
1. Batohy
A. varianta
Ergonomický batoh v městském stylu ideální pro sport
Vysoká hustota materiálu Polyester 600D
Vnitřní přihrádka pro uložení tabletu nebo vodního vaku s přístupem pro sluchátka nebo hadič-
ku na vodu
Ergonomické ramenní popruhy
Polstrovaný zadní panel ,BR>2 boční kapsy
Nastavitelné pásy a hrudní popruhy
Rozměry: 45 x 25 x 18 cm
Objem: 21 l
Cena: 700,-

B.varianta
100% Polyester 600D; 450 g.
3 komory na zip, jedna z nich polstrovaná vhodná pro tablet či notebook do velikosti 15"
Polstrované horní ucho
Polstrované ergonomické ramenní popruhy a záda
Možnost nasunutí na výsuvnou rukojeť u kufru
Rozměry: 30 x 43 x 15 cm
Objem: 21 l
Cena: 700,-

C. varianta
pytel na záda - černý s logem klubu
- cena 150,- Kč

D.varianta
- batoh na záda bez polstrování, společný vak na hokejku, 
   obuv i oblečení
- velikosti (výška batohu) jsou 123 cm , 116 cm , 106 cm, 96 cm
- cena cca 1.600,-  až 1.800,- Kč

2.  Láhve
-černá láhev + logo klubu
- 0,5l  - 100,- Kč

3. Teplákové soupravy FLUX
- mikina bez kapuce 1.030,- Kč
- tepláky 910,- Kč

4. Teplákové soupravy Hoodie cotton / bavlna
- mikina ------,- Kč 
- tepláky ----- Kč

zatím nejsou k dispozici
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5. Kšiltovky 
A. varianta
100% Bavlna kepr; 155 g.
5 panelů, laminovaná
Možnost nastavení velikosti se zapínáním na suchý zip
- černá /oranzová /bílá barva, logo klubu

B.varianta
100% Bavlna kepr, síťovina Polyester; 255 g.
Čepice trucker s plochým kšiltem
6 panelů, laminované
Polyesterová síťovina
Bavlněné potítko
Nastavitelná pomocí plastové přezky

- cena 350,- Kč ( vyšité logo) 
- černá /bílá barva, logo klubu
 
6. Trička bavlněná, značka Fruit of the Loom
- cena 310,- Kč za kus, dětské 280,- Kč
-černé s bílým lemem a bílé s černým lemem, s nápisy pouze na přední straně 
- rozměry dospělé  velikosti:

- rozměry dětské velikosti (dětská trička nemají lemy, jsou buď čistě bílé nebo černé):

7. Trička sportovní, polyester
- cena 310,- Kč za kus
- oranžová nebo černá barva, malé bílé logo klubu na prsou
- na ukázku v kanceláři
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Sizes  Width*  Length**
S  45.5   67.5
M  48   70
L  53   72.5
XL  58.5   75
2XL  63.5   77.5
Tol 2.5 2.5
*Measure across garment 1cm down from armholes
**Measure from highest point of shoulder to bottom edge of garment

Sizes  Width*  Length**
1-2  31   38
2-3  33   41
3-4  38   45
5-6  40.5   50
7-8  43  55
9-11  46   60
12-13  48.5   65
14-15  53.5   72
Tol 2.5 2.5
*Measure across garment 1cm down from armholes
**Measure from highest point of shoulder to bottom edge of 



8. Silikonové náramky
- šířka 12 mm
- 30 Kč 
- design dle aktuální nabídky

9. Klíčenky
- tvar dresu
- 90,- Kč 
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