Řada produktů BASIC

BASIC hráčský dres UNI AleaBall
BASIC hráčský dres UNI AleaClim
UNI | výběr z nabídky barev | cena bez potisku
BASIC hráčský dres ST AleaBall
BASIC hráčský dres ST AleaClim
ST | sublimační tisk | cena zahrnuje potisk a barevnost bez omezení

280 Kč s DPH
370 Kč s DPH

BASIC hráčské trenýrky UNI AleaBall
BASIC hráčské trenýrky UNI AleaClim
trenýrky se slipem + 30 Kč s DPH

240 Kč s DPH
275 Kč s DPH

425 Kč s DPH
625 Kč s DPH

Všechny produkty jsou dostupné v pánském i dámském střihu a velikostech dle požadavků zákazníka
Nabídka barev UNI a speciﬁkace materiálů:

ALEABALL - 100% POLYESTER
Lehký, měkký materiál, odolný při vysoké zátěži. Možnost využití pro celoroční sportovní aktivity.
bílá

černá

modrá
tmavá

modrá

zelená

červená

žlutá

ALEACLIM - 100% POLYESTER
Funkční materiál vyrobený ze speciálního polyesterového mikrovlákna. Zajišťuje odvod vlhkosti směrem od těla
na vrchní vrstvu výrobku a přináší pocit sucha i při vysoké zátěži organismu. Je použita antibakteriální úprava.
bílá

černá

modrá
tmavá

modrá

zelená

červená

oranžová

žlutá

Řada produktů BASIC

BASIC basketbalový dres UNI AleaBall
BASIC basketbalový dres UNI AleaClim
UNI | výběr z nabídky barev | cena bez potisku
BASIC basketbalový dres ST AleaBall
BASIC basketbalový dres ST AleaClim
ST | sublimační tisk | cena zahrnuje potisk a barevnost bez omezení

270 Kč s DPH
355 Kč s DPH

BASIC basketbalové trenýrky UNI AleaBall
BASIC basketbalové trenýrky UNI AleaClim

255 Kč s DPH
345 Kč s DPH

415 Kč s DPH
510 Kč s DPH

Všechny produkty jsou dostupné v pánském i dámském střihu a velikostech dle požadavků zákazníka

Nabídka barev UNI a speciﬁkace materiálů:

ALEABALL - 100% POLYESTER
Lehký, měkký materiál, odolný při vysoké zátěži. Možnost využití pro celoroční sportovní aktivity.
bílá

černá

modrá
tmavá

modrá

zelená

červená

žlutá

ALEACLIM - 100% POLYESTER
Funkční materiál vyrobený ze speciálního polyesterového mikrovlákna. Zajišťuje odvod vlhkosti směrem od těla
na vrchní vrstvu výrobku a přináší pocit sucha i při vysoké zátěži organismu. Je použita antibakteriální úprava.
bílá

černá

modrá
tmavá

modrá

zelená

červená

oranžová

žlutá

Řada produktů BASIC
BASIC mikina UNI Rasel
BASIC mikina s kapucí UNI Rasel
BASIC mikina celopropínací UNI Rasel
UNI | výběr z nabídky barev | cena bez potisku
BASIC mikina ST Rasel
BASIC mikina s kapucí ST Rasel
BASIC mikina celopropínací ST Rasel
ST | sublimační tisk | cena zahrnuje potisk a barevnost bez omezení
BASIC kalhoty UNI Rasel
UNI | výběr z nabídky barev | cena bez potisku

455 Kč s DPH
525 Kč s DPH
725 Kč s DPH
695 Kč s DPH
770 Kč s DPH
990 Kč s DPH
465 Kč s DPH

sublimační tisk
ST

Všechny produkty jsou dostupné v pánském i dámském střihu a velikostech dle požadavků zákazníka
Nabídka barev UNI a speciﬁkace materiálu:

RASEL - 100% POLYESTER
Materiál se schopností odvádět tělesnou vlhkost na povrch výrobku, odolný i při zátěži.
Zachovává si svůj tvar i barevnost při častém používání i praní.
bílá

černá

modrá

zelená

červená

