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KOSZULKI I BEZRĘKAWNIKI DLA BIEGACZY 

Koszulka dla biegaczy Slim Fit. 
Dopasowana koszulka z rękawkami, panelem bocznym. 
Wykonana z dzianiny ION SILVER. 
Spłaszczone szwy zapewniające zwiększony komfort. 
Rękawy i dół podwinięcie bez gumki.

Unowocześniony model koszulki dla biegaczy Slim Fit. 
Dopasowana koszulka z rękawkami bez paneli bocznych. 
Szew spod pachy wychodzi na plecy tak aby podczas biegu nie 
obcierać zawodnika. Wykonana z dzianiny DIAMOND. 
Spłaszczone szwy zapewniające zwiększony komfort. 
Rękawy i dół podwinięcie bez gumki.
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• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka,  logo na poszczególnych koszulkach z zamówienia 

• Kieszeń zamykana na zamek – dopłata 20 zł.
• Guma z powleczeniem silikonowym na dole koszulki – dopłata 20 zł. 

– dopłata 20 zł/szt.Dodatki:

Dodatki:
– dopłata 20 zł/szt.
• Kieszeń zamykana na zamek – dopłata 20 zł.
• Guma z powleczeniem silikonowym na dole koszulki – dopłata 20 zł. 

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych koszulkach z zamówienia 

Koszulka biegowa damska długi rękaw Slim Fit. 
Dopasowana koszulka z długim rękawem, z panelem bocznym. 
Wykonana z dzianiny ION SILVER. 
Spłaszczone szwy zapewniające zwiększony komfort. 
Rękawy i dół podwinięcie bez gumki.

Koszulka biegowa długi rękaw Slim Fit. 
Dopasowana koszulka z długim rękawem, z panelem bocznym. 
Wykonana z dzianiny ION SILVER. 
Spłaszczone szwy zapewniające zwiększony komfort. 
Rękawy i dół podwinięcie bez gumki.
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KOSZULKI O DŁUGIM REKAWIE DLA BIEGACZY 

1213.11

1250.11
WOMAN

Damski bezrękawnik dla biegaczy Slim Fit, nowa, taliowana konstrukcja 
dla wymagających zawodniczek. Zmodyfikowana konstrukcja 
gwarantująca komfort użytkowania. Profilowane panele boczne 
zamocowane płaskimi szwami.
Dół podwinięcie bez gumki. Podkrój szyi i pachy lamówka.

Damski bezrękawnik dla biegaczy Slim Fit, unowocześniona taliowana 
konstrukcja dla wymagających zawodniczek. Zmodyfikowana konstrukcja 
gwarantująca komfort użytkowania. Plecy z wstawkami z siatki oraz 
z otwartymi kieszonkami po bokach. Łączenie płaskimi szwami.
Dół podwinięcie bez gumki. Podkrój szyi i pachy lamówka.

Top kobiecy, dzianiny SOFT (lycra). 
Udoskonalona konstrukcja z szerokim pasem piersiowym – 
wysoce elastycznym, minimalizującym ryzyko obtarcia. 
Całość sublimowana. 
Dół wykończony silikonem. Podkrój szyi i pachy lamówka.

Bezrękawnik, konstrukcja z panelami bocznymi minimalizującymi otarcia. 
Materiał z technologią ION SILVER. 
Spłaszczone szwy zapewniające zwiększony komfort.
Dół - podwinięcie bez gumki. Podkrój szyi i pachy zakończony podwinięciem.

Bezrękawnik, konstrukcja z panelami bocznymi minimalizującymi otarcia, 
większe wcięcia pod pachami. 
Materiał z technologią ION SILVER. 
Spłaszczone szwy zapewniające zwiększony komfort.
Dół - podwinięcie bez gumki. Podkrój szyi i pachy zakończony podwinięciem.

Koszulka damska biegowa, taliowana. 
Dopasowana koszulka z rękawkami, panelem bocznym. 
Wykonana z dzianiny ION SILVER. 
Spłaszczone szwy zapewniające zwiększony komfort. 
Rękawy i dół podwinięcie bez gumki.
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BLUZY OCIEPLANE DLA BIEGACZY 

SPODENKI I SPODNIE DLA BIEGACZY 

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka,  logo na poszczególnych bluzach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.
• Kieszeń zamykana na zamek – dopłata 20 zł.
• Guma z powleczeniem silikonowym na dole koszulki – dopłata 20 zł. 

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych spodenkach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.  • Pełna sublimacja - 30/40 zł.

Dodatki:

Dodatki:

Bluza z kapturem z materiału mniej elastycznego (poliester z ociepleniem). 
Świetna bluza reprezentacyjna z workiem kieszeniowym. 
Bluza rozpinana na zamek z dopłatą + 20 zł. 
Dół bluzy i rękawów zakończony przyjemnym ściągaczem. 

Spodenki biegowe wykonane z kompresyjnego materiału Aenergia/Shield. 
Boczne panele sublimowane. Nogawki zakończone podwinięciem. 
Kieszonka na tyle zapinana na zamek + dodatkowa mała kieszonka 
z patką w środku spodni. 
Spodenki wykonane płaskimi szwami zwiększającymi komfort. 
Góra wykończona gumą ze sznurkiem. 

Spodnie biegowe na pasie wykonane z kompresyjnego materiału 
Aenergia/Shield. Boczne panele sublimowane. Nogawki zakończone 
podwinięciem.  Spodnie za dopłatą 10 zł mogą być wykonane z ocieplanej 
dzianiny o świetnej termice – Superroubaix. Spodnie wykonane płaskimi 
szwami zwiększającymi komfort. 

Spodnie biegowe wykonane z kompresyjnego materiału Aenergia/Shield. Boczne 
panele sublimowane przez całą długość nogawki. Nogawki zakończone 
podwinięciem. Mała wewnętrzna kieszonka z patką i druga na panelu bocznym. 
Profilowane panele na kolana i piszczele, gwarantujące wygodę. Spodnie za 
dopłatą 10 zł mogą być wykonane z ocieplanej dzianiny o świetnej termice – 
Superroubaix. Spodnie wykonane płaskimi szwami zwiększającymi komfort. 

399716 369 350

KOMBINEZON MARATOŃSKI Z PEŁNĄ OPCJĄ GRAFIKI

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych kombinezonach z zamówienia  – dopłata 20 zł/szt.
• Kieszeń zamykana na zamek – dopłata 20 zł.    • Pełna sublimacja - 40 zł.

Dodatki:

Kombinezon z długimi rękawami i długimi nogawkami, wykonany 
z materiału Soft, przyjemnego i dobrze odprowadzającego wilgoć. 
Doły nogawek podwinięte bez gumki i zamków. 
Przód kombinezonu rozpinany zamkiem spiralnym o zwiększonej wytrzymałości. 

Bluza biegowa wykonana z lekko ocieplanego oddychającego materiału 
Wintertex. Dodatkową zaletą bluzy jest szybkie odprowadzanie wilgoci. 
Przedłużony rękaw z dziurką na kciuk, Po wewnętrznej stronie lewego rękawa 
kieszonka na kluczyk i kartę- zamek kryty. Rękawy wykończone lamówką, dół 
podwinięciem bez gumy. Zamek 35 cm widoczny zakończony pliską.

Bluza biegowa damska, taliowana wykonana z lekko ocieplanego 
oddychającego materiału. Dodatkową zaletą bluzy jest szybkie 
odprowadzanie wilgoci. Przedłużony rękaw z dziurką na kciuk, Po 
wewnętrznej stronie lewego rękawa kieszonka na kluczyk i kartę- zamek kryty. 
Rękawy wykończone lamówką, dół podwinięciem bez gumy. Zamek 35 cm 
widoczny zakończony pliską.
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KURTKI DEDYKOWANE DLA BIEGACZY

AKCESORIA

Kurtka biegowo-casualowa, wykonana z materiału SKIN, zamek rozdzielczy, 
panele boczne oraz wewnętrzne części rękawów – Lycra Soft. Jedna kieszeń 
na prawym boku – na zamek. Dół – lamówka. 
Rozdzielone plecy wspomagające wentylację.

Kurtka biegowo-casualowa z chowanym kapturem, wykonana z materiału SKIN, 
zamek rozdzielczy, panele boczne oraz wewnętrzne części rękawów – Lycra 
Soft. Jedna kieszeń na prawym boku – na zamek. Dół – lamówka. Rozdzielone 
plecy, z tyłu mała kieszonka z workiem do schowania kurtki. 

Kurtka jesienno-zimowa z odpinanymi rękawami, pełen windstopper, 
zamek rozdzielczy długi odkryty, wykonana z lekkiego materiału 
Windstopperowego Montreal.
Panele boczne z lycry. Wykończenie dołu kurtki sylikonem.

333

WWW.MARTOMBIKE.PL

RĘKAWKI / NOGAWKI

A26

L26

69 60 55

80 75 69

A26 Rękawki z dzianiny VITA, pełna sublimacja.
Góra wykończona gumką, dół podwinięcie.

L26 Nogawki z dzianiny VITA, pełna sublimacja.
Góra wykończona silikonem, dół podwinięcie..

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych kurtkach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych sztukach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych czapkach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.

Dodatki:

Dodatki:

Dodatki:

CZAPKI
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KOMIN
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TYPU
ODLO

CHUSTA
WIELO-

-FUNKCYJNA
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Ciesząca się uznaniem konstrukcja czapki zimowej. Jest bardzo ciepła, a dzięki 
płaskim szwom niezwykle wygodna, zajmuje również mało miejsca. Posiada 
regulację, dzięki której łatwo można zwiększyć przewiew. W obwodzie 
zastosowano materiał Superroubaix z możliwością sublimacji. Płaskie szwy. 

Czapka casualowa. 
Przylegająca, świetnie oddychająca. 
Doskonała do każdej dyscypliny. 
Krój typu ODLO. Materiał: Superroubaix albo lekki CAMBRIDGE..

Chusta typu komin, bezszwowa z wieloma zastosowaniami. Bandamka, 
ocieplacz na szyję, czapka letnia, opaska na rękę, osłona ust przed kurzem 
i wiele innych! 
Włoski materiał. Chusta typu Buff.

MARTOMBIKE
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RĘCZNIKI Z SZYBKO SCHNĄCEGO MATERIAŁU JACKARTA

RĘCZNIK
SPORTOWY
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wilgoć, błyskawicznie schnie. Rozmiar 50 x 35 cm.
Ręcznik sportowy z mikrofibry. Bardzo szybko odprowadza

Ręcznik sportowy z mikrofibry. Bardzo szybko odprowadza
wilgoć, błyskawicznie schnie. Rozmiar 70 x 50 cm.

Ręcznik sportowy z mikrofibry. Bardzo szybko odprowadza
wilgoć, błyskawicznie schnie.. Rozmiar 100 x 70 cm.

Pełna sublimacja po jednej stronie ręcznika. 
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SKARPETKI
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SKARPETKI
SZOSA

9

Skarpetki ponad kostkę, materiał przewiewny, mocny. 
Ściągacz około 5 cm. Minimalne zamówienie 50 par. 
Wysokiej jakości włókna gwarantujące wygodę i trwałość. 

Wysokie skarpetki do łydki. Długi ściągacz. 
Nowoczesne skarpetki zgodne z aktualnymi trendami. 
Minimalne zamówienie 50 par. 
Wysokiej jakości włókna gwarantujące wygodę i trwałość. 

Włókna jaskrawe w kolorach – zielony, żółty, różowy.
Dopłata do włókien poliamidowych, fluorescencyjnych + 7 zł. 

Dopłata do włókien

martombike.com
facebook.com/martombike

twitter.com/martombike
INNE

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych sztukach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.Dodatki:

KOSZULKA POLO

1-5 6-20 21-50 51-200

1-5 6-20 21-50

KOSZULKA
POLO

159 139 119

Koszulka POLO. Luźna koszulka reprezentacyjna lub reklamowa. 
Dopasowany krój z rękawkami z mankietami. Zapinana nowoczesnymi 
napami. Wykonana z dzianiny VINTAGE.
Spłaszczone szwy zapewniające zwiększony komfort. 
Dół podwinięty bez gumki.
Do wyboru damska/męska.

Model Wizualizacja Opis produktu Przedziały cenowe PLN (ceny brutto)
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Kombinezon triathlonowy bez rękawków o najwyższym standardzie. Konstrukcja
dopasowana, tak by w każdym z etapów triathlonu dawał maksimum komfortu.
Anatomiczny profil cięcia przy szyi, zamek zabezpieczony plisą w górnej części.
Boki górnej części wykonane są z przyjemnej i szybko odprowadzającej wilgoć
siatki. Z tyłu kieszenie na żel. Wkładka model Martombike Iron Man Pro, która
chroni przed otarciami i w żaden sposób nie przeszkadza podczas biegu. Nogawki
zakończone są sublimowaną taśmą AntySlip™, która przytrzymuje je we 
właściwym miejscu. Dzianina główna Shield Tri Action. Gwarantuje świetne 
dopasowanie nawet po wyjściu z wody! Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest to 
materiał nietransparentny, w pierwszej fazie nie przyjmuje brudu i wilgoci. 
Standardowo zamek na przedzie, opcjonalnie na tyle kombinezonu. Standardowo 
materiał niesublimowany czarna Aenergia wewnętrzne panele nogawek.

Kombinezon triathlonowy z rękawkami o najwyższym standardzie. Bez stójki, 
lamowany przy szyi. Konstrukcja dopasowana, tak by w każdym z etapów 
triathlonu dawał maksimum komfortu. Anatomiczny profil cięcia przy szyi, oraz
zamek główny zabezpieczony plisą w górnej części. Kieszenie na nogawkach. 
Dodatkowe kieszenie na plecach. Wkładka to najwyższy model Martombike Iron 
Man, która chroni przed otarciami i w żaden sposób nie przeszkadza
podczas biegu. Rękawki zakończone w technologii IRT. Nogawki zakończone są 
sublimowaną taśmą AntySlip™, która przytrzymuje je we właściwym miejscu. 
Dzianina Shield Tri Action, góra Vita. Gwarantuje świetne dopasowanie nawet 
po wyjściu z wody! Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest to materiał 
nietransparentny, w pierwszej fazie nie przyjmuje brudu i wilgoci.

KOMBINEZON TRIATHLONOWY

SINGLET

SPODENKI TRI

Singlet Triathlonowy wykonany z materiału Zeus z wykończeniem Aqua 
Repilent DWR. Materiał o zwiększonej wytrzymałości i świetnym 
transporcie wilgoci na zewnątrz. Zamek 35 cm widoczny na przodzie. 
Dół zakończony antyslipem. Boki wykonane z elastycznej siatki. 
Na plecach kieszonka na żele. Wykończenie ramion lamówką.

Spodenki Triathlonowe z wkładką TRI na gumie ze sznurkiem.
Dół nogawek zakończony AntySlipem™ 4,5 cm.
Po bokach spodenek małe kieszonki na żele.
Spodenki wykonane z materiału  shield. Wpływa to pozytywnie na 
właściwości aerodynamiczne i jednocześnie zwiększa transport wilgoci. 
Ponadto, dzięki technologii Teflon Plus nie przyjmuje brudu i wilgoci jak 
standardowe materiały tego typu. Shield wykonany jest w technologii 
gęstego splotu "Gage 40", dzięki czemu jest nietransparentny.

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych sztukach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt. • Pełna sublimacja - 40 zł.

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych sztukach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt.

• Personalizacja designu taka jak: imię, ksywka, logo na poszczególnych sztukach z zamówienia – dopłata 20 zł/szt. • Pełna sublimacja - 40 zł.

Dodatki:

Dodatki:

Dodatki:

259 239 209 199

Singlet Triathlonowy wykonany z materiału Zeus z wykończeniem Aqua 
Repilent DWR. Materiał zwiększonej wytrzymałości i świetnym transporcie 
wilgoci na zewnątrz. Zamek widoczny 35 cm na przodzie. 
Dół zakończony antyslipem, również stójka w postaci lamówki. Tył wykonany 
z elastycznej siatki Goccia.
Na plecach kieszonka na żele z podziałem na 3 komory. Rękawki 
zakończone w technologii IRT. Konstrukcja z technologią redukcji szwu
pod pachą.

S
IN

G
L

E
T

S
IN

G
L

E
T

S
IN

G
L

E
T

S
IN

G
L

E
T

z 
rę

k
a
w

k
a
m

i
1-5 6-20 21-50 51-200

1-5 6-20 21-50 51-200

1-5 6-20 21-50 51-200

Model Wizualizacja Opis produktu Przedziały cenowe PLN (ceny brutto)

BIEGImartombike.com
facebook.com/martombike

Cennik z dnia 1 listopad 2021r.
Ceny brutto w PLN.



Martombike - stroje sportowe dla aktywnych, ul. Sikorskiego 13, 62-020 Swarzędz
sprzedaz@martombike.com, stacjonarny: 616537912, mob: 666610899, 695609263 lub 697472276 6

UWAGImartombike.com
facebook.com/martombike

Cennik z dnia 1 listopad 2021r.
Ceny brutto w PLN.

ŚCIEŻKA PRACY NAD ZLECENIEM (OFERTA, GRAFIKA, MATERIAŁY, ROZMIARÓWKA, PRODUKCJA)

    Wpłata 50% zaliczki na nasze konto - kwota odejmowana potem od całości zamówienia.

    tryb expresowy - do 2 tygodni od akceptacji poza sezonem. W sezonie okres ten wydłuża się do miesiąca 

1. Kontakt z klientem poprzez mail informujący wraz ze wstępnym formularzem zamówienia.
2. Potwierdzenie zamówienia z naszej strony. Ustalenie ilości, modeli i cen. 

3. Rozpoczęcie prac nad projektem i omówienie wszystkich wytycznych w tym wszelkich 
    niestandardowych elementów zamówienia (projekt wstępny, akceptacja, projekt ostateczny).
4. Po zaakceptowaniu projektu i oferty proces produkcyjny trwa 4-8 tygodni (w zależności od sezonu). Istnieje

    (dopłata 30% kwoty całości zamówienia w obu przypadkach).

Brak brandowania wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości 30% całości zamówienia.
Wszystkie produkty brandowane są naszym logotypem. 

Opis brandowania - poniżej.

Przed rozpoczęciem prac oczekujemy wszystkich koniecznych informacji, tj. kolorystyki, ilości i lokalizacja 
logotypów, wielkości grafik. 

Klient po określeniu swojego wyobrażenia o strojach dostarcza nam logotypy. Nadesłane pliki graficzne muszą być 
w pełni skalowalne, to jest wektorowe. Pliki niebędące poprawnie wykonanymi wektorami opracowywane będą 
dodatkowo płatne. W tym przypadku kwota opracowania grafiki liczona będzie dodatkowo 100 zł/h. Kolory 
dobieramy według palety CMYK  ewentualnie palety Panton lub według wzoru nadesłanego przez klienta. 

Zakładamy, że posiadasz prawo do wykorzystywania grafiki, którą do nas przesyłasz. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie tych materiałów.

Każdy projekt lub wyobrażenie graficzne przesłane przez klienta ułatwia i przyśpiesza realizację zlecenia.

Preferowane pliki : CDR, EPS, AI, PDF (z wektorami), Bitmapy o rozdzielczościach odpowiednich do druku 
(najlepiej min. 300dpi).

Za każde zlecenie będzie pobierana opłata za przygotowanie produkcji do druku - 50 PLN brutto.

Na produktach umieszczamy logotyp Martombike o wymiarach 40mm x 37mm . Na koszulkach, kamizelkach, 
kurtkach, bluzach itp. umieszczamy logotyp na klatce piersiowej po lewej stronie i na plecach oraz adres www lub 
logotyp umieszczony w wewnętrznej stronie stójki (nie dotyczy strojów o wąskiej stójce i bez niej). 
W przypadku spodenek, spodni, nogawek itp. umiejscowienie logotypu jest zależne od designu. 
Jeśli produkt ma być pozbawiony naszych znaków firmowych obowiązuje dopłata 30% kwoty całości zamówienia. 

Średni czas przygotowania projektu mając wszystkie pliki w wymaganej formie to 3 - 4h. Czas dodatkowy jest 
płatny 100 PLN/h brutto, i dotyczy: edycji źle przygotowanych obiektów, edycji plików bitmap, tworzenie logotypów 
lub sygnatur graficznych, wielokrotne zmiany graficzne. Jeśli projekt jest wymagający i trzeba poświęcić więcej 
czasu niż w przypadku standardowych projektów graficznych po przekroczeniu 4h pracy, kolejna godzina płatna 
jest 100 PLN brutto. Raz przygotowany projekt obowiązuje przy kolejnych konstrukcjach, czyli przykładowo po 
realizacji zamówienia na spodenki i koszulki, gdy klient domawia bluzy i kurtki nie ponosi dodatkowych kosztów 
związanych z przygotowaniem graficznym. 

Przy domówieniach obowiązuje cena produktu z zakresu ilościowego według cennika. 

W przypadku realizacji projektu według pomysłu klienta w naszej firmie, prawa do projektu pozostają przy 
naszej firmie. W przypadku jeżeli klient chciałby zrealizować projekt bez udziału naszej firmy konieczne jest 
zawarcie w tym zakresie umowy na odrębnie ustalonych warunkach (za odrębnym wynagrodzeniem).

Koszt przygotowania opracowania graficznego stroju od podstaw wraz z projektem graficznym 

Opracowanie wizualizacji 3D ( nałożenie grafiki i rozmieszczenie logotypów na bryłę 3D modelu) :

Usługa konfekcjonowania odzieży (pakowanie w osobne paczki kompletów dla poszczególnego zawodnika) 
– 10 PLN brutto za paczkę.

Koszt przesyłki do 60 szt 33 PLN brutto. Koszt transportu w przypadku zamówienia większego niż mieszczące się 
w pierwszy gabaryt – będzie indywidualnie rozliczany.

Martombike wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kolarzy utrzymując najlepszą cenę w Europie przy 
zachowaniu najwyższej jakości produktów. Dzięki temu zdobyliśmy uznanie wielu naszych klientów.

Opracowanie prostego designu, drobne poprawki projektu od klienta, wstawienie logotypów klienta 
na nasz design oraz ustawienie produkcji pod druk to koszt: od 100 PLN brutto.

oraz ustawieniem pod druk:  400 PLN brutto. 

30 PLN brutto.

!
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