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SKV Klubový textil 2015 
Pro sezonu 2015/16 je pro hráče SKV k dispozici klubový textil. Objednávky, zhotovení a vyřízení 

zabezpečuje klub. 

Seznam klubového textilu 
 Název Popis povinný/nepovinný Cena (včetně 

potisku) 

1 Zápasový set Burik sada 2x dres (černý, 
žlutý), trenýrky a 
stulpny 

povinný komplet:  1500 ,- 

Jednotlivé části setu dres 500,- 

trenkýrky 400,- 

stulpny 150,- 

2 Klubová souprava 
Salming Taurus 

souprava Salming 
s potiskem SKV, 
bunda + kalhoty 

nepovinný komplet:  1250 ,- 

bunda:  
kalhoty: 

750 ,- 
500 ,- 

3 Rozcvičovací dres 
Salming Training Jersey 

rozcvičovací funkční 
triko s potiskem 

nepovinný 500,-  

4 Tričko SKV* bavlněné tričko 
s potiskem SKV. 
Černá a bílá barva 

nepovinný 180,- 

5 Polokošile SKV* bavlněná polokošile 
s výšivkou SKV 

nepovinný 280,- 

6 Tričko SKV:Nike 
Matej Raiter collection 

tričko s potiskem 
„Train:Hard“ 
šedá/tmavě modrá 

nepovinný 250,- 

*) u 4 a 5 budeme držet omezené množství skladem 

Seznam dalšího klubového vybavení 
 Název Popis povinný/nepovinný Cena (včetně 

potisku) 

7 Toolbag Salming ProTour 
Toolbag 

Hráčská taška 
s potiskem SKV 

nepovinný 1180,- (1320,-) 

8 Toolbag Salming Tour 
Toolbag 

- Purple/Pink 
- NavyBlue/Yellow 

Hráčská taška 
s potiskem SKV 

nepovinný 767,- (900,-) 

 Stickbag Salming ProTour 
Stickbag 

Taška na hokejku nepovinný 590,- (**) 

10 Taška Salming ProTour 
Duffel 

Sportovní taška 
s potiskem SKV 

nepovinný 826,- (900,-) 

**) u tašky na hokejku bohužel zatím není technicky možné zajistit potisk 
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Objednávky 
Veškeré objednávky vyřizuje sekretář klubu na sekretar@skvflorbal.cz 

Postup objednávky 
Prioritu mají větší objednávky, přednostně tedy budeme vyřizovat objednávky vybavení pro celé 

týmy, domluvte se tedy prvně v rámci Vašeho týmu. Týmové objednávky přijímá sekretář od trenéra, 

resp. vedoucího týmu. 

Detaily objednávek 
Pro objednávku použijte Excelový formulář „Objednávka klubového vybavení SKV“. 

Údaje pro objednávku 

 Název Povinné údaje 

1 Zápasový set Burik - jméno + přijmení + tým 
- číslo 
- velikost (trenýrky, dres, stulpny) 
- střih (dámský/pánský) 

2 Klubová souprava Salming Taurus - jméno + přijmení + tým 
- číslo (nebo iniciály) 
- velikost (bunda, kalhoty) 
- střih (dámský/pánský) 

3 Rozcvičovací dres Salming Training Jersey - jméno + přijmení + tým 
- číslo 
- velikost 

4 Tričko SKV* - jméno + přijmení + tým 
- velikost 
- varianta (šedá/žlutá) 
- střih (dámský/pánský) 

5 Polokošile SKV* - jméno + přijmení + tým 
- velikost 
- střih (dámský/pánský) 

6 Tričko SKV:Nike 
Matej Raiter collection 

- jméno + přijmení + tým 
- velikost 
- varianta (černá-žlutá/bílá/černá-

mint) 
- střih (dámský/pánský) 

7 Toolbag Salming ProTour Toolbag - jméno + přijmení + tým 
- číslo 

8 Toolbag Salming Tour Toolbag 
- Purple/Pink 
- NavyBlue/Yellow 

- jméno + přijmení + tým 
- číslo 
- varianta (purple-pink/navyblue-

yellow) 

 Stickbag Salming ProTour Stickbag - jméno + přijmení + tým 

10 Taška Salming ProTour Duffel - jméno + přijmení + tým 
- číslo 

*) dostupné bude na přelomu únor/březen 2016 

mailto:sekretar@skvflorbal.cz
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02 – tepláková souprava Salming Taurus (SKV2015) 
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03 - Rozcvičovací dres Salming Training Jersey 

 

04 - Tričko SKV 

 

05 – polo tričko SKV 
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06 - Tričko SKV:Nike

 

07 - Toolbag Salming ProTour Toolbag 

 

08 - Toolbag Salming Tour Toolbag 

 
 

10 - Taška Salming ProTour Duffel 

 


