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Nabídka oddílových souprav 2017

TIRO 17 PRESENTATION BUNDA











materiál climalite® odvádí vlhkost od pokožky
přední kapsy na zip
zapínání na zip včetně kapuce
raglánové rukávy, vroubkované manžety a lem
barevné bloky
V pračce prát ve studené vodě, nebělit, nesušit v sušičce,
žehlit na nejnižší stupeň & nečistit chemicky
úzký střih
úplet s jednoduchou vazbou, 100% polyester
barevné provedení černo-bílé, viz obrázek
Velikosti
o Dětské – 116, 128, 140, 152 164
o Dospělé – XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

TIRO 17 WOVEN KALHOTY








materiál climalite® odvádí vlhkost od pokožky
přední kapsy s lemováním
elastický pas se stahovací šňůrkou
praktické zipy u kotníků
100% polyester, ripstop, 100g
barevné provedení černé, viz obrázek
Velikosti
 Dětské – 116, 128, 140, 152 164
 Dospělé – XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
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 sonkal@taekwondo.cz
htp://www.sonkal.cz
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Informace:





Bunda bude potištěna na zádech oddílovým logem a názvem, doplněno o nápis TAEKWONDO, tisk bude v reverzních barvách. Na přední straně bude oddílové logo
Kalhoty budou potištěny oddílovým logem v úrovni kapsy.
Nabízen je pouze komplet!
Je možno kombinovat libovolně velikosti pro bundu a kalhoty!

Cena:


Členové oddílu si soupravu mohou zakoupit za zvýhodněnou cenu 1.000 Kč (bunda a
kalhoty). Katalogová cena je 2698 Kč pro dospělé velikosti, oddílová cena bez potisku je 1620
Kč!

Možnost vyzkoušení:



V průběhu září bude možno vyzkoušet velikost v průběhu tréninků na Černé Mostě (úterý a
čtvrtek 17:00 – 20:45)
K dispozici budou velikosti:
 Dětské – 128, 140, 152 164
 Dospělé – XS, S, M, L, XL, XXL

Způsob objednání:





Uhradit cenu 1000 Kč – hotově na tréninku
Uvézt objednávané velikosti bundy a kalhot
Termín uzávěrky objednávek je 8. října
Dodání bude do cca měsíce od uzávěrky
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