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Jesteś prawdziwym twardzielem, który trenuje nie rok, nie dwa… ale pół 
życia? Standardowe modele odzieży są dla Ciebie stanowczo za wąskie, 
a ich fason nie pasuje na Twoje wielkie bicepsy i nabite nogi? Nie spoglą-
dasz więc w stronę typowej odzieży sportowej – to nie Twoja liga! 
Wiesz co?! Mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość! Specjalnie dla ta-
kich jak Ty stworzyliśmy linię Muscle Nation! W niej nawet największy 
olbrzym poczuje się swobodnie i z powodzeniem zaprezentuje efek-
ty swojej ciężkiej pracy. Nasze spodnie i spodenki przeznaczone są na 
mega rozbudowane nogi, bluzy okryją najszersze ramiona, a w tank to-
pach nie jeden twardziel wzbudzi podziw napotkanych ludzi. Zapytają: 
kto to jest?! Co to za olbrzym?! A Ty zaprezentujesz im swoje najlepsze 
oblicze w odzieży Muscle Nation.

Tank topy
Modele stworzone po to, by w nich ćwiczyć! Wyeksponuj efekty swo-
ich ciężkich treningów i spraw by nikt nie minął Cię obojętnie! Pokaż 
wszystkim, że wielkie rozmiary to Twoja norma, a nie niedościgniony cel! 
Tank topy wykonane są z przewiewnej bawełny, dzięki czemu ćwicze-
nie w nich jest wyjątkowo komfortowe, a stonowana kolorystyka po-
zwala na różne zestawienia ubraniowe i wyjątkowo męskie stylizacje. 

T-shirty
T-shirt, w którym poczujesz się tak jak zawsze chciałeś – wielki 
przedstawiciel Muscle Nation! Standardowy krój, dobra jakościowo 
bawełna i naturalne kolory zapewniają komfort w noszeniu. Dodat-
kowo, modele posiadają wyróżniające Cię od reszty społeczeństwa 
elementy – duże logo, surowe wykończenia i naszywkę „size mat-
ters”. Bo rozmiar ma znaczenie!

Bluzy
Takich bluz nie znajdziecie w normalnym sklepie! Zostały specjalnie 
zaprojektowane z myślą o wielkich gabarytach najciężej trenujących 
siłaczy! W proponowanych modelach przeciętny człowiek mógłby się 
„utopić” i jeśli pasują akurat na Ciebie – wiedz, że idziesz właściwą 
drogą! Modele wykonane są z grubej bawełny z szerokimi ściągaczami 
i metalowym, srebrnym zamkiem, a całość utrzymana jest w bardzo 
męskim, swobodnym stylu.

Spodnie
Model przeznaczony dla najciężej trenujących twardzieli! Spodnie, które 
będą pasować nawet na najbardziej rozbudowaną nogę i wytrzymają 
najgłębszy przysiad! Zostały wykonane z materiału doskonale chłoną-
cego pot, a ich wygodny krój sprawdzi się podczas intensywnych trenin-
gów! Gruby ściągacz w talii i szerokie nogawki to kolejne elementy spra-
wiające, że każdy olbrzym poczuje się w nich komfortowo. Kolorystyka 
i wykończenie podkreślają surowy charakter odzieży – prosto z siłowni.

Spodenki
Spodenki, które zostały stworzone z myślą o tych, którzy nigdy nie zapo-
minają o intensywnym treningu mięśni dwugłowych i czworogłowych! 
Modelu o takim fasonie trudno szukać w uniwersalnych kolekcjach spor-
towych ubrań! Ten model gwarantuje maksimum komfortu i prezentuje 
się naprawdę dobrze nawet na najmocniejszych nogach! Kolorystyka 
i wykończenia podkreślają surowy charakter produktu.

Spis treści
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ROZMIARY: M, L , XL, XXL                (Wzrost / rozmiar modela: 180cm / XL)

KOLORY:

Tank top 01 MN Basic

Rozmiar Dł. całkowita Szer. kl. piersiowej Szer. w pasie
M 66 cm 53 cm 52 cm
L 68 cm 55 cm 53 cm

XL 72 cm 57 cm 54 cm
XXL 74 cm 59 cm 55 cm

BLACK GREY WHITE

OPIS: Wyróżnij się z tłumu i pokaż wszystkim, że należysz do 
MUSCLE NATION! Ten tank top jest stworzony po to, aby w nim 
ćwiczyć! Model wykonany z wysokiej jakości bawełny, niezwykle 
wygodny, a przy tym podkreśla walory sylwetki. Posiada duży 
nadruk FA MUSCLE NATION z przodu i mały na karku. Nieregularne 
wykończenie u dołu nadaje mu charakteru wprost z surowej siłowni!
DŁUGOŚĆ: standardowa
FASON: prosty
RODZAJ DEKOLTU: okrągły, głęboko wycięty
SKŁAD: 100% bawełna
PIELĘGNACJA: pranie w pralce w temp. 40°C
TABELA ROZMIARÓW:
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OPIS: Model o prostym kroju, wykonany z najwyższej jakości przy-
jemnej bawełny. Sprawdzi się zarówno w warunkach sportowych, 
jak i na co dzień. Neutralne kolory pozwalają na różnorodne zesta-
wienia i wersje outfitu. Posiada nadruk z przodu oraz na plecach, 
a także naszywkę: „SIZE MATTERS” w dolnej części przodu. Dodat-
kowym walorem są nieregularne wykończenia co nadaje t-shirtom 
surowego charakteru.
DŁUGOŚĆ: standardowa
FASON: prosty
RODZAJ DEKOLTU: okrągły
SKŁAD: 100% bawełna
PIELĘGNACJA: pranie w pralce w temp. 40°C
TABELA ROZMIARÓW:

ROZMIARY: M, L , XL, XXL        (Wzrost / rozmiar modela: 180cm / XL; 189 / XL)

KOLORY:

T-shirt 01 MN Basic 

WASHED BLACK WASHED GREY WASHED BROWN

WASHED ORANGE

Rozmiar Dł. 
całkowita 

Szer. kl. 
piersiowej 

Szer.
w pasie

Dł. rękawa 
od ramienia

M 73 cm 57 cm 55 cm 22 cm
L 74 cm 59 cm 57 cm 23 cm

XL 75 cm 62 cm 59 cm 24 cm
XXL 76 cm 65 cm 62 cm 25 cm
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ROZMIARY: M, L, XL, XXL          (Wzrost / rozmiar modela: 180 cm / XL)

KOLORY:

Hoodie Jacket 01 MN 

WASHED BLACK WASHED GREY

OPIS: Rozpinana bluza z kapturem MUSCLE NATION została stwo-
rzona specjalnie z myślą o atletycznej sylwetce. Model wykonany 
z grubej bawełny z szerokimi ściągaczami i metalowym, srebrnym 
zamkiem. Całość utrzymana w bardzo męskim, swobodnym stylu. 
Posiada naszyte logo na piersi oraz na plecach. Kolorystyka i wyko-
nanie podkreśla surowy charakter produktu.
DŁUGOŚĆ: standardowa
FASON: luźny
KIESZENIE: kieszeń kangurka przedzielona zamkiem
KAPTUR: ze sznurkiem do regulacji
SKŁAD: 100% bawełna; wstawki: 65% poliester, 35% bawełna
PIELĘGNACJA: pranie w pralce w temp. 40°C
TABELA ROZMIARÓW:

Rozmiar Dł. 
całkowita 

Szer. kl. 
piersiowej 

Szer.
w pasie

Dł. rękawa 
od ramienia

M 66 cm 48 cm 59 cm 66 cm
L 68 cm 50 cm 61 cm 66 cm

XL 72 cm 52 cm 64 cm 68 cm
XXL 74 cm 54 cm 67 cm 68 cm
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ROZMIARY: M, L, XL, XXL           (Wzrost / rozmiar modela: 180 cm / XL)

KOLORY:

Sweatpants 01 MN Drawcord

WASHED BLACK WASHED GREY

OPIS: Wytrzymałe, doskonale chłonące pot i o wygodnym kro-
ju. Idealne do intensywnych treningów! Spodnie posiadają gruby 
ściągacz w talii, regulowany sznurkiem oraz szerokie, proste no-
gawki z ukrytym ściągaczem. Model uszyty na miarę prawdziwych 
siłaczy! Spodnie posiadają nadruk z przodu na nogawce i z tyłu 
na kieszeni. Kolorystyka i wykonanie podkreśla surowy charakter 
produktu.
DŁUGOŚĆ: niestandardowa*
FASON: prosty
KIESZENIE: po bokach, naszywane z tyłu
STAN: standardowy
SKŁAD: 100% bawełna
PIELĘGNACJA: pranie w pralce w temp. 40°C
TABELA ROZMIARÓW:

Rozmiar Szer.
w pasie

Dł.
zew. 

Dł.
wew. 

Szer.
w udzie

M 35 cm 103 cm 79 cm 34 cm
L 37 cm 105 cm 80 cm 35 cm

XL 39 cm 109 cm 81 cm 36 cm
XXL 41 cm 110 cm 83 cm 37 cm

*Prosimy sprawdzić długość nogawek w tabeli rozmiarów.
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ROZMIARY: M, L, XL, XXL           (Wzrost / rozmiar modela: 180 cm / XL)

KOLORY:

Sweatshorts 01 MN

WASHED BLACK WASHED GREY

OPIS: Uniwersalne krótkie spodenki, które wykorzystasz w si-
łowni podczas najcięższych treningów. Dostępne w klasycznych 
kolorach. Model posiada gruby ściągacz w talii, regulowany sznur-
kiem oraz naszyte, surowe logo FA MUSCLE NATION. Fason, który 
zapewnia wygodę.
DŁUGOŚĆ: do kolan
FASON: prosty, luźny
KIESZENIE: po bokach
STAN: standardowy
SKŁAD: 100% bawełna
PIELĘGNACJA: pranie w pralce w temp. 40°C
TABELA ROZMIARÓW:

Rozmiar Szer.
w pasie

Dł.
zew. 

Dł.
wew. 

Szer.
w udzie

M 33 cm 57 cm 32 cm 32 cm
L 35 cm 57 cm 32 cm 33 cm

XL 38 cm 59 cm 33 cm 34 cm
XXL 41 cm 61 cm 33 cm 35 cm



www.fasportswear.com 
facebook: FA Sportswear

instagram:  @fa_sportswear

FITNESS  AUTHORITY Sp. z o.o.
ul. Konna 40, 80-174 Otomin

tel.: +48 58 500 55 80
e-mail: sklep@fasportswear.com


