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Ob dnevu Zemlje:
Fotografska razstava ''Ohranimo okolje''
Modni trendi:
Da bi se počutile kot angeli
Na velikonočni mizi
Odpiralni čas trgovin
v BTC City Novo mesto:
ponedeljek - petek od 8 00 do 20 00,
sobota od 8 00 do 13 00,
nedelje in prazniki zaprto.

www.btc.si

Največja
galerija
in okvirjanje
slik na Dolenjskem

DANEX ART d.o.o., Ljubljanska c. 27, Novo mesto

www.btc-city.com

BTC City Novo mesto, dvorana A, tel./fax: 07/33 22 339

www.prodajaslik.com; e-pošta: danexart@siol.net

ČEBELICA d.o.o., Podturn 85a, Dolenjske Toplice

BTC City Novo mesto
Dvorana A
tel.: 07/30 200 61

Posteljnina Cilka D2

Posteljnina Cilka D1

NOVA SATEN POSTELJNINA

Za dobro pocutje in nezne sanje!
Za dobro počutje
in nežne sanje!
Trgovina Svilanit, BTC Ljubljanska
cesta 27, 8000 Novo Mesto

www.svilanit.si
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SVILANIT d.d., Kovinarska 4, Kamnik

PEKO d.d., Ste. Marie aux Mines 5, Tržič

Napovednik
Petek, 10. april, ob 17. uri - dvorana D
VELIKONOČNI ZAJČEK - predstava Gledališča Kolenc
Sobota, 11. april, ob 10. uri - dvorana A
APRILSKA VELIKONOČNA ZMEŠNJAVA - plesna animacija Ulala
Do 22. aprila, dvorana A
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA ‘‘Ohranimo okolje’’
Fotograﬁje za razstavo je prispevala svetovna
okoljevarstvena organizacija Greenpeace.

Ot
roški svet

Sobota, 4. april: Moj dežnik je lahko umetnina
Sobota, 11. april: Velikonočna ustvarjanja
Sobota, 18. april: Naredimo drevo za dan Zemlje
Sobota, 25. april: Čebelica Maja

Delavnice potekajo v dvorani A, od 10. do 13. ure, pod vodstvom Društva za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto.
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Art. 140545, 198587

Baby center d.o.o., Letališka c. 3c, Ljubljana

Smoby tobogan

s priključkom cevi za zalivanje.
Iz njega boš lahko napravil
pravi vodni tobogan.
Dolžina drsne plošče
je 230 cm.

3L d.o.o., Golnik 170, 4204 Golnik

www.btc-city.com

Redna cena:
159,90 €

Klub cena:
139,90 €

Cena velja od 27.3. do 15.4.2009
BOROVO trade d.o.o., Trubarjeva 11, Celje

BTC City, dvorana B
tel.: 07/33 16 166

MAXI ADULT 15kg
+ 3kg GRATIS

MEDIUM ADULT 15kg
+ 3kg GRATIS

7% POPUST
ZA ČLANE
PASJIH ŠOL!

PRAVI RAJ d.o.o., Blatna Brezovica 37, Vrhnika

MINI ADULT 500g
+ 500g GRATIS
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www.btc-city.com

Tako kot narava,
se tudi Cvetnik
pomladno prebuja.

ZAKLADNICA IDEJ ZA PRIJETNEJŠI DOM

VELIKA IZBIRA
VELIKONOČNIH DARIL!

Vabljeni na ogled naše
pomladne ponudbe.

Na velikonocni mi zi

KRISTAL d.o.o., Lukežiči 45, 5292 Renče

BTC CITY Novo mesto, dvorana A, tel.: 07/33 16 171

- porcelan
- okrasno steklo
- kuhinjska posoda
- stenske ure in slike
- darila za vse priložnosti

www.kristaldoo.si

Pomlad je že tu in z njo še eni velikonočni prazniki. Tradicionalne velikonočne jedi skoraj ne smejo manjkati na naši mizi. Na
jedilniku se tako najpogosteje najdejo pirhi, šunka, kruh, potica, hren, pletenica in jagnjetina. Pa še veliko drugih dobrot.
Prazniki so tudi lepa priložnost za preizkušanje novih receptov. Vsi tisti, ki radi kuhajo in pečejo ter tisti, ki imajo raje pokušine,
bodo veseli naslednjih vrstic.

Čokoladni zavitek z vanilijevo omako

Za testo:
300 g moke
2 jedilni žlici kakava v prahu
1 ščepec soli
1 rumenjak
100 ml vode
2 jedilni žlici oljčnega olja.
Za nadev:
4 velika jabolka
65 g mehkega masla
1 zavitek vanilijevega sladkorja
3 rumenjake in beljake
120 g sladkorja
70 g rozin sultanin
1 čajna žlica cimeta
75 g naribane čokolade
100 g mletih lešnikov
sladkor v prahu za posipanje
mleko za premaz
Za vanilijevo omako:
1/2 l mleka
1 jedilna žlica sladkorja
1 vanilijev strok
1/2 jedilne žlice jedilnega škroba
2 rumenjaka
naribano lupino 1/4 limone
tanke jabolčne rezine za
okrasitev

Moko in kakav presejemo, dodamo sol. V moko naredimo vdolbinico in vanjo dodamo vse
sestavine. Zgnetemo v testo, ki ga pustimo pokritega počivati 1 uro. Prt posujemo z moko
in testo na tanko razvaljamo in razvlečemo.
Za nadev olupimo jabolka, jim odstranimo pečke in jih narežemo na tanke rezine. Maslo
penasto umešamo z vanilijevim sladkorjem in dodamo rumenjake. Beljake
stepemo v čvrst sneg, dodamo sladkor. Jabolka, rozine, cimet, čokolado in
zmlete lešnike zmešamo z maslom in
dodamo sneg.
Maso porazdelimo po tanko razvlečenem testu. Testo zvijemo in namažemo z mlekom. Zavitek položimo v
namaščen pekač in pečemo v ogreti
pečici približno 40 minut. Ohladimo
in posujemo s sladkorjem v prahu.
Za vanilijevo omako skuhamo približno tri četrt mleka s sladkorjem in sredico vanilijevega stroka. Jedilni škrob
gladko zmešamo s preostalim mlekom in dodamo vrelemu mleku. Med kuhanjem mešamo,
dokler ne nastane gosta omaka. Vmešamo 2 rumenjaka in naribamo limonino lupino.
Na krožnik damo približno 80 ml vanilijeve omake, vanjo položimo rezino čokoladnega
zavitka in okrasimo s tankimi rezinami jabolka.

Temperatura za pečenje:
pečica- 200 stopinj C

(Iz knjige Sladice, Založba Karantanija)
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Modni t
rendi

Da bi se počutile kot angeli ...
… so modni oblikovalci za
pomlad/poletje '09 letnemu
času primerno posegli po
»božanskih« materialih lahkih in čudovito lepih vzorcev.
Navdih sta tokrat stari Rim in

še veliko prostora. Oblikovalci la imeti na leto vsaj dve novi
so ga obarvali v najrazličnejše izpeljanki, ki ju lahko uporabi
odtenke, ga iz geometrične- na tisoč in en način – z razga vzorca spremenili v pravo
fantazijo črt, barv in mu s tem
dodali novo razsežnost.

... in nepozabne
rože
»Ko bom prišla, vedno prinesla bom
šopek rož« – kar
na sebi … O rožastih vzorcih smo že
pisali, a kaj ko jim
tudi za letošnje toplejše mesece oblikovalci namenjajo
več kot samo trenutno pozornost.
S polno paro in na
veliko se je začelo
v sedemdesetih,
zdaj pa ponovno
že nekaj sezon ne
moremo mimo nji- ličnimi dodatki, rutami, nakihovega zapeljivega tom, klobukom ali celo rokavpliva.
vicami.

Grčija, zato v kolekcijah zasledimo fine draperije, gubanja Mala črna obleka
in ovijanja. Glede na slikovne
vire pa so bili tudi Egipčani Ki ji nikoli ne odklenka, bi
mojstri pliseja.
lahko dejali. Že od dvajsetih
let, ko jo je uvedla nepozabna

Drzno in svetlo

trenutno sezono ali ne.

(Uporabna) pomladna
modna smernica – plastenje
Plastenje (angl. layering) naj
bi preprečevalo znojenje, saj
je pojem mišljen kot način
kombiniranja več kosov garderobe, ki se tako estetsko
kot funkcionalno dopolnjujejo. Če nam je vroče, se pač
slečemo, le paziti moramo na
usklajenost. Če odvržemo en
kos garderobe, naj vse ostalo
še vedno lepo oblikovno in
stilsko učinkuje.
Pomlad prebuja tudi modne
strasti, zato drzno posezite
po kosih, ki so POPOLNOMA
»IN«:

Hlače z visokim pasom se
sijajno dopolnjujejo s šifonastimi bluzami in usnjenimi
jopiči. Modele, ki segajo pod
kolena, lahko kombinirate z
natikači (»japankami«) ali visokimi petami.

Čipki se letos ne da izogniti. Hlačni kombinezoni
Včasih je bil ta fini, mrežasti Lahko so iz džinsa, težkih elapreplet niti rezerviMama Afrika
ran za poroke in posebne priložnosti.
Črna celina daje neskončno
Letošnjo pomlad in
zalogo navdiha. Najsi bodo
poletje pa boste na
to barve, kombinacije matečipko naleteli vserialov, nakita, čudoviti vzorci,
povsod. Ne pritegumistika in prvobitnost, favna
je pozornosti samo
in flora ... Pa kontrast z belimi
pri večernih toaleosvajalci, ki so v deželo sonca
tah, tudi na kreavnesli hladen, zadržan utrip.
cijah in oblačilih za
Kolonialna podoba in safari –
vsak dan ter čevljih
tak videz naj bi bil tudi letos
jo lahko opazimo. O
primeren za sodobne ženske
čipki na spodnjem
v mestnih okoljih.
perilu, topih, majicah in torbicah je
Kašmirski vzorec in priodveč govoriti, saj
so to kosi, ki kar
dih Vzhoda
Coco Chanel, pozornost tako kličejo po tovrstnih
»Top of the top« motiv bi lahko oblikovalcev kot uporabnic dodatkih, pa naj
bil prav ta. Diši po etnovpli- do nje ne preneha. Pravijo, da bodo v osrčju movih, vendar domišljiji dopušča bi vsaka prava dama mora- dnih zapovedi za
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očarljivost s čipkastimi detajli, primerno bluzo ali topom,
ki ga oblečemo spodaj.

Torej čim več
paščkov! Druga
skrajnost so vrtoglavo visoke
Asimetrija
pete, oblikovaObleke v slogu grških tunik, ne kot samospetih na eni rami
svoje skulpture.
Čevlji kot smele
Na rese (»franže«) in pentlje umetnine žanaletimo predvsem pri mo- rijo v stoterih
dnih dodatkih, pa tudi na sa- lesketajočih se
mih oblačilih.
kamnih, celo
asimetričnih
stičnih materialov ali tanki
oblik in neštetih
Modni dodatki – sanje okraskov. Kača
kot dih.
vsake modne navdušenke in krokodilje
Jopice
usnje ali sateAngleško bi napisali cardi- Če bi povzeli, so vsi modni nasti trakovi,
gans, uporabni kosi garde- dodatki veliki, včasih učinku- svila ter čipke
robe, ki jim lahko vdahnemo jejo celo pretirano ... Ujemite – izbira je samo
frfotavega metulja, saj so po- vaša. Sprednji
leg rož izredno trendovski. deli so kratkih okroglih konic, iz katerih
Torbice naj bodo velike, lahko nesramežljivo pokuka
svetleče, s kovinskimi po- delček palca ali ostalih prstov.
udarki, masivnimi za- Romantične in pragmatične
ponkami.
duše lahko posežete tudi po
(preverjenih) balerinkah.
Nakit
Tiste, ki si lahko privo- Podrimo tabuje!
ščijo (malce več), naj to (kombinacije) kričijo po
sezono ne spregledajo zabavi
roza biserov, ki so ta hip
najbolj vroči kosi med Odtenki jagodičevja, lavande,
nakitom.
breskev, citrusov poleg azurno
in globoko modre ter rumene
Čevlji
– to je to za 2009. Včasih je
za največji modni spodrsljaj
Zagotovo so vam osta- veljalo kombiniranje rdeče z
li v spominu filmi, kot roza, zelene in rdeče, vijolične
so Ben Hur, Spartak, in rumene, modre in oranžne.
Gladiator in podobni. Danes pa je to modna zapoZakaj to omenjam? ved. Tiste pa, ki jim je priteKer zelo modni san- govanje pozornosti tuje, naj
dali spominjajo bodo vesele podatka, da so
na
gladiator- modni tudi nevtralni peščeni
sko obutev. toni in resnično večna črno-

bela simfonija.
Sklepna misel naj bo– ljubite
strast in rdečo, osvežite svojo
garderobo z vsaj malce barve,
začinite jo s pravo mero izbranega okusa in imejte rade
modo. Z njo ste lahko prave
DIV(J)E mačice!

Polona Andromako,
univ. dipl. inž. oblikovanja
tekstilij in oblačil

ASKOT d.o.o., Špindlerjeva 25, Ptuj
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NOVA KOLEKCIJA

Z zapolnjenim zbirnim kartončkom - zbranimi 10 točkami
lahko v prodajalnah dm pri naslednjem nakupu uveljavite
10 % popust na celoten nakup do zneska 200 €, pri čemer
vrednost popusta ne sme presegati 20 €.
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Za vsakih dopolnjenih 10 €
vrednosti nakupa, prejmete
točko, ki jo prilepite v vaš
zbirni kartonček.
Za zbranih 5 točk vam podarimo knjižico bonov ugodnosti,
s katerimi lahko izbrane izdelke kupite kar 50 % ugodneje.
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ADESSA MODEN d.o.o., Tržaška cesta 2, Maribor
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TOKO d.o.o., Letališka 3c, Ljubljana
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BTC City Novo mesto
6.3.2009
dvorana B
tel.: 07/ 33 16 169

13:30:49

30%

POPUST
NA VSA
OBLAČILA IN
PREGRINJALA.

8
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Bluza
tgovina TRENDY
cena: 21,50€

Jakna
tgovina TRENDY
cena: 39,90€

Hlače
tgovina TRENDY
cena: 29,50€

Čevlji Aris
tgovina PEKO
cena: 39,90€
Plašč Di Caprio
tgovina VARTEKS
cena: 274,00€
Bluza Di Caprio
tgovina VARTEKS
cena: 35,00€

Krilo Di Caprio
tgovina VARTEKS
cena: 71,00€

Čevlji P. Kozina
tgovina Peko
cena: 59,95€
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Ob dnevu Z
emlje
www.btc-city.com

Fotografska razstava ‘‘Ohranimo okolje’’

22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga po vsem svetu
praznujejo že več kot 30 let.
V družbi BTC nam ni vseeno,
kakšno okolje bomo zapustili
svojim zanamcem. Zato smo
ob tem zasnovali tudi dolgo-

od 2. marca do 22. aprila fotografska razstava z naslovom
»OHRANIMO OKOLJE«. Fotograﬁje za razstavo je prispevala svetovna okoljevarstvena organizacija Greenpeace,
razstava pa nagovarja nujno
zavedanje posledic, ki jih prinašajo podnebne spremembe,
ter ozaveščanje vseh prebivalcev o našem odgovornem odnosu do okolja in narave.
MESTO, s katerim želimo posebno skrb nameniti ohranjanju čistega okolja, čiste vode
in čistih gozdov ter učinkoviti
rabi energije.

ročni projekt, ki smo ga poimenovali ZELENO JE MOJE

Posledice, ki jih prinaša sodoben način življenja, se kažejo v
podnebnih spremembah, dvigu povprečne globalne tem-

10x mio točk
zaslon občutljiv
na dotik

Ločljivost 10 mio točk, 7,6 cm LCD zaslon občutljiv na dotik, 3x optični
zoom. Funkciji ročnega pisanja beležk in risanja, samodejno izbiranje
scen, visoka občutljivostjo ISO, hitro retuširanje, napredne tehnologije
za fotografiranje portretov in preprečevanje zameglitve.

199,99 €
BIG BANG NOVO MESTO | BTC, Ljubljanska 27 | Tel: 07/393 52 00 | Ponudba velja od 06. 03. 2009 do
prodaje zalog | Cene so v € in vsebujejo DDV | Tiskarske napake niso izključene.

BIG BANG trgovina in storitve d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana

Digitalni fotoaparat
Nikon Coolpix S230

perature, poplavah, sušah ...
V BTC CITY Novo mesto je

Vabimo vas na ogled razstave
v dvorani A našega nakupovalnega središča.

www.btc-city.com
VARTEKS trade d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana

TUDI SPOMLADI
OBLEČEMO ŠPORTNIKE
VSEH GENERACIJ!
ILIRIJA M TRADE d.o.o., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana

TRGOVINA Z OBUTVIJO

BTC City Novo mesto
dvorana B
07/33 16 128

Janja Retelj s.p., Cesta brigad 26, Novo mesto

AKCIJSKE CENE
spomladanskih
modelov
iz prejšnjih sezon!

kovček
RONCATO

78,00 €

6,99 €

9,99 €
- 50%

39,00 €

BTC City, dvorana B

Velika izbira moških, ženskih in
otroških oblačil ter jeans hlač!

ODESSA obutev za dekleta in fante
11

FAN SPORT d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana

ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža

55 LET BTC-ja

16. marca pred natanko 55 leti je bilo na obrobju Ljubljane, na
območju današnjega BTC Cityja, ustanovljeno podjetje z imenom Centralna skladišča.
Takrat se je začela pisati
zgodba mesta, ki smo ga
mnogo pozneje poimenovali Malo mesto velikih nakupov. V dobrih
petih desetletjih se je v
malem mestu spremenilo marsikaj, vseskozi pa
je ostajala le ena vizija –
vizija razvoja.

www.rasica.si

2AICA 0OINT DOO :G 'AMELJNE   ,JUBLJANA MARTNO  &OTO !LJOA 2EBOLJ

Trgovina Rašica Novo mesto
Ljubljanska cesta 27, BTC
07 332 29 59

VARTEKS trade d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana

V Svilanitu vam z veseljem predstavljajo novost, ki vam bo olajšala
večno zadrego pri obdarovanju.
Na tekstilne izdelke, kupljene v njihovi trgovini,
vam bodo po vaši želji za različne priložnosti
(praznike, rojstne dneve, poroke, sveti krst, obletnice) izvezli poljubna imena, letnice, inicialke.
Izbirate lahko med različnimi tipograﬁjami, ki so
predstavljene v Svilanitovem katalogu, in si ogledate tudi primere izdelanih vezenj.
Za več informacij so vam na voljo prodajalke v
trgovinah Svilanit po vsej
Sloveniji, ki vam bodo podrobneje predstavile vse
možnosti.
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je po že
vezen
lji

www.btc-city.com

BTC City Novo mesto

 CD plošče
 rabljeni in novi instrumenti
 metal oblačila in dodatki
 razne revije, mesečniki
ter tednik Kmečki glas.
 Novost v ponudbi: KNJIGE

Svež kruh, burek, pecivo, zavitki, rogljiči ...
Delovni čas:
ponedeljek - petek
600 - 2200
sobota
600 - 1900
nedelja
800 - 1400
AROMA.SI d.o.o., Glavni trg 27, Novo mesto

Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana
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www.btc-city.com
KEMIJSKI
SIMBOL ZA
KOBALT

NEKD. AMER.
BOKSAR
(MUHAMMAD)

ŠPANSKI
FILMSKI
IGRALEC
(FRANCESCO)

SOSESKA

TESTENINA
OBROČASTE
OBLIKE Z
MESNIM
NADEVOM

PURGATORIJ

SOVRAŠTVO,
NEJEVOLJA

DRŽAVA, KI JI
VLADA CAR
---------------------ODMOR

SESTAVIL:
PETER UDIR

POLAROIDNA
VODA,
ALEKSANDRIJKAMERA
NASIČENA Z
SKI ŠKOF Z --------------------OGLJIKOVIM
VZDEVKOM LESEN POKRIT
DIOKSIDOM,
VELIKI
HODNIK NA
SIFON
ALPSKI HIŠI

NAGRADE:
1 x KNJIGE Založbe Karantanija
po izbiri v vrednosti 40 €,
podarja Založba Karantanija

ST. NAROD NA
PIRENEJSKEM
POLOTOKU
--------------------TOVARNA V
CELJU

STARA
NORDIJSKA
EPSKA
PRIPOVED

1 x NAHRBTNIK Champion
v vrednosti 25 €,
podarja ILIRIJA M TRADE

GRŠKI VELIKAN, SIN GAJE
--------------------PLOD
GOJENEGA
KOSTANJA

POSUŠENA
TRAVA DRUGE
KOŠNJE

PISAVA S
KLINASTIMI
ZNAKI V MEZOPOTAMIJI

GESLO
SINJSKA VITEŠKA IGRA
--------------------MASTNA, V
VODI NETOPNA TEKOČINA

GLAVNO
MESTO
TURČIJE

SIMBOL ZA
VOLTAMPER

MAKEDONSKO
KOLO
ULTRAKRATKI
--------------------VALOVI (krat.)
NAŠ KANTAVTOR (IZTOK)

2 x DARILNI BON
v vrednosti 20,00 €,
podarja BTC City Novo mesto
1 x MINI NAHRBTNIK Champion
v vrednosti 18 €,
podarja ILIRIJA M TRADE

D. PRITOK RENA V AVSTRIJI
-----------------------DELAVEC V
JEKLARNI

KUPON KUPON KUPON

OLJČNI NASAD
--------------------PRIZORIŠČE,
BORIŠČE

IZNAJDBA

PREIZKUS
ALKOHOLIZIRANOSTI

KEM. SIMBOL
ZA NOBELIJ
--------------------SAKSONCI

IZVAJANJE
CIKLA

EKSOTIČNA
ŽIVAL ALI
RASTLINA
--------------------UŽITNI DEL
RASTLINE

VRSTA
MEŠANE
SOLATE

KESANJE

ŽIVALSKE
USTNICE
--------------------BLATNIK,
ANDREJ

OPIS
BOJNEGA
POHODA

KDOR JE USPOSOBLJEN
ZA DELO Z
RADARJEM

ANABASIS - opis bojnega pohoda;

ATANAZIJ - aleksandrijski škof z vzdevkom Veliki;

RABAL - španski igralec (Francesco);

Pravilno rešeno geslo napišite na kupon in ga najkasneje do 20. aprila 2009 pošljite na naslov:
BTC d.d. Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto, s pripisom - NAGRADNA
KRIŽANKA. O nagradah bodo nagrajenci obveščeni po pošti.

ROJAL, Tomo Avbar s.p., Pod vinogradi 7, Straža

Izdajatelj: BTC d.d. Ljubljana, Šmartinska 152, Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska 27, Novo mesto; Vsebinska zasnova in oblikovanje: HORUS založništvo, Ljiljana Udir s.p., Novo
mesto; Lektoriranje: Kristina Pučnik; Tisk: Delo TČR d.d., Brnčičeva 31, Ljubljana; Distribucija: Pošta Slovenije d.o.o.; Naklada: 20.000 izvodov; Vse cene so v evrih in vsebujejo DDV.
Akcije veljajo v času razprodaje oz. do razprodaje zalog. Za morebitne napake v tekstih ali cenah izdelkov se opravičujemo. Slike so simbolične.
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PS Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana

Praznujmo skupaj
McKINLEY

Pohodniški čevlji Hallback

Nizek pohodniški čevelj za manj zahtevne
pohodniške ture ali prosti čas, zgornji del
kombinacija mrežice in usnja, vodoodbojna
membrana DRY PLUS, podplat iz nedrseče
gume, moški ali ženski model.



  
  

39,95
EUR



  
  

59,95
EUR

Nahrbtnik Limited Edition XXV 30

Pohodniška jakna Limited

Nahrbtnik iz posebne kolekcije ob 25-letnici znamke
McKINLEY. Ima dva stranska žepa, zgornje pokrivalo,
možnost pritrditve pohodnih palic, odsevniki, prevleka
proti dežju, prostor za vodni meh.

Material softshell, DRY PLUS, 96 % poliester,
4 % elastan

Vsestranski pohodni nahrbtnik z izredno
zračnim in zato hitro sušljivim hrbtiščem.

Material 210D Nylon Diamond RS. Prostornina 30 l.
Teža: 1000 g

* Blagovna znamka McKINLEY je na voljo izključno v
prodajalnah INTERSPORT v Sloveniji.

w ww.mckinley.eu

Lahka pohodna jakna, ki vas bo ščitila
pred vetrom, z dvema stranskima žepoma
z zadrgo in vrvico v pasu, različne barve,
moška ali ženska



  
  

49,95
EUR

