
Följ oss på Facebook
facebook.com/SportringenKristianstadHassleholm

Självklart fi nns vi på Instagram
@sportringen.kristianstad

Sport-Åke AB Kristianstad grundat 1949

OBS! Extra öppet Kristi himmelsfärdsdag torsdag 21/5 

• C4 Shopping 11-16 • Härlöv 11-15

Vi hälsar sommaren välkommen. Äntligen får vi njuta av 
sommarsäsongen och ljummiga sköna sommarkvällar.

Vi bjuder på specialpriser på den lättare sommargarderoben.

799.-
REK.PRIS 999:-

Skechers.tjej/dam.
   

Keen.
Sid 3 Sid 5 Sid 7

För dig som är eller blir 
medlem hos oss!

C4 Shopping 
Mån-fre 10-18, Lördag 10-17, Söndag 11-16

Härlövs Handelsområde
Mån-fre 8-18, Lördag 10-16, Söndag 11-15

Öppettider under Coronapandemin: 

Ecco TerraCruise
Ecco walkingsko med ovandel i nät vilket gör skon 
luftig och bekväm på våren/sommaren. Stötdämpande, 
anatomisk mellansula. Herr & dam.

••  För varma trötta fötter
••  Anatomiskt uppbyggd mellansula
••  Luftig ovandel i nät
••  Eccos storsäljarer under våren och sommaren
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på foten.

Ecco Sandal
Äntligen är den här! Eccos nya sandal med extra bred läst som 
dessutom är justerbar i bredd för att passa alla fötter. Anatomiskt 
uppbyggd fotbädd. Heldämpad sula under foten. Justerbar i både 
bredd och längd. Herr och dam.

Cruz Sandal
Nätt och smidig damsandal med tunnare remmar. 
Anatomiskt uppbyggd fotbädd och dämpad 
mellansula. Damstorlekar.

799.-
REK.PRIS 999:-

299.-
REK.PRIS 499:-

ecco är unikt.
Sann passion är viktigt för att göra bra 
skor. Redan från de första skisserna runt 
om i världen tillämpas största möjliga 
uppmärksamhet på detaljer och kvalitet. 
Ecco är unika i branschen, de gör läder 
på deras egna garverier och producerar 
skorna på deras egna fabriker. Den
globala familjen av anställda, som 
representerar över 50 nationaliteter, 
är livskraften bakom deras produkter. 
Design, utveckling, produktion och
detaljhandel - Ecco tar ansvar hela 
vägen.

Ecco Andes Sandal
• Anatomiskt uppbyggd
• Heldämpad sula
• Antibakteriell fotbädd
• Fantastisk passform

999.-
REK.PRIS 1199:-

Sveriges bästa och mest 
sålda sandal?

Cruz Cork sandal
Tidlös badsko med anatomisk fotbädd.  Korksula 
för bättre komfort. Finns i fl ertal färger och 
modeller. Storlek 36-47.

299.-
REK.PRIS 599:-

För dig som är eller blir 
medlem hos oss!
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fotriktigt.

Keen Targhee III OT Sandal
Klassisk skinnsandal med justerbara velcrolås 
över fot och häl. Ovandel i vattenavvisande 
premiumläder. Snabbtorkande foder. Heldämpad 
mellansula som är förstärkt i hålfoten. Herr.

Keen Solr
Lättviktig sandal med heldämpad mellansula 
för bästa komfort. Snabbtorkande och 
vattenavvisande. Yttersula i Aq

Keen Terradora II
Smidig sportsandal för dam med heldämpad 
mellansula för maximal dämpning och komfort. 
Snabbtorkande och vattenavvisande. Vadderade 
remmar som minimerar risken för skav. Dam.

999.-
REK.PRIS 1099:-

999.-
REK.PRIS 1099:-

899.-
REK.PRIS 999:-

Keen är unikt.
Keen är ett amerikanskt varumärke från
Origon i USA, som lanserades 2003 och 
blev en revulution inom skoindustrin 
med äventyrssandalen Newport. 
Keen gör ergonomiska och fotriktiga 
skor med extra breda läster och med 
generös tåbox. Keen har extra bra grepp, 
stabilitet och stöd i sin sulkonstruktion. 
Kunder som en gånga har börjat 
använda Keen har svårt att tänka sig 
någon annan skomodell i framtiden. Du 
får inte missa chansen att prova ett par 
Keen skor/sandaler.

Keen H2 Venice/Newport
• Heldämpad sandal med anatomisk fotbädd
• Extra bred tåbox och förstärkt skydd för tårna
• Ovandel i vattentåligt material som torkar snabbt
• Snabbsnörning. Herr & dam.

1199.-
REK.PRIS 1299:-

Problemlösaren för den 
bredare foten

För dig som är eller blir 
medlem hos oss!



Jeansshorts Stretch
Snygga jeansshorts i många olika färger 
och tvättar. Ett måste för sommaren! 
Storlek S-XL.

North Bend Stretchshorts
Chinosinspirerande shorts för kille. Med 
rymliga fi ckor fram och bak. Stretchigt 
bomullsmaterial. Stl S-XXL.

North Bend Badshorts/Träningsshorts
Badshorts/Träningsshorts i ett 
snabbtorkande material med sidofi ckor, 
justerbar midja och innerbyxa i mesh. 
Flertal fäger. Storlek S-XXXL.

North Bend funktionsshorts
Längre modell av short i funktionsshorts 
som andas. Två benfi ckor. Vind och 
vattenavvisande. Stl S-XXL.

North Bend active shorts
Shorts i fukttransporterande stretchmaterial. 
Rymliga fi ckor i sidan med dragkedja och 
justerbar midja. Stl S-XXXL.

299.-
REK.PRIS 399:-/499:-

199.-
REK.Pris 399:-

399.-
REK.PRIS 599:-

149.-
REK.Pris 199:-
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kille / herr.

Snygg, dressad bomullspiké

Spara 100:-

Champion Dressad Piké
Mycket klädsam, snygg dressad piké 
som passar i alla 
sammanhang. 100% bomull. 
Storlek S-XXL.

199.-
REK.PRIS 299:-

99.-
REK.PRIS 199:-

OBs! 
Max 2 

byxor/kund

Endurence Badsko
Unik badsko, som tack vare sin ”soft” fotbädd 
och sin anatomi är en dröm för de som har behov 
av att ha maximal avlastning vid hård underlag. 
Storlek 39-46.

199.-
REK.PRIS 299:-

För dig som är eller blir 
medlem hos oss!
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tjej / dam.

499.-
REK.PRIS 599:-

249.-
REK.PRIS 399:-

Icepeak Bedra byxkjol
Succékjolen från Icepeak. Snyggt 
dressad med en fantstisk passform. 
Flertal färger.

North Bend Summershorts
Jeansinspirerade tjej/damshorts med 
rymliga fi ckor fram och bak i ett mjukt 
och stretchigt bomullsmaterial. 
Storlek 34-44

Cutter&Buck Dampiké
Snyggt dressad piké för tjej/dam i mycket 
hög kvalitet. Rund hals. Sprund med knappar. 
Kortärmad. Ribbstickning vid ärmar.

199.-
REK.PRIS 499:-

Köp 2 Tjejtoppar för 150.-

Köp 2 betala för 1

North Bend Tjejtopp
Fräscha T-shirt/toppar för 
dam/tjej i mjuk behaglig 
bomullsjersey. Flertal 
moderiktiga färger.För dig som är eller blir 

medlem hos oss!

OBs! 
Max 2 

byxor/kund

North Bend 3/4 byxa
Tjej/dam 3/4 byxa i skön luftig 
bomull/polyester. Finns i marin och 
sandfärgad. Storlek 36-46.

299.-
REK.PRIS 399:-

REK.PRIS 149:-/st
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kul på hjul.

Cruz Soft inlines
Perfekt för träning, motion och nöjesåkning. 
Smidig stabil sko. Aluminiumskena,  Abec 7 lager 
och 86 mm hjul. Storlek 36-47.

999.-
REK.PRIS 1799:-

399.-
REK.PRIS 799:-

249.-
REK.PRIS 449:-

Rezo justerbar inlines
Inlines för nybörjare med stabil sko och 
smidiga lättjusterbara spänne. Ställbar i 
tre storlekar. 26-30, 31-35 och 36-40.

Rezo 3-pack Skydd
Extra kraftigt skydd för knä, armbåge 
och handledsskydd. Junior/senior.

Cruz Justerbar inlines
Stabil förstärkning kring en mjuk sko med karborr 
för bästa stöd. Aluskena Abec 7 lager. 76 mm hjul. 
Justerbar i 3 storlekar. 31-34, 35-38, 39-42.

599.-
REK.PRIS 999:-

För dig som är eller blir 
medlem hos oss!
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om foten får önska.

799.-
REK.PRIS 899:-

699.-
REK.PRIS 899:-

799.-
REK.PRIS 999:-

699.-
REK.PRIS 899:-

Skechers. En dröm för foten för dig som har bekymmer med belastningsproblem. 
Skechers är ett amerikanskt varumärke från Kalifornien som grundades 1992. Skechers är ett av de 
ledande varumärken inom skoindustrin och levererar skor av hög kvalitet. Man jobbar med superlätta 
yttersulor. Anatomiskt uppbyggda för bästa fotkomfort samt foam innersulor för att minska trycket under 
foten vilket ger en fantastisk komfort.

Sketchers Track Walkingsko
Superlätt vikt. Specialinläggssula under foten för att avlasta  
trycket från foten. Stickad ovansida utan sömmar ger maximal 
komfort och passform. Herrstorlekar.

Sketchers Flex Walkingsko
Superlätt vikt. Specialinläggssula under foten för att avlasta  
trycket från foten. Stickad ovansida utan sömmar ger maximal 
komfort och passform. Färg svart och vit. Damtorlekar.

Sketchers Ultra Flex Walkingsko
Succémodellen från Skechers med slipInovandel, så man slip-
per snörning. Superlätt vikt. Specialinläggssula under foten för 
att avlasta  trycket från foten. Stickad ovansida utan sömmar 
ger maximal komfort och passform. Damtorlekar.

Sketchers Go Walk Walkingsko
Superlätt vikt. Specialinläggssula under foten för att avlasta  
trycket från foten. Stickad ovansida utan sömmar ger maximal 
komfort och passform. Färg svart och vit. Damtorlekar.

För dig som är eller blir 
medlem hos oss!

För dig som är eller blir 
medlem hos oss!

För dig som är eller blir 
medlem hos oss!

För dig som är eller blir 
medlem hos oss!



månadens bästa.

Vi scannar GRATIS av dina fötter och i 
ett specialdesignat dataprogram läser 
vi av belastningspunkterna under 
foten. Detta leder oss sedan fram till 
vilken sko och inläggssula som bör 
användas.

Hos oss har du alltid öppet köp i 30 
dagar från och med köptillfället. Det 
är viktigt för oss att du ska känna dig 
trygg med ditt köp från någon av våra 
butiker.

Vi har en stor passion för att hjälpa 
människor till ett aktivare liv. Vi vill 
hjälpa dig att lyckas med dina mål på 
fritiden, vare sig du är elit eller vanlig 
motionär. Hög kunskap och god service 
är våra ledord. Välkommen in!

Följ oss på sociala medier och ta del av 
de senaste nyheterna, tävlingarna och 
tipsen från sportens värld.

Öppettider C4 Shopping: Måndag-fredag 10-20, Lördag 10-18, Söndag 10-18
Öppettider Härlöv: Måndag-fredag 8-18, Lördag 10-16, Söndag 11-16

Sport-Åke AB Kristianstad grundat 1949

FOTSCANNING ÖPPET KÖP KUNSKAP/SERVICE SOCIALA MEDIER

Asics Gel Running/Walkingsko
Omtyckt modell tack vare sin fantastiska passform. 
Heldämpad sula för bästa stötupptagning. Stickad ovansi-
da. Extra förstärkt och uppbyggt hålfotsstöd. Snygg klassisk 
design. Herr- och dam.

För dig som är eller blir 
medlem hos oss!

699.-
REK.PRIS 899:-

Vi har fått försäljningsrätten till  Sandnäs cyklar i Kristianstad!
Klassiska stilrena vardagscyklar för dig som vill cykla upprätt och bekvämt!Klassiska stilrena vardagscyklar för dig som vill cykla upprätt och bekvämt!

• 28” klassisk damcykel 7-växlad 
• Shimano Nexus växel som regleras i handtaget
• Ramstorlek 51 cm passar längd ca 160-185 cm
• Fotbroms och handbroms
• Aluminiumram
• Korg fram och kjolskydd bak
• Belysning fram och bak
• Godkänt lås
• Vikt 17,8 kg
• Färg: Svart, Vit

4999.-
REK.PRIS 5999:-

Sandnäs Fårö 7-växlad

För dig som är eller blir 
medlem hos oss!

Spara 
1000:-

Sandnäs cyklar säljes i butiken 
på C4 Shopping i Hammar! 

Tenson Allvädersset
Regn- och allvädersställ från Tenson med hög vattenpelare och 
mjukt smidigt material. Membran som andas. Lika användbart som 
fritidsjacka såväl som allvädersställ. Flertal färger. Herr och dam. 699.-

REK.PRIS 1199:-
.-

För dig som är eller blir 
medlem hos oss!


