
Objednávka športového oblečenia XBS swimming 

Cena: 110€ ( 55€ hradí klub + 55€ plavec)  

V cene je zahrnuté: 1ks tričko,1ks šortky, 1ks Mikina, 1ks tepláky 

Cena: 40€ ( 20€ hradí klub + 20€ plavec) Vhodné pre plavcov do 10r. 

V cene je zahrnuté: 1ks tričko,1ks šortky 

Úhrada: do 20.9.2019 na účet XBS - SK18 0900 0000 0051 4141 8913 

Návratku zaslať: 3.9.2019 / objednávka sa odosiela 6.9.2019 

Doba dodania: cca. 4 týždne 

Bližšie info: xbsswimming@gmail.com 

Dotácia klubu na oblečenie, je len na prvú objednávku po jednom kuse. V 

prípade straty oblečenia, si plavec hradí objednanie nového oblečenia v 

plnej výške. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

NÁVRATKA

 Priezvisko:  Meno: 

Prosím označte krížikom / tlačivo je editovateľné 

Tričko Šortky Mikina Tepláky 

120 

130 

140 (XS) 

S 

M 

L 

XL 

XXL 

3XL 

4XL 

5XL 

mailto:xbsswimming@gmail.com


TRIČKO  
Uvedené rozměry uvádějí šířku dresu, NE obvod. 
Doporučený způsob zjištění potřebné velikosti: tričko či kalhoty, které Vám přesně sedí, 
položte na stůl a v napnutém stavu změřte šířku i výšku dresu. Naměřené hodnoty 
porovnejte s tabulkou. Jestliže budete na rozhraní dvou velikostí, pro větší pohodlí 
doporučujeme zvolit vyšší velikost. Pozor: tolerance šíře i délky dresu +/- 2cm 



TRENÍRKY 
A – obvod pásu v cm 
B – výška trenírok v cm 
C – obvod nohavice (spodná časť) v cm 
Uvedené rozměry uvádějí šířku dresu, NE obvod. 

Doporučený způsob zjištění potřebné velikosti: tričko či kalhoty, které Vám přesně sedí, 
položte na stůl a v napnutém stavu změřte šířku i výšku dresu. Naměřené hodnoty 
porovnejte s tabulkou. Jestliže budete na rozhraní dvou velikostí, pro větší pohodlí 
doporučujeme zvolit vyšší velikost. Pozor: tolerance šíře i délky dresu +/- 2cm 



MIKINA  

Uvedené rozměry uvádějí šířku dresu, NE obvod. 
Doporučený způsob zjištění potřebné velikosti: mikinu, které Vám přesně sedí, položte 
na stůl a v napnutém stavu změřte šířku i výšku mikiny. Naměřené hodnoty porovnejte s 
tabulkou. Jestliže budete na rozhraní dvou velikostí, pro větší pohodlí doporučujeme 
zvolit vyšší velikost. Pozor: tolerance šíře i délky dresu +/- 2cm 



TEPLÁKY 

G – šírka pri roztiahnutej gume v cm 
Uvedené rozměry uvádějí šířku dresu, NE obvod. 
Doporučený způsob zjištění potřebné velikosti: mikinu, které Vám přesně sedí, položte 
na stůl a v napnutém stavu změřte šířku i výšku mikiny. Naměřené hodnoty porovnejte s 
tabulkou. Jestliže budete na rozhraní dvou velikostí, pro větší pohodlí doporučujeme 
zvolit vyšší velikost. Pozor: tolerance šíře i délky dresu +/- 2cm 
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