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Model Wizualizacja Opis produktu Przedziały / Cena PLN Brutto

KOSZULKI SPORTOWE

ModelModel

1-3

Męska koszulka 
slim fit 3101

Model

Koszulka dla biegaczy Slim Fit.
Dopasowana męska koszulka z rękawkami, panelem bocznym.
Wykończenie rękawków i dołu - podwinięcie materiału. 
Wykonana z dzianiny Coolmax - zawiera jony srebra, które blokują rozwój bakterii i 
ograniczają nieprzyjemny zapach. Materiał oddychający, który zapewnia dobrą 
wentylację. Konstrukcja materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, 
szybkoschnący. 

 

98

95

  

78

Koszulka dla biegaczy klasyczny model .
Luźna męska koszulka z rękawkami, konstrukcja T-shirt
Wykończenie rękawków i dołu - podwinięcie materiału. 
Wykonana z dzianiny Coolmax - zawiera jony srebra, które blokują rozwój bakterii i 
ograniczają nieprzyjemny zapach. Materiał oddychający, który zapewnia dobrą 
wentylację. Konstrukcja materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, 
szybkoschnący. 

 

115 

88

  

85

Męska koszulka 
slim fit 2101

Damska koszulka 
sportowa 1104

Dopasowana koszulka sportowa dla kobiet, konstrukcja T-shirt 
Wykończenie rękawków i dołu - podwinięcie materiału. 
Wykonana z dzianiny Coolmax - zawiera jony srebra, które blokują rozwój bakterii i 
ograniczają nieprzyjemny zapach. Materiał oddychający, który zapewnia dobrą 
wentylację. Konstrukcja materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, 
szybkoschnący.

 

98

 

85

 

95

Męski bezrękawnik 
slim fit 2201

Dopasowana koszulka sportowa dla kobiet z panelem bocznym. 
Wykończenie rękawków i dołu - podwinięcie materiału. 
Wykonana z dzianiny Coolmax - zawiera jony srebra, które blokują rozwój bakterii i 
ograniczają nieprzyjemny zapach. Materiał oddychający, który zapewnia dobrą 
wentylację. Konstrukcja materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, 
szybkoschnący.

 

115

 

88

 

78

Damska koszulka 
sportowa 4104

 

110

 

80

Dopasowany bezrękawnik biegowy.
Wykończenie szyi i ramion lamówką. 
Wykończenie dołu - podwinięcie materiału.
Konstrukcja z panelami bocznymi minimalizującymi otarcia.
Wykonana z dzianiny Coolmax - zawiera jony srebra, które blokują rozwój bakterii i 
ograniczają nieprzyjemny zapach. Materiał oddychający, który zapewnia dobrą 
wentylację. Konstrukcja materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, 
szybkoschnący.   

 

130
Męska koszulka

sportowa z 
długim rękawkiem 

Slim Fit 2201

Koszulka męska dla biegaczy Slim Fit.
Dopasowana męska koszulka z długim rękawem i panelem bocznym. 
Płaskie szwy.
Wykończenie rękawków i dołu przez podwinięcie materiału. 
Wykonana z dzianiny elastycznej. Materiał oddychający, zapewnia dobrą 
wentylację. Konstrukcja materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, 
szybkoschnący.

 

105

 

90

 

100

Dodatki:

Personalizacje takie jak: logo, ksywka, na indywidualnych produktach w 
zamówieniu 10zł 
Kieszeń zamykana na zamek 10zł 

Damski Tank Top 
Get Fit 1011

Damski Tank Top Get Fit
Taliowany bezrękawnik do biegania i na siłownię.
Plecy z małymi kieszonkami po bokach. Łączenie płaskimi szwami. 
Wykończenie szyi i ramion lamówką. Wykończenie dołu przez podwinięcie 
materiału.
Wykonana z dzianiny elastycznej. Materiał oddychający, zapewnia dobrą 
wentylację. Konstrukcja materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, 
szybkoschnący.

 

110

 

130

 

100

Damski koszulka 
sportowa z długim 

rękawkiem 
Get Fit 1214

Koszulka damska dla biegaczy Slim Fit.
Dopasowana damska koszulka z długimi rękawami i panelem bocznym. 
Płaskie szwy.
Wykończenie rękawków i dołu podwinięcie materiału. 
Wykończenie rękawków i dołu przez podwinięcie materiału. 
Wykonana z dzianiny elastycznej. Materiał oddychający, zapewnia dobrą 
wentylację. Konstrukcja materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, 
szybkoschnący.

Męska bluza sportowa z
długim rękawem 

3121

Męska bluza biegowa.
Bluza na stójce, zamek do mostka, przy brodzie zakładka z materiału, która chroni 
brodę przed otarciami od zamka. 
Wykończenie dołu i rękawów - ściągacz biały lub czarny nie sublimowany,  lub 
sublimowany ściągacz z materiału. Możliwość wykonania dziurki na kciuk. 
Materiał oddychający zapewnia dobrą wentylację. Konstrukcja materiały ułatwia 
transport wilgoci na zewnątrz, szybkoschnący. 

Męskie spodnie 
biegowe

5120

Męskie spodnie/getry biegowe.
Pas na gumie ze sznurkiem, płaskie szwy, nogawki zakończone podwinięciem. 
Materiał elastyczny, oddychający, zapewnia dobrą wentylację. Konstrukcja 
materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, szybkoschnący. 

BLUZY OCIEPLANE 

Damska bluza sportowa z
długim rękawem 

 4224

Damska bluza biegowa.
Bluza na stójce zamek do mostka, przy brodzie zakładka z materiału która chroni 
brodę przed otarciami od zamka. 
Wykończenie dołu i rękawów - ściągacz biały lub czarny nie sublimowany,  lub 
sublimowany ściągacz z materiału. Możliwość wykonania dziurki na kciuk. 
Materiał oddychający zapewnia dobrą wentylację. Konstrukcja materiały ułatwia 
transport wilgoci na zewnątrz, szybkoschnący. 

Męskie spodnie 
biegowe

5121 

Męskie spodnie/getry biegowe.
Pas na gumie ze sznurkiem, płaskie szwy, nogawki zakończone podwinięciem. 
Materiał elastyczny oddychający zapewnia dobrą wentylację. Konstrukcja materiały 
ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, szybkoschnący. 

Męskie spodenki 
biegowe

5021 

Męskie spodenki biegowe.
Pas na gumie z sznurkiem, płaskie szwy, nogawki zakończone podwinięciem. 
Materiał elastyczny, oddychający, zapewnia dobrą wentylację. Konstrukcja 
materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, szybkoschnący. 

 Legginsy 
sportowe

6121

Damskie legginsy biegowe.
Pas na gumie 5cm, płaskie szwy, nogawki zakończone podwinięciem.   
Karczek i szycie od wewnętrznej i zewnętrznej strony nogawki.
Materiał elastyczny, oddychający zapewnia dobrą wentylację. Konstrukcja materiału 
ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, szybkoschnący. 

Legginsy 
biegowe

6122

Rękawki
Materiał elastyczny, oddychający, zapewnia dobrą wentylację. Konstrukcja 
materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, szybkoschnący. 
Góra i dół rękawka zakończona podwinięciem.

Rękawki
100

Damskie legginsy biegowe.
Pas na gumie 5cm, płaskie szwy, nogawki zakończone podwinięciem. 
Materiał elastyczny, oddychający zapewnia dobrą wentylację. Konstrukcja materiału 
ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, szybkoschnący. 

Czapka
Materiał elastyczny, oddychający, zapewnia dobrą wentylację. Konstrukcja 
materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz, szybkoschnący. 
Płaskie szwy, dół zakończony podwinięciem.

Czapka
99

Komin 
Bezszwowa bandamka,
Stosowana jako ocieplacz na szyję, czapka letnia, opaska na rękę, osłona twarzy 
przed zimnem i wiele innych!
Materiał elastyczny.

Komin
98
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KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWKIEMKOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWKIEM

SPODNIE BIEGOWE/GETRY, SPODENKI, LEGGINSY

PROCES
1. Kontakt z klientem poprzez mail: formularzem zamówienia, 

2. Potwierdzenie zamówienia : ilości, modele, ceny

3. Wpłata 25% zaliczki na nasze konto - kwota odejmowana potem od całości zamówienia.  

3. Rozpoczęcie prac nad projektem: projekt wstępny, projekt ostateczny, akceptacja przez klienta 

4. Po zaakceptowaniu projektu i oferty proces produkcyjny trwa 4-8 tygodni (w zależności od sezonu). Przyspieszenie 

pracy poza sezonem do 2 tygodni  w sezonie do 4 tygodni po akceptacji projektu dopłata 30% kwoty całości

BRANDOWANIE
· Wszystkie produkty brandowane są logiem Play Mo�on. Brak brandowania wiąże się z dodatkowym kosztem 

w wysokości 30% całości zamówienia. Umieszczamy logotyp na klatce piersiowej po lewej stronie i na  

plecach oraz adres www po wewnętrznej stronie stójki . W przypadku spodenek, spodni, nogawek itp. 

umiejscowienie logotypu jest zależne od designu. Jeśli produkt ma być pozbawiony moich znaków 

firmowych obowiązuje dopłata 30% kwoty do całości zamówienia. 

· Koszt przygotowania opracowania graficznego stroju od podstaw wraz z projektem graficznym oraz 

ustawieniem pod druk: 350 PLN bru�o. 

· Średni czas przygotowania projektu mając wszystkie pliki w wymaganej formie to 3 - 4h. Jeśli projekt jest 

wymagający i trzeba poświęcić więcej czasu niż w przypadku standardowych projektów graficznych po 

przekroczeniu 4h pracy, kolejna godzina płatna jest 50 PLN bru�o. Czas dodatkowy dotyczy: edycji źle 

przygotowanych obiektów, edycji plików bitmap, tworzenia logotypów lub sygnatur graficznych, wielokrotne 

zmiany graficzne. Raz przygotowany projekt obowiązuje przy kolejnych konstrukcjach, czyli na przykład po 

realizacji zamówienia na spodenki i koszulki, gdy klient domawia bluzy i kurtki nie ponosi dodatkowych 

kosztów związanych z przygotowaniem graficznym. 

· Opracowanie prostego designu, drobne poprawki projektu od klienta, wstawienie logotypów klienta na nasz 

design oraz ustawienie produkcji pod druk to koszt od 50 PLN bru�o. 

· Po rozmowie na temat przygotowania opracowania graficznego stroju, klient dostarcza mi logotypy. Pliki 

graficzne muszą być w pełni skalowalne, czyli w zapisie wektorowym. Pliki, które nie mają tego zapisu i 

będę go musiał stworzyć lub będą wymagały mojej edycji, są dodatkowo płatne 50 zł/h bru�o. Kolory 

dobieram według palety CMYK lub wzoru nadesłanego przez klienta. Przed rozpoczęciem prac oczekuje 

wszystkich koniecznych informacji, tj. kolorystyki, ilości i lokalizacji logotypów, wielkości grafik. 

· Preferowane pliki : CDR, EPS, AI, PDF (z wektorami), Bitmapy o rozdzielczościach odpowiednich do druku 

(najlepiej min. 300dpi).

· Zakładam, że posiadasz prawo do wykorzystywania grafiki, którą do mnie przesyłasz. Nie ponoszę 

odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie nadesłanych materiałów.

· Przy domówieniach obowiązuje cena produktu z zakresu ilościowego według cennika. 

· Usługa konfekcjonowania odzieży (pakowanie w osobne paczki kompletów dla poszczególnego zawodnika) – 

6 PLN bru�o za paczkę. 

· Koszt przesyłki do 31 kg - 33 PLN bru�o 

Chcąc Was zmotywować do działania oferuję 10% rabatu dla osób, które udokumentują, że stanęły na pudle choć raz 

w ostatnich 12 miesiącach. Play Mo�on
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AKCESORIA: Rękawki, Czapka, Komin

Dodatki:

Personalizacje takie jak: logo, ksywka, na indywidualnych produktach w 
zamówieniu 10zł 
Kieszeń zamykana na zamek 10zł 
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1-3 11-50 4-10 51-200 
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Dodatki:

Personalizacje takie jak: logo, ksywka, na indywidualnych produktach w 
zamówieniu 10zł 
Kieszeń zamykana na zamek 10zł 

1-3 11-50 4-10 51-200 

1-3 11-50 4-10 51-200 

1-3 11-50 4-10 51-200 

Dodatki:

Personalizacje takie jak: logo, ksywka, na indywidualnych produktach w 
zamówieniu 10zł 
Kieszeń zamykana na zamek 10zł 

Męska koszulka 
Rowerowa PM1

 

220

  

165

Koszulka kolarska męska z krótkim rękawem, model sportowy z bocznymi 
panelami, opcjonalnie panele boczne z elastycznej siateczki.
Rękawki zakończone podwinięciem materiału bez gumki.
Dół koszulki podwinięcie z gumką i żelkiem antypoślizgowym 
Tylna kieszeń trzy komory. 
Materiał dzianiny Coolmax - zawiera jony srebra, które blokują rozwój bakterii i 
ograniczają nieprzyjemny zapach. Materiał oddychający, który zapewnia dobrą 
wentylację. Konstrukcja materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz. 

185

Damska koszulka 
sportowa 1104

Męskie spodenki kolarskie z szelkami i wkładką.
Boczne panel nogawki i tylny zadrukowany, dół nogawki taśma elastyczna z anty 
poślizkiem (żel kropkowy)  taśma do nadrukiem po obwodzie na
taśmie AntySlip™. Boczne panele sublimowane wykonane z materiału SHIELD. Tyl 
Materiał na szelki nie sublimowany.
Wkładka DOC 125 Dr Pad

 

299

 

165

 

185

Koszulka kolarska damska z krótkim rękawem, model sportowy z bocznymi 
panelami, opcjonalnie panele boczne z elastycznej siateczki.
Rękawki zakończone podwinięciem materiału bez gumki.
Dół koszulki podwinięcie z gumką i żelkiem antypoślizgowym 
Tylna kieszeń trzy komory. 
Materiał dzianiny Coolmax - zawiera jony srebra, które blokują rozwój bakterii i 
ograniczają nieprzyjemny zapach. Materiał oddychający, który zapewnia dobrą 
wentylację. Konstrukcja materiału ułatwia transport wilgoci na zewnątrz.
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Męskie spodenki 
rowerowe 

  

155

 

155
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11-50 4-10 51-200 KOSZULKI ROWEROWE 1-3

SPODENKI ROWEROWE 11-50 4-10 51-200 1-3
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