P O N U K O V Ý

L I S T

CENNÍK
na bojové umenia a rôzne športy

Adresa: Predajňa na bojové športy
a army shop
„Junior“

Štúrova 7, Mestská tržnica
pri od TESCO v centre mesta

949 01 NITRA

tel. :037- 6525 592
www.karate-army.sk
E-mail: karate.army@gmail.com
-

army shop
airsoft shop
bojové umenia
rôzne športy

Na ARMY SHOP a AIRSOFT SHOP je iný cenník
Otvorené :pondelok – piatok: 1000-1200 a 1230-1700hod.
sobota:
900-1130 hod.

- 2 –
M A L O O B C H O D N Ý

C E N N Í K

cenník platný od 1.1.2016
Tento cenník pre „kamenný obchod“ je orientačný, ceny sú uvádzané
väčšinou v rozpätí, pretože sú rôzne značky a rôzni výrobcovia
a u niektorých výrobkov tiež rôzne veľkosti
kimono karate STANDRT biele: 120-200 cm
kimono JUDO, AIKIDO, JU-JUTU
1120-200 cm

- 200 cm

opasok karate,judo...biely
opasok karate, judo...farebný

22-25€ s DPH
30-50€
3,30€
6,30€

CHRÁNIČE

chrániče rúk karate katsudo.modré, červené
10€
chrániče karate, kick-box na nohy-holene, biele,farebné-veľké + detské 15-30€
chrániče karate, kick-box na nohy - holeň + papuča
20-30€
chrániče kick-box na nohy-holeň+nárt,farebné-veľké + detské
20-30€
papuče kick-box
20-30€
prilba na box, kick-box, kobudo a iné tiež
36-57€
box rukavice 6-16 oz koženka
15-20€
box rukavice koža 6-16 oz
26-50€
box- rukavice cvičné vrecovky koža
12-30€
chránič hrudníka
60€
suspenzor
7-23€
box bandáže tuhé, elastické 2,50m-4,50m
5,30-7€

chránič zubov tvarovateľný číri, farebný
-//- obe čeľuste

- horná čeľusť

4,65€
4,80€

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––RÔZNE
závažia na ruky, nohy 0,5kg-2kg
10-20€
záťažová vesta 10 kg, odnímatelné závažie po 1kg z.KKJUNIOR
40€
švihadlo rýchle zn. K.K.JUNIOR
3€
gumový expander rôzne dlžky, vyrobíme podľa želania, 2m čistá dĺžka
(nie je započítaná dĺžka rukovätí)...7€, každý ďalší 1m plus 1€
ribstol bytový, drevený,(rebriny)rôzna šírka a výška
90-150€
tričko s námetom karate, box, kickbox, MMA, ninja, aikido
cca 11€
nunčaky
8-11€
tonfa plastová
12,50€
gumená pištoľ
5€
gumený nôž
5€
boken drevený
9-12€
puzdro na boken
(plastex ,pevná látka)
8,30€
hviezdica
3,50-7,50€
drevený nôž –tanto
5€
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vrece na box a karate - plastel
30x 50 cm
-//30x 80 cm
-//35x 100 cm
-//35x 120 cm
-//40x 120 cm
-//35x 160 cm
Odrážač (makivara) rôzne rozmery
hruška na box a karate-plastel /vyplnená textíliou/
box lapa malá - plastel
box papa veľká
reflexná lopta vzduchová,dvojzávesná,plastex

30€ s DPH
40€
50-60€
55-65€
60-70€
75€
30-55€
15€
14€
19€
21,50€

Tovar zasielame aj na dobierku, kde poplatok činí cca 4€, alebo je možné si
výrobok zakúpiť v predajni.
Ceny sa môžu podľa výrobných a dovozných zmien priebežne meniť.
vyhradzujeme právo meniť ceny tovaru bez predchádzajúceho upozornenia.

Preto

ĎALŠÍ TOVAR:

ARMY SHOP - vačkové nohavice dlhé a krátke, maskáčové,čierne,zelené,
béžové...
-košele, vesty zimné a letné, bundy,maskáčové komplety,
šiltovky, ribstopy, bombery, spacie vaky, vaky (krosny),
vlajky, maskáčové tričká, tielka
-dýky, nože, nože-motýle, vyskakovačky, vrhacie dýky, katany, meče,
wakizashi, tanto, kompasy,...

DODÁVATEĽ:

Predajňa na bojové športy
a army shop, Karate klub JUNIOR
Štúrova 7, Mestská tržnica,
vedľa OD TESCO v centre mesta

949 01 NITRA
tel. :037- 6525 592
www.karate-army.sk
E-mail: karate.army@gmail.com
Otvorené :pondelok – piatok: 1000-1200 a 1230-1700hod.
sobota:
900-1130 hod.
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