115,00
Wersja:

Polecany do:

Rozmiary:
2XS - 5XL
116 - 146 for Kids

VENT SHIRT
Ergonomiczny kształt

Lekka i oddychająca.
Koszulka VENT ma elastyczną
Komfortowy kołnierzyk
siateczkę z tyłu dla lepszej
Krótki zamek z przodu
wentylacji oraz specjalny techniczny
materiał Dry-form z przodu.
Materiał Dry-form zapewniający
Koszulka zapewnia idealne
odprowadzanie wilgoci
odprowadzenie wilgoci i zapewnia
Oddychająca, elastyczna
komfort podczas biegu.
siateczka z tyłu
Całość dopełnia komfortowy
Cyfrowy, bezpieczny nadruk
kołnierzy i suwak.
Materiał techniczny wytrzymały
Model dostępny w wersji
na leśne warunki
męskiej (unisex), kobiecej i dziecięcej.

www.sign-sport.pl

110,00
Wersja:
UNI

Polecany do:

Rozmiary:
2XS - 5XL

ULTRA SHIRT
Koszulka ULTRA z
ergonomicznym dopasowaniem
Ergonomiczny kształt
jest idealna na trening
czy na zawody w gorące, letnie dni.
Kołnierzyk V (bez suwaka)
W całości wykonana
Cała koszulka z oddychającej,
z elastycznej i wytrzymałej siateczki
elastycznej siateczki
zapewnia maksimum
wentylacji i uczucia świeżości.
Cyfrowy, bezpieczny nadruk
Kołnierzyk V dodaje komfortu i lekkości.
Dostępna tylko w wersji Unisex.

www.sign-sport.pl

120,00
Wersja:

Polecany do:

Rozmiary:
2XS - 4XL

FLIGHT SHIRT
Materiał techniczny
Ultra lekka 65gr/m2
Ekstremalnie oddychająca
i szybko schnąca
Krój idealny do biegania
Materiał wyprodukowany
we Włoszech

Koszulka FLIGHT jest wykonana
z ultra lekkiego materiału (65gr/m2)
z bezszwowym kołnierzykiem O.
Specjalny materiał zapewnia
super wentylację oraz
nieporównywalny komfort użytkowania.
Płaskie szwy FLATLOCK gwarantują
brak podrażnień skóry
Model dostępny w wersji
męskiej (unisex) i kobiecej.

Cyfrowy, bezpieczny nadruk
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90/100
Wersja:

Polecany do:

Rozmiary:
2XS - 4XL

SINGLET
Vent / Flight
Wersja VENT stworzona jest na wzór
koszulki VENT. Idealna do biegów
sprinterskich, ale również bardzo
użyteczna do biegów leśnych..
Model dostępny w wersji
męskiej (unisex) i kobiecej.

Wersja FLIGHT podobnie jak
koszulka jest wykonana z
ultra lekkiego materiału.
Idealnie nadaje się do
biegów sprinterskich oraz
biegów ulicznych.
Model dostępny w wersji
męskiej (unisex) i kobiecej.
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120,00
Wersja:
UNI

Polecany do:

Rozmiary:
Unisex: 2XS - 3XL / Dzieci: 128, 134, 140

Spodnie - las
PRO Pants
ultra lekkie

Lekkie spodnie zapewniają
komfort biegania.
druk cyfrowy wysokiej jakości
Wykonane ze specjalnego
materiału zaprojektowanego do BnO.
kieszonka z tyłu
Kieszonka i panele z siateczki z tyłu.
Elastyczna wstawka wewnątrz ud
specjalny materiał dla BnP
dla większego komfortu.
Dostępne równie
panele z siateczki
w wersji Długie (do kostek).

www.sign-sport.pl

Wykonane z Recycled
Polyamid (Xtra Life) –
rozciągliwy, elastyczny
i wytrzymały materiał.
Posiada płaskie szwy,
które zapewniają większy
komfort.
Wszystkie wersje posiadają
2 elastyczne kieszenie
(poza Shorts WMN).
Wersja R posiada silikonowe
paski na końcach nogawek,

100-150
Wersja:
UNI

Polecany do:

Rozmiary:
Unisex: 2XS - 3XL / Dzieci: 128, 134, 140

Spodnie: las/sprint/bieg
TIGHTS
Long Tights - Unisex

3/4 Tights - Unisex

Reective Sign logo

Low Tights - Unisex Short Tights - WMN
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135,00
Wersja:
UNI

Polecany do:

Rozmiar::
2XS - 3XL

POLO
Fly Shirt

Kołnierzyk
Guziki

Koszulka Polo z krótkimi rękawami,
kołnierzykiem i 3 guzikami ma bardzo
klasyczny wygląd.
Materiał techniczny
Wykonana z bardzo lekkiego materiału
Ultra lekka
z płaskimi szwami dla maksymalnego
komfortu.
Oddychająca i szybko schnąca
Materiał jest oddychający,
elasyczny i bardzo szybko schnący.
Wyprodukawana w Europie
Cyfrowy nadruk

Jakość gwarantowana
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245,00
Wersja:

Polecany do:

Rozmiar:
130, 140, 150, 2XS - 3XL

Kurtka/Bluza
TS Jacket S4
Mikrobra i materiał elastyczny
Druk cyfrowy wysokiej jakości
Elastyczne fragmenty
Otwór na kciuk w ściągaczu
Elementy odblaskowe
2 kieszenie

Bluza TS jest specjalnie
zaprojektowana aby
idealnie pasować
do Twojego ciała.
Kombinacja mikrobry
i paneli elastycznych
zapewniają komfort
i łatwość użytkowania.
Kurtka idealna nie tylko
do treningu, ale również
na bardziej formalne okazje.

Idealnie dopasowane
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185,00
Wersja:

Polecany do:

Rozmiar:
130, 140, 150, 2XS - 3XL

Spodnie
TS Pants S4
Mikrobra i materiał elastyczny
Druk cyfrowy wysokiej jakości
Elastyczne fragmenty
Elementy odblaskowe
2 kieszenie
Idealnie dopasowane

Spodnie TS są specjalnie
zaprojektowana aby
idealnie pasować
do Twojego ciała.
Kombinacja mikrobry
i paneli elastycznych
zapewniają komfort
i łatwość użytkowania.
Spodnie idealne nie tylko
do treningu, ale również
na bardziej formalne okazje.
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275,00
Wersja:
UNI

Polecany do:

Rozmiary:
2XS - 4XL

Kurtka RUN
Ultra lekka (100gr) wiatro-odporna
kurtka z kapturem będzie idealna
na treningi w wietrzne i chłodne dni.
Kurtka składa się do
tylnej kieszeni, dzięki czemu zajmuje
minimalną ilość miejsca.
Posiada odblaskowe elementy
zapewniające bezpieczeństwo
podczas treningów.
Otwór na kciuk w ściągaczu rękawa
Otwory na kciuki
w ściągaczach rękawów oraz
Materiał techniczny
kaptur zapewniają większy
komfort w chłodne dni.
Ultralekka
Wykonana z odpornego
na rozdarcia, elastycznego
Design biegowy
i oddychającego materiału
wyprodukowanego we Włoszech.
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Propozycja na 2022
na podstawie ankiety

Kamizelka VEST S3 - 185,00
Bluza z kapturem
TECHNO - 240,00
Bluza ocieplana z czesanej bawełny

Kurtka RUN PROTECT-295,00
Wiatro- i wodo-odporna
kurtka z kapturem

Skarpety RACE - 45,00
Spodenki RACE - 100,00
www.sign-sport.pl

Zamówienia należy składać przez
formularz zamówień na zazu.sklep.pl
Na koniec miesiąca będą realizowane
złożone i opłacone zamówienia przy
spełnieniu minimum produkcyjnego

Przemysław Patejko
ZAZU Sports
Ocjalny dystrybutor na Polskę
marki SIGN-SPORT
+48 732188379
sign@zazu.com.pl
POL SKA
Co sobie wymyślisz - my to wydrukujemy!

www.sign-sport.pl

