


KVALITA: 
Naše oblečenie sa vyznačuje moderným dizajnom a nadčasovým strihom.
Používame SOFT FIBER materiály, ktoré zaručujú vysoký komfort pri pohybe, čo napomáha k dosiahnutiu maximálneho výkonu pri športovej činnosti. 
Naše HIGH-TECH materiály spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky športovca. Funkčný, priedušný a ultraľahký materiál v kombinácii 
s MEVA-TECH technológiou zaisťuje rýchly odvod potu z tela von a rýchle schnutie materiálu.

PONUKA SORTIMENTU:
V našej ponuke nájdete všetko čo potrebujete pre zápas alebo tréning. Značka MEVA okrem oblečenia rozšírila sortiment aj o tréningové pomôcky 
s edíciou MEVA TRAINING a MEVA TRAINING KIT.

CENA: 
Po dôkladnom preskúmaní trhu, vkusu a referencií športovcov, ponúkame najlepší pomer ceny a kvality. Kvalita našich produktov patrí medzi 
najlepšie čo náš trh momentálne ponúka. Zistíte, že okrem výborných cien a nadštandardných služieb máme ľudskú tvár a individuálny, seriózny 
prístup ku každému zákazníkovi.

SKLADOVÉ ZÁSOBY A RÝCHLOSŤ DODANIA:
Dovoľujeme si tvrdiť že máme najväčšie skladové zásoby v Českej a Slovenskej republike.
Skladom máme viac ako 10-tisíc kusov dresov, 10-tisíc kusov trenírok, 8-tisíc kusov súprav, 6-tisíc párov štucien a mnoho ďalších vecí pre futbalové 
kluby. U nás si zákazník vždy vyberie. Sme schopní Váš tovar doručiť už do 24 hodín, pri osobnom odbere je to ihneď.

POTLAČ:
Potlač oblečenia riešime s našim profesionálnym grafickým štúdiom s ktorým spoločne dokážeme splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníka. 
Potlačíme Vám na oblečenie čísla, logá klubov, logá sponzorov, názvy klubov, … Jednoducho čokoľvek podľa vašej predstavy.

ZDRAVOTNÁ NEZÁVADNOSŤ:  
Všetko naše oblečenie testujeme vo Výskumnom ústave chemických látok vo Svite. V testoch sme vždy dostali najvyššie možné hodnotenie v oblasti 
kvality a zdravotnej nezávadnosti – čo ani zďaleka nie je bežné a ani mnohé známe značky tieto certifikáty nemajú.

KOMFORT PRI POHYBE: 
Na rozdiel od konkurencie, je pre nás dôležitý nie len dizajn, ale aj skutočná funkčnosť oblečenia a pocit, ktorý v ňom športovci majú. Vieme totiž ako 
komfort vplýva na ich výkon. Jednotlivé kusy oblečenia si vyvíjame sami, vždy v spolupráci s profesionálnymi športovcami, ktorí nám v každej fáze 
vývoja, okrem tvrdých dát, poskytujú aj objektívne pripomienky, ktoré okamžite zapracúvame a detaily meníme podľa ich želaní.

VRÁTENIE PEŇAZÍ:
Sme si natoľko istí svojou kvalitou, že v prípade nespokojnosti, nie je pre nás problém ani vrátenie peňazí. Vieme totiž, že dôvera a spokojnosť 
zákazníka sú dôležitejšie než obchod za každú cenu.
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V máji 2015, po rokoch zbierania skúseností, vývoja a driny sa naša firma  
rozhodla vytvoriť svoju vlastnú značku športového oblečenia – MEVA.
 
Keďže sme našu značku MEVA chceli hneď od začiatku postaviť na vysokej 
profesionálnej kvalite, museli sme nájsť vhodného výrobcu, ktorý by 
spĺňal našu predstavu. Počas najbližších mesiacov sme osobne navštívili 
mnohých popredných výrobcov z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, 
Nemecka,Talianska, Slovinska, Dánska, Holandska, Belgicka, Veľkej Británie, 
Pakistanu a tiež z Číny.

Po precestovaní tísícok kilometrov a navštívení desiatok firiem sme nazbierali 
obrovské množstvo skúsenosti ohľadom materiálov a výroby športové 
oblečenia.

Mnohé firmy sa spoliehajú na elektronické obchody (e-shopy), kde daný 
produkt oblečenia vyzerá perfektne, ale zákazník si ho nemôže vyskúšať 
osobne a tak nemôže vidieť kvalitu. Lacné značky napríklad naschvál nikde 
nezverejňujú gramáž materiálu, pretože sa spoliehajú na nevedomosť 
zákazníkov. Práve hrúbka (gramáž) a kvalita materiálu najviac rozhodujú 
o výrobnej cene produktu a preto ak danej značke ide o kvantitu a nie o 
kvalitu, uprednostňuje pre výrobu tenké a menej kvalitné materiály. Naše 
oblečenie sa vyznačuje vysokou mierou odolnosti materiálu. Namáhané časti 
oblečenia, ako napríklad trhanie teplákových nohavíc v rozkroku, je častým 
problémom. Preto sme na spevnenie citlivého miesta použili špeciálny 
elastický a priedušný materiál, ktorý pri hre nezavadzia a zároveň poskytuje 
dostatočnú podporu.

Našou filozofiou je poskytnúť čo najvyššiu kvalitu športového 
oblečenia a komplexnú starostlivosť o našich zákaznikov. Nechceli 
sme ísť cestou nízkej kvality, pretože zo skúsenosti lacných 
značiek vieme, že kvôli nižšej cene sa šetrí na kvalite materiálu, 
kvalite šitia, kvalite strihania a výstupnej kontroly každého kusu. 
Páve tieto 4 aspekty sú najdôležitejšie. Ak sa vynechá čo i len 
jediný aspekt,vznikajú problémy ako trčiace nitky, nekvalitné šitie, 
ktoré po prvom použití povolí, nepohodlný strih, ktorý pri nosení 
nesedí, alebo tenký materiál, ktorý sa po krátkej dobre opotrebuje.

V značke MEVA sme spojili tieto 3 dôležité fakty: 
ŠTÝL,VÝKON,KVALITA

ŠTÝL - Naše oblečenie sa vyznačuje moderným dizajnom a 
nadčasovým strihom.

VÝKON - Používame SOFT FIBER materiály, ktoré zaručujú vysoký 
komfort pri pohybe, čo napomáha k dosiahnutiu maximálneho 
výkonu pri športovej činnosti.

KVALITA - Naše HIGH-TECH materiály spĺňajú aj tie najnáročnejšie 
požiadavky športovca.

Po odskúšaných stoviek vzoriek a testovaní rôznych materiálov 
kvality, sme sa na základe týchto faktorov rozhodli pre známeho 
popredného výrobcu z Číny, ktorý spĺňa aj tie najnáročnejšie 
kritéria kvality.

Kvalita našich produktov patrí medzi najlepšie čo náš trh 
momentálne ponúka. Po precíznom vybratí materiálov, strihov 
a farieb sme v Novembri 2015 začali s výrobou prvých modelov 
značky MEVA.

Nekvalitné šitie MEVA šitie

O NÁS NAŠA FILOZOFIA
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Vo futbalovom prostredí pôsobím na rôznych pozíciách už 18 rokov. Za 
takéto obdobie som doslova na vlastnej koži vyskúšal niekoľko druhov 
športového oblečenia. Avšak až v prípade značky MEVA som našiel 
skutočný komfort. Ich produkty považujem za rozdielové na trhu s 
uvedeným sortimentom.

Ing. Peter Kováč, generálny manažér FKM Nové Zámky

Kvalita značky MEVA sa mi veľmi páči. V porovnaní s konkurenciou je 
značka MEVA  niekde úplne inde. Podľa mňa môže konkurovať značkám 
ako Puma, Adidas a Nike. Dizajn značky MEVA je moderný a trendový. 
Je vidieť, že sa s ním vyhrali. Sme veľmi spokojní. Celkový dojem zo 
značky MEVA mám len a len dobrý.Nie len ja ale aj naši hráči sú nadmieru 
spokojní. Či už sú to dresy alebo teplakové súpravy.

Marek Vančo, predseda klubu TJ Slovan Červeník

Naše mužstvo oblieka značku MEVA od leta 2016. Očaril nás vtedy 
design LONDON a MALAGA. Teraz vieme, že sme si vybrali výbornú 
značku, protože materiál je vo veľmi dobrej kvalite, je elastický a 
priedušný. Veľmi zvláštne je logo MEVA - desing, typ použitého materiálu 
- čo tiež považujeme za neobyčajné. Podľa toho aký význam nesie logo, 
nepochybujeme o tom, že majiteľ značky si na ňom dal veľmi záležať. 
Komunikácia je na vysokej úrovni. Nechýba im ochota, flexibilnosť ale 
i priateľské jednanie a príjemné vystupovanie. Zo značky MEVA máme 
výborný pocit a veľmi dobrú skúsenosť. Do leta 2017 chceme aby túto 
značku obliekali všetci registrovaní hráči OFK Drahovce, od prípravky až 
po mužov.

Peter Michálek,  ekonomický manažér OFK Drahovce

Kvalita značky je výborná. Ešte sme sa nestretli s takým dobrým 
materiálom, aký má Vaša značka. Dresy aj súpravy sú skvelé. Ako píšem, 
materiál je vynikajúci, všetko nám sedí ako uliate, nevymenili by sme ich 
za nič. Dizajn nemá chybu. Veľmi sme boli spokojní s tým, že sme si 
dokonca mohli vybrať aj vlastný dizajn, čiže kombináciu farieb. Neviem 
napísať nič zlé. Pri predstave na Vašu značku nás napadnú len pozitívne 
myšlienky. Nie len, že Vaše výrobky sú dobré, ale aj Váš prístup. Sme 
Vám veľmi vďační za každý výrobok a ochotu z Vašej strany. Aj naďalej 
si budeme s radosťou od Vás objednávať športové potreby. Držíme palce 
a len tak ďalej! Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Dominik Magyarics, tajomník FO Topoľnica

S kvalitou značky MEVA sme veľmi spokojní. Hneď pri prvom kontakte 
v predajni sme vedeli, že ide o veľmi kvalitný sortiment a nemuseli sme 
váhať v rozhodnutí pre túto značku. Dizajn je prekrásny, spokojní sú 
všetci okolo klubu, od hráčov, ktorí dresy nosia, cez realizačný tím až po 
fanúšikov. Značka MEVA je nováčikom na trhu, ale kvalitou sa vyrovnáva 
TOP produktom iných výrobcov. Prístup personálu a ochota riešiť záujmy 
klubu sú na vysokej úrovni. Sme vďační za spoluprácu a veríme v ďalšiu 
v budúcnosti.

Marek Dávidek, podpredseda klubu OŠK Moravany nad Váhom

S dresmi sme veľmi spokojní, majú moderný a atraktívny dizajn. Látka 
je kvalitná, prijemne sa nosí. Aj napriek slim fit strihu sedia veľmi dobre, 
dokonca aj obéznejším spoluhráčom.

TJ Družstevník Chtelnica Kvalita značky je veľmi dobrá. Trénerom aj chlapcom sedia súpravy ako 
uliate. Po minulé roky sme mali súpravy, ktoré boli chlapcom voľné a 
nemali takú kvalitu. Tieto sú oveľa lepšie a vyniknú v nich aj vyšportované 
postavy chlapcov. S dizajnom sme spokojní, čierna farba s našimi znakmi 
vyznie nádherne. Čo sa týka celkového dojmu, musím povedať, že vaša 
značka nás príjemne prekvapila a dúfam, že aj v budúcnosti budeme s 
vašou firmou s radosťou spolupracovať. Ďakujeme a prajeme ešte veľa 
dalších spokojných zákazníkov.

Štefan Jacko, asistent trénera A mužstva ŠK ODEVA LIPANY

Sme veľmi spokojní s výberom našich dresov aj s ostatným čo sme si 
objednali. Všetko nám prišlo rýchlo a na čas. Môžeme každému len 
odporučiť váš obchod.

Bodzianske Lúky

„Najlepšie dresy na trhu!!!“

TJ Mníchova Lehota

S dresmi MEVA sme veľmi spokojní. Či sa to týka kvality, ceny alebo 
ochoty Vašich zamestnancov. Náš klub je vždy informovaný o akciách 
včas a týmto spôsobom sme sa dostali aj k akciovým dvom sadám a 
následne k úžasnej súťaži na facebooku. Naši hráči reprezentujú klub v 
dresoch MEVA!

OŠK Tr. Stankovce

S Vašou spoločnosťou máme dobré skúsenosti a s tovarom od Vás sme 
veľmi spokojní. Posledné roky kupujeme športové potreby iba od MEVY. 
Dodaný tovar je vždy včas a požadovanej kvality. 

Ing. Stanislav Šípoš, predseda OFK Chrabrany

S novými dresmi od MEVA SPORT sú po všetkých stránkach veľmi 
spokojní hráči, vedenie ako aj fanúšikovia. Pred prvým zápasom v týchto 
dresoch sme ich dali posvätiť nášmu pánu farárovi, aby sa nám v nich 
darilo.

TJ Družstevník Odorín

S dresmi MEVA sme maximálne spokojní. Sú pohodlné, vzdušné a pekné.

TJ Hviezda Zádubnie

Krst nových dresov od MEVA SPORT dopadol nad naše očakávania, 
keďže majstrovský  zápas s odvekým rivalom sme vyhrali jednoznačne 
5:0. V novom drese sa cítil najlepšie náš kapitán, ktorý svojimi 4 gólmi 
prispel najväčšou mierou k nášmu jednoznačnému triumfu. S dresmi sme 
veľmi spokojní, čo sa týka kvality ako aj výzoru, sú nám ako ušité na 
mieru, chvália ich aj naši skvelí fanúšikovia. Ďakujeme

Fc Bátorove Kosihy

So značkou dresov Meva sme veľmi spokojní. Dresy sú veľmi kvalitné a 
super a spĺňajú všetky naše požiadavky, ktoré sme si od nich predstavovali, 
keď sme ich išli kupovať. Je to kvalita za super cenu. Teším sa na ďalšiu 
spoluprácu s Vašou značkou.

„A“ mužstvo FK Bradlan

Meva ponúka veľmi kvalitné futbalové oblečenie za veľmi dobrú cenu. 
Pre nás je dôležitá funkčnosť oblečenia a dizajn, čo sme u vás našli. 
Oblečenie má svoj komfort, má dobrú technológiu (ako quik-dry), preto 
máme dresy od Mevy. U nás je Meva number one. 
MŠO Štúrovo – U15

Na fotke sú naši žiaci, ktorí v nich dnes hrali prvý raz a samozrejme, 
víťazne. Dresy majú aj dospelí, ktorí v nich hrali tri zápasy a všetky 
vyhrali. Dresy sú veľmi kvalitné a pohodlné. Väčšina si pochvaľuje najmä 
systém Clima.

OŠK Lutila

Dresy sú kvalitné a chalani si ich obľúbili. Veríme, že Vaše dresy nám 
prinesú viac športového šťastia v jarnej časti súťaži - V. Liga.Športové 
oblečenie nakupujeme od MEVY.

TJ Prameň Dolná Strehová

Každý z našich žiakov si dresy pochvaľuje. Sú ľahké, pružné, vzdušná 
látka je príjemná na dotyk a hrať zápas v takých dresoch je pre každého 
zážitok. Samozrejme aj farebne a výzorovo sú moc pekné.

TJ pri OÚ Nána

Náš futbalový klub spolupracuje už dlhé roky so spoločnosťou MEVA 
SPORT. Klub a hráči sú nadmieru spokojní s produktami tejto značky.

ŠK Magnus Lukáčovce

Chlapci sú veľmi spokojní s dresmi a keby ste ich videli s akou hrdosťou 
ich nosia.

Prípravka MŠK Hurbanovo

POVEDALI O NÁS POVEDALI O NÁS
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Meva-tech

Funkčný, priedušný a ultraľahký materiál v 
kombinácii s meva-tech úpravou zaisťuje rýchly 
odvod potu z tela a rýchle schnutie.

Elastic fabric

Značka MEVA používa vysokokvalitné elastické 
látky, ktoré dodávajú maximálny pocit komfortu a 
poskytujú dlhotrvácnu odolnosť.

Silikónové logo 3D

je vyrobené najmodernejšou technológiou. Logo je 
aplikované na vrchnej časti materiálu a vďaka tomu 
neprichádza do priameho kontaktu s pokožkou,čím 
zaručuje dokonalý komfort pri pohybe.

VENTILATION PANELS

Špeciálna tkanina umožňuje maximálnu 
priedušnosť.

Slim fit

Športová línia oblečenia značky "MEVA" sa 
vyznačuje moderným dizajnom a najnovšími HIGH-
TECH materiálmi, ktoré dokonale priľnú k telu a 
súčasne ponúkajú ľahkosť pri pohybe.

Polyester INTERLOCK

Nami používaný materiál je o 15% pevnejší ako iné 
podobné materiály. Ultraľahký materiál  zaisťuje 
rýchly odvod potu z tela, rýchle schnutie a je veľmi 
príjemný na dotyk a nosenie.

Polyester AQUA STOP

Je vysoko kvalitný nepremokavý materiál, ktorý 
zaisťuje priedušnosť a maximálnu ochranu proti 
vetru a dažďu.

Polyester BRUSH

Veľmi príjemný materiál, ktorý zaisťuje dokonalý 
komfort pri nosení. Je  prekvapivo jemný na 
dotyk. Tento materiál je vhodný pre voľno časové 
oblečenie.

Polyester LOOP

Pevný, priedušný a elastický materiál vhodný na 
tréningové oblečenie. Materiál zaisťuje rýchly odvod 
potu z tela a rýchle schnutie.

Carbon Resistex

Materiál Carbon Resistex má za následok, že 
priemerný nárast teploty tela je 3x nižší ako pri 
použití klasických materiálov 100% PES. Materiál 
Carbon Resistex je antibakteriálny a antistatický.

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE
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dostupné veľkosti:

3XS 2XS XS S M L XL 2XL

0310 1203

0203 1303

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

shirt LONDON Art. T-7003

    100% Polyester CLIMA SYSTEM
    Vysoko priedušné panely
    Ultra ľahký materiál
    Silikónové 3D logo
    Slim fit strih

Silikónové
3D logo

CLIMA SYSTEM
materiál

Priedušný
panel
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dostupné veľkosti:

3XS 2XS XS S M L XL 2XL

1013 0710

0203 0702

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

shirt MALAGA Art. T-7002

    100% Polyester CLIMA SYSTEM
    Vysoko priedušné panely
    Ultra ľahký materiál
    Silikónové 3D logo
    Slim fit strih

Silikónové
3D logo

CLIMA SYSTEM
materiál

Priedušný
panel

  0610

  1710
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dostupné veľkosti:

3XS 2XS XS S M L XL 2XL

0310 0713

1210 0204

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

shirt MILANO Art. T-7001

    100% Polyester CLIMA SYSTEM
    Vysoko priedušné panely
    Ultra ľahký materiál
    Silikónové 3D logo
    Slim fit strih

Silikónové
3D logo

CLIMA SYSTEM
materiál

Priedušný
panel
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dostupné veľkosti:

3XS 2XS XS S M L XL 2XL

0504 1403

0712 0110

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

shirt ADY Art. T-7007

    100% Polyester CLIMA SYSTEM
    Vysoko priedušné panely
    Ultra ľahký materiál
    Silikónové 3D logo
    Slim fit strih

Silikónové
3D logo

CLIMA SYSTEM
materiál

Priedušný
panel

17



dostupné veľkosti:

3XS 2XS XS S M L XL 2XL

0010

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

short FORTALEZA Art. SH-8001

    100% Polyester CLIMA SYSTEM
    Vysoko priedušné panely
    Ultra ľahký materiál
    Silikónové 3D logo
    Slim fit strih

Široká komfortná 
guma

CLIMA SYSTEM
materiál

Priedušný
panel

0012

0007

0004 0002

0013 0003
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Dvojitý elastický 
lem má regulované 
rozťahovanie.

Elastický pás spevňuje 
členok a umožňuje mu
prirodzený pohyb.

Bavlnená časť má priamy kontakt 
s kožou, čo napomáha odvodu 
potu a zvyšuje pocit pohodlia.

Elastický pás 
okolo chodidla 
pre optimálne 
prispôsobenie a 
lepšie držanie 
vo vnútri obuvi.

Elastický materiál 
umožňuje pohodlné 
umiestnenie 
chráničov 
akejkoľvek 
veľkosti.

Extra plochý vonkajší spoj 
zabraňuje oderu prstov aj pri 
dlhom extrémnom používaní.

0013 0008 0001 0003 0010

0007 0012 0002 0005   0014

0004

sock ITALY Art. SS-1001

    70% Polyester
    15% Bavlna
    10% Elastan
    5%   Polyamid

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

dostupné veľkosti:

S

35-38

M

39-42

L

43-46

Dvojitý elastický 
lem má regulované 
rozťahovanie.

Špeciálne výstuže pre 
ochranu achilovky

Materiál CARBON RESISTEX 
znižuje koncentráciu kyseliny
mliečnej,zlepšuje krvný obeh a 
okysličuje bunky

Elastický sieťový materiál
pre lepší odvod potu z tela 
von

Elastický pás okolo chodidla 
pre optimálne prispôsobenie a 
lepšie držanie vo vnútri obuvi

sock PRO Art. SS-1001

    80% Polyamide
    10% Elasthan
    10% CARBON RESISTEX PANELS

VENTILATION

použité technológie:

dostupné veľkosti:

S

35-38

M

39-42

L

43-46

0012

0003

0010

0002

Materiál CARBON 
RESISTEX znižuje 
koncentráciu kyseliny
mliečnej,zlepšuje 
krvný obeh a 
okysličuje bunky
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dostupné veľkosti:

3XS 2XS XS S M L XL 2XL
PANELS

VENTILATION

použité technológie:

set REFEREE KR-4001

    100% Polyester CLIMA SYSTEM
    Vysoko priedušné panely
    Dres má 2 vrecká so suchým zipsom na rozhodcovské karty
    Trenky majú 2 bočné a 2 zadné vrecká so suchým zipsom
    Silikónové 3D logá

Silikónové
3D logo

CLIMA SYSTEM
materiál

Sieťový
panel

1710 1003  

Sieťový
panel

2 vrchné
vrecká

2 bočné
vrecká v predu

Zadné
vrecká

23



dostupné veľkosti:

3XS 2XS XS S M L XL 2XL
PANELS

VENTILATION

použité technológie:

set MATANZAS Art. G-2001

    100% Polyester CLIMA SYSTEM
    Vysoko odolný materiál
    Ochranné výstuže
    Priedušné panely
    Silikónové 3D logo

Silikónové
3D logo

CLIMA SYSTEM
materiál

Priedušný
panel

Ochranná
výstuž

Ochranná
výstuž

1710 1017  
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dostupné veľkosti:

3XS 2XS XS S M L XL 2XL

jacket CUBA Art. TR-3002

    100% Polyester LOOP
    Vysoko priedušné panely
    Komfortný SOFT materiál
    Silikónové 3D logo
    Slim fit strih

Krátky
zips

Plastová brzdička
na gumu

Priedušný
panel

0002

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

0004 0010

0012 0007 0013

Silikónové
3D logo

27



dostupné veľkosti:

3XS 2XS XS S M L XL 2XL

jacket AMERICA Art. TR-3007

    100% Polyester LOOP
    Vysoko priedušné panely
    Komfortný SOFT materiál
    Silikónové 3D logo
    Slim fit strih

Dlhý
zips

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

CLIMA SYSTEM
materiál

1007  13101210

02040207

Silikónové
3D logo

Vrecká
na zips

Komfortný 
patent

29



dostupné veľkosti:

3XS 2XS XS S M L XL 2XL

jacket TUNISIA Art. TR-3005

    100% Polyester LOOP
    Vysoko priedušné panely
    Komfortný SOFT materiál
    Silikónové 3D logo
    Slim fit strih

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

CLIMA SYSTEM
materiál

1003

0203

1307  

1203

Dlhý
zips

Silikónové
3D logo

Vrecká
na zips

Komfortný 
patent
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dostupné veľkosti:

3XS 2XS XS S M L XL 2XL

pants CANADA Art. P-9001

    100% Polyester LOOP
    Vysoko priedušné panely
    Komfortný SOFT materiál
    Silikónové 3D logo
    Slim fit strih

Vrecká so
zipsom

Zips pod
kolená

0010

Priedušný
panel

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

0004

dostupné veľkosti:

3XS 2XS XS S M L XL 2XL

pants BRAZIL Art. BR-6001

    100% Polyester LOOP
    Vysoko priedušné panely
    Komfortný SOFT materiál
    Silikónové 3D logo
    Slim fit strih
    3/4 dĺžka pod kolená

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

Vrecká
so zipsom

Priedušný
panel

Elastická
guma

0010

Elastická
guma

32 33



dostupné veľkosti:

3XS 2XS XS S M L XL 2XL

100% Polyester 
Nepremokavý, komfortný materiál v kombinácii 
s mevatech úpravou zaisťuje priedušnosť pri 
telesnej aktivite a maximálnu ochranu proti 
vetru a dažďu
Vrecká na zips
Kapucňa skrytá v golieri

Priedušnosť
materiálu

CLIMA SYSTEM
materiál

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

1017

dostupné veľkosti:

vesta TEAM Art. VT-2020

    100% Polyester MESH
    Elastický sieťový materiál
    Spevné okraje
    Odolnosť proti roztrhnutiu

Spevnené
okraje

Sieťový
materiál

0017

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

rain jacket ATLANTIC RJ-4001

Vrecká
na zips

Skrytá 
kapucňa

Dlhý
zips

junior senior
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Vrchný
panel

bag HALIFAX 
Art. B-0200

    Oddelená časť na obuv
    Plastový box
    Popruh na rameno
    Popruh do ruky

junior

40x24x36 cm

senior

52,5x31x44 cm

Bočný veľký
panel

1

3
Predný

panel

4
Spodný

panel

5Olemovanie
panelu

6Popruh
na rameno

Plastový
box

Plocha pre 
Vaše logo

Vytvorte si tašku podľa vlastných farieb

Polyester 600
Nylon 840
Nylon 210

0001 0008 0002 0009

0003 0012 0004 0012

0007 0013

Vrchný
panel

bag ROTERDAM 
Art. B-0100

    Oddelená časť na obuv
    Bočné vrecko so zipsom
    Plastový box
    Popruh na rameno

junior

47x25x40 cm

senior

52,5x31x50 cm

Hlavný
panel

1

2

2

3
Bočné
vrecko

4
Olemovanie

vrecka

5
Spodný

box

6Popruh
rukoväti

7Zips
tašky

8

Bočný
panel

9Bočný
remeň

Plastový
box

Plocha pre 
Vaše logo

Plocha pre 
Vaše logo

Vytvorte si tašku podľa vlastných farieb

Polyester 600
Nylon 840
Nylon 210

0001 0008 0002 0009

0003 0012 0004 0012

0007 0013

Polyester 600
Nylon 840
Nylon 210

2

6Zips
tašky

Plocha pre 
Vaše logo

Možnosti výberu materiáluMožnosti výberu materiálu
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Komfortná 
široká guma

Elastický pás okolo 
chodidla pre optimálne 
prispôsobenie a lepšie 
držanie vo vnútri obuvi.

Bavlnená časť má priamy 
kontakt s kožou, čo 
napomáha odvodu potu a 
zvyšuje pocit pohodlia.

Socks Mevasox Art. MS-2001 

    50%  Polyester
    40 % Bavlna 
    5%    Spandex
    5%    Elastan

- Mevasox ponožky  majú revolučné 
protišmykové vankúšiky, aby sa noha v 
obuvi nešmýkala.Vankúšiky sú umiestnené 
ako na vonkajšej strane ponožky, tak aj na 
vnútornej časti.

Vankúšiky na vonkajšej strane ponožky 
zaručujú maximálnu priľnavosť o obuv a 
vankúšiky na vnútornej časti zabezpečujú 
maximálnu priľnavosť medzi ponožkou a 
nohou.

- Mevasox protišmykové ponožky vám 
umožnia vyvinúť väčšiu rýchlosť, obratnosť, 
stabilitu a istotu pri pohybe.

PANELS

VENTILATION

použité technológie:

dostupné veľkosti:

S

35-38

M

39-42

L

43-46

Priedušnosť

Protišmykové
vankúšiky

0310

viac na www.mevasox.com

Ján Maslo
MFK Ružomberok

MEVASOX TEAM

Matej Kochan
ŽP Šport Podbrezová

Karol Karlík
FC ViOn Zlaté Moravce

Adi Mehremic
Spartak Myjava

Tomáš Kóňa
ŠK Slovan Bratislava

Michal Faško
MFK Ružomberok

Martin Kuciak
ŽP Šport Podbrezová

Miroslav Pastva
FC ViOn Zlaté Moravce

Vladimír Kukoľ
Spartak Myjava

Filip Oršula
ŠK Slovan Bratislava

Martin Nagy
MFK Ružomberok

Tomáš Sedlák
MFK Zemplín Michalovce

Miroslav Petko
FC Tatran Prešov

Tomáš Ďubek
MFK Ružomberok

Martin Krnáč
ŠK Slovan Bratislava

Peter Maslo
MFK Ružomberok

Dávid Škutka
MFK Zemplín Michalovce

Ján Dzurík
FC Tatran Prešov

Ákos Szarka
FC DAC 1904 Dunajská Streda

Dominik Greif 
ŠK Slovan Bratislava

Jaroslav Kostelný
ŽP Šport Podbrezová

Igor Žofčák
MFK Zemplín Michalovce

Dávid Keresteš
FC Tatran Prešov

Ľubomír Michalík
FC DAC 1904 Dunajská Streda

Juraj Piroška
US Vibonese Calcio

Michal Breznaník
ŽP Šport Podbrezová

Michal Pintér
FC ViOn Zlaté Moravce

Patrik Jacko
FC Tatran Prešov

Peter Štepanovský
FC DAC 1904 Dunajská Streda

Marek Kušnír
Grizzly Košice
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0310

shirt LONDON + short FORTALEZA farebné kombinácie

0010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

1203

0010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

0203

0010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

1303

1010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

1013

0010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

0203

0010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

1007

0702

0610

1710

shirt MALAGA + short FORTALEZA farebné kombinácie
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0310

0010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

0713

0010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

1210

0010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

0204

0010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

0504

0010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

1403

0010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

0712

0010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

0110

0010 0013 0004 0002 0012 0007 0003

shirt MILANO + short FORTALEZA farebné kombinácie shirt ADY + short FORTALEZA farebné kombinácie
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jacket CUBA + pants CANADA & BRAZIL farebné kombinácie

0010

0002

0010

0012

0004

0002

0004

0012

0010

0004

0010

0007

0004

0004

0004

0007

0010

0010

0010

0013

0004

0010

0004

0013

0010

0002

0010

0010

0010

0004

0010

0012

0010

0013

0010

0007

jacket AMERICA + pants CANADA & BRAZIL farebné kombinácie

0010

1007

0010

0207

0004

1007

0004

0207

0010

1210

0010

0204

0004

1210

0004

0204

0010

1310

0004

1310

0010

1007

0010

1310

0010

1210

0010

0207

0010

0204
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jacket TUNISIA + pants CANADA & BRAZIL farebné kombinácie

0010

1003

0010

0203

0004

1003

0004

0203

0010

1307

0010

1203

0004

1307

0004

1203

0010

1003

0010

1307

0010

0203

0010

1203

jacket ATLANTIC + pants CANADA & BRAZIL farebné kombinácie

0010

1017

0004

1017

0010

1017
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Ukážka GRAFICKÝCH NÁVRHOV z nášho štúdia

49

INFO O POTLAČI
Naše grafické štúdio dokáže splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníka. Snažíme sa zohľadniť požiadavky každého nášho klienta. V praxi 
využívame viac druhov potlače.
 
Najskôr Vám spracujeme grafický návrh a po odsúhlasení grafiky spoločne vyberieme vhodnú technológiu potlače.

DRUHY POTLAČE:

PLOTROVANÁ (rezaná grafika) 
Táto technológia sa využíva hlavne pri jednoduchých tvaroch ako sú čísla, pripadne jedno a dvoj farebné logá. Na výber si môžete vybrať z pestrej 
palety farieb z nášho vzorkovníka. Garancia trvanlivosti pri dodržaní všetkých pokynov pri praní a starostlivosti je 5 a viac rokov. 

PREMIUM PLUS SUBLISTOP
Ďalšou technológiou, ktorá sa využíva hlavne pri viac farebných logách je tlač na fóliu Prémium Plus Sublistop. Tento typ fólie zabráni presakovaniu 
podkladovej farby na polyesterových materiáloch. Fólia ma doživotnú trvanlivosť. Najviac ju využívame pri logách klubov, logách partnerov (viac 
farebných).

TRANSFER
Pri väčších množstvách odporúčame klientom využit potlač metódou transferu. Pri tomto type sú vyššie vstupné náklady. Farebná škála je 
neobmedzená nakoľko sa farba mieša presne podľa kódu CMYK alebo RAL. Technológiou potlače týmto spôsobom vieme docieliť aj tie najemnejšie 
detaily a vytvorit tzv. hladký efekt potlače.Teda potlač nebude mat štruktúru podkladového materiálu ako pri rezanej, plotrovanej grafike. 

Všetky grafické veci konzultujeme priamo s klientom. Vždy sa mu snažíme navrhnúť najvhodnejšiu a ekonomicky 
najdostupnejšiu alternatívu. 
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FOTOGRAFIE ZO ZÁPASOV FOTOGRAFIE ZO ZÁPASOV
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CERTIFIKÁTY VEĽKOSTNÁ TABUĽKA

farba 01
oranžová

farba 03
biela

farba 05
modrá sky

farba 07
žltá

farba 09
šedá

farba 11
ružová

farba 13
zelená

farba 15
hnedá

farba 17
fluo žltá

farba 02
modrá royal

farba 04
modrá navy

farba 06
fluo ružová

farba 08
bordová

farba 10
čierna

farba 12
červená

farba 14
fialová

farba 16
fialová bledá

DRES 3XS 2XS XS S M L XL XXL

HRUDNÍK 36 40 44 48 51 53 54 56

DĹŽKA DRESU 50 56 65 70 73 75 78 81

TRENKY 3XS 2XS XS S M L XL XXL

PÁS 25 7 29 32 36 37 40 41

DĹŽKA NOHAVICE 32 36 40 42 46 48 50 51

BUNDA 3XS 2XS XS S M L XL XXL

HRUDNÍK 44 45 49 50 52 54 58 62

DĹŽKA BUNDY 52 56 61 64 69 71 75 78

TEPLÁKY 3XS 2XS XS S M L XL XXL

PÁS 27 29 31 32 35 37 38 41

DĹŽKA NOHAVICE 79 82 92 94 99 103 105 110
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LOGÁ NAŠICH PARTNEROV
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LOGÁ NAŠICH PARTNEROV

.. ďakujeme za dôveru



info@mevasport.sk
+421 948 722 088

www.mevasport.com


