
 

 

 

 

NABÍDKA volnočasového oblečení 

pro doprovod reprezentantů 
Česká jezdecká federace 

 

 

Pro doprovod nabízí Česká jezdecká federace k zakoupení 
reprezentační vybavení značky Kingsland – Czech Team se slevou 
20% z prodejní ceny. 

 

 Nejprodávanější výrobky v rámci týmového vybavení 

 Prestižní a uznávaná celosvětová značka 
 Kvalitní zpracování i materiály 
 Zákazníky léty prověřené střihy 

 Funkční materiály, dlouholetá životnost 
 Možnost kontinuálního doobjednání v průběhu let 

 
 

 

Veškeré ceny jsou uvedené vč. DPH 
 

Standardní 
cena/ks 

 

ČJF cena po 
slevě /ks 

Bunda Kingsland Classic prošívaná Unisex 5 220 Kč 4 200 Kč 

Vesta Kingsland Classic Light 4 120 Kč 3 300 Kč 

Tričko Kingsland Classic Polo Pique dámské 1 655 Kč 1 350 Kč 

Tričko Kingsland Classic Polo Pique pánské 1 930 Kč 1 550 Kč 

 
 

 

Objednat zboží lze na emailové adrese nicola.urbanova@cjf.cz. 
Úhrada objednaného zboží je možná bankovním převodem nebo 
platbou v hotovosti na sekretariátu ČJF. Vyzvednutí zboží po 

předchozí domluvě. 

mailto:nicola.urbanova@cjf.cz


 
 
 
 

Bunda Kingsland Classic prošívaná Unisex 
Velmi komfortní lehká bunda se vsazenými softshellovými bočními panely. Lehká, 
prodyšná, pohodlná a slušivá, unisex střih. Materiál: 100% nylon. Barva: modrá. Velikosti: 
XXXS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

Vesta Kingsland Classic Light 
Lehká unisex vesta se stojáčkovým límcem v tradiční tmavě modré barvě. Vesta s lehkým 
zateplením, prošíváním a z velmi příjemného nylon materiálu. Po stranách elastický 
softshell pro maximální 
komfort. Prodyšná, voděodolná a větruodolná. Vesta má dvě praktické postranní kapsy 
na zip, zapínání na obousměrný zip. Výšivka vpředu na prsou a na zádech. Materiál: 94% 
polyester, 6% elasthan, podšívka 100% nylon. Barva: modrá. Velikosti:, XXS, XS, S, M, L, 
XL, XXL, XXXL 

 
 

 



 
 
 
 

Tričko Kingsland Classic Polo Pique pánské 
Sportovní polo triko s límečkem, které přináší klasický líbivý vzhled, co nikdy neomrzí. Je 
vyrobeno z kvalitně zpracovaného funkčního syntetického materiálu, dobře odvání pot a 
velmi dobře a rychle schne. Drobné logo Kingsland na prsou podtrhuje jednoduchý a 
elegantní vzhled. Materiál: 94% polyamide, 6% elastan. Barva: modrá. Velikost: XS, S, M, 
L, XL, XXL. 

 
 
 

 



 
 
 
 

Tričko Kingsland Classic Polo Pique dámské 
Sportovní polo triko s límečkem, které přináší klasický líbivý vzhled, co nikdy neomrzí. Je 
vyrobeno z kvalitně zpracovaného funkčního syntetického materiálu, dobře odvání pot a 
velmi dobře a rychle schne. Drobné logo Kingsland na prsou podtrhuje jednoduchý a 
elegantní vzhled. Materiál: 94% polyamide, 6% elastan. Barva: modrá. Velikost: XXS, XS, 
S, M, L, XL, XXL. 

 
 
 

 


