
  
BISON Sportswear /  Dědina 447 Otnice 683 54 / tel/fax.: +420 548212928 / email: bison@bison.cz

Všechny ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH.

SPODNÍ  PRÁDLO    CENÍK
Bison sportswear přináší nové  a  úplné 
ceníky pro jednotlivé sporty, které by měly 
zodpovědět všechny Vaše otázky.

V tomto ceníku naleznete naši řadu 
spodního prádla  vyrobeného  z  kvalitních 
materiálů pro nejnáročnější  profesionální 
použití.

Více informací o našich produktech, 
materiálech, velikostech a variacích 
naleznete na našich internetových 
stránkách:  www.bison.cz

Na vyžádání Vám rádi zašleme Vzorník 
materiálů pro lepší orientaci.
Neváhejte  se nás zeptat v případě 
jakýchkoliv dotazů  na  níže uvedených 
kontaktech.
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Jedná se o komplet, vyrobený ze 100% polypropylénu pro 
použití jako základní vrstva. Materiál se vyznačuje výbornou 
prodyšností, svými vlastnostmi působí jako izolační vrstva, 
odvádějící vlhkost od pokožky na povrch. Má vynikající 
tepelně izolační vlastnosti, pomáhá udržet tělesnou teplotu. Je 
odolný vůči plísním a mikroorganismům a má extrémně 
nízkou váhu.

Nejvyšší kvalita materiálu a zpracování zaručují vysoký 
komfort při nošení. 
Můžete si zvolit provedení jako dvojdílný komplet s 
dlouhými nebo krátkými rukávy nebo jednodílné Ribano. 

Na zcela hladkých vláknech nezůstává žádná vlhkost a hráč 
má pocit sucha. 
Ribana jsou o 40% lehčí nez materiálu bavlna. 
Ribana vyrábíme v barvě červená , černá a  světle modrá. 
( aktuálně pouze v černé ).

Dodáváme ve velikostech 130 - 200 

Cena 
Riban 

od
330,-

Termo prádlo :

Popis Cena do vel. 150 Cena od vel. 160
Ribano 1 , půlené Polypropylen 330,- 350,-
Ribano 2 , půlené Polypropylen 330,- 350,-
Ribano 3 , celé Polypropylen 330,- 350,-

Ribano 1 Ribano 2 Ribano 3
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Elastické trenýrky:
Trenýrky letní : Oblíbené krátké kalhoty z lehkého a velmi pružného elastického 
materiálu s dobrými transportními vlastnostmi, který umožňuje odvod vlhkosti z 
povrchu těla. Tento materiál dokonale fixuje svaly a zamezuje náhlému prochladnutí a 
tím případnému svalovému zranění. 
Materiál: 70% polyester, 30% elastan    ,   Velikost: S - 3XL
Cena bez DPH : 350,- 

Trenýrky podzimní zateplené : Absolutní novinka co v materiálu určeného pro krátké 
elastické kalhoty. Jsou vyrobeny z lehkého , ale podčesaného , zatepleného velmi 
pružného materiálu. Tyto kalhoty jsou určeny do chladného až velmi chladného 
prostředí. Díky použitému materiálu polypropylen mají vynikající funkční vlastnosti a 
přitom chrání svaly proti prochladnutí a zamezují tím svalovému zranění.
Materiál: 70% Polypropylen, 30% elastan ,  Velikost: S - 3XL
Cena bez DPH : 480,- 

Cena 
Trenýrek 

od
350,-
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Platební podmínky:
Výrobky firmy Bison dodáváme několika možnostmi a to v hotovosti při předávání zboží nebo platbou na fakturu , která bude zaplacena před 
dodáním zboží ( při dlouhodobé spolupráci je možné i na fakturu ).  Další z možností,  velice oblíbená je platba dobírkou při převzetí zboží na 
poště. 

Objednávky:
Objednávky přijímáme písemně, telefonicky, faxem, E-mailem.
Nejlépe zasílat objednavky na e-mail Minimální množství pro objednání , je 5ks od typu, barvy, varianty a velikosti (toto omezení neplatí 
v případě celých sad, kde samozřejmě může být např. 1ks brankařského dresu atp.).
Pro zadání poptávky zboží postupujte dle pokynů z pole "OBJEDNÁVKA", které se vždy zobrazí v pravém horním rohu po výběru 
konkrétního sportu.
Pro zaslání finální objednávky (po odsouhlasení korektůry dresu) zašlete prosím Vámi vyplněný objednávkový formulář, který je k 
dispozici ke stažení na webu firmy Bison v hlavním MENU pod názvem "Finální objednávka".
Při objednávání sad dresů a oblečení je potřeba uvést: Druh výrobku, velikost, barevnou kombinaci , délku rukávů (u dresů) a množství.
Pro rozmístění log je třeba zadat přesné požadavky pro vytvoření odpovídající korektůry na Vaše dresy.
Přiložit logo co možná nejlepší kvalitě ( ai , pdf , cdr do čísla 11 ) vše zaslat nejlépe na e-mail.
Vždy před objednáním Vám zpracujeme grafický návrh dresu včetně potisků a zašleme k odsouhlasení.
Pozor, vždy před konečnou objednávkou pečlivě studujte velikost, kterou chcete dle NAŠÍ velikostní tabulky. 

Dodací podmínky:
Dodací lhůta na objednávky je 2 - 3 týdny po odsouhlasené korektůře a následně zaslané objednávce dle našeho objednávkového formuláře.  
Je možné po předchozí dohodě , zvolit expresní dodávku v závislosti na aktuálním množství zakázek.
Vše objednávky zasíláme poštou , poštovník kurýrem , přepravní společností, nebo je možné si je vyzvednout po předchozí dohodě ve skladu 
firmy Bison.      V ceně zboží nejsou zahrnuty přepravní náklady.

Ostatní ujednání:
Veškerá loga i designy výrobní řady Bison jsou majetkem firmy Bison a je zakázáno jakékoliv jejich používání , či rozšiřování bez svolení 
firmy Bison. 
Jméno "BISON" je registrovaná obchodní značka a jejich vlastníkem je firma BISON. 
Firma BISON si vyhrazuje právo jakékoliv změny bez předchozího upozornění. Platnost těchto podmínek automaticky ruší vydání 
podmínek nových.

SPODNÍ  PRÁDLO
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