
Akcia je časovo obmedzená !

Akcia je časovo obmedzená !

Taška na obuv MATIS bežná cena
cena pre kluby                               

pri nákupe 12 ks a viac

Športová taštička na obuv

Materiál: 100 % polyester

Objem: 12 l
9,90 € 5,45 €

3,80 €

bežná cena
cena pre kluby                               

pri nákupe 12 ks a viac

33,90 € 18,65 €

29,90 €

25,90 € 14,25 €

16,45 €

bežná cena
cena pre kluby                               

pri nákupe 12 ks a viac

Taška MALA GYM S11                                         
Športová taška má spevnené dno pre lepšiu 

stabilitu a na obidvoch stranách vrecká.

Materiál: 100 % polyester

Objem 26 l veľkosť S 42x25x25 cm

Objem 52 l veľkosť M 52x32x31 cm

Objem 72 l veľkosť L 64x34x33 cm

objem: 10 l

 Vak Gym Bag                                  

Športový batôžtek

Akcia je časovo obmedzená !

Cenová ponuka na tašky a vaky pre športové kluby

6,90 €



Akcia je časovo obmedzená !

Akcia je časovo obmedzená !

Batoh BR 70 bežná cena
cena pre kluby                               

pri nákupe 12 ks a viac

Športový batoh má dve bočné vrecká pre 

uloženie lopty a obuvi. Samozrejmosťou                 

je nastaviteľný hrudný pás.

Materiál: 100 % polyester

Objem: 25 l

26,50 € 14,58 €

Akcia je časovo obmedzená !

Taška double bottom medium bežná cena
cena pre kluby                               

pri nákupe 12 ks a viac

33,90 € 18,65 €

Batoh VICTORIA OF bežná cena
cena pre kluby                               

pri nákupe 12 ks a viac

Športový batoh s nastaviteľným hrudným 

pásom. Na bokoch vaku sú umiestnené 

sieťované vrecká na maličkosti.

Materiál: 100 % polyester

Objem: 22 l

Športová taška s dvojitým dnom.

Spodná oddelená časť pre obuv,                                                    

či mokré veci.

Materiál: 100 % polyester

Rozmery: 41x25x37 cm

Objem: 38 l

29,90 € 16,45 €

Najpredávanejšia taška !



akcia platná od 1.4.2019

Športová taška s dvojitým dnom.

Spodná oddelená časť                                      

pre obuv, či mokré veci.

Materiál: 100 % polyester

Rozmery: 51x31x41 cm

Objem: 65 l

Viac produktov nájdete na našom e-shope www.shop.volejbal.sk
Objednávky z tejto ponuky posielajte na obchod@volejbal.sk

Akcia je časovo obmedzená !

Akcia je časovo obmedzená !

Taška double bottom large bežná cena
cena pre kluby                               

pri nákupe 12 ks a viac

bežná cena
cena pre kluby                               

pri nákupe 12 ks a viac

37,90 € 20,85 €

76,90 € 42,30 €

Taška na kolieskach

2 bočné kapsy

vysúvacia rukoväť

rozmery: 72x33x38 cm

objem: 100 l

 Materiál: 100 % polyester

Taška trolley 100


