kč  

FLAIR  
_______

naboxují mrazu tak, že omrzliny zmizí 
ze slovníku, palčáky: 799 Kč

LISE  
_______

nejsou obyčejné rukavice, umí všechno
včetně dotykáče, rukavice: 699 Kč 

ROSE  
_______

jistí tě, když se ti zrovna nehodí rolák, 
nákrčník: 999 Kč   

ANITA  
_______

je nabitá funkčními zónami včetně 
reflexních prvků, čepice: 799 Kč 

Vyšperkuj to k dokonalosti! Protože doplňky mají stále právo rozhodovat 
o tom, jak dobře budeš nakonec vypadat. Není nic uspokojivějšího, než 
dokonale sladěný celek včetně těch nejmenších detailů. Vybírej 
z úžasných vzorů a barev, hraj si s doplněním jednotlivých kolekcí, propoj 
základní vrstvu se svrchní a dostaň své okolí do kolen.

DOPLŇKY
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LIFESTYLE

Podtrhni svůj životní styl! Dej všem okolo najevo, že jsi silná, aktivní, zdravá a krásná. Kari Traa je tu 
pro všechny hodný holky, kočky i mrchy. Jednoduše buď sama sebou a neboj se to ukázat! Lifestyle 
kousky od Kari Traa podtrhnou tvůj přirozený šarm a výjimečnost.
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TVINDE  mikina: 2.499 Kč, 
TVINDE  kalhoty: 1.599 Kč

RINGHEIM 
volné šaty: 2.199 Kč

VANGEN  mikina: 1.599 Kč, 
TVINDE  kalhoty: 1.099 Kč

SAUE mikina s kapucí: 1.899 Kč, 
VANGEN kalhoty se zipem, 1.399 Kč

MATHEA  
_______

kámoší se se smartphony, 
takže i procházka může být klipem,
bunda: 4.499 Kč

TOVE
_______

podpoří tě, když zimní venčení psa
nemá být utrpením, mikina: 1.999 Kč    

KROLL  
_______

je tak pohodlná a hřejivá, že se 
snad přestaneš těšit na léto,  
mikina: 1.599 Kč



EVA SAMKOVÁ:
KARI TRAA MĚ BAVÍ
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_______

„Baví mě nejen sportovní příběh Kari, ale i příběh samotné značky. 
Je to holčičí záležitost, zároveň je to pro holky, které se nebojí jít 
na hranu a pokoušet limity,“ říká Eva Samková, mimo jiné také 
ambasadorka značky Kari Traa v České republice. 

Evko, které kousky máš od Kari Traa nejraději?  
Baví mě třeba i jen klasický nebo oversize trička, jsou hrozně 
příjemný a pohodlný. Pak sportovní legíny, ty nosím pořád. 
A parky, jsou prostě úžasný. 

Snad všichni na světě vědí, že jsi sportovkyně, ale věnuješ se 
krom sportu i něčemu dalšímu?
Mojí další vášní, tedy kromě sportu, jsou ještě koně a vaření.

Proč ses rozhodla zrovna pro snowboardcross? 
Vždycky jsem sportovala, ale na snowboard jsem přešla, protože 
jsem mohla vstávat pozdějc na tréninky. Prostě, snowboardcross 
je zábavnej, takže je snadný si ho zamilovat.

Jak by měl vypadat tvůj nejlepší den v životě?
Kombinace superparty, krásný přírody a dobrého jídla. A ještě 
okolo koně, psíčci a zvířena všeho druhu.

Je nějaké místo, kde si nebyla a určitě bys ho chtěla vidět? 
Jednoznačně Bhútán!

Eva Samková je nejrychlejší snowboardcrossařka na světě. Vyhrála 
Světový pohár v roce 2017. Získala zlato na olympiádě v Soči. Na X Games 
2014 v coloradském Aspenu vybojovala stříbro a v letech 2010, 2011 a 
2013 se stala juniorskou mistryní světa.
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HIMLE  
zateplený nepromakavý kabát 
10.999 Kč

TINA  
legíny s vysokým pasem
1.999 Kč

RINGHEIM  
svetr: 2.499 Kč 

TOVE  
legíny: 2.199 Kč 
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TESDAL  kabát: 5.499 KčDALANE  
nepromokavý kabát 3v1 
8.199 Kč

ANNA  
legíny: 1.399 Kč

GJENDE  
zateplená nepromokavá  bunda 
9.599 Kč

KABÁTY & BUNDY
_______

Od teď budeš zimu zbožňovat! Úžasnější kabát 
nemůže nikdo jiný mít. Nech se rozmazlit 
módními i funkčními střihy, neskutečným 
pohodlím a dokonalou ochranou před všemi 
plískanicemi, chumelenicemi, vánicemi 
i metelicemi. Až půjdeš ulicí a ostatní se budou 
krčit a utíkat do tepla, ty se budeš prostě jen 
usmívat. 



SILJA  softhellová bunda:  7.497 Kč

BACK  FLIP  bunda 2v1: 17.397 Kč
Všechny kalhoty patří do kolekce Voss Line.

EXKLUZIVNÍ LIMITOVANÁ
KOLEKCE VOSS LINE

_______

Kari Traa si na tebe připravila nebezpečnou 
zbraň! Protože inovace v módě řeší pohodlí 
a půvab své nositelky, Kari Traa vkládá do svých 
nejnovějších kolekcí vždy docela jiný prvek 
překvapení. Speciální a limitovaná edice Voss 
Line je to nejluxusnější sportovní oblečení, které 
můžeš mít. Nebudeme ti nic nalhávat, pár kousků 
u nás na trhu je, ale určitě v kolekci Voss Line 
na sjezdovce jinou nepotkáš. A pokud ano, 
budete mít rozhodně o čem mluvit. 

Tváří kolekce Voss Line je česká topmodelka Veronika Vařeková.



IGRE  
kabát 2v1: 25.890 Kč



GENERÁLNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR KARI TRAA PRO ČR A SR: NORTH TRAPPERS S.R.O., JAROŠOVA 32, LITOMĚŘICE

WWW.NORSKAMODA.CZ
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