
2021

SIGN-SPORT POLSKA

OFERTA



3 lata w Polsce

ponad 150 projektów

15 klubów

Kadra Polski

P O L S K A



sign@zazu.com.pl



Koszulki BnO

BASIC /100zł

VENT /105zł

ULTRA /95zł

Ta sama grafika
na wszystkich 
wersjach

Plecy wykonane z elastycznej
siateczki Mesh dla lepszej
wentylacji!.Przód z Dry-Fit.

Całość koszulki z 
elastycznej siateczki 
Mesh dla lepszej
wentylacji!.

Podstawowy model koszulki, 
wykonany w całości z elastycznego 
i wytrzymałego materiału
Dry-Fit.

Basic/Vent - zamek
z przodu na 1/3
wysokości koszulki
Ultra - kołnierz w serek



Spodnie BnO

Spodnie i Tights
dostępne w dwóch
długościach:
3/4 i Long (długie)

RACE /85zł

PRO /80zł

TIGHTS /95zł

+25
PLN

Nadruk
logo, telstu, 

grafiki



75
PLN

Plecy 
wykonane
z siateczki

Sprint BnO



215
PLN

145-165-190
PLN

Dres treningowy

165
zł

W zależności 
od stopnia zadruku



Kurtki

Ultra lekka kurtka 130gr. Na treningi 
i starty. Składana do tylnej kieszeni.

RUN / 245zł

Wytrzymały odporny materiał.
Na ciężkie warunki

STORM/260zł

Możliwy nadruk logo, 
tekstu i prostych grafik.

SOFTSHELL/295zł



FLY FLIGHT

   Biegowe

Ta sama grafika
na wszystkich 
wersjach

Koszulka dostępna 
w wersji z suwakiem
z przodu lub bez.

Singlet dostępny 
w wersji z siateczką
na plecach lub bez

Ultra lekkie koszulki
idealne na treningi
lub starty biegowe

85gr/m 60gr/m

115/120zł
100/105zł

90zł



HARD
40zł

PRO
40zł

S2
40zł

Dobrze oddychające,
zapewniające komfort
przy szybkim biegu.

RACE
25zł



70
PLN

   Akcesoria

30
PLN

15
PLN

35
PLN

55
PLN

15
PLN

top biegowy

buff

maseczka
ochronna

czapeczka

ręcznik

opaska
(4, 7, 9cm)



170
PLN

Stroje rowerowe

155
PLN

koszulka

spodenki
55 zł



155
PLN

Narty / triathlon

255
PLN



Jedna grafika



Przekaż nam swój pomysł na grafikę lub pozostaw nam 
wolną rękę. Jeżeli masz wizję swoich strojów, przygotuj 
rysunek, ilustrację grafikę, nawet w wersji papierowej. 

Lub wyślij nam logo klubu, kolory i inne kluczowe grafiki 
do umieszczenia na strojach.

Nasi graficy przetworzą Twoje pomysły na wersję cyfrową, 
wpasowane we wzorniki strojów. Przygotujemy kilka 
propozycji do wyboru, a następnie będziemy wspólnie 
pracować nad ustaleniem wszystkim detali dla wybranego 
wzoru.

Przygotujemy projekt bez zobowiązania do
zamówienia czy zakupu sprzętu.

Wyprodukowanie i dostarczenie zamówionych produktów 
zajmie nam około 6-8 tygodni. Od momentu zaakceptowania 
grafiki i potwierdzenia ilości do możliwości cieszenia się 
nowymi strojami minie zatem tylko 2 miesiące!

Nie czekaj! Napisz już teraz!

www.sign-sport.pl
www.zazu.com.pl/sign

sign@zazu.com.pl


