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O nas
Przede wszystkim stawiamy na jakość

Istniejemy od 1981 roku...

Od tego czasu zespół doświadczonych, kreatywnych oraz otwartych na nowości ludzi
specjalizuje się w produkcji odzieży i akcesoriów sportowych. Stworzenie gotowego

produktu przechodzi proces od projektu, doboru odpowiedniego materiału,
przez testowanie, aż do produkcji wyrobu końcowego. Dzięki dbałości o szczegóły podczas

każdego z tych etapów, mamy pewność, że nasza odzież nie zawiedzie użytkownika w żadnej sytuacji.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do klubów, organizacji, zrzeszeń, jak również
dla klientów indywidualnych. U nas możesz zaprojektować wysokiej jakości stroje sportowe.

Dla nas każdy projekt jest wyjątkowy...

Our offer is addressed both to clubs, organizations, associations as well as
to individual clients. You can design high quality club sportswear us.

For us each project is unique ...



Koszulka kolarska Pro

Koszulka wykonana z 2 technicznych dzianin. Przód, boki oraz rękawy zostały wykonane z elastycznej, delikatnej Lycry, która idealnie
dopasowuje się do sylwetki nie powodując dyskomfortu w trakcie intensywnej aktywności. Tył wykonany z coolmaxu o drobnej
strukturze gwarantuje odprowadzanie potu, szybkie schnięcie oraz „oddychanie” koszulki. Mankiety rękawów zakończone gumą

z nakrapianym silikonem. Technologia zapobiega podnoszeniu się rękawów ku górze bez powodowania ucisku.

Jersey made of 2 knitwear of technical character. Elastic, delicate Lycra and coolmax materal with fine structure.
The sleeve cuff ends are finished with rubber bands mottled with silicone.
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Koszulka kolarska Tecnico

Zaawansowana technicznie koszulka kolarska dla rowerzystów pokonujących większe dystanse. Zastosowanie 3 różnych 
materiałów pozwoliło na stworzenie koszulki, której odrębne panele w 100% spełniają swoje funkcje. 

Technically advanced cycling jersey for cyclists covering greater distances. The use of 3 different
materials allowed us to create jersey in which separate panels fulfill their functions in 100%.
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Koszulka funkcyjna męska

Koszulka wykonana z paneli funkcyjnych, które tworzone są z 3 różnych dzianin. Przód, rękawy oraz stójka zostały wykonane
z elastycznej, delikatnej Lycry. Materiał ten jest lekki, oddychający, szybko odprowadza wilgoć, pozostawia przyjemne uczucie
chłodu na skórze. Boki wykonano z siatki microfresh odpowiedzialnej za doskonałą wentylację powietrza oraz odprowadzanie

wilgoci. Tył wykonany z materiału coolmax - to gwarancja dobrego odprowadzania potu oraz wysoka oddychalność.

Jersey is made from functional panels constructed from three different fabrics.
Soft Lycra, MicroFresh mesh and coolmax
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Koszulka kolarska unisex

Koszulka kolarska coolmax stworzona z myślą o indywidualistach. Prosty krój zapewnia swobodę
użytkowania oraz jest idealną bazą dla stworzenia niepowtarzalnych projektów graficznych.

Cycling jersey was designed for individualists. Simple cut ensures freedom of use
and constitutes an ideal base for creating unique graphic designs.
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Bezrękawnik kolarski coolmax

Bezrękawnik kolarski coolmax to alternatywa dla tradycyjnej koszulki. Prosty krój zapewnia
swobodę ruchu, a coolmax gwarantuje uczucie świeżości przez cały trening.

Coolmax sleeveless jersey is an alternative to traditional shirts. Simple cut provides
freedom of movement, and coolmax guarantees a feeling of freshness during the workout.
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Koszulka funkcyjna damska

Damska koszulka kolarska o dopasowanym kroju, stworzona dla kobiet, które cenią wysoką jakość użytkowania
i oryginalny design. Zastosowanie materiałów o różnych splotach i elastyczności sprawia, że koszulka

idealnie współgra z sylwetką, a zarazem gwarantuje komfort w trakcie jazdy na rowerze.

Cycling jersey for women with fitted cut, designed for women who appreciate high quality of use and original design.
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Koszulka funkcyjna damska 2.0

Koszulka wykonana z paneli funkcyjnych, które tworzone są z 3 różnych dzianin. Przód, rękawy oraz stójka zostały wykonane
z elastycznej, delikatnej Lycry. Materiał ten jest lekki, oddychający, szybko odprowadza wilgoć, pozostawia przyjemne uczucie
chłodu na skórze. Boki wykonano z siatki microfresh odpowiedzialnej za doskonałą wentylację powietrza oraz odprowadzanie

wilgoci. Tył wykonany z materiału coolmax - to gwarancja dobrego odprowadzania potu oraz wysoka oddychalność.

Jersey is made from functional panels constructed from three different fabrics.
Soft Lycra, MicroFresh mesh and coolmax
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Koszulka kolarska dziecięca

Koszulka kolarska zaprojektowana i stworzona z myślą o najmłodszych kolarzach.
Prosty krój zapewnia swobodę użytkowania. Oddychające włókna gwarantują Twojemu

dziecku komfort termiczny oraz szybko odprowadzają wilgoć na zewnątrz.

Cycling jersey was designed and created for the youngest cyclists.
Simple cut ensures freedom of use. Breathable fibers provide thermal

comfort for child and immediately transport the moisture outside.
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Spodenki kolarskie Pro

Spodenki wykonane z Lycry Shield Endurance 240 g/m2. Zaawansowany krój dedykowany dla najbardziej wymagających kolarzy.
Dół nogawki zakończony mankietem typu grip zapobiega podnoszeniu się nogawki ku górze, jednocześnie

nie powodując ucisku na udo. Spodenki z tzw płaskimi szwami.

Cycling shorts made of Lycra Shield Endurance 240 g/m2. Its advanced cut is suitable for the most demanding cyclists.
The leg finished with a grip cuff which prevents the shorts from rolling up, without pressing on the thigh.
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Spodenki Tecnico męskie

Spodenki techniczne dla długodystansowych kolarzy. Spodenki łączą w sobie dwa rodzaje lycry – gładkiej oraz prążkowanej
dla zapewnienia wyższego komfortu użytkowania. Szelki wykonane z miękkiej i przyjemnej dla skóry siatki.

Technical shorts for long-distance cyclists. Shorts combine the two types of lycra - smooth and
ribbed fabric to ensure higher comfort. Suspenders made of soft mesh which is pleasant to the skin.
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Spodenki kolarskie unisex

Spodenki kolarskie z szelkami dla wymagających sportowców. Dla podniesienia jakości użytkowania zastosowano długodystansową
wkładkę. Mankiet typu grip zapewnia komfort użytkowania oraz zapobiega podnoszeniu się nogawek ku górze.

Panel cut ensures comfort during intense exercise. To improve the quality of use foam long-distance
insert was applied. Grip cuff provides comfort and prevents lithe legs from rolling up.
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Spodenki kolarskie unisex

Spodenki kolarskie bez szelek dla wymagających sportowców. Dla podniesienia jakości użytkowania zastosowano długodystansową
wkładkę. Mankiet typu grip zapewnia komfort użytkowania oraz zapobiega podnoszeniu się nogawek ku górze.

Panel cut ensures comfort during intense exercise. To improve the quality of use foam long-distance
insert was applied. Grip cuff provides comfort and prevents lithe legs from rolling up.
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Spodenki funkcyjne damskie

Spodenki kolarskie wykonane z prążkowanej Lycra Power®, która zapewnia prawidłowe ułożenie mięśni w trakcie wysiłku fizycznego.
Materiał nie rozciąga się jak inne tego typu - tylko i wyłącznie dopasowując się do sylwetki. Lycra Power® odpowiada za utrzymanie

mięśni we właściwym położeniu i współgra z nimi w trakcie wysiłku fizycznego, przez co redukuje szybkie wyczerpywanie się.

Cycling bibshorts made of ribbed Lycra Power® which ensures correct positioning of the muscles during exercise. 
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Spodenki kolarskie dziecięce

Spodenki kolarskie z szelkami dla najmłodszych miłośników kolarstwa. Panelowy krój zapewnia komfort
i wygodę w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego. W modelu spodenek zastosowano minimalną

ilość szwów, aby zapewnić jak najwyższy komfort użytkowania produktu przez dziecko.

Cycling shorts with suspenders for the youngest cyclists. Panel cut provides comfort
during intense physical exercise. This model of shorts has minimal number of seams to

ensure the highest comfort as regards using the product by a child.
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Spodnie kolarskie

Profesjonalne ocieplane spodnie kolarskie idealnie sprawdzą się jesienno-zimową porą. Odblaski na nogawkach
zapewniają lepszą widoczność na drodze, zwiększając tym samym bezpieczeństwo każdego rowerzysty.

Professional padded cycling tights are ideal for autumn-winter season. Reflectors on the legs
provide better visibility on the road, thereby increasing the safety of each cyclist.
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Bluza kolarska Pro

Bluza kolarska Pro o dopasowanym kroju zapewni Ci komfort termiczny w chłodniejsze dni. Prosty krój zapewni maksymalną
swobodę ruchu, a elastyczny materiał będzie współgrać z Twoim ciałem. Przedłużany tył da ochronę plecom w trakcie jazdy

a praktyczna trójdzielna kieszeń na plecach pozwoli Ci zabrać ze sobą niezbędne przedmioty, jak telefon, dokumenty. 

Pro cycling long sleeve jersey will provide you with thermal comfort in cooler days. The simple cut will provide the maximum freedom
of movement, and flexible material will be in harmony with your body. Extended rear will provide protection for the back while driving.
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Bluza kolarska

Ocieplana bluza kolarska z długim rękawem przeznaczona na chłodniejsze dni.
Bluza o komfortowym, niekrępującym ruchów kroju.

Padded long sleeves jersey designed for colder weather.
Sweatshirt with comfortable cut not limiting the movements.

19



Bluza kolarska damska

Damska ocieplana bluza kolarska z długim rękawem przeznaczona na chłodniejsze dni.
Bluza o komfortowym, niekrępującym ruchów kroju.

Women's padded cycling long sleeves jersey was designed for colder weather.
Sweatshirt with comfortable cut not limiting movements.
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Bluza kolarska dziecięca

Ocieplana bluza kolarska z długim rękawem przeznaczona na chłodniejsze dni. Bluza o komfortowym,
niekrępującym ruchów kroju zapewni Twojemu dziecku satysfakcję użytkowania. Przyjemny w dotyku

materiał oraz mała ilość szwów to zalety produktu dedykowanego dla najmłodszych kolarzy.

Padded cycling long sleeves jersey designed for colder weather. Long sleeve jersey with comfortable cut not
limiting the movement will provide your child with the satisfaction of use. Pleasant to touch material and

a small amount of seams constitute the advantages of a product dedicated for the youngest cyclists.
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Bezrękawnik kolarski softshell

Bezrękawnik softshell idealnie sprawdzi się podczas rowerowych eskapad, czy intensywnych treningów.
Softshell ochroni Cię przed wiatrem oraz zaskakującym opadem deszczu. Wydłużony tył oraz trójdzielna
kieszeń zapewnią komfort, a odblask na kieszeni zwiększy Twoje bezpieczeństwo gdy zapadnie zmrok.

The softshell vest is perfect for cycling or intensive training. Softshell protects the cyclist from the wind and unexpected rain.
Longer back and three-part pocket provide comfort. The reflect on the pocket increases cyclist's safety when it gets dark.
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Kurtka kolarska softshell

Kurtka stworzona dla cyklistów aktywnych w każdych warunkach atmosferycznych. Wydłużony tył zapewnia stałe zakrycie
pleców. Softshell zapewnia doskonałą ochronę w chłodniejsze dni, przy wietrznej oraz deszczowej pogodzie.

Softshell jacket was designed for active cyclists in all weather conditions. Extended back cover provides a solid
protection of the back. Softshell provides excellent protection in cold, windy and rainy weather.
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Ocieplacze - rękawki, nogawki

Ocieplane rękawki i nogawki kolarskie idealnie sprawdzą się w jesienno-zimowe dni. Niewielkie rozmiary
oraz niska waga pozwalają na wygodne przewożenie ich w kieszeni koszulki kolarskiej.

Cycling leg and arm warmers are ideal for autumn and winter days. Small size and light
weight enable carrying them conveniently in the pocket of your cycling t-shirt.
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Koszulka t-shirt

Koszulki, które idealnie sprawdzają się w trakcie uprawiania rozmaitych dyscyplin - począwszy
od biegania, aż po gry zespołowe, a to dzięki krojowi, który zapewnia swobodę ruchów.

T-shirts which are perfect for practicing a variety of disciplines - from running to
team games, thanks to the cut of which provides complete freedon of movement.
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Panelowa koszulka męska DryClim

Panele z siatki, usytuowane w strategicznych miejscach - pachy oraz boki, przyspiesza
proces oddychania oraz odprowadzania wilgoci na zewnątrz. Koszulka idealnie

sprawdzi się w biegach, w górach, na rowerze, czy w innych sportach.

T-shirt is ideally suited for jogging, in the mountains, cycling or in case other sports.
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Koszulka polo męska

Koszulka polo wykonana z oddychającego materiału coolmax. Koszulka stanowi idealną
propozycję dla tych, którzy cenią wygodę w casualowym stroju, jak również w sporcie.

Polo shirt made of breathmax material called coolmax. Polo shirt is a perfect option
for those who appreciate comfort as regards casual situations as well as while doing sport.
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Panelowa koszulka coolmax damska

T-shirt coolmax to produkt przeznaczony do wszystkich form aktywności fizycznej. Dla podniesienia jej właściwości
zastosowano panele z delikatnej siatki w strategicznych punktach - pachy oraz kark. Idealnie sprawdzi się w wielu

dyscyplinach m.in. joggingu, trekkingu, grach zespołowych. Koszulka zapewnia komfort termiczny w ciepłe
i gorące dni.Włókna coolmax zapewniają właściwości chłodzące.

T-shirt coolmax is a product designed having all forms of physical activity in mind.
Ideally suited for jogging, trekking, team games and others.
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Koszulka polo damska

Koszulka polo damska wykonana z materiału coolmax. Idealnie sprawdzi się w sporcie, np. podczas gry w tenis, trekkingu,
sportach drużynowych, jak również w codziennym użytkowaniu. Materiał odprowadza wilgoć na zewnątrz, zapewnia

komfort termiczny, szybko schnie i nie mnie się. Ciekawe wzornictwo to dodatkowy atut koszulek.

Women’s coolmax polo shirt is a product designed having all forms of physical activity
in mind. This t-shirt ensures thermal comfort on warm and hot days.
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Bokserka damska

Bokserka damska idealnie sprawdzi się w treningach i lekkoatletyce. Wykonana z asterii z panelami
z siatki, gwarantuje odprowadzanie potu, szybkie schnięcie oraz „oddychanie” koszulki. 

Women’s race back vest is perfect for training and athletics. It is made of asteria
with mesh panels, guarantees quick drying and "breathing" of the shirt.
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Top damski

Damski top - idealny na fitness, cross fit, siłownię, bieganie oraz do lekkoatletyki. Wykonany z oryginalnej włoskiej
Lycra® lub z asterii. Zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wilgoci od ciała oraz pozostawia przyjemne uczucie

chłodu na skórze. U dołu zastosowano taśmę silikonową zapobiegającą podnoszeniu się topu do góry.

Women's top - perfect for fitness, cross fit, gym, running and athletics.
Made of original Italian Lycra® or asteria. It leaves a pleasant feeling of coolness on the skin.
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Legginsy 2/3

Ultra lekkie legginsy do biegania, fitnessu, wyjścia w góry czy na siłownię. Wykonane z kombinacji włókien poliestru
i elastanu dają wrażenie „drugiej skóry”. 4-kierunkowe rozciąganie zapewnia idealne dopasowanie do sylwetki podczas

intensywnego treningu. Materiał gwarantuje odprowadzanie potu, szybkie schnięcie oraz termoregulację.

Ultra lightweight leggings dedicated for running, fitness, mountain climbing or exercising at gym. They are made of a combination
of polyester and elastane fibers. 4-direction stretching provides ideal fit for the body while exercising intensively.
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Legginsy damskie

Damskie legginsy wykonane z ocieplanej lub ze zwykłej włoskiej lycra. Jest to nasza propozycja dla tradycjonalistów
uprawiających jogging, jak również dla biegaczy narciarskich. Do walorów tych spodni z pewnością należy

zaliczyć ciekawy krój, elementy odblaskowe, silikonową taśmę, czy kieszonkę zapinaną na zamek.

Leggings for women are made from insulated or a shield Italian lycra.
This is our proposal for traditional joggers as well as for cross-country skiing fans.
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Legginsy męskie

Męskie legginsy wykonane z ocieplanej lub ze zwykłej włoskiej lycra. Jest to nasza propozycja dla tradycjonalistów
uprawiających jogging, jak również dla biegaczy narciarskich. Do walorów tych spodni z pewnością należy

zaliczyć ciekawy krój, elementy odblaskowe, silikonową taśmę, czy kieszonkę zapinaną na zamek.

Leggings for men are made from insulated or a shield Italian lycra.
This is our proposal for traditional joggers as well as for cross-country skiing fans.
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Kurtka biegowa męska

Profesjonalny produkt stworzony z myślą o narciarzach biegowych oraz amatorów joggingu. Bardzo lekka kurtka
wykonana z materiału z membraną odpowiedzialną za nieprzemakalność, wiatroszczelność oraz oddychanie.

Kurtka dzięki swojemu krojowi zapewnia swobodę ruchów.

Professional product designed for cross-country skiers and for those who enjoy jogging.
An extremely light jacket made of material with a membrane making it waterproof, windproof and breathable.
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Kurtka biegowa damska

Profesjonalny produkt stworzony z myślą o narciarzach biegowych oraz amatorów joggingu. Bardzo lekka kurtka
wykonana z materiału z membraną odpowiedzialną za nieprzemakalność, wiatroszczelność oraz oddychanie.

Kurtka dzięki swojemu krojowi zapewnia swobodę ruchów.

Professional product designed for cross-country skiers and for those who enjoy jogging.
An extremely light jacket made of material with a membrane making it waterproof, windproof and breathable.
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Spodnie biegowe

Spodnie wykonane z lekkiego materiału z membraną to produkt skierowany przede wszystkim dla biegaczy narciarskich.
Suwak z zewnętrznej strony pozwala na łatwe ściągnięcie lub założenie spodni bez konieczności ściągania nart i butów.

Wygodny krój gwarantuje swobodę ruchu podczas treningu, a parametry techniczne materiału zapewniają komfort
chroniąc przed wiatrem, deszczem, czy śniegiem.

Trousers made from lightweight material with a membrane is a product designed mainly for cross-country skiing.
The zipper located on the outer side enables putting on or taking off the trousers easily without taking the skis and boots off.

37



Komplet biegowy

Komplet treningowy do biegów narciarskich wykonany z cenionego przez
sportowców materiału w technologii Super Roubaix® lub z Lycry typu Shield. 

A training set for cross-country skiing made of a material appreciated
by sportsmen. It is made using technology Super Roubaix® or a Lycra Shield.
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Bluza downhill

Oddychająca bluza dla osób uprawiających downhill. Krój umożliwiający zakładanie bluzy na protektory.

Breathable downhill jersey for practicing downhill. The cut enables putting the sweatshirt on the protectors.
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Bluza downhill Fit

Nowy, męski krój bluzy downhill to propozycja dla tych, którzy wolą bardziej dopasowane modele. Wykonana z oddychającego poliestru.
Dzięki odpowiedniemu splotowi włókien materiał jest bardziej odporny na zaciągnięcia niż inne dzianiny dostępne na rynku.

Rękaw z wszytym ściągaczem zapewnia optymalne dopasowanie oraz zapobiega jego podnoszeniu się w trakcie jazdy.

The new cut is offers slightly different approach as regards downhill outfit. The sweatshirt is made of
durable polyester. The fit is closer to the body ensuring freedom of movement while cycling.

Sleeve with inserted turnbuckle prevents the air from getting inside.
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Bluza downhill damska

Bluza o kroju dedykowanym dla kobiet zapewnia pełen komfort użytkowania oraz dobry wygląd w trakcie ekstremalnej jazdy.
Wykonana z oddychającego poliestru. Dzięki odpowiedniemu splotowi włókien materiał jest bardziej odporny na

zaciągnięcia niż inne dzianiny dostępne na rynku. Rękaw z wszytym ściągaczem zapewnia optymalne
dopasowanie oraz zapobiega jego podnoszeniu się w trakcie jazdy.

Women’s downhill jersey providing complete comfort and good looks during extreme cycling. Jersey is
made of breathable polyester. Sleeve is finished with sewn-in elastic band which provides optimum fit.
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Spodnie downhill

Profesjonalne krótkie spodnie DH spełniają oczekiwania bardzo wymagających fanów downhill'u.
Wytrzymały materiał, z którego zostały wykonane spodnie, pozwala na dobrą zabawę w każdych warunkach.

Professional shorts DH meet the expectations of the most demanding fans of downhill.
Material from which they are made of, let you have fun in all weather conditions.
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Bluza paintball

Bluza paintball to produkt oferowany dla miłośników tej gry zespołowej. Chcesz się wyróżnić?
A może chcesz podkreślić indywidualny charakter swojej drużyny? Wyraź to poprzez strój!

Paintball jersey is a product offered for fans of this team game. Do you want to stand out?
Or maybe do you want to emphasize the individual character of your team? Express it through outfit!
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Bluza motocross

Profesjonalna bluza motocross wykonana z materiałów o 2 odmiennych splotach. Przednia część oraz rękaw zostały wykonane z
wytrzymałego na zniszczenia materiału o prążkowanej strukturze, który ma za zadanie minimalizację przenikania powietrza w głąb.

Tył oraz panel pod pachą rękawa zostały wykonane z siatki, która odprowadza pot oraz zapobiega przegrzewaniu się.

Professional motocross jersey made of material with two different weaves. The front part and the sleeve are made of
durable material resistant to damage with a smooth structure, which is designed to minimize the air getting inside.
Back and the panel under the arm sleeve were made of mesh, removing perspiration and preventing overheating.
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Bluza hokejowa

Bluza hokejowa z bardzo odpornej na zniszczenia dzianiny poliestrowej. Materiał, z którego zostały wyprodukowane oraz krój
dają wiele możliwości do wykonania indywidualnych projektów. Cała powierzchnia bluzy nadaje się do spersonalizowanego

zadruku. Dodatkowo istnieje możliwość przyszycia specjalnych taśm do mocowania nazwisk.

Ice hockey jersey made from very resistant to damage polyester fabric. The material from
which they are manufactured and cut provide many opportunities to realize individual projects.
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Komplet siatkarski męski

Profesjonalny komplet siatkarski. Oddychające materiały zapewniają wysoki komfort w trakcie
wzmożonego wysiłku fizycznego. Przedłużona linia pleców, niestandardowy krój oraz płaskie szwy

zapobiegają krępowaniu ruchów. W komplecie spodenki z prążkowanej dzianiny poliestrowej.

Professional volleyball set for men. Breathable materials provide high comfort during
increased physical activity. The set includes shorts from ribbed knit polyester.
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Komplet siatkarski damski

Komplet siatkarski o dopasowanym kroju zaspokoi potrzeby zarówno amatorów jak i profesjonalnych zawodników.
Taliowana koszulka pozwala na idealne dopasowanie się do sylwetki, a zarazem gwarantuje nieskrępowane

ruchy w trakcie gry. Dłuższy krój zapobiega podnoszeniu się koszulki w trakcie wyskoków.

Volleyball sets with fitting cut will satisfy the needs of both amateur and professional athletes. Waisted t-shirt
provides perfect fit to the body and at the same time guarantees unfettered movements during the game.
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Komplet piłkarski

Profesjonalny komplet piłkarski. Oddychające materiały zapewniają wysoki komfort w trakcie
wzmożonego wysiłku fizycznego. Klasyczny krój oraz płaskie szwy zapobiegają krępowaniu

ruchów. W komplecie spodenki z prążkowanej dzianiny poliestrowej. 

Professional football set. Breathable materials provide high comfort during
increased physical activity. The set includes shorts from ribbed knit polyester.
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Bluza curling męska

Bluza męska przeznaczona do curlingu wykonana z materiału Arrowind. Jest to materiał
oddychający, który szybko odprowadza wilgoć na zewnątrz oraz zapobiega przegrzewaniu się.

Z przodu zostały umieszczone dwie kieszenie na zamek.

Men's curling sweatshirt made of Arrowind material. This is a breathable
material that quickly evaporates moisture away and prevents overheating.
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Koszulka curling męska

Koszulka męska przeznaczona do curlingu wykonana z materiału DryClim, który błyskawicznie
odprowadza wilgoć na zewnątrz. Dzięki temu wewnętrzna strona materiału zawsze pozostaje sucha.

Wydłużony tył zapewni komfort użytkowania.

Men's curling shirt made of DryClim material, which is .
This makes the inside of the material always dry. Longer back will ensure comfort.

quickly evaporates moisture away
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Bluza curling damska

Bluza damska przeznaczona do curlingu wykonana z materiału Arrowind. Jest to materiał oddychający, który szybko
odprowadza wilgoć na zewnątrz oraz zapobiega przegrzewaniu się. Z przodu zostały umieszczone dwie kieszenie na zamek.

Women's curling sweatshirt made of Arrowind material. This is a breathable
material that quickly evaporates moisture away and prevents overheating.
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Koszulka curling damska

Koszulka damska przeznaczona do curlingu wykonana z materiału DryClim, który błyskawicznie odprowadza wilgoć na zewnątrz.
Dzięki temu wewnętrzna strona materiału zawsze pozostaje sucha. Wydłużony tył zapewni komfort użytkowania.

Women's curling shirt made of DryClim material, which is quickly evaporates moisture away.
This makes the inside of the material always dry. Longer back will ensure comfort.
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Spodnie krykietowe

Spodnie przeznaczone do krykietu wykonane z poliestru „pika”. Spodnie mają wszytą gumkę
ze ściągaczem, który zapewnia wygodne dopasowanie. Dwie kieszenie na biodrach.

Pants designed for cricket made of polyester "pika". The trousers have a sewn
elastic band with a welter for a comfortable fit. Two pockets on the hips.
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Kurtka uniwersalna softshell

Kurtka z materiału softshell, który zapewnia doskonałą ochronę w chłodniejsze dni o prostym kroju nie krępującym ruchów.
Z przodu dwie kieszenie na zamek. Przeznaczona do wielu dyscyplin sportowych ale także do codziennego użytku.

Softshell jacket, which provides excellent protection in cooler days with simple, non-restraining movement.
Two zipper pockets on the front. Designed for many sports but also for everyday use.
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Kamizelka uniwersalna softshell

Kamizelka softshell przeznaczona do multisportu. Softshell ochroni Cię przed wiatrem oraz
zaskakującym opadem deszczu. Z przodu zostały umieszczone dwie kieszenie na zamek.

Softshell jacket was designed for multisport in all weather conditions. Softshell
protects you from the wind and surprising rain. Two pockets with zip in front.
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Numery startowe / plastrony

Numery startowe/ plastrony wykonane z dzianiny poliestrowej, z możliwością wykonania dowolnego, pełnego zadruku.

Starting bibs / plastron made of polyester fabric, with the possibility of realizing any design, full printing.
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Bezrękawnik / bokserka damska

Bezrękawnik damski idealnie sprawdzi się w treningach i lekkoatletyce. Wykonany jest z coolmaxu o drobnym i
delikatnym splocie, który gwarantuje odprowadzanie potu, szybkie schnięcie oraz „oddychanie” koszulki. 

Women’s race back vest is perfect for training and athletics. It is made of coolmax with fine
and delicate weave, which guarantees quick drying and "breathing" of the shirt.
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Szorty damskie

Damskie szorty idealnie sprawdzą się w treningach i lekkoatletyce. Krój, który nie krępuje i nie ogranicza ruchów,
pozostawiając pełną swobodę. Spodenki wykonane z wytrzymałej na zniszczenia dzianiny poliestrowej.

Women's shorts are perfect for training and athletics. A knit that does not restrain and does
not limit movement, leaving full freedom. Shorts made of durable polyester knitwear.
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Legginsy damskie

Legginsy damskie to idealna propozycja do fitnessu, na siłownię i do lekkoatletyki. 
Wykonane z oryginalnej włoskiej Lycra®, doskonale dopasowane do sylwetki, co gwarantuje swobodę ruchu.

Women's leggings are ideal for fitness, gym and athletics. Made of original
Italian Lycra®, perfectly suited to the silhouette, which guarantees freedom of movement.
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Damskie hot pants

Damskie hot pants to idealna propozycja do fitnessu, na siłownię i do lekkoatletyki. 
Wykonane z oryginalnej włoskiej Lycra®, doskonale dopasowane do damskiej sylwetki.

Women's hot pants are ideal for fitness, gym and athletics.
Made of original Italian Lycra®, perfectly suited to women's silhouette.
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Szorty męskie

Męskie szorty idealnie sprawdzą się w treningach i lekkoatletyce. Krój, który nie krępuje i nie ogranicza ruchów,
pozostawiając pełną swobodę. Spodenki wykonane z wytrzymałej na zniszczenia dzianiny poliestrowej.

Men's shorts are perfect for training and athletics. A knit that does not restrain and does
not limit movement, leaving full freedom. Shorts made of durable polyester knitwear.
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Legginsy męskie

Legginsy męskie to idealna propozycja na siłownię i do lekkoatletyki.  Wykonane z oryginalnej
włoskiej Lycra®, doskonale dopasowane do sylwetki, co gwarantuje swobodę ruchu.

Men's leggings are ideal for gym and athletics. Made of original Italian Lycra®,
perfectly suited to the silhouette, which guarantees freedom of movement.
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Materiały
Fabrics

Coolmax - materiał szybkoschnący oraz szybko odprowadzający pot na zewnątrz.
2135g/m

Coolmax - quick-drying material and quickly drain outside the sweat.

Asteria - materiał elastyczny odporny na zniekształcenia, który szybko wchłania i odprowadza wilgoć na zewnątrz.
2130g/m

Asteria - elastic material resistant to distortion and rapid absorption and transporting moisture out.

Dryclim - materiał błyskawicznie odprowadzający pot na zewnątrz, pozostawiając wewnętrzną stronę suchą.
2150g/m

Dryclim - material wicks sweat out quickly, thanks to this the inner layer of the material always remains dry.

Poliester - materiał o splocie bawełny, który się nie mnie.
2130g/m

Polyester - material of cotton weave from polyester fibers, which does not get ridged.

Softshell - trójwarstwowy, oddychający materiał poliestrowy, zapewniający ochronę przed deszczem i wiatrem.
210000 mm H O - 3000 g/m /24h2

Softshell - polyester three - layer fabric with breathable technology, which provides protection against rain and wind.

Lycra  ocieplana - materiał od spodu posiada warstwę meszku, co zapewnia komfort cieplny w chłodne dni.®
2260g/m

Super Roubaix - material from the bottom side has a layer pleasant for the skin which provides high thermal comfort.

Lycra  Power - materiał utrzymujący mięśnie w odpowiednim ułożeniu w trakcie wysiłku fizycznego.®
2225g/m

Lycra  Power - material keeping the muscle in the appropriate position during physical activity.®

Lycra  - materiał dobrze oddychający, odporny na mechacenie.®
2240g/m

Lycra  - material well breathable, resistant to pilling.®
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