
Tenisz Pro ECO csapatmez 

A már ismert, nagy márkákból összeállíto> csapatmez ajánlataink melle> pénztárca-kímélő 
megoldást is kínálunk férfi, női és gyerek csapatoknak. 

Az i> található darabok  

- alacsony árfekvésűek,  

- mégis minőségi anyagokból készülnek, 

- könnyen és szépen feliratozhatók, nyomtathatók, 

- partnerünk európai raktáraiban nagy mennyiségben elérhetők minden méretben, 

- a megrendeléstől számíto> 5-15 munkanapon rendelkezésre állnak. 

A felsoroltak melle> még számos darabból van lehetőségünk választani, így akár egyedi 
kéréseket is tudunk teljesíteni színek, fazonok, anyagok tekintetében. 

Ajánlatunk érvényes 2021. végéig, illetve a készlet erejéig. A megado> árak bru>ó forint 
árak. A kedvezményes csapatmez árak érvényesítéséhez egy-egy termékből legalább 6 
darabot kell  megrendelni, 12 db feleQ rendelés esetén pedig a táblázatokban megado>, 
még kedvezőbb árak kerülnek kiszámlázásra. 

Bármilyen kérdés, kérés esetén forduljatok hozzánk bizalommal! 

A Tenisz Pro csapata 

info@teniszpro.hu 

+36706756750 

mailto:info@teniszpro.hu


Női technikai trikó 

Leírás: 
• 140 g/m² 
• 100% poliészter (interlock, ACTIVE-DRY®) 
• finom, puha anyag 
• szegélyeze> nyak- és karkivágás 
• békahátú 
• hátán kisméretű, fényvisszaverő ACTIVE-DRY® logóval 
• testhezálló fazon 

 
Választható színek: 

 

Mére4áblázat 

Árak 

Méret S M L XL

Hosszúság (cm) 64 66 68 70

Szélesség (cm) 39 42 45 49

Kedvezményes csapat ár (6-12 fő) 3600 Ft/db

Kedvezményes csapat ár (12+ fő) 3200 Ft/db



Női technikai póló 

Leírás: 
• 140 g/m² 
• 100% poliészter (interlock, ACTIVE-DRY®) 
• finom, puha anyag 
• keskeny, saját anyagából készült nyakkivágás 
• vállán dekorahv lapos varrás 
• hátán kisméretű, fényvisszaverő ACTIVE-DRY® logóval 
• oldalvarrás 
• testhezálló fazon 

 

Választható színek: 

 

 

 

Mére4áblázat 

Árak 

Méret S M L XL

Hosszúság (cm) 68 70 72 74

Szélesség (cm) 44 47 50 54

Kedvezményes csapat ár (6-12 fő) 3900 Ft/db

Kedvezményes csapat ár (12+ fő) 3500 Ft/db



Férfi technikai póló 

Leírás: 
• 140 g/m² 
• 100% poliészter (interlock, ACTIVE-DRY®) 
• finom, puha anyag 
• keskeny, saját anyagából készült nyakkivágás 
• vállán dekorahv lapos varrás 
• hátán kisméretű, fényvisszaverő ACTIVE-DRY® logóval 
• oldalvarrás 
• testhezálló fazon 

 

Választható színek: 

 

 

 

Mére4áblázat 

Árak 

Méret S M L XL XXL

Hosszúság (cm) 69 72 73 75 77

Szélesség (cm) 47 50 53 56 59

Kedvezményes csapat ár (6-12 fő) 3900 Ft/db

Kedvezményes csapat ár (12+ fő) 3500 Ft/db



Női újrahasznosíto> póló 

Leírás: 
• 125 g/m² 
• 100% poliészter (ACTIVE-DRY°, 50% újrahasznosíto>) 
• környezetbarát, funkcionális anyag 
• újrahasznosíto> műanyag palackokból (4 palack/termék) 
• nyakmegerősítés 
• saját anyagából készült nyakkivágás 
• bővebb ujjak 
• oldalvarrás 
• kerekíte> alj 
• méret: S-XL 

Választható színek: 

 

Árak 

Kedvezményes csapat ár (6-12 fő) 3900 Ft/db

Kedvezményes csapat ár (12+ fő) 3500 Ft/db



Férfi újrahasznosíto> póló 

Leírás: 
• 125 g/m² 
• 100% poliészter (ACTIVE-DRY°, 50% újrahasznosíto>) 
• környezetbarát, funkcionális anyag 
• újrahasznosíto> műanyag palackokból (4 palack/termék) 
• nyakmegerősítés 
• saját anyagából készült nyakkivágás 
• bővebb ujjak 
• oldalvarrás 
• kerekíte> alj 
• méret: S-XXL 

Választható színek: 

 

Árak 

Kedvezményes csapat ár (6-12 fő) 3900 Ft/db

Kedvezményes csapat ár (12+ fő) 3500 Ft/db



Női galléros póló 

Leírás: 
• 210 g/m² 
• 95% fésült, gyűrűsfonású pamut, 5% elasztán 
• puha tapintású, rugalmas anyag 
• keskeny gallér 
• 4 db gombbal 

Választható színek: 

 

Mére4áblázat 

Árak 

Méret XS S M L XL XXL

Mellbőség (cm) 90 96 102 108 114 120

Hosszúság (cm) 62 64 66 68 70 72

Ruhaméret 34 36 38 40 42 44

Kedvezményes csapat ár (6-12 fő) 7500 Ft/db

Kedvezményes csapat ár (12+ fő) 6900 Ft/db



Férfi galléros póló 

Leírás: 
• 210 g/m² 
• 95% fésült, gyűrűsfonású pamut, 5% elasztán 
• puha tapintású, rugalmas anyag 
• keskeny gallér 
• 4 db gombbal 

 
Választható színek: 

 

 

Mére4áblázat 

Árak 

Méret S M L XL XXL 3XL

Mellbőség (cm) 102 108 114 120 126 132

Hosszúság (cm) 70 72 74 76 78 80

Kedvezményes csapat ár (6-12 fő) 7500 Ft/db

Kedvezményes csapat ár (12+ fő) 6900 Ft/db



Gyermek technikai póló 

Leírás: 
• 140 g/m² 
• 100% poliészter (ACTIVE-DRY°), Interlock 
• sima felületű anyag 
• saját anyagából készült nyakkivágás 
• nyakmegerősítés 
• oldalvarrás 
• letéphető címke 

Választható színek: 

 

 

 

Mére4áblázat 

Árak 

Méret S M L XL

Hosszúság (cm) 50 54 60 64

Szélesség (cm) 39 42 45 48

Életkor (év) 7-8 9-10 11-12 12-13

Testmagasság (cm) 122-128 134-140 146-152 158-164

Kedvezményes csapat ár (6-12 fő) 2900 Ft/db

Kedvezményes csapat ár (12+ fő) 2500 Ft/db



Gyermek pamut póló  

Leírás: 
• 145 g/m² 
• 100% gyűrűsfonású pamut 
• 1x1 bordás kötésű, dupla nyakkivágás elasztánnal 
• nyakmegerősítővel 
• körkötö> anyag 

Választható színek: 

 

 

Mére4áblázat 

Árak 

Méret 86/92 98/104 110/116 122/128 134/146 152/164

Hosszúság (cm)   40 43 46 51 56 63

Szélesség (cm) 30 33 36 39 42 45

Életkor (év) 1-2 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14

Kedvezményes csapat ár (6-12 fő) 1900 Ft/db

Kedvezményes csapat ár (12+ fő) 1600 Ft/db


