Opis produktov

Názov

Futbalová brána
hliníková prenosná
senior

Opis predmetu
Futbalová brána - rozmer 7,32x2,44x1,60 m , brána je samostatne
stojaca, materiál- hliníkový rám po celom obvode brány , hliník je
ošetrený vrchným bielym lakom , brvná, žrde a zadný spodný rám
sú s guľatého hliníkového profilu 120 x 100 mm. brána je z dôvodu
transportu skladateľná z viacerých častí. Norma EN 748 Hrany a
rohy dielov sú zaguľatené do minimálnej hrúbky 3 mm, úchytky na
sieťku sú nylonové, skonštruované bez hrán a otvorov tak, aby
nedošlo k zraneniu hráča , sú zaoblené a so sieťou zvierajú uhol
60stupňov. Ku bráne je potrebné predložiť certifikát.

Sieť na futbalovú bránu senior, rozmer 7,32x2,44x1,0x2,0m, uzlovité
spájanie , farba biela , hrúbka siete 3,5 mm, materiál polypropylén ,
Futbal.sieť klasik
7,5x2,5x1,0x2,0m 3,5mm váha siete 3490 g , veľkosť oka 120 x120 mm, metriál : polyetlylén
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a
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1

ks

3

Obstreľovací panák pre
tréningový múr

Kovová konštrukcia so 4 kovovými špičkami , telo figuríny je pokryté
plastovou výstužou , farba žltá . Váha 4,2 kg , výška 180 cm

ks

5

Tréningová tepláková
súprava prípravka /
žiaci/ dorast

Tepláková súprava Materiál : 100% polyester, veľkosti XS-XL, Bunda
na zips, farba modrá 90% 10% biela, materiál 100% funkčný
polyester , raglanový rukáv a spodná časť bundy je ukončený
dvojradovým eleastickým lemom , stojatý golier je vo farbe bundy
, hlavný zips plastový , kostený. Na rukávoch sú biele 5 cm pásy v
mieste lakťa a ramena. Logo výrobcu šité , nie väčšie ako rozmer
6x6x cm
Tepláky : úzky strih, na lítkovej
čati na zadnej strane rebrovitý elastický materiál, zips na boku lítka
, bočné vrecká na zips , rýchnoschnúci materiál , vnútorná šnúrka v
páse na reguláciu obvodu , pás elastický , tenká biela lemovka po
bokoch teplákov . Farba : čierna , Logo výrobcu šité , nie väčšie
ako rozmer 6x6x cm

ks

60

Futbalová lopta zápasová veľkosť 5 , označená FIFA quality pro,
hybridná technológia= lepená aj šitá, materiál 100 % polyuretán,
Futbalová lopta zápasová
zložená z 20 panelov, pod vrchnou vrstou sa nachádza microfibra
polyuretan , duša corbon- latexoovám ventil ABS 8 krídlový .

ks

4

Futbalová lopta
tréningová

ks

10

Futbalová lopta tréningová veľkosť 4 , šitá, logo IMS , 32 panelov ,
materiál 100% polyuretan , ventil ABS, duša latexová .
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Brankárske rukavice

Brankárske rukavice na zápas aj tréning, vyššia rada. Materiál : 63%
latex, 24% polyester, 8% polyurethan, 5% nylon . Vnútorná časť
rukavice : 3,5 mm super mäkký latex pre optimálne absobčné
vlastnosti a prilnavosť. Rukavice sú na prstoch z vonkajšej strany
potiahnuté soft vrstvou , rukavica je pružná , slim úzky strih , novo
vyvynuté vnútorné šitie zabezpečuje vyššiu trvanlivosť v spojoch .
Rukavice sú zakončené teleskopickým popruhom vyrobeným z
materiálu Polyester 600D a z vonkajšej strany potiahnuté latexom.

ks

5

Tričko tréningové
bavlnené

Tričko s krátkym rukávom unisex , 65% polyester , 35% bavlana , 160
g/m2 , okrúhly priekrčník, spevňujúca ramenná páska

ks
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Potlač na tričká : erb+
nápis+ číslo

Potlač na tričká - erb na srdci plnofarebný veľkosť 8x6 cm , nápis na
chrbát + označovacie číslo 3 cm na prednú pravú stranu

ks
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obrázok- futbalová brána
celohliníková

detail spodného
ukončenioa teplákov +
obrázok bundy
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