OBLEČKY PRO MINI ROCKERY
WORN TO BE WILD

Potomstvo rockuje – a Metal-Kids má pro ně to správné vybavení: více než 2000 super triček, kombinéz, bund, čepic…nejlepší kvality pro „hardrocková mimina“ a malé „třepače hlav“ od 0 do 12 let.
Potištěné licencovanými logy/motivy kapel nebo rockovými slogany/motivy.
V těchto oblečcích budou MINI rockeři hvězdami všude.!
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SEZNAM ZBOŽÍ: KAPELY

PRO MIMINA 0-24 měsíců

VYROBENO

SLOGANY/MOTIVY DESIGNS

jiné značky

Kombinézy

S.7

Trička

S.8

Baseball
Trička
S.9

PRO DĚTI 2-12 let

Dlouhý rukáv Skater Trička Mikina se zipem Dětská čepice Dětský bryndák

S.10

S.11

S.12

S.13

S.14

Trička

S.15

Dívčí Trička

S.16

Baseball
Trička
S.17

Dlouhý rukáv

Skater Trička Mikina se zipem Sportovní čepice Dětské tašky

S.18

S.19

S.20

S.21

S.22

Black Ice*
AC/DC
Guitar*
AC/DC
Lightning*
AC/DC
Logo
Aerosmith
Logo
Alice Cooper
Logo
Amon Amarth
Hamm. of Thor
Amon Amarth
Logo
Arch Enemy
Black Label Society Brewtality*
Children of Bodom Logo
Logo
Cinderella
Heart*
Cinderella
Logo
Clawfinger
Die Apokalypt. Reiter Reiterkind*
Logo
Dimmu Borgir
Sphynx*
Dimmu Borgir
Logo
Doro
Skulls
Doro
Pegazus*
Doro
Logo
Dream Theater
Wings*
Dream Theater
Logo
Eluveitie
Cross. Pistols*
Guns 'n Roses
Logo
Hammerfall
Hector*
Hammerfall
Logo
Hatebreed
Supremacy*
Hatebreed
Logo
Immortal
Logo
In Flames
Baph. Jester*
In Flames
Killers*
Iron Maiden
Logo
Judas Priest
Tribal
Kataklysm
Logo
KISS
German Logo
KISS
Logo*
Kreator
Swan*
Led Zeppelin
Logo
Lordi
Logo
Manowar
Logo
Meat Loaf
Crayon*
Metallica
England*
Motörhead
Logo
Mötley Crüe
Saints of LA*
Mötley Crüe
Logo
Nightwish
Shield*
Nightwish
Logo
Ozzy Osbourne
Painhead
Pain
Logo
Pantera
Logo
Six Feet Under
Eagle*
Slayer
Logo*
Sodom
System of a Down Logo
Logo
Velvet Revolver
Logo
Whitesnake
Logo
ZZ Top

* DOSTUPNÉ POUZE OZNAČENÉ
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SEZNAM ZBOŽÍ: SLOGANY/MOTIVY

PRO MIMINA 0-24 měsíců

Kombinézy

SLOGANS/DESIGNS:
"black metal kid"
"born to be wild"
"daughter of doom"
"death metal kid"
"hardrock baby"
"headbanger"
"heavy metal inside"
"hungry for metal"
"I'm a rebel"
"king of metal"
"loud and proud"

S.7

Trička

S.8

Baseball
Trička
S.9

PRO DĚTI 2-12 let

Dlouhý rukáv Skater Trička Mikina se zipem Dětská čepice Dětský bryndák

S.10

S.11

S.12

S.13

S.14

Trička

S.15

Dívčí Trička

S.16

Baseball
Trička
S.17

Dlouhý rukáv

Skater Trička Mikina se zipem Sportovní čepice Dětské tašky

S.18

S.19

S.20

S.21

S.22

"metal heart" *
"metal is forever"
"metal rules"
"metalhead"
"mini-rocker"
"my first biker shirt"***
"my first metal shirt"***
"my first metal shirt" (inv.)***
"princess of the night"
"restless and wild"
"rock star"
"son of Odin"

"son of Satan"
"stagediver"
"true metal kid"
"warrior of the world"
DESIGNS:
guitar
Metal-Kids hand
Metal-Kids logo
skull
skull & wings
PERSÖNLICHE MOTIVE:
"hardrock baby [NAME]"
"headbanger [NAME]"
"[NAME]s first metal shirt"***
"new metal kid est. [JAHR]"
"rock star [NAME]"
"[STADT] rocks"
• DOSTUPNÉ POUZE ČERNĚ OZNAČENÉ
** ČEPICE: SLOGANY BEZ MOTIVŮ
*** MIKINY SE ZIPEM/ČEPICE: „BUNDY“ RESP. „ČEPICE“
MÍSTO „TRIČKA“
Všechny produkty uvedené na téhle stránce jsou produkty Metal-Kids.
Distribuce v ČR www.sparker.cz
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POTISK: KAPELY
Zde jsou zobrazeny všechny dostupné loga/motivy
kapel. Další produkty, které mohou být potištěny
logem/motivem vaší oblíbené kapely, najdete na straně 3. Obrázky
všech více jak 2000 produktů můžete
nalézt v našem webovém obchodě na www.sparker.cz

Black Label Society Children of Bodom

Cinderella

Dream Theater (Wings)

Guns 'n Roses

Eluveitie

Kataklysm

KISS

Nightwish

Nightwish (Shield)

AC/DC (Black Ice) AC/DC (Guitar)

Cinderella (Heart)

AC/DC (Lightning)

Aerosmith

Clawfinger Die Apokalyptischen Dimmu Borgir Dimmu Borgir (Sphynx)
Reiter

Hammerfall

Hammerfall (Hector)

KISS (German Logo)

Kreator

Led Zeppelin

Ozzy Osbourne

Pain

Pantera

Hatebreed

Lordi

Six Feet Under

Hatebreed (Supremacy)

Manowar

Slayer

Amon Amarth

Alice Cooper

Immortal

Doro

Arch Enemy

Doro (Pegazus)

Dream Theater

In Flames
Iron Maiden
(Baphomet Jester)

Judas Priest

Doro (Skulls)

In Flames

Amon Amarth
(Hammer of Thor)

Meat Loaf

Metallica

Motörhead

Sodom

System of a Down

Velvet Revolver

Mötley Crüe

Whitesnake

Mötley Crüe (Saints of LA)

ZZ Top
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POTISKY: SLOGANY/MOTIVY
Zde jsou zobrazeny všechny dostupné slogany/motivy
kapel. Další produkty, které mohou být potištěny
sloganem/motivem vaší oblíbené kapely, najdete na straně 4.
Obrázky všech více jak 2000 produktů můžete
nalézt v našem webovém obchodě na www.sparker.cz
"black metal kid"

"I'm a rebel"

"born to be wild"

"headbanger"

"heavy metal inside"

"hungry for metal"

"king of metal"

"metal rules"

"metalhead"

"mini-rocker"

"my first biker shirt"

"rock star"

"son of Odin"

"son of Satan"

"stagediver"

"true metal kid"

skull

skull & wings

"hardrock baby [NAME]"

"headbanger [NAME]"

"[NAME]s first metal shirt"

"my first metal shirt"

"daughter of doom"

"death metal kid"

"hardrock baby"

"loud and proud"

"metal heart"

"metal is forever"

"princess of the night"

"restless and wild"

"warrior of the world"

guitar

Metal-Kids Hand

"new metal kid est. [JAHR]"

"rock star [NAME]"

"my first metal shirt" (invers)

"[STADT] rocks"
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TOP-SELLER

Kojenecká Kombinézy
METAL-KID PRODUKTY
100% prstencově předená česaná bavlna
měkké a robustní vzájemné spojení (200 gsm)
odepínání u krku
zapínací patenty na spodním lemu
odolný proti odtržení potisk
barva potisku zobrazena
Velikosti: 56, 62, 68/74, 80
Barvy: bílá, bledě růžová, světle modrá, černá
Potisky: možnost výběru loga/motivů
viz str. 3-4 tohoto katalogu

7

Kojenecká Trička
100% prstencově předená česaná bavlna
měkké a robustní vzájemné spojení (200 gsm)
žebrovaný/elastický lem u krku
zapínací patenty na rameni
odolný proti odtržení potisk
barva potisku zobrazena
Velikosti: 62, 68/74, 80
Barvy: bílá, bledě růžová, světle modrá, černá
Potisky: možnost výběru loga/motivů viz str. 3-4 tohoto katalogu
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Kojenecká Baseball Trička
100% prstencově předená česaná bavlna
měkké a robustní vzájemné spojení (200 gsm)
kontrastně barevné raglánové rukávy a krycí stehování
žebrovaný/elastický lem u krku
zapínací patenty na rameni
odolný proti odtržení potisk
barva potisku zobrazena
Velikosti: 62, 68/74, 80
Barvy: bílá/bledě růžová, bílá/světle modrá, bílá/červená
Potisky: možnost výběru loga/motivů viz str. 3-4 tohoto katalogu
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Kojenecká Trička s dlouhým rukávem
100% prstencově předená česaná bavlna
měkké a robustní vzájemné spojení (200 gsm)
žebrovaný/elastický lem u krku
zapínací patenty na rameni
odolný proti odtržení potisk
barva potisku zobrazena
Velikosti: 62, 68/74, 80
Barvy: černá
Potisky: možnost výběru loga/motivů viz str. 3-4 tohoto katalogu
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Kojenecká Skater Trička
100% prstencově předená česaná bavlna
měkké a robustní vzájemné spojení (200 gsm)
žebrovaný/elastický lem u krku
zapínací patenty na rameni
kontrastně barevné všivky v linii krku,
spodního lemu a
na rukávech
odolný proti odtržení potisk
barva potisku zobrazena
Velikosti: 62, 68/74, 80
Barvy: bledě růžová/bílá, modrá/světle modrá, červená/bílá
Potisky: možnost výběru loga/motivů viz str. 3-4 tohoto katalogu
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Kojenecké Mikiny se zipem
100% prstencově předená česaná bavlna
Měkká vlna (260 gsm)
Kontrastní barva vnitřku kapuce: šedá Single Jersey
Kapuce bez šňůrek
Robustní zip, skrytý, ochrana proti poškrábání
Klokaní kapsa
Dvojitě stehované záložky a lemy
odolný proti odtržení oboustranný potisk
barva potisku zobrazena
Velikosti: 62, 68/74, 80
Barva: černá
Potisky:
přední: Metal-Kids ruka
Zadní: možnost výběru loga/motivů viz
strany 3-4 tohoto katalogu
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Kojenecké Čepice
100% prstencově předená česaná bavlna
měkké a robustní vzájemné spojení (200 gsm)
samostatně přiléhavý spodní lem
odolný proti odtržení potisk
barva potisku zobrazena
Velikosti: jedna velikost (0-6 měsíců)
Barvy: bílá, bledě růžová, světle modrá, černá
Potisky: možnost výběru loga viz strany 3-4 tohoto katalogu (bez motivů)
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Kojenecké Bryndáky
100% prstencově předená česaná bavlna
měkké a robustní vzájemné spojení (220 gsm)
měkké zapínání na suchý zip
dvojitě usazená tkanina pro vyšší savost
přiléhavé olemování, dvojí zhotovení lemu
odolný proti odtržení potisk
barva potisku zobrazena
Velikosti: jedna velikost
Barva: černá
Potisky: možnost výběru loga/motivů viz strany 3-4 tohoto katalogu
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Dětská Trička
METAL-KID PRODUKTY
100% prstencově předená česaná bavlna
Jemně pletené robustní vzájemné spojení (200 gsm)
uvolněná úprava, boční větrání
úzký výstřih
stejně barevné krycí stehování na koncích lemů
odolný proti odtržení potisk
barva potisku zobrazena
velikosti: 92, 104, 116, 128, 140, 152
Barvy: šedá, černá
Potisky: možnost výběru loga/motivů viz strany 3-4 tohoto katalogu

15

Dívčí Trička
100% prstencově předená česaná bavlna
Jemně pletené robustní vzájemné spojení (200 gsm)
Upravený pas
úzký výstřih
zakulacené lemy
odolný proti odtržení potisk
barva potisku zobrazena
velikosti: 92/98, 104/110, 128, 146
Barvy: bledě růžová, černá
Potisky: možnost výběru loga/motivů viz strany 3-4 tohoto katalogu
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Dětské Baseball Trička
100% prstencově předená česaná bavlna
Jemně pletené robustní Single Jersey (200 gsm)
Uvolněná úprava
Dívčí řada, bílá/bledě růžová:
Vzájemné spojení (200 gsm), upravený pas, zkrácené rukávy,
Zakulacené lemy, krycí stehování kontrastní barvou
odolný proti odtržení potisk
barva potisku zobrazena
velikosti: 92/98, 104/110, 128, 146
Barvy: bílá/bledě růžová, bílá/světle modrá, bílá/červená
Potisky: možnost výběru loga/motivů viz strany 3-4 tohoto katalogu
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Dětský dlouhý rukáv
NEU

100% prstencově předená česaná bavlna
jemně pletené robustní Single Jersey (200 gsm)
trendová úprava, pro obě pohlaví
dlouhé raglánové rukávy
krycí stehování na koncích lemů
odolný proti odtržení potisk
barva potisku zobrazena
velikosti: 92, 104, 116, 128, 140, 152
Barva: černá
Potisky: možnost výběru loga/motivů viz strany 3-4 tohoto katalogu
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Dětskà Skate Trička
100% prstencově předená česaná bavlna
jemně pletené robustní Single Jersey (200 gsm)
uvolněná úprava
Dívčí řada, bílá/bledě růžová:
upravený pas, vzájemné spojení (200 gsm)
kontrastní barevné rozparky ve výstřihu,
spodní lem a rukávy
odolný proti odtržení potisk
barva potisku zobrazena

velikosti: 92/98, 104/110, 128, 146
Barva: bledě růžová/bílá, modrá/světle modrá, červená/bílá
Potisky: možnost výběru loga/motivů viz strany 3-4 tohoto katalogu
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Dětské Mikiny se zipem
100% prstencově předená česaná bavlna
měkká vlna (260gsm)
kontrastní barva vnitřku kapuce: šedá Single Jersey
kapuce bez šňůrek
robustní zip, krytý
klokaní kapsa
dvojitě stehované záložky a lemy
odolný proti odtržení oboustranný potisk
barva potisku zobrazena
velikosti: 92, 104, 116, 128, 140, 152
Barva: černá
Potisky:
Přední: Metal-Kids ruka
Zadní: možnost výběru loga/motivů viz strany 3-4 tohoto katalogu
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Dětské kšiltovky
100% bavlna
kulatý tvar hlavy
přezka se suchým zipem
bílý pruh na kšiltu
robustní stehování
barvy stehů: bílá

velikosti: jedna velikost (2-6 let)
barva: černá
motivy: možnost výběru motivů viz str. 3-4 tohoto katalogu
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Dětská taška
taška vyrobená firmou SURPLUS
100% bavlna, kvalitní plátno
velikost: 22x20x6 cm
3 vnitřní kapsy
nastavitelný popruh na rameno, oddělitelný
očka na pásku
barva potisku: bílá
velikosti: jedna velikost (2-12 let)
barva: černá
potisky: možnost výběru loga/motivů viz str. 3-4 tohoto katalogu
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Metal-Kids e.K.
Am Wallgraben 6-8
40625 Düsseldorf
Germany

T: +49 211. 600 90 66
F: +49 211. 586 49 22

www.metal-kids.com
info@metal-kids.com

