Objednávkový formulář - BRANKÁŘSKÉ VYBAVENÍ
Dodací adresa
Jméno a příjmení
Českomoravský svaz hokejbalu
Zátopkova 100/2
169 00 Praha
Komárek Martin
jméno:
773 781 132
telefon :
e-mail :
komarek@cmshb.net

ZÁKAZNÍK
ADRESA

Kontaktní osoba

ŽLUTĚ OZNAČENÁ POLÍČKA PROSÍM
VYPLNIT

Adresa
telefon
e-mail

Limit v Kč

16 000
Celkem ks

Celkem Kč s DPH

0
POPIS

PRODUKT

Brankářská vesta CCM Eflex 2.5
JR

ks

VELIKOST - S-M

Brankářská vesta CCM YTFlex 2
YTH
VELIKOST - L-XL

Brankářské kalhoty Bauer GSX S20
JR

Členěné ramenní chrániče s tvarovanou PE pěnou, ta je využita i v oblasti hurdní a nabídí dokonalou
ochranu.

VELIKOST - S-M

Brankářské kalhoty Bauer GSX S20
JR

Členěné ramenní chrániče s tvarovanou PE pěnou, ta je využita i v oblasti hurdní a nabídí dokonalou
ochranu.

0 Kč

4 495 Kč

0 Kč

0 Kč

3 152 Kč

0 Kč

0 Kč

3 152 Kč

0 Kč

0 Kč

2 631 Kč

0 Kč

0 Kč

2 631 Kč

0 Kč

0 Kč

1 499 Kč

0 Kč

0 Kč

1 499 Kč

0 Kč

0 Kč

Brankářské kalhoty Bauer GSX S20 JR zajistí dobrou ochranu a pohodlí hobby gólmanům, mají komfortní
vyztužení a tím lépe ochrání. V klíčových místech jsou vyztuženy ochrannou pěnou . Kyčelní panely tlumí
tvrdé střely i případné kolize s protihráči, velmi dobře kalhoty ochrání před zraněním v oblasti stehen, zad a
ledvin. Mají jednoduché nastavení velikosti díky šněrování a pásku.

Brankářské kalhoty Bauer GSX S20 YTH zajistí dobrou ochranu a pohodlí hobby gólmanům, mají komfortní
vyztužení a tím lépe ochrání. V klíčových místech jsou vyztuženy ochrannou pěnou . Kyčelní panely tlumí
tvrdé střely i případné kolize s protihráči, velmi dobře kalhoty ochrání před zraněním v oblasti stehen, zad a
ledvin. Mají jednoduché nastavení velikosti díky šněrování a pásku.

Brankářské kalhoty Bauer GSX S20 YTH zajistí dobrou ochranu a pohodlí hobby gólmanům, mají komfortní
vyztužení a tím lépe ochrání. V klíčových místech jsou vyztuženy ochrannou pěnou . Kyčelní panely tlumí
tvrdé střely i případné kolize s protihráči, velmi dobře kalhoty ochrání před zraněním v oblasti stehen, zad a
ledvin. Mají jednoduché nastavení velikosti díky šněrování a pásku.

Brankářský nákrčník Hejduk YTH

Nový anatomicky tvarovaný golmanský chránič krku a klíčních kostí. Brankářský chránič krku, který je
komfortně polstrovaný, pevný, s nastavitelným zapínáním na suchý zip.
Specifikace:
anatomické tvarování - perfektně sedí a nepřekáží v pohybu
dostatečně pevný a zároveň komfortní
velikost lze díky zapínání na suchý zip nastavit podle individuální potřeby

Brankářský nákrčník Hejduk JR

Nový anatomicky tvarovaný golmanský chránič krku a klíčních kostí. Brankářský chránič krku, který je
komfortně polstrovaný, pevný, s nastavitelným zapínáním na suchý zip.
Specifikace:
anatomické tvarování - perfektně sedí a nepřekáží v pohybu
dostatečně pevný a zároveň komfortní
velikost lze díky zapínání na suchý zip nastavit podle individuální potřeby

Brankářský suspenzor Hejduk
YTH

Nový anatomicky tvarovaný golmanský suspenzor.
Specifikace:
anatomické tvarování - perfektně sedí a nepřekáží v pohybu
dostatečně pevný a zároveň komfortní

Brankářský suspenzor Hejduk JR

Nový anatomicky tvarovaný golmanský suspenzor.
Specifikace:
anatomické tvarování - perfektně sedí a nepřekáží v pohybu
dostatečně pevný a zároveň komfortní

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Hejduk sport s.r.o.
530 02 Čeperka

0 Kč

Brankářské kalhoty Bauer GSX S20 JR zajistí dobrou ochranu a pohodlí hobby gólmanům, mají komfortní
vyztužení a tím lépe ochrání. V klíčových místech jsou vyztuženy ochrannou pěnou . Kyčelní panely tlumí
tvrdé střely i případné kolize s protihráči, velmi dobře kalhoty ochrání před zraněním v oblasti stehen, zad a
ledvin. Mají jednoduché nastavení velikosti díky šněrování a pásku.

VELIKOST - L-XL

č.p. 306

4 495 Kč

Lehká brankářská vesta pro ty nejmenší brankáře.

VELIKOST - L-XL

Brankářské kalhoty Bauer GSX S20
YTH

S

Lehká brankářská vesta pro ty nejmenší brankáře.

VELIKOST - S-M

Brankářské kalhoty Bauer GSX S20
JR

CENA CELKEM
DPH

Brankářská vesta CCM Eflex je modelem řady Extreme flex. Chránič hrudní kosti pomocí PE pěny. Volně
nastavitelné loketní chrániče.ceně ve své kategorii ke špičce

VELIKOST - L-XL

Brankářská vesta CCM YTFlex 2
YTH

CENA CELKEM BEZ
DPH

Brankářská vesta CCM Eflex je modelem řady Extreme flex. Chránič hrudní kosti pomocí PE pěny. Volně
nastavitelné loketní chrániče.ceně ve své kategorii ke špičce

VELIKOST - S-M

Brankářská vesta CCM Eflex 2.5
JR

CENA BEZ DPH

kontaktní osoba
IČO 275 32 322

Langr Tomáš

DIČ CZ27532322

tel. 721 140 932
tomas.langr@hejduksport.cz

540 Kč

0 Kč

0 Kč

540 Kč

0 Kč

0 Kč

699 Kč

0 Kč

0 Kč

699 Kč

0 Kč

0 Kč

