
 

 

 

 

 
sügis/TALV 2014 

AMETLIK FCF VARUSTUSKATALOOG
 

  



VÕISTLUSVARUSTUS



FCF TREENING- JA VÕISTLUSVARUSTUS

Võistlussärk „Striker”
Täiskasvanud: 20.00 €
Noored: 15.00 €

Treeningsärk „park v”
täiskasvanud: 14.00 €
noored: 12.00 €

püksid „park”
täiskasvanud: 13.00 €
noored: 10.00 €

kedrad „park”
Hind: 7.00 €

pall „fc flora”
hind: 19.95 €

 
  

 

 

 

 

 

 

 



FCF TREENING- JA VÕISTLUSVARUSTUS

kilejope
täiskasvanud: 25.00€
noored: 25.00 €

esindus dressipluus
täiskasvanud: 30.00€
noored: 25.00 €

treening dressipluus
täiskasvanud: 25.00€
noored: 25.00€

esinduspüksid
täiskasvanud: 25.00 €
noored: 20.00 €

treeningpüksid
täiskasvanud: 25.00 €
noored: 25.00 €

 

 

 

 

 

SAADAVAL: SPORTLAND FOOTBALL



  

fÄNNItooted



FCF fännitooted

dressikas trainer jacket
täiskasvanud: 
jaehind 74.95€ 
FCF hind 52.95€
noored: 
jaehind 49.95€
fcf hind: 34.95€

puuvillased püksid
fleece cuff pant
täiskasvanud:
jaehind 54.95€
fcf hind 38.95€
noored: 
jaehind 34.95€
fcf hind 24.95 €

polosärk
täiskasvanud:
jaehind 39.95€
fcf hind 27.95 €
noored:
jaehind 32.95 €
fcf hind 22.95 €

 

 

 

 

 

SAADAVAL: SPORTLAND FOOTBALL



FCF fännitooted

dressikas therma hoody
täiskasvanud: 
jaehind 69.95 €
FCF hind 48.95 €
noored: 
jaehind 49.95 €
fcf hind: 34.95 €

puuvillane dressikas
fleece hoody
täiskasvanud:
jaehind 64.95 €
fcf hind  44.95€

SAADAVAL: SPORTLAND FOOTBALL



mehed



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste jope
 / 626918-356 010nike alliance 550 jacket hd lt

fcf hind 74.98 €
jaehind 149.95 €

soe meeste sulejope. 550 sulg ja kapuuts hoiavad sooja iga ilmaga.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste dressipluus
 / 598759-072nike aw77 flc fz hoody

fcf hind 34.98 €
jaehind 69.95 €

mugav kapuutsiga dressipluus igapäevaseks kasutamiseks. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste dressipüksid
 / 598871-072nike aw77 cuff flc pant

fcf hind 27.48 €
jaehind 54.95 €

äärmiselt mugavad puuvillased vabaajapüksid



 

SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste dressipluus
 nike hybrid jacket aop matrix / 614636-475

fcf hind 44.98 €
jaehind 89.95 €

trendikas dressipluus kaitseb tuule ja sademete eest.



 

SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste särk
 nike tee-moob race / 619531-100 060

fcf hind 16.48 €
jaehind 32.95 €

trendikas t-särk.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste pikad jooksupüksid
 nike filament tight / 519712-010

fcf hind 24.98 €
jaehind 49.95 €

pikad liibuvad jooksupüksid. 
nike dri-fit tehnoloogia tagab suurepärase hingavuse ja kasutusmugavuse.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste jooksupüksid
 nike printed 9" distance / 620143-406

fcf hind 29.98 €
jaehind 59.95 €

pikema sääreosaga mõnusalt kerged jooksupüksid. 
nike dri-fit tehnoloogia tagab suurepärase hingavuse ja kasutusmugavuse.



SAADAVAL: SPORTLAND football

meeste jalgpallijalatsid
 nike hypervenom phantom fg / 599843-690

fcf hind 114.98 €
jaehind 229.95 €

sobivad mängimiseks looduslikul pehmel pinnasel.
nike hypervenom tootesarja kuuluvad jalatsid on äärmiselt kerged ning
seetõttu eelistatud eelkõige ründavate mängijate hulgas. 



SAADAVAL: SPORTLAND football

meeste jalgpallijalatsid
nike mercurial vapor x fg / 648553-691
fcf hind 124.98 €
jaehind 249.95 €

sobivad mängimiseks looduslikul pehmel pinnasel.
nike mercurial tootesarja kuuluvad jalatsid on äärmiselt kerged ning
seetõttu eelistatud eelkõige ründavate mängijate hulgas, kellele 
kiirus on oluline osa mängust. 



SAADAVAL: SPORTLAND football

meeste jalgpallijalatsid
nike bomba finale ii / 580447-003
fcf hind 49.98 €
jaehind 99.95 €

nike bomba finale ii on valmistatud mängimiseks kunstmurul ja sobib 
eelkõige minijalgpalli mängimiseks. väga madala profiiliga jalats tagab
parima pinnatunnetuse ja stabiilsuse.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste treeningjalatsid
 nike lunar tr 1 / 652808-017

fcf hind 64.98 €
jaehind 129.95 €

väga mugavad ja kerged treeningjalatsid. lunar tr 1 vahetald tagab
vajaliku stabiilsuse ja põrutuskindluse. nike flywire tehnoloogia toestab
jalga ning õhuline võrkmaterjal laseb jalal vabalt hingata. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste treeningjalatsid
nike circuit trainer ii / 599559-105
fcf hind 37.48 €
jaehind 74.95 €

madala profiiliga nahksed treeningjalatsid pakuvad vajaliku 
stabiilsuse treeningutel. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste jooksujalatsid
nike dual fusion run 3 / 653596-400
fcf hind 44.98 €
jaehind 89.95 €

suurepärase hinnaklassiga jooksujalatsid. võrkmaterjalist pealsed
tagavad suurepärase hingavuse. phylon vahetald pakub vajaliku
põrutuskindluse igal sammul. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste jooksujalatsid
nike flex 2014 rn / 642791-008
fcf hind 49.98 €
jaehind 99.95 €

suurepärase hinnaklassiga jooksujalatsid. võrkmaterjalist pealsed
tagavad suurepärase hingavuse. phylon vahetald pakub vajaliku
põrutuskindluse igal sammul. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste vabaajajalatsid
nike capri iii mid ltr / 579623-221
fcf hind 42.48 €
jaehind 84.95 €

trendikad poolkõrged vabaajajalatsid. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste vabaajajalatsid
nike capri iii low ltr / 579622-064
fcf hind 37.48 €
jaehind 74.95 €

trendikad tennised on madala profiiliga universaalsed vabaajajalatsid
igapäevaseks kasutamiseks. kummist alustald on vastupidav ning phylon
materjalist vahetald tagab suurepärase kasutusmugavuse.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste vabaajajalatsid
nike sb team edition/ 580463-402
fcf hind 42.48 €
jaehind 84.95 €

madala profiiliga mugavad jalatsid rulaspordi harrastajatele.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

meeste plätud
nike getasandal / 810013-011
fcf hind 14.00 €
jaehind 27.95 €

nike getasandal on äärmiselt mugav jalats, mis eelkõige valmistatud pesu-
ruumides ja basseini ääres vahetusjalatsina kasutamiseks. jalatsis 
kasutatakse spetsiaalset materjali, mis ei aja jalga higistama ning tagab
parimad omadused ja pehmenduse ka niisketes oludes. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

spordikott large
team training mx air lg duffel / ba4512-067
fcf hind 27.48 €
jaehind 54.95 €

suur spordikott, millel on air max tehnoloogial põhinev seadistatav 
õlarihm ja  mitmeid taskuid erinevate asjade paigutamiseks.
koti põhi on vetthülgavast materjalist. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

spordikott medium
team training mx air med duffel / ba4513-067
fcf hind 23.98 €
jaehind 47.95 €

keskmise suurusega spordikott, millel on air max tehnoloogial põhinev 
seadistatav õlarihm ja  mitmeid taskuid erinevate asjade paigutamiseks.
koti põhi on vetthülgavast materjalist. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

spordikott small
team training mx air sml duffel / ba4517-441
fcf hind 21.48 €
jaehind 42.95 €

väiksema suurusega spordikott, millel on air max tehnoloogial põhinev 
seadistatav õlarihm ja  mitmeid taskuid erinevate asjade paigutamiseks.
koti põhi on vetthülgavast materjalist. 



naised



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

naiste jope
nike cascade down jacket / 541410-660
fcf hind 84.98 €
jaehind 169.95 €

kerge naiste sulejope. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

naiste dressipüksid
wmns nike rally pant-regular / 585719-010
fcf hind 24.98 €
jaehind 49.95 €

mugavad puuvillased vabaajapüksid.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

naiste jooksukilejope
impossibly light jacket / 618991-100
fcf hind 64.98 €
jaehind 129.95 €

äärmiselt kerge kilejope kaitseb tuule ja sademete eest.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

naiste treeningsärk
wmns pro hypercool ls top / 620426-702
fcf hind 27.48 €
jaehind 54.95 €

mõnus pika varrukaga treeningsärk.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

naiste treeningsärk
df touch breeze stripe ss / 589044-100 439
fcf hind 24.98 €
jaehind 49.95 €

kerge ja suure kaelusega trendikas treeningsärk.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

naiste treeningsärk
wmns pro tank / 589369-703
fcf hind 14.98 €
jaehind 29.95 €

mugav treeningtopp igapäevasteks treeninguteks.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

naiste spordirinnahoidja
nike victory compression bra / 375833-100 010
fcf hind 17.48 €
jaehind 34.95 €

mugavad sportrinnahoidjad igapäevasteks treeninguteks.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

naiste pikad treeningpüksid
filament tight / 519843-010
fcf hind 24.98 €
jaehind 49.95 €

väga mugavad pikad treeningpüksid. nike dri-fit tehnoloogia tagab
suurepärase hingavuse ja kasutusmugavuse.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

naiste poolpikad treeningpüksid
wmns pro hypercool capri / 589376-011
fcf hind 23.98 €
jaehind 47.95 €

väga mugavad poolpikad nike pro treeningpüksid. nike dri-fit tehnoloogia
tagab suurepärase hingavuse ja kasutusmugavuse. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

naiste treeningjalats
wmns nike flex trainer 4 / 643083-008
fcf hind 39.98 €
jaehind 79.95 €

suurepärase hinnaklassiga äärmiselt kerged ja hingavad treeningjalatsid.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

naiste treeningjalats
wmns nike free 5.0 tr fit 4 print / 629832-401
fcf hind 64.98 €
jaehind 129.95 €

äärmiselt kerged ja hingavad nike free treeningjalatsid.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

naiste vabaajajalatsid
wmns nike match supreme hi ltr / 631352-067
fcf hind 37.48 €
jaehind 74.95 €

kõrged stiilsed vabaajajalatsid.



noored



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

tüdrukute jope
nike cascade parka 550 hd yth / 622827-620
fcf hind 62.48 €
jaehind 124.95 €

pikema lõikega tüdrukute jope. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

poiste jope
nike defender parka 550 hd yth / 622783-451
fcf hind 62.48 €
jaehind 124.95 €

pikema lõikega soe ja mugav poiste sulejope. suurused 8y-15y.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

poiste jope
nike alliance insulated hooded jkt / 628223-451
fcf hind 49.98 €
jaehind 99.95 €

trendikas väikeste poiste sulejope. suurused 3y-8y.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

laste dressipluus
ya76 hbr sb fz hoody yth / 619064-063 010
fcf hind 22.48 €
jaehind 44.95 €

mugav kapuutsiga dressipluus.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

laste dressipüksid
n45 hbr sb rib cuff pant yth / 625104-063 010
fcf hind 19.98 €
jaehind 39.95 €

mugavad puuvillased dressipüksid igaks päevaks. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

laste t-särk
nike futura logo tee yth / 620568-063 010
fcf hind 9.98 €
jaehind 19.95 €

trendikas t-särk igasse päeva.



SAADAVAL: SPORTLAND football

laste jalgpallijalatsid
jr mercurial victory v ag / 651637-690
fcf hind 27.48 €
jaehind 54.95 €

sobivad mängimiseks kunstmurul ja kõval looduslikul pinnasel.
nike mercurial tootesarja kuuluvad jalatsid on äärmiselt kerged ning
seetõttu eelistatud eelkõige mängijate hulgas, kellele kiirus on oluline
osa mängust. 



SAADAVAL: SPORTLAND football

laste jalgpallijalatsid
jr mercurial victory v fg / 651634-690
fcf hind 27.48 €
jaehind 54.95 €

sobivad mängimiseks looduslikul pehmel pinnasel.
nike mercurial tootesarja kuuluvad jalatsid on äärmiselt kerged ning
seetõttu eelistatud eelkõige mängijate hulgas, kellele kiirus on
oluline osa mängust. 



SAADAVAL: SPORTLAND football

laste jalgpallijalatsid
jr hypervenom phelon fg / 599062-690
fcf hind 27.48 €
jaehind 54.95 €

sobivad mängimiseks looduslikul pehmel pinnasel. 
nike hypervenom tootesarja kuuluvad jalatsid on kerged ning mõnevõrra
laiema liistuga. paelutus on viidud küljele, tagamaks parima
pallitunnetuse. 



SAADAVAL: SPORTLAND football

laste jalgpallijalatsid
jr tiempo genio leather / 631529-770
fcf hind 22.48 €
jaehind 44.95 €

nike tiempo jalgpallijalatsid on äärmiselt mugavad ja suurepärase
sobivusega. nahast pealne tagab hea pallitunnetuse ja sobivuse. 
sobivad mängimiseks kunstmurul ja kõval looduslikul pinnasel. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

laste jooksujalatsid
nike dual fusion run 3 gs / 654150-002
fcf hind 29.98 €
jaehind 59.95 €

suurepärase hinnaklassiga jooksujalatsid. võrkmaterjalist pealsed 
tagavad suurepärase hingavuse. phylon vahetald pakub vajaliku
põrutuskindluse igal sammul. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

laste jooksujalatsid
nike kids fusion run 3 psv / 654157-401
fcf hind 24.98 €
jaehind 49.95 €

suurepärase hinnaklassiga jooksujalatsid. võrkmaterjalist pealsed 
tagavad suurepärase hingavuse. phylon vahetald pakub vajaliku 
põrutuskindluse igal sammul. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

laste jooksujalatsid
nike kids fusion run 3 psv / 654145-001
fcf hind 24.98 €
jaehind 49.95 €

suurepärase hinnaklassiga jooksujalatsid. võrkmaterjalist pealsed 
tagavad suurepärase hingavuse. phylon vahetald pakub vajaliku 
põrutuskindluse igal sammul. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

laste jooksujalatsid
nike dart 10 gs/ps / 580463-402
fcf hind 19.98 €
jaehind 39.95 €

suurepärase hinnaklassiga jooksujalatsid. võrkmaterjalist pealsed 
tagavad suurepärase hingavuse. phylon vahetald pakub vajaliku
põrutuskindluse igal sammul. 



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

laste vabaajajalatsid
nike capri 3 mid ltr gs / 580410-015
fcf hind 27.48 €
jaehind 54.95 €

poolkõrged vabaajajalatsid.



SAADAVAL: SPORTLAND kristiine

laste vabaajajalatsid
nike capri 3 ltr gs / 579947-012
fcf hind 24.98 €
jaehind 49.95 €

trendikad vabaajajalatsid igasse päeva. 



sportland football
a le coq arena
asula 4c
e-r 11-19
l 10-16
tel. 611 7087

KÜLASTA MEID!
sportland kristiine

kristiine keskus
II korrus
endla 45
e-p 10-21

tel 665 0405

flora fännisein sportland footballis
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