
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.Szanowni Państwo,

 
Dlaczego hummel? Założona w 1923 roku duńska firma hummel ma długą historię tworzenia 
doskonałej odzieży sportowej. Producent znany jest z produkcji innowacyjnego i niezwykle 
wytrzymałego sprzętu, obuwia, ubrań oraz dodatków sportowych. Wiele znanych klubów 
w Europie i na świecie korzysta z produktów z popularnym chevronem.

Jako RS ACTIVE – dystrybutor marki hummel – oferujemy Państwu szeroki zakres produktów dla 
piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, fitnessu, biegania, ale także do codziennego 
użytku. Mamy wszystko co jest niezbędne dla każdej drużyny, niezależnie od poziomu rozgrywek. 
Służymy także radą w doborze sprzętu, aby optymalnie wykorzystać budżet drużyny i klubu. 
Opieramy się na naszym wieloletnim doświadczeniu osób, które czynnie zawodowo uprawiały 
sport, a teraz zajmują się kształceniem młodzieży, mają doświadczenie w doborze sprzętu 
sportowego. 

RS Active gwarantuje profesjonalną obsługę oraz indywidualne podejście do potrzeb każdego 
Klubu i Drużyny. Jesteśmy przekonani, że współpraca z nami pozwoli dynamicznie powiększać 
Państwa sukcesy i dostosowywać swój sprzęt do wymogów współczesnego rynku odzieży 
i sprzętu sportowego. Zapewniamy atrakcyjne warunki i stały dostęp do sprzętu hummel. 
Służymy także radą i swoim wieloletnim doświadczeniem. Dlatego zachęcamy do zapoznania 
się z naszą ofertą.

www.sklep-hummel.pl



ZNANĄ OD LAT ZE SWOJEJ JAKOŚCI ODZIEŻ DO PIŁKI RĘCZNEJ

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.
W strojach hummel  grają: PGE VIVE Kielce, THW Kiel, MKS Perła Lublin, RK Vardar, Telekom Veszprem, RK Zagreb, 
Fuchse Berlin, i inne.

NOWOCZESNA I DOSKONAŁEJ JAKOŚCI ODZIEŻ DO PIŁKI NOŻNEJ
Nowoczesne wzornictwo w wielu opcjach kolorystycznych, dopasowana do sylwetki, z nowoczesnych  tkanin. Bogata 
oferta odzieży dodatkowej, technicznej, treningowej i reprezentacyjnej. Oferta doskonałych piłek oraz akcesoriów.
W strojach hummel  grają: FC Rangers, Raków Częstochowa, Garbarnia Kraków, GKS Tychy, FCUtrecht, SC Freiburg, 
FK vardar, Real Valladolid i inne.

SZEROKI WYBÓR AKCESORIÓW, TOREB, PLECAKÓW I OBUWIA
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.

CO OFERUJEMY

CO ZAPEWNIAMY

Szybką i profesjonalną obsługę

Terminowe dostawy

Atrakcyjne rabaty hurtowe

Doradztwo i pomoc

BOGATA OFERTA ODZIEŻY DLA INNYCH DYSCYPLIN
Hummel posiada szeroką ofertę dla fitnessu, tenisa, siatkówki, koszykówki, ale także ubiera drużyny hokeja na trawie, 
hokeja na lodzie, czy drużyny e-sportowe.

ZADZWOŃ
tel. +48 798 558 877

NAPISZ
kontakt@rsactive.pl

RS ACTIVE 
Sławomir Szmal & Radosław Wasiak s.c.
DYSTRYBUTOR MARKI HUMMEL
Zagnańska 84B, 25-528 Kielce

www.sklep-hummel.pl

W swojej ofercie mamy sprzęt marki hummel, ale także  oferujemy produkty marki JAKIMA


