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Vent (kobieca i unisex)
Koszulka VENT ma ergonomiczny krój zapewniający maksymalny komfort
i delikatność. Jest wytrzymała, ale i bardzo lekka i oddychająca dzięki
całym plecom wykonanym z elastycznej siateczki Mesh, optymalizującą
wentylację ciała i zapewniają uczucie świeżości bez względu na warunki
atmosferyczne. Suwak w górnej części koszulki ułatwia użytkowanie koszulki.
Specjalna tkanina Dry-Form chroni twoje ciało przed wilgocią i utrzymuje
ją suchą do końca treningu lub zawodów. Idealny druk cyfrowy pozwala
cieszyć się specjalnie zaprojektowanym i spersonalizowanym wzornictwem
oraz zapewniać zespołowi wyjątkowy, widoczny wygląd.
Dostępne wersje: Unisex, Women, Kids

Basic (kobieca i unisex)
Koszulka BASIC jest prosta i lekka. Ergonomiczny krój

zapewnia maksymalny komfort i delikatność. Suwak w górnej
części koszulki ułatwia użytkowanie koszulki.
Specjalna tkanina Dry-Form chroni twoje ciało przed wilgocią
i utrzymuje ją suchą do końca treningu lub zawodów.
Idealny druk cyfrowy pozwala cieszyć się specjalnie
zaprojektowanym i spersonalizowanym wzornictwem oraz
zapewniać zespołowi wyjątkowy, widoczny wygląd.
Dostępne wersje: Unisex, Women, Kids

Pro (kobieca i unisex)
Koszulka PRO ma idealnie ergonomiczny krój zapewniający maksymalny
komfort i delikatność. Precyzyjnie zaprojektowane, lekkie i oddychające
panele z elastycznej siateczki Mesh optymalizują wentylację ciała
i zapewniają uczucie świeżości bez względu na warunki atmosferyczne.
Panele znajdują się na ramionach, pod pachami, w dolnej części pleców.
Suwak w górnej części koszulki ułatwia użytkowanie koszulki.
Specjalna tkanina Dry-Form chroni twoje ciało przed wilgocią i utrzymuje
ją suchą do końca treningu lub zawodów. Idealny druk cyfrowy pozwala
cieszyć się specjalnie zaprojektowanym i spersonalizowanym
wzornictwem oraz zapewniać zespołowi wyjątkowy, widoczny wygląd.
Dostępne wersje: Unisex, Women, Kids

Ultra (kobieca i unisex)
Koszulka ULTRA ma ergonomiczny krój zapewniający maksymalny komfort
i delikatność. Jest wytrzymała, ale i bardzo lekka i oddychająca. Wykonana
w całości z elastycznej siateczki Mesh, optymalizującą wentylację ciała
i zapewniają uczucie świeżości bez względu na warunki atmosferyczne.
Idealny druk cyfrowy pozwala cieszyć się specjalnie zaprojektowanym
i spersonalizowanym wzornictwem oraz zapewniać zespołowi wyjątkowy,
widoczny wygląd. Koszulka w odróżnieniu do pozostałych nie posiada
suwaka z przodu. Dodatkowo kołnierzyk jest w kształcie V.
Dostępne wersje: Unisex, Women, Kids

Singlet/Sprint (kobieca i unisex)
Singlet idealny na gorące dni, na treningi i na starty, na biegi uliczne
i na sprinterskie bno.
Najwyższej jakości Dry-Form zapewnia idealne odprowadzanie wilgoci
podczas biegu i daje uczucie pełnego komfortu. Możliwość pełnego
zadrukowania koszulki.
Plecy mogą być wykonane z materiału Dry-Form lub z elastycznej
siateczki Mesh, jak w przypadku kosuzlki VENT.
Dostępne wersje: Unisex, Women, Kids

Pro spodnie (unisex)
Spodnie przygotowane z dedykowanego do orientacji materiału mającego
za zadanie wytrzymać trudy pokonywania roślinności, a jednocześnie być
elastyczne i zapewniające maksymalizację ruchów. Spodnie posiadają
elastyczne panele dla lepszego dopasowania do ruchów.
Dla lepszej wentylacji i dopasowania spodnie posiadają panele z siateczki
Mesh pod kolanami i górnej części. Dodatkowo spodnie posiadają jedną
kieszonką z tyłu na kompas, chip lub zapasy energetyków.
Możliwość nadrukowania napisu lub pełnej graﬁki klubowej.
Dostępne w jednym kroju Unisex, ale 2 dwóch długościach:
Long (spodnie długie do kostek) oraz 3/4.

Pro tights (unisex)
Dopasowane spodnie do biegania. Możliwość pełnego zadruku.
Płaskie szwy dla większego komfortu.
Do wybory 3 długości: krótkie, 3/4 i długie. 2 kieszonki ułatwiające
przechowywanie drobnych rzeczy podczas treningu lub zawodów.
Niewielkie panele z elastycznej siateczki z tyłu na górze dla lepszej
wentylacji I odprowadzania wilgoci.

Skarpety
PRO: Wysokie skarpety stworzone do profesjonalnego biegania na
orientację. Posiadają wzmocniony panel z przodu dla lepszej ochrony
goleni. Tył skarpety posiada panel ze wzmocnionej siateczki, która
zapewnia lepszą wentylację nogi. Wytrzymały ale i delikatny materiał
na stopie zapewnia pełen komfort podczas długiego biegania. Dostępne
w standardowej gamie kolorów: biały, zielony, niebieski, granatowy,
czerwony, czarny.
S2: Wysokie skarpety do biegania i BnO. Wykonane z elastycznej
bawełny dla znakomitej wytrzymałości, elastyczności i wygody.
Możliwość spersonalizowania wyglądu skarpety poprzez wybranie
klubowej kolorystyki.

Kurtka TS-S2 (kobieca i unisex)
Bluza dresowa reprezentacyjna, treningowa. Wykonana
z mikroﬁbry i elastanu. Elementy z boku kurtki i od
wewnętrznej strony rękawa wykonane z elastycznej
lycra'y. W ściągaczu nadgarstkowym znajdują się otwory
na kciuki. Kurka posiada 2 kieszenie i suwak na całej długości.
Bluza może być w standardowej graﬁce - bordowo-czarnej,
szaro-czarnej lub z pełnym spersonalizowanym nadrukiem.
Idealna nie tylko na treningi, ale i na bardzo formalne okazje
jak ceremonie otwarcia/zamknięcia, dekoracje medalistów itp.
Dostępne wersje: Unisex, Women, Kids

Spodnie TS-S2
Spodnie dresowe reprezentacyjne, treningowe. Przód
wykonany z odpornego, wzmacnianego materiału RipStop.
Tył spodni wykonany z elastanu i lycra'y. Dodatkowe
przetłoczenie na kolanach ułatwia erognomię ruchów.
Spodnie posiadają suwaki na dole nogawek, aby ułatwić
zdejmowanie/zakładanie spodnie przed startem. 2 kieszenie
ułatwiają przechowywanie drobnych przedmiotów.
Spodnie mogą być w standardowym jednolitym kolorze czarnym, granatowym lub z pełnym spersonalizowanym
nadrukiem.
Dostępne wersje: Unisex, Kids

Czapka PRO
Bardzo lekka, ale idealnie dopasowana czapka na trening
na zimniejsze dni. Równie dobrze sprawdzi się podczas
codziennego poruszania się.
Możliwość dowolnego spersonalizowania czapki klubową graﬁką.
Krój Unisex, dostępna w 3 rozmiarach: S, M, L

Opaska
Bardzo lekka, ale idealnie dopasowana opaska na trening
na gorące lub zimniejsze dni. Przydatna jako ochraniacz
przed potem lub ochrona na uszy.
Dostępna w 3 wersjach szerokości: 4, 7, 9 cm.
Możliwość dowolnego spersonalizowania opaski klubową graﬁką.
Krój Unisex dostępny w 3 rozmiarach: S, M, L

Sport BRA
Top sportowy dla kobiet w dwóch wersjach kolorystycznych bordowo-czarny lub biało-czarny.
Możliwość zamówienia topów w dowolnej spersonalizowanej graﬁce.
Bardzo miły w dotyku materiał, płaskie szwy - aby zapewnić
jak największy komfort biegania.
Dostępny w 5 rozmiarach: XS, S, M, L, XL

Singlet/Sprint (kobieca i unisex)
Koszulka rowerowa wykonana z elastycznego materiału
z silikonowymi paskami na rękawkach zapewniającymi
utrzymanie koszulki na właściwym miejscu.
Koszulka posiada suwak na całej długości koszulki.
Na plecach są 3 kieszonki służące do przechowywania.
Koszulka dostępna tylko w kroju Unisex

Pro spodnie (unisex)
Spodenki rowerowe wykonane z elastycznego materiału
z silikonowymi paskami na nogawkach zapewniającymi
utrzymanie spodenek na właściwym miejscu. Spodenki
posiadają bawełniane szelki.
Spodenki mają możliwość dodania wkładki o 3 różnych
grubościach. Spodenki, jak i cały strój, może być wykoanany
w dowolnym spersonalizowanym nadruku.
Spodenki dostępne tylko w kroju Unisex.

Box - etui na kompas i kartę SI
Etui posiada dwie oddzielne, siateczkowe przegrody,
w których zmieści się kompas i chip. Idealnie sprawdzi się
podczas wyjazdów na zawody, a także podczas
przechowywania w domu.
Wykonany z twardego materiału zapewniającego
maskymalne bezpieczeństwo, a dodatkowo pokryty delikatną
warstwą sztucznego zamszu dla większego komfortu.
Wymiary - 9 cm x 9 cm

Kompas S2
Kompas z bardzo szybką igłą. Pozwala na bardzo precyzyjne utrzymanie kierunku.
Idealny na ściganie na najwyższym poziomie lub po prostu dla zapewnienia komfortu
i pewności dla każdego użytkownika.
Dostępny w dwóch wersjach:
-Przezroczysta kapsuła dla lepszego czytania mapy przy ciągłej nawigacji z kompasem.
-Kapsuła ze skalą dla precyzyjnego ustawiania azymutu i ułatwiania nawigacji.
Cechy:
·obracająca się kapsuła
·ustawianie igły w mniej niż 1 sek.
·waga 35g
·zaprojektowany i wykonany w Europie

ZAMAWIANIE SPRZĘTU SIGN

ILUSTRACJA
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.

DIGITALIZACJA
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.

PRODUKCJA
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

Str8 ORIGINAL
Kompas Str8 jest oryginalnym i innowacyjnym kompasem kciukowym
zapewniającym precyzję i dokładność w każdym elemencie.
Motywem do stworzenie kompasu Str8 była wiara, że dobry wygląd
może zawierać wszystkie cechy znakomitego działania. Str8 powstał
z potrzeby stworzenia kompasy oferującego lepszą dokładność
i zapewniającą radość z biegania.
Podstawowe cechy:
·Regulowany kąt ustawienia kciuka +/- 20 degrees
·5mm przezroczysta i wytrzymała płytka
·Dwa paski: miękki & dopasowany
·W pełni przezroczysty wskaźnik kierunku, 91mm
·Aluminiowa ochrona kapsuły

Str8 KOMPAKT
Kompas Str8 Kompakt jest oryginalnym i innowacyjnym kompasem
kciukowym zapewniającym precyzję i dokładność w każdym elemencie.
Motywem do stworzenie kompasu Str8 była wiara, że dobry wygląd może
zawierać wszystkie cechy znakomitego działania. Str8 powstał z potrzeby
stworzenia kompasy oferującego lepszą dokładność i zapewniającą
radość z biegania.
Kompas Str8 Kompakt jest mniejszą wersją ﬂagowego produktu.
Stworzony dla zapewnienia maksymalizacji kontroli nad mapą
i kompasem oraz możliwie najlepszą nawigację.
Podstawowe cechy:
·Regulowany kąt ustawienia kciuka +/- 20 degrees
·5mm przezroczysta i wytrzymała płytka
·Dwa paski: miękki & dopasowany
·W pełni przezroczysty wskaźnik kierunku, 83mm
(8mm krótszy niż wersja podstawowa)
·Aluminiowa ochrona kapsuły

Str8 EVO
Str8 to najbardziej innowacyjna marka kompasu o wysokiej wydajności
na rynku, a najnowsza wersja Str8 Evo otwiera nowe możliwości pod
względem wydajności i przystępności.
Zmotywowani przekonaniem, że dobry projekt może poprawić wszystkie
osiągi, wyzwanie Str8 aby oferować kompas, który poprawia dokładność
nawigacji, zwiększa przyjemność i jest niedrogi, jest teraz dostępny w Evo.
Innowacja według projektu
Regulowany kąt kciuka. +/- 20 stopni
Kapsuła oﬀsetowa, 6 mm
Wskaźnik główny przezroczysty 89mm
Igła o niskim oporze ruchu
Wskaźniki bliźniacze na linii wzroku
Ergonomiczny styl
Szczegóły w każdym elemencie
Hartowana osłona kapsułki
5-milimetrowy korpus o wysokiej wytrzymałości
Precyzyjna końcówka pozycjonująca
Mocny pasek do noszenia
Punkty mocowania lupy
Kompatybilny z lupą Str8

Forest 1 Superfabric
Wytrzymały but z kolcami, zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach
i precyzyjnym dopasowaniu. Dopasowanie jest ciasne i przytulne, a twoja
stopa nie porusza się wewnątrz butów. Używamy cholewki SuperFabric®,
ochrony ProtectOR i naszej 3-komponentowej podeszwy.
SuperFabric® to tkanina z drobnymi ceramicznymi płytkami ("osłony").
Szczeliny między płytami ochronnymi zapewniają pełną elastyczność.
Materiały SuperFabric® są odporne na ścieranie, plamy i przecięcia.
Jest oddychający i szybko schnący.
W 3-komponentowej podeszwie środkowej jest miękka mieszanka
w celu uzyskania najlepszej amortyzacji. W łukach jest twardszy związek
jako zabezpieczenie i wsparcie skrętne. Z przodu mamy tabliczkę,
która chroni cię przed odczuciem kolców.
Wsparcie ProtectOR znajduje się wewnątrz łuku podbicia stopy.
Blokuje stopę, aby się nie poruszała i chroni przed uderzeniami.
Ma 15 metalowych kolców umieszczonych w celu uzyskania najlepszej
możliwej przyczepności. Dwa kolce w środkowej części stopy, aby zapobiec
przesuwaniu się buta na boki. Wzór podeszwy zewnętrznej jest wykonany
bez śliskich obszarów dla najlepszej przyczepności.

Forest 1 Superfabric
Wytrzymały but z kolcami, zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach
i precyzyjnym dopasowaniu. Dopasowanie jest ciasne i przytulne, a twoja
stopa nie porusza się wewnątrz butów. Używamy cholewki SuperFabric®,
ochrony ProtectOR i naszej 3-komponentowej podeszwy.
SuperFabric® to tkanina z drobnymi ceramicznymi płytkami ("osłony").
Szczeliny między płytami ochronnymi zapewniają pełną elastyczność.
Materiały SuperFabric® są odporne na ścieranie, plamy i przecięcia.
Jest oddychający i szybko schnący.
W 3-komponentowej podeszwie środkowej jest miękka mieszanka
w celu uzyskania najlepszej amortyzacji. W łukach jest twardszy związek
jako zabezpieczenie i wsparcie skrętne. Z przodu mamy tabliczkę,
która chroni cię przed odczuciem kolców.
Wsparcie ProtectOR znajduje się wewnątrz łuku podbicia stopy.
Blokuje stopę, aby się nie poruszała i chroni przed uderzeniami.
Ma 15 metalowych kolców umieszczonych w celu uzyskania najlepszej
możliwej przyczepności. Dwa kolce w środkowej części stopy, aby zapobiec
przesuwaniu się buta na boki. Wzór podeszwy zewnętrznej jest wykonany
bez śliskich obszarów dla najlepszej przyczepności.
Waga: 239 gr (UK8)
Rozmiary: 3-12

Forest 2 Superfabric
Wytrzymały but z gumowymi korkami stworzony do ultra trudnych
warunków z idealnym dopasowaniem do stopy. But jest doskonale
dopasowany do stopy, dzięki czemu ta nie porusza się wewnątrz
buta. W butach Forest 2 zastosowano cholewkę Superfabric, system
ochrony bocznej ProtectOR oraz 3-warstwową podeszwę.
Guma w podeszwie to lepka guma butylowa co zapewnia doskonałą
przyczepność. Wysokość korków wynosi od 6,5 do 7,5mm wysokości
i mają małe poziome linie na górze dla doskonałej przyczepności
także w mokrych warunkach. Wzór podeszwy jest stworzony bez
żadnych śliskich fragmentów co ma zapewnić maksymalną
przyczepność w każdych możliwych warunkach.
Buty Forest2 posiadają 3-warstwową podeszwę dla lepszej
amortyzacji.
Waga: 225gr (UK8)
Rozmiary: 3-12

Forest 2 Superfabric
Wytrzymały but z gumowymi korkami stworzony do ultra trudnych
warunków z idealnym dopasowaniem do stopy. But jest doskonale
dopasowany do stopy, dzięki czemu ta nie porusza się wewnątrz
buta. W butach Forest 2 zastosowano cholewkę Superfabric, system
ochrony bocznej ProtectOR oraz 3-warstwową podeszwę.
Guma w podeszwie to lepka guma butylowa co zapewnia doskonałą
przyczepność. Wysokość korków wynosi od 6,5 do 7,5mm wysokości
i mają małe poziome linie na górze dla doskonałej przyczepności
także w mokrych warunkach. Wzór podeszwy jest stworzony bez
żadnych śliskich fragmentów co ma zapewnić maksymalną
przyczepność w każdych możliwych warunkach.
Buty Forest2 posiadają 3-warstwową podeszwę dla lepszej
amortyzacji.
Waga: 225gr (UK8)
Rozmiary: 3-12

Crazy Lite F1

Nasza wersja buta z kolcami F1 Light Crazy. Dopasowanie precyzyjne
(ciasne i przytulne). Ta sama podeszwa środkowa i zewnętrzna co Forest 1,
ale z cholewką Crazy Light. Używamy tkaniny Hexa w cholewce, która
jest superlekką tkaniną o super trwałości. To ekstremalne buty wyścigowe,
w których ważna jest waga.
W tym bucie łączymy doskonałe dopasowanie i metalowe kolce
zapewniające super przyczepność z najlżejszą cholewką, j
aką można znaleźć na rynku. Crazy Light F1 jest wyposażony w naszą
3-składnikową podeszwę środkową dla najlepszej amortyzacji.
Miękka mieszanka pod piętą, sztywniejsza część w łuku i specjalna
płytka w przedniej części chroniąca przed uczuciem kolców.
Waga: 219 gr (UK8)

Crazy Lite F2
Nasza wersja ultra lekkiego buta Crazy light - wersja bez kolców F2.
Precyzyjne dopasowanie (ciasne i wygodne). Ta sama część środkowa
i zewnętrzna podeszwy z gumy butylowej jak Forest 2, ale z górną częścią
Crazy Light.
Wykorzystana ﬁrmowa tkanina Hexa (w kształcie plastra miodu) w górnej
części, która jest superlekką tkaniną o niebywałej trwałości.
To ekstremalne buty wyścigowe, w których ważna jest waga. W tym
bucie łączymy doskonałe dopasowanie i przyczepność z najlżejszą
cholewką, jaką można znaleźć na rynku.
Ten but jest również rewelacyjny w wyścigach OCR i trasach, gdzie
naprawdę potrzebujesz zarówno super przyczepności jak i ekstremalnie
lekkich butów.
Crazy Light F2 jest wyposażony w naszą 3-warstwową podeszwę
środkową zapewniającą najlepszą amortyzację. Miękka mieszanka
pod piętą i sztywniejsza część w łuku.
Waga: 199 gr (UK8)

Crazy Lite XXC
Xtreme Cross Country. Precyzyjne dopasowanie.
Najlżejsze buty do biegania na orientację i szlak jakie kiedykolwiek
powstały - jedyne 169 gram.
Ten but został specjalnie opracowany do sprintu na orientację, gdzie
biegasz po różnych nawierzchniach asfaltowych, żwirowych, brukowych
i trawiastych. Podeszwa jest zaprojektowana z dużą ilością małych
gumowych dodatków i jest gumą butylową (lepką).
Gumowe koreczki mają wysokość 4,5 mm i mają specjalny wzór,
który sprawia, że idealnie nadaje się do różnych powierzchni i stromych
spadków zarówno w górę, jak i w dół. Przyczepność jest doskonała i działa
również na mokrym asfalcie i trawie.
Wyszywana podeszwa ma mieszankę kauczuku butylowego,
która zapewnia doskonałą przyczepność. XXC jest również idealny do
OCR i biegania na krótszych dystansach.
Crazy Light XC jest wyposażony w naszą specjalną podeszwę Bounce Foam,
która pozwala miękko biegać na twardych nawierzchniach.
Waga: 169 gr (UK8)
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