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Екстрем спорт е добре познат и утвърден близо 13 години 

специализиран магазин за спортни стоки и туристическа 

екипировка и един от първите он-лайн магазини в страната. 

По настоящем е представен с два физически магазина – 

Аутдор магазин Екстрем и Скейтшоп Екстрем. 

В желанието си да бъде полезен в насърчаването на повече 

хора да прекарват свободното си време сред природата, 

екипът на Аутдор магазин Екстрем участва като организатор 

и съорганизатор на редица туристически и спортни прояви, а 

също и осигурява качествена и надеждна екипировка на 

изявени спортисти и активни планинари. 

RFC 2013
Участниците от Българския отбор в RFC 2013 в Малайзия - 

най-тежкото оф-роуд състезание в света, целенасочено 

провеждано в дъждовния сезон под сводовете на 

тропическата джунгла в Малайзия, бяха снабдени с 

водоустойчиви якета и панталони Mac in a Sac. 

CHAMPIONS FACTORY BIKE PARK 

За официалното откриване на парка за планинско 

колоездене Чемпианс Фактори байк парк "Рилски езера", 

рекордьорът по Гинес Костадин Маргин Босия пробяга 

състезателното трасе за DH бос, с колело на рамо, екипиран 

от нас с два екипа на Kilpi.

SAMB BY HUSKY @ MONT BLANC
При обиколката на най-високия алпийски връх Монблан, 
фотографът Ник Чалдъков се довери на предоставеното от 
нас яке Samb на Husky. 

В стремежа си да мотивира все повече хора да водят по- 
здравословен начин на живот близко до природата, екипът 
на Аутдор магазин Екстрем предприе инициатива за участие 
в музикални фестивали и фестивали на здравето, които 
събират на едно място много млади хора с изграждането на 
TENT CITY HUSKY съпроводено с Уъркшоп "Как да разпънем 
палатка". По време на Уъркшопа участниците могат да 
получат и полезни съвети на тема  "Подходяща екипировка 
за безопасен планински туризъм и къмпингуване".



Екстрем спорт е ексклузивен дистрибутор за България и Румъния на туристически и ловни обувки на 

словенската фирма ALPINA и ролери, ролкови кънки, зимни кънки, скейтбордове, лонгборди и тротинетки на 

чешката фирма TEMPISH. Екстрем спорт е ексклузивен дистрибутор за България на палатки, спални чували, 

самонадуваеми шалтета, раници, туристически облекла на чешката фирма HUSKY, KILPI – Чехия - ски и аутдор 

якета и панталони, MAC IN A SAC – Ирландия – летни водоустойчиви якета и панталони, ролкови кънки Rio 

Roller и SFR, NORDHORN – Полша – ски и аутдор чорапи, LHOTSE – Франция – ски очила и каски, зимни шапки и 

ръкавици, ALPINE PRO -Чехия – туристически и ски облекла, трекинг сандали. 

От 6 години екипът на Екстрем спорт организира Ролерфестове, Уъркшопи с уроци по ролери и ролкови кънки и 

Кънкифестове (на зимни кънки по ледените пързалки) в различни локации в страната – Русе, София, Бургас, 

Варна, Пловдив и т.н.  Събитията са насочени към всички любители на тези спортове, без ограничение във 

възрастта.  Целта е да се популяризират скейт спортовете сред малки и големи, като начин за здравословно и 

приятно прекарване на свободното време, да се мотивират подрастващите да прекарват по-малко време пред 

монитор, да се развиват социалните контакти между младите хора и не на последно място - да се насърчава 

тяхното желание за спорт и развитие на двигателната им култура.

HUSKY 

HUSKY е популярна и наложена на европейския пазар чешка 

фирма, производител на палатки, спални чували, 

самонадуваеми шалтета, раници, специализирани облекла за 

спорт, летен и зимен туризъм, аксесоари за къмпинг. 

Палатките HUSKY са с двуслойна конструкция, олекотени, 

просторни, лесно се разпъват и прибират, с висок воден стълб, 

с два входа за идеално проветряване в горещите летни дни и 

по-комфортна употреба, с мрежи против комари. 

Произвеждат се палатки в различни линии, според 

предназначението им за употреба – при екстремни условия, 

фамилни, ултралеки, за риболов и т.н. Висококачествени, 

изработени от внимателно подбрани технологични материали, 

палатките HUSKY имат редица предимства. 

HUSKY предлага голямо разнообразие от спални чували в 

различни температурни диапазони. От най-лекия чувал MIКRO 

, тежащ само 600 г до сигурната защита до -28°C  на спалния 

чувал ANAPURNA.   



TENT CITY HUSKY  
TENT CITY HUSKY се изгражда с цел да мотивира повече 
хора да водят по-здравословен начин на живот близко до 
природата. 

В „Градчето на HUSKY“ посетителите ще имат възможност да 
разгледат около 10 модела от различни линии разпънати 
палатки HUSKY, както и да се запознаят с техните 
характеристики. 

На посетителите ще бъдат представени и други артикули от 
продуктовата гама на HUSKY като спални чували, 
самонадуваеми шлтета, раници и други. 

WORKSHOP
Уъркшоп "Как да разпънем палатка", в който участниците ще 
бъдат запознати: 
- как да подберат подходящо място за разпъване на палатка 
- как да разпънат палатка правилно и стабилно 
- как да сгънат палатка правилно 
- как да изберат подходящата палатка 
- как да съхраняват правилно палатка 
По време на Уъркшопа участниците могат да получат и 
полезни съвети на тема  "Подходяща екипировка за 
безопасен планински туризъм и къмпингуване". 

TOMBOLA
Всички посетители на  TENT CITY HUSKY и участници в 
Уъркшоп "Как да разпънем палатка",  ще имат възможност да 
попълнят талон за участие в томбола с награди, осигурени от 
Аутодр магазин Екстрем.  

PROMO CODE

Всички посетители на фестивал Vola Open Air могат да 
ползват 10% отстъпка до 31.08.2017 г. в двата магазина на 
Екстрем спорт в София - Скейтшоп Екстрем и Аутдор 
магазин Екстрем, както и в електронния магазин 
https://www.extreme-bg.com 

Промо кодът е: Vola2017 и е активен до 31.08.2017 г. 


