
2021מרתון ירושלים
RUNNING WITH 



2021מרתון ירושלים
הדפסה צבעונית

 Crewneck קפוצון
חולצת פוטר

 Hoodies קפוצון
כובע וכיס 

חולצת כותנה/ דרי פיט 
שרוול קצר

מכנס ספורט קצר

מעיל סופטשל עמיד ברוח ודוחה מים

חולצת דרי פיט 

 שומר על קור וחום-בד נושם ועמיד, כביסה במכונה

  Zip Up    קפוצון
רוכסן כובע וכיס

חולצת ריצה לנשים
גופיית ריצה Dry Fit     גזרת נשים

גופית ספורט סבא
כותנה / דרי פיט



2021מרתון ירושלים
כובע ג'ינס משולב ג'מס 

כובע כותנה יוקרתי 
למבינים!

כובע כותנה מוברש
מעולה לרקמה

כובע דרי פיט מנדף זיעה
בצבעים חמים

מפה בהדפסה  
לפי מידה  וצבע - עפ"י בקשת הלקוח

דגל בהדפסה אישית 
לפי מידה  וצבע - עפ"י בקשת הלקוח

כסוי פנים
נסגר מאחורה עם סקו'ץ

נוח וקל לללבישה
מיועד להגן מפני קור ורוח

מגן זיעה
מבד דרי פיט

 לתנאי מזג אויר של לחות והזעה

צעיף פליז נעים
 130X25 ס”מ 

מסיכת כותנה
דו שכבתי

במבחר צבעים ענק

מסיכה כירוגית
במבחר צבעים



2021מרתון ירושלים
תיק שרוך ניילון

 30X40 ס”מ 

תיק שרוך ניילון עם כיס 
נרתיק זרוע לטלפון נייד 30X40 ס”מ 

בד נאופרן, סגירת וולקרו
 iPhone+7, Galaxy S9 מתאים לגודל

 ודגמים זהים

פאוץ איכותי  ביצור מיוחד
 FANNY PACK 

מבחר צבעים לבחירה

SWISS  פאוץ' מותן מעוצב
 בד מלאנז' 2 תאים

רצועהת נשיאה רחבה
7.5X13X36

פאוץ רב תאים אטומה למים
אופנתי עשוי מאריג איכותי
סגירת רוכסן אטומה מים 

רצועת בד מתכוונת
31X16X8

נרתיק לנייד מוגן מים

תיק ספורט
במבחר דגמים 



2021מרתון ירושלים

מגבת ICE  קירור פטנט
מגבת ספורט מיקרובייפר במארז בקבוק עם שאקל

בהרטבת מים קלילה  הופכת  בדקה  מחום לקור
מעולה לפעילות ספורט

בקבוק פרי שייק
900 מ"ל

כוס סמוזי דופן כפולה 
עם קש תואם

540 מ"ל

בקבוק ספורט פקק הברגה
בקבוק ספורט נוח לאחיזה

פיה נוחה עם הברגה לסגירה
BPA 750 מ”ל, ללא

בקבוק שתיה פייה עם קש לשתיה קרה בלבד- באישור מכון התקנים
BPA 750 מ”ל, ללא
לשתיה קרה בלבד

באישור מכון התקנים



2021מרתון ירושלים
בקבוק ג'ל הגיינה

 במחזיק סיליקון

מ"מ פותחן קלאסי
מעוצב מאלומיניום

רצועת שרוך צוואר
אבזם פלסטיק לניתוק מהיר-אבזם בטיחות נוסף

2X40 ס"מ


