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گروه تولیدات ورزشی آذربایجان با اندوخته 

غنی از ایده ،طرح و عمل، مهراه با اهداف بلند 

مدت با بیش از ٤ دهه سابقه تولید،جزء 

با سابقه ترین تولید کنندگان در زمینه 

پوشاک ورزشی می باشد.ما درجمموعه 

آذربایجان در تالش هستیم تا حمصولی را که 

با هبره گیری از کادری جمرب در زمینه بافت 

و تکمیل پارچه ،تیم طراحی و چاپ حرفه ای  

و با در اختیار داشنت پرسنل با جتربه و خربه در 

زمینه برش و دوخت و استفاده از دانش و 

تکنولوژی روز دنیا ،در سایه محایت های 

مهیشگی و بی دریغ مهوطنان بزرگواررا 

دربازار گسرتش دهیم .هم چنین در راستای 

اهداف بلند مدت خود گام های موثری را به 

پشتوانه مشرتیان وفادار خود برداریم 

.جمموعه آذربایجان مفتخر به دریافت لوح 

تقدیر از آخرین گردمهایی جممع جهانی 

تعهد به کیفیت در کشور می باشد
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١پیراهن تک هتلی  (پولو شرت)
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(NB)

نوع پارچه : سوپرفیالمنت جودون

نوع چاپ : کاتر 

نوع یقه : برگردان

الگو : ژورنالی

الیک دوزی شده

جذب سریع تعرق از مزایای ای پارچه است .

١پیراهن تک هتلی نیوباالنس
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٢پیراهن شورت تیمی
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(lotto)۲۰۲۰پیراهن شورت تیم لوتو 

پارچه سوپر فیالمنت

چاپ متام لیزری-کاتری

 رنگ بندی متنوع

X و   در دو سایز  XL

۶



٢

X  و XL در دو سایز

پارچه سوپر فیالمنت حصیری و گندمی و سوزنی

تنوع رنگبندی باال

چاپ متاما لیزری  – کاتری – داغی (برجسته)

پیراهن شورت ریبوک ٢٠٢٠
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پیراهن شورت تیم آمربو ٢٠١٩

X  XL  و در دو سایز 

پارچه سوپر فیالمنت حصیری و گندمی

تنوع رنگبندی باال

چاپ متاما لیزری  – کاتری – داغی (برجسته)
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٣پیراهن شورت مدرسه فوتبال
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٣ (GIVOVA)پیراهن شورت پسرانه مدرسه فوتبال ۲۰۲۰ 

X XL  در دو سایز  و

پارچه سوپر فیالمنت جودون در ۶ رنگ خاص

تنوع باالی  رنگبندی 

چاپ متاما لیزری  – کاتری – داغی (برجسته)

١٠



X XL   در دو سایز و

پارچه سوپر فیالمنت حصیری و گندمی

تنوع رنگبندی باال

چاپ متاما لیزری  – کاتری – داغی (برجسته)

٣ پیراهن شورت پسرانه مدرسه فوتبال اندر ارمور  ٢٠٢٠
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۴ پیراهن شورت باشگاهی

١٢



۴

azbsport

پیراهن شورت اول بارسلونا (٢٠١٩-٢٠٢٠)

به مهره اسم و مشاره در ده سایز

پارچه فالمنت

متاما چاپ لیزر

١٣
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۴ پیراهن شورت اول پاری سن ژرمن(٢٠٢٠-٢٠١٩)

به مهره اسم و مشاره در ده سایز

پارچه فالمنت

متاما چاپ لیزر

١۴
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به مهره اسم و مشاره در ده سایز

پارچه فالمنت

متاما چاپ لیزر

پیراهن شورت اول لیورپول ٢٠١٩-٢٠٢٠

١۵
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به مهره اسم و مشاره در ده سایز

پارچه فالمنت

متاما چاپ لیزر

پیراهن شورت اول یونتوس (٢٠١٩-٢٠٢٠)

١۶
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به مهره اسم و مشاره در ده سایز

پارچه فالمنت

متاما چاپ لیزر

پیراهن شورت دوم بارسلونا (٢٠٢٠-٢٠١٩)

١٧
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۴

به مهره اسم و مشاره در ده سایز

پارچه فالمنت

متاما چاپ لیزر

پیراهن شورت دوم تیم رئال مادرید ٢٠١٩-٢٠٢٠

١٨



۴

azbsport

به مهراه اسم و مشاره در ده سایز

پارچه فالمنت

متاما چاپ لیزر

پیراهن شورت دوم یونتوس (٢٠١٩-٢٠٢٠)

١٩
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۴

به مهره اسم و مشاره در ده سایز

پارچه فالمنت

متاما چاپ لیزر

پیراهن شورت رئال مادرید (٢٠٢٠-٢٠١٩)

٢٠



۵لباس دروازبانی

azbsport

٢١



azbsport

۵ پیراهن تک دروازبانی

پارچه سوپرفالمنت جودون

چاپ لیزری

بسته بندی ویژه

S|M|L|XL سایز بندی  
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۵ شلوار دروازبانی

شلوار گلری

(برمودا)  در سه سایز

ابر دوزی شده پارچه غواصی

 M.L.XL
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۵ شلوارک  دروازبانی

شلوار گلری

(برمودا)  در سه سایز

ابر دوزی شده پارچه غواصی

 M.L.XL

٢۴
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پیراهن تک اورجینال

٢٠١٩-٢٠١٨

ختفیف استثنایی

٢۵
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۶ (juventuse)تیشرت اول تیم یوونتوس 

ختفیف استثنایی

لوگو استفاده شده : خمملی و بافت 

هتیه شده از ١٠٠٪ پلی اسرت  

٢۶



۶ (barcelona)تیشرت اول تیم بارسلونا

ختفیف استثنایی
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لوگو استفاده شده : خمملی و بافت 

هتیه شده از ١٠٠٪ پلی اسرت  

٢٧



۴

١٠

ختفیف استثنایی

تیشرت اول تیم پاریس سن ژرمن
(Paris Saint German)

هتیه شده از پارچه سوپر فالمنت طرح دار و الگوی ژورنالی

لوگو استفاده شده در این حمصول خمملی و بافت

۶

ختفیف استثنایی

لوگو استفاده شده : خمملی و بافت 

هتیه شده از ١٠٠٪ پلی اسرت  

(dortmund)تیشرت اول تیم دورمتوند
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۶

ختفیف استثنایی
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هتیه شده از پارچه سوپر فالمنت طرح دار و الگوی ژورنالی

لوگو استفاده شده در این حمصول خمملی و بافت

(Paris Saint German)تیشرت اول تیم پاریس سن ژرمن

٢٩



۴

١٠

ختفیف استثنایی

تیشرت اول تیم پاریس سن ژرمن
(Paris Saint German)

هتیه شده از پارچه سوپر فالمنت طرح دار و الگوی ژورنالی

لوگو استفاده شده در این حمصول خمملی و بافت

۶

ختفیف استثنایی

لوگو استفاده شده : خمملی و بافت 

هتیه شده از ١٠٠٪ پلی اسرت  
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(Liverpool)تیشرت اول تیم حمبوب لیورپول
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۶

ختفیف استثنایی
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هتیه شده از پارچه سوپر فالمنت طرح دار و الگوی ژورنالی

لوگو استفاده شده در این حمصول خمملی و بافت

تیشرت اول تیم منچسرت یونایتد

٣١
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٧  شورت تک

٣٢



٧
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شورت تک

در سه سایز 

پارچه سوپر فالمنت جودون

چاپ متام لیزری

دارای رنگ بندی متنوع

M.L.XL

٣٣
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