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Naszym celem jest tworzenie produktów spełniających najwyższe standardy jakości 
oraz charakteryzujących się legendarną wydajnością. Tegoroczne kolekcje nie stanow-
ią pod tym względem żadnego wyjątku.

Dla firmy SELECT ogromnie ważny jest rozwój, dlatego z dumą prezentujemy 
zaprojektowaną od nowa, kompletną rodzinę piłek nożnych. Charakter mar-
ki SELECT jest zachowany w postaci klasycznej bieli będącej kolorem ba-
zowym, do którego dodano żywe, wyraziste akcenty kolorystyczne na-
dające projektom pełen dynamiki, nowoczesny wygląd. Nowy wzór z 
kolorowymi krawędziami zapewnia jeszcze bardziej stabilny lot oraz 
zwiększa widoczność piłki dla graczy, bramkarzy i widzów. W trakcie 
procesu opracowywania otrzymywaliśmy cenne opinie od profesjonal-
nych graczy ligowych, młodzików i trenerów. 

Nadal dostarczamy nasze oficjalne piłki meczowe do wielu lig europe-
jskich, a także do zawodowych lig w Stanach Zjednoczonych. Nasza 
niemiecka spółka zależna, DERBYSTAR, jest oficjalnym dostawcą 
piłek meczowych do ligi duńskiej oraz do niemieckiej Bundesligi — 
jednej z najlepszych na świecie lig piłki nożnej według rankingu FIFA.

Jesteśmy największym na świecie producentem piłek ręcznych, 
dlatego z dumą zaprezentowaliśmy pierwszą na świecie piłkę inteli-
gentną — Ultimate iBall. Premiera piłki ręcznej odbyła się z dużym 
sukcesem podczas turnieju VELUX EHF FINAL4 2018 w Kolonii. We 
wszystkich turniejach organizowanych przez EHF piłki marki SELECT 
są oficjalnymi piłkami meczowymi, a nasza piłka ręczna Ultimate 
pozostaje oficjalną piłką ligową w większości lig europejskich.

Poza piłkami nożnymi, piłkami ręcznymi i ogromną gamą piłek do futsa-
lu, zaktualizowaliśmy również stylistykę rękawic bramkarskich SELECT. 
Gwarantują one optymalne dopasowanie bez żadnych kompromisów, 
dzięki czemu spełniają wymogi zarówno zawodowców, jak i wschodzących 
młodych talentów. 

Bardzo cieszymy się z naszych nowych produktów i umów partnerskich. Jest-
eśmy marką wybieraną przez zawodników, dlatego stale przyświecającym nam 
celem jest opracowywanie produktów wysokiej jakości dla każdego gracza. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem na rok 2019.

WITAMY W ROKU 2019!



ORYGINALNA KONSTRUKCJA
PIŁKI Z 32 PANELAMI 
Każda piłka nożna, ręczna i do futsalu marki SELECT oparta jest na rewolu-
cyjnej koncepcji z roku 1962, kiedy to założyciel naszej firmy, Eigil Nielsen, 
wynalazł piłkę składającą się z 32 paneli. Nadrzędnym pragnieniem było 
stworzenie niezawodnej piłki zapewniającej maksymalnie przewidywalny i 
prosty lot oraz odbicie, które nie będzie ani zbyt wysokie, ani zbyt niskie. 

Niemożliwe było wykonanie idealnie okrągłej piłki składającej się z zaledwie  
18 paneli, z których standardowo budowane były piłki w przeszłości. Dzięki 
zastosowaniu 32 paneli — 20 sześciokątów i 12 pięciokątów — firmie  
SELECT udało się stworzyć najbardziej okrągłą piłkę, jaka kiedykolwiek  
powstała. Nieco później zespół amerykańskich naukowców otrzymał  
Nagrodę Nobla za odkrycie, że specjalnie napromieniowane cząsteczki węgla 
układają się w strukturę idealnie okrągłej piłki — czyli taką, jaką Eigil Nielsen 
odkrył już wcześniej i zrealizował w swojej 32-panelowej piłce nożnej. Dlatego 
ich wynalazek nazwano „cząsteczką futbolową”.

Idealna krągłość piłki jest niezbędna do uzyskania niezawodnej aerodynamiki 
— prostego lotu i kontrolowanego odbicia. Jedna z naszych najznakomitszych 
piłek nożnych, BRILLIANT SUPER TB, przeszła właśnie dokładne testy w  
tunelu aerodynamicznym w Instytucie Zdrowia i Nauk o Sporcie na  
Uniwersytecie w Tsukuba w Japonii. Ich wyniki dowodzą, że piłka BRILLIANT 
SUPER ma lepszą aerodynamikę w porównaniu do innych popularnych na 
rynku piłek. Klasyczna 32-panelowa konstrukcja sprawia, że punkt oporu, 
na który trafia piłka, znajduje się dalej na trajektorii lotu, dzięki czemu piłka  
długo utrzymuje stabilną, wysoką prędkość. Zapewnia to stabilny i łatwiej 
przewidywalny lot, co jest właściwością wysoko cenioną przez piłkarzy. 

Konstrukcja większości naszych piłek wciąż bazuje na wynalezionej przez 
Eigila Nielsena oryginalnej piłce 32-panelowej, ponieważ nie pozwalamy  
sobie na żadne kompromisy w zakresie jakości, komfortu gry i trwałości  
produktu.



Idealna krągłość piłki nożnej jest niezbędna do uzyskania niezawod-
nej aerodynamiki i najlepszego komfortu gry. 

Pod elegancką warstwą wierzchnią wielu naszych piłek nożnych z 
rodziny Pro i Club znajduje się specjalnie zaprojektowany pęcherz 
Zero-Wing wykonany z naturalnego lateksu o wysokiej wydajności.

Koncepcja Zero-Wing gwarantuje doskonałą krągłość i wyważenie 
piłki, która zawsze zachowuje kształt po uderzeniu i zapewnia dzięki 
temu prosty lot oraz kontrolowane odbicie.

OPTYMALNA 
KRĄGŁOŚĆ 



Ponieważ piłki nożne SELECT zapewniają ideal-
ny i stabilny lot, łatwiej prawidłowo oszacować 
trajektorię lotu piłki. Zależy ona od umiejętności 
piłkarza i nie jest nieprzewidywalna.

IDEALNY LOT 
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Official ball in the NJCAA SOCCER league
USA

Official ball in the U.S. FUTSAL league
USA

Official ball in the USL league
USA

Official ball in Super Y league
USA

Official ball in the UNITED WOMEN’S SOCCER league
USA

Official ball in the NPSL league
USA

OFFICIAL LEAGUE MATCH BALLS
SELECT jest oficjalnym dostawcą piłki meczowej dla duńskiej reprezentacji 
piłki nożnej, ligi belgijskiej, duńskiej, norweskiej, fińskiej, islandzkiej i szwedz-
kiej. W USA SELECT jest oficjalnym dostawcą piłek dla NAIA i NJCAA. Nasza 
piłka BRILLANT SUPER jest również dostarczana do wielu zespołów i federa-
cji piłkarskich na całym świecie.

Ponadto nasza niemiecka spółka zależna DERBYSTAR jest oficjalnym do-
stawcą piłek meczowych dla ligi holenderskiej i niemieckiej Bundesligi. Bun-
desliga zaliczana jest do jednej z najlepszych lig piłkarskich świata przez FIFA.



Official ball in the best league
ÚRVALSDEILD - ICELAND

Official ball in the best league
VEIKKAUSLIIGA - FINLAND

Official ball in the best league
SUPERLIGAEN - DENMARK

Official ball in the best league
JUPILER PRO LEAGUE - BELGIUM

Official ball in the best league
EREDIVISIE - HOLLAND

Official ball in the best league
BUNDESLIGA - GERMANY

Official balls in the best leagues
ELITESERIEN - MENS LEAGUE 

TOPPSERIEN - WOMEN’S LEAGUE
NORWAY

Official ball in the best league
ALLSVENSKAN - SWEDEN

Official ball in the best league
LIGA NOS - PORTUGAL



KLEJENIE TERMICZNE
- JAKOŚĆ WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ 
Piłka nożna klejona SELECT składa się z następujących 
pięciu podstawowych elementów:
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LATEKSOWA 
DĘTKA 

POKRYTA
POSZYCIEM



SZTUKA INNOWACJI 
BRILLANT SUPER TB ma właściwości charakterystyczne dla klasycznej 
piłki marki SELECT i nadaje się do rozgrywania meczów na absolutnie  
najwyższym szczeblu. Materiały są starannie dobierane tak, by ich  
właściwości zapewniały najlepszy komfort gry i wytrzymałość piłki. 

Optymalną krągłość gwarantują 32 dobrze znane panele, w skład których 
wchodzi 12 pięciokątów i 20 sześciokątów. Zewnętrzny materiał piłki to 
skóra syntetyczna o delikatnej strukturze powierzchni minimalizującej opór 
powietrza. 

Syntetyczna skóra skrywa pęcherz Zero-Wing firmy SELECT wykonany z 
naturalnego lateksu, z wbudowanym punktem równowagi umieszczonym 
przeciwlegle do wentylu. Pęcherz jest otoczony poszyciem wykonanym ze 
specjalnej pianki o grubości 4 mm. Materiał zewnętrzny wraz ze znajdującą 
się pod nim warstwą pianki czynią piłkę bardziej miękką, lżejszą i przyjem-
niejszą w dotyku. Mimo że piłka wydaje się lżejsza, jej masa jest dokładnie 
taka sama jak w przypadku tradycyjnej piłki nożnej. 

32 panele są klejone termicznie. „TB” w nazwie produktu to skrót od  
określenia „Thermo Bonded”, oznaczającego klejenie termiczne, czyli bez 
szwów. Dzięki temu mniej wchłania wodę i lepiej zachowuje pierwotną 
masę podczas gry na mokrej nawierzchni. 

Piłka została poddana testom między innymi w tunelu aerodynamicznym w 
Instytucie Zdrowia i Nauk o Sporcie przy Uniwersytecie Tsukuba w Japonii. 
Wyniki badań wykazały, że — tak jak inne piłki marki SELECT — nasza 
nowa piłka napotyka na mniejszy opór powietrza w pierwszym odcinku toru 
lotu, łatwiej leci w powietrzu i trafia na opór później niż inne piłki dostępne 
na rynku. 

Krągłość piłki BRILLANT SUPER TB objęta jest trzyletnią gwarancją, a piłka 
ma oczywiście atest FIFA.
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PIŁKA SZYTA RĘCZNIE 
- DŁUGOTRWAŁA 
DOSKONAŁOŚĆ 
Szyta ręcznie piłka nożna SELECT składa się z następujących 
pięciu podstawowych elementów:
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SKRYTY POD ELEGANCKĄ WARSTWĄ WIERZCHNIĄ 
Cechami wspólnymi wszystkich naszych piłek są wysoka jakość  
wykonania i niezwykła wytrzymałość. Piłka nożna o optymalnej krągłości 
składa się z 32 paneli tworzonych przez 12 pięciokątów i 20 sześciokątów. 
32 panele są ze sobą zszyte za pomocą 630 podwójnych szwów oraz 60 
szwów narożnikowych zakończonych (cecha spotykana tylko w produktach  
SELECT) podwójnym węzłem. Taka piłka charakteryzuje się wyższą  
trwałością. 

Pod elegancką warstwą wierzchnią naszych piłek nożnych z rodziny Pro 
i Club znajduje się pęcherz Zero-Wing wykonany z naturalnego lateksu o 
wysokiej wydajności. Koncepcja ta została opracowana w celu zapew-
nienia możliwie największej krągłości nie tylko piłki, ale również pęcherza. 
W naszych piłkach nożnych stosujemy wyłącznie pęcherze lateksowe z 
wbudowanym punktem równowagi umieszczonym po przeciwnej stronie  
względem otworu wentyla. To — w połączeniu z systemem Zero-Wing — 
sprawia, że piłka jest doskonale wyważona i charakteryzuje się bardzo 
żwawym odbiciem. 

Aby zapewnić piłce stabilność i krągłość, 32 łatki są podszyte kilkoma war-

stwami materiału tekstylnego. Poszycie ułatwia uzyskanie odpowiedniej  
miękkości i poprawia kontakt piłki ze stopą. 

Zewnętrzna warstwa piłki jest wykonana ze skóry syntetycznej z powło-
ką poliuretanową (PU). Wierzchnia warstwa tego materiału może być  
„błyszcząca”, „ziarnista” lub „teksturowa” i zawiera mnóstwo włókien PU. 
Nadaje to twardość powierzchni piłki przy zachowaniu jednolitej miękkości. 

Wysoka jakość to fundamentalna cecha produktów marki SELECT. Z tego 
względu każda piłka jest poddawana rygorystycznym testom w naszych 
placówkach produkcyjnych w Pakistanie. Są tam testowane pod ką-
tem jakości i dokładności szwów, powierzchni, krągłości, obwodu, masy,  
zatrzymywania powietrza i kolorowego nadruku. Również pęcherze są 
pompowane w celu weryfikacji wyważenia. Stosowane przez nas normy 
jakości są najbardziej rygorystyczne w branży, a nasze piłki są oczywiście 
testowane i certyfikowane zgodnie ze standardami FIFA oraz IMS. 

SELECT oferuje 2-letnią gwarancję na szwy i krągłość każdej piłki nożnej 
oraz wyjątkową 3-letnią gwarancję na najlepsze piłki — BRILLANT SUPER.

Rozmiar Obwód Waga średnia Waga lekka

3 60-62 cm. 320-340 g 280-310 g

4 63,5-66 cm. 350-390 g 290-320 g

5 68-70 cm. 410-450 g 350-380 g

Piłki SELECT odznaczają się długą
żywotnością, należy jednak przestrzegać
następujących wskazówek:
1. Jak najlepiej rozłóż piłkę.

2. Wstrząśnij piłką tak, aby dętka zwisała
luźno, pionowo pod otworem wentylu.

4. Napompuj piłkę pompką SELECT. 
Bardzo ważne jest, aby dętka była w  
położeniu pionowym, zgodnie z ilustracją. 
Zawsze pamiętaj o używaniu igły.

5. Korzystając z ciśnieniomierza SELECT
sprawdź, czy piłka została napompowana 
do zalecanego ciśnienia (podanego 
na piłce).

6. Piłkę czyść za pomocą szczotki i 
letniej wody. Po wytarciu szmatką piłkę 
susz w wentylowanym pomieszczeniu o 
temp. ok. 15-20 °C.

3. Wpuść do otworu wentylu 1-2 krople 
oleju wentylowego SELECT. Pamiętaj o 
regularnym zwilżaniu wentyla parą kropli 
oleju, co zapobiegnie jego wysychaniu.
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PIŁKA DUAL BONDED
- BEZKOMPROMISOWA 
WYDAJNOŚĆ 
Piłka nożna SELECT Dual Bonded składa się z siedmiu 
podstawowych elementów:
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PIŁKA DUAL BONDED 
- LEPSZA STABILNOŚĆ I MIĘKKI DOTYK 
Metoda podwójnego łączenia wyróżnia się tym, że 32 panele piłki są  
najpierw zszywane ze sobą, a następnie sklejane na krawędziach. 

Piłki tego typu są zbudowane z termoplastycznego poliuretanu (TPU)  
powlekanego pianką. Ta pianka jest z kolei powlekana dwiema warstwami 
tekstylnego poszycia w celu zwiększenia stabilności piłki. Krawędzie paneli 
są następnie pokrywane 3-milimetrową warstwą kleju i zszywane ręcznie 
lub maszynowo. Klej wiąże po umieszczeniu w gorącej formie, sprawiając, 
że szwy stają się niewidoczne, a uszczelnianie szwów wykonywane jest 
ręcznie. Dzięki zastosowaniu kleju do uszczelniania szwów pochłanianie 
wody zostaje znacznie ograniczone. 

Pęcherz SR wewnątrz piłki zapewnia doskonałe utrzymywanie powietrza. 
Efektem końcowym jest piłka nożna wyróżniająca się spośród innych piłek 
stabilnością, znakomitym prowadzeniem i lekkim wyglądem. Zarówno piłki 
TARGET DB, jak i ULTRA DB, są produkowane z zastosowaniem metody 
podwójnego klejenia.

Specjalny klej 3D 
wydrukowany na 
krawędzi jeszcze 
przed szyciem

0-10 mm od 
krawędzi do 
środka
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17PIŁKI NOŻNE SERIA PR

BRILLANT SUPER TB
• Nowa, doskonałej jakości piłka nożna wykonana ze starannie wyselekc-

jonowanych materiałów, o wyglądzie charakterystycznym dla klasycznej 
piłki marki SELECT 

• 32 panele zgrzewane termicznie chłoną mniej wody niż piłki szyte ręcznie, 
dzięki czemu piłka zachowuje pierwotną masę podczas gry na mokrej 
nawierzchni 

• Pod materiałem osłony kryje się nowo opracowane poszycie wykonane 
ze specjalnej pianki o grubości 4 mm oraz pęcherz lateksowy Zero-Wing 
z wbudowanym punktem równowagi umieszczonym przeciwlegle do 
wentyla 

• Materiał zewnętrzny wraz ze znajdującą się pod nim warstwą pianki  
nadają piłce lekki wygląd i komfortową miękkość

Nr. Art. 3615946003 ROZM 5 (FIFA)  Style no. 100013
Nr. Art. 0114946003 ROZM 4  Style no. 100012

BRILLANT SUPER TB
• Nowa, doskonałej jakości piłka nożna wykonana ze starannie wyselekc-

jonowanych materiałów, o wyglądzie charakterystycznym dla klasycznej 
piłki marki SELECT 

• 32 panele zgrzewane termicznie chłoną mniej wody niż piłki szyte ręcznie, 
dzięki czemu piłka zachowuje pierwotną masę podczas gry na mokrej 
nawierzchni 

• Pod materiałem osłony kryje się nowo opracowane poszycie wykonane 
ze specjalnej pianki o grubości 4 mm oraz pęcherz lateksowy Zero-Wing 
z wbudowanym punktem równowagi umieszczonym przeciwlegle do 
wentyla 

• Materiał zewnętrzny wraz ze znajdującą się pod nim warstwą pianki  
nadają piłce lekki wygląd i komfortową miękkość. 

Nr. Art. 3615946553 ROZM 5 (FIFA) Style no. 100013

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass BRILLANT SUPER

• Jedna z naszych najlepszych piłek nożnych wykonana z wysokiej jakości 
materiałów i charakteryzująca się energetycznym wyglądem 

• Specjalnie opracowana skóra syntetyczna z mikrowłóknami w połącze-
niu ze zoptymalizowanym 3-warstwowym podszyciem oraz pęcherzem 
lateksowym Zero-Wing sprawiają, że piłka odbija się lepiej i żwawiej, jest 
jeszcze lżejsza i bardziej miękka niż kiedykolwiek wcześniej

• Wyjątkowa, teksturowana powierzchnia gwarantuje dobrą przyczepność 
i stabilny lot 

• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu oraz 
doskonałą krągłość nawet po tysiącach kopnięć       

Nr. Art. 3615946002 ROZM 5 (FIFA)  Style no. 100011

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass
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SUPER
• Piłka meczowa wykonana z wysokiej jakości koreańskiej skóry synte-

tycznej z mikrowłóknami 
• Wyraziste kolory poprawiają widoczność i szybkość reakcji graczy 
• 3-warstwowe poszycie i lateksowy pęcherz zapewniają żywe odbicie 
• Teksturowana powierzchnia gwarantuje duże tarcie i dobrą kontrolę
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu.  

Nr. Art. 3625546009 ROZM 5 (FIFA) Style no. 110031
 

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

PIŁKI NOŻNE SERIA KLUB

Foto: Philippe Crochet - Photo News
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ROYALE
• Niezwykle wytrzymała piłka meczowa i treningowa 
• Nowa, ulepszona skóra syntetyczna PU z ziarnistą powierzchnią, bardziej 

miękka w dotyku
• Wyraziste kolory poprawiają widoczność i szybkość reakcji graczy
• Lateksowy pęcherz Zero-Wing wewnątrz piłki zapewnia żywe odbicie i 

optymalną krągłość 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot 
piłki w powietrzu

Nr. Art. 0225346002 ROZM 5 (IMS) Style no. 110030
Nr. Art. 0224346002 ROZM 4 Style no. 110029

PIŁKI NOŻNE SERIA KLUB

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass PRIMERA 

• Wytrzymała piłka meczowa i treningowa z ziarnistą powierzchnią 
zapewniającą wrażenie mniejszej szybkości 

• Wyraziste kolory poprawiają widoczność i szybkość reakcji graczy 
• Wykonana ze skóry syntetycznej PU o wysokiej wytrzymałości 
• Lateksowy pęcherz Zero-Wing wewnątrz piłki zapewnia żywe odbicie i 

optymalną krągłość, a 32 ręcznie szyte łaty gwarantują prosty tor lotu w 
powietrzu 

Nr. Art. 0385046002 ROZM 5 (IMS)  Style no. 110028
Nr. Art. 0384046002 ROZM 4  Style no. 110027
Nr. Art. 0383046002 ROZM 3  Style no. 110027

TEMPO TB
• Nowa, ulepszona skóra syntetyczna PU z ziarnistą powierzchnią 
• Piłka jest łatwa do kontrolowania — również w warunkach mokrych i 

wilgotnych
• Wysokowydajna pianka EVA o grubości 3 mm zapewnia większą miękkość 
• Termicznie łączone łaty gwarantują minimalne wchłanianie wody i  

zwiększanie objętości oraz prosty tor lotu w powietrzu
• Opracowane od nowa połączenie podszycia i swobodnie zawieszonego 

lateksowego pęcherza Zero-Wing zapewniają żywe odbicie i optymalną 
krągłość

Nr. Art. 0575046009 ROZM 5 (IMS)  Style no. 110035
Nr. Art. 0574046009 ROZM 4  Style no. 110034

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass
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NUMERO 10
• Ulepszona wersja legendy z naszej piłkarskiej rodziny
• Nowa, ulepszona skóra syntetyczna PU o strukturze piłeczki golfowej
• Pęcherz lateksowy Zero-Wing oraz neoprenowe podszycie o grubości  

2 mm gwarantują wyższą miękkość
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu

Nr. Art. 3675046002 ROZM 5 (FIFA)  Style no. 120045

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

PIŁKI NOŻNE SERIA KLUB

TARGET DB
• Nowo opracowana piłka nożna z podwójnie łączonymi panelami —  

szytymi i klejonymi w celu zmniejszenia pochłaniania wody 
• Pęcherz SR wewnątrz piłki zapewnia doskonałe utrzymywanie powietrza 
• Połączenie tego pęcherza i metody produkcji pozwoliło uzyskać piłkę o 

delikatnym wyglądzie i lepszym odbiciu, a także umożliwiającą jej szybsze 
wyczucie w porównaniu z pozostałymi piłkami z tej serii    

Nr. Art. 0445146006 ROZM 5 (IMS) Style no. 110033
Nr. Art. 0444146006 ROZM 4   Style no. 110032

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass NUMERO 10

• Ulepszona wersja legendy z naszej piłkarskiej rodziny
• Nowa, ulepszona skóra syntetyczna PU o strukturze piłeczki golfowej
• Pęcherz lateksowy Zero-Wing oraz neoprenowe podszycie o grubości  

2 mm gwarantują wyższą miękkość
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu
 
Nr. Art. 0575046002 ROZM 5 (IMS) Style no. 120044
Nr. Art. 0574046002 ROZM 4 Style no. 120043
Nr. Art. 0573046002 ROZM 3 Style no. 120043

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass
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MATCH
• Jedna z najszybszych piłek dostępnych w naszej ofercie
• Wierzchnia warstwa PU oraz laminat z pianki wysokiej jakości, pęcherz 

lateksowy Zero-Wingoraz specjalnie dopasowane podszycie sprawiają,że 
piłka żwawo się odbija, dzięki czemu stanowi ekscytującą, miękką alter-
natywę dla tradycyjnych piłek oraz charakteryzuje się wysoką trwałością 

• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu 

Nr. Art. 3675346003 ROZM 5 (FIFA) Style no. 120033
Nr. Art. 0574346003 ROZM 4  Style no. 120032

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass PALERMO

• Wykonana z najbardziej miękkiego materiału w naszym asortymencie — 
TPU

• Waży mniej, aby zapewnić lepszy komfort gry — szczególnie dziewczętom 
i kobietom

• Piłka charakteryzuje się 4-warstwowym, specjalnie zaprojektowanym 
podszyciem oraz pęcherzem lateksowym, dzięki czemu jest miękka i 
oferuje optymalną krągłość

• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu

Nr. Art. 0575946009 ROZM 5 Style no. 120046
Nr. Art. 0574946009 ROZM 4 Style no. 120046
Nr. Art. 0573946009 ROZM 3 Style no. 120046

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

PIŁKI NOŻNE SERIA KLUB
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TEAM
• Udoskonalona wersja naszej popularnej piłki nożnej
• Nowa, ulepszona skóra syntetyczna PU z teksturowaną powierzchnią 

oraz neoprenowym podszyciem o grubości 2 mm gwarantują większą 
miękkość

• Butylowy pęcherz zapewnia lepsze utrzymywanie powietrza
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu 

Nr. Art. 0865546002 ROZM 5 (IMS)   Style no. 120048
Nr. Art. 0864546002 ROZM 4   Style no. 120047
Nr. Art. 0863546002 ROZM 3   Style no. 120047

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
GrassTEAM

• Udoskonalona wersja naszej popularnej piłki nożnej
• Nowa, ulepszona skóra syntetyczna PU z teksturowaną powierzchnią 

oraz neoprenowym podszyciem o grubości 2 mm gwarantują większą 
miękkość

• Butylowy pęcherz zapewnia lepsze utrzymywanie powietrza
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu  

Nr. Art. 3675546002 ROZM 5 (FIFA)   Style no. 120049

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
GrassTEAM

• Udoskonalona wersja naszej popularnej piłki nożnej
• Nowa, ulepszona skóra syntetyczna PU z teksturowaną powierzchnią 

oraz neoprenowym podszyciem o grubości 2 mm gwarantują większą 
miękkość

• Butylowy pęcherz zapewnia lepsze utrzymywanie powietrza
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu

Nr. Art. 3675546552 ROZM 5 (FIFA) Style no. 120049

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

PIŁKI NOŻNE SERIA KLUB
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FLASH TURF
• Wysokiej jakości piłka nożna przeznaczona na sztuczne nawierzchnie 

trawiaste
• Nowa, ulepszona skóra syntetyczna PU z ziarnistą powierzchnią sprawia, 

że piłka jest łatwa do kontrolowania — również w warunkach mokrych i 
wilgotnych

• Piłka jest wyposażona w 4-warstwowe podszycie oraz lateksowy pęcherz
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu 

Nr. Art. 0575046003 ROZM 5 (IMS)  Style no. 110021
Nr. Art. 0574046003 ROZM 4   Style no. 110020

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
GrassFLASH TURF

• Wysokiej jakości piłka nożna przeznaczona na sztuczne nawierzchnie 
trawiaste

• Nowa, ulepszona skóra syntetyczna PU z ziarnistą powierzchnią sprawia, 
że piłka jest łatwa do kontrolowania — również w warunkach mokrych i 
wilgotnych

• Piłka jest wyposażona w 4-warstwowe podszycie oraz lateksowy pęcherz
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu 

Nr. Art. 0575046553 ROZM 5 (IMS)  Style no. 110021
Nr. Art. 0574046553 ROZM 4   Style no. 110020

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

PIŁKI NOŻNE SERIA KLUB

X-TURF
• Zalecana do sztucznych nawierzchni trawiastych 
• Żwawa piłka do gry na sztucznej trawie oraz jako alternatywne  

rozwiązanie w warunkach mokrych, wilgotnych i zimnych 
• Wykonana ze skóry syntetycznej PU, z nową powierzchnią, specjalnie 

zaprojektowanym 5-warstwowym podszyciem i pęcherzem lateksowym
• Piłka zachowuje swój pierwotny kształt przez cały okres użytkowania 
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu  

Nr. Art. 0865146559 ROZM 5 (IMS)   Style no. 120052
Nr. Art. 0864146559 ROZM 4   Style no. 120051

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass
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CONTRA
• Piłka treningowa
• Nowy model piłki oferującej znakomitą jakość w przystępnej cenie
• Wykonana ze skóry syntetycznej PU
• 5-warstwowe podszycie zwiększające miękkość
• Lateksowy pęcherz wewnątrz piłki gwarantuje przyjemne i żywe odbicie
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu
• Wentyl z podwójną blokadą

Nr. Art. 3655146002 ROZM 5 (FIFA) Style no. 120040

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass CONTRA

• Piłka treningowa
• Nowy model piłki oferującej znakomitą jakość w przystępnej cenie
• Wykonana ze skóry syntetycznej PU
• 5-warstwowe podszycie zwiększające miękkość
• Lateksowy pęcherz wewnątrz piłki gwarantuje przyjemne i żywe odbicie
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu
• Wentyl z podwójną blokadą

Nr. Art. 3654146003 ROZM 4 (FIFA)  Style no. 120041

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

DELTA
• Całoroczna piłka wyjątkowo miękka w dotyku
• Wykonana z mocnego, wytrzymałego tworzywa TPU powlekanego pianką 

TPE
• Butylowy pęcherz wewnątrz piłki zapewnia długotrwałą nieprzepuszczalność
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu

Nr. Art. 0855846009 ROZM 5 (IMS) Style no. 120029
Nr. Art. 0854846009 ROZM 4 Style no. 120028
Nr. Art. 0853846009 ROZM 3 Style no. 120028

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass
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CONTRA
• Piłka treningowa
• Nowy model piłki oferującej znakomitą jakość w przystępnej cenie
• Wykonana ze skóry syntetycznej PU
• 5-warstwowe podszycie zwiększające miękkość
• Lateksowy pęcherz wewnątrz piłki gwarantuje przyjemne i żywe odbicie
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu
• Wentyl z podwójną blokadą

Nr. Art. 0855146002 ROZM 5 (IMS) Style no. 120027

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass CONTRA

• Piłka treningowa
• Nowy model piłki oferującej znakomitą jakość w przystępnej cenie
• Wykonana ze skóry syntetycznej PU
• 5-warstwowe podszycie zwiększające miękkość
• Lateksowy pęcherz wewnątrz piłki gwarantuje przyjemne i żywe odbicie
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu
• Wentyl z podwójną blokadą

Nr. Art. 0854146003 ROZM 4   Style no. 120026

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass CONTRA

• Piłka treningowa
• Nowy model piłki oferującej znakomitą jakość w przystępnej cenie
• Wykonana ze skóry syntetycznej PU
• 5-warstwowe podszycie zwiększające miękkość
• Lateksowy pęcherz wewnątrz piłki gwarantuje przyjemne i żywe odbicie
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu
• Wentyl z podwójną blokadą

Nr. Art. 0853146004 ROZM 3 Style no. 120026

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

PIŁKI NOŻNE SERIA KLUB
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Katrine Veje

DIAMOND
• Jedna z naszych najlepiej sprzedających się piłek całorocznych, wyjątkowo 

miękka w dotyku
• Wykonana z mocnego, wytrzymałego tworzywa TPU powlekanego pianką 

TPE
• Specjalnie zaprojektowane podszycie oraz lateksowy pęcherz sprawiają, że 

piłka odbija się lepiej i żwawiej
• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu

Nr. Art. 0855346002 ROZM 5 (IMS) Style no. 120031
Nr. Art. 0854346002 ROZM 4   Style no. 120030
Nr. Art. 0853346002 ROZM 3   Style no. 120030
 

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

PIŁKI NOŻNE SERIA KLUB
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COSMOS
• Piłka meczowa i treningowa
• Niezwykle wytrzymała i trudno ścieralna piłka gumowa 
• Przeznaczona specjalnie do powierzchni żużlowych i kamienistych 
• Nadaje się idealnie na zmrożone murawy i lepkie nawierzchnie. 
• Wykonana z materiału gumowego, wyposażona w specjalne podszycie 

oraz pęcherz lateksowy zapewniający żwawe odbicie i optymalną krągłość 
piłki

• 32 ręcznie zszywane panele zapewniają prosty lot piłki w powietrzu

Nr. Art. 0695246662 ROZM 5   Style no. 120042
Nr. Art. 0694246662 ROZM 4   Style no. 120042

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

✶ ✶ ✶
Gravel

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
GrassULTRA DB

• Nowo opracowana piłka nożna z podwójnie łączonymi panelami  
— szytymi i klejonymi w celu zmniejszenia pochłaniania wody

• Wykonana z miękkiego i trwałego materiału TPU
• Połyskująca powierzchnia 
• Pęcherz SR wewnątrz piłki zapewnia doskonałe utrzymywanie powietrza

Nr. Art. 0865146004 ROZM 5   Style no. 120050
Nr. Art. 0864146004 ROZM 4   Style no. 120050
   

PIŁKI NOŻNE SERIA KLUB
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TALENTO 5
• Nowa, doskonałej jakości piłka nożna wykonana ze starannie wyselekc-

jonowanych materiałów, o wyglądzie charakterystycznym dla klasycznej 
piłki marki SELECT 

• 32 panele zgrzewane termicznie chłoną mniej wody niż piłki szyte ręcznie, 
dzięki czemu piłka zachowuje pierwotną masę podczas gry na mokrej 
nawierzchni 

• Pod materiałem osłony kryje się nowo opracowane poszycie wykonane 
ze specjalnej pianki o grubości 4 mm oraz pęcherz lateksowy Zero-Wing 
z wbudowanym punktem równowagi umieszczonym przeciwlegle do 
wentyla 

• Materiał zewnętrzny wraz ze znajdującą się pod nim warstwą pianki  
nadają piłce lekki wygląd i komfortową miękkość    

Nr. Art. 0775846003 ROZM 5   Style no. 130002

TALENTO 4✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

• Nowa, ulepszona skóra syntetyczna PU 
• Ziarnista powierzchnia sprawia, że piłka jest łatwa do kontrolowania — 

również w warunkach mokrych i wilgotnych 
• Laminowana pianką o grubości 3 mm, która zapewnia miękki dotyk 
• Butylowy pęcherz wewnątrz piłki zapewnia znakomitą szczelność 
• Piłka jest w oficjalnym rozmiarze, ale waży o 30–40 g mniej niż zwykła 

piłka, co pozwala dzieciom łatwiej rozwijać umiejętności piłkarskie 

Nr. Art. 0774846002 ROZM 4   Style no. 130002

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass TALENTO 3

• Nowa, ulepszona skóra syntetyczna PU 
• Ziarnista powierzchnia sprawia, że piłka jest łatwa do kontrolowania — 

również w warunkach mokrych i wilgotnych 
• Laminowana pianką o grubości 3 mm, która zapewnia miękki dotyk 
• Butylowy pęcherz wewnątrz piłki zapewnia znakomitą szczelność 
• Piłka jest w oficjalnym rozmiarze, ale waży o 30–40 g mniej niż zwykła 

piłka, co pozwala dzieciom łatwiej rozwijać umiejętności piłkarskie 

Nr. Art. 0773846004 ROZM 3   Style no. 130002

✶ ✶ ✶
Kunstgræs

✶ ✶ ✶
Grass
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✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
Grass

✶ ✶ ✶
Artificial grass

✶ ✶ ✶
GrassFUTURE LIGHT DB

• Nowa, ulepszona skóra syntetyczna PU 
• Ziarnista powierzchnia sprawia, że piłka jest łatwa do kontrolowania — 

również w warunkach mokrych i wilgotnych 
• Laminowana pianką o grubości 3 mm, która zapewnia miękki dotyk 
• Butylowy pęcherz wewnątrz piłki zapewnia znakomitą szczelność 
• Piłka jest w oficjalnym rozmiarze, ale waży o 30–40 g mniej niż zwykła 

piłka, co pozwala dzieciom łatwiej rozwijać umiejętności piłkarskie 

Nr. Art. 0764846004 ROZM 4   Style no. 130004
   

FUTURE LIGHT DB
• Nowa piłka nożna dla dzieci i juniorów
• Podwójnie łączona konstrukcja zapewnia mniejsze pochłanianie wody
• Wykonana z miękkiego i trwałego materiału TPU
• Pęcherz SR wewnątrz piłki zapewnia doskonałe utrzymywanie powietrza
• Mniejszy ciężar wspomaga doskonalenie umiejętności piłkarskich dzieci 

Nr. Art. 0763846003 ROZM 3   Style no. 130004
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STREET SOCCER
• Do wszystkich rodzajów gier i rozgrywek
• Piłka do ulicznej piłki nożnej wykonana ze specjalnego, niezwykle  

wytrzymałego materiału PU
• Charakteryzuje się mniejszym i bardziej kontrolowanym odbiciem niż 

tradycyjne piłki, co sprawia, że znakomicie nadaje się do gry na ulicy albo 
na szkolnym boisku

• Wentyl z podwójną blokadą zapewnia znakomitą szczelność   
 
Nr. Art. 0955248442 ROZM 4½ Style no. 150018

STREET SOCCER
• Do wszystkich rodzajów gier i rozgrywek
• Piłka do ulicznej piłki nożnej wykonana ze specjalnego, niezwykle wytrzy-

małego materiału PU
• Charakteryzuje się mniejszym i bardziej kontrolowanym odbiciem niż 

tradycyjne piłki, co sprawia, że znakomicie nadaje się do gry na ulicy albo 
na szkolnym boisku

• Wentyl z podwójną blokadą zapewnia znakomitą szczelność 

Nr. Art. 0955248662 ROZM 4½ Style no. 150018

STREET KICKER
• Do doskonalenia techniki i umiejętności bramkarskich
• Wykonana z miękkiego, połyskującego materiału
• Piłka jest wyposażona w elastyczny sznurek, dzięki czemu wraca do 

gracza po każdym kopnięciu. Idealna do doskonalenia techniki, jak 
również przyjmowania piłki, oddawania strzałów i ćwiczenia koordynacji

Nr. Art. 0994846665 ROZM 4 Style no. 150017
 

• Do wszystkich rodzajów gier i rozgrywek 
• Uniwersalna, maszynowo szyta piłka dla dzieci i juniorów 
• Piłka wykonana z miękkiego materiału o połyskującej powierzchni
• Dostępne trzy różne wersje wykonania 
 
Nr. Art. 0995847220 ROZM 5 Style no. 160038
Nr. Art. 0994847220 ROZM 4 Style no. 160038

CLASSIC
• Do wszystkich rodzajów gier i rozgrywek 
• Uniwersalna, maszynowo szyta piłka dla dzieci i juniorów 
• Piłka wykonana z miękkiego materiału o połyskującej powierzchni
• Dostępne trzy różne wersje wykonania 
 
Nr. Art. 0995847661 ROZM 5 Style no. 160038
Nr. Art. 0994847661 ROZM 4 Style no. 160038

CLASSIC
• Do wszystkich rodzajów gier i rozgrywek 
• Uniwersalna, maszynowo szyta piłka dla dzieci i juniorów 
• Piłka wykonana z miękkiego materiału o połyskującej powierzchni
• Dostępne trzy różne wersje wykonania 
 
Nr. Art. 0995847331 ROZM 5 Style no. 160038
Nr. Art. 0994847331 ROZM 4 Style no. 160038
Nr. Art. 0993847331 ROZM 3 Style no. 160038

CLASSIC
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BRILLANT SUPER 47
• Do wszystkich rodzajów gier i zabaw 
• Wersja mini modelu BRILLANT SUPER. 
• Piłka nadaje się dla najmłodszych chcących rozpocząć swoją futbolową 

przygodę. 
• Wykonana z miękkiego i estetycznego materiału o gładkiej powierzchni. 
• Obwód: 47 cm. 

Nr. Art. 2614746003 ROZM 47 cm.               Style no. 440006

BRILLANT REPLICA
• Do wszystkich rodzajów gier i zabaw 
• Wszechstronna piłka nożna w dokładnie tym samym stylu, co najwyższy 

model BRILLANT SUPER 
• Piłka wykonana jest z miękkiego materiału 
• Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką szczelność 
• Piłka nożna jest szyta maszynowo  

Nr. Art. 099x846003 ROZM 5-4-3 Style no. 160036



33

GOALIE REFLEX EXTRA
• Trening refleksu 
• Specjalnie opracowana piłka nożna, która przemieszcza i odbija się w 

nieprzewidywany sposób, pozwalając bramkarzom ćwiczyć refleks 
• Wentyl z podwójną blokadą zapewnia znakomitą szczelność piłki nożnej  

Nr. Art. 2655246004 ROZM 5 Style no. 150021

COLPO DI TESTA
• Trening główkowania 
• Specjalnie opracowana piłka nożna wykonana z miękkiego materiału, 

który jest przyjemny dla skóry czoła podczas główkowania 
• Sznurek piłki można przymocować do poprzeczki i ułatwić w ten sposób 

samodzielny trening główkowania 
• Wentyl z podwójną blokadą zapewnia znakomitą szczelność piłki nożnej
 
Nr. Art. 2689646002 ROZM 5 Style no. 150020

INDOOR FIVE
• Trening i mecz. 
• Wyjątkowo miękka i przyjemna w użyciu piłka z miękkiego filcu – materiału 

podobnego do stosowanego do produkcji piłek tenisowych. 
• Dzięki tej specjalnej powierzchni w połączeniu z lżejszą o 20-30 g dętką 

piłka jest wyjątkowo miękka w dotyku. 
• Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką szczelność.
 
Nr. Art. 1074446003 ROZM 4 Style no. 150003
 

SOLO SOFT INDOOR
• Mecze klubowe i treningi klubowe 
• Wysokiej jakości, bardzo wytrzymały poliuretanowy materiał.
• Dzięki specjalnie opracowanej „ziarnistej” powierzchni, wyjątkowemu typowi 

podkładu oraz dętce lżejszej o 20-30 g od dętek używanych przy grze na 
zewnątrz, piłka jest miękka i łatwa w opanowaniu. 

• Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką szczelność.  

Nr. Art. 109x746002 ROZM 5-4-3 Style no. 140002

INDOOR SPEED
• Trening klubowy i rekreacyjny.
• Wyjątkowo miękka i przyjemna w użyciu piłka z miękkiego filcu – materiału 

podobnego do stosowanego do produkcji piłek tenisowych. 
• Dzięki tej specjalnej powierzchni w połączeniu z lżejszą o 20-30 g dętką 

piłka jest wyjątkowo miękka w dotyku. 
• Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką szczelność. 

Nr. Art. 106x446552 ROZM 5-4 Style no. 140001
 

PIŁKI NOŻNE SERIA SPECJALNA / HALOWA

BEACH SOCCER
• Do gry na plaży
• Piłka do gry w piłkę plażową wykonana z nowo opracowanego  

materiału, który jest odporny na wodę i miękki w dotyku 

Nr. Art. 0995146662 ROZM 5 Style no. 150015
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FUTSAL



Firma SELECT jest oficjalnym dostawcą piłek dla bardzo wielu drużyn narodowych, lig i klubów z całego świata. Ligi Futsalu z Czech, Danii, Łotwy, Litwy, Czarnogóry, Norwegii,
Serbii, Szwecji, Rosji i Ukrainy rozgrywają swoje mecze naszymi piłkami do futsalu, a w ostatnim czasie firma SELECT została również oficjalnym dostawcą piłek meczowych do 
futsalu dla Ligi Ekstraklasa w Polsce. 

SPONSORSHIPS IN THE WORLD OF FUTSAL
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OFFICIAL 
MATCH BALLS

Official ball in the best league 
DENMARK

Official ball in the best league 
USA

Official ball in the best league 
NORWAY

Official ball in the best league 
SWEDEN

Official ball in the best league 
MONTENEGRO

Official ball in the best league 
SERBIA

Official ball in the best league 
POLAND

Official ball in the best league 
LITHUANIA

Official ball in the best league 
LATVIA Official ball in the best league 

RUSSIA

Official ball in the best league 
UKRAINE
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Szyta ręcznie piłka do futsalu marki SELECT składa się z pięciu
podstawowych elementów:
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NISKIE ODBICIE Z MYŚLĄ O OPTYMALNEJ KONTROLI 
Cechami wspólnymi wszystkich naszych piłek są wysoka jakość wyko-
nania i niezwykła wytrzymałość. Piłka do futsalu o optymalnej krągłości 
składa się z 32 paneli tworzonych przez 12 pięciokątów i 20 sześciokątów.  
32 panele są ze sobą zszyte za pomocą 630 podwójnych szwów oraz 60 
szwów narożnikowych zakończonych (cecha spotykana tylko w produk-
tach SELECT) podwójnym węzłem. Taka piłka charakteryzuje się wyższą 
trwałością.

Za elegancką warstwą wierzchnią ta piłka do futsalu skrywa specjalnie opra-
cowany pęcherz butylowy wzbogacony włóknami poliestrowymi. Dzięki 
temu piłka zapewnia niezawodnie niskie odbicie w porównaniu do zwykłych 
piłek nożnych, co sprawia, że jest łatwiejsza do kontrolowania. Wszystkie 
nasze piłki są wyposażone w wewnętrzny zawór butylowy pokryty pianką, 
która chroni go przed przebiciem podczas pompowania piłki.

Aby zapewnić piłce stabilność i krągłość, 32 panele są podszyte kilkoma 
warstwami materiału tekstylnego. Poszycie ułatwia uzyskanie odpowiedniej 
miękkości i poprawia kontakt piłki ze stopą. 

Zewnętrzna warstwa piłki jest wykonana ze skóry syntetycznej z powłoką 
poliuretanową (PU).  Wierzchnia warstwa tego materiału może być „błyszczą-
ca”, „ziarnista” lub „teksturowa” i zawiera mnóstwo włókien PU. Nadaje to 
twardość powierzchni piłki przy zachowaniu jednolitej miękkości.

Wysoka jakość to fundamentalna cecha produktów marki SELECT. Z tego 
względu każda piłka jest poddawana rygorystycznym testom w naszych 
placówkach produkcyjnych w Pakistanie. Są tam testowane pod kątem 
jakości i dokładności szwów, powierzchni, krągłości, obwodu, masy,  
zatrzymywania powietrza i kolorowego nadruku. Również pęcherze są  
pompowane w celu weryfikacji wyważenia. 

Stosowane przez nas normy jakości są najbardziej rygorystyczne w branży, 
dlatego przewyższają normy FIFA stawiane najlepszym piłkom meczowym. 
Piłki są oczywiście testowane i certyfikowane zgodnie ze standardami FIFA 
oraz IMS.

Obwód Waga Odbicie Akredytacja

Futsal Super 62,5-63,5 cm. 410-430 g 55-65 cm. FIFA QUALITY PRO

Futsal Master, Mimas, Samba 62-64 cm. 400-440 g 50-65 cm. IMS APPROVED

Futsal Speed 62-64 cm. 400-440 g 50-65 cm. IMS APPROVED

Futsal Attack, Street, Copa 62-64 cm. 400-440 g 50-65 cm.

Futsal Mimas Light 62-64 cm. 350-370 g 50-65 cm.

Futsal Talento 13 57-59 cm. 350-370 g 50-65 cm.

Futsal Talento 11 52,5-54-5 cm. 310-330 g 50-65 cm.

Futsal Talento 9 49,5-51,5 cm. 270-290 g 50-65 cm.
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PIŁKA DUAL BONDED
FUTSAL SPEED DB
Piłka SELECT Dual Bonded do futsalu składa się siedmiu 
podstawowych elementów:
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PIŁKA DUAL BONDED ZAPEWNIAJĄCA MIĘKKI 
DOTYK I OPTYMALNĄ KRĄGŁOŚĆ 
Futsal to sport wymagający dobrej techniki i specjalnych piłek. Przedstawiamy piłkę DB do 
futsalu. 32 panele są ze sobą klejone i zszywane za pomocą technologii Dual Bonded. Panele są 
utrzymywane ze sobą dzięki pokryciu na brzegach 3-milimetrową warstwą kleju, a następnie — 
zszyciu. Klej zastosowany na brzegach wiąże pod wpływem ciepła i ukrywa szwy. Dzięki temu 
piłka jest jeszcze bardziej okrągła, gdyż przejścia między panelami nie są wyczuwalne.

Piłka jest wykonana z wysokiej jakości materiału PU oraz specjalnej piankowej wyściółki, która 
gwarantuje wrażenie dodatkowej miękkości i umożliwia szybszą wymianę podań. 

Wewnątrz piłki znajduje się specjalnie zaprojektowany pęcherz butylowy z włóknami  
poliestrowymi zapewniającymi zmniejszone odbicie, doskonałą krągłość i łatwą kontrolę. 

Piłka Speed DB do futsalu jest produkowana z zastosowaniem metody podwójnego klejenia.

Obwód Waga Odbicie Akredytacja

Futsal Super 62,5-63,5 cm. 410-430 g 55-65 cm. FIFA QUALITY PRO

Futsal Master, Mimas, Samba 62-64 cm. 400-440 g 50-65 cm. IMS APPROVED

Futsal Speed 62-64 cm. 400-440 g 50-65 cm. IMS APPROVED

Futsal Attack, Street, Copa 62-64 cm. 400-440 g 50-65 cm.

Futsal Mimas Light 62-64 cm. 350-370 g 50-65 cm.

Futsal Talento 13 57-59 cm. 350-370 g 50-65 cm.

Futsal Talento 11 52,5-54-5 cm. 310-330 g 50-65 cm.

Futsal Talento 9 49,5-51,5 cm. 270-290 g 50-65 cm.
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FUTSAL SUPER
• Preferred by numerotus professional leagues, teams and players around 

Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. Dzięki 
zastosowaniu ekskluzywnego poliuretanowego materiału piłka zachowuje 
swoją wysoką jakość i kulisty kształt kopnięcie po kopnięciu.

• Dzięki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej dętki piłka char-
akteryzuje się niezawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co ułatwia jej 
opanowanie.

• Przetestowana i atestowana przez FIFA po kątem rozmiaru, masy i odbicia.
• Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką szczelność.

Nr. Art. 3613446662 (FIFA) Style no. 300001

FUTSAL SUPER
• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. Dzięki 

zastosowaniu ekskluzywnego poliuretanowego materiału piłka zachowuje 
swoją wysoką jakość i kulisty kształt kopnięcie po kopnięciu.

• Dzięki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej dętki piłka char-
akteryzuje się niezawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co ułatwia jej 
opanowanie.

• Przetestowana i atestowana przez FIFA po kątem rozmiaru, masy i odbicia.
• Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką szczelność. 

Nr. Art. 3613446002 (FIFA) Style no. 300001

FUTSAL SUPER - EKSTRAKLASA
• Dzięki zastosowaniu ekskluzywnego poliuretanowego materiału piłka zach-

owuje swoją wysoką jakość i kulisty kształt kopnięcie po kopnięciu.
• Dzięki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej dętki piłka char-

akteryzuje się niezawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co ułatwia jej 
opanowanie.

• Przetestowana i atestowana przez FIFA po kątem rozmiaru, masy i odbicia.
• Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką szczelność.
• Piłka jest szyta ręcznie.
• Obwód: 62,5-63,5 cm. Waga: 410-430 g. 

Nr. Art. 3613446130 (FIFA) Style no. 301003
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FUTSAL SUPER - EKSTRAKLASA REPLICA
• Model Replika oficjalnej piłki meczowej FUTSAL EKSTRAKLASA- sezon 

2018/2019 
• Najlepiej sprzedający się produkt bieżącego okresu 2017/2018. Wszystko 

to dzięki perfekcyjnie zaprojektowanym przejściom między łatami, które 
gwarantują optymalną krągłość i łatwość kontroli. 

• Piłka treningowa z wysokiej jakości poliuretanowego materiału. 
• Dzięki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej dętki, piłka 

charakteryzuje sięniezawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co 
ułatwia jej opanowanie. 

• Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysokąszczelność. 
• Piłka jest szyta ręcznie. 
• Obwód: 62-64 cm. Waga: 400-440 g. 

Nr. Art. 3553430786  Style no. 10505443900

KREATYWNY 
PLAC GRY 
Futsal to nadzwyczaj intensywna i emocjonująca gra, dlatego 
ogląda się ją z ogromnym zainteresowaniem. Poza szybkim 
tempem gry, jest również znacznie więcej goli i ataków na 
bramkę niż w meczu tradycyjnej piłki nożnej. Nawierzchnia,  
piłka i zasady gry wymagają od każdego z pięciu zawodników 
obu drużyn improwizacji, kreatywności i doskonałej techniki. 

Nasza rodzina piłek do futsalu wyróżnia się dynamicznym i 
nowoczesnym wzornictwem. Dzięki klasycznej podstawowej 
bieli oraz wyrazistym i kolorowym krawędziom piłki są doskon-
ale widoczne dla graczy, bramkarzy i widzów. Wygląd opra-
cowano z myślą o szybkich reakcjach graczy oraz na pod- 
stawie cennych informacji zwrotnych od profesjonalnych 
zawodników ligowych, piłkarzy młodzieżowych i zawodowych 
bramkarzy.

Nasz pokaźny asortyment piłek do futsalu oferuje kontrolowane 
odbicie, zgodne z regulaminem. Jesteśmy dumni z faktu, że 
staliśmy się prekursorami w opracowywaniu specjalnych piłek 
do tej dyscypliny o obwodzie i masie odpowiednich dla  
poszczególnych grup wiekowych. Sądzimy, że piłki dla 
młodszych zawodników trenujących futsal muszą być mniejsze 
i lżejsze, stosownie do ich wieku. Właśnie dlatego stworzyliśmy 
rodzinę Futsal TALENTO, opracowaną specjalnie z myślą o 
dzieciach i juniorach.

PIŁKI NOŻNE SERIA FUTSAL
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FUTSAL MASTER GRAIN
• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Jedna z naszych najpopularniejszych piłek meczowych i treningowych 

wykonana z wysokiej jakości materiału PU. 
• Ziarnista powierzchnia z PU zapewnia optymalną trwałość oraz  

długotrwałe zachowanie pierwotnego kształtu i wymiarów. 
• Dzięki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej z włóknami 

poliestrowymi dętki piłka charakteryzuje się niezawodnym, bardzo 
stonowanym odbiciem, co ułatwia jej opanowanie.

Nr. Art. 1043446051 (IMS) Style no. 310002

FUTSAL MASTER SHINY
• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Jedna z naszych najpopularniejszych piłek meczowych i treningowych 

wykonana z wysokiej jakości materiału PU. 
• Specjalnie powlekana, błyszcząca powierzchnia z PU zwiększa szybkość 

wymiany podań. 
• Dzięki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej z włóknami 

poliestrowymi dętki piłka charakteryzuje się niezawodnym, bardzo 
stonowanym odbiciem, co ułatwia jej opanowanie.

Nr. Art. 1043446061 (IMS) Style no. 310002
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FUTSAL SPEED DB 
• Nowa piłka do futsalu o podwójnie klejonej konstrukcji. 
• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Wykonana z wysokiej jakości materiału PU. 
• Specjalna piankowa wyściółka gwarantuje wrażenie miękkości i umożliwia 

szybszą wymianę podań. 
• Butylowy pęcherz z włóknami poliestrowymi zapewnia idealne odbicie i 

znakomitą kontrolę. 
• Szyta i uszczelniona klejem (Dual Bonded).

Nr. Art. 1033446002 (IMS) Style no. 310001

FUTSAL MIMAS
• Najlepiej sprzedający się produkt od wielu lat dzięki perfekcyjnie zaprojek-

towanym przejściom między łatami, które gwarantują optymalną krągłość i 
łatwość kontroli.

• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Wytrzymała powierzchnia z PU z teksturą gwarantuje większą szybkość i 

długotrwałą wydajność.
• Dzięki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej dętki piłka  

charakteryzuje się niezawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co 
ułatwia jej opanowanie.  

Nr. Art. 1053446552 (IMS) Style no. 310004

PIŁKI NOŻNE SERIA FUTSAL

FUTSAL MIMAS
• Najlepiej sprzedający się produkt od wielu lat dzięki perfekcyjnie zaprojek-

towanym przejściom między łatami, które gwarantują optymalną krągłość i 
łatwość kontroli.

• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Wytrzymała powierzchnia z PU z teksturą gwarantuje większą szybkość i 

długotrwałą wydajność.
• Dzięki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej dętki piłka  

charakteryzuje się niezawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co 
ułatwia jej opanowanie. 

Nr. Art. 1053446002 (IMS) Style no. 310004
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FUTSAL ATTACK SHINY
• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Piłka treningowa o znakomitym stosunku wartości do ceny. 
• Błyszcząca powierzchnia z PU zapewnia optymalną trwałość oraz  

długotrwałe zachowanie pierwotnego kształtu i wymiarów.
• Dzięki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej dętki piłka 

charakteryzuje się niezawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co 
ułatwia jej opanowanie.

Nr. Art. 1073446554 Style no. 320002

FUTSAL ATTACK GRAIN
• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Piłka treningowa o znakomitym stosunku wartości do ceny.
• Ziarnista powierzchnia z PU zapewnia optymalną trwałość oraz  

długotrwałe zachowanie pierwotnego kształtu i wymiarów. 
• Dzięki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej dętki piłka 

charakteryzuje się niezawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co 
ułatwia jej opanowanie.

Nr. Art. 1073346004 Style no. 320002

FUTSAL SAMBA
• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Jedna z naszych najpopularniejszych piłek meczowych i treningowych 

wykonana z wysokiej jakości materiału PU. 
• Z piankowym podszyciem, które sprawia, że jest bardzo miękka w 

kopaniu. 
• Dzięki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej z włóknami 

poliestrowymi dętki piłka charakteryzuje się niezawodnym, bardzo 
stonowanym odbiciem, co ułatwia jej opanowanie.

Nr. Art. 1063446003 (IMS) Style no. 320001
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FUTSAL COPA
• Nowa, wyjątkowo miękka w dotyku, całoroczna piłka treningowa. 
• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Błyszcząca powierzchnia z piankowym podszyciem. 
• Lateksowy pęcherz z włóknami poliestrowymi gwarantuje wrażenie  

miękkości i odpowiednie odbicie. Wentyl Double-Lock zapewnia piłce 
wysoką szczelność. Szyta maszynowo.

Nr. Art. 1093446006  Style no. 320003

FUTSAL STREET
• Nowo opracowana piłka do futsalu, do gry na nawierzchniach  

zewnętrznych.
• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Niesamowicie odporna gumowa powierzchnia sprawia, że piłka wcale  

się nie zużywa.
• Idealna do gry na takich twardych nawierzchniach, jak asfalt, beton itp.
• Lateksowy pęcherz z włóknami poliestrowymi gwarantuje wrażenie  

miękkości i odpowiednie odbicie.
• Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką szczelność.

Nr. Art. 1064246552 Style no. 310005
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FUTSAL TALENTO 9
• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Członek popularnej rodziny Futsal Talento, opracowany specjalnie z myślą 

o dzieciach i juniorach. 
• Opracowana we współpracy z brazylijskim ekspertem futsalowym Aroldo 

Strackiem oraz akademią Golasso Select Futsal Academy. 
• Wykonana z wysokiej jakości materiału TPU z piankowym podszyciem, 

które sprawia, że jest bardzo miękka w kopaniu. 
• Specjalnie zaprojektowany lateksowy pęcherz i włókna zapewniające niski 

kozioł sprawiają, że ta piłka charakteryzuje się właściwościami meczowy-
mi idealnymi dla młodych graczy futsalowych. 

• Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką szczelność. 
• Zalecane dla graczy w kategoriach U9

Nr. Art. 1060446004 Style no. 330002

FUTSAL TALENTO 11
• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Członek popularnej rodziny Futsal Talento, opracowany specjalnie z myślą 

o dzieciach i juniorach. 
• Opracowana we współpracy z brazylijskim ekspertem futsalowym Aroldo 

Strackiem oraz akademią Golasso Select Futsal Academy. 
• Wykonana z wysokiej jakości materiału TPU z piankowym podszyciem, 

które sprawia, że jest bardzo miękka w kopaniu. 
• Specjalnie zaprojektowany lateksowy pęcherz i włókna zapewniające  

niski kozioł sprawiają, że ta piłka charakteryzuje się właściwościami  
meczowymi idealnymi dla młodych graczy futsalowych. 

• Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką szczelność. 
• Piłka jest szyta ręcznie. 
• Zalecane dla graczy w kategoriach U10 i U11.

Nr. Art. 1061446003 Style no. 330002

FUTSAL TALENTO 13
• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Największa piłka z popularnej rodziny Futsal Talento, opracowana specjal-

nie z myślą o dzieciach i juniorach. 
• Opracowana we współpracy z brazylijskim ekspertem futsalowym Aroldo 

Strackiem oraz akademią Golasso Select Futsal Academy. 
• Wykonana z wysokiej jakości materiału TPU z piankowym podszyciem, 

które sprawia, że jest bardzo miękka w kopaniu. 
• Specjalnie zaprojektowany lateksowy pęcherz i włókna zapewniające niski 

kozioł sprawiają, że ta piłka charakteryzuje się właściwościami meczowymi 
idealnymi dla młodych graczy futsalowych. 

• Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką szczelność. 
• Piłka jest szyta ręcznie. Zalecane dla graczy w kategoriach U12 i U13.

Nr. Art. 1062446002  Style no. 330002
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FUTSAL MIMAS LIGHT
• Lekka piłka treningowa o masie zmniejszonej do ok. 360 g. 
• Kolorowy wygląd poprawia widoczność i szybkość reakcji graczy. 
• Wytrzymała powierzchnia z PU z teksturą gwarantuje większą szybkość i 

długotrwałą wydajność.
• Dzięki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej dętki piłka 

charakteryzuje się niezawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co 
ułatwia jej opanowanie.

Nr. Art. 1051446002 Style no. 330001
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Firma SELECT jest największym na świecie producentem piłek ręcznych i oficjalnym dostawcą piłek meczowych dla licznych związków, lig i klubów na całym świecie. We
wszystkich turniejach organizowanych przez EHF, w tym Lidze Mistrzów EHF i Mistrzostwach Europy w Piłce Ręcznej, piłki marki SELECT są oficjalnymi piłkami meczowymi.
Nasza piłka ULTIMATE jest oficjalną piłką Ligi francuskiej, polskiej, islandzkiej, norweskiej, słoweńskiej, czeskiej, tureckiej i hiszpańskiej i jest używana przez wiele drużyn
grających w silnych ligach w Niemczech, na Węgrzech i w Danii. Firma SELECT jest również dostawcą piłek dla drużyn narodowych: Czech, Islandii, Portugalii, Chile i Turcji,
a od ponad 50 lat jest preferowaną marką piłek dla reprezentacji Danii.

SPONSORSHIPS IN THE WORLD OF HANDBALL

VA I CT HR ILO EP NE AD  BN AÓ LI OC NA MR AE ND OEF



Official ball in the best league
ELITESERIEN

NORWAY

Official ball of the national teams
DENMARK

Official ball in the best league 
ASOBAL - SPAIN 

Official ball in the best 2 leagues (men & women)
Official ball of the national teams

TURKEY 

Official ball supplier to the National Handball 
Federation Men & Women’s teams.

Official ball for all handball tournaments.
PORTUGAL

Official balls in the best leagues
LFH & LNH - FRANCE

Official ball in the best league 
SLOVENIA

Official ball in the best league
HSF - FAROE ISLANDS

Official ball in the best league 
PGNIG SUPERLIGA

POLAND

Official ball in the best league
Official ball of the national teams

CZECH REPUBLIC

Official ball of the national teams
AUSTRIA

Official ball in the best women’s league
Official ball of the national teams 

LITHUANIA

Official ball in the best league
Official ball of the national teams (men & women)

ICELAND

OFFICIAL 
MATCH BALLS

Official ball in the best league 
BUNDESLIGA - GERMANY

Official ball in the best league
HANDBALL SUPER LEAGUE

RUSSIA



PU PO-
WIERZCHNIA
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ZERO-WING 
DĘTKA

WENTYL 
DOUBLE LOCK

5

6

PIANKA

3

PIŁKI SZYTE RĘCZNIE 
- PRIORYTETOWA 
JAKOŚĆ
Szyta ręcznie piłka ręczna SELECT składa się z sześciu
podstawowych elementów:
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3

2

6

2

2



360 STOPNI PERFEKCJI 
Cechami wspólnymi wszystkich naszych piłek są wysoka jakość wykonania 
i niezwykła wytrzymałość.  Piłka ręczna o optymalnej krągłości składa się 
z 32 paneli tworzonych przez 12 pięciokątów i 20 sześciokątów. 32 panele 
są ze sobą zszyte za pomocą 540 podwójnych szwów oraz 60 szwów na-
rożnikowych zakończonych (cecha spotykana tylko w produktach SELECT) 
podwójnym węzłem. Taka piłka charakteryzuje się wyższą trwałością. 

Pod kolorową warstwą wierzchnią naszych piłek z rodziny Pro i Club znaj-
duje się pęcherz Zero-Wing wykonany z naturalnego lateksu o wysokiej 
wydajności. Koncepcja ta została opracowana w celu zapewnienia możli-
wie największej krągłości nie tylko piłki, ale również pęcherza. W naszych 
piłkach ręcznych stosujemy wyłącznie pęcherze lateksowe z wbudowanym 
punktem równowagi umieszczonym po przeciwnej stronie względem otwo-
ru wentyla. To — w połączeniu z systemem Zero-Wing — sprawia, że piłka 
jest doskonale wyważona i charakteryzuje się bardzo żwawym odbiciem. 

Aby zapewnić piłce stabilność i krągłość, 32 panele są podszyte kilkoma 
warstwami materiału tekstylnego. Poszycie ułatwia uzyskanie odpowiedniej 
miękkości i masy piłki. 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na miękkość piłki jest w rze-
czywistości warstwa pianki neoprenowej umieszczonej między poszyciem 
a warstwą skóry syntetycznej. Pianka zachowuje miękkość i elastyczność 
przez wiele meczy. 

Skóra syntetyczna stosowana w naszych piłkach ręcznych zawiera warstwę 
zewnętrzną z poliuretanu o dobrej przyczepności oraz warstwę wewnętrz-
ną z nietkanych włókien poliestrowych. Oprócz tego specjalne nitki włókien 
są rozmieszczone na krzyż, co zapewnia odporność i stabilność materiału. 
Dzięki temu piłka gwarantuje znakomity chwyt, optymalną stabilność i do-
skonałą wytrzymałość. 

Wysoka jakość to fundamentalna cecha produktów marki SELECT. Z tego 
względu każda piłka jest poddawana rygorystycznym testom w naszych pla-
cówkach produkcyjnych w Pakistanie. Są tam testowane pod kątem jakości 
i dokładności szwów, powierzchni, krągłości, obwodu, masy, zatrzymywania 
powietrza i kolorowego nadruku. Również pęcherze są pompowane w celu 
weryfikacji wyważenia. 

Nasza piłka ULTIMATE jest oferowana z trzyletnią gwarancją na szwy i krą-
głość. Wszystkie pozostałe piłki są oferowane z gwarancją dwuletnią.

Rozmiar Obwód

00 41-43 cm.

0 46-48 cm.

1 50-52 cm.

2 54-56 cm.

3 58-60 cm.



1

5

6

4

4

PIŁKA DUAL BONDED 
- PASJA RZEMIOSŁA 
Piłka ręczna SELECT Dual Bonded składa się siedmiu 
podstawowych elementów:

2 3
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WENTYL 
DOUBLE LOCK
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PU PO-
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PIŁKA DUAL BONDED ZAPEWNIAJĄCA 
MIĘKKI DOTYK I LEPSZĄ KRĄGŁOŚĆ 
Metoda podwójnego łączenia wyróżnia się tym, że 32 panele piłki są  
najpierw zszywane ze sobą, a następnie sklejane na krawędziach. 

Piłka ta zbudowana jest z zewnętrznej osłony z poliuretanu powlekanego 
2-milimetrową pianką. Następnie pomiędzy osłoną a wewnętrzną dętką 
umieszczona jest dodatkowa, 3-milimetrowa warstwa pianki. Krawędzie 
paneli pokrywane są 3-milimetrową warstwą kleju i zszywane ręcznie lub 
maszynowo. 

Klej na krawędziach wiąże po umieszczeniu w gorącej formie, sprawiając,  
że szwy stają się niewidoczne i uszczelnione, a połączenia 32 paneli — 
niewyczuwalne w dotyku. Dzięki temu piłka staje się jeszcze bardziej 
okrągła. Do produkcji naszej piłki ręcznej COMBO DB zastosowano metodę 
DB. W tej piłce zastosowano wzmocniony pęcherz SR, który charakte- 
ryzuje się doskonałą szczelnością poprawiającą stabilność i zapewnia-
jącą kontrolowane odbicie. Połączenie tych materiałów i metody produkcji 
tworzy w efekcie piłkę ręczną o nadzwyczajnej miękkości, udoskonalonym 
chwycie i krągłości.

Specjalny klej 3D 
wydrukowany na 
krawędzi jeszcze 
przed szyciem

0-10 mm od 
krawędzi do 
środka



PIERWSZA NA
ŚWIECIE  
INTELIGENTNA  
PIŁKA DO PIŁKI 
RĘCZNEJ 

powered by

INTELIGENTNY CZUJNIK DO  
AUTOMATYCZNEGO POMIARU WYDAJNOŚCI:
■ Wykrywanie rzutów  
■ Wykrywanie podań

■ Prędkość rzutu 
■ Prędkość podania
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PIŁKA ULTIMATE iBALL WYPOSAŻONA WE WBUDOWANY UKŁAD
SCALONY, KTÓRY W CZASIE RZECZYWISTYM ZBIERA I PRZESYŁA DANE 
SELECT prezentuje pierwszą na świecie inteligentną piłkę do piłki ręcznej, 
Ultimate iBall, wyposażoną we wbudowany układ scalony, który w czasie 
rzeczywistym zbiera i przesyła dane. Premiera piłki ręcznej odbędzie się 
podczas turnieju VELUX EHF FINAL4 2018. To pierwsze ważne wydarzenie 
sportowe w Europie, na którym nowa technologia będzie dokładnie śledzić 
prędkość piłki, wykrywać moment i miejsce oddania rzutu oraz jeszcze 
bardziej przybliżać fanów do serca gry.

Piłka SELECT Ultimate iBall oraz oferowane przez nią nowe możliwości  
pozwolą jeszcze lepiej dostrzec umiejętności graczy oraz znacznie zwiększą 
zaangażowanie fanów w grę. 

TECHNOLOGIA iBALL 

Widzowie mogą obserwować prędkość piłki oraz odległość od bramki w 
przypadku każdego rzutu oddanego podczas meczu. 

Rozmieszczenie miejsc oddania rzutu całego zespołu lub konkretnego 
gracza będzie wyświetlane podczas transmisji telewizyjnych i cyfrowych. 

Będzie także można sprawdzić miejsce, w którym rzucona piłka wpada 
do bramki, co pozwoli ilustrować strategie zdobywania bramek. Wszystkie  
informacje będą automatycznie wykrywane, a następnie przesyłane w  
czasie rzeczywistym do nadawców telewizyjnych i cyfrowych

Photo: Uros Hocevar
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ULTIMATE
Mecze na absolutnie najwyższym poziomie. 

• Doskonała piłka meczowa z wyjątkowo trwałej skóry syntetycznej. 
• Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce  

Zero-Wing. 
• Dzięki zastosowaniu specjalnej pianki Shark Skin Foam piłka jest w dotyku 

bardzo miękka i doskonale leży w dłoni. 
• Piłka jest lekka i żywa. 
• Stale pozostaje w niezachwianej równowadze, bez nieprzewidywalnych 

odbić.  

Nr. Art. 161x8xx062 ROZM 3-2  Style no. 200013

PIŁKI RĘCZNE SERIA PRO

ULTIMATE PGNIG SUPERLIGA
Mecze na absolutnie najwyższym poziomie. 

• Doskonała piłka meczowa z wyjątkowo trwałej skóry syntetycznej.
• Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce         

Zero-Wing.
• Dzięki zastosowaniu specjalnej pianki Shark Skin Foam piłka jest w dotyku 

bardzo miękka i doskonale leży w dłoni.
• Piłka jest lekka i żywa.
• Stale pozostaje 

Nr. Art. ? ROZM 3-2  Style no. ?
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ULTIMATE EURO 2020 REPLICA
•  Model Replika dla oficjalna piłka meczowa do Men’s EHF EURO 2020.
•  Wykonana jest z miekkiej i wytrzymałej skóry syntetycznej i pecherza 

Zero-Wing wewnatrz piłki, które zapewniaja jej optymalna kragłosc.
•  Doskonale lezy w dłoni – z klejem, czy bez. 
•  Piłka jest szyta recznie. EHF APPROVED. 

Nr. Art. 357x8xx920 ROZM 3-2-1-0  Style no. 221048
Will be supplied from September 2019.

ULTIMATE EURO 2020
• Oficjalna piłka meczowa do Men’s EHF EURO 2020.
•  Jest wykonana z wyjatkowo wytrzymałej syntetycznej skóry. 
•  Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza dętce Zero-Wing. Dzięki zas-

tosowaniu specjalnej pianki Shark Skin Foam piłka jest w dotyku bardzo 
miękka i doskonale leży w dłoni. 

•  Piłka jest lekka i żywa. Stale pozostaje w niezachwianej równowadze, 
beznieprzewidywalnych odbić. 

•  Piłka jest szyta ręcznie. EHF APPROVED.

Nr. Art. 351x8xx919 ROZM 3-2  Style no. 201030
Will be supplied from September 2019.

Turniej EHF EURO 2020 mężczyzn  
odbędzie się w dniach od 10 do 26 
stycznia 2020 r. To pierwszy turniej, w 
którym wezmą udział 24 zespoły oraz 
który będzie rozgrywany w trzech różnych 
krajach: Szwecji, Austrii i Norwegii.  

Te mistrzostwa to kluczowy moment 
w dalszym rozwoju europejskiej piłki 
ręcznej. Z dumą przedstawiamy naszą 
oficjalną piłkę meczową — Ultimate 
EURO 2020. 

SELECT to oficjalny partner EHF, który 
dostarcza piłki meczowe na wszystkie  
turnieje federacji — od Ligi Mistrzów 
EHF po mistrzostwa europy EHF EURO.
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ULTIMATE CHAMPIONS LEAGUE MEN
• Mecze na absolutnie najwyższym poziomie. 
• Oficjalna piłka meczowa do Men’s VELUX EHF Champions League jest 

wykonana z wyjatkowo wytrzymałej syntetycznej skóry. 
• Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce  

Zero-Wing. 
• Dzięki zastosowaniu specjalnej pianki Shark Skin Foam piłka jest w dotyku 

bardzo miękka i doskonale leży w dłoni. 
• Piłka jest lekka i żywa. 
• Stale pozostaje w niezachwianej równowadze, bez nieprzewidywalnych 

odbić.  

Nr. Art. 161x8xx923 ROZM 3-2   Style no. 200019
Model 2018 (małe zdjęcie) będzie dostępny do 01.06.2019.

Gwiazdy najbardziej prestiżowych europejskich zawodów w piłce 
ręcznej używają do gry znakomitej piłki meczowej marki SELECT.

W ramach umowy z Europejską Federacją Piłki Ręcznej, EHF, 
 firma SELECT dostarcza piłki meczowe na wszystkie najważnie-
jsze rozgrywki, również na mecze Ligi Mistrzów VELUX EHF,  
Kobiecej Ligi Mistrzów EHF, Pucharu EHF Kobiet i Mężczyzn oraz 
Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Kobiet i Mężczyzn.

Każdego roku na kolejne rozgrywki Ligi Mistrzów EHF prezen-
towany będzie nowy, dynamiczny projekt piłki. Współpraca ta  
otwiera możliwości dla innowacyjnego rozwoju produktu w 
dziedzinie piłki ręcznej w ciągu najbliższych lat.

OFICJALNE PIŁKI 
LIGI MISTRZÓW 
EHF 

Photo: Uros Hocevar
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ULTIMATE REPLICA CL MEN
• Trening klubowy. 
• Model Replika oficjalnej piłki meczowej dla Men’s VELUX EHF Champions  

League wykonana jest z miękkiej i wytrzymałej skóry syntetycznej i 
opatentowanego pęcherza Zero-Wing wewnątrz piłki, które zapewniają jej 
optymalną krągłość. 

• Doskonale leży w dłoni – z klejem, czy bez. 

Nr. Art. 167x8xx923 ROZM 3-2-1-0 Style no. 220024 
Model 2018 (małe zdjęcie) będzie dostępny do 01.06.2019.

ULTIMATE REPLICA CL WOMEN
• Trening klubowy. 
• Model Replika oficjalnej piłki meczowej dla WOMEN’S EHF Champions  

League wykonana jest z miękkiej i wytrzymałej skóry syntetycznej i 
opatentowanego pęcherza Zero-Wing wewnątrz piłki, które zapewniają jej 
optymalną krągłość. 

• Doskonale leży w dłoni – z klejem, czy bez.   

Nr. Art. 167x8xx925 ROZM 2-1-0 Style no. 220024 
Model 2018 (małe zdjęcie) będzie dostępny do 01.06.2019.

PIŁKI RĘCZNE SERIA PRO & KLUB

ULTIMATE CHAMPIONS LEAGUE WOMEN
• Mecze na absolutnie najwyższym poziomie. 
• Oficjalna piłka meczowa do WOMEN’S EHF Champions League jest 

wykonana z wyjatkowo  wytrzymałej syntetycznej skóry. 
• Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce  

Zero-Wing. 
• Dzięki zastosowaniu specjalnej pianki Shark Skin Foam piłka jest w dotyku 

bardzo miękka i doskonale leży w dłoni. 
• Piłka jest lekka i żywa. 
• Stale pozostaje w niezachwianej równowadze, bez nieprzewidywalnych 

odbić.  

Nr. Art. 1611854925 ROZM 2   Style no. 200019
Model 2018 (małe zdjęcie) będzie dostępny do 01.06.2019.
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SCORPIO
• Popularna piłka ręczna wykonana z bardzo miękkiej i wytrzymałej skóry 

syntetycznej 
• Nowa konstrukcja z 4 mm pianki gwarantującej lepszy chwyt i miękkość
• Pęcherz Zero-Wing umieszczony wewnątrz piłki zapewniający optymalną 

krągłość 
• Piłka świetnie leży w dłoni — zarówno z żywicą, jak i bez niej 
• Szyta ręcznie, z atestem EHF  

Nr. Art. 161x8xx224 ROZM 3-2 Style no. 11001413500

MATCH SOFT
• Mecze klubowe i treningi klubowe. 
• Ekskluzywna meczowo-treningowa piłka z miękkiej i trwałej syntetycznej 

skóry. 
• Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce  

Zero-Wing. 
• Piłka doskonale leży w dłoni – z klejem, czy bez. 
• Piłka jest szyta ręcznie. 
• Model z certifikatem IHF będzie dostępny do wyczerpania zapasów 

magazynowych.  

Nr. Art. 162x8xx335 ROZM 3-2-1 Style no. 11002413600

COMBO DB
• Mecze klubowe i treningi klubowe. 
• Nowo opracowana piłka ręczna z podwójnie łączonymi panelami – za 

pomocą szycia i klejenia.
• Dodatkowo umieszczone podkładki pomiędzy dętką SR a osłoną z  

poliuretanu zapewniają udoskonalony chwyt piłki i niezrównaną miękkość.   

Nr. Art. 164x8xx226 ROZM 3-2-1-0   Style no. 11002414100

PIŁKI RĘCZNE SERIA KLUB
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MAXI
GRIP
SELECT MAXI GRIP charak-
teryzuje się wyjątkową, przy-
czepną powierzchnią, którą 
uzyskano bez zastosowania 
żywicy. 

Zapewnia to doskonały chwyt 
całej powierzchni piłki oraz  
zmniejsza nakład pracy wyma-
gany do czyszczenia podłogi 
po meczu. To dwa najważniej-
sze wymogi stawiane przez 
trenerów i piłkarzy w każdej 
grupie wiekowej. 

Powierzchnia piłki MAXI GRIP 
jest lepka przy chwytaniu piłki, 
ale po jej wypuszczeniu ręce 
pozostają czyste, bez śladów 
kleju.
 
MAXI GRIP pozwala dzieciom, 
juniorom oraz graczom w ha-
lach, w których stosowanie 
żywicy jest zabronione, ko-
rzystać z piłek o przyczepnej 
powierzchni — to przełom w 
treningu juniorów oraz w roz-
grywaniu meczów.

MAXI GRIP
• Trening klubowy.
• Nowo opracowana piła ręczna dla młodzieży z wyjątkowo lepką pow-

ierzchnią, zapewniającą doskonały uchwyt wokół piłki bez potrzeby 
stosowania żywicy. 

• Powierzchnia jest lepka przy chwytaniu piłki, lecz po jej wypuszczeniu 
ręce pozostają czyste, bez śladów kleju, a piłka nie pozostawia śladów na 
dłoniach ani na podłożu w obiektach sportowych. 

• Pod osłoną piłki znajdują się dobrze znane i wysoko cenione właściwości 
charakterystyczne dla marki SELECT. 

• Piłka jest wykonana z miękkiego i wytrzymałego elastomeru HPU, a po 
starciu się kleistej powłoki zawodnik wciąż dysponuje wysokiej jakości 
piłką ręczną. 

• Testowana przez firmę SGS – nie zawiera substancji szkodliwych. 

Nr. Art. 163x6xx252 ROZM 3-2-1-0  Style no. 11002427900
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SOLERA
• Popularna piłka ręczna wykonana z bardzo miękkiej i wytrzymałej skóry 

syntetycznej 
• Nowa konstrukcja z 4 mm pianki gwarantującej lepszy chwyt i miękkość
• Pęcherz Zero-Wing umieszczony wewnątrz piłki zapewniający optymalną 

krągłość 
• Piłka świetnie leży w dłoni — zarówno z żywicą, jak i bez niej 
• Szyta ręcznie, z atestem EHF+A25:B32A19A25:B31A25:A25:B27 

Nr. Art. 163x8xx992 ROZM 3-2-1-0 Style no. 210021
Model 2018 (małe zdjęcie) będzie dostępny do 01.06.2019.      

SOLERA
• Popularna piłka treningowa z bardzo miękkiej i trwałej syntetycznej skóry.
• Nowa konstrukcja gwarantująca niesamowitą miękkość i lepszy chwyt.
• Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce  

Zero-Wing.
• Piłka doskonale leży w dłoni – z klejem, czy bez.  

Nr. Art. 163x8xx994 ROZM 3-2-1-0 Style no. 210021
Model 2018 (małe zdjęcie) będzie dostępny do 01.06.2019.      

PIŁKI RĘCZNE / MAXI GRIP

MAXI REGRIP
• Wydłuża czas lepkości piłki ręcznej MAXI GRIP. 
• Doskonała chwytność bez zastosowania kleju. 
• Nie pozostawia śladów kleju na rękach ani na podłodze. 
• Dodatkowe filmy instruktażowe można znaleźć na stronie  

select-sport.com

Nr. Art. 7690600000 200 ml Style no. 840013 
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CIRCUIT 500
• Trening rzutów i poprawa chwytów. 
• Ciężka, masywna piłka treningowa do wzmacniania mięśni palców i 

rehabilitacji po kontuzjach. 
• Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce  

Zero-Wing.  

Nr. Art. 2622858080 ROZM 3 (800 gr.) Style no. 240009
Nr. Art. 2621854050 ROZM 2 (500 gr.)  Style no. 240009
Nr. Art. 2620850045 ROZM 1 (450 gr.)  Style no. 240009
Model 2018 (małe zdjęcie) będzie dostępny do 01.06.2019.     

MUNDO
• Trening klubowy. 
• Wszechstronna piłka z wytrzymałej skóry syntetycznej ze specjalną dętką 

Zero-Wing wewnątrz dla idealnej krągłości. 
• Piłka zapewnia udoskonalony miękki chwyt i świetnie leży w dłoni – 

zarówno z żywicą, jak i bez niej.n 

Nr. Art. 166x8xx996 ROZM 3-2-1-0 Style no. 11002413800

MUNDO
• Trening klubowy. 
• Wszechstronna piłka z wytrzymałej skóry syntetycznej ze specjalną dętką 

Zero-Wing wewnątrz dla idealnej krągłości.
• Piłka zapewnia udoskonalony miękki chwyt i świetnie leży w dłoni – 

zarówno z żywicą, jak i bez niej.

Nr. Art. 166x8xx446 ROZM 3-2-1-0 Style no. 11002413800
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GOALCHA STREET HANDBALL
• Wytrzymała piłka do gry na każdej nawierzchni
• Wytrzymała piłka ręczna do gry na każdym rodzaju podłoża.
• Wyjątkowo miękka i umożliwiająca łatwe ściskanie.
• Nie powoduje bólu podczas chwytania i daje się rzucać nawet najmnie-

jszymi dłońmi, więc w zabawie może brać udział każdy.
• Piłka nie nadaje się do kozłowania, więc konieczne jest częste oddawanie 

rzutów i wspólna gra – tak jak w nowoczesnych rozgrywkach piłki ręcznej.
• Obwód: 42 cm., 47 cm.
• www.streethandball.org - www.goalcha.com
• Obwód: 42 cm., 47 cm. 

Nr. Art. 16909xx444  Style no. 240006

LIGHT GRIPPY
• Piłka dla dzieci i młodzieży z bardzo lekkiej i miękkiej syntetycznej skóry.
• Nowa konstrukcja gwarantująca niesamowitą miękkość i lepszy chwyt.
• Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza dętce Zero-Wing.
• Piłka doskonale leży w dłoni.
• Piłka jest szyta ręcznie.

Nr. Art. 16907xx565 ROZM 1-0-00 Style no. 230008

TORNEO
• Piłka treningowa wykonana z bardzo miękkiej i wytrzymałej skóry synte-

tycznej 
• Niezrównana miękkość i dobry chwyt
• Pęcherz Zero-Wing umieszczony wewnątrz piłki zapewniający optymalną 

krągłość 
• Piłka świetnie leży w dłoni — zarówno z żywicą, jak i bez niej 
• Szyta ręcznie, z atestem EHF  

Nr. Art. 169x8xx222 ROZM 3-2-1-0 Style no. 230009
Model będzie dostępny od 01.06.2019

PIŁKI RĘCZNE SERIA KLUB
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75PIŁKI RĘCZNE SERIA SOFT

KIDS SOFT HANDBALL
• Gry i zabawy.
• Miękka piłka gumowa dla dzieci i młodszych 

graczy. 
• Piłka ma dobrą chwytliwość i łatwo się nią rzuca. 
• Wykonana jest z bezpiecznego materiału.

Nr. Art. 2770250222 ROZM 1
Style no. 250016
Nr. Art. 2770147444 ROZM 0 
Style no. 250016
Nr. Art. 2770044666 ROZM 00 
Style no. 250016 
 

DUO SOFT
• Gry i zabawy.
• Miękka gumowa piłka ręczna dla dzieci i młodzieży. 
• Piłka ma dobrą chwytliwość i łatwo się nią rzuca. 
• Wykonana jest z bezpiecznego materiału. 

Nr. Art. 2722950555 ROZM 1
Style no. 250009
Nr. Art. 2722xxx666 ROZM 0-00
Style no. 250009 

TRIO SOFT
• Gry i zabawy – idealna w treningu bramkarza.
• Trójwarstwowa gumowa piłka ręczna dla 

dzieci i młodzieży. 
• Bardzo miękka piłka o dobrej  

chwytliwości. 
• Znakomicie nadaje się również do treningów 

bramkarskich, gdyż jest stosunkowo łagodna 
w kontakcie z twarzą. 

• Wykonana z bezpiecznego materiału.

Nr. Art. 2732547777 ROZM 0
Style no. 11008004000 

PLAY SUPER 16
• Gry i zabawy – idealna w treningu bramkarza.
• Piłka piankowa z powierzchnią poliuretanową. 
• Znakomicie nadaje się również do treningów 

bramkarskich, gdyż jest stosunkowo łagodna w 
kontakcie z twarzą. 

• Wykonana z bezpiecznego materiału.

Nr. Art. 2351600000 ROZM 48 cm.
Style no. 11515108500 

DUO SOFT BEACH
• Gry i zabawy na plaży lub w ogrodzie.
• Miękka gumowa piłka ręczna do gry na piasku lub 

murawie. 
• Doskonała zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
• Wykonana z bezpiecznego materiału.

Nr. Art. 2723758666 ROZM 3
Style no. 250013
Nr. Art. 2723654444 ROZM 2  
Style no. 250013

KIDS IV
• Gry i zabawy.
• Wykonana wg specjalnego projektu 

przeznaczona dla dzieci piłka ręczna z 
utwardzanej pianki. 

• Doskonała do nauki. Miękka, lekka i trwała. 
• Wykonana z bezpiecznego materiału. 

Nr. Art. 2371400525 ROZM 47 cm.
Style no. 250020
Nr. Art. 2371500424 ROZM 42 cm.
Style no. 250020

UNO SOFT II
• Gry i zabawy – idealna w treningu bramkarza
• Miękka gumowa piłka ręczna dla młodszych dzieci
• Doskonała na pierwszą piłkę ręczną dla dziecka, gdyż 

rzut nią nie wymaga dużej siły
• Znakomicie nadaje się również do treningów bram-

karskich, gdyż jest stosunkowo łagodna w kontakcie 
z twarzą

• Nowa, ulepszona powierzchnia dla lepszej przyczep-
ności

• Wykonana z bezpiecznego materiału

Nr. Art. 2712647222 ROZM 0
Style no. 250022 (blue) Nr. Art. 2712645555 
ROZM 00
Style no. 250022 (yellow)
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PROFCARE KLEJ
• Żywica o silnych właściwościach przyczepnych opracowana specjalnie do piłek ręcznych SELECT. 
• Żywica ma konsystencję kremu i zapewnia bardziej miękką i dłuższą przyczepność piłki. 
• Gwarantuje bardzo dobry chwyt i uczucie, że piłka nie ześlizguje się z dłoni. 
• Żywica ta jest dużo łatwiejsza w stosowaniu i usuwaniu niż inne rodzaje, a ponadto powoduje 

znacznie mniejsze zabrudzenia. 
• Żywica Profcare jest hipoalergiczna. 
• Jest ona chętnie stosowana przez największych klubów sportowych i reprezentacji narodowych. 
• Posiada pozytywną opinię i jest zalecana przez Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej. 
• Specjalistyczny preparat do czyszczenia podłóg oferuje firma Lundtek - www.lundtek.dk

Nr. Art. 7021000000 100 ml. Style no. 840001
Nr. Art. 7026000000 200 ml.  Style no. 840001
Nr. Art. 7031000000 500 ml.  Style no. 840001

ZMYWACZ KLEJU 
W PŁYNIE
• Efektywne usuwanie kleju.

Nr. Art. 7690000000 100 ml.
Style no. 37662024000

SELECT KLEJ
• Żywica o silnych właściwościach przyczepnych opracowana specjalnie do 

piłek ręcznych SELECT. 
• Ta żywica klei mocniej i szybciej niż Profcare klej i nadaje się zwłaszcza do 

twardszych piłek. 
• Używany na najwyższym poziomie. 
• Posiada atest Międzynarodowego Związku Piłki Ręcznej (IHF).

Nr. Art. 7620000000 100 ml. Style no. 840006 
Nr. Art. 7630000000 500 ml. Style no. 840006 

RESIN SPRAY
• Tradycyjny klej do piłek ręcznych  

- w sprayu.

Nr. Art. 7610000000 100 ml. 
Style no. 37662023700 

ZMYWACZ KLEJU
• Efektywne usuwanie wszystkich typów klejów. 
• Łagodny dla rąk. 
• Kremowa konsystencja.

Nr. Art. 7690275410 500 ml. 
Style no. 37662092000 

PŁYN DO USUWANIA 
PLAM Z KLEJU
• Opracowany specjalnie do usuwania z  

odzieży plam z kleju. 
• Bardzo skuteczny środek. 
• Usuwa tylko klej, nie odbarwiając odzieży  

ani nie usuwając z niej nadruków.  
• Nadaje się również do piłek ręcznych. 

Nr. Art. 7690300000 1000 ml. 
Style no. 37662088700

PREPARAT DO CZYSZCZENIA 
PIŁEK RĘCZNYCH
• Nowy i innowacyjny żel do czyszczenia wszystkich rodzajów piłek ręcznych z żywicy. 
• Piłka nie ulega uszkodzeniom podczas czyszczenia. 
• Czysta piłka nie pozostawia czarnych śladów na podłodze, co ułatwia pracę personelowi 

hali. 
• Instrukcja zastosowania: Nałożyć żel na piłkę. 
• Po upływie dwóch do pięciu godzin, w zależności od ilości żywicy, spłukać piłkę ciepłą 

wodą, aby zmyć zabrudzenia.

Nr. Art. 7690400000 100 ml. Style no. 840011
Nr. Art. 7690500000 500 ml. Style no. 840011

KLEJ
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POZOSTAŁE PIŁKI
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KIDS VOLLEY
• Trening wewnątrz pomieszczeń.
• Piłka jest lżejsza o 100 g od zwykłych piłek 

siatkowych, ma jednak rozmiar zgodny z 
oficjalnym, co umożliwia owocny rozwój 
umiejętności. 

• Wykonana z miękkiej pianki EVA.

Nr. Art. 2144600205 ROZM 4   
Style no. 11511150700

AMERICAN FOOTBALL
• Treningi i mecze.
• Amerykańska piłka nożna z syntetycznej 

skóry. 
• Oficjalny rozmiar.
• ROZM Senior (5) 

Nr. Art. 2290800666 ROZM 5 (Senior)
Style no. 11513202200   

POZOSTAŁE PIŁKI

PRO SMASH VOLLEY
• Trening wewnątrz pomieszczeń
• Właściwości: Piłka siatkowa w oficjalnym 

rozmiarze. 
• Przeznaczona do treningów lub zajęć w 

szkole. 
• Wykonana z miękkiego i estetycznego  

poliuretanowego mikrowłókna.

Nr. Art. 2144500525 ROZM 4
Style no. 11511150600 

AMERICAN FOOTBALL
• Treningi i mecze. 
• Amerykańska gumowa piłka nożna. 
• Oficjalny rozmiar.
• ROZM Senior (5), Junior (3)

Nr. Art. 229xx00666 ROZM 5-3
Style no. 11513202300

BEACH VOLLEY
• Gry i zabawy na plaży.  
• Piłka siatkowa wykonana z miękkiego i  

niewchłaniającego wody materiału o  
teksturze Carbonium.

Nr. Art. 2144800206 ROZM 4 
Style no. 400007

STREET BASKET
• Przeznaczenie: Trening wewnątrz i na 

zewnątrz
• Właściwości: Tradycyjna piłka do koszykówki 

wykonana z wytrzymałej gumy.

Nr. Art. 205x700610 ROZM 7-6-5  
Style no. 11512202100 
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FOAM TENNIS BALLS
• Mini tenis.
• Piankowe piłeczki wykonane z lekkiego i 

miękkiego materiału. 
• Rozmiary 9 i 12 mogą być używane do gry  

w mini-tennis.

Nr. Art. 2350900555 ROZM 9 (27 cm.)
Style no. 430008
Nr. Art. 2351200555 ROZM 12 (36 cm.)
Style no. 430008

PLAY BALLS
• Gry i zabawy. 
• Piłki piankowe ze skóry poliuretanowej. 
• Bezpieczne dla otoczenia, doskonale  

nadają się dla dzieci.  

Nr. Art. 2350700666 ROZM 7 (21 cm.) 

Style no. 430005
Nr. Art. 2350900666 ROZM 9 (27 cm.)

Style no. 430005
Nr. Art. 2351500666 ROZM 15 (46 cm.)

Style no. 430005
Nr. Art. 2351800666 ROZM 18 (54 cm.)

Style no. 430005
Nr. Art. 2352100666 ROZM 21 (65 cm.)
Style no. 430005
 

BOOMERANG BALL
• Gumowa piłka na sznurku. 
• Owiń sznurek wokół nadgarstka. 
• Rzucaj piłką, a dzięki sznurkowi będzie ona wracać 

tak, abyś mógł ją chwycić tą samą ręką.
• Obwód: 20 cm.

Nr. Art. 8321000000  
Style no. 430030

• 1. szt.
• Dostępna do 01.04.2019 lub do wyczerpania 

zapasów
 
Nr. Art. 8321000444  
Style no. 11515255400

BOOMERANG BALL 2018

POZOSTAŁE PIŁKI
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Katrine Veje
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 62310xx111    62310xx222 62310xx777 62310xx999 62310xx444 62310xx010 62310xx525 62310xx020 62310xx666 62310xx333 

BRAZIL KOSZULKI 
PIŁKARSKIE
• 100% mikropoliester
• Płaskie szwy typu flatlock z podwójnie   

przeszywanym kołnierzykiem
• System odprowadzania wilgoci
• Szybkoschnąca, oddychająca i lekka tkanina
• Wygoda i trwałość

Nr. Art.: 62310xxxxx
Style no. 22021401500 ROZM S-M-L-XL-XXL
Style no. 22021401600 ROZM 6/8-10/12-14/16

BRAZIL SPODENKI PIŁKARSKIE
• 100% mikropoliester
•  Wąskie i długie
• System odprowadzania wilgoci
• Szybkoschnąca, oddychająca i lekka tkanina
• Wygoda i trwałość
•  Z wewnętrznymi majtkami
Nr. Art.: 62312xxxxx
Style no. 22020401700 ROZM S-M-L-XL-XXL
Style no. 22020401800 ROZM 6-8-10-12-14

62312xx111 62312xx222 62312xx191 62312xx252 62312xx999 62312xx010 62312xx444 62312xx020  62312xx333           62312xx000 

BRAZIL – ODZIEŻ MECZOWA I TRENINGOWA

CLUB SKARPETOGETRY
• Nogawka/cholewka z 95% nylonu i 5% nitki elastycznej
• Stopa z 85% bawełny i 15% nylonu 
• Mocne i wygodne

Style no. 650027 ROZM 28-32  
Style no. 650027 ROZM 33-36
Style no. 650027 ROZM 37-41  
Style no. 650027 ROZM 42-47

Black 65529xx111
White 65529xx000
Navy 65529xx999

Blue 65529xx222
Lightblue 65529xx777
Green 65529xx444

Yellow 65529xx555
Red 65529xx333

ELITE SKARPETOGETRY
•  100% Nylon
•  Dodatkowe wzmocnienie w sekcji stopy. 
•  Dodatkowe wzmocnienie wokół kostki, zapewniające lepsze  

dopasowanie na nagolennikach.

Style no. 650031 ROZM 28-32
Style no. 650031 ROZM 33-36
Style no. 650031 ROZM 37-41
Style no. 650031 ROZM 42-47

 

Black 65530xx111
White 65530xx000

Blue 65530xx222
Green 65530xx444

Yellow 65530xx555
Red 65530xx333

SPORTS SOCK STRIPED
• Miękkie i wytrzymałe
• 43% bawełna, 27% polipropylen, 25% poliester, 5% nici elastyczne
• Krótki model

Black long 65507xx111
Black short 65506xx111

White long 65507xx000
White short 65506xx000

Style no. 650045 Long ROZM 32-35  
Style no. 650045 Long ROZM 36-40
Style no. 650045 Long ROZM 41-45
Style no. 650045 Long ROZM 46-48

Style no. 650041 Short ROZM 32-35   
Style no. 650041 Short ROZM 36-40
Style no. 650041 Short ROZM 41-45
Style no. 650041 Short ROZM 46-48



86 BRAZIL – ODZIEŻ MECZOWA I TRENINGOWA

BRAZIL SPODNIE TRENINGOWE
• 100% poliester French Terry
• Wykończenie odprowadzające wilgoć i przyjemna tkanina od 

wewnątrz
• Wąskie nogawki z suwakiem dł. 30 cm
• Idealne na trening

Nr. Art. 62331xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL
Style no. 22538402500
Nr. Art. 62331xxxxx ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 22538402600 

62331xx99962331xx111BRAZIL TRAINING JACKET
• 65% poliamid, 35% poliester
• Wiatro- i wodoodporna
• Podszewka siatkowa
• Ściągacz w części dolnej
• Stały kaptur

Nr. Art. 62350xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL
Style no. 22536472800
Nr. Art. 62350xxxxx ROZM 6/8-10/12-14/16
Style no. 22536472900 

62350xx111 62350xx999

BRAZIL BLUZA  
MECZOWA-ROZPINANA
•  100% poliester French Terry
•  Wykończenie odprowadzające wilgoć  

i przyjemna tkanina od wewnątrz
•  Sznurek ściągający na dole
•  Idealna na trening
•  Z otworem na kciuk

Nr. Art.: 62330xxxxx 
Style no. 22528402300 
ROZM S-M-L-XL-XXL
Style no. 22528402400 
ROZM 6/8-10/12-14/1662330xx111 62330xx222 62330xx333 62330xx999
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BRAZIL ALL-WEATHER 
JACKET
• 100% polyester
• Satynowe rękawy ułatwiają założenie kurtki
• Wiatro i wodoodporna
• Płaskie szwy
• Odczepiany kaptur

Nr. Art. 62351xxxxxx ROZM S-M- L- XL-XXL
Style no. 23536473000
Nr. Art. 62351xxxxx ROZM 6/8-10/12-14/16 
Style no. 23536473100 

62351xx111 62351xx222

BRAZIL PANTS
• 100% Dry Wick Polyester
• Szczotkowane wnętrze
• Wąskie nogawki

Nr. Art. 62336xxxxx 
ROZM S-M-L-XL-XXL
Style no. 22538472600
Nr. Art. 62336xxxxxx 
ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 22538472700

62336xx111 62336xx111 62336xx999 62336xx999

BRAZIL HANDBALL PANTS
• 60% bawełna, 40% poliester
• Miękkie i komfortowe
• Lekki i elastyczny
• Lekko zwężane nogawki 

Nr. Art. 62337xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL
Style no. 610022
Nr. Art. 62337xxxxx ROZM 6-8-10-12-14 
Style no. 610023 

62337xx111 62337xx111

BRAZIL ZIP JACKET 

• 100% Dry Wick Polyester
• Szczotkowane wnętrze
• Pełny zamek błyskawiczny
• Ściągacz w kołnierzu i na dole
• Dobre dopasowanie

Nr. Art. 62335xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL 
Style no. 22536472400
Nr. Art. 62335xxxxx ROZM 6/8-10/12-14/16
Style no. 22536472500 

62335xx111 62335xx222 62335xx333 62335xx999

BRAZIL – ODZIEŻ MECZOWA I TRENINGOWA

BRAZIL SPODNIE TYPU BERMUDY
•  100% poliester French Terry
•  Wykończenie odprowadzające wilgoć i przyjemna tkanina od 

wewnątrz
•  Kieszenie z suwakiem
•  Bez wewnętrznych slipów

Nr. Art.: 62340xxxxx 
Style no. 23034410200 ROZM S-M-L-XL-XXL

62340xx111 62340xx999
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ARGENTINA
PLAYER SHIRT S/S
• 100% mikropoliester - 140 g/m2

• Oddychająca koszulka do gry
• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot
• Żebrowane wykończenie kołnierza

Nr. Art. 62250xxxxx 
ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22021456700
Nr. Art. 62250xxxxx
ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 22021456800

ARGENTINA PLAYER SHORTS
• 100% mikropoliester - 140 g/m2

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot
• Z wewnętrznymi majtkami

Nr. Art. 62254xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22020467100
Nr. Art. 62254xxxxx ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 22020467200

62254xx151 62254xx010 62254xx999 62254xx111 62254xx444 62254xx191 62254xx252 62254xx000 62254xx333  62254xx222

62250xx111  62250xx222 62250xx777 62250xx999 62250xx444 62250xx000 62250xx515 62250xx020  62250xx525 62250xx010 62250xx666  62250xx333

ARGENTINA – ODZIEŻ MECZOWA I TRENINGOWA

CLUB SKARPETOGETRY
• Nogawka/cholewka z 95% nylonu i 5% nitki elastycznej
• Stopa z 85% bawełny i 15% nylonu 
• Mocne i wygodne

Style no. 650027 ROZM 28-32  
Style no. 650027 ROZM 33-36
Style no. 650027 ROZM 37-41  
Style no. 650027 ROZM 42-47

Black 65529xx111
White 65529xx000
Navy 65529xx999

Blue 65529xx222
Lightblue 65529xx777
Green 65529xx444

Yellow 65529xx555
Red 65529xx333

ELITE SKARPETOGETRY
•  100% Nylon
•  Dodatkowe wzmocnienie w sekcji stopy. 
•  Dodatkowe wzmocnienie wokół kostki, zapewniające lepsze  

dopasowanie na nagolennikach.

Style no. 650031 ROZM 28-32
Style no. 650031 ROZM 33-36
Style no. 650031 ROZM 37-41
Style no. 650031 ROZM 42-47

 

Black 65530xx111
White 65530xx000

Blue 65530xx222
Green 65530xx444

Yellow 65530xx555
Red 65530xx333

SPORTS SOCK STRIPED
• Miękkie i wytrzymałe
• 43% bawełna, 27% polipropylen, 25% poliester, 5% nici elastyczne
• Krótki model

Black long 65507xx111
Black short 65506xx111

White long 65507xx000
White short 65506xx000

Style no. 650045 Long ROZM 32-35  
Style no. 650045 Long ROZM 36-40
Style no. 650045 Long ROZM 41-45
Style no. 650045 Long ROZM 46-48

Style no. 650041 Short ROZM 32-35   
Style no. 650041 Short ROZM 36-40
Style no. 650041 Short ROZM 41-45
Style no. 650041 Short ROZM 46-48
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62252xx444 62252xx333 62252xx111 62252xx000 62252xx222 62252xx515

62260xx10162260xx202

ARGENTINA PLAYER 
SHIRT S/S STRIPED
• 100% mikropoliester - 140 g/m2

• Oddychająca koszulka do gry
• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot
• Żebrowane wykończenie kołnierza

Nr. Art. 62260xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22021467300
Nr. Art. 62260xxxxx ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 22021467400

62260xx303

ARGENTINA PLAYER SHIRT L/S
• 100% mikropoliester - 140 g/m2

• Koszulki z długim rękawem
• Oddychająca, szybkoschnąca i odprowadzająca pot
• Żebrowane wykończenie kołnierza i rękawów

Nr. Art. 62252xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22021456900
Nr. Art. 662252xxxxx ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 22021457000
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ARGENTINA
PLAYER SHIRT S/S
WOMEN
• 100% mikropoliester - 140 g/m2

• Oddychająca koszulka do gry
• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot
• Żebrowane wykończenie kołnierza

Nr. Art.: 62251xxxxx
ROZM XS-S-M-L-XL
Style no. 600027

62251xx111  62251xx222 62251xx999 62251xx444 62251xx000 62251xx525 62251xx010  62251xx333

ARGENTINA – ODZIEŻ MECZOWA I TRENINGOWA

ARGENTINA PLAYER 
SHORTS WOMEN
• 100% mikropoliester - 140 g/m2

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot
• Bez wewnętrznych majtek

Nr. Art. 62255xxxxx ROZM XS-S-M-L-XL
Style no. 22020469700

62255xx999 62255xx444 62255xx191 62255xx252 62255xx000 62255xx333 62255xx222         62255xx111

CLUB SKARPETOGETRY
• Nogawka/cholewka z 95% nylonu i 5% nitki elastycznej
• Stopa z 85% bawełny i 15% nylonu 
• Mocne i wygodne

Style no. 650027 ROZM 28-32  
Style no. 650027 ROZM 33-36
Style no. 650027 ROZM 37-41  
Style no. 650027 ROZM 42-47

Black 65529xx111
White 65529xx000
Navy 65529xx999

Blue 65529xx222
Lightblue 65529xx777
Green 65529xx444

Yellow 65529xx555
Red 65529xx333

ELITE SKARPETOGETRY
•  100% Nylon
•  Dodatkowe wzmocnienie w sekcji stopy. 
•  Dodatkowe wzmocnienie wokół kostki, zapewniające lepsze  

dopasowanie na nagolennikach.

Style no. 650031 ROZM 28-32
Style no. 650031 ROZM 33-36
Style no. 650031 ROZM 37-41
Style no. 650031 ROZM 42-47

 

Black 65530xx111
White 65530xx000

Blue 65530xx222
Green 65530xx444

Yellow 65530xx555
Red 65530xx333

SPORTS SOCK STRIPED
• Miękkie i wytrzymałe
• 43% bawełna, 27% polipropylen, 25% poliester, 5% nici elastyczne
• Krótki model

Black long 65507xx111
Black short 65506xx111

White long 65507xx000
White short 65506xx000

Style no. 650045 Long ROZM 32-35  
Style no. 650045 Long ROZM 36-40
Style no. 650045 Long ROZM 41-45
Style no. 650045 Long ROZM 46-48

Style no. 650041 Short ROZM 32-35   
Style no. 650041 Short ROZM 36-40
Style no. 650041 Short ROZM 41-45
Style no. 650041 Short ROZM 46-48
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ARGENTINA  
WINDBREAKER
• 100% poliester
• Gumowe ściągacze w dolnej części
• YKK zamek błyskawiczny
• Doskonały do treningu
• Odporna na wiatr i wilgoć

Nr. Art. 62280xx111 
ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22524468900
Nr. Art. 662280xx111
ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 22524469000

62280xx111

ARGENTINA – ODZIEŻ MECZOWA I TRENINGOWA

ARGENTINA 
ZIP JACKET 

• 100% poliester
• Gumowe ściągacze w dolnej części
• YKK zamek błyskawiczny
• Doskonały do treningu

Nr. Art. 62273xxxxx 
Siza S-M-L-XL-XXL-XXXL 
Style no. 22536468500 
Nr. Art. 62273xxxxx
ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 22536468600

62273xx111 62273xx222 62273xx333 62273xx999

ARGENTINA TRAINING 
SWEAT 1/2 ZIP 
• 100% poliester
• Gumowe ściągacze w dolnej części i w rękawach
• YKK zamek błyskawiczny
• Doskonały do treningu

Nr. Art. 62271xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22528468100 
Nr. Art. 62271xxxxx ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 22528468200

62271xx111 62271xx222 62271xx333 62271xx999

ARGENTINA  
TRAINING SWEAT
• 100% mikropoliester - 140 g/m2

• Gumowe ściągacze w dolnej części  
i w rękawach

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot
• Doskonały do treningu

Nr. Art. 62270xx111
ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22528467900
Nr. Art. 62270xx111
ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 2252846800062270xx111

ARGENTINA  
COACH JACKET
• Materiał zewnętrzny: 100% powlekany nylon, 

watowanie, z poliestrową podszewką
• Wygodny polarowy kołnierz
• Polarowe kieszenie i dolna część pleców
• YKK zamek błyskawiczny
• Przeciwwiatrowe mankiety

Nr. Art. 62282xx111
ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 23536469300
Nr. Art. 62282xx111
ROZM 12-14
Style no. 23536469400

62282xx111

ARGENTINA ALL-
WEATHER JACKET
• 100% powlekany nylon
• 100% poliestrowa podszewka 

siatkowa
• Gumowe ściągacze w dolnej części 

i w rękawach
• Wentylacja na plecach
• Wiatro- i wodoodporna 

Nr. Art. 62281xx111
ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 23536469100
Nr. Art. 62270xx111 
ROZM 8-10-12-14
Style no. 3536469200

62281xx111

ARGENTINA TRAINING 
KNICKERS
• 100% poliester
• Szybkoschnąca
• Doskonały do treningu

Nr. Art. 62290xxxxx 
ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22525469500
Nr. Art. 62290xxxxx
ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 2252546960062290xx99962290xx111
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62272xx999

62274xx111 62274xx111 62274xx999 62274xx999

ARGENTINA 
TRAINING PANTS
• 100% poliester
• Wąskie nogawki z zamkiem
• Z gumką w łydce
• Doskonały do treningu

Nr. Art. 62272xxxxx
ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 22538468400
Nr. Art. 62272xxxxx
ROZM XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22538468300

62272xx111

ARGENTINA – ODZIEŻ MECZOWA I TRENINGOWA

ARGENTINA PANTS
• 100% poliester
• Z zamkiem w nogach
• Doskonały do treningu

Nr. Art. 62274xxxxx ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 22538468800
Nr. Art. 62274xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22538468700
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ITALY KOSZULKI 
PIŁKARSKIE
• 100% poliester siateczkowy typu   

eye-let
• Odprowadzająca wilgoć i  

szybkoschnąca tkanina 
• Pozostawia skórę chłodną i suchą
• Nie przykleja się do ciała

Nr. Art. 62410xxxxx
ROZM S-M-L-XL-XXL
Style no. 22021403500
Nr. Art. 62410xxxxx
ROZM 6/8-10/12-14/16
Style no. 22021403600

ITALY SPODENKI 
PIŁKARSKIE
• 100% poliester siateczkowy typu 

eye-let
• Odprowadzająca wilgoć i szybko-

schnąca tkanina 
• Pozostawia skórę chłodną i suchą
• Nie przykleja się do ciała
•  Bez wewnętrznych slipów

Nr. Art. 62412xxxxx
ROZM S-M-L-XL-XXL
Style no. 22020403700
Nr. Art. 62412xxxxx
ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 22020403800

62410xx111 62410xx222 62410xx444 62410xx555 62410xx000 62410xx333

62412xx111 62412xx222 62412xx444 62412xx000 62412xx333

ITALY, MEXICO  – ODZIEŻ MECZOWA I TRENINGOWA

MEXICO BLUZA  
MECZOWA-
ROZPINANA
•  Bluza treningowa z funkcjonal-

nego materiału
• Ściągacz w części dolnej
•  100% poliester

Nr. Art. 62150xxxxx
ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22536269000

MEXICO SPODNIE 
TRENINGOWE
•  Spodnie treningowe z funkcjonalnego   

materiału
•  100% poliester
•  Elastyczny ściągacz i zamek błyskawiczny w 

dolnej części nogawek

Nr. Art. 62160xx111
ROZM S-M-L-XL-XXL
Style no. 22538269200
Nr. Art. 62160xx111
ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 22538269300

62150xx111 62150xx222 62150xx333

62160xx111

CLUB SKARPETOGETRY
• Nogawka/cholewka z 95% nylonu i 5% nitki elastycznej
• Stopa z 85% bawełny i 15% nylonu 
• Mocne i wygodne

Style no. 650027 ROZM 28-32  
Style no. 650027 ROZM 33-36
Style no. 650027 ROZM 37-41  
Style no. 650027 ROZM 42-47

Black 65529xx111
White 65529xx000
Navy 65529xx999

Blue 65529xx222
Lightblue 65529xx777
Green 65529xx444

Yellow 65529xx555
Red 65529xx333

ELITE SKARPETOGETRY
•  100% Nylon
•  Dodatkowe wzmocnienie w sekcji stopy. 
•  Dodatkowe wzmocnienie wokół kostki, zapewniające lepsze 

dopasowanie na nagolennikach.

Style no. 650031 ROZM 28-32
Style no. 650031 ROZM 33-36
Style no. 650031 ROZM 37-41
Style no. 650031 ROZM 42-47

 

Black 65530xx111
White 65530xx000

Blue 65530xx222
Green 65530xx444

Yellow 65530xx555
Red 65530xx333
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BRAZIL BLUZA BRAMKARSKA
• 100% mikropoliester
• Płaskie szwy typu flatlock z podwójnie przeszywanym kołnier-

zykiem
• System odprowadzania wilgoci
• Szybkoschnąca, oddychająca i lekka tkanina
• Wygoda i trwałość

Nr. Art. 62320xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL
Style no. 23033401900
Nr. Art. 62320xxxxx ROZM 6/8-10/12-14/16
Style no. 23033402000

MADRID SPODENKI  
DLA BRAMKARZA II
• Do piłki nożnej
• Wyprodukowana z materiału 100% poliester 
• Wysoka jakość
• Poduszki na biodrach 

Nr. Art. 62211xx111 ROZM S-M-L-XXL
Style no. 23034121200
Nr. Art. 62211xx111 ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 23034121300

62320xx444 62320xx666

62211xx111

BRAZIL SPODENKI 
DLA BRAMKARZA
• 100% mikropoliester
• Wąskie i długie
• System odprowadzania wilgoci
• Szybkoschnąca, oddychająca i lekka tkanina
• Wygoda i trwałość
•  Z wewnętrznymi majtkami

Nr. Art. 62321xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL
Style no. 23034402100
Nr. Art. 62321xxxxx ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 23034402200 

SKARPETOGETRY
• Nogawka/cholewka z 95% nylonu i 

5% nitki elastycznej
•  Stopa z 85% bawełny i 15% nylonu 
•  Mocne i wygodne

Style no. 650027 ROZM 28-32
Style no. 650027 ROZM 33-36
Style no. 650027 ROZM 37-41
Style no. 650027 ROZM 42-47

65529xx445 65529xx66662321xx444 62321xx666

ARGENTINA GOALKEEPER SHIRT
• 100% mikropoliester - 140 g/m2

• Oddychając bluza bramkarska
• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot
• Żebrowane wykończenie kołnierza i rękawów

Nr. Art. 62265xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL 
Style no. 23033467500
Nr. Art. 62265xxxxx ROZM 6-8-10-12-14
Style no. 23033467600

62265xx777 62265xx555
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TORINO HOODIE
• Tkanina French Terry wykonana w 

65% z bawełny i w 35% z poliestru. 
• Kieszeń typu „kangurka”. 

Marszczony dół i rękawy. 
• Kaptur ze sznurkami.

Nr. Art. 62530xxxxx
ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22527432900
Nr. Art. 62530xxxxx
ROZM 6-8-10-12-14 (only in grey)
Style no. 630027

TORINO ZIP HOODIE
• Tkanina French Terry wykonana 

w 65% z bawełny i w 35% z 
poliestru. 

• Kieszeń typu „kangurka”. 
Marszczony dół i rękawy. 

• Kaptur ze sznurkami.

Nr. Art. 62520xxxxx 
ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22527432800

TORINO ZIP 
HOODIE WOMEN
• Tkanina French Terry wykonana 

w 65% z bawełny i w 35% z 
poliestru. 

• Kieszeń typu „kangurka”. 
• Marszczony dół i rękawy. 
• Kaptur ze sznurkami.

Nr. Art. 62521xxxxx 
ROZM XS-S-M-L-XL
Style no. 22527433300

62530xx999 62530xx990 62530xx111

62520xx111 62520xx990 62520xx222 62520xx999 62520xx333

62521xx111 62521xx990 62521xx999
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TORINO SWEAT PANTS
• w 35% z poliestru. 
• Ukośne kieszenie boczne
• Kieszeń tylna.

Nr. Art. 62540xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22538433000

62540xx999 62540xx990 62540xx111

TORINO SWEAT PANTS WOMEN
• Tkanina French Terry wykonana w 65% z bawełny i  

w 35% z poliestru. 
• Ukośne kieszenie boczne
• Kieszeń tylna
• Krój zwykły
• Elastyczna talia z wiązaniem

Nr. Art. 62541xxxxx ROZM XS-S-M-L-XL
Style no. 22538433400

62541xx999 62541xx990 62541xx111 

TORINO SWEAT SHORTS WOMEN
• Tkanina French Terry wykonana w 65% z bawełny i  

w 35% z poliestru. Ukośne kieszenie boczne
• Kieszeń tylna
• Krój zwykły
• Elastyczna talia z wiązaniem 

Nr. Art. 62551xxxxx ROZM XS-S-M-L-XL
Style no. 22520433500

TORINO SWEAT SHORTS
• Tkanina French Terry wykonana w 65% z bawełny i  

w 35% z poliestru. 
• Ukośne kieszenie boczne
• Kieszeń tylna.

Nr. Art. 62550xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22520433100

62550xx999 62550xx990 62550xx111 62551xx999 62551xx990 62551xx111
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TORINO POLO 
T-SHIRT
• 60% bawełna piqué,  

40% poliester
• Klasyczne polo w wersji  

podstawowej
• Żebrowane wykończenie 

rękawów
• Doskonała jakość 
• 215 g/m2

Nr. Art. 62510xxxxx
ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 23528432700

62500xx111 62500xx990 62500xx999 62500xx000 62500xx333  62500xx222

62501xx111 62501xx990 62501xx999 62501xx000 62501xx333     

TORINO T-SHIRT
• Koszulka ze 60% bawełny,  

40% poliester
• Wysoka jakość 
• 165 g/m2

Nr. Art. 62500xxxxx 
ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 22528432600

TORINO T-SHIRT 
WOMEN
• Koszulka w 60% bawełna i  

40% poliester. 
• Krój damski z dekoltem w literę V. 
• Wysoka jakość 
• 165 g/m2

Nr. Art. 62501xxxxx 
ROZM XS-S-M-L-XL
Style no. 22528433200

62510xx111 62510xx990  62510xx999    62510xx000    62510xx333     62510xx222
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FIRENZE T-SHIRT II
• Wyprodukowana z materiału 100% poliestru
• Skóra pozostaje chłodna i sucha
• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot
• Nie przylepia się do skóry

Nr. Art. 62933xxxxx ROZM S-M-L-XL-XXL
Style no. 22528145000
Nr. Art. 62933xxxxx ROZM 4/6-6/8-10/12-14/16
Style no. 22528145100

CZAPKA Z TKANINY
• 95% akryl, 5% spandex
• Miękka i komfortowa czapka z tkaniny

Nr. Art. 6281300111 One ROZM
Style no. 650012

• Lekkie rękawice dla graczy
• Silikonowy nadruk na dłoniach gwarantujący 

dobry chwyt 
• 95% nylon, 5% spandex 

Nr. Art. 60100xx111 ROZM XS-S-M-L-XL-XXL
Style no. 650035

CHIEVO KAMIZELKA 
PUCHOWA
•  Zewnętrzny i wewnętrzny materiał w 100%  

z błyszczącego poliestru
•  Wypełnienie rozmieszczone w kanałach
•  Lekka i praktyczna
•  Gumowe ściągacze w dolnej części i w 

rękawach
•  Dwie kieszenie boczne z suwakiem 

Nr. Art. 62908xxxxx
ROZM S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Style no. 23526226300

62908xx111

62933xx222 62933xx111

INTER KURTKA  
PUCHOWA
• Materiał zewnętrzny i wewnętrzny 100% poliester 
• Z kapturem i ściągaczową podszewką
• Lekka i praktyczna
•  Gumowe ściągacze w dolnej części i w rękawach
•  Dwie kieszenie boczne z suwakiem

Nr. Art. 62901xxxxx ROZM XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 23536403900

62901xxxxx

KOMIN I CZAPKA
• Dwa w jednym: komin i czapka
• 100% mikropoliester.
• Logo Select wyhaftowane na zewnętrznej 

stronie. Elastyczny pasek do regulacji linii 
dekoltu i zamiany komina w czapkę.

• Szybkie schnięcie

Nr. Art. 6282100111
Style no. 650034   

OPASKI DO WŁOSÓW
• Opaski do włosów, 3-pak. Kolory: czarny, 

seledynowy i pomarańczowy. 65% nylon i 
35% gumka. Jeden rozmiar.

• Do przytrzymywania włosów podczas 
treningów.

• Silikon po wewnętrznej stronie, aby opaska 
nie zsuwała się z głowy. Małe logo SELECT 
po zewnętrznej stronie.

Nr. Art. 6977500000 One ROZM
Style no. 37764436700   

ODZIEŻ REKREACYJNA

LEKKIE RĘKAWICE DLA 
GRACZY
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Size chart (wymiary w centymetrach) Pomiary są orientacyjne. Zawsze zmierz produkt aby dopasować rozmiar.

MĘŻCZYŹNI XS S M L XL XXL XXXL

A Klatka 92 96 100 104 108 110 116

B Talia 77 82 87 92 97 102 107

C Biodra 94 98 102 106 112 116 120

D Długość 81 83 85 87 89 91 93

E Wzrost 172/174 176/178 180/182 184/186 188/190 192/194 196/198

KOBIETY XS S M L XL XXL

A Klatka 84 88 92 96 100 104

B Talia 68 72 76 80 84 88

C Biodra 96 100 104 108 112 116

D Długość 78 80 82 84 86 88

E Wzrost 158/162 162/166 166/170 170/174 174/178 178/180

DZIECI 6 years 8 years 10 years 12 years 14 years

A Klatka 58/60 64/66 69/71 75/77 84/86

B Talia 56/58 58/60 61/63 66/68 69/71

C Biodra 64/66 68/70 75/77 81/83 89/91

D Długość 52/54 58/60 64/66 70/72 77/79

E Wzrost 116/122 122/128 140/146 146/152 164/170

A

B

C

D

E
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DZIECI I MĘŻCZYŹNI KOBIETY

BRAZIL PLAYER SHIRT S/S

ARGENTINA PLAYER SHIRT L/S

ARGENTINA PLAYER SHORTS ARGENTINA PLAYER SHORTS WOMEN

GOALKEEPER CLOTHING

BRAZIL PLAYER SHORTS

BRAZIL
TRAINING SWEAT

ARGENTINA
TRAINING SWEAT

BRAZIL
ZIP JACKET

BRAZIL
BERMUDA
SHORTSBRAZIL PANTS BRAZIL TRAINING PANTS

BRAZIL TRAINING JACKET BRAZIL ALL-WEATHER JACKET

ARGENTINA PLAYER SHIRT S/S STRIPED

ARGENTINA
ZIP JACKET

ARGENTINA 
TRAINING

SWEAT

ARGENTINA
TRAINING
KNICKERSARGENTINA PANTS ARGENTINA TRAINING PANTS

ARGENTINA
COACH JACKET

ARGENTINA
WINDBREAKER

ARGENTINA
ALL-WEATHER JACKET

ARGENTINA PLAYER SHIRT S/S WOMEN

BRAZIL GOALKEEPER SHIRT

BRAZIL GOALKEEPER SHORTS

ARGENTINA GOALKEEPER SHIRT

MADRID GOALKEEPER SHORTS II

BRAZIL HANDBALL PANTS

ARGENTINA PLAYER SHIRT S/S



KOBIETY

ITALY PLAYER SHORTS

LEISUREWEAR

ITALY PLAYER SHIRT S/S

TORINO T-SHIRT

TORINO POLO T-SHIRT

TORINO T-SHIRT WOMEN

INTER PADDED JACKET

NECK WARMER II HAT

PLAYER GLOVES II

CHIEVO PADDED VEST

ITALY TORINO
DZIECI I DOROŚLI MĘŻCZYŹNI

TORINO SWEAT SHORTS TORINO SWEAT SHORTS WOMEN

TORINO
ZIP HOODIE WOMEN

TORINO
ZIP HOODIE

TORINO SWEAT PANTS TORINO SWEAT PANTS WOMEN

TORINO
HOODIE
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ODDYCHAJĄ-
CY MATERIAŁ

1

NATRYSKIWANY 
TERMICZNIE 

GUMOWY WZÓR

4

ELASTYCZNA 
WKŁADKA

2

ANATOMICZNE 
DZIEŁO SZTUKI 
Dzięki systemowi Anatomical Fit rękawice udało się zaprojektować z lekkim zgięciem 
dopasowanym do naturalnej pozycji chwytnej dłoni. Gwarantują w ten sposób kom-
fort, elastyczność i dopasowanie ruchu rękawicy do szybkości palców dłoni.

Najwyższy model 88 PRO GRIP wyposażono w elastyczną wkładkę między palcem 
wskazującym a kciukiem, która zapewnia optymalną swobodę ruchu. Grzbiet dłoni 
pokryto 3 mm warstwą tłoczonego miękkiego lateksu, połączoną z natryskiwanym 
termicznie gumowym wzorem. Dzięki temu rękawica jest bardziej miękka i giętka niż 
kiedykolwiek wcześniej. Szeroki pasek nadgarstkowy zapewnia poczucie stabilności i 
ochrony nadgarstka.

Najważniejszą kwestią jest jednak oczywiście dłoń. Lateks NOVA Grip 3 mm gwaran-
tuje doskonały chwyt w każdej pogodzie.

SPERSONALIZUJ SWOJE RĘKAWICE

Wszystkie rękawice z naszego asortymentu posiadają
miejsce na nazwisko na szerokim, lateksowym pasku.
Skontaktuj się z miejscowym dystrybutorem, aby  
dowiedzieć się więcej na ten temat.

LATEKS NOVA 
GRIP

3

1

2

3

5

4

5



Technologia latex
Lateks Flexion
Wytrzymały lateks opracowany z myślą o ręka-
wicach dla juniorów. Sprawdza się w każdej po-
godzie.

Lateks New Basic
Wytrzymały lateks o znakomitym chwycie, 
sprawdzający się w każdej pogodzie — zarówno 
podczas treningu, jak i meczu.

Lateks New Softy
Miękki i wytrzymały lateks, który sprawdza się 
w każdej pogodzie. W celu uzyskania najlepszej 
możliwej przyczepności zalecane jest wstępne 
zmoczeni.

Lateks Dura Grip
Miękki i wytrzymały lateks do każdych warunków 
pogodowych. Lateks jest bardzo odporny i od-
powiedni zarówno na treningi, jak i mecze.

Lateks Dura Pro
Mocny i wytrzymały lateks przeznaczony spec-
jalnie na nawierzchnie ze sztuczną trawą.

Elite Super Soft
Wysokiej jakości lateks do meczy na szczeblu 
profesjonalnym. Rękawica gwarantuje doskonały 
chwyt bez względu na pogodę.

Lateks Super Soft
Bardzo miękki i wytrzymały lateks do profesjon-
alnych rękawic meczowych. Zapewnia dobry 
chwyt i optymalny kontakt z piłką. Sprawdza się 
znakomicie w każdej pogodzie.

Lateks Ultra Pro
Miękki i wytrzymały lateks opracowany specjal-
nie z myślą o naszych najlepszych rękawicach 
juniorskich, które łączą w sobie odporność i 
znakomity chwyt. Sprawdza się w każdej po-
godzie.

Lateks Nova Grip
Lateks zapewniający najwyższą wydajność. Ide-
alny do profesjonalnych rękawic. W porównaniu 
do lateksu innego typu zapewnia dobry chwyt 
zarówno w suchych, jak i mokrych warunkach 
pogodowych.

Lateks Elite Soft
Ten bardzo wydajny lateks zapewnia dobry chwyt i 
doskonały kontakt z piłką bez względu na pogodę.

Technologia rękawicy 
 
System Anatomic Fit
Zapewnia prawidłowe dopasowanie dzięki 
zaprojektowaniu rękawicy zgodnie z naturalną 
pozycją chwytną dłoni.

Punch Zone
Strefa uderzenia wykonana z materiału anty-
poślizgowego zwiększa siłę i ogranicza efekt 
rotowania piłki.

Szeroki pasek nadgarstkowy
Wyjątkowo szeroki pasek wokół nadgarstka 
zapewniający lepsze podparcie i wygodę.

Komfort
Siateczka na wewnętrznej części palców 
zapewniająca odpowiednią cyrkulację powietrza.

Elastyczność
Formowana wtryskowo struktura pajęczyny 
zapewnia uczucie lekkości i zwiększa elas-
tyczność

Ochrona
Mocowane na stałe szyny 
Wzmacniają konstrukcję i chronią palc.

Lateks na czubkach palców
Zapewnia stabilność i ochronę przed  
uderzeniami.

Negative Cut
Krój Negative Cut ze szwami wewnętrznymi
Popularny krój, który przypomina krój Flat Cut. 
Rękawice tego typu mają również wzmocnie-
nia między częścią wewnętrzną i zewnętrzną. 
Wzmocnienia rękawicy 88 również są wyko-
nane z lateksu, co gwarantuje doskonałą przy-
czepność rękawicy do piłki. Krój Negative Cut 
zapewnia lepsze dopasowanie — palce są 
utrzymywane na miejscu, co gwarantuje opty-
malną chwytność piłki. Jest to krój najchętniej 
wybierany przez profesjonalistów.

Hyla Cut
Łączy najlepsze właściwości kroju zaokrąglo-
nego i płaskiego. Lateks otacza końcówkę 
każdego palca, gwarantując doskonałe do-
pasowanie, i połączony jest z płasko uszytą 
częścią dłoniową, co zapewnia palcom większy 
komfort i przewiewność. Wyjątkowe połączenie 
dopasowania i miękkości tkaniny pozwala 
użytkownikowi korzystać z zalet zaokrąglonego 
kroju rękawicy wokół palców z elastycznością 
zapewnianą przez krój płaski.

Flat Cut
Tradycyjny krój rękawic typu Flat Palm 
zapewnia większą powierzchnię styku i elas-
tyczność ruchów. Ten typ rękawicy charaktery-
zuje się zwykle luźniejszym dopasowaniem niż 
wiele innych krojów i zapewnia więcej miejsca 
na palce. Krój Flat Cut to najpopularniejszy wy-
bór dla osób szukających rękawic chroniących 
palce. 

Typy kroju

Rękawica rozmiar
Zmierz długość dłoni jak pokazano na obrazku i 
dopasuj do odpowiedniego rozmiaru podanego
w tabeli.

ROZMIAR

0 13 cm.

1 13.5 cm.

2 14 cm.

3 15 cm.

4 15.5 cm.

5 16 cm.

6 16.5 cm.

7 17 cm.

8 18 cm.

8.5 18.5 cm.

9 19 cm.

9.5 19.5 cm.

10 20 cm.

10.5 20.5 cm.

11 21 cm.

11.5 21.5 cm.

12 22 cm.
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ELITE TRAINING / MATCH TRAINING

93 ELITE

90 FLEXI PRO

88 PRO GRIP

77 SUPER GRIP

78 PROTECTION

56 W
INTHER

55 EXTRA FORCE

88 KIDS

34 PROTECTION

33 ALLROUND

33 FUTSAL 

22  FLEXI GRIP

04 KIDS PROTECTION

03 YOUTH

KRÓJ

Negative Cut    

Flat Cut        

Hyla cut  

OCHRONA

Mocowane na stałe szyny wzmacniają konstrukcję i 
chronią palce   

Gumowe profilowanie na palcach zapewnia stabilność i 
ochronę przed uderzeniami  

Lateks na czubkach palców zapewnia stabilność i chroni 
przed uderzeniami        

STREFA
UDERZENIA Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz siłę i precyzję              

DOPASOWANIE
System Anatomical Fit zapewnia prawidłowe dopasowan-
ie dzięki zaprojektowaniu rękawicy zgodnie z naturalną 
pozycją chwytną dłoni

             

NADGARSTEK

Elastyczny pasek neoprenowy gwarantuje ścisłe i pewne 
dopasowanie  

Wyjątkowo szeroki pasek wokół nadgarstka gwarantuje 
lepsze podparcie i wygodę.           

Rękawice bez paska z poszerzoną strefą chwytu 

WENTYLACJA Siateczka na wewnętrznej części palców zapewnia od-
powiednią cyrkulację powietrza         

ELASTYCZNOŚĆ

Formowana wtryskowo struktura pajęczyny zapewnia 
uczucie lekkości i zwiększa elastyczność      

Otwarte końce palców gwarantują optymalną kontrolę nad 
piłką 

KCIUK Oplot od dłoni do wierzchniej części ręki maksymalizuje 
obszar chwytu  

CIEPŁO Wyściółka z polaru i neoprenu zapewnia dodatkowe ciepło 
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ELITE

90 FLEXI PRO
• Lateks Nova Grip 3 mm gwarantuje doskonały 

chwyt bez względu na pogodę. 
• Gumowe profilowanie na palcach zapewnia 

stabilność i ochronę przed uderzeniami.
• Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz siłę 

i precyzję.
• Siateczka na wewnętrznej części palców 

zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.
• System Anatomical Fit zapewnia prawidłowe 

dopasowanie dzięki zaprojektowaniu rękawicy 
zgodnie z naturalną pozycją chwytną dłoni. 

• Rękawice bez paska z poszerzoną strefą 
chwytu.

Nr. Art. 60190xx141
ROZM 8-8½-9-9½-10-10½-11-12   
Style no. 500039

NEGATIVE CUT

93 ELITE
• Lateks Elite Soft 4 mm zapewnia dobry chwyt 

i doskonały kontakt z piłką.
• Gumowe profilowanie na palcach zapewnia  

stabilność i ochronę przed uderzeniami.
• - Oplot od dłoni do wierzchniej części ręki maksy-

malizuje obszar chwytu.
• Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz siłę 

i precyzję.
• System Anatomical Fit zapewnia prawidłowe 

dopasowanie dzięki zaprojektowaniu rękawicy 
zgodnie z naturalną pozycją chwytną dłoni. 

• Wykonane w technologii Airprene wnętrze 
zapewnia wysoki komfort, elastyczność i mini-
malne wchłanianie wody.

• Szeroki, elastyczny pasek na nadgarstku gwaran-
tuje doskonałe podparcie i dopasowanie.

Nr. Art. 60193xx161
ROZM 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12  
Style no. 500040

HYLA CUT

NEGATIVE CUT

RĘKAWICE BRAMKARSKIE

88 PRO GRIP
• Lateks Nova Grip 3 mm gwarantuje doskonały 

chwyt bez względu na pogodę. 
• Gumowe profilowanie na palcach zapewnia 

stabilność i ochronę przed uderzeniami.
• Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz siłę 

i precyzję.
• Siateczka na wewnętrznej części palców 

zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.
• System Anatomical Fit zapewnia prawidłowe 

dopasowanie dzięki zaprojektowaniu rękawicy 
zgodnie z naturalną pozycją chwytną dłoni. 

• Rękawice bez paska z poszerzoną strefą 
chwytu

Nr. Art. 60188xx020
ROZM 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12   
Style no. 500041

77 SUPER GRIP
• Lateks Super Soft 4 mm gwarantuje 

doskonały chwyt bez względu na pogodę. 
• Lateks na czubkach palców zapewnia 

stabilność i chroni przed uderzeniami.
• System Anatomical Fit zapewnia praw-

idłowe dopasowanie dzięki zaprojektowaniu 
rękawicy zgodnie z naturalną pozycją 
chwytną dłoni.

• Formowana wtryskowo struktura pajęczyny 
zapewnia uczucie lekkości i zwiększa 
elastyczność.

• Szeroki pasek lateksowy zapewnia pod-
parcie nadgarstka oraz możliwość szybkiej, 
łatwej i skutecznej regulacji.

Nr. Art. 60177xx151
ROZM 7-8-8½-9-9½-10-10½-11       
Style no. 500042

HYLA CUT

ELITE

ELITE

ELITE
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56 WINTER
• Szary lateks Dura Pro 3 mm — przeznaczony  

specjalnie na nawierzchnie ze sztuczną trawą.
• Wyściółka z polaru i neoprenu zapewnia  

dodatkowe ciepło.
• Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz siłę i  

precyzję.
• Siateczka na wewnętrznej części palców zapewnia 

odpowiednią cyrkulację powietrza.
• System Anatomical Fit zapewnia prawidłowe dopa-

sowanie dzięki zaprojektowaniu rękawicy zgodnie 
z naturalną pozycją chwytną dłoni.

• Formowana wtryskowo struktura pajęczyny 
zapewnia uczucie lekkości i zwiększa elastyczność.

•  Szeroki pasek lateksowy zapewnia podparcie nad-
garstka oraz możliwość szybkiej, łatwej i skutecznej 
regulacji.

Nr. Art. 60156xx301 
ROZM 7-8-8½-9-9½-10-10½-11 
Style no. 500045

FLAT CUT 

55 EXTRA FORCE
FLAT CUT

•  Lateks Dura Grip 3 mm zapewnia dobry chwyt 
i wytrzymałość.

• Lateks na czubkach palców zapewnia  
stabilność i chroni przed uderzeniami.

• Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz siłę 
i precyzję.

• Siateczka na wewnętrznej części palców 
zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.

• System Anatomical Fit zapewnia prawidłowe 
dopasowanie dzięki zaprojektowaniu rękawicy 
zgodnie z naturalną pozycją chwytną dłoni.

• Formowana wtryskowo struktura pajęczyny 
zapewnia uczucie lekkości i zwiększa elas-
tyczność.

• Szeroki pasek lateksowy zapewnia podparcie 
nadgarstka oraz możliwość szybkiej, łatwej 
i skutecznej regulacji.

Nr. Art. 60155xx205
ROZM 7-8-8½-9-9½-10-10½-11  
Style no. 500044

78 PROTECTION
• Lateks Super Soft 3 mm zapewnia dobry chwyt 

i wytrzymałość. 
• Mocowane na stałe szyny wzmacniają konstrukcję 

i chronią palce.
• Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz siłę i pre-

cyzję.
• System Anatomical Fit zapewnia prawidłowe dopa-

sowanie dzięki zaprojektowaniu rękawicy zgodnie 
z naturalną pozycją chwytną dłoni.

• Formowana wtryskowo struktura pajęczyny 
zapewnia uczucie lekkości i zwiększa elastyczność.

• Szeroki pasek lateksowy zapewnia podparcie nad-
garstka oraz możliwość szybkiej, łatwej i skutecznej 
regulacji.

Nr. Art. 60178xx252 
ROZM 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12    
Style no. 500043

FLAT CUT - PROTECTION

88 KIDS
• Lateks Ultra Pro 3 mm gwarantuje 

doskonały chwyt bez względu na pogodę.
• Lateks na czubkach palców zapewnia 

stabilność i chroni przed uderzeniami. 
• Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz 

siłę i precyzję. 
• System Anatomical Fit zapewnia praw-

idłowe dopasowanie dzięki zaprojektowa-
niu rękawicy zgodnie z naturalną pozycją 
chwytną dłoni. 

• Wyjątkowo szeroki pasek wokół nadgarst-
ka gwarantuje lepsze podparcie i wygodę.

Nr. Art. 60288xx020 
ROZM 3-4-5-6-7  
Style no. 500048

KIDS - FLAT CUT

ELITE

TRAINING / MATCH

TRAINING / MATCH

TRAINING / MATCH
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22 FLEXI GRIP
• Lateks New Softy 3 mm gwarantuje doskonały 

chwyt bez względu na pogodę.
• Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz siłę 

i precyzję.
• Siateczka na wewnętrznej części palców 

zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.
• System Anatomical Fit zapewnia prawidłowe 

dopasowanie dzięki zaprojektowaniu rękawicy 
zgodnie z naturalną pozycją chwytną dłoni.

• Szeroki pasek zapewnia podparcie nadgarstka 
oraz możliwość szybkiej, łatwej i skutecznej 
regulacji.

Nr. Art. 60122xx210
ROZM 5-6-7-8-9-10-11    
Style no. 500052

FLAT CUT

34 PROTECTION
•  Lateks Dura Grip 3 mm zapewnia dobry chwyt 

i wytrzymałość. 
•  Mocowane na stałe szyny wzmacniają kon-

strukcję i chronią palce.
•  Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz siłę 

i precyzję.
• Siateczka na wewnętrznej części palców 

zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.
•  System Anatomical Fit zapewnia prawidłowe 

dopasowanie dzięki zaprojektowaniu rękawicy 
zgodnie z naturalną pozycją chwytną dłoni.

•  Szeroki pasek lateksowy zapewnia podparcie 
nadgarstka oraz możliwość szybkiej, łatwej 
i skutecznej regulacji.

Nr. Art. 60134xx620
ROZM 5-6-7-8-8½-9-9½-10-11 
Style no. 500046

FLAT CUT - PROTECTION

33 ALROUND
• Lateks Dura Grip 3 mm zapewnia dobry chwyt 

i wytrzymałość. 
• Mocowane na stałe szyny wzmacniają kon-

strukcję i chronią palce.
• Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz siłę 

i precyzję.
• Siateczka na wewnętrznej części palców 

zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.
• System Anatomical Fit zapewnia prawidłowe 

dopasowanie dzięki zaprojektowaniu rękawicy 
zgodnie z naturalną pozycją chwytną dłoni.

• Szeroki pasek lateksowy zapewnia podparcie 
nadgarstka oraz możliwość szybkiej, łatwej 
i skutecznej regulacji.

Nr. Art. 60133xx161
ROZM 5-6-7-8-8½-9-9½-10-11 
Style no. 500047

NEGATIVE CUT

33 FUTSAL LIGA
• Lateks New Basic 3 mm zapewnia dobry uchwyt 

i wytrzymałość.
• Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz siłę 

i precyzję.
• System Anatomical Fit zapewnia prawidłowe 

dopasowanie dzięki zaprojektowaniu rękawicy 
zgodnie z naturalną pozycją chwytną dłoni.

• Otwarte końce palców gwarantują optymalną 
kontrolę nad piłką. 

• Szeroki pasek lateksowy zapewnia podparcie 
nadgarstka oraz możliwość szybkiej, łatwej 
i skutecznej regulacji.

Nr. Art. 60933xx161
ROZM 5-6-7-8-9-10-11    
Style no. 500051

NEGATIVE CUT

TRAINING

TRAINING TRAINING

TRAINING
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03 YOUTH
• Lateks Flexion 3 mm gwarantuje doskonały 

chwyt bez względu na pogodę.
• Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz siłę 

i precyzję.
• Siateczka na wewnętrznej części palców 

zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza.
• System Anatomical Fit zapewnia prawidłowe 

dopasowanie dzięki zaprojektowaniu rękawicy 
zgodnie z naturalną pozycją chwytną dłoni.

• Wyjątkowo szeroki pasek wokół nadgarstka 
gwarantuje lepsze podparcie i wygodę.

Nr. Art. 60103xx151
ROZM 0-1-2-3-4-5-6  
Style no. 500049

KIDS - FLAT CUT

04 KIDS PROTECTION
• Lateks New Basic 3 mm zapewnia dobry 

uchwyt i wytrzymałość.
• Mocowane na stałe szyny wzmacniają kon-

strukcję i chronią palce.
• Strefa uderzenia zwiększa komfort oraz siłę 

i precyzję.
• System Anatomical Fit zapewnia prawidłowe 

dopasowanie dzięki zaprojektowaniu rękawicy 
zgodnie z naturalną pozycją chwytną dłoni.

• Wyjątkowo szeroki pasek wokół nadgarstka 
gwarantuje lepsze podparcie i wygodę.

Nr. Art. 60104xx240   
ROZM 0-1-2-3-4-5-6-7  
Style no. 500050

FLAT CUT - PROTECTION

TRAINING

TRAINING

NAGOLENNIKI
I OBUWIE

PIŁKARSKIE
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HIGH SAFE
• Klasyczna szyna na nogi. 
• Elastyczna z mocnymi wkładkami polipropylenowymi 

zapewniającymi efektywną ochronę. 
• Ekstra ochrona kostki i zamknięcie typu Velcro.

Nr. Art. 64730xx212 ROZM XXS, XS, S, M, L
Style no. 850015

STANDARD
• Lekkiej wagi szyna na nogi ze skorupą i pianką EVA. 
• Podwójne zamknięcie typu Velcro sprawia, że szyna 

umieszczona jest doskonale.

Nr. Art. 64760xx252 ROZM S, M, L
Style no. 851003

PAS DO NAGOLENNIKA
• Eleganckie i proste rozwiązanie 

zamiast taśmy. 
• Utrzymuje nagolennik na miejscu.

Nr. Art. 7790200111 One Size
Style no. 37764094000



SPORTS
SUPPORTS



THE FUTURE OF
COMPRESSION SUPPORT

Widoczne, zielone oznaczenie na stronie 
zewnętrznej ułatwia prawidłowe zakładanie i 
ustawienie wewnętrznej struktury silikonowej 
we właściwym miejscu.

OUTSIDE

Wewnętrzna powłoka silikonowa o teksturze 
zapewniającej dobrą przyczepność oraz 
działanie kinezjologiczne.

INSIDE

OCHRONA BEZ 
KOMPROMISÓW 
Opaski sportowe PROFCARE spełnią potrzeby każdego — zarówno  
sportowca zawodowego, jak i amatora. 

Elastyczna seria podstawowych opasek służy do uciskania niewielkich 
urazów, a bogaty asortyment opasek neoprenowych pomaga zapobiegać 
urazom, zapewniając odpowiednie ogrzewanie i podparcie, a także  
łagodząc ból wywoływany przez stare urazy. 

Nasze ochraniacze neoprenowe są wykonane w prostym, funkcjonalnym 
stylu i oferują znakomitą jakość. Specjalnie zaprojektowany kształt  
natychmiast dopasowuje się do anatomii ciała, a seria składa się z produk-
tów do stosowania na całym ciele, w tym na kostkę, łydkę, kolano, biodro, 
pachwinę, łokieć i ramię. Opaski neoprenowe PROFCARE stosowane są 
przez ogromną liczbę piłkarzy ręcznych i klubów grających na najwyższym 
światowym szczeblu. 

Ponadto opracowano innowacyjną serię opasek zapewniających działanie 
kinezjologiczne i kompresyjne, którą dodano do tej kategorii.  Wielu zawod-
ników piłki ręcznej na świecie już teraz korzysta z opasek kompresyjnych 
PROFCARE, a zalety naszych innowacyjnych produktów odkrywa wielu  
innych sportowców takich dyscyplin, jak badminton, koszykówka, tenis czy 
golf.
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6610 RĘKAWKI KOMPRESYJNE
• Specjalistyczna technologia rękawków 

kompresyjnych uszytych w 82% z 
poliamidu i w 18% ze spandexu.

• Gwarantujący „przyczepność”, 
silikonowy wzór po wewnętrznej 
stronie rękawa działa kinezjologicznie 
i stymuluje przepływ krwi, zwiększając 
siłę ramienia i ułatwiając regenerację 
zarówno podczas, jak i po treningu lub 
meczu. 

• Rozciągliwość we wszystkich kierunk-
ach daje większą mobilność i komfort.

• Praktyczne ułatwienie podczas gry w 
ciepłych halach, ponieważ pot nie spły-
wa na dłoń i nie ogranicza przyczepnoś-
ci piłki ręcznej. 

• Opracowane w bliskiej współpracy z 
norweskim reprezentantem kadry naro-
dowej, Hårvardem Tvedtenem.  
2 szt. w zestawie.

Nr. Art. 56610xx111 Black 
Nr. Art. 56610xx000 White

Nr. Art. 56610xx333 Red 
Nr. Art. 56610xx222 Blue 
Style no. 66669205300
ROZM XS, S, M, L, XL

6150 OPASKA  
KOMPRESYJNA NA ŁYDKĘ
• Wykonana z 82% poliamidu i 18% Spandexu. 
• „Chwytliwy” wzór silikonowy po wewnętrznej stronie o 

działaniu kinezjologicznym. 
• Poprawia przepływ krwi i zapewnia więcej energii w 

nodze oraz lepszą regenerację podczas treningów i 
meczów oraz po ich zakończeniu. 

• Rozciągliwy w cztery strony materiał zapewnia swo-
bodę ruchów i wygodę. 

Nr. Art. 56150xx111 Black (dostępne w zestawie)
Nr. Art. 56150xx000 White (dostępne w zestawie) 

Style no. 66676259900 ROZM XS, S, M, L, XL

6350 OPASKA 
KOMPRESYJNA NA UDO
• Wykonana z 82% poliamidu i 18% Spandexu. 
• „Chwytliwy” wzór silikonowy po wewnętrznej stronie o 

działaniu kinezjologicznym. 
• Poprawia przepływ krwi i zapewnia więcej energii w 

nodze oraz lepszą regenerację podczas treningów i 
meczów oraz po ich zakończeniu. 

• Rozciągliwość we wszystkich kierunkach daje większą 
mobilność i komfort.

Nr. Art. 56350xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL   
Style no. 66670259800

6407 SPODENKI  
KOMPRESYJNE
• Wykonana z 82% poliamidu i 18% Spandexu. 
• „Chwytliwy” wzór silikonowy po wewnętrznej stronie o 

działaniu kinezjologicznym. 
• Poprawia przepływ krwi i zapewnia więcej energii oraz 

lepszą regenerację podczas treningów i meczów oraz po 
ich zakończeniu. 

• Rozciągliwość we wszystkich kierunkach daje większą 
mobilność i komfort. 

Nr. Art. 56407xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66677291300

6650 OCHRANIACZ STAWU 
ŁOKCIOWEGO
• Wykonana z 82% poliamidu i 18% Spandexu. 
• 3-punktowa amortyzująca poduszka EVA z warstwą 

zewnętrzną wykonaną z Armotec zapewnia optymalną 
ochronę i swobodę ruchów. 

• „Chwytliwy” wzór silikonowy po wewnętrznej stronie o 
działaniu kinezjologicznym. 

• Poprawia przepływ krwi i zapewnia więcej energii w 
ramieniu oraz lepszą regenerację podczas treningów i 
meczów oraz po ich zakończeniu. 

• Praktyczne ułatwienie podczas gry w ciepłych halach, 
ponieważ pot nie spływa na dłoń i nie ogranicza przy-
czepności piłki ręcznej. 

Nr. Art. 56650xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL  
Style no. 66669259700

6252 OPASKA 
KOMPRESYJNA NA KOLANO
• Wykonana z 82% poliamidu i 18% Spandexu. 
• „Chwytliwy” wzór silikonowy po wewnętrznej stronie o 

działaniu kinezjologicznym. 
• Poprawia przepływ krwi i zapewnia więcej energii oraz 

lepszą regenerację podczas treningów i meczów oraz 
po ich zakończeniu. 

• Rozciągliwość we wszystkich kierunkach daje większą 
mobilność i komfort.  

Nr. Art. 56252xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66671291200

6651 OCHRANIACZ STAWU 
ŁOKCIOWEGO - MŁODZIEŻ
• Wykonana z 82% poliamidu i 18% Spandexu. 
• Lekki, z amortyzującą poduszką Hyper Foam z warstwą 

zewnętrzną wykonaną z Armotec zapewnia optymalną 
ochronę i swobodę ruchów.

• „Chwytliwy” wzór silikonowy po wewnętrznej stronie o 
działaniu kinezjologicznym. 

• Poprawia przepływ krwi i zapewnia więcej energii w 
ramieniu oraz lepszą regenerację podczas treningów i 
meczów oraz po ich zakończeniu. 

• Materiał jest lekki i rozciąga się w cztery strony, co 
zapewnia większą swobodę ruchów i wygodę. 

• Praktyczne ułatwienie podczas gry w ciepłych halach, 
ponieważ pot nie spływa na dłoń i nie ogranicza przy-
czepności piłki ręcznej. 

Nr. Art. 56651xx111 ROZM S/M, L/XL
Style no. 66669291100



118

6700 STAWU 
NADGARSTKOWEGO
• Ochraniacz stawu nadgarstkowego wykonany jest z 4 

mm SBR-neoprenu z podwójnym zapięciem na rzep, 
co zapewnia optymalną ochronę oraz ciepło i wsparcie 
dla stawów nadgarstkowych. 

• Umieszczenie 3,8-centymetrowego zapięcia najbliżej 
stawu nadgarstkowego zwiększa usztywnienie i zmnie-
jsza elastyczność. 

• Umieszczenie 2,5-centymetrowego zapięcia najbliżej 
stawu nadgarstkowego zwiększa elastyczność i 
redukuje poziom usztywnienia.

Nr. Art. 56700xx111 ROZM XS/S, M/L, XL/XXL   
Style no. 66668070800

6701 STAWU 
NADGARSTKOWEGO
• Ochraniacz stawu nadgarstkowego wykonany z 4 mm 

SBR-neoprenu z wbudowaną szyną. 
• Zapewnia ciepło, ucisk i wsparcie nadgarstka w sytu-

acji dużego jego obciążenia. 

Nr. Art. 56701xx111 Left, ROZM XS/S, M/L, XL/XXL
Style no. 66668078600
Nr. Art. 56701xx333 Right, ROZM XS/S, M/L, XL/XXL
Style no. 66668078900

6600 OCHRANIACZ STAWU 
ŁOKCIOWEGO
• Ochraniacz stawu łokciowego z częścią tylną z 4 mm 

SBR-neoprenu zapewnia optymalną temperaturę, zaś 
jego część przednia z 1,5 mm SBR-neoprenu gwaran-
tuje elastyczność. 

• Zapewnia ciepło i wsparcie dla stawu łokciowego. 
• Odpowiedni przy nadwyrężeniach. Minimalizuje ryzyko 

powstania urazu.

Nr. Art. 56600xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66669070500

6603 NAŁOKIETNIK 
Z USZTYWNIENIEM
• Nałokietnik z 4 mm i 3 mm neoprenu SBR. 
• Zapobiega nadmiernemu wyprostowi łokcia i ogólnie 

zmniejsza ryzyko odniesienia kontuzji. 
• Położenie ochraniacza można z łatwością regulować za 

pomocą poprzecznych pasów.

Nr. Art. 56603xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66669084900

6702 OCHRANIACZ 
NADGARSTKA
• Ochraniacz nadgarstka z 1,5 mm neoprenu SBR. 
• Grzeje, wzmacnia i stabilizuje. Łagodzi dolegliwości 

przy lekkich nadwyrężeniach i stanach zapalnych w 
dłoni lub przedramieniu.

Nr. Art. 5670202111 One Size
Style no. 66668085700

6500 STAWU BARKOWEGO
• Ochraniacz wykonany z SBR- neoprenu z optymalnym 

dopasowaniem. 
• Zapewnia ciepło i ulgę w bólu w obrębie stawu  

barkowego. 
• Użyteczny momencie przeciążonego ramienia lub w 

trakcie rehabilitacji.

Nr. Art. 56500xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Style no. 66679070400

PROFCARE OCHRANIACZE NEOPRENOWE
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6410 STABILIZATOR 
LĘDŹWIOWO - KRZYŻOWY
• Stabilizator wykonany z  4 mm SBR-neoprenu.
• Zapewnia ciepło, wsparcie i ulgę w bólu mięśni pleców 

i lędźwi.

Nr. Art. 56410xx111 ROZM S, M, L, XL, XXL
Style no. 66675070300

6411 STABILIZATOR LĘDŹWI-
OWY Z USZTYWNIENIEM
• Stabilizator lędźwiowy z 4 mm neoprenu SBR. 
•  Dobrze ogrzewa, stabilizuje, łagodzi bóle mięśni pasa 

lędźwiowo-krzyżowego. 
• Stabilizator wyposażony jest w wyjmowane uszty-

wnienie oraz paski do dodatkowego wzmocnienia.

Nr. Art. 56411xx111 ROZM S, M, L, XL, XXL
Style no. 66675084800

6400 SPODENKI CIEPŁO
• Spodenki utrzymujące ciepło z 1,5 mm SBR-neoprenu. 
• Optymalne dopasowanie zapewnia ciepło i ochronę. 
• Odpowiednie do minimalizowania ryzyka urazów 

 pachwin i mięśni. 
• Spodenki  są  dwustronne  z  systemem dwukolorowym.

Nr. Art. 56400xx010 black/white 
ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66677070200

6400 SPODENKI CIEPŁO
• Spodenki utrzymujące ciepło z 1,5 mm SBR-neoprenu. 
• Optymalne dopasowanie zapewnia ciepło i ochronę. 
• Odpowiednie do minimalizowania ryzyka urazów 

 pachwin i mięśni. 
• Spodenki  są  dwustronne  z  systemem dwukolorowym.

Nr. Art. 56400xx212 black/blue
ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66677070200

6400 SPODENKI CIEPŁO
• Spodenki utrzymujące ciepło z 1,5 mm SBR-neoprenu. 
• Optymalne dopasowanie zapewnia ciepło i ochronę. 
• Odpowiednie do minimalizowania ryzyka urazów 

 pachwin i mięśni. 
• Spodenki  są  dwustronne  z  systemem dwukolorowym.

Nr. Art. 56400xx131 black/red  
ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66677070200
 

6401 SPODENKI UTRZYMU-
JĄCE CIEPŁO Z LYCRĄ
• Wykonane z 1,5 mm SBR-neoprenu i lycry spodenki 

utrzymujące ciepło. 
• Optymalne dopasowanie zapewnia ciepło i ochronę. 
• Doskonale nadają się do użycia w pomieszczeniach.

Nr. Art. 56401xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66677078800

6420 SPODENKI 
- BRAMKARZA
• Spodenki bramkarza z 1,5 mm SBR-neoprenu z opty-

malnym dopasowaniem i specjalnym wzmocnieniem z 
EVA na biodrach. 

• Chronią przed uderzeniami i upadkami. 
• Zapewniają ciepło i ochronę. 
• Odpowiednie do minimalizowania ryzyka urazów pach-

win i innych mięśni.

Nr. Art. 56420xx111 ROZM S, M, L, XL, XXL
Style no. 66677072600

• Wszystkie trzy wersje spodenek termoaktywnych są 
czarne na odwrocie.

PROFCARE OCHRANIACZE NEOPRENOWE I SPODENKI TERMICZNE

6400 SPODENKI CIEPŁO
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6206 NAKOLANNIK - 
 VOLLEYBALL
• Wygodny i elastyczny nakolannik z poliestru / spandeksu. 
• Zewnętrzna powierzchnia poduszki wykonana z mocnego, 

odpornego termicznie materiału. 
• Amortyzująca pianka EVA Hyper chroni przed uderzeniami 

i upadkami. 
• Otwarta część tylna zapobiega tworzeniu się fałd za 

kolanem.

Nr. Art. 56206xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66671084700
  

6110 OCHRANIACZ ŁYDKI
• Ochraniacz łydki z częścią przednią z 1,5 mm 

SBR-neoprenu, z częścią tylną z 4 mm SBR-neoprenu, 
zapewniający znaczne ciepło łydki, a także doskonałą 
ochronę. 

• Poprawia krążenie, co pomaga w łagodzeniu nad-
wyrężeń i bólu po nadmiernym wysiłku.

Nr. Art. 56110xx111 ROZM S, M, L, XL, XXL
Style no. 66676069400
 

6100 STAWU SKOKOWEGO
• Ochraniacz stawu skokowego z 4 mm SBR-neoprenu. 
• Zapewnia ciepło, ochronę i łagodzi bóle stawu skokowego.

Nr. Art. 56100xx111 
ROZM XS (35-37), S (37-39), M (39-41), L (41-43), XL (43-46)
Style no. 66672069300
 

6205 OCHRANIACZ KOLANA  
Z AMORTYZATOREM
• Ochraniacz kolana z 4 mm neoprenu i 4 mm perforo- 

wanego neoprenu zapewniającego ciepło i wsparcie. 
• Amortyzator EVA z zewnętrznym materiałem  Armortec 

chroni przed uderzeniami i wstrząsami. 
• Tylna strona z perforowanego SBR-neoprenu zwiększa 

elastyczność i przepuszczalność powietrza.

Nr. Art. 56205xx111 ROZM S, M, L, XL, XXL
Style no. 66671080300
 

6207 OCHRANIACZ NA  
KOLANO SKOCZKA
• Nakolannik z 4 mm neoprenu SBR. 
• Optymalne odciążenie w przypadku kontuzji kolana 

skoczka lub choroby Osgooda-Schlattera. 
• Zapewnia ciepło i stabilizuje kolano. 
• Tył z perforowanego neoprenu zapewnia opasce  

elastyczność i ułatwia jej oddychanie.

Nr. Art. 56207xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66671107000
 

6300 OCHRANIACZ UDA
• Ochraniacz uda z 4 mm SBR-neoprenu. 
• Zapewnia  ciepło, ochronę i zwiększony przepływ krwi. 
• Odpowiedni przy nadwyrężeniach i w rehabilitacji, 

zarówno przednich, jak i tylnych mięśni ud. 
• Minimalizuje ryzyko urazów.

Nr. Art. 56300xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66670070100
 

PROFCARE OCHRANIACZE NEOPRENOWE
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6202 OCHRANIACZ KOLANA  
- PIŁKA RĘCZNA - UNISEX
• Ochraniacz kolana z 4mm SBR-neoprenu o anatomicz-

nym kształcie zapewnia optymalne dopasowanie. 
• Tylna strona z perforowanego SBR-neoprenu zwiększa 

elastyczność i przepuszczalność powietrza. 
• Zapewnia ciepło i ochronę. Amortyzujący wstrząsy 

ochraniacz z EVA z mocnym i odpornym na temperatury 
materiałem zewnętrznym Armortec zabezpiecza przez 
uderzeniami i upadkami. 

Nr. Art. 56202xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Style no. 66671069700

6202W OCHRANIACZ KOLANA 
- PIŁ KA RĘCZNA - KOBIETY

6251W OPASKA KOMPRESYJ-
NA NA KOLANO DLA KOBIET
• Wykonana w 80% z poliamidu i 20% ze spandeksu. 
• Materiał jest lekki i rozciąga się w cztery strony, co 

zapewnia większą swobodę ruchów i wygodę. 
• Amortyzująca poduszka EVA z warstwą zewnętrzną 

wykonaną z wytrzymałego materiału Armotec zapewnia 
ochronę w razie uderzeń i upadków.

Nr. Art. 56251xx111 ROZM XS, S, M, L, XL
Style no. 66671290900

6204 OCHRANIACZ  KOLANA 
Z USZTYWNIENIEM  BOCZNYM
• Ochraniacz kolana z 4 mm neoprenu, i zapewniający ciepło 

i wsparcie. 
• Otwór na rzepkę zmniejsza obciążenia rzepki. 
• Metoda owijania „Wrap-around” zapewnia dobre indywid-

ualne dopasowanie. 
• Cztery rzepy dodatkowo zwiększają wsparcie. 
• Końce aluminiowych usztywnień można lekko regulować 

zginaniem.

Nr. Art. 56204xx111 ROZM XS/S, M/L, XL/XXL
Style no. 66671078700

6200 OCHRANIACZ KOLANA
• Ochraniacz kolana z 4 mm SBR-neoprenu. 
• Zapewnia ciepło i ochronę kolana. 
• Tył z perforowanego neoprenu zwiększa elastyczność i 

przepuszczalność powietrza.

Nr. Art. 56200xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66671069500
 

6201 OCHRANIACZ KOLANA
Z OTWOREM NA RZEPKĘ

6250 OPASKA KOMPRESYJNA 
NA KOLANO -  UNISEX
• Wykonana w 80% z poliamidu i 20% ze spandeksu. 
• Materiał jest lekki i rozciąga się w cztery strony, co 

zapewnia większą swobodę ruchów i wygodę. 
• Amortyzująca poduszka EVA z warstwą zewnętrzną 

wykonaną z wytrzymałego materiału Armotec zapewnia 
ochronę w razie uderzeń i upadków.

Nr. Art. 56250xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66671259600

6291 OPASKA KOMPRESYJNA 
NA KOLANO - MŁODZIEŻ
• Wykonana w 80% z poliamidu i 20% ze spandeksu. 
• Materiał jest lekki i rozciąga się w cztery strony, co 

zapewnia większą swobodę ruchów i wygodę. 
• Amortyzująca poduszka EVA z warstwą zewnętrzną 

wykonaną z wytrzymałego materiału Armotec zapewnia 
ochronę w razie uderzeń i upadków. 2 szt. w zestawie.

Nr. Art. 56291xx111 ROZM S, M, L, XL
Style no. 66671291000

• Ochraniacz kolana z 4 mm SBR-neoprenu o anatomicz-
nym kształcie zapewnia optymalne dopasowanie. 

• Tylna strona z perforowanego SBR-neoprenu zwiększa 
elastyczność i przepuszczalność powietrza. 

• Zapewnia ciepło i ochronę. 
• Amortyzujący wstrząsy ochraniacz z EVA z mocnym 

i odpornym na temperatury materiałem zewnętrznym 
Armortec zabezpiecza przed uderzeniami i upadkami.

Nr. Art. 56202xx999 ROZM XS, S, M, L, XL
Style no. 66671069800
 

• Ochraniacz kolana z otworem na rzepkę z 4 mm 
SBR-neoprenu. 

• Zapewnia ciepło i ochronę kolana. 
• Tylna strona z perforowanego neoprenu zwiększa 

elastyczność i przepuszczalność powietrza. 
• Bolące ścięgna w okolicach rzepki lub bóle spow-

odowane uszkodzoną chrząstką wewnątrz rzepki są 
łagodzone poprzez stosowanie tego rodzaju ochrony 
kolana.

Nr. Art. 56201xx111 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL 
Style no. 66671069600 
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6902 KOSZULKA TERMOAKTYWNA Z DŁUGIM RĘKAWEM

6900 KOSZULKA TERMOAKT-
YWNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM
• Koszulka uciskowa wykonana w 84% z poliestru i w 16% 

z elastanu. 
• Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobil-

ność i wygodę. 
• Dzięki właściwościom antybakteryjnym koszulka nie 

wydziela nieprzyjemnego zapachu. 
• Dzięki płaskim szwom produkt nosi się bardzo przyjemnie.  

Nr. Art. 56900xx111 ROZM S, M, L, XL, XXL
Style no. 22021127600

6900 KOSZULKA TERMOAKT-
YWNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM
• Koszulka uciskowa wykonana w 84% z poliestru i w 16%  

z elastanu. 
• Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa  

mobilność i wygodę. 
• Dzięki właściwościom antybakteryjnym koszulka nie  

wydziela nieprzyjemnego zapachu. 
• Dzięki płaskim szwom produkt nosi się bardzo przyjemnie. 

Nr. Art. 56900xx000 ROZM S, M, L, XL, XXL
Style no. 22021127600 

6406W SPODNIE 
UCISKOWE-DAMSKIE

6405 SPODNIE 
UCISKOWE- MĘSKIE
• Wykonane z 80% poliamidu i 20% z elastanu,  

z anatomicznym dopasowaniem. 
• Ciepło i wsparcie. 
• Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa  

mobilność i wygodę. 
• Minimalizuje ryzyko przyszłych urazów. 
• Siatka pochłaniająca wilgoć znajduje się w dolnej części 

pleców.

Nr. Art. 56405xx111 ROZM 8, 10, 12, 14, 
Style no. 66677271600
Nr. Art. 56405xx111 ROZM S, M, L, XL, XXL
Style no. 66677271500

• Koszulka uciskowa wykonana w 84% z poliestru i w 16% ze elastanu.
• Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i wygodę. 
• Dzięki właściwościom antybakteryjnym koszulka nie wydziela nieprzyjemnego zapachu. 
• Dzięki płaskim szwom produkt nosi się bardzo przyjemnie. 
• Z otworami na kciuki.

Nr. Art. 56902XX111 Black   
Nr. Art. 56902XX222 Blue  
Nr. Art. 56902XX444 Green
Nr. Art. 56902XX333 Red

Nr. Art. 56902XX000 White  
Nr. Art. 56902XX555 Yellow  
Style no. 22021284000 ROZM S, M, L, XL, XXL
Style no. 22021284100 ROZM 10-12, 14-16,

• Wykonane z 80% poliamidu i 20% z elastanu,  
z anatomicznym dopasowaniem. 

• Ciepło i wsparcie. 
• Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa 

mobilność i wygodę. 
• Minimalizuje ryzyko przyszłych urazów. 
• Siatka pochłaniająca wilgoć znajduje się w dolnej 

części pleców.

Nr. Art. 56406xx111 ROZM S, M, L, XL
Style no. 66677271700
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6402 SPODENKI  
TERMOAKTYWNE

PROFCARE SPODENKI TERMOAKTYWNE

6402W SPODENKI  
TERMOAKTYWNE
• Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 

20% ze spandeksu. 
• Wzmacniają, stabilizują i minimalizują ryzyko odniesie-

nia kontuzji. 
• Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa 

mobilność i wygodę. 
• Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo 

przyjemnie.

Nr. Art. 56403xx111 ROZM S, M, L, XL
Style no. 66677229600

6402 SPODENKI  
TERMOAKTYWNE
• Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 20% 

ze spandeksu. 
• Wzmacniają, stabilizują i minimalizują ryzyko odniesienia 

kontuzji. 
• Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobil-

ność i wygodę. 
• Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo przy-

jemnie.

Nr. Art. 56402xx000 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66677086400

6402W SPODENKI  
TERMOAKTYWNE
• Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 

20% ze spandeksu. 
• Wzmacniają, stabilizują i minimalizują ryzyko odniesie-

nia kontuzji. 
• Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa 

mobilność i wygodę. 
• Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo 

przyjemnie.

Nr. Art. 56403xx000 ROZM S, M, L, XL
Style no. 66677229600

6421 SPODENKI TERMOAKTY-
WNE Z PODUSZKAMI
• Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 20% 

ze spandeksu.
• Poduszki na biodrach, udach i kości ogonowej chronią w 

przypadku uderzeń i upadków na twarde powierzchnie. 
• Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobil-

ność i wygodę. 
• Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo  

przyjemnie. 

Nr. Art. 56421xx111 ROZM S, M, L, XL, XXL
Style no. 66677128100

6402 SPODENKI  
TERMOAKTYWNE

• Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 20% 
ze spandeksu. 

• Wzmacniają, stabilizują i minimalizują ryzyko odniesienia 
kontuzji. 

• Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobil-
ność i wygodę. 

• Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo przy-
jemnie.

Nr. Art. 56402xx222 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66677086400 

6402 SPODENKI  
TERMOAKTYWNE
• Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 20% 

ze spandeksu. 
• Wzmacniają, stabilizują i minimalizują ryzyko odniesienia 

kontuzji. 
• Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobil-

ność i wygodę. 
• Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo przy-

jemnie.

Nr. Art. 56402xx444 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66677086400

6402 SPODENKI  
TERMOAKTYWNE
• Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 20% 

ze spandeksu. 
• Wzmacniają, stabilizują i minimalizują ryzyko odniesienia 

kontuzji. 
• Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobil-

ność i wygodę. 
• Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo przy-

jemnie.

Nr. Art. 56402xx333 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66677086400

• Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 
20% ze spandeksu. 

• Wzmacniają, stabilizują i minimalizują ryzyko odniesie-
nia kontuzji. 

• Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa 
mobilność i wygodę. 

• Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo 
przyjemnie.

Nr. Art. 56402xx111
Style no. 66677086400 ROZM XS, S, M, L, XL, XXL
Style no. 66677196200 ROZM 8-10-12-14
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ELASTYCZNA OPASKA
NA KOLANO Z PODUSZKĄ
• Opaska na kolano z poduszką na kolano. 
• 2 szt. w zestawie.

Nr. Art. 70571xx111 ROZM XS, S, M, L
Style no. 59290048600

ELASTYCZNA OPASKA  
NA UDA
• Dla wsparcia i odciążenia mięśni i stawów.

Nr. Art. 70576xx111 ROZM S, M, L, XL
Style no. 59290048900

ELASTYCZNA OPASKA 
NA KOSTKĘ
• Dla wsparcia i odciążenia mięśni i stawów.

Nr. Art. 70561xx111 ROZM S, M, L, XL
Style no. 59290048300

WSPARCIE W PRZYPADKU 
ZAPALENIA NADKŁYKCIA 
BOCZNEGO KOŚCI RAMIENNEJ
• Z podwójnym uciskiem punktowym. 
• Zapobiega przeciążeniu uwypuklenia mięśni pod 

łokciem. 
• Daje skoncentrowany nacisk ponad mięśniem łokcia i 

przez to odciąża ścięgna mięśni przedramienia.

Nr. Art. 7032202111 One Size
Style no. 59289048000

ELASTYCZNA OPASKA 
NA ŁOKCIE
• Dla wsparcia i odciążenia mięśni i stawów.

Nr. Art. 70572xx111 ROZM S, M, L, XL
Style no. 59290048700
   

ELASTYCZNA OPASKA 
NA PRZEGUB RĘKI
• Dla wsparcia i odciążenia mięśni i stawów.

Nr. Art. 7057402111 One ROZM
Style no. 59290048800
 

ELASTYCZNA OPASKA NA 
UDA
• Dla wsparcia i odciążenia mięśni i stawów.

Nr. Art. 70570xx111 ROZM S, M, L, XL
Style no. 59290048400
 

ELASTYCZNA OPASKA  
NA KOLANO Z OTWOREM  
NA RZEPKĘ
• Dla wsparcia i odciążenia mięśni i stawów. 
• Otwór zapobiega uciskowi na rzepkę.

Nr. Art. 70569xx111 ROZM S, M, L, XL
Style no. 59290048500
 

PROFCARE OPASKI ELASTYCZNE
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STABILIZATOR STAWU 
SKOKOWEGO VELOCITY DONJOY
• Velocity donjoy jest najlepszym stabilizatorem stawu skokowego na rynku.
• Podeszwa stabilizatora wykonana jest z tworzywa idealnie dopasowującego 

się do kształtu stopy. 
• Idealny przy skręceniach kostki i ich leczeniu. 
• Wysoka ochrona, doskonała kontrola  ruchu, optymalne dopasowanie i 

niezwykły komfort. 
• Dostępne dla prawej i lewej stopy.

Nr. Art. 70361xx111 Left, ROZM S, M, L   Style no. 37472221700
Nr. Art. 70361xx333 Right, ROZM S, M, L   Style no. 37472221600

ACTIVE ANKLE T2
• Stabilizator który łączy najlepszą stabilność z optymalną funkcją przegubu 

stopy.

Nr. Art. 70558xx111 ROZM S, M, L
Style no. 700062
 

DWUCZĘŚCIOWA OPASKA NA KOSTKĘ
• Dwuczęściowy, neoprenowy stabilizator na kostkę. 
• Do zapobiegania skręceniom i stabilizacji stawu skokowego. 
• Ogrzewa, wzmacnia i stabilizuje staw skokowy. 
• Pasuje na obie stopy.

Nr. Art. 70564xx111 ROZM XS, S, M, L, XL
Style no. 59272203900
 

TAŚMA NA KOLANO
• Taśma na kolano z odciążającą kulką. 
• Stosowana do wiotkich kolan i kolan skoczka.

Nr. Art. 7035702111 One Size
Style no. 59289048100
 

ABANDAŻ DO KOSTEK ZE 
SZNUROWANIEM ”ALLROUND”
• Stosowany do zapobiegania skręceniom stopy. 
• Szczególnie dobry z powodu sznurowania, co zapewnia indywidualne 

dopasowanie. 
• Stosowany profilaktycznie oraz przy lżejszych uszkodzeniach kostki. 
• Pasuje na obydwie stopy.

Nr. Art. 70562xx111 ROZM XS, S, M, L, XL
Style no. 700060
 

ACTIVE ANKLE T2
• Stabilizator który łączy najlepszą stabilność z optymalną funkcją przegubu 

stopy.

Nr. Art. 70559xx000 ROZM S, M, L
Style no. 700062
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Tabela rozmiarów (wymiary w centymetrach) Pomiary są orientacyjne. Zawsze zmierz produkt aby dopasować rozmiar.

OCHRANIACZE NEOPRENOWE Dzieci XS S M L XL XXL XXXL

1 Ochraniacz stawu łokciowego 6600 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34

1 Nałokietnik z usztywnieniem 6603 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34

2 Ochraniacz stawu nadgarstkowego 6700 14-16 14-16 16-18 16-18 18-20 18-20

2 Ochraniacz stawu nadgarstkowego 6701 14-16 14-16 16-18 16-18 18-20 18-20

2 Ochraniacz nadgarstka 6702 One ROZM

3 Ochraniacz stawu barkowego 6500 27-29 29-31 31-33 33-35 35-37 37-39

4 Koszulka termoaktywna z krótkim rękawem (S/S) 6900 89-94 96-102 104-109 111-119 121-130

4 Koszulka termoaktywna z długim rękawem (L/S) 6902
10/12  (71-78)

14/16 (80-86)
89-94 96-102 104-109 111-119 121-130

5 Spodenki utrzymujące ciepło 6400 61-69 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

5 Spodenki utrzymujące ciepło z lycrą 6401 61-69 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

5 Spodenki termoaktywne 6402

8 (53-54)

10 (55-56)

12 (57-58)

14 (59-60)

61-69 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

5 Spodenki termoaktywne 6402W 64-71 71-78 78-86 86-94

5 Getry uciskowe men/kids 6405

8 (54-58) 

10 (58-62) 

12 (62-66) 

14 (66-70)

76-82 82-88 88-94 94-100 100-106

5 Getry uciskowe women 6406W 64-71 71-78 78-86 86-94

5 Spodenki termoaktywne z poduszkami 6421 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

5 Stabilizator lędźwiowo 6410 64-72 72-80 80-90 90-100 100-110

5 Stabilizator lędźwiowy z usztywnieniem 6411 64-72 72-80 80-90 90-100 100-110

5 Spodenki - bramkarza 6420 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

6 z amortyzatorem 6205 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

6 Ochraniacz kolana - piłka ręczna - unisex 6202 31-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46 46-49

6 Ochraniacz kolana - piłka ręczna - kobiety 6202W 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40

6 Ochraniacz kolana - piłka ręczna junior 6291 25-27 27-29 29-31 31-33 33-35

6 Ochraniacz kolana z usztywnieniem bocznym 6204 31-35 31-35 35-40 35-40 40-46 40-46

6 Ochraniacz kolana 6200 30-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

6 Ochraniacz kolana z otworem na rzepkę 6201 30-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

6 Ochraniacz na kolano skoczka 6207 31-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

6 Nakolannik - volleyball 6206 29-33 33-36 36-39 39-42 42-45 45-48

7 Ochraniacz uda 6300 45-48 48-51 51-54 54-57 57-61 61-64

8 Ochraniacz łydki 6110 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47

9 Ochraniacz stawu skokowego 6100 35-37 37-39 39-41 41-43 43-46
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Tabela rozmiarów (wymiary w centymetrach) Pomiary są orientacyjne. Zawsze zmierz produkt aby 

dopasować rozmiar.

OPASKA KOMPRESYJNA - skutkiem kinesiology XS S M L XL XXL

1 Rękawki komprezyjne 6610 19-22 22-25 25-28 28-31 31-34

1 Ochraniacz stawu łokciowego 6650 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34

1 Ochraniacz stawu łokciowego - młodzież 6651 18-21 18-21 21-24 21-24

5 Spodenki kompresyjna 6407 61-69 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

6 Opaska kompresyjna na kolano 6252 30-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

7 Opaska kompresyjna na udo 6350 45-48 48-51 51-54 54-57 57-61

8 Opaska kompresyjna na łydkę 6150 29-32 32-35 35-38 38-41 41-44

Tabela rozmiarów (wymiary w centymetrach) Pomiary są orientacyjne. Zawsze zmierz produkt 

aby dopasować rozmiar.

PASKI ELASTYCZNE I INNE XS S M L XL

1 Elastyczna opaska na łokcie 20-25 25-30 30-35 35-40

2 Elastyczna opaska na przegub ręki One Size

6 Elastyczna opaska na uda 30-35 35-40 40-45 45-50

6 Elastyczna opaska na kolano z otworem na rzepkę 30-45 35-40 40-45 45-50

6 Elastyczna opaska na kolano z poduszką 25-30 30-45 35-40 40-45

7 Elastyczna opaska na uda 35-40 40-45 45-50 50-55

9 Elastyczna opaska na kostkę 35-38 38-41 41-44 44-47

Wsparcie w przypadku zapalenia nadkłykcia  
bocznego kości ramiennej One Size

Taśma na kolano One Size

9 Dwuczęściowa opaska na kostkę 35-37 37-39 39-41 41-43 43-46

9 Bandaż do kostek ze sznurowaniem “Allround” 35-37 37-39 39-41 41-43 43-46

4 Sportowy biustonosz 60-80 65-90 70-100 75-110

Tabela rozmiarów (wymiary w centymetrach) Pomiary są orientacyjne. Zawsze zmierz produkt aby 

dopasować rozmiar.

OPASKA KOMPRESYJNA XS S M L XL XXL

6 Opaska kompresyjna na kolano - unisex 6250 30-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

6 Opaska kompresyjna na kolano dla kobiet 6251W 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40

6 Opaska kompresyjna na kolano - młodzież 6291 25-27 27-29 29-31 31-33
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TORBA-LODÓWKA
• Torba termiczna np. na woreczki z 

lodem wielokrotnego użycia lub do 
kostek lodu.

Nr. Art. 7012800111
Style no. 59021044500
 

 TORBY MEDYCZNE PROFCARE Z AKCESORIAMI

LODÓWKA PRZENOŚNA
• Lodówka przenośna przeznaczona do 

przechowywania np. okładów żelowych lub 
kostek lodu. 

• Pojemność: 10 litrów.

Nr. Art. 7010810111
Style no. 720075
 

WIADRO NA WODĘ

TORBA MEDYCZNA MINI
• Idealna dla zespołów młodzieżowych 
• Oferowana z wyposażeniem lub bez
• Elementy zestawu: 2 pakiety chłodzące, 2 taśmy kinezjologiczne 3,8 cm, 

plastry, nożyczki, bandaż elastyczny
• Zawiera 5 l. 

Nr. Art. 7060000102 z wyposażeniem Style no. 730009
Nr. Art. 7060000101 bez wyposażenia Style no. 730008

TORBA MEDYCZNA JUNIOR
• Torba pierwszej pomocy z elastycznymi przegrodami
• Uchwyt na butelkę — butelka nie jest elementem zestawu
• Kilka przegród zapinanych na zamek 
• Oferowana z wyposażeniem lub bez
• Elementy zestawu: 4 pakiety chłodzące, 1 taśma sztywna 4 cm, 

nożyczki, plaster, bandaż elastyczny, podkładki chłonne (25 szt.), maść 
rozgrzewająca z kamforą 250 ml, środek do dezynfekcji skóry  

• Zawiera 24 l. 

Nr. Art. 7061000102 z wyposażeniem               Style no. 730011
Nr. Art. 7061000101 bez wyposażenia             Style no. 730010

• Praktyczne wiadro z uchwytem. 
• Wygodna otwarta przestrzeń na wodę i 

gąbkę. 
• Po obu stronach uchwyty na butelkę.

Nr. Art. 7094500111
Style no. 59597050100
 

TORBA MEDYCZNA SENIOR
• Duży i wytrzymały wózek pierwszej pomocy
• Dużo miejsca i przegrody w górnej części torby oraz przedział dolny na 

dodatkowe wyposażenie 
• Zawiera 50 l. 

Nr. Art. 7062000101 without contents                 Style no. 730012

RĘCZNIK Z MIKROFIBRY
• 80% poliestrowa mikrofibra, 20% bawełna.
• Miękki i komfortowy.
• Szybkoschnący ręcznik.
• ROZM: 150 x 95 cm. 

Nr. Art. 8111600777
Style no. 870023
 

• Do ocierania potu.  
Materiał: 85% bawełna, 15% guma. 

• 2 szt. w zestawie.
• ROZM: 8 x 10,5 cm. 

Nr. Art. 6977200111
Style no. 650048
 

FROTKI
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MAŚĆ NA MIĘŚNIE 1
• Dla poważniejszych problemów z mięśniami i stawami. 
• Ma silniejsze działanie rozgrzewające i stosowana jest 

przy cięższych oraz starych urazach. 
• Nie wolno stosować jej w ciągu pierwszych 48 godzin 

po nagłym urazie.
• ROZM 100 ml. 

Nr. Art. 7014500000 Style no. 59087045300
 

MAŚĆ NA MIĘŚNIE 2
• Dla poważniejszych problemów z mięśniami i stawami. 
• Ma silniejsze działanie rozgrzewające i stosowana jest 

przy cięższych oraz starych urazach. 
• Nie wolno stosować jej w ciągu pierwszych 48 godzin 

po nagłym urazie.
• ROZM 100 ml., 500 ml. 

Nr. Art. 7014600000 100 ml. 
Style no. 59087045400
Nr. Art. 7014605000 500 ml. 
Style no. 59087109100

MAŚĆ NA MIĘŚNIE 3
• Stosuje się przy chronicznych problemach z mięśniami 

i bolącymi stawami. 
• Ma bardzo silne działanie rozgrzewające i może być 

stosowana przy chronicznych dolegliwościach z pow-
odu starych urazów. 

• Nie wolno stosować jej w ciągu pierwszych 72 godzin 
po nagłym urazie.

• ROZM 100 ml.

Nr. Art. 7014700000 Style no. 59087045500

MAŚĆ ROZGRZEWAJĄCA
Z KAMFORĄ
• Stosuje się typowo przed rozgrzewką, w celu zmięk-

czenia sztywności w mięśniach i skórze. 
• Przyjazna skórze i przyjemna konsystencja. 
• Duża zawartość kamfory. 
• Można stosować wiele razy dziennie przeciw bolącym i 

sztywnym mięśniom.
• ROZM 500 ml.

Nr. Art. 7014000000 Style no. 59087045600
 

ROZGRZEWACZ 
MIĘŚNI EXTRA
• Stosuje się przed rozgrzewką, treningiem i 

zawodami, kiedy długotrwałe ciepło i silniejsza 
cyrkulacja krwi jest pożądana. 

• Działa silniej rozgrzewająco niż rozgrzewające 
maści z kamforą. 

• Redukuje ból i sztywność mięśni. 
• Dobrze nadaje się do masaży sztywnych 

mięśni, również po uprawianiu sportu.
• ROZM 500 ml.

Nr. Art. 7014200000 
Style no. 59087045700

OLEJ DO MASAŻU
• Stosuje się do wszelkich typów masaży. 
• Wyprodukowany specjalnie dla fizjotera-

peutów i masażystów.
• Krem rozgrzewający wytworzony jest z 

przyjaznych skórze roślinnych i mineralnych 
surowców. 

• Nie zawiera barwników ani perfum. 
• Może być stosowany razem z maściami na 

mięśnie.
• ROZM 500 ml., 2500 ml. 

Nr. Art. 70143xx000 
Style no. 59087046100 500 ml.
Style no. 59087109000 2500 ml.
 

ŻEL DO MIĘŚNI
• Zmniejsza sztywność i bolesność. 
• Przeznaczony do masażu sztywnych i 

przepracowanych mięśni. 
• Wymiana zimno / ciepło zwiększa stymu-

lację mięśni.
• ROZM 250 ml.

Nr. Art. 7014800000
Style no. 59087045800
 

• Stosuje się do wszelkich typów masaży. 
• Jest niezwykle przyjazny dla skóry. 
• Nie zawiera barwników ani perfum. 
• Może być stosowany razem z maściami 

rozgrzewającymi.
• ROZM 500 ml. 

Nr. Art. 7014405000 
Style no. 59087046000

OLEJ DO MASAŻU
KREM ROZGREZWAJĄCY 
Z KAMFORĄ
• Stosuje się typowo przed rozgrzewką w celu 

zmiękczenia sztywności w mięśniach. 
• Krem rozgrzewający wytworzony jest z 

przyjaznych skórze roślinnych i mineralnych 
surowców.

• ROZM 250 ml.

Nr. Art. 7014100999 
Style no. 59087422400

1 2 3
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HOT-COLD PACK ICE PACK III
• Jednorazowy woreczek. 
• Fantastyczny efekt chłodzenia. 
• Idealny na kontuzje powstałe na boisku sportowym,  

w pracy oraz w domu.    

Nr. Art. 7012000005 Style no. 59083442000
 

ICE SPRAY
• Przynosi powierzchowne i chłodzące uśmierzenie bólu, 

lecz nie może zastąpić woreczków z lodem. 
• Uwaga: Używaj ostrożnie ponieważ może wywołać 

odmrożenia skóry.
• ROZM 200 ml.

Nr. Art. 7012220000 Style no. 59083100900
 

PROFCARE PLASTER NA 
PĘCHERZE
• Ultracienki plaster działający jak dodatkowa warstwa 

skóry. 
• Chroni wrażliwe miejsce i stwarza optymalne warunku 

do szybkiego leczenia. 
• Pudełko z 2 wąskimi i 4 średnimi plastrami. 
• W zestawie jest 6 pudełek.

Nr. Art. 7018500000 Style no. 59086086000

• Nożyczki do cięcia taśm i bandaży.

Nr. Art. 7015000000 Style no. 59086045200
 

NOŻYCZKI
COOL DOWN ICE GEL
• COOL DOWN ICEGEL to żel chłodzący, który szybko i 

skutecznie łagodzi ból w napiętych mięśniach kończyn.
• Natychmiastowe działanie chłodzące sprawdza się 

znakomicie podczas pielęgnacji, masażu i regeneracji 
napiętych mięśni po aktywności sportowej i fizycznej. 

• Żel COOL DOWN ICEGEL można stosować do regener-
acji i ogólnego łagodzenia napięcia mięśniowego. 

• Jeśli żel zostanie użyty od razu po wysiłku, przyspiesza 
regenerację.

Nr. Art. 7012300000 Style no. 59083470400

SPRAY DO DEZYNFEKCJI
• Łagodnie i delikatnie oczyszcza skórę. 
• Działa dezynfekcyjnie i bakteriobójczo. 
• Do stosowania przy łagodnych urazach, takich jak 

obtarcia i zadrapania. 
• Zwiększa przyczepność plastra do skóry. 
• Zawartość: Woda, chlorheksydyna

Nr. Art. 7014900000 Style no. 59097470500

• TWorek umożliwia zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie. 
• Żel zapewnia optymalny, długotrwały efekt. 
• Doskonale nadaje się do terapii metodą RICE. 
• Możliwość wielokrotnego użytku.

Nr. Art. 7012100001 Style no. 59083440900
 

ABSORBING PADS
• Chłonne i oddychające opatrunki do ucisku krwawiących 

ran oraz do tymczasowego i ogólnego opatrywania ran.
• Nadają się do otarć i poparzeń
• Z łatwością chłoną ciecze
• Miękkie i komfortowe
• Chronią przed zakażeniami 

Nr. Art. 7008300025 ROZM 7,5 cm. x 7,5 cm.
Style no. 720099
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PROFCARE K
• Wygodna, oddychająca taśma pozwalająca na 

nieskrępowany ruch. 
• Leczy urazy sportowe i zapobiega im, poprawia 

przepływ krwi. 
• Taśma zapewnia wsparcie dla mięśni i obniża napięcie 

mięśniowe. 
• Daje stały ucisk. 
• Naklejana na 3-5 dni. 

Nr. Art. 7010350111 black. ROZM 5 cm. x 5 m.
Nr. Art. 7010350777 blue. ROZM 5 cm. x 5 m. 
Nr. Art. 7010350333 red. ROZM 5 cm. x 5 m. 
Nr. Art. 7010350000 beige. ROZM 5 cm. x 5 m.
Style no. 59086163200

PLASTER
• Do opatrywania skaleczeń i ran
• Mocne i niezawodne przywieranie
• Nie pozostawia śladów na skórze
• Znakomita wytrzymałość na rozciąganie
• Tkanina: 100% Sztuczny Jedwab

Nr. Art. 7008000000 ROZM 6 cm. x 1 m.
Style no. 59086470900

TAŚMA DO OKŁADÓW  
• Przezroczysta folia utrzymująca na miejscu okłady  

Hot-Cold Pack i Ice Pack. Łatwa w użyciu.
• ROZM 10,0 cm.

Nr. Art. 7012700000 ROZM 10 cm.
Style no. 59086094400 

MACURE FOAM TAPE
• Przylepna i elastyczna taśma ochronna 
• Zmniejsza ucisk wrażliwych miejsc
• Bezlateksowa i wodoodporna
• Łatwa do odrywania
• 100% Tan PVC Pianka
• 6-pack

Nr. Art. 7007500000 ROZM 5 cm. x 3 m. 
Style no. 59086471200

• Zapewnia wsparcie i ulgę np. po skręceniu lub kontuzji kostki/
nadgarstka.

• Rozciąga się do ok. 180%, zachowując elastyczność.
• Po wielokrotnym użyciu bandaż nieznacznie traci elastyczność i 

zdolność wspierania. Po praniu bandaż odzyskuje właściwości.

Nr. Art. 7007875000
Style no. 720092 ROZM 7,5 cm. x 7 m.
Nr. Art. 7007810000
Style no. 720093 ROZM 10 cm. x 7 m. 

ELASTIC BANDAGE II
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SUPREME SPORTS TAPE
• Sztywna taśma do owijania o wysokiej wydajności
• Bardzo odporna na rozciąganie i wyposażona w 

niezwykle silny klej
• Nieelastyczna, gwarantująca maksymalny ucisk
• Porowata warstwa kleju pozwala skórze oddychać  
• Łatwa do odrywania ręką                
• Tkanina: 100% Sztuczny Jedwab 

Nr. Art. 7007100000 ROZM 3,8 cm. x 13,7 m.
Style no. 59086471900

8-pack
Nr. Art. 7007100008 ROZM 3,8 cm. x 13,7 m.
Style no. 720096

PROFCARE TAŚMY & BANDAŻE

TAŚMA COACH
• Standardowa taśma z dobrą przylepnością.

Nr. Art. 7008138000 ROZM 3,8 cm. x 
9 m.
Style no. 37561429100 

PROSTRAP II
• Mocna taśma bardzo odporna na rozciąganie
• Nieelastyczna z bardzo mocnym klejem
• Łatwa do odrywania ręką — wzdłuż i w poprzek
• Porowata warstwa kleju pozwala skórze oddychać
• Gwarantuje mocną stabilizację, chroniąc przed kontuzjami sportowymi
• Tkanina: 100% Sztuczny Jedwab

Nr. Art. 7009025000 ROZM 2,5 cm.
Style no. 37561420200 Nr. Art. 7009140000 ROZM 4 cm.
Style no. 37561420300

2-pack
Nr. Art. 7009025111 ROZM 2,5 cm.
Style no. 59086473500 Nr. Art. 7009140111 ROZM 4 cm.
Style no. 59086473600

STRETCH TAPE
• Elastyczna, samoprzylepna i miękka taśma sportowa
• Pozwala oddychać skórze
• Zapewnia dobrą ochronę i zachowuje ruchomość stawów
• Do stosowania na wierzchu innych bandaży podczas 

leczenia owrzodzeń żylnych
• Bezlateksowa, miękka i komfortowa
• Tkanina: 95% Bawełna, 5% Spandex

Nr. Art. 7007305000 ROZM 5 cm. x 6,9 m.  
Style no. 59086471500

24-pack
Nr. Art. 7007305024 ROZM 5 cm. x 6,9 m.  
Style no. 720097 

Nr. Art. 7007307000 ROZM 7,5 cm. x 6,9 m. 
Style no. 59086471600

16-pack
Nr. Art. 7007307016 ROZM 7,5 cm. x 6,9 m. 
Style no. 720098 

STRETCH SOFT TAPE
• Miękka bawełna z doskonałymi właściwościami odpychającymi wodę
• Porowata struktura przepuszcza wilgoć i pozwala oddychać skórze
• Znakomite właściwości rozciągające i zatrzymujące 
• Dobre przyleganie
• Tkanina: 100% Bawełna

Nr. Art. 7007005000 ROZM 5 cm. x 4,5 m.  
Style no. 59086472000
Nr. Art. 7007007000 ROZM 7,5 cm. x 4,5 m.
Style no. 59086472100

• Samoprzylepna taśma z włókniny 
• Do mocowania opatrunków
• Oddychająca i bezlateksowa
• Łatwa do odrywania
• Tkanina: 60% Elanowe Włókna Poliestrowe, 40% 

Włókna Wiskozowe

Nr. Art. 7007600000 ROZM 5 cm. x 10 m. 
Style no. 59086471000

FIXING TAPE PROFCARE
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FOAM TAPE
• Przylepna i elastyczna taśma ochronna
•  Zmniejsza ucisk wrażliwych miejsc
• Bezlateksowa i wodoodporna
• Łatwa do odrywania
• 100% Tan PVC Pianka

Nr. Art. 7007400000 ROZM 5 cm. x 3 m.  
Style no. 59086471300

STRETCH EXTRA BANDAGE
• Samoprzylepny, elastyczny bandaż uciskowy 
• Klej nie przywiera do skóry, lecz do bandaża 
• Odporny na pot i wodę
• Odrywany dłonią
• Tkanina: 95% Bawełna, 5% Spandex

Nr. Art. 7007208000 ROZM 8 cm. x 3 m.
Style no. 59086471800
Nr. Art. 7007206000 ROZM 6 cm. x 3 m.
Style no. 59086471700

PRE WRAP PROFCARE
• Podkład pod taśmę
• Do umieszczenia pod taśmą dla sportowców w celu 

zabezpieczenia skóry przed klejem
• Piankowa struktura tworzy miękką i amortyzującą 

warstwę między skórą a taśmą 
• Bardzo elastyczny
• 100% Pianka PU

Nr. Art. 7006900000 ROZM 7 cm. x 20 m.
Style no. 59086472200

STRETCH BANDAGE
• Leczy kontuzje sportowe i zapobiega im 
• Poprawia przepływ krwi
• Zmniejsza napięcie mięśniowe
• Stabilizuje mięśnie
• Tkanina: 95% Bawełna, 5% Spandex

Nr. Art. 7007705000 ROZM 5 cm. x 4,5 m. 
Style no. 59086470600
Nr. Art. 7007707000 ROZM 7,5 cm. x 4,5 m. 
Style no. 59086470700
Nr. Art. 7007710000 ROZM 10 cm. x 4,5 m.
Style no. 59086470800
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STRAPPAL TAPE
• Z niezwykle wytrzymałą i przyjazną skórze masą przylepną, 

która minimalizuje ryzyko reakcji alergicznych. 
• Stabilna nawet podczas silnego oddziaływania na nią. 

Nieelastyczna i łatwa do rozerwania. 
• Do stosowania na najwyższym poziomie.
• ROZM 2,5 cm., 4,0 cm., 5,0 cm.

Nr. Art. 7013x01000 
Style no. 37561113100 ROZM 2,5 cm. x 10 m. 
Style no. 37561022300 ROZM 4 cm. x 10 m.
Style no. 37561113200 ROZM 5 cm. x 10 m.

TAŚMA LEUKO P
• Mocna nieelastyczna taśma ze szczególnie dobrą przylepnością. 
• Taśma jest wodoodporna. 
• Porowata masa klejąca pozwala skórze oddychać. 
• Używana m.in. w tzw. technice McConnell lub gdy jest potrzebna 

szczególnie mocna taśma.
• ROZM 3,8 cm.

Nr. Art. 7013202000 ROZM 3,8 cm. 
Style no. 37561113000

• Leuko K to elastyczna taśma z techniką łagodzącą ból. 
• Nakładana bezpośrednio na skórę w okolicy bólu. 
• Rozpraszające sygnały uśmierzają ból. 
• Działa zaraz po zastosowaniu. 

Nr. Art. 70117xx222  
Style no. 37561076300 ROZM 2,5 cm.
Style no. 37561113800 ROZM 5 cm.

TAŚMA LEUKO K

• Elastyczny samoprzylepny bandaż wysokiej jakości. 
• Nie przylepia się do skóry, lecz  tylko sam do siebie. 
• Łatwy do bandażowania i łatwy do rozerwania w poprzek. 
• Daje właściwą wspierającą kompresję i pozostaje na swoim 

miejscu.
• ROZM 8,0 cm.

Nr. Art. 7015308000 ROZM 8 cm. 
Style no. 37561022800

TENSOPLUS
• Doskonała elastyczność i przylepność. 
• Pozwala skórze oddychać przy dłuższymokresie stosowania. 
• Nie ma uwierających kantów, nie marszczy się. 
• Dobra opaska wspierająca przy uszkodzeniach włókien, kolan 

i kostek.
• ROZM 5,0 cm., 7,5 cm.

Nr. Art. 701350x000 
Style no. 37561022600 ROZM 5 cm. x 4,5 m.
Style no. 37561113400 ROZM 7,5 cm. x 4,5 m.

TENSOPLAST TENSOSPRAY
• Stosuje się, gdy chce się uzyskać większą przylepność 

między taśmą a skórą. 
• ROZM 300 ml.

Nr. Art. 7015900000 300 ml. 
Style no. 37561022900

TAPE
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BALL-STIK
• Piłka masująca do wzmacniania mięśni, zmniejszania napięć i bólów 

mięśni, minimalizuje też odkładanie się tłuszczu i cellulit. 
• Dostarczana w pudełku.

Nr. Art. 2455800666  Style no. 11518421500 

MEDICINE BALLS
• Ciężkie piłki do treningów siłowych i rehabilitacji. 
• Odporne na zniszczenia i łatwe w konserwacji. 
• Dostępne w pięciu wersjach wagowych.

Nr. Art. 2605001141 1 kg. (while stock lasts) Style no. 420018 
Nr. Art. 2605002141 2 kg.  Style no. 420018 
Nr. Art. 2605003141 3 kg.  Style no. 420018 
Nr. Art. 2605004141 4 kg.  Style no. 420018 
Nr. Art. 2605005141 5 kg.  Style no. 420018 
Nr. Art. 2605007141 7 kg.  Style no. 420018 
Model 2018 (małe zdjęcie) do wyczerpania zapasów

BALL-PUNKTUR
• Mała piłka masująca do zmiękczania bolących mięśni, pobudzania  

krążenia i zmniejszania bólów mięśni. 
• Można jej używać wszędzie, łatwo mieści się w torbie. 
• 2 szt./pudełko.
• Dostępna pakowana pojedynczo lub po 2 sztuki.

Nr. Art. 2453800666 (1 szt)  Style no. 11518421300
Nr. Art. 2453900666 (2 szt)  Style no. 11518421400

PLATFORMA BALANSOWA II
• Platforma balansowa dwa w jednym. 
• Prosty, ale niezwykle skuteczny sprzęt rehabilitacyjny. 
• Do rehabilitacji po kontuzjach kostek i kolan oraz do treningu prewencyjnego. 
• Dwie wymienne kule: Duża, powolna – do trenowania równowagi i koordynacji 

ruchowej. 
• Mała, szybka – do zwiększenia stopnia trudności

Nr. Art. 7016800000 1 duża i 1 mała kula  
Style no. 59484150000 
Nr. Art. 7016900000 1 duża kula  
Style no. 59484150100

PIŁKI DO MASAŻU I PIŁKI MEDYCZNE

TAŚMA OPOROWA
• Zestaw 2 taśm oporowych
• Niebieska: duży opór
• Czerwona: średni opór

Nr. Art. 7033000000 (2 pcs.)  Style no. 800048
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PODPARCIE PODBICIA NOGI
• Odciąża i wspiera podbicie.
• Wyprodukowane z poliuretanu.
• ROZM S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Nr. Art. 70176xx000  Style no. 59182047900

WKŁADKI KLINOWE POD PIĘTY

• Odciążają i osłabiają wstrząsy przy łagodnych bólach pięty i ścięgna  
Achilesa. 

• Zapewniają dodatkowe amortyzowanie wstrząsów. 
• Idealnie dopasowującące się. Do prania ręcznego. 
• Wyprodukowane w 100% z silikonowego żelu.
• ROZM S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Nr. Art. 70172xx000  Style no. 59182074000

WKŁADKA Z ŻELU POD PIĘTY

• Łagodzi bóle przy problemach z ostrogą piętową. 
• W takich przypadkach poduszka jest wyjmowana. 
• Doskonale amortyzuje wstrząsy. 
• Do prania ręcznego. 
• Wyprodukowana w 100% z silikonowego żelu.
• ROZM S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Nr. Art. 70171xx000  Style no. 59182073900

OSTROGA PIĘTOWA Z WYMIENNĄ 
PODUSZKĄ
• Łagodzi bóle przy problemach z ostrogą piętową. 
• W takich przypadkach poduszka jest wyjmowana. 
• Doskonale amortyzuje wstrząsy. 
• Do prania ręcznego. 
• Wyprodukowana w 100% z silikonowego żelu.
• ROZM S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Nr. Art. 70173xx000  Style no. 59182074100

WKŁADKI

GEL HEEL
• Żelowy podpiętek otaczający piętę zapewnia komfort i dodaje energii.
• Zmniejsza dolegliwości, dyskomfort pięty i uczucie zmęczenia stóp.
• Żelowa poduszka zapewnia dynamiczną amortyzację wstrząsów i  

komfort dodający energii pięcie.
• Nadaje się do prania, wielokrotnego użytku, zachowuje kształt i nie 

ulega ścieraniu.
• Ścięty profil sprawia, że podpiętek pasuje do większości butów.

Nr. Art. 7019402000 One size women 35-41
Style no. 59182405200
Nr. Art. 7019502000 One size 40-46
Style no. 59182404600 
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GEL SUPPORT 
• Żelowa wkładka otaczająca stopę zapewnia komfort i dodaje 

energii.
• Zmniejsza dolegliwości, dyskomfort i uczucie zmęczenia stóp.
• Żelowa poduszka z mikro kieszonkami powietrznymi zapewnia 

dynamiczną amortyzację wstrząsów, gdy jest to potrzebne.
• Równomiernie rozkłada nacisk i zapewnia komfort, dodając 

energii.
• Pasuje idealnie do większości butów.

Nr. Art. 70196xx216  
Style no. 59182404700 ROZM 35-38, 39-42, 43-46

REPLACE
• Zastępcza wkładka otaczająca stopę zapewnia stabilność, komfort i umożliwia regener-

ację butów.
• Anatomiczny kształt wkładki utrzymuje stopę we właściwym miejscu, zapewniając wygodę 

i wspomagając jej naturalne ruchy.
• Podpiętek i podkładka na przód stopy poprawiają amortyzację wstrząsów i równomiernie 

rozkładają nacisk.
• Może zastępować większość rodzajów wkładek.
• Opracowana specjalnie do obuwia sportowego, treningowego i butów za kostkę.

Nr. Art. 70197xx111  
Style no. 59182405300 ROZM 26-28, 29-31, 32-34,
Style no. 59182405500 ROZM 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46

FLEX COMFORT
• Wysoko wydajna wkładka. 
• Zapewnia stabilność i komfort stopy o niskim sklepieniu.
• Zmniejsza dolegliwości i uczucie zmęczenia stóp.
• Piankowa wkładka zapewnia właściwe ustawienie i podparcie dla stopy w 

celu uzyskania długotrwałego komfortu stopy o niskim sklepieniu.
• Podpiętek Poron® zapewnia doskonałą amortyzację wstrząsów i  

równomiernie rozkłada nacisk.

Nr. Art. 70190xx222  
Style no. 59182404900 ROZM 36-38, 39-41, 41-43
Style no. 59182404200 ROZM 44-47

FLEX FREE MEDIUM
• Zapewnia dynamiczne podparcie dla stopy o średnio wysokim sklepieniu.
• Poprawia wytrzymałość i zmniejsza zmęczenie mięśni stóp i łydek.
• Dynamiczny kształt wkładki zapewnia długotrwałe podparcie.
• Głęboko profilowany podpiętek mocno trzyma stopę.
• Podkładki Poron® zapewniają doskonałą amortyzację wstrząsów i  

równomiernie rozkładają nacisk.

Nr. Art. 70191xx666 
Style no. 59182405000 ROZM 36-38, 39-41, 41-43
Style no. 59182404300 ROZM 44-47 

FLEX FREE HIGH
• Zapewnia dynamiczne podparcie dla stopy o wysokim sklepieniu.
• Poprawia wytrzymałość i zmniejsza zmęczenie mięśni stóp i łydek.
• Głęboko profilowany podpiętek mocno trzyma stopę.
• Dynamiczny kształt wkładki zapewnia długotrwałe podparcie.
• Podkładki Poron® zapewniają doskonałą amortyzację wstrząsów i  

równomiernie rozkładają nacisk.

Nr. Art. 70192xx444  
Style no. 59182405100 ROZM 36-38, 39-41, 41-43
Style no. 59182404400 ROZM 44-47

SNEAKER SUPPORT
• Zmniejsza dolegliwości i uczucie zmęczenia stóp.
• Wysoko wydajna wkładka 3/4 zapewnia stabilność i wygodę.
• Piankowa wkładka zapewnia właściwe ustawienie i podparcie dla stopy w celu 

uzyskania długotrwałego komfortu.
• Podpiętek Poron® zapewnia doskonałą amortyzację wstrząsów i równomiernie 

rozkłada nacisk.
• Opracowany specjalnie do tenisówek, adidasów i butów na płaskiej podeszwie.

Nr. Art. 70193xx444  
Style no. 59182404500 ROZM S (35-38), M (39-42)
Style no. 59182405400 ROZM L (43-46)

WKŁADKI I PODPIĘTKI
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 TORBA LAZIO SPORTS (MAŁA)
• 100% poliester melanżowy, wewnątrz powlekana PU 
• Wytrzymałe dno 
• Duży przedział główny wewnątrz 
• Zewnętrzna kieszeń na zamek oraz kieszeń z siatką 
• Uchwyt i paski na ramię, dzięki którym torbę można 

zakładać, jak plecak.
• Objętość 36 litrów
• Wymiary: 52x25x28 cm

Nr. Art. 8160000111 Black Style no. 830012
Nr. Art. 8160000999 Navy Style no. 830012

TORBA LAZIO SPORTS (ŚREDNIA)
• 100% poliester melanżowy, wewnątrz powlekana PU
• Wytrzymałe dno
• Duży przedział główny wewnątrz
• Zewnętrzna kieszeń na zamek oraz kieszeń z siatką
• Uchwyt i paski na ramię, dzięki którym torbę można 

zakładać, jak plecak.
• Objętość 65 litrów
• Wymiary: 62x31x34 cm

Nr. Art. 8161000111 Black Style no. 830012
Nr. Art. 8161000999 Navy Style no. 830012

TORBA LAZIO TEAM 
• 100% poliester melanżowy, wewnątrz powlekana PU
• Wytrzymałe dno
• Duży przedział główny wewnątrz
• Zewnętrzna kieszeń na zamek 
• Uchwyt i pasek na ramię
• Objętość 95 litrów
• Wymiary: 68x39x36 cm

Nr. Art. 8162000111 Style no. 830014
 

TORBA LAZIO TEAM NA KÓŁKACH
• 100% poliester melanżowy, wewnątrz powlekana PU
• Wytrzymałe dno
• Duży przedział główny wewnątrz
• Zewnętrzna kieszeń na zamek
• Z kółkami i uchwytem teleskopowym
• Objętość 105 litrów
• Wymiary: 75x40x35 cm

Nr. Art. 8163000111   Style no. 830015 

PLECAK LAZIO
• 100% poliester melanżowy, wewnątrz powłoka PU
• Wytrzymałe dno
• Dwa przedziały — oba na zamki
• Siatkowe kieszenie na butelki z obu stron
• Objętość 25 litrów
• Wymiary: 48x30x17 cm

Nr. Art. 8165000111 Style no. 830017

TORBA PODRÓŻNA LAZIO NA KÓŁKACH
• 100% poliester melanżowy, wewnątrz powlekana PU
• Wytrzymałe dno
• Dwa przedziały: dolny na buty i górny na odzież
• Zewnętrzna kieszeń na zamek
• Z kółkami i uchwytem teleskopowym
• Objętość 50 litrów
• Wymiary: 56x29x31 cm

Nr. Art. 8164000111 Style no. 830016
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TORBA NA PIŁKI MECZOWE
• Torba z miejscem na 6 szt. piłek ręcznych lub 5 szt. 

nożnych. 
• Doskonała na dzień meczu. 
• Wykonana z mocnego nylonu, z przegródkami.

Nr. Art. 8199000111 Style no. 36558118800
 

TORBA NA PIŁKĘ RĘCZNĄ
• Elegancka torba na jedną piłkę ręczną. 
• Doskonała dla dzieci i młodzieży przynoszących własną 

piłkę na treningi. 
• Wyściółka na rzep łatwa do.

Nr. Art. 8199100111 Style no. 36558176100

GYM BAG LAZIO
• 100% poliester melanżowy, wewnątrz powlekana PU
• Praktyczny worek na buty lub odzież
• Zewnętrzna kieszeń na zamek
• Objętość 9 litrów
• Wymiary: 36x44 cm

Nr. Art. 8166000111 Style no. 830018
 

 TORBA NA RAMIĘ LAZIO
• 100% poliester melanżowy, wewnątrz powłoka PU
• Sprytna i praktyczna torba
• Można ją założyć na ramię lub w poprzek ciała
• Regulowany pasek na ramię
• Wiele praktycznych kieszeni 
•  Objętość 2 litrów
• Wymiary: 23x17x6 cm

Nr. Art. 8167000111 Style no. 830019

TORBY SPORTOWE
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POMPKA DO MINI PIŁEK
• Plastikowa mikropompka do piłek z  

metalową igłą. 
• Pudełka z 12 szt

Nr. Art. 7889150666
Style no. 810051
 

POMPKA DO PIŁEK KLUB MIKROPOMPKI POMPKA MIKRO Z 
WĘŻYKIEM• Plastikowa pompka do piłek z  

metalową igłą. 
• Pudełka z 12 szt.

Nr. Art. 7889400666
Style no. 810052
 

• Kompaktowa plastikowa pompka do  
piłek z plastikową igłą. 

• Tylko 182 x 23 mm. 
• Pompuje powietrze zarówno przy  

ruchu do piłki i od piłki. 
• Pudełka z 12 szt.

Nr. Art. 7889000111
Style no. 810050
 

• Idealna minipompka z 15 cm nylonową 
rurką z wentylem. 

• Pompuje powietrze podczas ruchu  
tam i z powrotem.

Nr. Art. 7890300111
Style no. 810049
 

• Można używać do minipompek i  
pompek serii klubowej.

Nr. Art. 7990600111
Style no. 37763025000
 

RURKA POMPKI

PISTOLET NA SPRĘŻONE 
POWIETRZE ”AIRBOY”
• Wraz z igłą.

Nr. Art. 7890500111
Style no. 37763100500
 

CIŚNIENIOMIERZ 
MINI AIR

CIŚNIENIOMIERZE OLEJ DO WENTYLI

• Przenośny ciśnieniomierz z manometrem.
• Waży tylko 4kg.

Nr. Art. 7891000000 
Style no. 37763069200

• Dodatkowa igła
Item no: 7891000001
Style no: 37763116200

• Ciśnieniomierze do kontroli ciśnienia pow-
ietrza podczas pompowania piłek nożnych 
i ręcznych. 

• Z odpowietrznikiem. 
• W komplecie wentyl. 
• Do wyboru wersja analogowa lub cyfrowa. 
• W komplecie z wersją analogową igła i 

regulator ciśnienia.

Nr. Art. 7991000111 Analogowe 
Style no. 810046
Nr. Art. 7991100000 Cyfrowe
Style no 37763025500

• Zapobiega nieszczelności i wysuszaniu 
wentyli piłek. 

• 10 ml. dostępne w pudełkach po 10 szt.

Nr. Art. 7991201000
Style no. 37763025700
 

• Torebka z 12 szt. 
• Plastik. Metal.

Nr. Art. 7990700006 Plastkc
Style no. 810048
Nr. Art. 7990700005 Metal
Style no. 810047

 

IGŁY
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GWIZDEK
DLASĘDZIEGO
VIKING SOUND
• Międzynarodowo uznany gwizdek.

Nr. Art. 7782900111
Style no. 820019 

GWIZDEK DLA 
SĘDZIEGO
METALOWY

GWIZDEK DLA
SĘDZIEGO Z
METALOWYM- 
UCHWYTEM

GWIZDEK DLA
SĘDZIEGO
PLASTIKOWY

• Opakowanie 12 szt.
• ROZM Duży

Nr. Art. 7782203000
Style no. 820023 

• Opakowanie 6 szt.

Nr. Art. 7782102000
Style no. 820022 

• Do wyboru modele: duży i mały.
• Opakowanie 20 szt.

Nr. Art. 7782203111 Duży
Style no. 820024
Nr. Art. 7782001111 Mały

Style no. 820024
  

• Klasyczny gwizdek bez kulki
• Opakowanie 20 szt.

Nr. Art. 7782800111
Style no. 820018 

GWIZDEK DLA
SĘDZIE-GO
PLASTIKOWY

BALSAM DO SKÓRY
• Kolor neutralny. 
• Doskonały do konserwacji butów  

piłkarskich. 
• ROZM 100 ml.

Nr. Art. 8092200000
Style no. 37765103100
 

SZNUROWADŁA - 
PŁASKIE

TAŚMA DO SKARPET TAŚMA DO SKARPET

• Długość: 90, 120 lub 150 cm. 
• Czarne i białe. 
• Dostarczamy w pudełkach po 12 szt.

Nr. Art. 6609090xxx 90 cm.

Nr. Art. 6612012xxx 120 cm. 
Nr. Art. 6615015xxx 150 cm. 
Style no. 37765026700

• Elastyczna taśma. 
• Biała, czarna, niebieska, czerwona, żółta, 

zielona i przezroczysta. 
• Rozmiar: 19 mm.

Nr. Art. 6553800xxx
Style no. 37765473200

• Nowa taśma do nagolenników w sześciu 
różnych kolorach. 

• Rewolucyjne połączenie lateksu zapewnia 
dobrą przyczepność materiału. 

• Do utrzymywania nagolenników i skarpet 
we właściwym miejscu. 

• Taśmę można naklejać bezpośrednio na 
skórę. 
 

Nr. Art. 6554000xxx
Style no. 37764291400 

• Sznurek do gwizdka sędziowskiego, 
długość 48 cm. 

• Opakowanie 12 szt.

Nr. Art. 7782302111
Style no 820021 

SZNUREK DO GWIZDKA

AKCESORIA DO BUTÓW, AKCESORIA SĘDZIOWSKIE

GWIZDEK DLA SĘDZIE-
GO PLASTIKOWY + 
SZNUREK DO GWIZDKA
• 1 szt. Gwizdek dla sędziego plastikowy + 

sznurek do gwizdka

Nr. Art. 7782300111
Style no. 820025 
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KARTKI SĘDZIOWSKIE
• Żółta i czerwona. 
• Dostępne jako 1 lub 6 zestawów.

Nr. Art. 7490900001 1 set 
Style no. 820026 
Nr. Art. 7490900006 6 set
Style no. 36048018100
(Do wyczerpania zapasów)

ZESTAW KARTEK 
SĘDZIOWSKICH
• 1 czerwona karta, 1 żółta karta, 

2 karty na notatki sędziowskie, 
1 ołówek i 1 moneta

Nr. Art. 7491000111 
Style no. 820016

ZESTAW MECZOWYCH 
KARTEK SĘDZIOWSKICH
• 20 kart na notatki sędziowskie 

Nr. Art. 7491000120
Style no. 820017
 

CHORĄGIEWKA NAROŻNIKOWA
• Flaga z materiału na kij narożnikowy. 
• Do wyboru 4 barwy.

Nr. Art. 7490300xxx
Style no. 37766027600

AMATORSKIE 
CHORĄGIEWKI 
DO OZNACZANIA LINII
• W torebce 2 szt. chorągiewek do 

oznaczania linii

Nr. Art. 7490600353
Style no. 820027

PROF. CHORĄ GIEWKI 
DO OZNACZANIA LINII
• Profesjonalne chorągiewki do 

oznaczania linii, z obrotową 
rączką. 2 szt. w torebce.

Nr. Art. 7490500353
Style no. 820028 

GIĘTKI KIJ 
NAROŻNIKOWY
• Z gumową sprężyną i podstawką. 
• Niełamliwy plastik, 
• Ø 30 mm.

Nr. Art. 7480000000 

Style no. 37766151100
 

KIJ NAROŻNIKOWY Z 
METALOWYM OSTRYM 
KOŃCEM
• Niełamliwy plastik. 
• Ø 30 mm.

Nr. Art. 7480200000 
Style no. 37766151200
 

KLAMERKA DO FLAGI
• Plastikowa klamerka do przymocowania 

materiału flagi do chorągiewki.

Nr. Art. 7490400000 
Style no. 37766057900
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POMPOWANA 
FIGURKA DO 
KOPANIA 
• Pompowana figurka do kopania
• Wysokość: 205 cm 
• 100% guma
• Wlej wodę do części dolnej i  

napompuj część górną, tak aby  
figurka mogła samodzielnie stać.

• Nie stosować w temperaturze poniżej 
5 stopni, gdyż woda może zamarznąć.

Nr. Art. 8330000445 
Style no. 800047

FIGURA DO 
TRENINGU  
I WOLNEGO 
RZUTU
• Dobra alternatywa dla modelu profesjonalnego. 
• 160 cm, ze szpikulcem. 
• Łatwy montaż w ziemi.

Nr. Art. 8326000000
Style no. 37766150900

FIGURA DO 
TRENINGU  
I WOLNEGO 
RZUTU
• Dobra alternatywa dla modelu profesjonalnego. 
• 180 cm, ze szpikulcem. 
• Łatwy montaż w ziemi.
• 

Nr. Art. 8328000000
Style no. 37766150900

GUMOWA PODSTAWKA 
FIGURY DO TRENINGU
• Do użytku w pomieszczeniach lub na sztucznej murawie. 

Wyważona pod kątem stabilności. 
• Odgina się w razie przypadkowej kolizji z zawodnikiem.

Nr. Art. 8329000000
Style no. 37766151000
 

TABLICA TAKTYCZNA - 
SKŁADANA
• Składana, praktyczna tablica taktyczna. 
• Nie zajmuje dużo miejsca, doskonała 

również na wyjazdy. 
• Po zamknięciu tył można wykorzystywać 

jako białą ścieralną tablicę. 
• W komplecie magnetyczne klocki, pisak i 

gąbka do wycierania.
• ROZM 60x45 cm (szer. x wys.)

Nr. Art. 7294100000
Style no. 36049164100
 

ALU TABLICA TAK-
TYCZNA - PIŁKA NOŻNA
• Tablica taktyki do piłki nożnej. 
• Zawiera magnetyczne klocki, pisak i gąbkę 

do wycierania.
• ROZM 60x90 cm (szer. x wys.)

Nr. Art. 7293900000
Style no. 36049018300
 

ALU TABLICA TAKTYC-
ZNA - PIŁKA RĘCZNA
• Tablica taktyczna do piłki ręcznej. 
• W komplecie magnetyczne klocki, pisak i 

gąbka do wycierania.
• ROZM 60x90 cm (szer. x wys.)

Nr. Art. 7294000000
Style no. 36049018400
 

TECZKA TAKTYCZNA
• Praktyczna teczka A4 do wszystkich 

odmian sportu. 
• W komplecie papier, pióro i klocki.

Nr. Art. 7293508000 
Style no. 36049018200

AKCESORIA DO TABLIC 
TAKTYCZNYCH
• Komplet dodatkowych akcesoriów do tablic 

taktycznych zawiera 27 małych klocków 
magnetycznych, pisak oraz gąbkę do 
wycierania.

Nr. Art. 7293801111 
Style no. 800046
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PACHOŁKI DO 
ZNAKOWANIA
• Pachołki do znakowania z miękkiego 

plastiku. 
• Wysokość 34 cm. 
• Z otworami na tyczkę.
• Waga 310 gr.

Nr. Art. 7495600333
Style no. 37766027100
 

ZESTAW 
MULTI TRENERA
• Zestaw treningowy z 2 pachołkami, 3 tycz-

kami i 2 uchwytami do tyczek. 
• Uchwyty wyposażone są w poręczny 

system zatrzaskowy umożliwiający dowolne 
rozmieszczenie tyczek – nawet ukośne.

Nr. Art. 7491300111 Uchywt
Style no. 37766151900 

Nr. Art. 7491200555 Tyczki 
Style no. 37766151800 

Nr. Art. 7495600333 Zestaw
Style no. 37766027100

 

ZESTAW DO 
ZNAKOWANIA

ZESTAW DO 
ZNAKOWANIA

• Zawiera 16 żółtych, 16 niebieskich i 16 
czerwonych talerzyków.

• Wysokość 7 cm/szt. 
• Masa 52 g/szt.

Nr. Art. 7495100048 
Style no. 37766152000

• Zawiera 12 żółtych i 12 czerwonych tale-
rzyków oraz pojemnik z zamknięciem. 

• Waga jednego talerzyka 42 gr.

Nr. Art. 7495000024
Style no. 37766027000
 

• Zestaw 12 żółtych i 12 pomarańczowych 
mat do oznaczania.

• Wyprodukowane z antypoślizgowej gumy, 
przez co świetnie nadają się do zastoso-
wania we wnętrzach np. podczas treningu 
futbolowego, gdzie z powodzeniem 
zastępują stożki.

Nr. Art. 7491400024
Style no. 37766202500
 

ZESTAW MAT DO 
OZNACZANIA    

DRABINKA 
KOORDYNACYJNA
• Idealna do ćwiczenia koordynacji. 
• Możliwość łączenia drabinek, aż do długości 

6 metrów. 
• W komplecie torba. 
• Nadają się do użytku na zewnątrz.

Nr. Art. 7496300555
Style no. 37766077000
 

• Doskonałe do treningu koordynacyjnego wewnątrz. 
• Można je połączyć lub przedłużyć. 
• 6  metrów długości. 
• W zestawie z torbą. 
• Wyprodukowane z gumy, która nie ślizga się po  

śliskich powierzchniach sali gimnastycznej.

Nr. Art. 7496300666
Style no. 37766202600
 

• Tyczka łukowa do trenowania precyzji 
m.in. podawania. 

• Grubość: 33 mm.

Nr. Art. 7496800444
Style no. 37766151700
 

• Profesjonalna tyczka slalomowa z niełamli-
wego plastiku. 

• Długość 160 cm. Ø33 mm.

Nr. Art. 7480300000
Style no. 37766151400
 

• Praktyczna torba na kijki do slalomu i paliki 
narożne. 

• Może pomieścić 13-15 w zależności od 
grubości.

Nr. Art. 8199200111
Style no. 36558191600
 

DRABINKA 
KOORDYNACYJNA TYCZKA ŁUKOWA TYCZKA SLALOMOWA TORBA NA KIJKI

AKCESORIA TRENINGOWE
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• Pierścienie koordynacyjne do ćwiczeń 
biegowych i koordynacji. 

• Średnica: 60 cm. 
• 12 szt. - 4 limonkowe, 4 pomarańczowe, 

4 żółte.
  
Nr. Art. 7496700000 
Style no. 37766151600
 

COORDINATION RINGSPODSTAWKA GUMOWA 
DO TYCZKI SLALOMO-
WEJ LUB ŁUKOWEJ
• Do użytku w pomieszczeniach lub na  

sztucznej murawie. 
• Wyważona pod kątem stabilności. 
• Dzięki podstawce tyczka odgina się w razie 

przypadkowej kolizji z zawodnikiem.

Nr. Art. 7481000000 
Style no. 37766151300
 

• Mocny kosz ze wzmocnionym okuciem do 
ściany. 

• Spełnia międzynarodowe normy dot. 
wymiarów. 

• Dostarczany w komplecie z siatką.

Nr. Art. 7394900000 
Style no. 37766028300
 

• Pasuje do standardowego 
kosza.

Nr. Art. 7394800001 
Style no. 810056
 

KOSZ DO KOSZYKÓWKI SIATKA DO KOSZA BRAMKA POP-UP
• Zestaw 2 szt. bramek typu pop-up do użycia na 

boisku lub w ogrodzie. 
• Bramki można szybko zapakować do dołączonej 

torby.

Nr. Art. 7470000515 
Style no. 37766152100
 

• 1 x drabinka koordynacyjna, 1 x mata znakująca 24 szt., 1 x pierścienie koordynacyjne 60 cm. - 
12 szt., 6 x multi treningowe tyczki, 4 x multi treningowe tyczki z systemem zatrzaskowym, 12 x 
pachołki.

PŁOTEK TRENINGOWY
• Płotek treningowy do ćwiczeń w bieganiu 

i skokach. 
• Tor może składać się z 6 do 8 płotków 

treningowych pod rząd.
• Junior 15 cm.

Nr. Art. 7496515666 
Style no. 800011
 

PŁOTEK TRENINGOWY
• Płotek treningowy do ćwiczeń w bieganiu i 

skokach. 
• Tor może składać się z 6 do 8 płotków  

treningowych pod rząd.
• Senior 30 cm.

Nr. Art. 7496530444 
Style no. 800011
 

TORBA NA PŁOTKI 
TRENINGOWE
• Praktyczna torba na płotki treningowe. 
• Może pomieścić 10 szt. dużych płotków. 

Nr. Art. 8199300111 
Style no. 36558191700
 

TRAINING 
PACKAGE - HANDBALL
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TRAINING PACKAGE 1
 2 x Drabinka koordynacyjna 6 m
 1 x Mata znakująca 24 talerzyki
 6 x Multi treningowe tyczki
 12 x Pachołki

TRAINING PACKAGE 2
 2 x Drabinka koordynacyjna 6 m 
 6 x Płotek treningowy junior 15 cm
 6 x Płotek treningowy senior 30 cm
 1 x Mata znakująca, 24 talerzyki
 24 x Multi treningowe tyczki
 12 x Multi treningowe tyczki 
  z systemem na zatrzask
 24 x Pachołki

TRAINING PACKAGE 3
 2 x Drabinka koordynacyjna 6 m
 6 x Płotek treningowy junior 15 cm
 6 x Płotek treningowy senior 30 cm
 12 x Pierścienie koordynacyjne 60 cm
 12 x Tyczka łukowa do treningu podań
 12 x Tyczka slalomowa
 1 x Mata znakująca 24 talerzyki
 36 x Multi treningowe tyczki
 24 x Multi treningowe tyczki
  z systemem na zatrzask
 24 x Pachołki

Gumowe podstawki nie są częścią zestawu. 
Można je kupić osobno jeśli chcemy używać 
ich na boisku ze sztuczną trawą.

Oto cztery różne zestawy szkoleniowe, które zostały zestawione, aby objąć wszystkie poziomy treningu piłkarskiego. Nadają się na nawierzchnie naturalne jak i sztuczną trawę. Te produkty można kupić osobno, można je znaleźć na poprzednich stronach.

 5 x Figury treningowe ze szpikulcami do  
  wyboru pomiędzy 160 - 180 cm.

Gumowe podstawki nie są częścią zestawu. 
Można je kupić osobno jeśli chcemy używać 
ich na boisku ze sztuczną trawą.

TRAINING PACKAGE 4

AKCESORIA TRENINGOWE
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BIB BASIC
• Podstawowe znaczniki wykonane w 100% z poliestru
• Pakowane w zestawy po 12 sztuk 

Nr. Art. 6841001xxx  ROZM Mini: Niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, jasnoniebieski, bordowy, fioletowy   Style no. 640007
Nr. Art. 6841002xxx  ROZM Junior: Biały, czarny, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, jasnoniebieski, bordowy, fioletowy   Style no. 640007
Nr. Art. 6841003xxx  ROZM Senior: Biały, czarny, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, jasnoniebieski, bordowy, fioletowy   Style no. 640007
Nr. Art. 6841005xxx  ROZM XXL: Niebieski, żółty, pomarańczowy  Style no. 640007

WOREK NA 
PIŁKI RĘCZNE
• Miejsce na 10-12 piłek ręcznych.

Nr. Art. 7371900000 
Style no. 36555020300
 

WOREK NA 
PIŁKI NOŻNE
• Miejsce na 10-12 piłek

Nr. Art. 7372000000 
Style no. 36555020200

SIATKA NA PIŁKI
• Wytrzymałe nylonowe siatki na piłki. 
• Dostępne w czterech rozmiarach:  

1 piłka, 6-8 piłek, 10-12 piłek, 14-16 piłek.

Nr. Art. 7370101111  1 piłka 
Style no. 36554020100

Nr. Art. 7370808666 6-8 piłek 
Style no. 810053

Nr. Art. 7371010666 10-12 piłek 
Style no. 810053

Nr. Art. 7371616666 14-16 piłek 
Style no. 810053

OPASKA KAPITANA
• Do wyboru sześć kolorów. W wersji dla dorosłych opaska zapinana jest na rzep i  

wyposażona w dodatkową gumkę do zamocowania na ramieniu. 
• W wersji dla dzieci opaska ma tradycyjne elastyczne zamknięcie.

Nr. Art. 6978800xxx     ROZM Junior: Niebeski, żółty, pomarańczowy, różowy
Style no. 870022

Nr. Art. 6978802xxx     ROZM Senior: Biały, czarny, niebieski, żółty, pomarańczowy,  
Style no. 870022  różowy, tęcza
 

AKCESORIA TRENINGOWE
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METALOWE KOŁO
DO KAMIZELEK
• Do przechowywania kamizelek wierzchnich.

Nr. Art. 6810000000
Style no. 37766026900
 

OCHRANIACZ ZĘBÓW
• Dostępne kolory: przeźroczysty i czarny
 (czarny tylko w rozmiarze Senior).

Nr. Art. 6958302000 Junior
Style no. 870018 
Nr. Art. 6958303xxx Senior
Style no. 870018
 

OCHRANIACZ KROKU
• Z odczepianą “miseczką”-forma 

skorupy. 
• ROZM S, L 

Nr. Art. 69580xx000
Style no. 870024
 

BUTELKA NA WODĘ
• Wytrzymała butelka z zakrętką i wyciąganym ustnikiem
• Butelka Bio-Bottle jest wykonana z biodegradowalnego 

plastiku, który podlega całkowitemu rozkładowi i jest 
dzięki temu przyjazny środowisku.

Nr. Art. 7522007000 0,7 l.
Style no. 800049

Nr. Art. 7522005000 0,5 l.
Style no. 800049
 

KOSZYK
• Na 8 bidonów. Zapytaj o możliwości
 nadruku logo

Nr. Art. 7521008000
Style no. 37767028700
 

STOPER
• Z nast. funkcjami: Pomiar czasu (1/100 sek), 

zegar, data.

Nr. Art. 7491500222
Style no. 870019

LICZNIK KROKÓW PRO
• Profesjonalny licznik kroków 3D. Liczy kroki, odległości 

i oblicza spalone kalorie. Wyświetlanie daty i godziny. 
Wybór między formatem 12- a 24-godzinnym.  
30-dniowa pamięć.

Nr. Art. 7491800111
Style no. 36052286200
 

STOPER PRO
• Profesjonalny stoper. Trzy rzędy na ekranie. Wyświet-

lanie daty i godziny oraz podświetlenie 3 sek.Wybór 
między formatem 12- a 24-godzinnym. 30 czasów i 
podział pomiarów z precyzją do 1/100. Odliczanie do 
10 godzin.

Nr. Art. 7491700111
Style no. 36052286100

RÓŻNE AKCESORIA
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LEGENDARNE OD 1947 ROKU 
Firma SELECT Sport została założona w 1947 roku przez Eigila Nielsena – 
bramkarza duńskiej reprezentacji w piłce nożnej, który poświęcił swoje życie 
pracy nad stworzeniem piłki doskonałej. Nazwa firmy związana jest z wyjątko-
wym rodzajem skóry, który został specjalnie wyselekcjonowany do produkcji 
piłek.

Tworząc wiele przełomowych koncepcji w dziedzinie produkcji piłek, jak na 
przykład pierwszą piłkę bezszwową, pierwszą piłkę 32-panelową i piłki ze skóry 
syntetycznej, firma SELECT stała się naturalnie pionierem w branży.

W 1951 roku firma SELECT podpisała kontrakt na dostawę piłek dla narodo-
wej reprezentacji Danii w piłce nożnej, a w 1957 została wybrana oficjalnym  
dostawcą przez Duńską Federację Piłki Ręcznej. Te umowy partnerskie są 
wciąż aktualne i należą do najdłużej trwających relacji w historii sportu. Od 
tamtego czasu firma SELECT podjęła współpracę z licznymi, znanymi federa-
cjami piłki nożnej i piłki ręcznej, klubami i zawodnikami.

Dzisiaj firma SELECT uznawana jest za eksperta w dziedzinie produkcji piłek. 
Nasze piłki do gry w piłkę nożną, futsal i pikę ręczną są obecne w ponad 50 
krajach, a ponadto jesteśmy największym na świecie dostawcą piłek ręcznych. 
Każdego roku w ścisłej współpracy z Anwar Khawaja Industries z Pakistanu 
produkujemy ponad 3 miliony rożnych piłek SELECT.

Od 70 lat zajmujemy się tworzeniem piłek, a pasja dla kreatywnego rzemiosła  
jest nadal żywa w naszej codziennej pracy. Mecze piłki nożnej, futsalu i  
piłki ręcznej rozgrywane są piłkami wyprodukowanymi w oparciu o oryginalną 
32-panelową koncepcję piłki opracowaną przez Eigila Nielsena, podobnie jak 
większość piłek na świecie bazuje na wynalazkach firmy SELECT.

SELECT zaprezentował 
pierwszą na Świecie 
32-panelową piłkę ręczną

1972Firma SELECT 
przedstawiła pierwszą 
na Świecie bezszwową 
piłkę nożną.

1951Eigil Nielsen opracował 
swoją pierwszą piłkę 
nożną. Powstała wtedy
firma SELECT.

1947 SELECT zaprezentował 
pierwszą na Świecie 
32-panelową piłkę nożną

1962
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SELECT zaprezentował 
pierwszą na Świecie 
inteligentną piłkę nożną  
- SELECT iBall.

2012SELECT zaprezentował 
pierwszą na Świecie ręcznie 
szytą piłkę nożną PU.

1974 Pierwsza na świecie klejąca 
piłka ręczna,
Maxi Grip

2017 select zaprezentował pierw-
szą na świecie inteligentną 
piłkę ręczną SELECT iBall.

2018
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