
TRIČKA A KALHOTY  REBELS O.K. !!!!!!!  
Pokud potřebujete nová trička, kalhoty, bundu, nebo mikinu-teď máte příležitost. 

 

Mikina na zip 

barevná 
Možné velikosti: 128-134,     

140-146, XS, S, M, L, XL 

Cena za kus Velikost Počet objednaných ks 

1790,-     

     

Převlekové 

kalhoty 
Možné velikosti: 128-134,    

140-146, XS, S, M, L, XL 

Cena za kus Velikost Počet objednaných ks 

1890,-     

          

Tričko černé 
Možné velikosti: 128-134,    

140-146, XS, S, M, L, XL 

Cena za kus Velikost Počet objednaných ks 

620,-     

     

Tričko červené 
Možné velikosti: 128-134,    

140-146, XS, S, M, L, XL 

Cena za kus Velikost Počet objednaných ks 

620,-     

     

Tričko bílé 
Možné velikosti: 128-134,    

140-146, XS, S, M, L, XL 

Cena za kus Velikost Počet objednaných ks 

620,-     

     

3/4 kalhoty 

černo-bílé 
Možné velikosti: 128-134,    

140-146, XS, S, M, L, XL 

Cena za kus Velikost Počet objednaných ks 

680,-     

     

3/4 kalhoty 

červeno-černé 
Možné velikosti: 128-134,    

140-146, XS, S, M, L, XL 

Cena za kus Velikost Počet objednaných ks 

680,-     

     

Černá klub. 

Bunda 
Možné velikosti: XS, S, M, L, XL 

Cena za kus Velikost Počet objednaných ks 

 2750,-     

 

Než objednáte, vyzkoušejte si velikost ideálně u svých kamarádů, kteří již oblečení mají. Trička jsou spíše menší, 

než je běžné označení.  

 

Jak na to???? 
Vyplnit tento formulář a odeslat ho naskenovaný nebo ofocený na: oksvihadlo@seznam.cz. Nezapomeňte vyplnit 

kontaktní údaje níže (na ty vám budou odeslány údaje k platbě a faktura) a vpravo dole se podepsat. 

Tuto stranu objednávky odeslat na mail nejpozději do 30.9.2021. Zaplatit nejpozději do týdne od obdržení údajů k platbě. 

Platba pouze převodem, hotovostní platba není možná. 

Kdo bude mít objednáno a zaplaceno – může se těšit na nová trička, kalhoty a bundy zhruba do 2 měsíců.  

 

Jména, adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail pro zaslání údajů k platbě a faktury:……………………………………………………………………………… 

Telefonní kontakt:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jméno skokanky:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby této objednávky                                   Datum a podpis:……………………………..………..……………………………



 

Funkční mikina na zip barevná 
Gavia-Stelvio je oboustranně pružný úplet vyráběný 
speciální technologií (THERMAL od M.I.T.I.). Z rubové 
strany je počesaný. Materiál je velmi příjemný, hřejivý, 
lehce udržovatelný a vhodný na zimní elastické oblečení. 
Složení: 87% Polyester, 13% Lycra, Gramáž: 250g/m2 

 

Funkční převlekové kalhoty  
Tyto kalhoty jsou vyrobeny ze dvou materiálů. 

Přední strana: Mission-velmi lehký materiál. Skládá se ze 
tří vrstev. Střední vrstvou je membrána, která zabraňuje 
průchodu vzduchu k tělu. Materiál je částečně 
vodoodpudivý a zároveň prodyšný. Složení: 85% polyester, 
15%polyuretan, 75g/m2, Prodyšnost: >11.000Gr/Mq/24hod, 
Vodní sloupec: >10.000 mm.   
Zadní strana Gavia-Stelvio je oboustranně pružný úplet 
vyráběný speciální technologií (THERMAL od M.I.T.I.). Z 
rubové strany je počesaný. Materiál je velmi příjemný, 
hřejivý, lehce udržovatelný a vhodný na zimní elastické 
oblečení. Složení: 87% Polyester, 13% Lycra, Gramáž: 
250g/m2. 
Kalhoty jsou z vnější strany opatřeny kvalitním zipem, takže 
je lze lehce rozepnout a svléknout i bez zouvání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Funkční trička REBELS O.K. 

Materiál: 100% polyester, gr.135g/m2. MicroSpeed. 
Dvouvrstvá pletenina. Spodní vrstva je zhotovená ze 
speciálních mikrovláken, která zaručují odvod potu od těla a 
příjemný pocit při nošení. 

 

Funkční ¾ kalhoty REBELS O.K. černo-

bílé 
Materiál: 80% polyester, 20% lycra, gr.240/m2.  

 
 
 
 

 

Funkční ¾ kalhoty REBELS O.K. červeno-

černé 
Materiál: 80% polyester, 20% lycra, gr.240/m2.  

 

 

 

 

Funkční bunda REBELS O.K. 
Materiál:  100%PES, gr.310/m2, vodní sloupec 5000 mm, 

prodyšnost: 5000g/m 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Šárka Plazzerová – Tel. 605231412   

oksvihadlo@seznam.cz 

 


