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W 2019 roku reaktywowaliśmy pamiętną markę Pretorian, która przez ostatnie kilka lat była 
niemal nieobecna na rynku, jednak cały czas pojawiała się we wspomnieniach i opowieściach.

Postanowiliśmy wyjść temu naprzeciw i przywrócić jej dawny blask.

Pretorian powstał w 2003 roku, jest jedną z najstarszych polskich marek streetwearowych i 
sportowych. Nierozerwalnie kojarzony jest ze środowiskiem fighterskim i kibicowskim, ale z 
uwagi na to, że dostępny był również w ówczesnych skate shopach, jest też pozytywnie 

kojarzony jako klasyczny streetwear.

Nie zNie zrywając z pochodzeniem Pretoriana, sukcesywnie go rozwijamy, przywracamy klasyczne 
wzory i cały czas tworzymy też nowe. Planujemy, projektujemy i ulepszamy. Zbieramy 
pozytywne opinie od dawnych fanów, ale co ważne zdobywamy także nowych, należących 

do młodego pokolenia.

Proponujemy swoje usługi, przede wszystkim w przygotowaniu wysokiej jakości odzieży 
klubowej w przystępnych cenach. Produkcję całej odzieży wykonujemy w Polsce, w jednym 

miejscu, dysponujemy kompleksowym i zaawansowanym parkiem maszyn.

OOferujemy więcej niż inni i stawiamy na wielopłaszczyznową współpracę w oparciu, 
o wszystkie podmioty z naszej grupy, czyli również sklep Fightershop, jeden z największych 

sklepów z asortymentem do sportów walki o międzynarodowym zasięgu oraz 
nowopowstałą markę sprzętu do sportów walki, Cohortes.

Z przyjemnością przygotujemy pełen wachlarz odzieży klubowej, ale pragniemy 
współpracować też pod kątem atrakcyjnych zniżek na zamówienia sprzętu i odzieży 
dla członków klubu, a także przy promocji klubu i jego wybijających się zawodników.

ZZapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 
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Oferujemy:

Kompleksowe przygotowanie odzieży klubowej i dedykowanej.

Służymy pomocą i technologią od początku do końca
Doradzamy, projektujemy, szyjemy
Wszystko w jednym miejscu
Wszystko w Polsce

Możemy przygoMożemy przygotować m.in. : Koszulki Techniczne Mesh, Rashguardy, 
Spodenki do MMA, Spodenki Muay Thai, Bluzy, Komplety Dresowe, Czapki, 

Kominy, Ręczniki i wiele innych.

Dodatkowo zainteresowanym proponujemy:

Atrakcyjne zniżki na wszystkie zamówienia w sklepie 
Fightershop.com.pl

Atrakcyjne zniżki na zamówienia sprzętu Cohortes w sklepie 
FighFightershop.com.pl
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 ODZIEŻY SPORTOWEJ
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Wysokiej jakości Rashguard z krótkim rękawem. 
Wykonany z lekkiego, gładkiego, oddychającego 
materiału, który jest całkowicie elastyczny. 

Dzięki zastosowaniu paneli bocznych Rashguard 
idealnie dopasidealnie dopasowuje się do ciała, zapewniając pełen 
komfort treningu. Idealnie sprawdzi się w sportach 
walki, w każdym innym sporcie oraz wszelkiej 
aktywności fizycznej. 

Rashguard uszyty jest w technologii rozmieszczonych 
ergonomicznie, płaskich wzmocnionych szwów.

Nadruk: nieścieralny wykonany metodą sublimacji
Materiał: 90% poliester 10% elastan
Gramatura: 180 g/m2

RASHGUARD SHORT SLEEVE



10S M L XL 2XL3XL

Wysokiej jakości Rashguard z długim rękawem, 
idealnie sprawdzi się podczas walki w klinczu oraz w 
parterze, gdzie skóra szczególnie narażona jest na 
otarcia. Wykonany z lekkiego, gładkiego, 
oddychającego materiału, który jest całkowicie 
elastyczny. 

Dzięki Dzięki zastosowaniu paneli bocznych Rashguard 
idealnie dopasowuje się do ciała, zapewniając pełen 
komfort treningu. Rashguard uszyty jest w technologii 
rozmieszczonych ergonomicznie, płaskich 
wzmocnionych szwów.

Nadruk: nieścieralny wykonany metodą sublimacji
Materiał: 90% poliester 10% elastan
Gramatura: 180 g/m2

RASHGUARD LONG SLEEVE
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Wysokiej jakości lekka i oddychająca koszulka 
sportowa. Luźniejszy fason sprawia, że jest to świetna 
propozycja do biegania, treningów funkcjonalnych czy 
na siłownię oraz na co dzień lub jako odzież klubowa. 

ZZastosowana lekka i miła w dotyku tkanina Mesh o 
właściwościach elastycznych, doskonale układa się na 
ciele. Koszulka dzięki dobrej jakości materiałowi, 
dobrze odprowadza wilgoć na zewnątrz.

Nadruk: nieścieralny wykonany metodą sublimacji
Materiał: 90% poliester 10% elastan

KOSZULKA SPORTOWA MESH



12S M L XL 2XL

Wysokiej jakości legginsy męskie. Legginsy idealnie 
sprawdzają się podczas walki w parterze chroniąc przed 
otarciami spowodowanymi kontaktem kolan z matą. 
Będą również idealnym rozwiązaniem do treningów na 
dworze w chłodniejsze dni lub w zimowych warunkach, 
posłużą jako dodatkowa warstwa odzieży, która 
zwiększy temperaturę ciała. 

Dzięki Dzięki zastosowaniu płaskich, ergonomicznie 
rozmieszczonych szwów i materiału rozciągającego się 
w każdą stronę, mamy pewność nieskrępowanych 
ruchów. Płaskie, wzmacniane szwy nie podrażniają 
skóry. 

Nadruk: nieścieralny wykonany metodą sublimacji
Materiał: 90% poliester 10% elastan
Gramatura: 270 g/m

LEGINSY SPORTOWE



13S M L XL 2XL

Wysokiej jakości spodenki MMA. Wykonane z 
ultralekkiego materiału, ich waga nie przekracza 150 
gramów. W spodenkach zastosowano solidny rzep 
oraz sznurek, dzięki czemu nie ma mowy o ich 
przesuwaniu się i konieczności poprawiania ich 
podczas walki. 

Spodenki posiadają na boSpodenki posiadają na bokach nacięcia poprawiające 
komfort ruchów. 

Nadruk: nieścieralny wykonany metodą sublimacji
Materiał: 86% poliester 16% elastan
Gramatura: 150 g/m

SPODENKI MMA LITE



14S M L XL 2XL

Wysokiej jakości dopasowane spodenki MMA typu Vale 
Tudo marki Pretorian. Dzięki zastosowaniu płaskich, 
ergonomicznie rozmieszczonych szwów i materiału 
rozciągającego się w każdą stronę, mamy pewność 
nieskrępowanych ruchów. 

Dodatkowa silikonowa gumka na dole nogawek daje 
gwarancję, że w każdych warunkach spodenki 
popozostaną na swoim miejscu - zapomnij o 
podwijających się nogawkach podczas wysokich 
kopnięć czy też w walce parterowej.

Nadruk: nieścieralny wykonany metodą sublimacji
Materiał: 90% poliester 10% elastan
Gramatura: 270 g/m

SPODENKI VALE TUDO



15S M L XL 2XLXS

Spodenki posiadają luźny krój oraz dodatkowe 
rozcięcia na bokach nogawek, zapewniając pełen 
komfort przy wysokich kopnięciach. 

Szeroki, elastyczny pas, doskonale trzyma spodenki na 
miejscu i nie pozwala im się przemieszczać. 
Wykonane z lekkiego i elastycznego poliestru.

Nadruk: nieścieralny wykonany metodą sublimacji
Materiał: 100% poliester 
Boczna naszywka: haft komputerowy

SPODENKI MUAY THAI
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PRZYKŁADOWA OFERTA
ODZIEŻY CODZIENNEJ

Wysokiej jakości odzież bawełniana. Idealnie sprawdzi się na co dzień oraz jako odzież klubowa 
oraz odzeż na eventy. W naszej ofercie posiadamy pełen przekrój bluz bawełnianych oraz gładkich 

z większą domieszką poliestru, a także bawełniane spodnie dresowe. 



17

Przygotowujemy także odzież funkcyjną dla zorganizowanych grup, m.in. takich jak
 Sędziowie MMA czy Cutmani pracujący na galach sportów walki. 

Najczęściej przez nich wybierane koszulki Polo idealnie łączą w sobie wygodę, cechy sportowe i stylowość. 
Dlatego też świetnie sprawdzą się jako odzież firmowa na wszelkiego rodzaju wyjazdach i targach.  
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W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
W każdej chwili służymy pomocą i jesteśmy do dyspozycji.

Telefon: 793 668 015 E-mail: sklep@pretorianshop.pl

www.pretorianshop.pl

.......
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