
Připravujeme trička a mikiny s novým logem Studia Kokos (které vidíte
na fotkách) v několika neodolatelných barvách.  
Pokud máte zájem o tričko nebo mikinu, napište svou objednávku na  
e-mail: helena.peukertova@seznam.cz  
 
ve znění:  
PÁNSKÁ/DÁMSKÁ/DĚTSKÁ + TRIČKO/MIKINA +  BARVA + VELIKOST 
(viz další stránky) a připište poslanou cifru a datum platby. 
Příklad:  
dámské + tričko + modré + S.  
pánská + mikina + oranžová + L.  
600,-  20. 10. 2018

Chceš 
 také

vypadat
stejně

SKVĚLE,VKUSNĚ
ASTYLOVĚ?

Právě teď máš  
jedinečnou příležitost!

Ceny:  
dospělé: tričko 200,- a mikina 400,- 
dětské: tričko 150,- a mikina 350,- 

(Tyto ceny jsou konečné.)

Vaše objednávka je závazná, proto prosíme zaslat celou platbu na  
č.ú.: 2400531774/2010 do zprávy připište heslo OBLEČENÍ. 

 Objednávejte nejdéle do neděle 18. 11. 2018.  
Věci budeme předávat na Vánoční besídce 16. 12. 2018.



Dámsk
é TRIČKA

            Okrajový náplet u krku, dvojitý šev na ukončení 
       rukávů a v pase. Nově prodloužená délka trička.     
   165 g/m2. U zelené barvy 97% bavlna 3% polyester.
Materiál: 100% bavlna, 165 (bílá160) g/m2 

Velikosti trička: XS, S, M, L, XL, XXL

BARVY: + ČERNÝ POTISK NA PRSOU u všech triček

šedivá zelená červená modrá

MIKINY
Dámská mikina v moderním barevném provedení s kapucí a
klokankou. Kapuce je se stejně barevnou podšívkou. Konce rukávů
a spodní část mikiny je elastická z kombinace bavlny a lycry pro
lepší pružnost. Mírně projmuté v pase. 
Materiál: 80% bavlna, 20% polyester, 280 g/m2 

Velikosti mikiny: XS, S, M, L, XL, XXL

černý potisk 

červená žlutá fialová

bílý potisk 

černá modrá



Pá
nsk

é TRIČKA
            Týlový pás, dvojitý šev na rukávech, výstřihu a   
       v pase, předem vysrážený pružný materiál
optimálně  zachovává tvar. 165 g/m2. Šedá: 97%
bavlna, 3% polyester. 
Materiál: 100% bavlna, 165 g/m2 

Velikosti trička: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

BARVY: + ČERNÝ POTISK NA PRSOU u všech triček

šedivá zelená červená modrá

MIKINY
Pánská mikina s dvojitou kapucí s kontrastními barvami stahovacích
šňůrek a s klokaní kapsou. Průkrčník ze 100% česané bavlny pro
lepší praní a nošení. Bílá - 260 g/m2, v barvě - 280 g/m2. 
Materiál: 80% bavlna, 20% polyester, 280 g/m2 

Velikosti mikiny: S, M, L, XL, XXL

černý potisk 

zelená

bílý potisk 

černáoranžová modrá



Děts
ké

TRIČKA
            Týlový pás, dvojitý šev na rukávech, výstřihu a   
       v pase, předem vysrážený pružný materiál
optimálně  zachovává tvar. 165 g/m2. Šedá: 97%
bavlna, 3% polyester. 
Materiál: 100% bavlna, 165 g/m2 

Velikosti trička: 1-2 roky, 2-3 roky, 3-4 roky, 5-6 let, 7-8 let,
9-11 let, 12-13 let, 14-15 let

BARVY: + ČERNÝ POTISK NA PRSOU u všech triček

šedivá zelená červená modrá

MIKINY
Dětská mikina s dvojitou kapucí bez šňůrky, dvě boční kapsy,
žebrované manžety a lem. Mikina splňuje evropské normy  
dětského oblečení. 
Materiál: 80% bavlna Belcoro, 20% polyester, 280 g/m2 

Velikosti mikiny: 5-6 let, 7-8 let, 9-11 let, 12-13 let, 14-15 let

+ BÍLÝ POTISK NA PRSOU u všech mikin 

černáčervená modrázelenáfialová

Jen při dostatečném 

množství !!!


