
SKARPETY SPORTOWE BIAŁE: OPIS PRODUKTU

Skarpety sportowe białe:

1-5 par: 18,99zł brutto/para

6-20 par: 17,99zł brutto/para

21-79 par: 16,99zł brutto/para

Powyżej 80 par: 13,99zł brutto/para

CENNIK

Skarpety to podstawowy element garderoby sportowca.

U nas każdą parę oznakujesz logiem klubu czy też personalizacją zawodników już od 1 pary.

Materiał i wykonanie:

- 100% produkt polski,

-uniwersalna rozmiarówka dla pań i panów (unisex): 32-35, 36-39, 40-43, 44-47,

- materiał: 80% bawełna, 15% poliamid, 5% elastan,

- ściągacz stabilizujący na śródstopiu,

- dodatkowa wstawka z froty dba o komfort palców,

specjalne wzmocnienia zabezpieczają przed urazami i ułatwiają treningi wyczynowe amatorskie i rekreacyjne,

- pole dedykowane pod nadruk o wielkości 6x6cm- poliamid,

- nadruk wykonany metodą sublimacji gwarantuje wierne odzwierciedlenie barw i trwałość, 

-dla zachowana maksymalnej żywotności nadruku sugerujemy pranie na lewej stronie w temp. max 60 stopni Celsjusza. 

KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport



CENNIK

           

      

Podkolanówki to podstawowy element garderoby sportowca.  

Każdą parę oznakujemy logiem klubu, czy też personalizacją zawodników już od jednej pary. 

Materiał i wykonanie: 

- 100% produkt POLSKI, 

- uniwersalna rozmiarówka  dla pań i panów (unisex): 36-39, 40-43, 44-47,

- materiał: 80%, bawełna 15%, poliamid 5 % elastan,

- ściągacz stabilizujący na śródstopiu,

- dodatkowa wstawka z froty dba o komfort palców,

- specjalne wzmocnienia zabezpieczają przed urazami i ułatwiają treningi wyczynowe amatorskie 

i rekreacyjne,

- pole dedykowane pod nadruk o wielkości 6x6cm- poliamid,

- maksymalny rozmiar nadruku: 6x6cm,

- nadruk wykonany metodą sublimacji gwarantującą wierne odzwierciedlenie barw i trwałość nadruku,

- cena dotyczy nadruku na obu stronach podkolanówek wg. przykładu przedstawionego na zdjęciach obok,

-nie ma możliwości nadruku w innym miejscu

- dla zachowania maksymalnej żywotności nadruku sugerujemy pranie na lewej stronie w temp. max 60 stopni Celsjusza.  

Podkolanówki z nadrukiem:

1-10 par: 23,99zł brutto

11-30 par: 20,99zł brutto

31-100 par: 19,99zł brutto

Powyżej 100 par: 17,99zł brutto

PODKOLANÓWKI BIAŁE: OPIS PRODUKTU

KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport



KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport

CENNIK

           

      

Wysokiej jakości workoplecak z pełnym nadrukiem to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych fizycznie. 

Do worka bez problemu zmieścimy ubrania na trening, buty czy też piłkę. 

Doskonale nadaje się na piesze wycieczki, do szkoły czy też długie spacery. 

Gwarantujemy trwały i niezmywalny nadruk dzięki któremu worek służył będzie przez długie lata. 

Materiał i wykonanie:

- wymiary: +/- 45x35cm,

- przyjemny w dotyku i trwały materiał poliestrowy o gramaturze 300g/m2,

- trwały i niezmywalny nadruk sublimacyjny,

- oryginalna i niepowtarzalna grafika, 

- projekt graficzny z dowolną ilością modyfikacji w cenie,

- produkt 100% polski. 

workoplecaki:

1-10 sztuk: 43,99 zł brutto

11-49 sztuk: 5%rabatu

50 sztuk< 10% rabatu

WORKOPLECAKI: OPIS PRODUKTU



KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport

WORKOPLECAKI Z ODBLASKIEM: OPIS PRODUKTU

           

      

Wysokiej jakości workoplecak z pełnym nadrukiem wzbogacony o pas taśmy odblaskowej dzięki czemu zwiększa 

bezpieczeństwo zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. 

Do worka bez problemu zmieścimy ubrania na trening, buty czy też piłkę. 

Doskonale nadaje się na piesze wycieczki, do szkoły czy też długie spacery. 

Gwarantujemy trwały i niezmywalny nadruk dzięki któremu worek służył będzie przez długie lata. 

Materiał i wykonanie:

- wymiary: +/- 45x35cm,

- wymiary taśmy odblaskowej: 25x5cm

- przyjemny w dotyku i trwały materiał poliestrowy o gramaturze 300g/m2,

- trwały i niezmywalny nadruk sublimacyjny,

- oryginalna i niepowtarzalna grafika, 

- projekt graficzny z dowolną ilością modyfikacji w cenie,

- produkt 100% polski. 

workoplecaki z odblaskiem:

1-10 sztuk: 46,99 zł brutto

11-49 sztuk: 5% rabatu

50 sztuk< 10% rabatu

CENNIK



KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport

UCHWYTY NA PIŁKĘ: OPIS PRODUKTU

           

      

Nasz praktyczny i wygodny uchwyt przyda się każdemu posiadaczowi piłki do siatkówki, koszykówki, nożnej. 

Materiał i wykonanie:

- materiał 100% poliester,

– 4 jednolite ramiona zabezpieczające piłkę przed wypadnięciem,

– zapięcie na plastikowy karabińczyk,

– duży wybór kolorów,

– trwały nadruk fullprint wykonany metodą sublimacji

 gwarantuje idealnie odzwierciedlenie barw i żywotność kolorów,

– uniwersalny rozmiar do piłek do siatkówki, piłki nożnej i koszykówki,

– produkt 100% polski,

- projekt graficzny z dowolną ilością modyfikacji w cenie.

Uchwyty na piłkę:

1-10 sztuk: 39,99 zł brutto

11-49 sztuk: 5% rabatu

50 sztuk< 10% rabatu

CENNIK



KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport

ETUI NA TELEFON: OPIS PRODUKTU

           

      

Skroimy na miarę etui do każdego telefonu. 

Możliwość personalizacji etui wg. własnego pomysłu- wyboru dowolnego koloru, obrazka, zdjęcia,

logotypu, napisu... ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia.

Etui można wygodnie nosić na szyi lub przypiąć do paska od spodni. 

Mała kieszonka pomieści dokumenty lub karty płatnicze dzięki czemu można praktycznie zrezygnować 

z noszenia portfela. 

Materiał i wykonanie:

- wymiary: etui dopasowywujemy do Twojego modelu urządzenia

- materiał: 100% poliester, materiał nieprzemakalny,

- trwały i niezmywalny nadruk sublimacyjny,

- oryginalna i niepowtarzalna grafika

- projekt graficzny z dowolną ilością modyfikacji w cenie,

- produkt 100% polski. 

Etui na telefon:

1-10 sztuk: 69,99 zł brutto

11-49 sztuk: 5% rabatu

50 sztuk< 10% rabatu

CENNIK



KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport

RĘKAWKI SPORTOWE: OPIS PRODUKTU

CENNIK

           

      

Rękawki na ramiona wykonane z wysokiej jakości materiału, dostępne w trzech długościach: 

- długie (od nadgarstka do bicepsa), 

- średnie (od nadgarstka za łokieć), 

- krótkie (od nadgarstka do łokcia).  

Idealnie dopasowują się do ciała, zapewniają komfort użytkowania dzięki rewelacyjnemu odprowadzaniu potu oraz 

płaskim szwom, które nie podrażniają skóry. 

Delikatna gumka z silikonem zadba o to, aby przy nawet najbardziej dynamicznych ruchach rękawki pozostały na swoim miejscu.

Materiał i wykonanie: 

- elastyczna dzianina, 82% poliester, 18% elastan, 

- gramatura 190g/m2,

- elastyczna gumka z silikonem,

- możliwość wykonania rękawków w dowolnym wzorze oraz personalizacją (logotypy, personalia zawodników),

- darmowy projekt z dowolną ilością poprawek,

- nadruki wykonane metodą sublimacji gwarantują ich najwyższą jakość i trwałość,

- szeroka rozmiarówka: Junior, S, M, L, XL w wariancie damskie/męskie- dzięki tak dużemu wyborowi każdy zawodnik 

znajdzie swój idealny rozmiar.

rękawki długie:

1-10 par: 39,99 zł brutto

11-29 par: 5% rabatu

30 par< 10% rabatu

rękawki średnie:

1-10 par: 33,99 zł brutto

11-29 par: 5% rabatu

30 par< 10% rabatu

rękawki krótkie:

1-10 par: 27,99 zł brutto

11-29 par: 5% rabatu

30 par< 10% rabatu



KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport

OPASKI NA ŁYDKI: OPIS PRODUKTU           

      

Wygodne opaski na łydki opinające mięśnie i zapewniające im stałą temperaturę. 

Doskonale sprawdzą sięna piłkarskich boiskach jako „rękaw” podtrzymujący ochraniacz na łydki.  

W cenie dwie opaski z indywidualnym projektem graficznym- wyróżnij się z tłumu na boisku, parkiecie, 

czy też biegowej trasie. 

Ty decydujesz co ma znaleźć się na opaskach- może to być logo klubu, sponsora lub dowolny nadruk.

Materiał i wykonanie:

- materiał: poliester 82%, elastan 18%, gramatura: 220g/m2,

- maksymalny komfort użytkowania,

- termoaktywne,

- stopniowany ucisk,

- idealne dopasowanie do łydki,

- szybkoschnące,

- mogą zapewniać lepszą regenerację mięśni,

- idealne dla piłkarzy w celu optymalnego utrzymania ochraniaczy na łydce,

- trwały i niezniszczalny nadruk metodą sublimacji gwarantujący idealne odwzorowanie kolorów,

- projekt graficzny z dowolną ilością modyfikacji w cenie.  

  

 

opaski na łydki:

1-10 par: 42,99zł brutto

11-49 par: 5% rabatu

50 sztuk< 10% rabatu

CENNIK



KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport

OCHRANIACZE NA KOLANA: OPIS PRODUKTU

ochraniacze na kolano:

1-10 par: 85,99zł brutto

11-29 par: 5% rabatu

30 par< 10% rabatu 

CENNIK

           

      

Nasze ochraniacze/ściągacze na kolano zadbają o bezpieczeństwo zawodników w trakcie gry, 

zapewnią komfort termiczny, a także są doskonałym miejscem na zaprezentowania logo klubu, firmy czy też sponsora. 

Zastosowana pianka poliuretanowa zadba o amortyzację upadków na parkiet przy zaciętych wymianach. 

Miękka tkanina, dopasowany krój oraz płaskie szwy nie podrażniają skóry, a silikonowa gumka zapewnia komfort noszenia i 

utrzymanie ochraniacza we właściwym miejscu.

Dostępne w 5 perfekcyjnie skrojonych rozmiarach: Junior, S, M, L, XL- dla każdego amatora sportu bez względu na wiek. 

Materiał i wykonanie: 

- poliester 82%, elastan 18%, gramatura 280g/m2,

- gumka z silikonem wszyta w górnej części ochraniacza,

- pianka poliuretanowa ochraniacza tzw. plaster miodu o wymiarach: 16,5cm x 14cm,

- możliwość wykonania ochraniaczy w dowolnym wzorze oraz personalizacją (logotypy, personalia zawodników),

- darmowy projekt z dowolną ilością poprawek,

- nadruki wykonane metodą sublimacji gwarantują ich najwyższą jakość i trwałość,

- szeroka rozmiarówka: Junior, S, M, L, XL w wariancie damskie/męskie- dzięki tak dużemu wyborowi każdy zawodnik 

znajdzie swój idealny rozmiar.



KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport

CENNIK

OPASKI KAPITANA: OPIS PRODUKTU

           

      

Oferujemy wykonanie opasek na ramię/kapitana z dowolnym 

nadrukiem, logotypem, herbem. 

Możliwość dopasowania rozmiaru dzięki regulacji na rzep. 

Materiał i wykonanie:

- nadruki wykonane trwałą metodą sublimacji,

- przyjemny, przewiewny i bezuciskowy materiał:

 82% poliester, 18% elastan, gramatura 140g/m2,

-projekt opaski w cenie z dowolną ilością modyfikacji,

- zapinana na rzep.

Opaska idealna dla drużyn piłki nożnej lub zawodników siatkówki plażowej.

 

opaska kapitana:

1-10 sztuk: 15,99 zł brutto

11-29 sztuk: 5% rabatu

30 sztuk< 10% rabatu



CENNIK

           

      

Oferujemy wykonanie flag z dowolnym nadrukiem, logotypem, herbem w dwóch rozmiarach:

- 40x30 cm (idealne do narożników boiskowych),

- 50x40 cm.

Materiał i wykonanie:

- nadruki wykonane trwałą metodą sublimacji na materiale dedykowanym do flag,

- projekt flagi w cenie z dowolną ilością modyfikacji,

- mocowanie flag na standardowym kiju/słupku o szerokości +/- 2,5cm.

- możliwość ustalenia indywidualnego rozmiaru tunelu na słupek. 

 

flaga rozmiar 40x30cm:

1-10 sztuk: 15,99 zł brutto

11-29 sztuk: 5% rabatu

30 sztuk< 10% rabatu

flaga rozmiar 50x40cm:

1-10 sztuk: 19,99 zł brutto

11-29 sztuk: 5% rabatu

30 sztuk< 10% rabatu

FLAGI: OPIS PRODUKTU

KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport



RĘCZNIKI 50x100CM: OPIS PRODUKTU

CENNIK

           

      

Biały ręcznik łazienkowy o wymiarach 50x100 cm (tolerancja wymiaru: +/- 5% o gramaturze 400 g/m2.

Materiał i wykonanie:

- prostokątny ręcznik z nadrukiem sublimacyjnym jest wykonany z wewnętrznej strony z 100% bawełny – frotte, 

natomiast z zewnętrznej – 100% mikropluszu,

- realistyczne, precyzyjne, niewyczuwalne i niespieralne nadruki wykonujemy tylko na jednej stronie ręcznika,

- spersonalizowany, przyjemny w dotyku ręcznik przyda się do codziennego użytku w łazience czy też na plaży,

- projekt graficzny z dowolną ilością modyfikacji w cenie,

- możliwość zadrukowania całej powierzchni ręcznika dowolnym wzorem graficznym. 

ręcznik 50x100cm:

1-10 sztuk: 32,99 zł brutto

11-29 sztuk: 5% rabatu

30 sztuk< 10% rabatu

KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport



RĘCZNIKI 30x50CM: OPIS PRODUKTU

CENNIK

           

      

Biały ręcznik łazienkowy o wymiarach 30x50 cm (tolerancja wymiaru: +/- 5%) o gramaturze 400 g/m2.

Materiał i wykonanie:

- prostokątny ręcznik z nadrukiem sublimacyjnym jest wykonany z wewnętrznej strony z 100% bawełny – frotte, 

natomiast z zewnętrznej – 100% mikropluszu,

- realistyczne, precyzyjne, niewyczuwalne i niespieralne nadruki wykonujemy tylko na jednej stronie ręcznika,

- spersonalizowany, przyjemny w dotyku ręcznik przyda się do codziennego użytku w łazience czy też na plaży,

- projekt graficzny z dowolną ilością modyfikacji w cenie,

- możliwość zadrukowania całej powierzchni ręcznika dowolnym wzorem graficznym. 

ręcznik 30x50cm:

1-10 sztuk: 18,99 zł brutto

11-29 sztuk: 5% rabatu

30 sztuk< 10% rabatu

ręcznik 30x50cm pełny nadruk:

1-10 sztuk: 21,99 zł brutto

11-29 sztuk: 5% rabatu

30 sztuk< 10% rabatu

KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport



POSZEWKI NA PODUSZKI: OPIS PRODUKTU

CENNIK

           

      

Poszewka na poduszkę w rozmiarze 40x40cm z oryginalnym motywem graficznym.

Możliwość nadruku dowolnej grafiki, napisów, koloru, logotypów na poszewce.  

Poszewka dzięki uniwersalnym zamknięciu (suwak) pasuje do każdej poduszki o wymiarze 40×40 cm.

Materiał i wykonanie:

- materiał: poliester 82%, elastan 18%, gramatura 300g/m2,

- dwustronny, trwały i niespieralny nadruk będzie cieszyć oko przez długi czas,

- zamknięcie na suwak,

- projekt graficzny z dowolną ilością modyfikacji w cenie,  

- nadruk fullprint daje nieograniczone możliwości w zamieszczeniu logotypu i duży wybór kolorów. 

  

 

poszewka na poduszkę 

biała z nadrukiem:

1-10 sztuk: 19,99 zł brutto

11-29 sztuk: 5% rabatu

30 sztuk< 10%rabatu

poszewka na poduszkę 

nadruk fullprint:

1-10 sztuk: 21,99 zł brutto

11-29 sztuk: 5% rabatu

30 sztuk< 10%rabatu

KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport



PODKŁADKI POD MYSZ: OPIS PRODUKTU

CENNIK

           

      

Podkładka pod myszkę to obowiązkowy element każdego stanowiska komputerowego.

Na podkładce możemy umieścić: 

- zdjęcie - taka podkłada umili godziny pracy przy komputerze,

- screen z gry - to świetny upominek dla gracza,

znak graficzny - logo - to praktyczny gadżet reklamowy.

Spód podkładki ze spienionej gumy zapobiega przesuwaniu się 

podkładki po blacie biurka. 

Wierzch wykonany z poliestru zapewniającego łagodny i płynny ślizg myszy. 

Podkładka zarówno dla zastosowań biurowych, jaki i dla graczy.

Specyfikacja produktu:

Wymiary: 22 x 18cm, 29X36 cm, 38x48cm

Grubość: 3 mm

Materiał: poliester / spieniona guma. 

 

Podkładki po mysz:

Rozmiar 18x22cm -17,99zł brutto

Rozmiar 29x36cm - 28,99zł brutto

Rozmiar 38x48cm - 38,99zł brutto

KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport



PUZZLE Z NADRUKIEM: OPIS PRODUKTU
           

      

Wykonujemy nadruki na puzzlach o różnych rozmiarach trwałą i niezmywalną metodą sublimacji.

Atrament sublimacyjny świetnie współpracuje z podłożem - nadruki na puzzlach są bardzo trwałe, wyraźne i 

dokładnie pokrywają całą powierzchnię układanki.

Poszczególne elementy puzzli do nadruku są precyzyjnie docięte i dobrze spasowane.

Fotopuzzle są dobrym pomysłem na upominek z wielu okazji: prezent na urodziny, imieniny, rocznice, 

Dzień Dziecka, Boże Narodzenie itd.

Puzzle ze swoim zdjęciem czy grafiką ulubionej postaci z bajki są oryginalnym drobiazgiem dla dzieci, 

które uwielbiają układać puzzle.

Puzzle z własnym nadrukiem mogą być dekoracją domu: gotowa układanka z dowolnym motywem 

umieszczona w ramce i powieszona na ścianie stanowi ciekawy dodatek dla wnętrza.

Firmy wykorzystują puzzle kartonowe do sublimacji z własnym motywem jako gadżety reklamowe i 

rozprowadzają je podczas targów, wystaw i pokazów lub jako gratisy dla klientów.

     

 

CENNIK I WYMIARY PUZZLI:

29x20cm (120 elementów):        24,99zł 

38x26cm (252 elementy):           32,99zł

40x30cm (300 elementów):       38,99zł

27x19,5cm (96 elementów):       19,99zł

34-26,5 cm (130 elementów):    28,99zł

 

KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport



KUBKI Z NADRUKIEM: OPIS PRODUKTU

CENNIK

           

      

Wykonujemy nadruki na kubkach białych oraz czarnych.

Gadżet idealny na prezent lub nagrodę za turniejowe zmagania.

Materiał i wykonanie:

- maksymalna wysokość nadruku 9cm, maksymalna szerokość nadruku 20cm,

- kubek biały: pojemność 300ml, wysokość 9cm, średnica 8cm,

- kubek czarny: pojemność 325ml, wysokość 9,5mm, średnica 8cm, 

- kubki idealnie nadają się do wykonania nadruków z logiem klubu/drużyny.

- projekt graficzny w cenie z dowolną ilością poprawek. 

 

kubek czarny:

1-10 sztuk: 19,99 zł brutto

11-29 sztuk: 5% rabatu

30 sztuk< 10% rabatu

kubek biały:

1-10 sztuk: 11,99 zł brutto

11-29 sztuk: 5% rabatu

30 sztuk< 10% rabatu

KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638, 

#maximussport



CZAPKI Z DASZKIEM: OPIS PRODUKTU

CENNIK

           

      

5-panelowa czapka typu trucker lub snapback z regulowanym zapięciem na plastikowy zatrzask. 

Czapki idealnie nadają się do wykonania nadruków z logiem klubu/drużyny. 

Boki i tył czapki wykonane są z siateczki poliestrowej.

Dostępna w rozmiarze Senior dla dorosłych (powyżej 13 roku życia) oraz Junior dla dzieci (do 13stego roku życia).

Na czapce nadrukujemy wybrany przez Ciebie motyw graficzny.

Materiał i wykonanie:

- regulowane plastikowe zapięcie,

- panel przedni, daszek, siatka: 100% poliester,

- trwały i niezmywalny nadruk sublimacyjny zapewnia idealne odwzorowanie barw i kolorów,

- maksymalne pole nadruku 12x6 cm,

- rozmiar Senior obwód głowy: 55+Rozmiar Junior obwód głowy: <55,

- duży wybór kolorów czapek. 

 

czapka z daszkiem 

z białym panelem:

1-20 sztuk: 29,99 zł brutto

21-49 sztuk: 5% rabatu

50 sztuk< 10% rabatu

KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport



KOMINY NA TWARZ: OPIS PRODUKTU

CENNIK

           

      

Wygodny i praktyczny komin na twarz z oryginalną grafiką. 

Do wyboru dwa rozmiary: 

Junior- dla dzieci (obwód głowy poniżej 49cm), Senior- dla dorosłych (obwód głowy powyżej 49cm).

 

Materiał i wykonanie:

- nadruk fullprint daje nieograniczone możliwości w zamieszczeniu logotypu i 

duży wybór kolorów, 

- projekt graficzny z dowolną ilością modyfikacji w cenie,

- po zszyciu komin ma wymiary: szerokość  +/-23cm,   długość +/- 24 cm, 

- możliwość modyfikacji wykroju i wymiarów komina, 

- materiał: 82% poliester, 18% elastan, gramatura 190g/m2, 

- dzianina elastyczna: rozciągliwość do 10cm.  

 

kominy na twarz:

1-10 sztuk: 19,99zł brutto

11-49 sztuk: 5% rabatu

50 sztuk< 10%rabatu

KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport



MASECZKI OCHRONNE: OPIS PRODUKTU

CENNIK

           

      

Jednowarstwowa maseczka ochronna z kolorowym nadrukiem na całej powierzchni.

Materiał i wykonanie:

- wygodna i nie uwierająca gumka,

- możliwość wszycia drucika wspomagającego utrzymywanie maseczki na nosie,

- oryginalny motyw graficzny,

- uszyte z dzianiny elastycznej: 82% poliester, 18% elastan, gramatura 140g/m2,

- trwały i niezmywalny nadruk fullprint z przodu, 

- warstwa wewnętrzna w kolorze białym,

- projekt graficzny z dowolną ilością modyfikacji w cenie,

- 100% produkt polski,

- możliwość zmniejszenia rozmiaru dla dzieci. 

 

maseczki z nadrukiem:

 1-10 sztuk: 14,99 zł brutto

 11-49 sztuk: 5% rabatu

50 sztuk< 10%rabatu

KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport



KONTAKT Z NAMI: 

e-mail:   kontakt@mxsport.pl

tel: 572 407 638 

#maximussport

CZAPKA ZIMOWA Z NADRUKIEM: OPIS PRODUKTU

CENNIK

           

      

Sublimowana czapka na jesień/zimę z ocieplonym wnętrzem.

Dostępna w rozmiarze dla dorosłych i dzieci.

Materiał i wykonanie:

- przyjemny i ocieplany materiał,

- dowolny motyw graficzny: napis, kolor, logo,

- uszyte z dzianiny elastycznej: 82% poliester, 18% elastan, gramatura 220g/m2,

- trwały i niezmywalny nadruk fullprint, 

- warstwa wewnętrzna w kolorze białym,

- projekt graficzny z dowolną ilością modyfikacji w cenie,

- 100% produkt polski.

 

 

czapka zimowa z nadrukiem:

 1-10 sztuk: 29,99 zł brutto

 11-49 sztuk: 5% rabatu

50 sztuk< 10%rabatu
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