Dla nas sport to coś więcej, niż tylko
aktywność fizyczna
i działalność zawodowa, której
poświęciliśmy swoje życie
i oddaliśmy serce. To międzynarodowy
język, który burzy podziały, budując
szacunek, zrozumienie i jedność,
a także wytrzymałość, siłę
i charakter.
Jako oficjalni dystrybutorzy produktów
marki hummel zapraszamy wszystkich do
współpracy.
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stroje sportowe, dresy, obuwie,
torby i plecaki

www.sklep-hummel.pl

odzież termiczna, kurtki, koszulki
polo, bluzy, obuwie

i ich rodzin na każdą odzież i sprzęt
marki hummel

CO OFERUJEMY

ZNANĄ OD LAT ZE SWOJEJ JAKOŚCI ODZIEŻ SPORTOWĄ

Niezwykle wytrzymała, w wielu opcjach kolorystycznych, dopasowana do sylwetki.
Przetestowana osobiście przez Sławka Szmala oraz Radka Wasiaka w trakcie gry, podczas
pracy i na co dzień. Dodatkowo w ofercie szeroka gama piłek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Veszprem, RK Zagreb, Fuchse Berlin, i inne.

BOGATA OFERTA ODZIEŻY LIFESTYLE NA CODZIEŃ

Doskonałej jakości, w nowoczesnym modnym wzornictwie i kolorystyce odzież lifetyle dla
dorosłych i dzieci. Kolekcje odzieży, obuwia i dodatków projektowane kilka razy w roku.
Odzież wytrzymała, idealna na stroje służbowe, stroje znakowane, koszulki polo, bluzy, spodnie.

SZEROKI WYBÓR AKCESORIÓW, TOREB, PLECAKÓW

Bogata kolorystyka i doskonaa jakość szerokiej oferty sportowych toreb podrznych, toreb
technicznych, plecaków, worków i siatek. Znaczniki, frotki, getry oraz skarpety funkcyjne i na
codzień, akcesoria zimowe i inne.

DOSKONAŁE BUTY SPORTOWE

Bogata kolorystyka i doskonała jakość szerokiej oferty sportowych toreb podróżnych, toreb
technicznych, plecaków,
worków i siatek. Znaczniki, frotki, getry oraz skarpety funkcyjne i na co dzień, akcesoria
zimowe i inne.

CO ZAPEWNIAMY
Szybką i profesjonalną obsługę
Terminowe dostawy
Atrakcyjne rabaty hurtowe

ZADZWOŃ
tel. +48 798 558 877
NAPISZ
kontakt@rsactive.pl
RS ACTIVE
Sławomir Szmal & Radosław Wasiak s.c.

Doradztwo i pomoc

www.sklep-hummel.pl

DYSTRYBUTOR MARKI HUMMEL
Zagnańska 84B, 25-528 Kielce

