Exkluzivní nabídka Olympijského oblečení
přímo na míru pro Váš svaz

REN|RENA
Popis: Pánská | Dámská nepromokavá bunda - klokanka
Kód artiklu: MJCR407423DZ | LJCR387423DZ
Materiál: 100% Polyester
Cena: 948 Kč bez DPH / včetně potisku logem

Membránová bunda je vyrobena z voděodpudivého,
nepromokavého a dokonale paropropustného materiálu s
membránou PTX. Materiál dosahuje vodního sloupce 5
000mm, paropropustnosti 5 000g/m2/24h a prodyšnosti
RET<13. Těchto hodnot dosahuje i díky speciální
úpravě DWR, která zabezpečuje větší voděodpudivost.
Bunda má síťovanou podšívku, oblíbený polopřiléhavý střih
s oblékáním přes hlavu, anatomicky tvarované rukávy pro
pohodlný pohyb, podlepené švy, odvětrávání v podpaží se
zipy, kapuci se stahováním, kterou oceníte, když vás zastihne déšť, krytku u brady a zadní část
s regulací šířky se stahováním na gumičku. Nesmí chybět ani 3 kapsy se zipy na všechny vaše
nezbytnosti - z toho jedna velká je na přední části bundy.

Prostor pro Vaše logo:

CHIK|CHIKA
Popis: Pánská | Dámská mikina, celorozepínací bez kapuce
Kód artiklu: MSWR236423DZ | LSWR252423DZ
Materiál: 100% Polyester
Cena: 412 Kč bez DPH / včetně potisku logem
Mikina je vyrobena v polopřiléhavém střihu z oblíbeného a hřejivého microfleecu LITHERM.
Nejen při všech sportovních aktivitách jako je běhání, cyklistika, horská turistika a nebo lyžování
oceníte dlouhé zapínání na zip, stojáček u krku, krytku brady, rukávy a spodní část lemované
gumou, aby se mikina při pohybu nevykasávala, kapsy se zipy a delší taháčky na zipech pro
snadnou manipulaci.

Prostor pro Vaše logo:

MOMOK|MOMOKA
Popis: Pánské | Dámské bavlněné triko
Kód artiklu: MTSR498423DZ | LTSR631423DZ
Materiál: 100% Bavlna
Cena: 206 Kč bez DPH/ včetně potisku logem

Triko je vyrobeno z vysoce kvalitní a jemné přírodní
bavlny FINE COTTON, jejíž výroba je velmi šetrná k
přírodě. Triko má pohodlný a velmi oblíbený
polopřiléhavý střih, který neomezuje při pohybu.

Prostor pro Vaše logo:

ISAMU
Popis: Unisex kšiltovka
Kód artiklu: UHAR081423DZ
Materiál: 100% Polyester
Cena: 212 Kč bez DPH / včetně potisku logem

Sportovní kšiltovka ISAMU je dokonalým doplňkem pro
sport i volný čas. Využití najde při sportu, turistice, ale i
při běžném nošení ve městě a v přírodě. Pro maximální
komfort při nošení má tato kšiltovka v zadní části
umístěný praktický pásek se suchým zipem sloužící k
úpravě velikosti. S touto kšiltovkou bude každý vědět, že
jste fanouškem českého národního týmu!
Prostor pro Vaše logo:

EMIKO
Popis: Unisex pytlík
Kód artiklu: UBGR107423DZ
Materiál: Backpack
Cena: 140 Kč bez DPH /včetně potisku logem

Tento vak na oblečení, obuv nebo jiné nezbytnosti,
které chcete mít vždy při sobě, můžete nosit přes
rameno, ale i jako klasický baťůžek na zádech. Lehký a
snadno otíratelný materiál, velký nápis, ozdobné
šňůrky, které slouží zároveň i jako stahování, to vše při
nošení tohoto nevšedního doplňku oceníte. Vak EMIKO
patří do oficiální olympijské kolekce od ALPINE PRO
vyrobené k příležitosti konání olympijských her v
japonském Tokiu, ve které bylo vyrobeno pouze limitované množství kusů.

Prostor pro Vaše logo:

DURUO
Popis: Unisex roura 5 v 1
Kód artiklu: USFR068000
Materiál: 100% Polyester
Cena: 140 Kč bez DPH/ včetně potisku logem

Jedinečný olympijský šátek DURUO pro muže, ženy i děti je vyroben z rychleschnoucího a
pružného materiálu, který je doplněn o moderní potisk a výrazný nápis v českých národních
barvách. Tento unikátní a velmi praktický doplněk se vám bude hodit nejen při procházkách v
přírodě a ve městě, ale i při všech vašich sportovních aktivitách. Univerzální šátek je možné
nosit na krku, na ruce, jako kuklu na hlavě, rouška a nejen že vás ochrání před nepřízní počasí,
ale bude sloužit i jako moderní módní doplněk. V současné době využijete i jako trendy roušku
pro bezpečí vás i vašeho okolí.

Budeme se těšit na Vaše objednávky!

FAQ:
Potisk
Je cena včetně potisku logem?
Ano je to tak. Vyjednali jsme s naším oficiálním partnerem ALPINE PRO pro vás tento benefit.
V jakém formátu je třeba poslat logo?
Aby logo bylo v pořádku a nebylo rozsypané případně špatně potištěné, vše potřebujeme ve
vektorovém formátu. Například *ai, *cdr, nebo převedené do PDF, ale vykřivkované. JPG nám
nedovolí logo natisknout.
Může být logo barevné?
Ano, může. Prosíme o dodání ve vektorovém formátu (v křivkách) viz bod jak logo zaslat.
Jak velké má být logo?
V ceně je zahrnuto malé logo. V případě velkého loga, např. v oblasti zad, bude cena řešena
individuálně.
Můžeme si vybrat, kde bude logo umístěné?
Můžete si vybrat umístění z navržených variant viz příloha a grafické zpracování.
Kolik potisků logem na jednom kusu oblečení je zahrnuto v ceně?
V ceně je zahrnut potisk jednoho loga na jednom kusu oblečení a více než jedno logo na
oblečení tisknout nedoporučujeme.
Pošlete nám k odsouhlasení finální náhled oblečení s potiskem?
Ano, vše vám předem pošleme. Až po vašem odsouhlasení zadáváme potisk oblečení.

Velikosti
Jaké velikosti jsou dostupné?
Pánské velikosti S-XXXL, dámské XS-XL, kšiltovky S-L.
Je možné si oblečení předem někde vyzkoušet?
V přiloženém dokumentu vidíte na jaké rozměry postav velikosti pasují. Pokud si nejste jistí
doporučujeme vyzkoušet jakoukoliv prodejnu ALPINE PRO. To teď ale zatím není možné, tak
prosím vycházejte s předepsaných mír, které jsou dostupné zde.

Objednání a doprava
Je nějaký omezený počet kusů na svaz?
Žádné omezení pro objednávku není. Jediné omezení je v rámci celkových skladových zásob,
kdy u každé položky je k dispozici určitý počet kusů. Garantovat zboží Vám jsme schopni až po
potvrzení závazné objednávky.
Je možné oblečení vrátit, pokud nebude sedět velikost?
Tuto možnost nezvládneme, protože vše bude již potištěné a nebudeme to mít za co vyměnit.
Prosíme raději si vše několikrát zkontrolovat, ať to máme v pořádku.
Jak si můžu oblečení vyzvednout? V případě zaslání je v ceně zahrnuta i doprava?
V tuto chvíli není možné si objednávku vyzvednout osobně, proto Vám bude zásilka doručena
přes DPD, která není zahrnuta v ceně a je třeba počítat s její úhradou. Cena bude záviset na
velikosti objednávky.
Jaký je termín dodání od uzavření objednávky?
Po obdržení závazné objednávky budeme mít zboží k dispozici v řádu týdnů. Pokud se bude
jednat o objednávku bez potisku je dodání 2 týdny, s potiskem přibližně 3 týdny (v závislosti na
aktuálních časových možnostech tiskárny).
Do kdy je nutné zboží objednat?
Prosíme o co nejdřívější objednávky, abychom vše stihli připravit, potisknout a dodat vám.
Ideálně pokud budeme mít od vás zpětnou vazbu do konce dubna tj. 30.4.2021.
Poslední objednávky, kde již bude vzájemně odsouhlasený potisk, velikosti a kusy budou
přijímány do pátku 4. 6. 2021.

