
Limitovaná nabídka 
oddílových doplňků 

 

ZÁŘÍ 2019 
 

 
 
 
 
 
 

Sportovní klub Přerov 1908 z.s., oddíl atletiky 

  



 
 

Elastická čepice 
- velikosti: XXS – XL 
- cena: 250 Kč 
- k dispozici ve dvou barevných provedeních 
- velikosti (uveden obvod čepice): 
   XXS (40 cm) 
   XS (43 cm) 
   S (46 cm) 
   M (49 cm) 
   L (52 cm) 
   XL (55 cm) 
 
 

Elastická čelenka 
- velikost: UNI 
- cena: 150 Kč 
- k dispozici ve dvou barevných provedeních 
 

 
 
 
 

 

Váček na záda 
- rozměr 35x45 cm 
- cena: 300 Kč 
- k dispozici v jednom barevném provedení 
- pevný nepromokavý materiál 
- vrchní část uzavřena systémem šňůry 
  



 

Mikina 
- dětské velikosti: 3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15 (čísla odpovídají věku) 
- dámské velikosti: XS - XXL 
- pánské velikosti: S – XXL 
- velikostní tabulky viz níže 
- cena: 300 Kč 
- barva: královská modrá 
- potisk na zádech: SK Přerov 
- foto viz úvodní fotka této nabídky 
 
 

Funkční triko s dlouhým rukávem 
- dětské velikosti: XS - XL 
- dámské velikosti: XS - 2XL 
- pánské velikosti: S – 2XL 
- velikostní tabulky viz níže 
- cena: 230 Kč 
- barva: královská modrá 
- potisk na zádech: SK Přerov 
 
 
 
 
 

VELIKOSTNÍ TABULKY 
 
DÁMSKÁ VARIANTA MIKINA / TRIKO   PÁNSKÁ VARIANTA MIKINA / TRIKO 
Velikost (šířka v cm, délka v cm)    Velikost (šířka v cm, délka v cm) 
XS (46, 62) 
S (48,5, 63,5)       S (51, 67) 
M (51, 65)       M (56, 70) 
L (53,5, 66,5)       L (61, 73) 
XL (56, 68)       XL (63,5, 76) 
2XL (58,5, 69,5)      2XL (68,5, 79) 
 
DĚTSKÁ VARIANTA MIKINA     DĚTSKÁ VARIANTA TRIKO 
Velikost (šířka v cm, délka v cm)    Velikost (šířka v cm, délka v cm) 
3-4 (38,5, 42)       XS (36, 46) 
5-6 (41, 48)       S (41, 52) 
7-8 (43,5, 54)       M (43, 56) 
9-11 (46, 60)       L (46, 60) 
12-13 (51, 64)       XL (48, 64) 
14-15 (56, 68) 
 
 
 
Veškeré oddílové doplňky uvedené v této nabídce je nutné objednat nejpozději do 25. září 2019. Poté 
objednávkový formulář uzavřeme a na základě těchto objednávek objednáme přesný počet kusů 
každého doplňku. Tyto doplňky nebudou volně v prodeji v průběhu roku, proto s jejich objednávkou 
neváhejte, pokud o ně máte zájem! Děkujeme za pochopení. 


