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Oferta – strój reprezentacyjny dla PZOS
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Koszulka Biederman™ Forest 12 - do BnO z zamkiem
Koszulka z krótkim rękawem z zamkiem i stójką – na dole
po bokach „rozcięcia”. Przód i rękawy wykonane z
oddychającej dzianiny poliestrowej. Plecy wykonane z
przewiewnej wytrzymałej dzianiny – splot siatkowy.
Sublimacja na całości produktu.
FASON:
DAMSKA
MĘSKA

102,00 zł
108,00 zł

MATERIAŁ:
PRZÓD + RĘKAWY: tkanina poliestrowa – oddychająca - COOLMAX Active,
TYŁ: wytrzymała siatka - poliester,

Spodnie Biederman™ Forest - ¾ do BnO z kieszonką
Spodnie do BnO – długość za kolano. Spodnie wykonane z dwóch
trzech rodzajów poliestru – wytrzymałej przewiewnej dzianiny
typu dederon – oraz rozciągliwego oddychającego poliestru oraz
dzianiny typu siatka. Sublimacja częściowa na kolorowych
wstawkach i nogawkach (przód
i tył) – podstawowy kolor dederonu – czarny, czerwony,
niebieski. Z tyłu kieszonka na zamek.
FASON UNISEX 110,00 zł

Podkolanówki BiedermanTM do BnO
Podkolanówki do BnO – wykonane z wytrzymałego poliamidu koloru czerwonego.
Rozmiar – S- XL – 35 zł
Stopa wykonana jest z włókna Prolen Siltex:
 przędza wzbogacona o jony srebra
 wykazuje właściwości antybakteryjne
i antygrzybiczne
 zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów
 szybko schnie
 odprowadza wilgoć na zewnątrz
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Koszulka Biederman™ Race - do sprintu
Bardzo lekka tkanina oddychająca – poliester
– COOLMAX Active – krój typu „bokserka”
Sublimacja na całości produktu
FASON:
DAMSKA
MĘSKA

69,00 zł
76,00 zł

Spodenki Biederman™ Race - do sprintu
Krótkie spodenki do sprintu z kieszonką z tyłu na zamek. Sublimacja – na całości, materiał poliester +

elastan, kieszonka na zamek – krój UNISEX
FASON UNISEX - 100,00 zł
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Dres reprezentacyjny Biederman™
Bluza dresowa rozpinana z przedłużonym mankietem z
lycry z otworem na kciuk. Z przodu – 2 kieszenie.
Z przodu przy zamku oraz na plecach – taśma
odblaskowa – poprawiająca widoczność. Zamki
rewersowe typu klick.
FASON unisex - 222,00 zł

Spodnie dresowe z nogawkami rozpinanymi
od kolana – zamki rewersowe typu klick.
Nad kolanem odblask. Z przodu 1 kieszonka. Przód
wykonany z tkaniny poliestrowej z możliwością
całościowej sublimacji. Tył spodni wykonany z lycry duży komfort użytkowania.
FASON unisex – 175,00 zł

Dres spełnia wymogi zarówno stroju reprezentacyjnego jak i stroju do treningu.
Materiał:
Poliester (mikrofibra) - uniwersalna, oddychająca i przyjemna w dotyku tkanina, charakteryzuje
się wysoką trwałością oraz wytrzymałością
Lycra jest to niezwykle elastyczna tkanina wysokiej jakości. Charakteryzuje się rozciągliwością we
wszystkie strony, specyficznym błyskiem oraz miękkością. Jej splot zapewnia wytrzymałość oraz
odporność na zabrudzenia
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