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V súčasnosti obliekame 11 hokejových extrali- 
gových a prvoligových slovenských klubov (HK 

Poprad, HC Košice, MsHK Žilina, HKM Zvolen, 
MHC Martin, HC Prešov 07, HK Spišská Nová 

Ves, HK Dukla Michalovce, HK 32 Liptovský 
Mikuláš, HK 46 Bardejov a HK Orange 20), ale 

aj basketbalistky Good Angels Košice. Športový 
basketbalový priaznivec vie, že ide o popredný 

európsky klub. Ďalej obliekame Iuventu Mi-  
chalovce, niekoľko násobných majstrov WHIL, 

ŠKP Banská Bystrica, BK Iskra Svit, ŠK BD Rücon 
Spišská Nová Ves, tiež MHK Košice, popredný 

slovenský hádzanársky tím. 

Vrcholom našej doterajšej realizácie  
a ocenenia kvality schopnos- 

tí i výrobkov bolo úspešné 
výberové konanie na nové 

hokejové dresy pre sloven-
ský reprezentačný hokejový 

kolektív. Od sezóny 2011/12 
obliekame slovenskú hoke-

jovú reprezentáciu.

Divízia športu je založená na vlastnej výrobe špor-
tovej značky 3b a na komplexnom zabezpečení 
športových klubov v tréningovom procese a tiež 
v oblasti pitného režimu a doplnkovej výživy.

Disponujeme najmodernejšou sublimačnou 
technológiou vďaka ktorej môžeme svoje služby 
ponúknuť aj ďalším firmám (výroba šálov, vla-
jok, vlajočiek, minidresov, reklamných šnúrok, 
kľúčeniek a ďalších sublimovaných výrobkov). 
Pri výrobe dresov a tréningového obleče-
nia pristupujeme ku každému zákazní- 
kovi individuálne. Cenu, funkčnosť, strih 
a farebnosť dresu prispôsobíme tak, aby 
mu čo najlepšie vyhovovala.

centrum športu a reklamy

ŠPORTOVÉ DRESY



www.sportshopping.sk

V našej ponuke taktiež nájdete športové pomôcky, tréningové 
oblečenie a produkty doplnkovej výživy od firmy Nutripro- 
duct. Firma Nutriproduct je spoločnosť, ktorá sa zaoberá 
výrobou, vývojom a distribúciou doplnkovej výživy. Jej 
cieľom je uvádzať na trh kvalitné produkty a uspokojiť 
požiadavky širokej verejnosti, ľudí podporujúcich zdravý 
životný štýl a športovcov (vrcholových aj rekreačných). 
Svojim zákazníkom ponúka špičkovú kvalitu, vy-
soko účinné, spoľahlivé výrobky ktoré podporujú 
výkon a zdravie. Všetky produkty môžete nájsť na  
www.sportshopping.sk.

centrum športu a reklamy

komplexné športové
zabezpečenie

 Sme výhradný distribútor talianskej športovej značky Mass



www.forfan.sk

www.forfan.org

Firma 3b ponúka pre všetkých fanúšikov široké spek-
trum fanúšikovských produktov. Hlavnou položkou 
ponuky sú originály ale aj repliky hokejových dresov. 
Keďže 3b oblieka slovenskú hokejovú reprezentáciu  
a 11 extraligových a prvoligových hokejových klubov, 
basketbalistky Good Angels Košice, BK RUCON Sp. N. 
Ves, basketbalistov Iskra Svit a BK Banská Bystrica, 
hádzanárky Iuventy Michalovce, športový fanúšik 
si na našom portály nájde stovky produktov. 

centrum športu a reklamy

fan produkty



www.maxisports.sk
Firma MAXISPORTS  je tu pre všetkých, ktorí  potrebujú komplexnú realizáciu 

a vybavenie športových objektov, športových hál, telocviční a multifunkčných 
vonkajších ihrísk športovým zariadením.

Ak chcete vybaviť Vaše športové objekty kvalitnými a certifikovanými športovými výrob-
kami  za rozumnú cenu v modernom dizajne, tak sme tým správnym partnerom pre Vás. 

Naša firma Vám bezplatne ponúka poradenskú činnosť, technické zameranie a samotné 
spracovanie optimálneho vybavenia Vášho športového objektu. Našim cieľom je profesionálna 

realizácia  požiadaviek investora na vybavenie športového objektu.  

MAXISPORTS ponúka spoluprácu školám, športovým klubom a zväzom, investorom a staveb-
ným firmám, ktoré rekonštruujú alebo realizujú samotnú výstavbu športových objektov.

Tešíme sa na spoluprácu a sme presvedčení, že naša kvalita, priaznivá cena a doba dodania resp. 
realizácie Vás presvedčia o uskutočnení Vašich zámerov prostredníctvom firmy MAXISPORTS.

• gymnastické vybavenie telocviční
• hádzanárske a futbalové bránky
• športové podlahy a povrchy
• predeľovacie siete a závesy
• atletické vybavenie
• basketbalové koše
• volejbalové siete
• tribúny

centrum športu a reklamy

komplexné VYBAVENIE
ŠPORTOVÝCH OBJEKTOV



www.3b.sk

Zabezpečíme Vám komplexné riešenie v oblasti reklamy.
V našej ponuke nájdete potlač textilu, výrobu výšiviek, maloformátovú  

a veľkoformátovú digitálnu tlač, 3D označenie firiem, svetelnú reklamu, polep 
automobilov, výrobu reklamných tabúľ a pútačov, reklamné predmety, realizáciu 

webových stránok a mnoho iného. Naši profesionálni grafici Vám spracujú grafické 
návrhy, sadzbu a výstupy na tlač presne podľa vašich predstáv. 

centrum športu a reklamy

REKLAMNÁ ČINNOSŤ
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požiarna ochrana a bezpečnosť práce
Firma 3fin vznikla v roku 2011 ako spoločnosť so zameraním na požiarnu ochranu a bezpečnosť práce. Cieľom spoločnosti je 

riešenie protipožiarnej bezpečnosti objektov, ochrany majetku, životov a zdravia osôb s ohľadom na požiadavky zákazníka.

Základom spoločnosti 3fin je poskytovať našim zákazníkom komplexné riešenia v oblasti protipožiarnej ochrany, t.j. vypracovanie projektovej  
dokumentácie, dodávka, realizácia, údržba a následný záručný a pozáručný servis zariadení protipožiarnej ochrany. Na základe našich skúseností 

zabezpečujeme realizačnú, servisnú a obchodnú činnosť v oblasti komplexného posúdenia a riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb  
a technologických zariadení.

.sk



KontaKtné údaje
3b, s.r.o. 
Sabinovská 151 
080 01 Prešov, SLOVENSKO

obchodné oddelenie
Ing. Pavol Ščerbák
obchodný zástupca
+421 (0) 917 104 532 
obchod@3b.sk

Ivana Bizubová
športové trofeje, 
e-shop (www.forfan.sk,
www.sportshopping.sk)
+421 (0) 903 387 873
info@3b.sk

obchodné oddelenie MaXiSPoRtS
Miloš Bizub
+421 (0) 905 973 855
info@maxisports.sk

obchodné oddelenie 3Fin
Marek Matej
+421 (0) 917 963 723
obchod@3fin. sk

ŠtatutáRni záStuPcovia
Ing. Ľubomír Bizub
konateľ spoločnosti
+421 (0) 918 543 767 
reklama@3b.sk

Rastislav Babjak
konateľ spoločnosti
+421 (0) 918 624 590
3b@3b.sk

Mgr. Ondrej Pendrák
obchodný zástupca
+421 (0) 911 619 519
marketing@3b.sk

eKonÓM
Mgr. Marcela Šinglárová
051/77 11 068
ekonom@3b.sk
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