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Sprzedaż hurtowa
pamiątek kibica RepRezentacji polski

OFERTA

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

jesteśmy producentem i dystrybutorem pamiątek skierowanych do kibiców. 
Działamy z pasją! zdaj się na nasze wieloletnie doświadczenie i zamów 

najlepsze pamiątki kibica Reprezentacji polski.

Dla kibiców Reprezentacji Polski  
przygotowaliśmy szeroki wybór:

szalików kibica: tkanych (jednostronnych),  • 
dzianych (dwustronnych), drukowanych  
(dwustronnych) czy też typu pasiak z haftem,
czapek bejsbolowych,• 
czapek zimowych,• 
flag na samochód,• 
koszulek bawełnianych,• 
koszulek oraz kompletów piłkarskich  • 
i bramkarskich kibica,
znakomitych bluz kibica,• 
kredek (farbek) do malowania twarzy,• 
trąbek i łapek kibica,• 

oraz wielu innych gadżetów.
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SzAliki TkAnE kibicA REPREzEnTAcji POlSki

Szalik jednostronny - wzór na drugiej 
stronie stanowi odbicie lustrzane

Wymiar: ok. 150 x 20 cm

po bokach frędzle w kolorze białym

materiał: 100% akryl

pakowanie: pojedynczo, każdy szalik 
zapakowany w woreczek foliowy 

kraj pochodzenia: chiny

SzAliki DRukOwAnE kibicA REPREzEnTAcji POlSki

Szalik dwustronny - wzór jest 
identyczny po obydwu stronach szala

Wymiar: ok. 135 x 19 cm

materiał: 100% poliester

pakowanie: pojedynczo

kraj pochodzenia: polska

Model ST01

Model ST02

Model ST03

Model ST04

Model SDR01

Model SDR02

Model SDR03

Model SDR04

Model SDR05
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SzAliki DziAnE kibicA REPREzEnTAcji POlSki

Szalik dwustronny - wzór identyczny 
po obydwu stronach

po bokach frędzle w kolorze białym

materiał: 100% włóczka akrylowa

pakowanie: pojedynczo

kraj pochodzenia: polska

Szale paSiaki polSka z haftem (dwuStronne)

model Sd-01: 148 cm x 18 cm

model Sd-02: 139 cm x 18 cm

model Sd-03: 131 cm x 18 cm

model Sd-04: 136 cm x 18 cm

model Sd-05: 127 cm x 18 cm

model Sd-06: 143 cm x 18 cm

Niezwykle elegancki i stylowy wzór!

Wymiary szalika: ok. 146 cm x 17 cm

Wymiary haftu: ok. 6,5 cm x 6 cm

materiał: 100% włóczka akrylowa

pakowanie: pojedynczo

kraj pochodzenia: polska
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koSzulki i komplety piłkarSkie kibica reprezentacji polSki

KoSzulKa piłKarSKa duży orzeł polSKa

materiał: 100% poliester

kolorystyka wiodąca: biała

Dostępne rozmiary dla dorosłych: s - XXXl.

kraj produkcji: polska.

pakowanie: pojedynczo, każda koszulka 
zapakowana w woreczek foliowy.

KoSzulKi i Komplety piłKarSKie polSKa

materiał: 100% poliester

koszulki: 

na piersi orzełek, na tyle koszulki napis: • 
    - model 1: „polska” (bez numeru) 
    - model 2: „lewandowski” i nr 9 
    - model 3: „piątek” i nr 23 
    - model 4: „lewandowski” i nr 9  
       edycja specjalna
kolorystyka wiodąca: biało-czerwona.• 

spodenki:

orzełek na prawej nogawce;• 
kolorystyka wiodąca: czerwona.• 

Getry:

wykonane z  akrylu z dodatkiem włókna  • 
prolen siltex i jonów srebra (hamuje  
rozwój bakterii oraz chroni skórę  
przed drobnoustrojami).

Dostępne rozmiary: dziecięce od 110 do 158 cm,  
dla dorosłych od s do XXl

kraj pochodzenia: polska
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STROjE bRAMkARSkiE kibicA REPREzEnTAcji POlSki

Komplet bramkarski  
Szczęsny No 1 / Fabiański No 22

materiał: 100% poliester

koszulka: 

na piersi orzełek, na tyle koszulki napis: • 
    - model 1: „szczęsny” i nr 1 
    - model 2: „Fabiański” i nr 22
kolorystyka wiodąca:  • 
jasnozielona-ciemnozielona.

spodenki:

orzełek na prawej nogawce;• 
kolorystyka wiodąca: ciemnozielona.• 

Getry:

wykonane z  akrylu z dodatkiem włókna  • 
prolen siltex i jonów srebra (hamuje  
rozwój bakterii oraz chroni skórę przed  
drobnoustrojami).

Dostępne rozmiary: dziecięce od 116  
do 158 cm, dla dorosłych od s do Xl

kraj pochodzenia: polska
Zaprezentowane znaki klubowe i reprezentacyjne 

oraz wzory koszulek nie są oryginalne. 
Zostały opracowane w taki sposób, 

aby by nie naruszać praw autorskich.

koSzulki bawełniane polSka

KoSzulKa bawełNiaNa reprezeNtacji polSKi

materiał: wysokogatunkowa bawełna

kolorystyka wiodąca: 

model 1: czerwona, biały nadruk + haft z orłem• 
model 2: biała, czerwony nadruk + haft z orłem• 

Dostępne rozmiary: s, m, l, Xl, XXl, XXXl

kraj produkcji: polska

pakowanie: pojedynczo, każda koszulka 
zapakowana w woreczek foliowy
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KoSzulKa bawełNiaNa damSKa 
– puchNąca Farba

materiał: wysokogatunkowa bawełna

kolorystyka wiodąca: czerwona, biały nadruk
z orłem

nadruk: metodą sitodruku z wykorzystaniem 
tzw. „puchnącej” farby

Dostępne rozmiary: 158 cm, s, m, l, Xl, XXl

kraj produkcji: polska

pakowanie: pojedynczo, każda koszulka 
zapakowana w woreczek foliowy

KoSzulKa bawełNiaNa damSKa 
– model V-NecK

materiał: wysokogatunkowa bawełna

kolorystyka wiodąca: czerwona,  
biały nadruk z orłem

Dostępne rozmiary: s, m, l, Xl, XXl

kraj produkcji: polska

pakowanie: pojedynczo, każda koszulka  
zapakowana w woreczek foliowy

KoSzulKa bawełNiaNa damSKa 
(Szara) – puchNąca Farba

materiał: wysokogatunkowa bawełna

kolorystyka wiodąca: szara

nadruk: farba „puchnąca” w kolorze białym  
ze złotymi wstawkami

Dostępne rozmiary: s, m, l, Xl, XXl

kraj produkcji: polska

pakowanie: pojedynczo, każda koszulka  
zapakowana w woreczek foliowy
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czAPki bEjSbOlOwE POlSkA

znakomite czapki bejsbolowe Reprezentacji polski!

6 wzorów do wyboru!

materiał: 100% bawełna

na czapce świetne hafty, z tyłu regulacja rozmiaru

Rozmiar czapki: 58 cm

kraj produkcji: chiny

pakowanie: pojedynczo, luzem

bluzy dziecięce kibica polSka

Świetnie wykonane bluzy dziecięce polska.

Do wyboru model z kapturem bądź ze stójką.

materiał: 67% bawełna, 33% poliester.  

suwak na całości bluzy. po bokach kieszonki.

Dostępne w kolorze czerwonym  
(z białymi wstawkami).

na piersi wyhaftowane godło oraz napis „polska”.

z tyłu duży napis „polska” (haft).

Dostępne rozmiary (wzrost dziecka): 92 cm, 98 cm, 
104 cm, 110 cm, 116 cm, 122 cm, 128 cm, 134 cm, 
140 cm, 146 cm, 152 cm, 158 cm.

pakowanie: pojedynczo, każda bluza  
w oddzielnym woreczku.

kraj produkcji: polska.

wzór 1 wzór 2

wzór 3 wzór 4

wzór 5 wzór 6
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trąbki kibica

supeR GłoŚna tRąbka kibica! 
nieoDzoWny atRybut każDeGo kibica!

Wymiary trąbki: 

wysokość ok. 31 cm, • 
średnica otworu wylotowego ok. 8 cm• 

trąbki kibica są dostępne w bazowej kolorystyce 
biało - czerwonej (czerwona trąbka z białą 
końcówką)

kraj produkcji: polska.

możliwe wersje produktu:

trąbka pojedyncza,• 
trąbka podwójna,• 
trąbka potrójna.• 

trąbki podwójne i potrójne połączone są ze sobą 
plastikowym łącznikiem co sprawia, że hałas 
wydobywany podczas trąbienia ulega 

łapki kibica

materiał: plastik 

kolorystyka: biało-czerwona.

łapki składają się z 3 niezależnie od siebie  
wydających dźwięk części.

istnieje możliwość umieszczenia własnego 
napisu (naklejka).

Wymiary: 

wysokość 28 cm, • 
szerokość (najszersze miejsce) 13,5 cm• 

kraj produkcji: polska.
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FARbki kibicA DO MAlOwAniA TwARzy

kredka (farbka) do malowania twarzy polska.

kolorystyka: biało-czerwona, sztyft.

pakowanie: każda kredka pakowana w blister  
zamocowany na kartoniku.

Wymiary produktu: 

wysokość ok. 74 mm, • 
szerokość ok. 38 mm.• 

kraj produkcji: chiny

imS.pro
ul. Rafałki 37
95-070 aleksandrów łódzki

www.alekibic.pl
info@alekibic.pl
574 300 508
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