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Enter your 
playground

W świecie sportu zawsze jest miejsce na zabawę myślami, uczu-
ciami, formami wyrazu i ruchem. 

Od lat Firma SELECT pomaga sportowcom obudzić w sobie ar-
tystę, oferując wytrzymałe produkty najwyższej jakości, pozwala-
jące  zachować  niczym  niezmąconą  równowagę między inno-
wacją a tradycją. Jesteśmy przekonani, że nasze zamiłowanie do 
produkcji piłek i sprzętu sportowego widać na pierwszy rzut oka i 
że to właśnie dzięki niemu gracze tak chętnie sięgają po SELECT. 

Witamy w tegorocznym katalogu - Twoim placu zabaw.





Historical
the art of sport

SELECT since 1947
Wyjątkowa historia firmy SELECT zapewniła jej miejsce w czołówce producentów ręcznie 
szytych piłek. Innowacyjne, duńskie przedsiębiorstwo wytwarza rocznie ponad trzy mi-
liony piłek na eksport do 50 krajów i posiada swoje przedstawicielstwa na całym świecie.

W 1947 firma SELECT założył Eigil Nielsen, piłkarz duńskiej reprezentacji narodowej, który 
w roku 1962 zrewolucjonizował rynek piłką nożną z 32 panelami. Od tamtej pory firma  
rozrasta się, ale jej misją nieprzerwanie jest tworzenie najlepszych piłek na świecie. W 
ramach turniejów piłki nożnej i ręcznej rozgrywanych na całym świecie zawodnicy ko-
rzystają z piłek bazujących na wytrzymałym, rewolucyjnym rozwiązaniu Eigila Nielsena. 

Firma SELECT kontynuuje swoją innowacyjną tradycję - zaprezentowanie w 2012 roku 
pierwszej na świecie inteligentnej piłki nożnej SELECT iBall było kamieniem milowym w 
historii piłki.
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Pierwsza piłka SELECT
W 1947 Eigil Nielsen opracował swoją 
pierwszą piłkę nożną. Powstała wtedy 
firma SELECT. Nielsen był z wykształ-
cenia psychologiem sportowym, a 
pracował w branży wyprawiania skór, 
gdzie stworzył swoje pierwsze piłki.

Pierwsza na świecie bezszwo-
wa piłka nożna
W 1951 firma SELECT przedstawiła 
pierwszą na świecie bezszwową piłkę 
nożną. W tym samym roku jego rozwią-
zanie zostało oficjalną piłką duńskiej 
drużyny reprezentacji.

Pierwsza na świecie 32-pane-
lowa piłka nożna
W 1962 firma zaprezentowała pierwszą 
na świecie 32-panelową piłkę nożną, a 
dziesięć lat później pierwszą 32-pane-
lową piłkę ręczną.

SELECT i Gordon Banks
W latach 70. ubiegłego stulecia przy 
opracowywaniu i optymalizacji pro-
duktów bramkarskich asystował firmie 
SELECT jeden z najlepszych bramka-
rzy wszech czasów – Anglik Gordon 
Banks.

Włoska piłka nożna i SELECT
Kluby, takie jak AC Milan, AS Roma i 
Juventus FC z Serie A, silnej włoskiej 
ligi przez wiele lat korzystały z modelu 
BRILLANT SUPER jako swojej oficjal-
nej piłki.

SELECT i Laudrup
Duńscy magicy piłki – bracia Brian i 
Michael Laudrup wraz z ojcem Finnem 
od wielu lat utrzymują ścisły związek z 
firmą SELECT i są ambasadorami na-
szych piłek nożnych.

FIFA i SELECT
W 1996 roku, dzięki silnej pozycji firmy 
SELECT w branży piłki nożnej, orga-
nizacja FIFA skierowała do nas zapy-
tanie dotyczące pomocy w ustaleniu 
uniwersalnych norm jakości dla piłek 
nożnych.

Społeczna odpowiedzialność 
firmy SELECT
Co roku firma SELECT we współpracy z 
organizacjami pomocowymi wspiera kraje 
trzeciego świata tysiącami piłek. W 1995 
przedsiębiorstwo wprowadziło udoskonalony 
program opieki medycznej i edukacji (SAHEP) 
w zakładach produkcyjnych w Pakistanie.

IHF i SELECT
W 2005 roku firma SELECT została wy-
brana przez Międzynarodową Federację 
Piłki Ręcznej oficjalnym dostawcą piłek 
na Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olim-
pijskie. Był to sygnał startowy na drodze 
do uzyskania przez firmę SELECT statu-
su wiodącej marki w piłce ręcznej.



Inspired by history,
designed for the future
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Pierwsza inteligenta piłka nożna 
na świecie

W 2012 roku firma SELECT zaprezen-
towała pierwszą na świecie inteligentną 
piłkę nożną SELECT iBall. Niebieski 
stempel technologiczny FIFA jest naj-
lepszym dowodem na to, że SELECT 
pełni kluczową rolę w rozwoju piłek. 
Tym samym firma SELECT położyła 
kolejny kamień milowy w historii piłki 
nożnej.

Duńska reprezentacja i SELECT
W 2011 roku Duński Związek Piłki Noż-
nej oraz firma SELECT świętowały ju-
bileusz 60-lecia współpracy. Od 1951 
roku firma SELECT dostarcza piłki 
dla narodowej reprezentacji Danii i nie 
przewiduje się rozwiązania tej umowy.

SELECT i francuska piłka ręczna
W 2012 roku silna francuska liga piłki 
ręcznej mężczyzn wybrała model  
SELECT ULTIMATE na ofijalną piłkę 
meczową.

SELECT i belgijska piłka nożna
W 2009 roku produkt firmy SELECT zo-
stał oficjalną piłką meczową najlepszej 
ligi belgijskiej, a w 2010 również obiecu-
jącej drużyny narodowej Belgii, w której 
grają takie gwiazdy, jak Eden Hazard, 
Vincent Kompany czy Marouane Fellaini.
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Piłki nożne
Najpotężniejsza dyscyplina sportu na świecie zasługuje na najlepsze 
piłki. Oferta jest niezwykle szeroka i składa się z najwyższej jakości 
piłek dla profesjonalistów, aspirujących piłkarzy i wszystkich miło-
śników tego sportu. Nasza legendarny model BRILLANT SUPER 
jest oficjalną piłką używaną w lidze belgijskiej. Wybiera ją również 
przebojowa reprezentacja Belgii, a także reprezentacja Danii oraz 
szereg europejskich klubów, a od niedawna również cała liga fińska.
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32-panelowa piłka nożna o optymalnej 
krągłości złożona z 12 pięciokątów i 20 
sześciokątów. Za elegancką powierzchnią 
modeli Pro i Klub kryje się pięć kluczo-
wych składników: dętka, wentyl, podkład, 
skóra syntetyczna i szycie.

Logo i wzór

Duże logo SELECT na środku piłki po-
łączone z charakterystycznym wzorem 
z łączeniami między poszczególnymi 
polami ma wieloletnią historię i stanowi 
symbol tradycji i dumy firmy SELECT.

Zatwierdzone przez FIFA

Mamy najwyższe w branży standardy
jakości, które przekraczają nawet wy-
magania FIFA. Piłki są testowane i za-
twierdzane zgodnie z normami FIFA i IMS.



Quality comes from inside

Rozmiary

Seria/wiek Wielkośc Obwód Waga średnia Waga lekka

U-8 3 62 - 63,5 cm 310 - 330 g. 280 - 300 g.

U-9 do U-14 4 64 - 66 cm 340 - 360 g. 310 - 330 g.

U-15 do senior 5 68 - 70 cm 410 - 450 g. 390 - 410 g.

3. Wentyl Double Lock

Używany w naszych wentylach gumowy materiał znany jest z wy-
sokiej szczelności. W połączeniu z systemem Double Lock, w 
którym spuszczane powietrze musi przejść przez dwie „bram-
ki”, zestawienie to zapewnia piłkom poziom szczelności znacz-
nie wyższy od wymagań FIFA.

4. Poliuretanowa powierzchnia
(skóra syntetyczna)

Zewnętrzna warstwa piłki wykonana jest z poliuretanowej (PU) 
skóry syntetycznej. Materiał ten ma powierzchnię w wersjach 

„shiny” (błyszczącą) lub „grain” (ziarnistą), wykonaną z dużej licz-
by włókien PU. Dzięki temu rozwiązaniu powierzchnia piłki, choć

bardzo mocna, jest jednocześnie miękka. BRILLANT SUPER i 
VISION to jedyne modele wykonane z niezwykle elastycznego mi-

krowłókna, które zapewnia im absolutnie najlepsze właściwości
na boisku.

5. Szycie

Wspólną cechą piłek z serii Pro i Klub jest to, że są 
szyte ręczne. 32 panele zszywane są za pomocą 630 

szwów podwójnych oraz 60 szwów narożnych i zamy-
kane – specjalnie dla SELECT – węzłem podwójnym. 

Dzięki temu piłka jest mocniejsza.

Kontrola jakości i gwarancja

Dla firmy SELECT jakość jest kwestią najwyższej wagi. Dlatego
wszystkie piłki przechodzą w naszym zakładzie produkcyjnym w
Pakistanie gruntowną kontrolę. Sprawdzamy szycie, po-
wierzchnię, kulistość, obwód, masę, szczelność oraz barwy 
nadruku. Ponadto pompujemy wszystkie dętki, aby mieć 
pewność, że piłka zachowuje idealną równowagę. Szycie i 
kulistość wszystkich piłek nożnych SELECT opatrzone są 
2-letnią gwarancją, a w przypadku profesjonalnego modelu 
BRILLANT SUPER nawet 3-letnią.

1. Dętka Zero Wing

Opatentowana dętka wykonana z wysokiej wydajności lateksu naturalnego. Koncepcję Zero 
Wing opracowano po to, aby nie tylko sama piłka, ale również dętka zachowywała największą 
możliwą kulistość. Wiele innych piłek wyposażonych jest w dętki z butylu, które mają tę wadę, 
że tłumią odbicie.  W piłkach SELECT stosowane są wyłącznie dętki lateksowe z wbudowanym
punktem równowagi naprzeciw otworu wentylu. Rozwiązanie to, w połączeniu z koncepcją 
Zero Wing, zapewnia piłce doskonałą równowagę i niezwykle żywe odbicie.

2. Podkład

Aby ustabilizować piłkę i zapewnić jej niezmienną kulistość, wszystkie 32 panele pokryte są od we-
wnątrz szeregiem warstw materiału włókienniczego. Podkład ten poprawia miękkość piłki i polepsza 

jej kontakt z butem, jednocześnie zapewniając piłce wodoszczelność. Zestawienie wykorzystanych 
w wewnętrznej warstwie materiałów jest niezwykle istotne – dlatego różni się w zależności od mode-

lu. Przeprowadziliśmy szereg testów uwzględniających połączenie z wykonaną ze skóry syntetycznej
powierzchnią piłki. Na podstawie testów opracowaliśmy optymalne zestawienia podkładów zapew-

niające poszczególnym modelom piłek stabilność i dobre właściwości podczas gry. Dlatego stosujemy 
wiele różnych typów podkładów – każdy z nich ma swoje indywidualne mocne strony.

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.

3. Wpuść do otworu wentylu 1-2 krople oleju 
wentylowego SELECT. Pamiętaj o regularnym 

zwilżaniu wentyla parą kropli oleju, co zapo-
biegnie jego wysychaniu.

4. Napompuj piłkę pompką SELECT. Bardzo
ważne jest, aby dętka była w położeniu pio-

nowym, 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.



Belgium’s Choice
SELECT BRILLANT SUPER
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BRILLANT SUPER
Przeznaczenie: Mecze na absolutnie najwyższym poziomie 

Material: FPUS 2000 bardzo wytrzymała syntetyczna skóra

Właściwości: Piłka meczowa absolutnie najwyższej jako-
ści. Przy kopaniu piłka sprawia wrażenie lekkiej i miękkiej. 
Zachowuje stabilność i doskonale okrągły kształt mecz po 
meczu. Przetestowana i atestowana przez FIFA po kątem 
rozmiaru, masy, odbicia i stopnia absorpcji wody. Swoją 
optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dęt-
ce Zero-Wing, natomiast jej wysoka szczelność to zasługa 
wentyla Double-Lock. Piłka jest szyta ręcznie. 

Atest: FIFA APPROVED (ROZM. 5)

NR ART.

3615901001 
0114901001

ROZM.

5
4

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

BRILLANT SUPER
Przeznaczenie: Mecze na absolutnie najwyższym poziomie 

Material: FPUS 2000 bardzo wytrzymała syntetyczna skóra

Właściwości: Piłka meczowa absolutnie najwyższej jakości 
z logo Duńskiego Związku Piłki Nożnej DBU. Przy kopaniu 
piłka sprawia wrażenie lekkiej i miękkiej. Zachowuje stabil-
ność i doskonale okrągły kształt mecz po meczu. Swoją 
optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dęt-
ce Zero-Wing, natomiast jej wysoka szczelność to zasługa 
wentyla Double-Lock. Piłka jest szyta ręcznie. 

Atest: FIFA APPROVED (ROZM. 5)

BRILLANT SUPER
Przeznaczenie: Mecze na absolutnie najwyższym poziomie 

Material: FPUS 2000 bardzo wytrzymała syntetyczna skóra

Właściwości: Piłka meczowa absolutnie najwyższej jakości. 
Wyprodukowana w wyraźnym pomarańczowym kolorze, 
doskonale sprawdzającym się w śniegu. Przy kopaniu piłka 
sprawia wrażenie lekkiej i miękkiej. Zachowuje stabilność i 
doskonale okrągły kształt mecz po meczu. Swoją optymalną 
krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing, 
natomiast jej wysoka szczelność to zasługa wentyla Double-
-Lock. Piłka jest szyta ręcznie. 

Atest: FIFA APPROVED (ROZM. 5)

BRILLANT SUPER
Przeznaczenie: Mecze na absolutnie najwyższym poziomie 

Material: FPUS 2000 bardzo wytrzymała syntetyczna skóra

Właściwości: Piłka meczowa absolutnie najwyższej jakości. 
Wyprodukowana w wyraźnym żółtym kolorze, doskonale 
sprawdzającym się w śniegu. Przy kopaniu piłka sprawia 
wrażenie lekkiej i miękkiej. Zachowuje stabilność i dosko-
nale okrągły kształt mecz po meczu. Swoją optymalną krą-
głość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing, 
natomiast jej wysoka szczelność to zasługa wentyla Double-
-Lock. Piłka jest szyta ręcznie. 

Atest: FIFA APPROVED (ROZM. 5)

Piłki nożne  Seria Pro

NR ART.

3615901023 

ROZM.

5

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

NR ART.

3615901061 

ROZM.

5

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

NR ART.

3615901051

ROZM.

5

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

Za ekskluzywnym wyglądem modelu BRILLANT SUPER kryje się piłka wyprodukowana ze specjalnie opracowanego japońskiego mikrowłókna TEIJIN. Bez kompromisu 

w kwestii grubości materiału i bez dodawania pianki osiągnęliśmy potwierdzone wrażenie żywotności i lekkości. Nie zrezygnowaliśmy z takich korzystnych właściwości, 

jak łatwość kontroli i stabilność, które od zawsze są znakiem rozpoznawczym modelu BRILLANT SUPER.

Sam materiał pochodzi z Japonii, ale modele BRILLANT SUPER produkowane są przez naszego pakistańskiego dostawcę, z którym współpracujemy już od wielu lat. 

Piłka jest szyta ręcznie. I wewnątrz i na zewnątrz składa się wyłącznie z najwyższej jakości materiałów. Dzięki opatentowanej przez firmę SELECT dętce Zero-Wing piłka 

w locie pozostaje w niezachwianej równowadze. Szczelność piłki zapewnia podwójnie zamykany wentyl Double-Lock.

Połączenie specjalnej wewnętrznej warstwy wykonanej z gęsto plecionej bawełny z poliestrem oraz ultracienkiego, bardzo elastycznego mikrowłókna nadaje piłce  

dodatkową miękkość, dzięki której kopie się ją łatwiej, niż kiedyś. Zachowanie wysokiej jakości i kulistego kształtu piłki zapewnia TEIJIN, niezwykle wytrzymały materiał z

mikrowłókna. Piłka charakteryuje minimalna chłonność wody. 



Sponsorships in the world of football
SELECT jest oficjalnym dostawcą piłek dla duńskiej i belgijskiej reprezentacji, belgijskiej ligi (Jupiler Pro League), fińskiej ligi (Veikkausliiga) oraz ekstraklasy rosyjskiej i serbskiej. 
Ponadto model BRILLANT SUPER jest wykorzystywany jako piłka klubowa w wielu innych drużynach na całym świecie.



Denmark’s Choice
SELECT BRILLANT SUPER



FC Midtjylland’s Choice
SELECT BRILLANT SUPER
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SUPER
Przeznaczenie: Mecze klubowe na najwyższym poziomie

Material: FPUS 1900 “pattern”

Właściwości: Dzięki zastosowaniu ekskluzywnego tekstu-
rowanego poliuretanowego materiału piłka zachowuje swoją 
wysoką jakość i kulisty kształt kopnięcie po kopnięciu. Przy 
kopnięciu piłka sprawia wrażenie lekkiej, a przy tym szybkiej. 
Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej 
dętce Zero-Wing, natomiast jej wysoka szczelność to zasłu-
ga wentyla Double-Lock. Piłka jest szyta ręcznie.

Atest: FIFA APPROVED (ROZM. 5)

NR ART.

3625501002
0124501002

ROZM.

5
4

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

vISIoN
Przeznaczenie: Mecze klubowe na najwyższym poziomie

Material: FPUS 1800 “shiny”

Właściwości: Wykonana z niezwykle miękkiego poliure-
tanowego materiału z mikrowłóknami piłka meczowa dla 
dziewcząt. Obniżona masa i rozmiar w stosunku do zwy-
kłych piłek. Spełnia wymagania do zastosowania w me-
czach najwyższej ligi. Swoją optymalną krągłość piłka za-
wdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing, natomiast jej 
wysoka szczelność to zasługa wentyla Double-Lock. Piłka 
jest szyta ręcznie. 

Atest: IMS APPROVED (ROZM. 5)

RoyALE
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FPUS 1800 “shiny”

Właściwości: Najwyższej jakości poliuretanowy materiał 
Piłka zapewnia graczowi fantastyczny poziom kontroli we 
wszystkich warunkach pogodowych i na wszystkich rodza-
jach boisk. Podczas lotu pozostaje w niezachwianej równo-
wadze. Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza opaten-
towanej dętce Zero-Wing, natomiast jej wysoka szczelność 
to zasługa wentyla Double-Lock. Piłka jest szyta ręcznie.  

Atest: IMS APPROVED (ROZM. 5)

PRImERA
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FPUG 1800 “grain”

Właściwości: Najwyższej jakości poliuretanowy materiał 
Dzięki specjalnie opracowanej „ziarnistej” powierzchni pił-
ka sprawia wrażenie wolniejszej, a tym samym łatwiejszej 
do opanowania od zwykłej piłki nożnej. Swoją optymalną 
krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing, 
natomiast jej wysoka szczelność to zasługa wentyla Double-
-Lock. Piłka jest szyta ręcznie.  

Atest: IMS APPROVED (ROZM. 5)

NR ART.

0225901003
0224901003

ROZM.

5
4

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

NR ART.

0225301009 
0224301009

ROZM.

5
4

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

NUmERo 10
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FPUS 1500 “shiny”

Właściwości: Dzięki wysokiej jakości poliuretanowemu 
materiałowi w połączeniu z dużą trwałością piłka doskonale 
nadaje się do gry we wszelkich warunkach. Przetestowana 
i atestowana przez FIFA po kątem rozmiaru, masy, odbicia 
i stopnia absorpcji wody. Swoją optymalną krągłość piłka 
zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing, natomiast jej 
wysoka szczelność to zasługa wentyla Double-Lock. Piłka 
jest szyta ręcznie.

Atest: FIFA APPROVED (ROZM. 5)

NR ART.

3675001031

ROZM.

5

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

NUmERo 10
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FPUS 1500 “shiny”

Właściwości: Dzięki wysokiej jakości poliuretanowemu 
materiałowi w połączeniu z dużą trwałością piłka doskonale 
nadaje się do gry we wszelkich warunkach. Przetestowana 
i atestowana przez IMS pod kątem rozmiaru, masy, odbicia 
i stopnia absorpcji wody. Swoją optymalną krągłość piłka 
zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing, natomiast jej 
wysoka szczelność to zasługa wentyla Double-Lock. Piłka 
jest szyta ręcznie.  

Atest: IMS APPROVED (ROZM. 5)

NR ART.

0575001002 
0574001002
0573001002

ROZM.

5
4
3

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

NR ART.

0385001002
0384001002
0383001002 

ROZM.

5
4
3

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

Piłki z serii Klubowej przeznaczone są do meczów i treningów klubowych. Piłki nożne Seria Klub



FC Nordsjælland’s Choice
SELECT BRILLANT SUPER



19Piłki z serii Klubowej przeznaczone są do meczów i treningów klubowych.

vIkINg
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FPUG 1500 “grain”

Właściwości: Wytrzymała piłka do podłoża twardego i kam-
ienistego Dzięki specjalnie opracowanej „ziarnistej” powi-
erzchni piłka sprawia wrażenie wolniejszej, a tym samym 
łatwiejszej do opanowania od zwykłej piłki nożnej. Swoją 
optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce 
Zero-Wing, natomiast jej wysoka szczelność to zasługa 
wentyla Double-Lock. Piłka jest szyta ręcznie. 

Atest: IMS APPROVED (ROZM. 5)

NR ART.

0465901006 

ROZM.

5

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

PALERmo
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FPUS 1500 “shiny”

Właściwości: Wysokiej jakości piłka dla dziewcząt wyko-
nana z miękkiego poliuretanowego materiału. Piłka jest ok. 
20 g lżejsza od zwykłej piłki nożnej, co znacznie zmniejsza 
ryzyko odniesienia kontuzji spowodowanej przeciążeniem. 
Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentow-
anej dętce Zero-Wing, natomiast jej wysoka szczelność to 
zasługa wentyla Double-Lock. Piłka jest szyta ręcznie. 

Piłki nożne Seria Klub

NR ART.

0575901009 
0574901009
0573901009

ROZM.

5
4
3

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

TEAm
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FPUS 1300

Właściwości: Uniwersalna piłka nożna z wysokiej jakości 
poliuretanowego materiału o ekskluzywnej teksturze. Swoją 
optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce 
Zero-Wing, natomiast jej wysoka szczelność to zasługa 
wentyla Double-Lock. Piłka jest szyta ręcznie. TEAM to 
model naprawdę warty swojej ceny.   

Atest: FIFA APPROVED

NR ART.

3675501004

ROZM.

5

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

TEAm
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FPUS 1300

Właściwości: Uniwersalna piłka nożna z wysokiej jakości 
poliuretanowego materiału o ekskluzywnej teksturze. Swoją 
optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce 
Zero-Wing, natomiast jej wysoka szczelność to zasługa 
wentyla Double-Lock. Piłka jest szyta ręcznie. TEAM to 
model naprawdę warty swojej ceny.   

NR ART.

0865501004
0864501004
0863501004

ROZM.

5
4
3

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

mATCh
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FFPUS 1400 “shiny”

Właściwości: Piłka do futbolu o charakterystycznej wzorzy-
stej powierzchni z poliuretanu. Spód z poliuretanu wyście-
lony jest wysokiej jakości SBR/neoprenem, dzięki któremu 
piłkę kopie się bardziej miękko. Co więcej solidna wyściółka 
zapewnia stabilność piłki podczas jej lotu w powietrzu. 
W jej środku opatentowany pęcherz Zero-Wing nadaje opty-
malną krągłość, a wentyl Double-Lock zapewnia szczel-
ność. Piłka jest szyta ręcznie.

Atest: FIFA INSPECTED (ROZM. 5)

NR ART.

3675301040
0574301002

ROZM.

5
4

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

TEAm
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FPUS 1300

Właściwości: Uniwersalna piłka nożna z wysokiej jakości 
poliuretanowego materiału o ekskluzywnej teksturze. Swoją 
optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce 
Zero-Wing, natomiast jej wysoka szczelność to zasługa 
wentyla Double-Lock. Piłka jest szyta ręcznie. TEAM to 
model naprawdę warty swojej ceny.   

Atest: FIFA APPROVED (ROZM. 5)

NR ART.

3675501036

ROZM.

5

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***



SELECT BRILLANT SUPER

Finland’s
Choice
Pierwsza liga w Finlandii jest jedyną ligą nordyc-
ką posiadającą wspólny model piłki wykorzysty-
wany we wszystkich meczach. Od 2014 roku, 
najlepsza piłka nożna firmy SELECT, BRILLANT 
SUPER, przez przynajmniej trzy kolejne lata bę-
dzie stałym elementem meczów rozgrywanych w 
ramach Veikkausliiga.

Wszystkie drużyny będą grać tym samym mode-
lem piłki, co na pewno podniesie jakość gry na 
dłuższą metę. SELECT jest w Finlandii wiodącą 
marką, więc wybór ten jest całkiem oczywisty.
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CoSmoS ExTRA 
EvERfLEx
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FRUG 1300

Właściwości: Wyjątkowo odporna na zniszczenia piłka 
wykonana ze specjalnego gumowego materiału. Piłka na-
daje się do gry w deszczu, błocie, śniegu i na żwirze. Swoją 
optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce 
Zero-Wing, natomiast jej wysoka szczelność to zasługa 
wentyla Double-Lock. Piłka jest szyta ręcznie. 

NR ART.

0695201062
0694201062

ROZM.

5
4

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

CoNTRA
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: FPUS 1100 “shiny”

Właściwości: Uniwersalna wysokiej jakości piłka nożna 
Najlepiej nadaje się do gry na murawie. Swoją optymalną 
krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing, 
natomiast jej wysoka szczelność to zasługa wentyla Double-
Lock. Piłka jest szyta ręcznie.  

NR ART.

0855101002 
0854101002
0853101002 

ROZM.

5
4
3

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

CoNTRA
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: FPUS 1100 “shiny”

Właściwości: Uniwersalna wysokiej jakości piłka nożna 
Najlepiej nadaje się do gry na murawie. Swoją optymalną 
krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing, 
natomiast jej wysoka szczelność to zasługa wentyla Double-
Lock. Piłka jest szyta ręcznie.  

Atest: FIFA INSPECTED (ROZM. 5)

NR ART.

3655101292

ROZM.

5

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

fLASh TURf
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FPUS 1500 “shiny”

Właściwości: Wysokiej jakości poliuretanowy materiał. 
Piłka jest niezwykle wytrzymała, dzięki czemu nadaje się do 
gry na sztucznej murawie. Swoją optymalną krągłość piłka 
zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing, natomiast jej 
wysoka szczelność to zasługa wentyla Double-Lock. Piłka 
jest szyta ręcznie.  

NR ART.

0575001052 
0574001052

ROZM.

5
4

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

x-TURf
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: FPUS 1300 “shiny”

Właściwości: Wytrzymała piłka do gry na sztucznej mu-
rawie. Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza opaten-
towanej dętce Zero-Wing, natomiast jej wysoka szczelność 
to zasługa wentyla Double-Lock. Piłka jest szyta ręcznie.   

NR ART.

0865101053
0864101053

ROZM.

5
4

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

dIAmoNd
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FFPUS 1200 “shiny”

Właściwości: Piłka typu all-round z wysokiej jakości  ma-
teriału TPU, wyściełana pianką, która sprawia, że piłka jest 
miękka w kopaniu. W jej środku opatentowany pęcherz Ze-
ro-Wing nadaje optymalną krągłość, a wentyl Double-Lock 
zapewnia szczelność. Piłka jest szyta ręcznie.

Atest: IMS APPROVED (ROZM. 5)

NR ART.

0855301002
0854301002
0853301002

ROZM.

5
4
3

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

Piłki z serii Klubowej przeznaczone są do meczów i treningów klubowych. Piłki nożne Seria Klub



Youngster’s Choice
SELECT TALENTo
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TALENTo
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe 

Material: FPUS 1400 “shiny”

Właściwości: Popularna wysokiej jakości piłka dla dzieci 
i młodzieży Piłka ma rozmiar zgodny z oficjalnym, jednak 
waży o 30-40 g mniej od zwykłych piłek, co ułatwia dzieciom 
rozwój umiejętności gry. Swoją optymalną krągłość piłka 
zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing, natomiast jej 
wysoka szczelność to zasługa wentyla Double-Lock. Piłka 
jest szyta ręcznie.

NR ART.

0775802606
0774802909
0773802202

ROZM.

5 (Pomarańczowy) 
4 (Liliowy) 
3 (Niebieski)

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

TALENTo SofT
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FPUS 1300 “shiny”

Właściwości: Piłka dla 5 do 7-latków. Piłka ma rozmiar 
zgodny z oficjalnym, jednak waży o 60-80 g mniej od zwy-
kłych piłek rozmiaru 4, co ułatwia dzieciom rozwój umie-
jętności gry. Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza 
opatentowanej dętce Zero-Wing, natomiast jej wysoka 
szczelność to zasługa wentyla Double-Lock. Piłka jest szyta 
ręcznie. 

NR ART.

0764801003

ROZM.

4

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

SPIdER PRo
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: FPUS 1300 ”pattern”

Właściwości:   Ulepszona wersja popularnego modelu Spi-
der. SPIDER PRO to przeznaczona dla dzieci i młodzieży pił-
ka meczowa z wysokiej jakości poliuretanowego materiału o 
ciekawej teksturze. Piłka o maksymalnie zmniejszonej ma-
sie w porównaniu do zwykłej piłki nożnej. Swoją optymalną 
krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing, 
natomiast jej wysoka szczelność to zasługa wentyla Double-
-Lock.

Wagowy: 290-310 g 

NR ART.

0765701002
0764701002

ROZM.

5
4

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

SPIdER PRo
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe 

Material:  FPUS 1300 ”pattern”

Właściwości: Ulepszona wersja popularnego modelu Spi-
der. SPIDER PRO to przeznaczona dla dzieci i młodzieży pił-
ka meczowa z wysokiej jakości poliuretanowego materiału o 
ciekawej teksturze. Piłka o zmniejszonej masie w porówna-
niu do zwykłej piłki nożnej. Swoją optymalną krągłość piłka 
zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing, natomiast jej 
wysoka szczelność to zasługa wentyla Double-Lock. 

Wagowy: 340-360 g

NR ART.

0765701003

ROZM.

5

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

foRzA
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe 

Material: FPUS 1100 “shiny”

Właściwości: Wysokiej jakości piłka dla dzieci i młodzieży. 
Piłka ma rozmiar zgodny z oficjalnym, jednak waży o 30-
40 g mniej od zwykłych piłek, co ułatwia dzieciom rozwój 
umiejętności gry. Swoją optymalną krągłość piłka zawdzię-
cza opatentowanej dętce Zero-Wing, natomiast jej wysoka 
szczelność to zasługa wentyla Double-Lock. Piłka jest szyta 
ręcznie.  

NR ART.

0765801002
0764801002

ROZM.

5
4

WYTRZYMAłOŚć

Trawa ***
Sztuczna trawa ***
Tartan ***

Piłki z serii klubowej Youth Line przeznaczone są do meczów i treningów klubowych. Piłki nożne Seria Klub - Youth Line



24 Piłki serii Specjalnej przeznaczone są do ćwiczeń dla bramkarzy oraz dla rozgrywających do trenowania zagrań głową.

goALIE 600  
Przeznaczenie: Trening wykopów od bramki  

Material: FPUS 1500 “shiny”

Właściwości: Wykonana wg specjalnego projektu piłka 
o wadze 600  g. Umożliwia bramkarzowi trenowanie i roz-
wój wykopu. Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką 
szczelność. Piłka jest szyta ręcznie.

NR ART.

2675000600

ROZM.

5

Piłki nożne Seria Specjalna

goALIE 1000
Przeznaczenie: Trening rzutów od bramki

Material: FPUS 1500 “shiny”

Właściwości: Wykonana wg specjalnego projektu piłka o 
wadze 1000  g. Umożliwia bramkarzowi trenowanie i roz-
wój wykopu. Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką 
szczelność. Piłka jest szyta ręcznie. 

NR ART.

2675001000

ROZM.

5

goALIE REfLEx 
ExTRA
Przeznaczenie: Trening refleksów

Material: FRUG 1300

Właściwości: Wykonana wg specjalnego projektu piłka o 
nieprzewidywalnym torze lotu i odbiciu. Służy do trenowa-
nia refleksu bramkarza. Wentyl Double-Lock zapewnia piłce 
wysoką szczelność. Piłka jest szyta ręcznie.

NR ART.

2655201003 

ROZM.

5

CoLPo dI TESTA
Przeznaczenie: Trening zagrań głową

Material: FPUG 1500

Właściwości: Wykonana wg specjalnego projektu piłka 
z miękkiego materiału, łagodnego w kontakcie z czołem. 
Sznurek piłki przymocować można na przykład do po-
przeczki bramki, co umożliwia samodzielny trening zagrań 
głową. Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką szczel-
ność. Piłka jest szyta ręcznie. 

NR ART.

2689601002

ROZM.

5



25Piłki z serii do gry pod dachem są lżejsze od zwykłych piłek nożnych, dzięki czemu łatwiej je kontrolować podczas gry w pomieszczeniach.

BRILLANT SUPER 
INdooR
Przeznaczenie: Mecze na wszystkich poziomach

Material: FPUS 2000 

Właściwości: Piłka meczowa absolutnie najwyższej jako-
ści. Dzięki zastosowaniu specjalnego typu podkładu oraz 
dętki lżejszej o 20-30 g od dętek używanych przy grze na 
zewnątrz, piłka jest miękka i łatwa do kontrolowania. Piłka 
zachowuje swoją stabilność i idealną krągłość z meczu na 
mecz, a wentyl Double-Lock zapewnia jej wysoką szczel-
ność. Piłka jest szyta ręcznie. 

NR ART.

1015701009

ROZM.

5

SoLo SofT 
INdooR
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe 

Material: FPUG 1200 “grain”

Właściwości: Wysokiej jakości, bardzo wytrzymały poliure-
tanowy materiał. Dzięki specjalnie opracowanej „ziarnistej” 
powierzchni, wyjątkowemu typowi podkładu oraz dętce lżej-
szej 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. Piłka jest szyta ręcznie.  

Piłki nożne Seria Halowa

NR ART.

1095701002 
1094701002
1093701002

ROZM.

5
4
3

SPEEd INdooR
Przeznaczenie: Trening klubowy and play

Material: FPUF 1400

Właściwości: Wyjątkowo miękka i przyjemna w użyciu piłka 
z miękkiego filcu – materiału podobnego do stosowanego 
do produkcji piłek tenisowych.  Dzięki tej specjalnej po-
wierzchni w połączeniu z lżejszą o 20-30 g dętką piłka jest 
wyjątkowo miękka w dotyku. Wentyl Double-Lock zapewnia 
piłce wysoką szczelność. Piłka jest szyta ręcznie. 

NR ART.

1065401054 
1064401054

ROZM.

5
4



26 Piłki z serii Five A Side charakteryzują się stonowanym odbiciem, plasującym 
się między sprężystością piłek do gry wewnątrz i piłek futsalowych.

fIvE A SIdE
Przeznaczenie: Mecze klubowe na najwyższym poziomie

Material: FPUG 1500 “grain”

Właściwości: Wysokiej jakości, bardzo wytrzymały poli-
uretanowy materiał. Piłka ma stonowane odbicie i świetnie 
nadaje się do gry we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach 
wewnętrznych. Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką 
szczelność. Piłka jest szyta ręcznie.

NR ART.

1094401005

ROZM.

4

Piłki nożne Seria Five A Side

INdooR fIvE
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe 

Material: FPUG 1300 “grain”

Właściwości: Meczowo-treningowa piłka z trwałego ma-
teriału. Piłka ma stonowane odbicie. Wentyl Double-Lock 
zapewnia jej wysoką szczelność. Piłka jest szyta ręcznie. 

NR ART.

1074401002

ROZM.

4

INdooR
Przeznaczenie: Trening klubowy

Material: FPUS 1300 “shiny”

Właściwości: Wysokiej jakości piłka dla dzieci i młodzieży 
– doskonała do treningu. Piłka ma stonowane odbicie. Wen-
tyl Double-Lock zapewnia jej wysoką szczelność. Piłka jest 
szyta ręcznie.  

NR ART.

1084401009
1083401009 

ROZM.

4
3



27Piłki z serii Futsal charakteryzują się bardzo stonowanym i niezawodnym odbiciem. 
Dzięki temu są o wiele łatwiejsze do opanowania niż inne piłki do gry wewnątrz.

fUTSAL SUPER
Przeznaczenie: Mecze klubowe

Material: FPUS 1700 “pearl”

Właściwości: Dzięki zastosowaniu ekskluzywnego poliure-
tanowego materiału piłka zachowuje swoją wysoką jakość i 
kulisty kształt kopnięcie po kopnięciu. Dzięki zastosowaniu in-
dywidualnie opracowanej butylowej dętki piłka charakteryzuje 
się niezawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co ułatwia 
jej opanowanie. Przetestowana i atestowana przez FIFA po 
kątem rozmiaru, masy i odbicia. Wentyl Double-Lock zapew-
nia piłce wysoką szczelność. Piłka jest szyta ręcznie.

Atest: FIFA APPROVED

NR ART.

3613401002 

ROZM.

62,5-63,5 
cm

WAGOWY

410-430 g

fUTSAL mASTER
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe 

Material: FPUG 1500 “grain”

Właściwości: Wysokiej jakości, bardzo wytrzymały po-
liuretanowy materiał. Dzięki zastosowaniu indywidualnie 
opracowanej butylowej dętki piłka charakteryzuje się nie-
zawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co ułatwia jej 
opanowanie. Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką 
szczelność. Piłka jest szyta ręcznie. 

fUTSAL mImAS
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: FPUS 1300 “pattern”

Właściwości: Piłka treningowa z wysokiej jakości poliure-
tanowego materiału. Dzięki zastosowaniu indywidualnie 
opracowanej butylowej dętki piłka charakteryzuje się nie-
zawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co ułatwia jej 
opanowanie. Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką 
szczelność. Piłka jest szyta ręcznie.  

Piłki nożne Seria Futsal

NR ART.

1063401003 

NR ART.

1073401052

NR ART.

1072401004

NR ART.

1071401002

NR ART.

1073401004

fUTSAL mImAS 
LIghT
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: FPUS 1300 ”pattern”

Właściwości: Lekka piłka treningowa o masie zmniejszonej 
do ok. 360 g – znacznie lżejsza od zwykłych piłek futsalo-
wych. Doskonała piłka do nauki dla dzieci i młodzieży. Dzię-
ki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej dętki 
piłka charakteryzuje się niezawodnym, bardzo stonowanym 
odbiciem, co ułatwia jej opanowanie. Wentyl Double-Lock 
zapewnia piłce wysoką szczelność. Piłka jest szyta ręcznie.   

fUTSAL mImAS
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: FPUS 1300 “pattern”

Właściwości: Piłka treningowa z wysokiej jakości poliure-
tanowego materiału. Dzięki zastosowaniu indywidualnie 
opracowanej butylowej dętki piłka charakteryzuje się nie-
zawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co ułatwia jej 
opanowanie. Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką 
szczelność. Piłka jest szyta ręcznie.  

fUTSAL mImAS 
jUNIoR
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: FPUS 1300 “pattern”

Właściwości: Dobra młodzieżowa piłka treningowa z wyso-
kiej jakości poliuretanowego materiału. Dzięki zastosowaniu 
indywidualnie opracowanej butylowej dętki piłka charakte-
ryzuje się niezawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, co 
ułatwia jej opanowanie. Wentyl Double-Lock zapewnia piłce 
wysoką szczelność. Piłka jest szyta ręcznie.    

ROZM.

62-64 cm

WAGOWY

400-440 g

ROZM.

62-64 cm

WAGOWY

400-440 g

ROZM.

62-64 cm

WAGOWY

400-440 g

ROZM.

55-57 cm

WAGOWY

340-350 g

ROZM.

62-64 cm

WAGOWY

350-360 g



U
.S . F U T S A L
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Technika na najwyższym poziomie
Futsal to rozwijająca się dyscyplina sportu. FIFA wyznaczyła sobie cel zwiększenia znajomości tej gry na całym świecie. W wielu
krajach już teraz jednak  istnieją ligi półprofesjonalnych lub profesjonalnych drużyn będących w stanie zapełnić trybuny. 

Jest to piłka nożna wymagająca najwyższego poziomu technicznego. Zawodnik zmuszony jest do bezpośredniej walki z prze-
ciwnikiem i samym sobą – i musi dać z siebie wszystko. Obserwując futsal w najlepszym wydaniu czasem trudno wręcz uwierzyć 
w tempo i intensywność gry.

Wiele z największych gwiazd współczesnej międzynarodowej piłki nożnej zawdzięcza swoje umiejętności właśnie futsalowi. To 
właśnie w tej grze zaczęły się ich kariery. W futsal grali piłkarze tacy jak Pelé, Zico, Ronaldo, Ronaldinho czy Robinho. Ich styl 
gry wywodzi się bezpośrednio z tej bardzo wymagającej pod względem technicznym gry.

Firma SELECT od wielu lat produkuje wysokiej jakości piłki futsalowe, które są tak popularne, że najlepszy model FUTSAL SUPER 
został wybrany jako oficjalna piłka w wielu stowarzyszeniach sportowych - np. w Chorwacji, Serbii, na Ukrainie i w Rosji. Ponad-
to model ten jest oficjalną piłką ligową w wielu krajach - między innymi w Czechach, Chorwacji, Serbii i USA.

fUTSAL ATTACk
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: FPUS 1100 “shiny”

Właściwości: Piłka treningowa z indywidualnie opracowa-
ną butylową dętką, która zapewnia jej niezawodne, bardzo 
stonowane odbicie. Dzięki niemu piłka jest łatwiejsza do 
opanowania. Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką 
szczelność. Piłka jest szyta ręcznie.   

NR ART.

1083401006

ROZM.

62-64 cm

WAGOWY

400-440 g

NR ART.

1082401006

fUTSAL ATTACk 
jUNIoR
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: FPUS 1100 “shiny”

Właściwości: Dobra młodzieżowa piłka treningowa z indy-
widualnie opracowaną butylową dętką, która zapewnia jej 
niezawodne, bardzo stonowane odbicie. Dzięki niemu piłka 
jest łatwiejsza do opanowania. Wentyl Double-Lock zapew-
nia piłce wysoką szczelność. Piłka jest szyta ręcznie.   

ROZM.

55-57 cm

WAGOWY

340-350 g





30 Seria rekreacyjna obejmuje szereg piłek uniwersalnych, 
doskonałych do gry na ulicy, w ogrodzie lub na dziedzińcu szkolnym.Piłki nożne Seria rekreacyjna

STREET SoCCER
Przeznaczenie: Do wszystkich rodzajów gier i zabaw 

Material: FPUS 1100 “shiny”

Właściwości: Wyjątkowo odporna na zniszczenia piłka do 
gier na ulicy wykonana ze specjalnego materiału PU. Piłka 
ma obniżoną i bardziej kontrolowaną sprężystość w porów-
naniu do tradycyjnych piłek nożnych. Dzięki temu doskonale 
nadaje się do gry na ulicy lub na dziedzińcu szkolnym. Piłka 
wyposażona jest w wentyl Double-Lock, który zapewnia jej 
wysoką szczelność. Piłka szyta jest ręcznie.

NR ART.

0955299666

ROZM.

4½

STREET SoCCER
Przeznaczenie: Do wszystkich rodzajów gier i zabaw 

Material: FPUS 1100 “shiny”

Właściwości: Wyjątkowo odporna na zniszczenia piłka do 
gier na ulicy wykonana ze specjalnego materiału PU. Piłka 
ma obniżoną i bardziej kontrolowaną sprężystość w porów-
naniu do tradycyjnych piłek nożnych. Dzięki temu doskonale 
nadaje się do gry na ulicy lub na dziedzińcu szkolnym. Piłka 
wyposażona jest w wentyl Double-Lock, który zapewnia jej 
wysoką szczelność. Piłka szyta jest ręcznie.

STREET SoCCER
Przeznaczenie: Do wszystkich rodzajów gier i zabaw 

Material: FPUS 1100 “shiny”

Właściwości: Wyjątkowo odporna na zniszczenia piłka do 
gier na ulicy wykonana ze specjalnego materiału PU. Piłka 
ma obniżoną i bardziej kontrolowaną sprężystość w porów-
naniu do tradycyjnych piłek nożnych. Dzięki temu doskonale 
nadaje się do gry na ulicy lub na dziedzińcu szkolnym. Piłka 
wyposażona jest w wentyl Double-Lock, który zapewnia jej 
wysoką szczelność. Piłka szyta jest ręcznie.

AdvANCE
Przeznaczenie: Do wszystkich rodzajów gier i zabaw 

Material: FPUS 1300

Właściwości: Uniwersalna poliuretanowa piłka nożna o 
teksturowanej powierzchni. Piłka wyposażona jest w wentyl 
Double-Lock, który zapewnia jej wysoką szczelność. Piłka 
szyta jest ręcznie. ADVANCE to model naprawdę warty swo-
jej ceny. 

BRILLANT REPLICA
Przeznaczenie: Do wszystkich rodzajów gier i zabaw 

Material: PVC 1000 “shiny”

Właściwości: Uniwersalna piłka nożna wyglądająca dokład-
nie jak profesjonalny model BRILLANT SUPER. Wykonana z 
miękkiego materiału PVC. Piłka wyposażona jest w wentyl 
Double-Lock, który zapewnia jej wysoką szczelność. Piłka 
szyta jest ręcznie.  

BRILLANT REPLICA
Przeznaczenie: Do wszystkich rodzajów gier i zabaw 

Material: PVC 1000 “shiny”

Właściwości: Uniwersalna piłka nożna wyglądająca dokład-
nie jak profesjonalny model BRILLANT SUPER. Wykonana z 
miękkiego materiału PVC. Piłka wyposażona jest w wentyl 
Double-Lock, który zapewnia jej wysoką szczelność. Piłka 
szyta jest ręcznie.  

NR ART.

0955299111

ROZM.

4½

NR ART.

0955299555

ROZM.

4½

NR ART.

3595801066
3594801066
3593801066 

ROZM.

5
4
3

NR ART.

0985801001
0984801001
0983801001

ROZM.

5
4
3

NR ART.

3565101764
3564101764

ROZM.

5
4

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE



31

CLASSIC
Przeznaczenie: Do wszystkich rodzajów gier i zabaw 

Material: PVC 1100 “shiny”

Właściwości: Uniwersalna piłka nożna dla dzieci i młodzie-
ży. Wykonana z miękkiego i estetycznego materiału o gład-
kiej powierzchni. Nowy, kolorowy projekt o 3 wariantach. 
Szyta maszynowo. 

CLASSIC 47
Przeznaczenie: Do wszystkich rodzajów gier i zabaw 

Material: PVC 1100 “shiny”

Właściwości: Wersja mini modelu CLASSIC. Piłka nadaje 
się dla najmłodszych chcących rozpocząć swoją futbolową 
przygodę. „Zupełnie jak jego ”starszy brat” Classic 47 wy-
konany jest z miękkiego i wygodnego materiału o jednolitej 
powierzchni. Nowy, kolorowy projekt o 3 wariantach. Szyta 
maszynowo.  

NR ART.

2614714002
2614714003
2614714005

ROZM.

47 cm (Niebieski)
47 cm (Czerwony)
47 cm (żółty)

Seria rekreacyjna obejmuje szereg piłek uniwersalnych, 
doskonałych do gry na ulicy, w ogrodzie lub na dziedzińcu szkolnym. Piłki nożne Seria rekreacyjna

BRILLANT SUPER 47
Przeznaczenie: Do wszystkich rodzajów gier i zabaw  

Material: PVC 1100 “shiny”

Właściwości: Wersja mini modelu BRILLANT SUPER. Piłka
nadaje się dla najmłodszych chcących rozpocząć swoją 
futbolową przygodę. Wykonana z miękkiego i estetycznego 
materiału o gładkiej powierzchni. Szyta maszynowo.  

BRILLANT SUPER 47
Przeznaczenie: Do wszystkich rodzajów gier i zabaw  

Material: PVC 1100 “shiny”

Właściwości: Wersja mini modelu BRILLANT SUPER. Piłka
nadaje się dla najmłodszych chcących rozpocząć swoją 
futbolową przygodę. Wykonana z miękkiego i estetycznego 
materiału o gładkiej powierzchni. Z przodu logo Duńskiego 
Związku Piłki Nożnej DBU. Szyta maszynowo.

NR ART.

3504701750

ROZM.

47 cm

NR ART.

2614701001

ROZM.

47 cm

NR ART.

0995814002
0994814002
0993814002

0995814003
0994814003
0993814003

0995814005
0994814005
0993814005

ROZM.

5 (Niebieski)
4 (Niebieski)
3 (Niebieski)

5 (Czerwony)
4 (Czerwony)
3 (Czerwony)

5 (żółty)
4 (żółty)
3 (żółty)
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moNTA  
STREETmATCh™
Przeznaczenie: Street matches 

Material: Dżins

Właściwości: „Piłka posiada zewnętrzną skorupę z 
surowego jeansu, który jest nie tylko całkiem cool, 
ale również zapewnia absolutnie optymalne moż-
liwości gry i daje graczowi całkowitą kontrolę nad 
piłką. Podobnie jak spodnie dżinsowe, piłka Street-
Match w miarę wycierania się staje się coraz lep-
sza. Wewnątrz piłka wyposażona jest w specjalną 
dętkę w ograniczającej odbicie technice LowBoun-
ceEffect™. Dzięki niej piłką tą łatwiej manewrować 
w warunkach podwórkowych niż piłką tradycyjną. 

Oficjalny rozmiar podwórkowej piłki nożnej.

moNTA  
fREESTyLER™
Przeznaczenie: Freestyling 

Material: Płotno

Właściwości: Piłka adresowana jest do artystów 
futbolu podwórkowego, którzy potrafią nią żonglo-
wać i wykonywać z nią sztuczki. Dlatego model 
Monta Free Styler™ ma inne właściwości, niż Monta 
StreetMatch™. W dotyku jest bardziej miękka i moc-
niej się odbija. Esencją freestylingu jest utrzymanie 
piłki w powietrzu przez jak najdłuższy czas – im 
czystsza piłka, tym lepszy gracz.

Oficjalny rozmiar podwórkowej piłki nożnej.

NR ART.

5210145131

ROZM.

4½

NR ART.

5211145616

ROZM.

4½

Monta Street Soccer 



Piłki uliczne MONTA dają ekwilibrystom szansę 
popisania się swoimi umiejętnościami. FreeStyler 
to doskonały wybór do wyczarowywania efek-
tów w powietrzu, natomiast StreetMatch jest 
oficjalną piłką meczów ulicznych.   

MONTA to pierwsza i jedyna marka specjali-
styczna do ulicznej piłki nożnej. Turnieje uliczne 
i konkurencje freestyle’owe prowadzi charyzma-
tyczna holenderska gwiazda futbolu – Edgar  
Davids. Firma SELECT jest w krajach nordyc-
kich oficjalnym partnerem dostarczającym  
wyjątkowe piłki.





Ultimately
the art of sport

Wiele największych gwiazd piłki ręcznej walczy o sukcesy naszą naj-
lepszą piłką ręczną, modelem ULTIMATE. Model ten jako piłka me-
czowa wykorzystana jest przez największe kluby w Europie, takie jak 
np. Hamburg SV w Niemczech oraz Barcelona w Hiszpanii. Kraje, w 
których piłka ręczna jest dyscypliną narodową, jak np. Dania, Rosja 
czy Serbia, korzystają  również najwyższej jakości jaką gwarantuje 
ten model. Nasz szeroki asortyment piłek ręcznych jest teraz dostęp-
ny w nowych, kolorowych wzorach.

Piłki ręczne



1

3
4

5

2

6

Wstęp

32-panelowa piłka ręczna o optymalnej 
krągłości złożona z 12 pięciokątów i 20 
sześciokątów. Za kolorową powierzchnią 
modeli Pro i Klub kryje się sześć kluczo-
wych składników: dętka, wentyl, podkład, 
pianka, skóra syntetyczna i szycie.

Logo i wzór

Duże logo SELECT na środku piłki 
w połączeniu z charakterystycznym 
wzorem z łączeniami między poszcze-
gólnymi polami ma wieloletnią historię 
i stanowi symbol tradycji i dumy firmy 
SELECT.

Approved by IHF

Większość naszych piłek ma atest IHF 
– to najwyższy możliwy do osiągnięcia
certyfikat jakości. Jest on wymagany, 
aby piłek można było używać w meczach 
reprezentacji narodowych i innych oficjal-
nych rozgrywkach organizowanych przez 
IHF.



360 degrees of perfection360 degrees of perfection

4. Pianka

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na miękkość piłki jest
jednak znajdująca się między podkładem a syntetyczną skórą
warstwa pianki neoprenowej. Pianka zachowuje miękkość i ela-
styczność mecz po meczu.

Profesjonalna piłka ULTIMATE to jedyny model, w którym wy-
korzystano specjalnie opracowaną piankę Shark Skin Foam, 
dzięki której piłka jest jeszcze miększa i ma naprawdę do-
skonałe właściwości.

5. Poliuretanowa skóra syntetyczna

Wykorzystywana w naszych piłkach ręcznych skóra syn-
tetyczna składa się z „chwytliwej” poliuretanowej warstwy 

zewnętrznej i podkładu z włókniny poliestrowej. Ponadto 
wzdłuż i w poprzek rozłożone są specjalne sploty włó-

kien, co zwiększa wytrzymałość i stabilność materiału. W 
ten sposób otrzymujemy piłkę o doskonałej chwytliwości, 

optymalnym wyważeniu i wysokiej trwałości.

6. Szycie

Wspólną cechą piłek z serii Pro i Klub jest to, że są szyte 
ręczne. 32 panele zszywane są za pomocą 540 szwów  

podwójnych oraz 60 szwów narożnych i zamykane – spe-
cjalnie dla SELECT – węzłem podwójnym. Dzięki temu piłka 

jest mocniejsza.

Kontrola jakości i gwarancja

Dla fi rmy SELECT jakość jest kwestią największej wagi. Dlatego
wszystkie piłki przechodzą gruntowną kontrolę w naszym za-
kładzie produkcyjnym w Pakistani. Sprawdzamy szycie, po-
wierzchnię, kulistość, obwód, masę, szczelność oraz barwy 
nadruku. Ponadto pompujemy wszystkie dętki, aby mieć 
pewność, że piłka zachowuje idealną równowagę. Na model 
ULTIMATE udzielamy trzyletniej gwarancji na szwy i zacho-
wanie okrągłego kształtu, a na pozostałe modele gwarancji 
dwuletniej.

1. Dętka Zero Wing

Opatentowana dętka wykonana z wysokiej wydajności lateksu
naturalnego. Koncepcję Zero Wing opracowano po to, aby nie
tylko sama piłka, ale również dętka zachowywała największą
możliwą kulistość. W piłkach SELECT stosowane są wyłącznie
dętki lateksowe z wbudowanym punktem równowagi naprze-
ciw otworu wentylu. To, w połączeniu z koncepcją Zero Wing 
zapewnia piłce doskonałą równowagę i niezwykle żywe od-
bicie.

2. Wentyl Double Lock

Używany w naszych wentylach gumowy materiał znany 
jest z wysokiej szczelności. W połączeniu z systemem 

Double Lock, w którym spuszczane powietrze musi 
przejść przez dwie „bramki”, zestawienie to zapewnia pił-

kom doskonały poziom szczelności. Podkład Aby ustabi-
lizować piłkę i zapewnić jej niezmienną kulistość, wszyst-

kie 32 panele pokryte są od wewnątrz szeregiem warstw 
materiału włókienniczego. Ponadto podkład ten pomaga 

osiągnąć właściwą miękkość i masę piłki.

3. Podkład

Aby ustabilizować piłkę i zapewnić jej niezmienną kuli-
stość, wszystkie 32 panele pokryte są od wewnątrz sze-

regiem warstw materiału włókienniczego. Ponadto podkład 
ten pomaga osiągnąć właściwą miękkość i masę piłki.

Rozmiary

Seria/wiek Wielkośc Obwód Wagowy

U-6 do U-8 chłopcy i dziewczynki 0 (soft) 46 - 49 cm 240 - 300 g.

U-10 chłopcy i dziewczynki 0 46 - 48 cm 240 - 300 g.

U-12 chłopcy i dziewczynki 1 50 - 52 cm 290 - 330 g.

Kobiety U-18 i U-16 dziewczynki 
U-14 chłopcy i dziewczynki

2 54 - 56 cm 325 - 375 g.

Mężczyźni U-18 i U-16 chłopcy 3 58 - 60 cm 425 - 475 g.
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Tobias Reichmann’s Choice
SELECT ULTImATE

Tobias Reichmann, HSG Wetzlar
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Piłki z serii Pro przeznaczone są do meczów na absolutnie najwyższym międzynarodowym szczeblu.

ULTImATE
Przeznaczenie: Mecze na absolutnie najwyższym poziomie 

Material: HPU 1800

Właściwości: Doskonała piłka meczowa z wyjątkowo trwa-
łej skóry syntetycznej. Swoją optymalną krągłość piłka za-
wdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing. Dzięki zastoso-
waniu 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. Atest IHF. Piłka jest szyta ręcznie.

Atest: IHF-APPROVED (ROZM. 2 i 3)

Model 2013 (małe zdjecie): dostawa w ramach 
dostępności magazynowej

ULTImATE REPLICA
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: HPU 1000

Właściwości: Wytrzymały treningowy model profesjonalnej 
piłki ULTIMATE. Piłka wykonana jest z miękkiej, trwałej skóry 
syntetycznej. Optymalną krągłość zapewnia jest opatento-
wana dętka Zero-Wing. Doskonale leży w dłoni – z klejem, 
czy bez. Piłka jest szyta ręcznie.

Model 2013 (małe zdjecie): dostawa w ramach 
dostępności magazynowej

SERBIA mATCh
Przeznaczenie: Mecze na absolutnie najwyższym poziomie 

Material: HPU 1800

Właściwości: Oficjalna piłka kobiecych Mistrzostw Świata 
w Serbii 2013 została wykonana z niezwykle odpornego na 
ścieranie materiału ze skóry syntetycznej. Dzięki zastosowa-
niu 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. Przetestowana i atestowana 
przez IHF. Piłka jest szyta ręcznie.

Atest: IHF-APPROVED (ROZM. 2 i 3)

Piłki ręczne Seria Pro & Klub

SERBIA REPLICA
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: HPU 1500

Właściwości: Odporna na zniszczenia wersja treningowa 
oficjalnej piłki kobiecych Mistrzostw Świata W Hiszpanii 
2013. Piłka wykonana jest z miękkiej, trwałej skóry synte-
tycznej. Optymalną krągłość zapewnia jest opatentowana 
dętka Zero-Wing. Model SERBIA REPLICA – podobnie, jak 
sama oficjalna piłka meczowa MŚ – ma atest IHF i doskona-
le leży w dłoni – z klejem, czy bez. Piłka jest szyta ręcznie.

Atest: IHF-APPROVED (ROZM. 1, 2 i 3)

NR ART.

1672858260
1671854260
1670850260
1670847260

ROZM.

Senior (3)
Junior (2)
Liliput (1)
Mini (0)

NR ART.

1612858260
1611854260

ROZM.

Senior (3)
Junior (2)

NR ART.

3532858897
3531854897
3530850897
3530847897

ROZM.

Senior (3)
Junior (2)
Liliput (1)
Mini (0)

Modele ULTIMATE i SERBIA MATCH dają mnóstwo radości z gry. Oba modele wyprodukowane są z bardzo trwałej skóry synte-

tycznej. Dzięki zastosowaniu od wewnątrz pianki Shark Skin Foam piłki doskonale leżą w dłoni ułatwiając grę.

W grze modele te są uosobieniem niezawodności. Dzięki dętce Zero-Wing piłki mkną przez powietrze prosto jak po sznurku, a co 

najważniejsze, zapewniają w pełni kontrolowane odbicie. Oprócz tych klasycznych zalet SELECT, piłki sprawiają też przyjemne 

wrażenie lekkości i żywotności.

Modele ULTIMATE i SERBIA MATCH całkiem po prostu narodziły się z cechami, które plasują je w swojej własnej klasie. Dlatego 

SERBIA MATCH był naturalnym wyborem Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej na oficjalną piłkę Mistrzostw Świata Kobiet 2013.

NR ART.

3512858896
3511854896

ROZM.

Senior (3)
Junior (2)
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Jako największy producent piłek ręcznych firma SELECT w naturalny sposób stała się oficjalnym dostawcą piłek dla szeregu stowarzyszeń, lig i drużyn w całej Europie. Popularny model ULTIMATE jest 
tym samym oficjalną piłką we Francji, Hiszpanii i Norwegii oraz w wielu drużynach najlepszych lig niemieckich, duńskich i węgierskich. Firma SELECT dostarcza ponadto piłki dla reprezentacji Rosji,  
a przez duńską drużynę narodową jest wybierana a od 50 lat jest wybierana przez duńską drużynę narodową.
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Hans Lindberg’s Choice
SELECT ULTImATE

Hans Lindberg, HSV Handball



45

mATCh SofT
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe 

Material: HPU 1600

Właściwości:    Ekskluzywna meczowo-treningowa piłka z 
miękkiej i trwałej syntetycznej skóry. Swoją optymalną krą-
głość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing. 
Piłka doskonale leży w dłoni – z klejem, czy bez. Atest IHF. 
Piłka jest szyta ręcznie.

Atest: IHF-APPROVED (ROZM. 1, 2 i 3)

Model 2013 (małe zdjecie): dostawa w ramach 
dostępności magazynowej

SoLERA
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: HPU 1500

Właściwości: Popularna piłka treningowa z bardzo miękkiej 
i trwałej syntetycznej skóry. Swoją optymalną krągłość piłka 
zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing. Piłka dosko-
nale leży w dłoni – z klejem, czy bez. Atest IHF. Piłka jest 
szyta ręcznie.

Atest: IHF-APPROVED (ROZM. 1, 2 i 3)

Model 2013 (małe zdjecie): dostawa w ramach 
dostępności magazynowej

SoLERA
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: HPU 1500

Właściwości: Popularna piłka treningowa z bardzo miękkiej 
i trwałej syntetycznej skóry. Swoją optymalną krągłość piłka 
zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing. Piłka dosko-
nale leży w dłoni – z klejem, czy bez. Atest IHF. Piłka jest 
szyta ręcznie.

Atest: IHF-APPROVED (ROZM. 1, 2 i 3)

Model 2013 (małe zdjecie): dostawa w ramach 
dostępności magazynowej

mUNdo
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: HPU 1000

Właściwości: Piłka treningowa z 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 2013 (małe zdjecie): dostawa w ramach 
dostępności magazynowej

mUNdo
Przeznaczenie: Trening klubowy 

Material: HPU 1000

Właściwości: Piłka treningowa z 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 2013 (małe zdjecie): dostawa w ramach 
dostępności magazynowej

NR ART.

1632858424
1631854424
1630850424
1630847424

ROZM.

3
2
1
0

NR ART.

1622858232
1621854232
1620850232

ROZM.

3
2
1

NR ART.

1662858222
1661854222
1660850222
1660847222

ROZM.

3
2
1
0

NR ART.

1632858949
1631854949
1630850949
1630847949

ROZM.

3
2
1
0

NR ART.

1662858323
1661854323
1660850323
1660847323

ROZM.

3
2
1
0

SCoRPIo
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe

Material: HPU 1700

Właściwości: Ekskluzywna piłka do gry z najwyższej jako-
ści materiału wykonanego z nowo opracowanej, odpornej 
na zniszczenia skóry syntetycznej. Specjalna powierzchnia 
nadaje piłce jej bardzo specyficzny charakter. Piłkę niezwy-
kle dobrze trzyma się w dłoni – zarówno przy zastosowaniu 
żywicy jak i bez niej. Posiada pozytywną opinię Międzynaro-
dowej Federacji Piłki Ręcznej. Piłka jest szyta ręcznie.

Atest: IHF-APPROVED (ROZM. 2 i 3)

NR ART.

1612858242
1611854242

ROZM.

3
2

Piłki z serii klubowej przeznaczone są do meczów i treningów klubowych. Piłki ręczne Seria Klub



Igor Vori’s Choice
SELECT ULTImATE

Jesper Nøddesbo’s Choice
SELECT ULTImATE

Jesper Nøddesbo, FC Barcelona

Igor Vori, Paris Saint-Germain
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LIghT gRIPPy
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe 

Material: HPU 1000

Właściwości: Piłka dla dzieci i młodzieży z bardzo lekkiej i 
miękkiej syntetycznej skóry. Swoją optymalną krągłość piłka 
zawdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing. Piłka dosko-
nale leży w dłoni – z klejem, czy bez. Piłka jest szyta ręcznie.

Model 2013 (małe zdjecie): dostawa w ramach 
dostępności magazynowej

Piłki ręczne Seria Klub

CIRCUIT
Przeznaczenie: Trening rzutów i poprawa chwytów

Material: HPU 1500

Właściwości: Ciężka, masywna piłka treningowa do wz-
macniania mięśni palców i rehabilitacji po kontuzjach. Swoją 
optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce 
Zero-Wing. Piłka jest szyta ręcznie.

Model 2013 (małe zdjecie): dostawa w ramach 
dostępności magazynowej

STREET hANdBALL
Przeznaczenie: Gry i zabawy dla wszystkich grup graczy, 
nauka dzieci i młodzieży 

Material: HPU 1000

Właściwości: Wytrzymała piłka ręczna przeznaczona do 
gry na praktycznie wszystkich formach podłoża. Niezwykle 
ściśliwa i miękka, łatwa do chwytania i kontrolowania. Piłka 
jest szyta ręcznie.

Atest: DHF-APPROVED.

NR ART.

3590947641
3590942641

ROZM.

47 cm
42 cm

NR ART.

2632880058
2631850054
2630845050

ROZM. & WAGOWY

3 - 800g
2 - 500g
1 - 450g

NR ART.

1690750454
1690747454
1690742454

ROZM.

1
0
00

NR ART.

3890944052

ROZM.

44 cm

goALChA™ 
STREET hANdBALL
Przeznaczenie: Gry i zabawy dla wszystkich grup graczy, 
nauka dzieci i młodzieży 

Material: HPU 1000

Właściwości: Wytrzymała piłka ręczna przeznaczona do gry 
na praktycznie wszystkich formach podłoża. Niezwykle ści-
śliwa i miękka, łatwa do chwytania i kontrolowania.

www.goalcha.com - By Stefan Kretzschmar.

PhANTom
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe 

Material: HRU 1000

Właściwości: Piłka dla dzieci i młodzieży wyprodukowana 
z miękkiej i odpornej na ścieranie gumy. Można ją stosować 
w sali sportowej oraz na ulicy dzięki materiałowi odpornemu 
na zniszczenia. W jej środku opatentowany pęcherz Zero-
Wing nadaje optymalną krągłość. Piłkę wspaniale trzyma się 
w dłoni. Materiał nie nadaje się do stosowania żywicy. Piłka 
jest szyta ręcznie.

Rozmiar 1 (duże zdjęcie), rozmiar 0 (małe zdjęcie).

NR ART.

1690850595
1690847959

ROZM.

1
0

fUTURE SofT
Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi klubowe 

Material: HPU 1300

Właściwości: Przeznaczona dla dzieci i młodzieży piłka o 
długiej żywotności wykonana z miękkiej i przyjemnej w do-
tyku skóry syntetycznej. Swoją optymalną krągłość piłka za-
wdzięcza opatentowanej dętce Zero-Wing. Piłka doskonale 
leży w dłoni – z klejem, czy bez. Atest IHF. Piłka jest szyta 
ręcznie.

Atest: IHF-APPROVED (ROZM. 1 i 2)

Model 2013 (małe zdjecie): dostawa w ramach 
dostępności magazynowej

NR ART.

1651854464
1650850464
1650847464
1650842464

ROZM.

2
1
0
00



Håvard Tvedten’s Choice
SELECT PROFCARE

Håvard Tvedten, Aalborg Handball

Ta specjalistyczna żywica odznacza się niezwy-
kłą przyczepnością i doskonale nadaje się do 
wykorzystywania wraz z piłkami ręcznymi fi rmy
SELECT. Żywica posiada certyfi kat IHF.

Obok Håvarda Tvedtena, norweskiego piłkarza 
reprezentacji, żywicę PROFCARE wybiera wiele 
związków i klubów piłki ręcznej w całej Europie: 
HSV, Montpellier, Veszprem, liga ASOBAL w 
Hiszpanii, norweska ekstraklasa, Norsk Topp-
håndball, reprezentacja Danii i wiele innych.

Żywica 
Profcare
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PRofCARE RENzoff do 
CzySzCzENIA PodŁogI
Środek czyszczący opracowany specjalnie do usuwania plam z żywi-
cy z podłogi. Efektywne usuwanie wszystkich typów klejów. Nadaje 
się do maszyn do czyszczenia podłóg.

kLEj SPRAy
Tradycyjny klej do piłek ręcznych - w sprayu.

NR ART.

7610000000 - 100 ml

NR ART.

7090200000 - 10 ltr

NR ART.

7690300000 - 1000 ml

NR ART.

7690000000 - 100 ml

kLEj REmovER - W PŁyNIE
Efektywne usuwanie kleju.

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. 

PRofCARE kLEj
żywica o silnych właściwościach przyczepnych opracowana specjalnie do piłek ręcz-
nych SELECT. żywicę tę nakłada się i usuwa o wiele łatwiej niż inne typy, przy czym 
brudzi ona znacznie mniej. żywica Profcare jest hipoalergiczna. Jest ona chętnie sto-
sowana przez największych klubów sportowych i reprezentacji narodowych. Posiada 
pozytywną opinię i jest zalecana przez Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej.

NR ART.

7021000000 - 100 ml

7026000000 - 200 ml

7031000000 - 500 ml

NR ART.

7630200000
7620200000

kLEj do PIŁEk RĘCzNyCh
Wyprodukowany z myślą o rynku szwedzkim.

NR ART.

7620000000 - 100 ml

7630000000 - 500 ml

SELECT kLEj
żywica o silnych właściwościach przyczepnych opracowana specjal-
nie do piłek ręcznych SELECT. Używany na najwyższym poziomie. 
Posiada atest Międzynarodowego Związku Piłki Ręcznej (IHF).

kLEj REmovER
Efektywne usuwanie wszystkich typów klejów. łagodny dla 
rąk. Kremowa konsystencja.

NR ART.

7690275410 - 500 ml
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UNo SofT
Przeznaczenie: Gry i zabawy – idealna w treningu bramkarza

Właściwości: 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 bramkarskich, gdyż jest stosunkowo łagodna w 
kontakcie z twarzą. Wykonana z bezpiecznego materiału.

dUo SofT
Przeznaczenie: Gry i zabawy 

Właściwości: Miękka gumowa piłka ręczna dla dzieci i mło-
dzieży. Piłka ma dobrą chwytliwość i łatwo się nią rzuca. 
Wykonana jest z bezpiecznego materiału.

dUo SofT
Przeznaczenie: Gry i zabawy 

Właściwości: Miękka gumowa piłka ręczna dla dzieci i mło-
dzieży. Piłka ma dobrą chwytliwość i łatwo się nią rzuca. 
Wykonana jest z bezpiecznego materiału.

TRIo SofT
Przeznaczenie: Gry i zabawy – idealna w treningu bramkarza

Właściwości: Trójwarstwowa gumowa piłka ręczna dla dzie-
ci i młodzieży. Bardzo miękka piłka o dobrej chwytliwości. 
Znakomicie nadaje się również do treningów bramkarskich, 
gdyż jest stosunkowo łagodna w kontakcie z twarzą. Wyko-
nana z bezpiecznego materiału.

Atest: IHF-APPROVED.

kIdS SofT hANdBALL
Przeznaczenie: Gry i zabawy 

Właściwości: Miękka piłka gumowa dla dzieci i młodszych 
graczy. Piłka ma dobrą chwytliwość i łatwo się nią rzuca. Wy-
konana jest z bezpiecznego materiału.

kIdS SofT hANdBALL
Przeznaczenie: Gry i zabawy 

Właściwości: Miękka piłka gumowa dla dzieci i młodszych 
graczy. Piłka ma dobrą chwytliwość i łatwo się nią rzuca. Wy-
konana jest z bezpiecznego materiału.

kIdS SofT hANdBALL
Przeznaczenie: Gry i zabawy 

Właściwości: Miękka piłka gumowa dla dzieci i młodszych 
graczy. Piłka ma dobrą chwytliwość i łatwo się nią rzuca. Wy-
konana jest z bezpiecznego materiału.

kIdS II
Przeznaczenie: Gry i zabawy 

Właściwości: Wykonana wg specjalnego projektu przezna-
czona dla dzieci piłka ręczna z utwardzanej pianki. Dosko-
nała do nauki. Miękka, lekka i trwała. Wykonana z bezpiecz-
nego materiału.

NR ART.

2371400343

ROZM.

0

NR ART.

2712550333
2712545333

ROZM.

1
00

NR ART.

2722547666
2722442666

ROZM.

0
00

NR ART.

2770250222

ROZM.

1

NR ART.

2770044666

ROZM.

00

NR ART.

2722950555

ROZM.

1

NR ART.

2732547777

ROZM.

0

NR ART.

2770147444

ROZM.

0
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NR ART.

2371500242

ROZM.

00

kIdS II
Przeznaczenie: Gry i zabawy 

Właściwości: Wykonana wg specjalnego projektu przezna-
czona dla dzieci piłka ręczna z utwardzanej pianki. Dosko-
nała do nauki. Miękka, lekka i trwała. Wykonana z bezpiecz-
nego materiału.

dUo SofT BEACh
Przeznaczenie: Gry i zabawy na plaży lub w ogrodzie

Właściwości: Miękka gumowa piłka ręczna do gry na pia-
sku lub murawie. Doskonała zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. Wykonana z bezpiecznego materiału.

Atest: IHF-APPROVED

NR ART.

2723654444

ROZM.

2

dUo SofT BEACh
Przeznaczenie: Gry i zabawy na plaży lub w ogrodzie

Właściwości: Miękka gumowa piłka ręczna do gry na pia-
sku lub murawie. Doskonała zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. Wykonana z bezpiecznego materiału.

Atest: IHF-APPROVED

NR ART.

2723758666

ROZM.

3

PLAy SUPER 16
Przeznaczenie: Gry i zabawy – idealna w treningu bram-
karza

Właściwości: Piłka piankowa z powierzchnią poliuretano-
wą. Znakomicie nadaje się również do treningów bramkar-
skich, gdyż jest stosunkowo łagodna w kontakcie z twarzą. 
Wykonana z bezpiecznego materiału.

NR ART.

2351600000

ROZM.

1





Diversity
the art of sport

Nasz cel to oferta zawierająca szeroki wybór piłek i spełnienie wymo-
gów wszystkich użytkowników niezależnie od wieku, płci i poziomu 
zaawansowania użytkowników. Tutaj znajdziesz kilka nowych piłek do 
koszykówki rozgrywanej na drewnianych podłogach halowych, asfal-
towych boiskach szkolnych; piłki do siatkówki plażowej i plażowej piłki 
nożnej; piankowe piłki tenisowe dla najmniejszych graczy oraz piłki do 
futbolu amerykańskiego dla tych większych. Oferujemy również unikalną 
możliwość zarządzania marką w postaci własnych piłek z logo dla firm.

Pozostałe piłki
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STREET BASkET
Przeznaczenie: Trening wewnątrz i na zewnątrz

Właściwości: Tradycyjna piłka do koszykówki 
wykonana z wytrzymałej gumy.

BEACh SoCCER
Przeznaczenie: Gry i zabawy na plaży

Właściwości:  Beach soccer – plażowa piłka nożna 
z nowo opracowanego wodoodpornego, miękkiego 
w dotyku materiału.

Piłki do koszykówki, beach volley i beach soccer

NR ART.

2057700610
2056700610
2055700610

ROZM.

7
6
5

NR ART.

0995113045

ROZM.

5

BEACh voLLEy
Przeznaczenie: Gry i zabawy na plaży 

Material: VPUF 2000  

Właściwości: Piłka siatkowa wykonana z miękkie-
go i niewchłaniającego wody materiału o teksturze 
Carbonium.

BEACh voLLEy
Przeznaczenie: Gry i zabawy na plaży 

Material: VPUF 2000  

Właściwości: Piłka siatkowa wykonana z mięk-
kiego i niewchłaniającego wody materiału o tek-
sturze Carbonium.

NR ART.

2144800052

ROZM.

4

NR ART.

2144800054

ROZM.

4

BEACh voLLEy
Przeznaczenie: Gry i zabawy na plaży 

Material: VPUF 2000  

Właściwości: Piłka siatkowa wykonana z mięk-
kiego i niewchłaniającego wody materiału o tek-
sturze Carbonium.

NR ART.

2144800059

ROZM.

4
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PRo SmASh voLLEy
Przeznaczenie: Trening wewnątrz pomieszczeń

Właściwości: Piłka siatkowa w oficjalnym rozmiarze. Prze-
znaczona do treningów lub zajęć w szkole. Wykonana z 
miękkiego i estetycznego poliuretanowego mikrowłókna.

kIdS voLLEy
Przeznaczenie: Trening wewnątrz pomieszczeń

Właściwości: Piłka jest lżejsza o 100 g od zwykłych pi-
łek siatkowych, ma jednak rozmiar zgodny z oficjalnym, 
co umożliwia owocny rozwój umiejętności. Wykonana z 
miękkiej pianki EVA.

NR ART.

2144500525

ROZM.

4

NR ART.

2144600205

ROZM.

4

AmERICAN fooTBALL
Przeznaczenie: Treningi i mecze 

Właściwości: Amerykańska gumowa piłka 
nożna. Oficjalny rozmiar.

NR ART.

2297600666
2293600666

ROZM.

Senior (5) 
Junior (3)

AmERICAN fooTBALL
Przeznaczenie: Treningi i mecze 

Właściwości: Amerykańska piłka nożna z synte-
tycznej skóry. Oficjalny rozmiar.

NR ART.

2290800666

ROZM.

Senior (5) 

gUmoWE PIŁkI TENISoWE
Przeznaczenie: Mini tenis  

Właściwości: Piankowe piłeczki wykonane z lek-
kiego i miękkiego materiału. Rozmiar 7 odpowiada 
zwykłej piłce tenisowej, natomiast rozmiarów 9 i 12 
można używać do minitenisa.

PIŁkI do zABAWy
Przeznaczenie: Gry i zabawy 

Właściwości: Piłki piankowe ze skóry poliuretanowej. 
Bezpieczne dla otoczenia, doskonale nadają się dla 
dzieci. 

NR ART.

2350700666

2350900666

2351500666

2351800666

2352100666

ROZM.

7 (21 cm)

9 (27 cm)

15 (46 cm)

18 (54 cm)

21 (65 cm)

Piłki do siatkówki plażowej i pozostałe piłki

NR ART.

2350700555

2350900555

2351200555

ROZM.

7 (21 cm)

9 (27 cm)

12 (36 cm)



Give your
brand a 
kick

SELECT Logo BALLS

Nie bez powodu nazywa się ją najlepszą zabawką świata. Piłka potrafi 
sprawić przyjemność prawie wszystkim – niezależnie od wieku. Dlate-
go reklamowe piłki firmy SELECT to doskonały sposób na zwrócenie 
uwagi pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Piłka „w bar-
wach” przedsiębiorstwa jest ciekawym i pogodnym elementem w 
kampanii promowania marki. Doskonale nadaje się na prezenty i
nagrody w konkursach, przydaje się też podczas wydarzeń 
reklamowych.

Niezależnie od tego, czy zastosowana zostanie piłka nożna, 
ręczna czy na przykład plażowa, oferujemy szeroki wybór ma-
teriałów i cały wachlarz możliwości w zakresie logo, ilustracji
czy kolorystyki.

Można wykorzystać podstawowy, doskonale znany szablon 
piłek SELECT i dodać do niego swoje logo, a można też 
zaprojektować wygląd piłki całkowicie od nowa.

Zawsze chętnie oferujemy pomoc w postaci pomysłów 
i propozycji. Przed wdrożeniem ostatecznej produkcji 
przygotowujemy dla klienta trójwymiarowy rysunek, 
zawsze więc dokładnie wiadomo, jak piłka będzie wy-
glądała.

Poza piłkami reklamowymi, które naturalnie dostar-
czamy z nadrukowanym już żądanym logo, przy 
większych zamówieniach oferujemy także nadruk 
logo na szeregu innych produktów z naszego 
asortymentu.

Są to na przykład odzież piłkarska, treningowa 
i rekreacyjna, torby, bidony, bluzy, pachołki 
znakujące itp.







Performance made
the art of sport

Gdy leje się pot i ważne są osiągi, odpowiednia odzież jest 
podstawą. W naszej ofercie znajdziesz wiele serii odzieży spor-
towej wykonanej z miękkich, odprowadzających wilgoć mate-
riałów. Nowa seria ULTIMATE zawiera między innymi modnie 
skrojone ubrania dla pań. Odzież treningowa i sportowa jest 
wygodna, zwłaszcza serie WILMA i WILLIAM dla pań i panów, 
dostępne w wielu kolorach i krojach.

Odzież



60 Mecz i trening Kolor niebieski 

ChILE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod  
 pachami

NR ART.

62990xx222

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod  
 pachami

NR ART.

62990xx777

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

62992xx222

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL

ARgENTINA 
koSzULkI 
PIŁkARSkIE II
• Lekka koszulka piłkarska

• Wyprodukowana ze 100% poliestru

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot

NR ART.

62937xx020

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod  
 pachami

NR ART.

62991xx222

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

SPAIN SPodENkI 
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka                                                  

• Szybkoschnące, odprowadzające pot                                    

• Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

62987xx222 

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL

SPAIN SPodENkI 
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka                                                  

• Szybkoschnące, odprowadzające pot                                    

• Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

62987xx999 

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL

SPAIN koSzULkI  
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka

• Oddychająca, lekka koszulka do gry                                                     

• Wysoka jakość

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot

NR ART.

62985xx222

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

SPAIN koSzULkI  
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka

• Oddychająca, lekka koszulka do gry                                                     

• Wysoka jakość

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot

NR ART.

62985xx999 

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

SPAIN koSzULkI  
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka

• Oddychająca, lekka koszulka do gry                                                     

• Wysoka jakość

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot

NR ART.

62985xx777 

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

•  100% poliester Dry-Wick

•  Ściągacz w części dolnej

NR ART.

62994xx222 

ROZM.

6-8-10-12-14
XS-S-M-L-XL-XXL

ChILE SPodNIE  
TRENINgoWE
•  Spodnie treningowe z funkcjonalnego  
 materiału

•  100% poliester Dry-Wick

•  Żebrowane wykończenie i zamek błyskawiczny  
 na dole nogawek

NR ART.

62995xx111

ROZM.

6-8-10-12-14
XS-S-M-L-XL-XXL



61Mecz i trening Kolor niebieski

SkARPETogETRy
• Nogawka/cholewka z 95% nylonu i 
 5% nitki elastycznej

• Stopa z 85% bawełny i 15% nylonu 

• Mocne i wygodne 

• Dostępne w paski lub gładkie

NR ART.

6553200xxx
6553301xxx
6553402xxx
6553503xxx

ROZM.

28-32 
33-36 
37-41 
42-47

SkARPETy SPoRToWE
• 85% bawełna i 15% spandex 

• Miękkie i wytrzymałe

• Doskonałe do sportu i rekreacji

(Do wyczerpania zapasów)

NR ART.

65501xxxxx

ROZM.

32-36
37-41
42-47

NR ART.

62953xx222

ROZM

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ChILE BLUzA  
TRENINgoWA
•  93% poliestru i 7% lycry

•   Wykończenie typu dry-wick i  
 wygodna podszewka

•  Regulowane wiązanie dolne

•  Idealna na trening

NR ART.

62952xx111

ROZM

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ChILE SPodNIE 
TRENINgoWE z Wą-
SkImI NogAWkAmI
•  100% polyester

•   Szybkoschnące

•   Wąskie nogawki z 30 cm zamkiem 



62 Mecz i trening Kolor czerwony 
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ChILE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod  
 pachami

NR ART.

62990xx333

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

SPAIN koSzULkI  
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka

• Oddychająca, lekka koszulka do gry                                                     

• Wysoka jakość

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot

NR ART.

62985xx333 

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

62992xx333

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL

ARgENTINA  
koSzULkI  
PIŁkARSkIE II
• Lekka koszulka piłkarska

• Wyprodukowana ze 100% poliestru

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot

NR ART.

62937xx030

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod  
 pachami

NR ART.

62991xx333 

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

•  100% poliester Dry-Wick

•  Ściągacz w części dolnej

NR ART.

62994xx333 

ROZM.

6-8-10-12-14
XS-S-M-L-XL-XXL

SPAIN SPodENkI 
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka                                                  

• Szybkoschnące, odprowadzające pot                                    

• Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

62987xx333 

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL

Mecz i trening Kolor czerwony 

ChILE SPodNIE  
TRENINgoWE
•  Spodnie treningowe z funkcjonalnego  
 materiału

•  100% poliester Dry-Wick

•  Żebrowane wykończenie i zamek błyskawiczny  
 na dole nogawek

NR ART.

62995xx111

ROZM.

6-8-10-12-14
XS-S-M-L-XL-XXL

SkARPETogETRy
• Nogawka/cholewka z 95% nylonu i 
 5% nitki elastycznej

• Stopa z 85% bawełny i 15% nylonu 

• Mocne i wygodne 

• Dostępne w paski lub gładkie

NR ART.

6553200xxx
6553301xxx
6553402xxx
6553503xxx

ROZM.

28-32 
33-36 
37-41 
42-47

SkARPETy SPoRToWE
• 85% bawełna i 15% spandex 

• Miękkie i wytrzymałe

• Doskonałe do sportu i rekreacji

(Do wyczerpania zapasów)

NR ART.

65501xxxxx

ROZM.

32-36
37-41
42-47

NR ART.

62953xx333

ROZM

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ChILE BLUzA  
TRENINgoWA
•  93% poliestru i 7% lycry

•   Wykończenie typu dry-wick i  
 wygodna podszewka

•  Regulowane wiązanie dolne

•  Idealna na trening

NR ART.

62952xx111

ROZM

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ChILE SPodNIE 
TRENINgoWE z Wą-
SkImI NogAWkAmI
•  100% polyester

•   Szybkoschnące

•   Wąskie nogawki z 30 cm zamkiem 



64 Mecz i trening Kolor czarny i biały 

ChILE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod  
 pachami

NR ART.

62990xx111

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ARgENTINA  
koSzULkI  
PIŁkARSkIE II
• Lekka koszulka piłkarska

• Wyprodukowana ze 100% poliestru

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot

NR ART.

62937xx010

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

62992xx111 

ROZM.

6-8-10-12-14 
S-M-L-XL-XXL

SPAIN SPodENkI 
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka                                                  

• Szybkoschnące, odprowadzające pot                                    

• Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

62987xx111

ROZM.

6-8-10-12-14 
S-M-L-XL-XXL

SPAIN koSzULkI  
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka

• Oddychająca, lekka koszulka do gry                                                     

• Wysoka jakość

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot

NR ART.

62985xx111

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod  
 pachami

NR ART.

62991xx000

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod  
 pachami

NR ART.

62990xx000

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

SPAIN koSzULkI  
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka

• Oddychająca, lekka koszulka do gry                                                     

• Wysoka jakość

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot

NR ART.

62985xx000 

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

62992xx000 

ROZM.

6-8-10-12-14 
S-M-L-XL-XXL

SPAIN SPodENkI 
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka                                                  

• Szybkoschnące, odprowadzające pot                                    

• Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

62987xx000

ROZM.

6-8-10-12-14 
S-M-L-XL-XXL

ChILE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

•  100% poliester Dry-Wick

•  Ściągacz w części dolnej

NR ART.

62994xx111 

ROZM.

6-8-10-12-14
XS-S-M-L-XL-XXL

ChILE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

•  100% poliester Dry-Wick

•  Ściągacz w części dolnej

NR ART.

62994xx000 

ROZM.

6-8-10-12-14
XS-S-M-L-XL-XXL
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Special design for Rosengård Malmö Sweden

Mecz i trening Kolor czarny i biały 

ChILE SPodNIE  
TRENINgoWE
•  Spodnie treningowe z funkcjonalnego  
 materiału

•  100% poliester Dry-Wick

•  Żebrowane wykończenie i zamek błyskawiczny  
 na dole nogawek

NR ART.

62995xx111

ROZM.

6-8-10-12-14
XS-S-M-L-XL-XXL

SEvILLA BLUzA  
TRENINgoWA
• 93% poliester, 7% lycra

• Wykończenie Dry-Wick, wygodna strona  
 wewnętrzna

• doskonały na treningi

NR ART.

62963xx111 

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

SkARPETogETRy
• Nogawka/cholewka z 95% nylonu i 
 5% nitki elastycznej

• Stopa z 85% bawełny i 15% nylonu 

• Mocne i wygodne 

• Dostępne w paski lub gładkie

NR ART.

6553200xxx
6553301xxx
6553402xxx
6553503xxx

ROZM.

28-32 
33-36 
37-41 
42-47

SkARPETy SPoRToWE
• 85% bawełna i 15% spandex 

• Miękkie i wytrzymałe

• Doskonałe do sportu i rekreacji

(Do wyczerpania zapasów)

NR ART.

65501xxxxx

ROZM.

32-36
37-41
42-47

NR ART.

62953xx111

ROZM

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ChILE BLUzA  
TRENINgoWA
•  93% poliestru i 7% lycry

•   Wykończenie typu dry-wick i  
 wygodna podszewka

•  Regulowane wiązanie dolne

•  Idealna na trening

NR ART.

62952xx111

ROZM

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ChILE SPodNIE 
TRENINgoWE z Wą-
SkImI NogAWkAmI
•  100% polyester

•   Szybkoschnące

•   Wąskie nogawki z 30 cm zamkiem 



66 Mecz i trening Kolor zielony

ChILE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod  
 pachami

NR ART.

62990xx444

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

62992xx444

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL

ChILE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

•  100% poliester Dry-Wick

•  Ściągacz w części dolnej

NR ART.

62994xx444 

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL

ChILE SPodNIE  
TRENINgoWE
•  Spodnie treningowe z funkcjonalnego  
 materiału

•  100% poliester Dry-Wick

•  Żebrowane wykończenie i zamek błyskawiczny  
 na dole nogawek

NR ART.

62995xx111

ROZM.

6-8-10-12-14
XS-S-M-L-XL-XXL

SPAIN SPodENkI 
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka                                                  

• Szybkoschnące, odprowadzające pot                                    

• Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

62987xx444

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL

SPAIN koSzULkI  
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka

• Oddychająca, lekka koszulka do gry                                                     

• Wysoka jakość

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot

NR ART.

62985xx444

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

SkARPETogETRy
• Nogawka/cholewka z 95% nylonu i 
 5% nitki elastycznej

• Stopa z 85% bawełny i 15% nylonu 

• Mocne i wygodne 

• Dostępne w paski lub gładkie

NR ART.

6553200xxx
6553301xxx
6553402xxx
6553503xxx

ROZM.

28-32 
33-36 
37-41 
42-47



67Mecz i trening Kolor inne 

ChILE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod  
 pachami

NR ART.

62990xx515

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

SPAIN koSzULkI  
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka

• Oddychająca, lekka koszulka do gry                                                     

• Wysoka jakość

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot

NR ART.

62985xx666 

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

SPAIN koSzULkI  
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka

• Oddychająca, lekka koszulka do gry                                                     

• Wysoka jakość

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot

NR ART.

62985xx555

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod  
 pachami

NR ART.

62990xx616

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod  
 pachami

NR ART.

62990xx525

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

SPAIN koSzULkI  
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka

• Oddychająca, lekka koszulka do gry                                                     

• Wysoka jakość

• Szybkoschnąca i odprowadzająca pot

NR ART.

62985xx919 

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na  
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

62992xx252

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL

SPAIN SPodENkI 
PIŁkARSkIE
• 100% poliestrowa siatka                                                  

• Szybkoschnące, odprowadzające pot                                    

• Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

6298400111

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL

SkARPETy SPoRToWE
• 85% bawełna i 15% spandex 

• Miękkie i wytrzymałe

• Doskonałe do sportu i rekreacji

(Do wyczerpania zapasów)

NR ART.

65501xxxxx

ROZM.

32-36
37-41
42-47

SkARPETogETRy
• Nogawka/cholewka z 95% nylonu i 
 5% nitki elastycznej

• Stopa z 85% bawełny i 15% nylonu 

• Mocne i wygodne 

• Dostępne w paski lub gładkie

NR ART.

6553200xxx
6553301xxx
6553402xxx
6553503xxx

ROZM.

28-32 
33-36 
37-41 
42-47

ChILE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

NR ART.

62992xx191

ROZM.

6-8-10-12-14 
S-M-L-XL-XXL



SELECT ULTImATE

Po raz pierwszy firma SELECT prezentuje linię odzieży prze-
znaczonej jedynie dla piłkarzy ręcznych. Kolekcja ta nosi nazwę 
ULTIMATE.

Tutaj znajdziesz zarówno stroje na rozgrywki, odzież sportową
na ciężkie treningi na boisku oraz bluzy do noszenia w czasie 
wolnym. Nowa linia dla pań, jak i panów, dostępna jest w wielu 
kolorach. Wszystkie ubrania z kolekcji ULTIMATE zostały wy-
konane z wytrzymałych i wygodnych materiałów i są w stanie 
sprostać wszystkim wymaganiom piłkarzy ręcznych.

Men’s and
women’s 
handball 
wear





70 Odzież Ultimate do gry w piłkę ręczną dla mężczyzn

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62850xx333

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62850xx444

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62850xx000 

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62850xx222 

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62850xx111

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62850xx777

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62850xx555

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62850xx999

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL
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ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

•  Z wewnętrznymi majtkami

ULTImATE 
T-ShIRT
• 60% bawełna, 40% poliester

•  Wysoka jakość – 140 g

ULTImATE
T-ShIRT
• 60% bawełna, 40% poliester

•  Wysoka jakość – 140 g

ULTImATE
T-ShIRT
• 60% bawełna, 40% poliester

•  Wysoka jakość – 140 g

Odzież Ultimate do gry w piłkę ręczną dla mężczyzn

NR ART.

62852xx333

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62852xx222

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62852xx777 

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62862xx444 

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62862xx998

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62852xx111

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62852xx000

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62862xx777

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62852xx999

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62852xx444

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL



72 Odzież Ultimate do gry w piłkę ręczną dla mężczyzn

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Regulowany dół górnej części

NR ART.

62855xx333

ROZM.

8-10-12-14-16 
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Regulowany dół górnej części

NR ART.

62855xx777 

ROZM.

8-10-12-14-16 
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Regulowany dół górnej części

NR ART.

62855xx222

ROZM.

8-10-12-14-16 
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Regulowany dół górnej części

NR ART.

62855xx444

ROZM.

8-10-12-14-16 
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Regulowany dół górnej części

NR ART.

62855xx111

ROZM.

8-10-12-14-16 
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Regulowany dół górnej części

NR ART.

62855xx999

ROZM.

8-10-12-14-16 
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE SPodNIE  
TRENINgoWE
•  Spodnie treningowe z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Spodnie zapinane na suwak

NR ART.

62860xx999 

ROZM.

8-10-12-14-16 
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE SPodNIE  
TRENINgoWE
•  Spodnie treningowe z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Spodnie zapinane na suwak

NR ART.

62860xx111

ROZM.

8-10-12-14-16 
S-M-L-XL-XXL-XXXL

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Miękkie, przyjemne, wysokiej jakości

• 80% bawełna, 20% poliester

•  wew materiał: French terry

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Miękkie, przyjemne, wysokiej jakości

• 80% bawełna, 20% poliester

•  wew materiał: French terry

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Miękkie, przyjemne, wysokiej jakości

• 80% bawełna, 20% poliester

•  wew materiał: French terry

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Miękkie, przyjemne, wysokiej jakości

• 80% bawełna, 20% poliester

•  wew materiał: French terry

NR ART.

62870xx222

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62870xx444

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62870xx666

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62870xx333

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL
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ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62851xx333

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62851xx444

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62851xx000 

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62851xx222 

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62851xx111

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62851xx777

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62851xx555

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE koSzULkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkoschnąca

•  Odprowadzająca pot siatka pod pachami

NR ART.

62851xx999

ROZM.

XS-S-M-L-XL

Odzież Ultimate do gry w piłkę ręczną dla kobiet

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Miękkie, przyjemne, wysokiej jakości

• 80% bawełna, 20% poliester

•  wew materiał: French terry

ULTImATE SPodNIE  
TRENINgoWE
•  Miękkie, przyjemne, wysokiej jakości

• 80% bawełna, 20% poliester

•  wew materiał: French terry

ULTImATE SkARPETy 
SPoRToWE
• Miękkie i wytrzymałe

•  43% bawełna, 27% polipropylen  
 25% poliester, 5% nici elastyczne

•  Długi model

ULTImATE SkARPETy 
SPoRToWE
• Miękkie i wytrzymałe

•  43% bawełna, 27% polipropylen  
 25% poliester, 5% nici elastyczne

•  Krótki modell

NR ART.

62870xx777

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

6287101111

ROZM.

6-8-10-12-14-16 
S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

65511xx111 (Czarny)
65511xx990 (Szary)
65511xx000 (Biały)

ROZM.

32-35, 36-40, 
41-45, 46-48

NR ART.

65510xx111 (Czarny)
65510xx990 (Szary)
65510xx000 (Biały)

ROZM.

32-35, 36-40, 
41-45, 46-48
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ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

NR ART.

62853xx333

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

NR ART.

62853xx999 

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

NR ART.

62853xx777

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

NR ART.

62853xx444

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

NR ART.

62853xx000

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

NR ART.

62853xx222

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE SPodENkI  
PIŁkARSkIE
•  100% poliester Dry-Wick

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie

•  Odprowadzająca pot siatka na   
 poziomie krzyża

NR ART.

62853xx111 

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE
T-ShIRT
• 60% bawełna, 40% poliester

•  Wysoka jakość – 140 g

NR ART.

62863xx444

ROZM.

XS- S-M-L-XL
XXL

ULTImATE
T-ShIRT
• 60% bawełna, 40% poliester

•  Wysoka jakość – 140 g

ULTImATE
T-ShIRT
• 60% bawełna, 40% poliester

•  Wysoka jakość – 140 g

NR ART.

62863xx777

ROZM.

XS- S-M-L-XL
XXL

NR ART.

62863xx998

ROZM.

XS- S-M-L-XL
XXL

Odzież Ultimate do gry w piłkę ręczną dla kobiet
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ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Regulowany dół górnej części

NR ART.

62856xx333

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Regulowany dół górnej części

NR ART.

62856xx777 

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Regulowany dół górnej części

NR ART.

62856xx222

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Regulowany dół górnej części

NR ART.

62856xx444

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Regulowany dół górnej części

NR ART.

62856xx111

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE BLUzA  
TRENINgoWA
•  Bluza treningowa z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Regulowany dół górnej części

NR ART.

62856xx999

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE SPodNIE  
TRENINgoWE
•  Spodnie treningowe z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Spodnie zapinane na suwak

NR ART.

62861xx999 

ROZM.

XS-S-M-L-XL

ULTImATE SPodNIE  
TRENINgoWE
•  Spodnie treningowe z funkcjonalnego materiału

• 100% poliestrowe mikrowłókno 

• Miękka siatkowa podszewka

• Spodnie zapinane na suwak

NR ART.

62861xx111

ROZM.

XS-S-M-L-XL

Odzież Ultimate do gry w piłkę ręczną dla kobietdla kobiet
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ChILE BLUzA BRAmkARSkA
•  Do piłki nożne

•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie, system odprowadzania  
 potu

•  Poduszki na łokciach

ChILE BLUzA BRAmkARSkA
•  Do piłki nożne

•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie, system odprowadzania  
 potu

•  Poduszki na łokciach

ChILE BLUzA BRAmkARSkA
•  Do piłki nożne

•  100% poliester Dry-Wick

•  Oddychająca, lekka koszulka do gry

•  Wysoka jakość

•  Szybkie schnięcie, system odprowadzania  
 potu

•  Poduszki na łokciach

SPAIN BLUzA BRAmkARSkA
•  Do piłki nożnej i ręcznej

• 100% poliestrowa siatka

• Oddychająca, lekka koszulka do gry                                                     
• Szybkoschnąca

• Wysoka jakość

• Odprowadzająca pot dzięki systemowi  
 zarządzania wilgocią  
 „Moisture Management System”

SPAIN BLUzA BRAmkARSkA
•  Do piłki nożnej i ręcznej

• 100% poliestrowa siatka

• Oddychająca, lekka koszulka do gry                                                     
• Szybkoschnąca

• Wysoka jakość

• Odprowadzająca pot dzięki systemowi  
 zarządzania wilgocią  
 „Moisture Management System”

mAdRId SPodENkI  
dLA BRAmkARzA II
•  Do piłki nożne

• Wyprodukowana z materiału 100% poliesteru 

• Wysoka jakość

• Poduszki na biodrach

mAdRId dŁUgIE 
SPodNIE dLA 
BRAmkARzA
•  Do piłki nożne

• Wyprodukowana z materiału 100% poliesteru 

•  Poduszki na biodrach i kolanach 

NR ART.

62993xx777

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

mAdRId SPodNIE PUmPy 3/4  
dLA BRAmkARzA
•  Do piłki nożne

• Wyprodukowana z materiału 100% poliesteru 

•  Poduszki na biodrach i kolanach 

NR ART.

62993xx666

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

NR ART.

62993xx000

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

NR ART.

62988xx666

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

NR ART.

62988xx444

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

NR ART.

62211xx111

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL

NR ART.

62301xx111

ROZM.

8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL

NR ART.

62501xx111

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL
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Odzież treningowa i rekreacyjna

ChILE
WINdBREAkER
• 100% mikro-poliester 

• Regulowany ściągacz w pasie

• Kołnierz ze stroną wewnętrzną z polaru  

• Długa żywotność

• Wiatro- i wodoodporna

NR ART.

62727xx222

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

SCANdINAvIA
SPodNIE PUmPy II
• Odporny na zniszczenia specjalny nylon 

• Długa żywotność

• Nieprzemakalne i oddychające 

• Elastyczny materiał w kroku zapewnia  
 dobrą ruchliwość

NR ART.

62405xx111 

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL

CESENA kURTkA 
PUChoWA
•  Zewnętrzny i wewnętrzny materiał w  
 100% z błyszczącego poliestru

•  Wypełnienie rozmieszczone w kanałach

•  Gumowe ściągacze w dolnej części i w  
 rękawach

•  Dwie kieszenie boczne z suwakiem

NR ART.

62906xx111

ROZM.

S-M-L-XL-XXL
-XXXL-XXXXL

ChILE
WINdBREAkER
• 100% mikro-poliester 

• Regulowany ściągacz w pasie

• Kołnierz ze stroną wewnętrzną z polaru  

• Długa żywotność

• Wiatro- i wodoodporna

NR ART.

62727xx111

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ATLETICo ALL- 
WEAThER kURTkA
•  100% powlekany nylon

•  100% poliestrowa podszewka siatkowa

•  Gumowe ściągacze w dolnej części i w  
 rękawach

• Wiatro- i wodoodporna

SANTANdER  
CoACh kURTkA
•  Materiał zewnętrzny: 100% powlekany ny- 
 lon, watowanie, z poliestrową podszewką

•  Wygodny polarowy kołnierz

•  Polarowe kieszenie i dolna część pleców 

•  Odpinany kaptur

•  Przeciwwiatrowe mankiety

NR ART.

62902xx111 

ROZM.

S-M-L-XL-XXL
-XXXL

NR ART.

62932xx101 

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

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.

62907xx111

ROZM.

S-M-L-XL-XXL
-XXXL-XXXXL

ChILE
WINdBREAkER
• 100% mikro-poliester 

• Regulowany ściągacz w pasie

• Kołnierz ze stroną wewnętrzną z polaru  

• Długa żywotność

• Wiatro- i wodoodporna

NR ART.

62727xx333

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

ChILE SPodNIE TyPU BERmUdy
•  100% poliester

•  Szybkoschnące

•  Kieszenie na zamek

•  Bez podszewki

ChILE ALL-
WEAThER kURTkA
•  100% poliester

•  Satyna w rękawach ułatwia zdejmowanie i  
 zakładanie kurtki 

•  Odporna na wiatr i wilgoć 

•  Klejone szwy 

•  Odczepiany kaptur

ChILE ALL-
WEAThER kURTkA
•  100% poliester

•  Satyna w rękawach ułatwia zdejmowanie i  
 zakładanie kurtki 

•  Odporna na wiatr i wilgoć 

•  Klejone szwy 

•  Odczepiany kaptur

NR ART.

62931xx111 

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62931xx222 

ROZM.

6-8-10-12-14
S-M-L-XL-XXL-XXXL

NR ART.

62966xx111  

ROZM.

S-M-L-XL-XXL

SANTANdER
CoACh SPodNIE
• Materiał zewnętrzny 100% poliestru

• Filcowa podszewka z polaru 

• Zamek błyskawiczny na nogawkach

NR ART.

62904xx111 

ROZM.

S-M-L-XL-XXL
-XXXL
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dzIANINoWA 
CzAPkA
• 100% dzianina akrylowa

• W wewnętrznej powierzchni dłoni  
 korki gumowe

NR ART.

6281000111
ROZM.

One size

RĘkAWICE SPoRToWE
•   95% nylon i 5% spandex

•  Slikonowy nadruk wewnątrz zapew-  
 nia dobry uchwyt piłki podczas rzutu

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.

62933xx222 

ROZM.

S-M-L-XL-XXL

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.

62933xx111

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL

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.

62933xx000 

ROZM.

S-M-L-XL-XXL

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.

62933xx333 

ROZM.

S-M-L-XL-XXL

Odzież treningowa i rekreacyjna

NR ART.

60101xx111
ROZM.

S-M-L-XL



Men’s and  
women’s
leisure wear

SELECT WILLIAM / WILMA
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WILLIAm 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń

NR ART.

62650xx111

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń

NR ART.

62650xx999

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń

NR ART.

62650xx990

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń

NR ART.

62650xx333

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń

NR ART.

62650xx777

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm zIP 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń i zamek błyskawiczny  
 YKK

NR ART.

62620xx111

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm zIP 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń i zamek błyskawiczny  
 YKK

NR ART.

62620xx999

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm zIP 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń i zamek błyskawiczny  
 YKK

NR ART.

62620xx990

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm zIP 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń i zamek błyskawiczny  
 YKK

NR ART.

62620xx333

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm zIP 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń i zamek błyskawiczny  
 YKK

NR ART.

62620xx777

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm zIP 
jACkET
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kieszenie na zamek błyskawiczny

•  Zamek błyskawiczny YKK

NR ART.

62630xx111

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm zIP 
jACkET
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kieszenie na zamek błyskawiczny

•  Zamek błyskawiczny YKK

NR ART.

62630xx999

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

Męska odzież rekreacyjna
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WILLIAm zIP 
jACkET
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kieszenie na zamek błyskawiczny

•  Zamek błyskawiczny YKK

NR ART.

62630xx990

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm zIP 
jACkET
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kieszenie na zamek błyskawiczny

•  Zamek błyskawiczny YKK

NR ART.

62630xx333

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm TRoUSERS
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Żebrowane wykończenie w dolnej części

NR ART.

62640xx111

ROZM.

6, 8, 10, 12, 14
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm TRoUSERS
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Żebrowane wykończenie w dolnej części

NR ART.

62640xx999

ROZM.

6, 8, 10, 12, 14
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm TRoUSERS
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Żebrowane wykończenie w dolnej części

NR ART.

62640xx990

ROZM.

6, 8, 10, 12, 14
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62610xx111

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62610xx999

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62610xx990

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62610xx998

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62610xx333

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62610xx777

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62610xx000

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL
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WILLIAm T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62600xx111

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62600xx999

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62600xx990

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62600xx998

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62600xx333

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62600xx777

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILLIAm T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62600xx000

ROZM.

6/8-10/12-14/16
S-M-L-XL-XXL-XXXL
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WILmA zIP 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń i zamek błyskawiczny YKK

NR ART.

62621xx111

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA zIP 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń i zamek błyskawiczny YKK

NR ART.

62621xx999

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA zIP 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń i zamek błyskawiczny YKK

NR ART.

62621xx990

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA zIP 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń i zamek błyskawiczny YKK

NR ART.

62621xx998

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA zIP 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń i zamek błyskawiczny YKK

NR ART.

62621xx333

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA zIP 
hoodIE
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

•  Kangurza kieszeń i zamek błyskawiczny YKK

NR ART.

62621xx777

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA TRoUSERS
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

NR ART.

62641xx111

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA TRoUSERS
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

NR ART.

62641xx999

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA TRoUSERS
•  65% bawełna, 35% poliester

•  Doskonała jakość – 300 g

•  Miękkie, kosmate wnętrze

NR ART.

62641xx990

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62611xx111

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62611xx999

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62611xx990

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

Damska odzież rekreacyjna
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WILmA PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62611xx998

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62611xx333

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62611xx777

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA PoLo
•  100% bawełna o splocie Piqué

•  Klasyczne polo w wersji podstawowej

•  Żebrowane wykończenie kołnierza i   
 rękawów

•  Doskonała jakość – 230 g

NR ART.

62611xx000

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62601xx111

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62601xx999

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62601xx990

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62601xx998

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62601xx333

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62601xx777

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

WILmA T-ShIRT
•  Koszulka ze 100% bawełny

•  Wysoka jakość – 180 g

NR ART.

62601xx000

ROZM.

S-M-L-XL-XXL-XXXL

Damska odzież rekreacyjna





Defendable
the art of sport

Przedstawiamy kolekcję rękawic bramkarskich o całkiem nowym 
wzorze, sprawdzonej wysokiej jakości oraz wygodnym kroju. 
Uwzględniliśmy wymogi obrony stawiane przez profesjonalistów, 
takich jak Stephan Andersen, bramkarz reprezentacji Danii i hisz-
pańskiego Real Betis oraz szereg najlepszych bramkarzy zarów-
no drużyn męskich, jak i żeńskich w całej Europie oraz aspirują-
cych sportowców.

Rękawice
bramkarskie



An anatomical 
work of art
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Deep Em-
bossed Soft 

Latex

SPERSONALIZUJ SWOJE RĘKAWICE

Nowością jest miejsce na szeroki pasek lateksowy, na 
którym można nadrukować nazwisko. Skontaktuj się z 
miejscowym dystrybutorem, aby dowiedzieć się wię-
cej na ten temat. Szczegółowe informacje na stronie. 
selectsport.pl

Soft 
Contact

Latex

Zapewniają-
ca wentyla-
cję siatka

Wstawka 
Elastic
Insert

Dzięki systemowi dopasowania Anatomical Fit System rękawice są lekko
zgięte do wewntąrz, zgodnie z naturalną pozycją chwytną dłoni. Zapewnia 
to wygodę i elastyczność, a rękawica porusza się zgodnie z prędkością 
palców.

Profesjonalny model 88 PRO GRIP ma wstawkę Elastic Insert między 
palcem wskazującym a Kciukiem, zapewniajc optymalną swobodę 
ruchów a po bokach umożliwiając przepływ powietrza siatką.

Grzbiet dłoni wyłożony jest 3 mm warstwą materiału Deep Embos-
sed Soft Latex, dzięki któremu rękawica jest miękka i elastyczna. 
Szeroki pasek na nadgarstku zapewnia stabilność i pewność w 
punkcie zgięcia dłoni.

Najważniejsza jest jednak powierzchnia dłoni. Cechą wspólną najważ 
niejszych modeli jest zastosowanie specjalnego typu lateksu: Soft 
Contact Latex. Materiał jest trwały, elastyczny i bardzo miękki. Za-
pewnia doskonałą chwytność w każdych warunkach pogodowych.

Cechą szczególną materiału Soft Latex Contact jest to, że w pro-
cesie produkcji jest on mieszany z klejem, co wzmacnia chwyt-
ność produktu końcowego. Aby mieć pewno, że pianka latek-
sowa dotrze do klienta bez uszkodzeń, w powierzchni dłoni 
wszywana jest cienka warstwa folii. Może być trochę kłopotli-
wa w usuwaniu, gwarantuje jednak, że pianka jest całkowicie 
nienaruszona i że rękawice od samego pocztku zapewniaj 
optymaln chwytność. Nadal jednak ważne jest gruntowne 
zwilżenie rękawic przed użyciem.

Nasze rękawice cieszą się dużą popularnością. Warto 
podkreślić, że wielu najlepszych europejskich bramkarzy 
zdecydowało się grać właśnie w rękawicach SELECT.



Technologia rękawic 
 
Anatomical Fit System
Zapewnia, że rękawica jest 
anatomicznie uformowana 
tak, aby pasować do 
normalnej dłoni

Protec System
Zdejmowalne osłony na palce zapewniające stabilność 

przy blokowaniu strzałów.

Flex Control 
Elastyczna wkładka zwiększająca ruchomość i elastycz-
ność kciuka.

Opti W-Support
Bandaż i piankowy pasek na nadgarstek 

umożliwiające szybkie, łatwe i pewne dopa-
sowanie rękawicy, a przy tym wzmacniające 

nadgarstek.

Flat Cut
Tradycyjny krój o płaskiej konstrukcji powierzchni 
dłoni, który zwiększa obszar kontaktu i sprawia, 
że   rękawica jest bardziej elastyczna. 

Roll Finger Cut
Lateks owinięty jest wokół palców, co gwarantuje stabil-
ność piłki i zapewnia jej optymalny kontakt z dłonią.

Flat Cut z termicznie obrabianą powierzchnią
Tradycjonalne przycinanie w połączeniu z poddaną 
specjalnej obróbce termicznej powierzchnią dłoni, 
która sprawia, że jest rękawice są jeszcze bardziej 
wytrzymałe i tym samym doskonale nadają się do 
użytku na boiskach ze sztuczną trawą.

Typy kroju

New Basic
Na lateksowej wewnętrznej powierzchni dłoni wytłoczo-
ne są ergonomiczne linie. Nadaje się do wszystkich wa-

runków pogodowych. Dzięki zastosowaniu trwałego  
lateksu o doskonałej chwytliwości produkt doskonale na-
daje się zarówno do treningu, jak i na mecze. 

Dura Grip
Miękki i mocny lateks na każdą pogodę. Dzięki dosko-
nałej chwytliwości lateksu produkt doskonale nadaje się 

zarówno do treningu, jak i na mecze.  

Ultra Pro
Miękki i wytrzymały lateks opracowany spe-
cjalnie do naszych najlepszych rękawic mło-
dzieżowych. Nadaje się do wszystkich wa-
runków pogodowych.  Połączenie trwałości z 
doskonałą chwytnością. 

Flexion Grip
Trwały lateks opracowany do rękawic młodzieżo-

wych. Nadaje się na każdą pogodę.

Technologia latex 
 
Soft Contact
Nasza najlepsza lateksowa wewnętrzna powierzchnia 
dłoni. Specjalne zestawienie kleju z lateksem zapewnia 
mocną i niezawodną chwytność we wszystkich warun-
kach. Zastosowanie: profesjonalne rękawice meczowe.

Super Soft
Bardzo miękki i wytrzymały lateks. Na każdą pogodę. 
Zapewnia doskonałą chwytność i optymalny kon-
takt z piłką. Zastosowanie: profesjonalne rękawice 
meczowe.



Martin Hansen, Denmark 
FC Nordsjælland

Andreas Naumann, Germany
Germania Halberstadt

Łukasz Budziłek, Poland 
GKS Katowice

Marko Ranilovic, Hungary 
Kaposvári Rákóczi FC

Walter Viitala, Finland 
FC Honka

Zecira Musovic, Sweden 
Rosengård Malmö Sweden

Stephan Andersen, Denmark 
Real Betis and The National Team of Denmark



Henri Sillanpää, Finland 
Vaasan Palloseura (VPS)

Arnold Origi Otieno, Kenya 
LSK and The National Team of Kenya

 Nicolai Larsen, Denmark 
AaB

Dus̃ an Melichárek, Czech Republic 
FC Slovácko

Benjamin Gommert, Germany 
SV Meppen

Þóra Björg Helgadóttir, Iceland
Rosengård Malmö Sweden and  
The National Team of Iceland

Krzysztof Pilarz, Poland 
KS Cracovia

Kenneth Udjus, Norway
LSK

Dániel Rózsa, Hungary 
Haladás FC 

Stina Lykke, Denmark
FCR 2001 Duisburg and  
The National Team of Denmark

Milan Heča, Czech Republic
FC Slovácko

Zsolt Posza, Hungary 
Kaposvári Rákóczi FC

Patrik Carlgren, Sweden 
AIK

Patrick Platins, Germany 
Armina Bielefeld

Matko Perdijic, Croatia 
KS Cracovia
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99 hANd gUARd
Typ: Profesjonalne rękawice meczowe
Grzbiet dłoni: Dzięki 3 mm warstwie Deep Embossed Soft Latex rękawice 
są miękkie i elastyczne. 
Wewn. Powierzchnia dłoni: 3 mm warstwa Soft Contact Latex zapewnia 
doskonałą chwytność we wszystkich warunkach pogodowych.
Ochrona: System Protec z wymiennymi szynami wzmacnia i chroni palce. 
Wentylacja: Siatka po bokach palców zapewnia dobry przepływ powietrza.
Dopasowanie: System Anatomical Fit zapewnia optymalną formę dopaso-
wania, gdyż forma rękawicy jest zgodna z naturalną pozycją chwytną dłoni.
Krój: Flat Cut.
Nadgarstek: Szeroki lateksowy pasek wzmacnia nadgarstek umożliwiając 
przy tym szybką, łatwą i poprawną regulację.

NR ART.

60199xx350  

ROZM.

8-81/2-9-91/2

10-101/2-11-12

88 PRo gRIP
Typ: Profesjonalne lekkie rękawice meczowe
Grzbiet dłoni: Dzięki 3 mm warstwie Deep Embossed Soft Latex ręka-
wice są miękkie i elastyczne. 
Wewn. Powierzchnia dłoni:  3 mm warstwa Soft Contact Latex zapew-
nia doskonałą chwytność we wszystkich warunkach pogodowych.
Wentylacja: Siatka po bokach palców i nadgarstka zapewnia dobry 
przepływ powietrza.
Dopasowanie: System Anatomical Fit zapewnia optymalną formę 
dopasowania, gdyż forma rękawicy jest zgodna z naturalną pozycją 
chwytną dłoni.
Krój: Flat Cut.
Nadgarstek: Szeroki lateksowy pasek wzmacnia nadgarstek umożli-
wiając przy tym szybką, łatwą i poprawną regulację.

NR ART.

60188xx430 

ROZM.

7-8-81/2-9-91/2

10-101/2-11-12

77 SUPER gRIP
Typ: Profesjonalne rękawice meczowe
Grzbiet dłoni: Dzięki 3 mm warstwie Deep Embossed Soft Latex 
rękawice są miękkie i elastyczne. 
Wewn. Powierzchnia dłoni: 3 mm warstwa Super Soft Latex zapew-
nia doskonałą chwytność we wszystkich warunkach pogodowych.
Dopasowanie: System Anatomical Fit zapewnia optymalną formę 
dopasowania, gdyż forma rękawicy jest zgodna z naturalną pozycją 
chwytną dłoni.
Krój: Roll Finger Cut.
Nadgarstek: Szeroki lateksowy pasek wzmacnia nadgarstek umożli-
wiając przy tym szybką, łatwą i poprawną regulację.

NR ART.

60177xx750 

ROZM.

7-8-81/2-9-91/2

10-101/2-11

77 SLIm fIT
Typ: Profesjonalne rękawice meczowe
Grzbiet dłoni: Dzięki 3 mm warstwie Deep Embossed Soft Latex 
rękawice są miękkie i elastyczne. Wewn.
Wewn. Powierzchnia dłoni: 3 mm warstwa Super Soft Latex zapew-
nia doskonałą chwytność we wszystkich warunkach pogodowych. 
Wentylacja: Siatka po bokach palców zapewnia dobry przepływ 
powietrza.  
Dopasowanie: Dzięki kształtowi gwarantującemu ciasne trzymanie 
system anatomicznego dopasowania zapewnia optymalną stabilizację 
kłębu palucha i elastyczność.
Krój: Flat Cut.
Nadgarstek: Szeroki lateksowy pasek wzmacnia nadgarstek umożli-
wiając przy tym szybką, łatwą i poprawną regulację.

NR ART.

60377xx230 

ROZM.

7-8-81/2-9-91/2

10-101/2-11

55 ExTRA foRCE gRIP
Typ: Rękawice treningowo-meczowe 
Wewn. Powierzchnia dłoni: 3 mm New Basic Latex. Powierzchnia 
dłoni została poddana obróbce termicznej, która sprawia, że rękawice 
są jeszcze bardziej wytrzymałe i tym samym doskonale nadają się do 
użytku na boiskach ze sztuczną trawą.
Wentylacja: Siatka po bokach palców zapewnia dobry przepływ 
powietrza.
Dopasowanie: System Anatomical Fit zapewnia optymalną formę 
dopasowania, gdyż forma rękawicy jest zgodna z naturalną pozycją 
chwytną dłoni.
Krój: Flat Cut.
Nadgarstek: Szeroki lateksowy pasek wzmacnia nadgarstek umożli-
wiając przy tym szybką, łatwą i poprawną regulację.

NR ART.

60155xx240 

ROZM.

7-8-81/2-9-91/2

10-101/2-11

33 ALLRoUNd
Typ: Rękawice treningowo-meczowe
Wewn. Powierzchnia dłoni: 3 mm warstwa Dura Grip Latex zapewnia 
dobrą chwytność i wysoką trwałość. 
Dopasowanie: System Anatomical Fit zapewnia optymalną formę 
dopasowania, gdyż forma rękawicy jest zgodna z naturalną pozycją 
chwytną dłoni.
Krój: Roll Finger Cut.
Nadgarstek: Szeroki lateksowy pasek wzmacnia nadgarstek umożli-
wiając przy tym szybką, łatwą i poprawną regulację.

NR ART.

60133xx640 

ROZM.

5-6-7-8-81/2-
9-91/2-10-11

Rękawice bramkarskie
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34 hANd gUARd
Typ: Rękawice treningowe
Wewn. Powierzchnia dłoni:  3 mm warstwa Dura Grip Latex zapewnia 
dobrą chwytność i wysoką trwałość. 
Ochrona: Wmontowane na stałe szyny wzmacniają i chronią palce.
Dopasowanie: System Anatomical Fit zapewnia optymalną formę 
dopasowania, gdyż forma rękawicy jest zgodna z naturalną pozycją 
chwytną dłoni.
Krój: Flat Cut.
Nadgarstek: Szeroki lateksowy pasek wzmacnia nadgarstek umożli-
wiając przy tym szybką, łatwą i poprawną regulację. 

NR ART.

60134xx520 

ROZM.

5-6-7-8-81/2-
9-91/2-10-11

88 kIdS
Typ: Rękawice treningowo-meczowe dla dzieci
Wewn. Powierzchnia dłoni:  3 mm warstwa Ultra Pro Latex zapewnia 
doskonałą chwytność we wszystkich warunkach pogodowych.
Wentylacja: Siatka po bokach palców zapewnia dobry przepływ 
powietrza. 
Dopasowanie:  System Anatomical Fit zapewnia optymalną formę 
dopasowania, gdyż forma rękawicy jest zgodna z naturalną pozycją 
chwytną dłoni.
Krój: Flat Cut.
Nadgarstek: Wycięcia przy nadgarstku ułatwiają zakładanie rękawicy  
i zapewniają dużą swobodę ruchu.

NR ART.

60288xx430 

ROZM.

3-4-5-6-7

04 hANd gUARd
Typ: Rękawice treningowo-meczowe dla dzieci
Wewn. Powierzchnia dłoni: 3 mm warstwa lateksowa Flexion Latex 
zapewnia doskonałą chwytność we wszystkich warunkach pogodo-
wych.
Ochrona: Wmontowane na stałe szyny wzmacniają i chronią palce. 
Wentylacja: Siatka po bokach palców zapewnia dobry przepływ 
powietrza.
Dopasowanie: System Anatomical Fit zapewnia optymalną formę 
dopasowania, gdyż forma rękawicy jest zgodna z naturalną pozycją 
chwytną dłoni.
Krój: Flat Cut.
Nadgarstek: Wycięcia przy nadgarstku ułatwiają zakładanie rękawicy  
i zapewniają dużą swobodę ruchu.

NR ART.

60104xx350 

ROZM.

0-1-2-3-4-5-6-7

03 yoUTh
Typ: Rękawice treningowo-meczowe dla dzieci
Wewn. Powierzchnia dłoni: 3 mm warstwa lateksowa Flexion Latex 
zapewnia doskonałą chwytność we wszystkich warunkach pogodo-
wych.
Wentylacja: Siatka po bokach palców zapewnia dobry przepływ 
powietrza.
Dopasowanie: System Anatomical Fit zapewnia optymalną formę 
dopasowania, gdyż forma rękawicy jest zgodna z naturalną pozycją 
chwytną dłoni.
Krój: Flat Cut.
Nadgarstek: Wycięcia przy nadgarstku ułatwiają zakładanie rękawicy  
i zapewniają dużą swobodę ruchu.

NR ART.

60103xx750 

ROZM.

0-1-2-3-4-5-6

33 fUTSAL LIgA
Typ: Rękawice treningowo-meczowe 
Wewn. Powierzchnia dłoni: 3 mm warstwa Dura Grip Latex zapewnia 
dobrą chwytność i wysoką trwałość.
Dopasowanie: Dzięki otwarciu końców palców osiągnięto optymalną 
kontrolę nad piłką przy rozpoczynaniu gry. 
Krój: Flat Cut.
Nadgarstek: Szeroki lateksowy pasek wzmacnia nadgarstek umożliwia-
jąc przy tym szybką, łatwą i poprawną regulację.

NR ART.

60933xx640    

ROZM.

5-6-7-8-9-10-11



Protective
the art of sport



Do ochrony cennych piłkarskich nóg mamy szereg solidnych 
nagolenników, w tym również specjalistyczny ochraniacz z 
niezwykle wytrzymałego włókna szklanego. Również stopy 
potrzebują obuwia, które będzie się ich trzymać niczym do-
klejone. Tutaj znajdziesz szeroki wybór - od obuwia dziecię-
cego po wszechstronne obuwie halowe.

Nagolenniki i 
obuwie piłkarskie



96 Buty piłkarskie i halowe

CLASSIC ShINy
•  Błyszczące buty poliuretanowe dla dzieci

•  Lekkie i wygodne buty o dobrym dopasowaniu

•  Gumowe podeszwy ze stałymi korkami

(Do wyczerpania zapasów)

NR ART.

59525xx062

ROZM.

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

gALLARdo
•  Błyszczące buty poliuretanowe dla dzieci

•  Lekkie i wygodne buty o dobrym dopasowaniu

•  Gumowe podeszwy ze stałymi korkami

NR ART.

59526xx410

ROZM.

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

BRIghToN
• Uniwersalne buty halowe   

• Wykonane z połączenia miękkiego  
 poliuretanowego materiału i siatki 

• Dobry kształt i wygoda

NR ART.

58114xx021

ROZM.

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46



97Nagolenniki

hIgh SAfE
• Klasyczna szyna na nogi

• Elastyczna, z mocnymi wkładkami polipropylenowymi  
 zapewniającymi efektywną ochronę 

• Ekstra ochrona kostki i zamknięcie typu Velcro

NR ART.

64730xx242

ROZM.

XXS, XS, S, M, L

STANdARd
• Lekkiej wagi szyna na nogi ze skorupą i pianką EVA 

• Podwójne zamknięcie typu Velcro sprawia, że szyna  
 umieszczona jest doskonale

NR ART.

64622xx212

ROZM.

XS, S, M, L

RETRo SAfE 1947
• Klasyczne ochraniacze goleni o wyglądzie dokładnie  
 odpowiadającym najpopularniejszemu projektowi lat 80   

• Wykonane z miękkiej i przyjemnej w dotyku bawełny 

• Odporne na złamanie wkładki polipropylenowe 

• Dodatkowa ochrona kostki

NR ART.

64740xx001

ROZM.

XXS, XS, S, M ,L

fIBREgLASS ExTREmE
Najwyższej klasy lekkie nagolenniki z włókna szklanego.Włókno szklane jest materiałem bardzo mocnym. Doskonale absorbuje 
uderzenia i kopnięcia w nogę. Mimo tego jako dodatkowe zabezpieczenie – i dla podniesienia komfortu kontaktu ze skórą – 
wnętrze wyłożone jest amortyzującą pianką EVA. 

Dołączona „skarpeta” to popularna opaska uciskowa SELECT na łydkę. Opaska wyposażona jest w kieszonkę utrzymującą 
nagolennik na miejscu. Opaska na łydkę wykonana jest w 80% z poliamidu i w 20% ze spandeksu. Wspiera mięśnie i pobudza 
krążenie krwi. Jednoczenie minimalizuje ryzyko odniesienia kontuzji i zwiększa wydajność.

NR ART.

64624xx016 

ROZM.

S, M, L

PAS do NAgoLENNIkA
• Eleganckie i proste rozwiązanie zamiast taśmy

• Utrzymuje nagolennik na miejscu

NR ART.

7790200111 

ROZM.

One size
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Unbeatable
the art of sport

Na wygraną składa się mentalność zwycięzcy, a także optymalna 
kondycja fizyczna. W naszej ofercie znajdziesz opaski i stabilizatory 
na wszystkie części ciała. Służą one wielu najlepszym sportowcom, 
między innymi wielkim gwiazdom piłki ręcznej, takim jak Luc Abalo, 
Hans Lindberg i Håvard Tvedten. We współpracy z ostatnim z wy-
mienionych opracowaliśmy ekskluzywny stabilizator na przedramię 
z wbudowaną taśmą kinetyczną. Niezwykłą jakość naszych stabili-
zatorów sportowych docenili również piłkarze FC København oraz 
innych europejskich drużyn piłkarskich.

Stabilizatory 
sportowe



Protection 
without 
compromise

Perforowany 
tył

Neopren 
SBR

Anatomiczne 
dopasowanie

Poduszka z 
pianką EVA

Te dwie serie opasek sportowych pokrywają zdecydowaną wiąkszoąpotrzeb 
sportowców trenujących zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko. Seria 
opasek elastycznych składa sią z podstawowych opasek wspomagają-
cych przy lekkich kontuzjach, natomiast seria opasek neoprenowych, 
zapewniając właąciwą iloąą ciepła i ochrony, zapobiega kontuzjom jedno-
czeąnie łagodząc ból wynikający z istniejących urazów.

Projekt wysokiej jakoąci opasek PROFCARE jest prosty i funkcjonal-
ny. Dziąki swojej konstrukcji opaski w mgnieniu oka dopasowują sią 
do kształtu ciała. Asortyment obejmuje produkty na całe ciało, w 
tym na kostki, łydki, kolana, uda, pachwiny, łokcie i barki.

Wiąkszoąą produktów z tej serii wykonana jest z 4 mm trwałego 
neoprenu SBR zapewniającego optymalną ochroną i swobodą ru-
chu. Materiał rozciąga sią w 4 kierunkach, dziąki czemu na długo 
zachowuje elastycznoąą.

Opaski opracowane z myąlą o boisku do piłki rącznej  
wyłoąone są amortyzującymi poduszkami z pianki EVA, a  
dodatkową ochroną przed uderzeniami i upadkami zapew-
nia powierzchnia z Armortecu.

Perforowany tył zwiąksza przepływ powietrza i wygodą  
noszenia opaski, nawet po dłuąszym czasie na boisku.

Opaski neoprenowe PROFCARE stosowane są przez 
szereg szczypiornistów i klubów na najwyąszym wia-
towym poziomie.



1

2

3

4

5

7

6

8

9

OCHRANIACZE NEOPRENOWE 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 Ochraniacz stawu łokciowego - piłka ręczna 6601 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34

1 Ochraniacz stawu łokciowego - piłka ręczna - młodzież 6602 20-22 20-22 22-24 22-24

1 Nałokietnik z usztywnieniem 6603 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34

1 Rękawkikompresyjne 6610 22-25 25-28 28-31 31-34

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 size

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) 6901 89-94 96-102 104-109 111-119 121-130

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 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 61-69 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

5 Spodenki termoaktywne z poduszkami 6421 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

5 Spodenki - bramkarza 6420 69-77 77-85 85-95 95-105 105-115

6 Ochraniacz kolana z pianką memory 6210 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42

6 ż 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 - młodzież 6203 25-27 27-29 29-31 31-33

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 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 Skarpetki kompresacyjne na łydki 6120 32-35 35-38 38-41 41-44

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

OPASKI ELASTYCZNE I INNE XS S M L XL XXL XXXL

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 45-50

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) The measurement stated is for guidance. Always try the product first to ensure that the size is correct.



Luc Abalo’s Choice
SELECT PROFCARE

Luc Abalo, Paris Saint-Germain
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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 gwarantuje elastyczność. Zapewnia ciepło i wsparcie 
dla stawu łokciowego. Odpowiedni przy nadwyrężeniach. Minimalizu-
je ryzyko powstania urazu.

NR ART.

56600xx111 

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

6602 
oChRANIACz STAWU Łok-
CIoWEgo - PIŁkA RĘCzNA 
- mŁodzIEŻ
Ochraniacz stawu łokciowego z 4 mm i 1,5 mm SBR-neoprenu. Amor-
tyzujący wstrząsy ochraniacz z  zewnętrznym materiałem Armortec 
chroni przed uderzeniami i upadkami.

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

6702 
oChRANIACz NAdgARSTkA
Ochraniacz nadgarstka z 1,5 mm neoprenu SBR. Grzeje, wzmacnia 
i stabilizuje. łagodzi dolegliwości przy lekkich nadwyrężeniach i sta-
nach zapalnych w dłoni lub przedramieniu.

6601 
oChRANIACz STAWU Łok-
CIoWEgo - PIŁkA RĘCzNA
Ochraniacz stawu łokciowego z 4 mm i 1,5 mm SBR-neoprenu. 
Ochraniacz z EVA amortyzuje wstrząsy, a zewnętrzny materiał Armor-
tec zabezpiecza przed uderzeniami i upadkami. 

6603 
NAŁokIETNIk z USzTyW-
NIENIEm
Nałokietnik z 4 mm i 3 mm neoprenu SBR. Zapobiega nadmierne-
mu wyprostowi łokcia i ogólnie zmniejsza ryzyko odniesienia kontuzji. 
Położenie ochraniacza można z łatwością regulować za pomocą po-
przecznych pasów.

6701 
STAWU NAdgARSTkoWEgo
Wykonany z 4 mm SBR-neoprenu ochraniacz  stawu nadgarstkowego 
z wbudowanym usztywnieniem. Ochraniacz zapewnia ciepło, ucisk i 
wspiera nadgarstek przy silnych przeciążeniach. Do wyboru wersje 
prawo- i lewostronne.

6500 
STAWU BARkoWEgo
Ochraniacz stawu barkowego z 4 mm SBR-neoprenuz optymalnym 
dopasowaniem. Zapewnia ciepło i łagodzi bóle stawu barkowego. Do 
użytku przy przeciążonym barku lub podczas rehabilitacji.

NR ART.

56601xx111 

ROZM.

S, M, L, XL, XXL

NR ART.

56602xx111

ROZM.

S/M, L/XL

NR ART.

56603xx111

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

NR ART.

56700xx111 

ROZM.

XS/S, M/L, XL/XXL

NR ART.

56701xx111
56701xx333

ROZM.

XS/S, M/L, XL/XXL - Lewo
XS/S, M/L, XL/XXL - Prawo

NR ART.

5670202111  

ROZM.

One size

NR ART.

56500xx111 

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Profcare ochraniacze neoprenowe



Igor Vori’s Choice
SELECT PROFCARE

Håvard Tvedten’s Choice
SELECT PROFCARE
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6410 
STABILIzAToR LĘdŹWIoWo 
- kRzyŻoWy
Stabilizator lędźwiowo-krzyżowy z 4 mm SBR-neoprenu. Zapew-
nia ciepło, ochronę i przynosi ulgę w bólu mięśni odcinka krzyżo-
wo-lędźwiowego.  

NR ART.

56410xx111 

ROZM.

S, M, L, XL, XXL

NR ART.

56411xx111 

ROZM.

S, M, L, XL, XXL

6411 
STABILIzAToR LĘdŹWIoWy 
z USzTyWNIENIEm
Stabilizator lędźwiowy z 4 mm neoprenu SBR.  Dobrze ogrzewa, 
stabilizuje, łagodzi bóle mięśni pasa lędźwiowo-krzyżowego. Sta-
bilizator wyposażony jest w wyjmowane usztywnienie oraz paski 
do dodatkowego wzmocnienia.

6400 
SPodENkI CIEPŁo
Spodenki utrzymujące ciepło z 1,5 mm SBR-neoprenu. Optymalne 
dopasowanie zapewnia ciepło i ochronę. Odpowiednie do minima-
lizowania ryzyka urazów  pachwin i mięśni. Spodenki  są  dwustron-
ne  z  systemem dwukolorowym. 

NR ART.

56400xx010

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

6400 
SPodENkI CIEPŁo
Spodenki utrzymujące ciepło z 1,5 mm SBR-neoprenu. Optymalne 
dopasowanie zapewnia ciepło i ochronę. Odpowiednie do minima-
lizowania ryzyka urazów  pachwin i mięśni. Spodenki  są  dwustron-
ne  z  systemem dwukolorowym. 

NR ART.

56400xx212

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

6400 
SPodENkI CIEPŁo
Spodenki utrzymujące ciepło z 1,5 mm SBR-neoprenu. Optymalne 
dopasowanie zapewnia ciepło i ochronę. Odpowiednie do minima-
lizowania ryzyka urazów  pachwin i mięśni. Spodenki  są  dwustron-
ne  z  systemem dwukolorowym. 

(Do wyczerpania zapasów)

NR ART.

56400xx545

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

6400 
SPodENkI CIEPŁo
Spodenki utrzymujące ciepło z 1,5 mm SBR-neoprenu. Optymalne 
dopasowanie zapewnia ciepło i ochronę. Odpowiednie do minima-
lizowania ryzyka urazów  pachwin i mięśni. Spodenki  są  dwustron-
ne  z  systemem dwukolorowym. 

NR ART.

56400xx131

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

NR ART.

56610xx111

ROZM.

S, M, L, XL

6610 
RĘkAWkI komPRESyjNE
Nowo opracowane rękawki kompresyjne uszyte są w 82% z po-
liamidu i w 18% ze spandexu. Po wewnętrznej stronie rękawka 
znajduje się specjalny ”przyczepny” wzór silikonowy, który za-
pewnia efekt kinezjologiczny w postaci zwiększonej wydajności. 
Rozciągliwość we wszystkich kierunkach daje większą mobilność 
i komfort. Opracowane w bliskiej współpracy z norweskim repre-
zentantem kadry narodowej, Hårvardem Tvedtenem. 



Hans Lindberg’s Choice
SELECT PROFCARE

Tobias Reichmann’s Choice
SELECT PROFCARE
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NR ART.

56210xx111 

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

NR ART.

56205xx111 

ROZM.

S, M, L, XL, XXL

NR ART.

56202xx111

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL, 
XXXL

6205 
oChRANIACz koLANA  
z AmoRTyzAToREm
Ochraniacz kolana z 4 mm neoprenu i 4 mm perforowanego neoprenu zapewnia-
jącego ciepło i wsparcie. Amortyzator EVA z zewnętrznym materiałem  Armortec 
chroni przed uderzeniami i wstrząsami. Tylna strona z perforowanego SBR-neo-
prenu zwiększa elastyczność i przepuszczalność powietrza.

NR ART.

56202xx999

ROZM.

XS, S, M, L, XL

NR ART.

56203xx111

ROZM.

S, M, L, XL

NR ART.

56204xx111

ROZM.

XS/S, M/L, XL/XXL

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

NR ART.

56201xx111

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

6210 
oChRANIACz koLANA  
z PIANką mEmoRy
Ochraniacz kolana z 4 mm perforowanego neoprenu, materiału Drytex, pianki Me-
mory Foam oraz Armotecu. Absorbująca wstrząsy wkładka z pianki Memory Foam 
zapewnia szczególnie dobrą ochronę przed uderzeniami i upadkami. Dzięki zastoso-
waniu materiału Drytex ochraniacz „oddycha”, ale trzyma ciepło. Tylna strona z per-
forowanego SBR-neoprenu zwiększa elastyczność i przepuszczalność powietrza.

6202 
oChRANIACz koLANA - 
PIŁkA RĘCzNA - UNISEx
Ochraniacz kolana z 4mm SBR-neoprenu o anatomicznym kształcie zapewnia 
optymalne dopasowanie. Tylna strona z perforowanego SBR-neoprenu zwiększa 
elastyczność i przepuszczalność powietrza. Zapewnia ciepło i ochronę. Amorty-
zujący wstrząsy ochraniacz z EVA z mocnym i odpornym na temperatury mate-
riałem zewnętrznym Armortec zabezpiecza przez uderzeniami i upadkami.

6202W 
oChRANIACz koLANA - 
PIŁ kA RĘCzNA - koBIETy
Ochraniacz kolana z 4 mm SBR-neoprenu o anatomicznym kształcie zapewnia 
optymalne dopasowanie. Tylna strona z perforowanego SBR-neoprenu zwiększa 
elastyczność i przepuszczalność powietrza. Zapewnia ciepło i ochronę. Amorty-
zujący wstrząsy ochraniacz z EVA z mocnym i odpornym na temperatury mate-
riałem zewnętrznym Armortec zabezpiecza przed uderzeniami i upadkami.

6203 
oChRANIACz koLANA - 
PIŁkA RĘCzNA - mŁodzIEŻ
Ochraniacz kolana z 4 mm i 1,5 mm SBR-neoprenu z amortyzującym wstrząsy 
ochraniaczem wykonanym z mocnego i wytrzymałego na temperatury materiału 
Armortec. Perforowany tył zwiększa elastyczność i przepuszczalność powietrza. 
Zapewnia ciepło i ochronę. Zabezpiecza przed uderzeniami i upadkami.

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 indywidualne dopasowanie. Cztery rzepy dodatkowo ulepszają wsparcie. 
Końce aluminiowych usztywnień można lekko regulować zginaniem.

6201 
oChRANIACz koLANA
z oTWoREm NA RzEPkĘ
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 spowo-
dowane uszkodzoną chrząstką wewnątrz rzepki są łagodzone poprzez stosowanie 
tego rodzaju ochrony kolana.

Profcare ochraniacze neoprenowe



Dalibor Doder, GWD Minden

Dalibor Doder’s Choice
SELECT PROFCARE



109Profcare ochraniacze neoprenowe

NR ART.

56207xx111 

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

6207 
oChRANIACz NA  
koLANo SkoCzkA
Nakolannik z 4 mm neoprenu SBR. Optymalne odciążenie w przy-
padku kolana skoczka lub choroby Osgooda-Schlattera. Zapewnia 
ciepło i stabilizuje kolano. Tył z perforowanego neoprenu zapewnia 
opasce elastyczność i ułatwia jej oddychanie.

NR ART.

56206xx111 

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

6206 
NAkoLANNIk - 
 voLLEyBALL
Wygodny i elastyczny nakolannik z poliestru / spandeksu. Ze-
wnętrzna powierzchnia poduszki wykonana z mocnego, odporne-
go termicznie materiału. Amortyzująca pianka EVA Hyper chroni 
przed uderzeniami i upadkami. Otwarta część tylna zapobiega 
tworzeniu się fałd za kolanem.

NR ART.

56300xx111 

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

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. Minimali-
zuje ryzyko urazów.

NR ART.

56120xx111 

ROZM.

S, M, L, XL

6120 
SkARPETkI  komPRESA-
CyjNE NA ŁydkI
Opaska na łydkę wykonana jest w 80% z poliamidu i w 20% ze 
spandeksu. Wspiera mięśnie i pobudza krążenie krwi. Minimalizuje 
ryzyko odniesienia kontuzji i zwiększa wydajność.

NR ART.

56110xx111 

ROZM.

S, M, L, XL, XXL

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 nadwyrężeń i bólu po nadmiernym wysiłku.

NR ART.

56100xx111 

ROZM.

XS, S, M, L, XL

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



110 Profcare koszulka termoaktywna

NR ART.

56900xx111 

ROZM.

S, M, L, XL, XXL

NR ART.

56900xx000

ROZM.

S, M, L, XL, XXL

NR ART.

56901xx111

ROZM.

10/12, 14/16, S, M, L, XL, 
XXL

NR ART.

56901xx000

ROZM.

10/12, 14/16, S, M, L, XL, 
XXL

NR ART.

56901xx222 

ROZM.

10/12, 14/16, S, M, L, XL, 
XXL

NR ART.

56901xx444

ROZM.

10/12, 14/16, S, M, L, XL, 
XXL

NR ART.

56901xx333 

ROZM.

10/12, 14/16, S, M, L, XL, 
XXL

NR ART.

56901xx555

ROZM.

10/12, 14/16, S, M, L, XL, 
XXL

6900 
koSzULkA TERmoAkTyW-
NA z kRóTkIm RĘkAWEm
Koszulka uciskowa wykonana w 84% z poliestru i w 16% ze elastanu. 
Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i wy-
godę. Dzięki właściwościom antybakteryjnym koszulka nie wydziela 
nieprzyjemnego zapachu. Dzięki płaskim szwom produkt nosi się bar-
dzo przyjemnie.

6900 
koSzULkA TERmoAkTyW-
NA z kRóTkIm RĘkAWEm
Koszulka uciskowa wykonana w 84% z poliestru i w 16% ze elastanu. 
Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i wy-
godę. Dzięki właściwościom antybakteryjnym koszulka nie wydziela 
nieprzyjemnego zapachu. Dzięki płaskim szwom produkt nosi się bar-
dzo przyjemnie. 

6901 
koSzULkA TERmoAkTyW-
NA z dŁUgIm RĘkAWEm
Koszulka uciskowa wykonana w 84% z poliestru i w 16% ze elastanu. 
Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i wygo-
dę. Dzięki właściwościom antybakteryjnym koszulka nie wydziela nie-
przyjemnego zapachu. Dzięki płaskim szwom produkt nosi się bardzo 
przyjemnie. 

6901 
koSzULkA TERmoAkTyW-
NA z dŁUgIm RĘkAWEm
Koszulka uciskowa wykonana w 84% z poliestru i w 16% ze elastanu. 
Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i wygo-
dę. Dzięki właściwościom antybakteryjnym koszulka nie wydziela nie-
przyjemnego zapachu. Dzięki płaskim szwom produkt nosi się bardzo 
przyjemnie. 

6901 
koSzULkA TERmoAkTyW-
NA z dŁUgIm RĘkAWEm
Koszulka uciskowa wykonana w 84% z poliestru i w 16% ze elastanu. 
Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i wygo-
dę. Dzięki właściwościom antybakteryjnym koszulka nie wydziela nie-
przyjemnego zapachu. Dzięki płaskim szwom produkt nosi się bardzo 
przyjemnie. 

6901 
koSzULkA TERmoAkTyW-
NA z dŁUgIm RĘkAWEm
Koszulka uciskowa wykonana w 84% z poliestru i w 16% ze elastanu. 
Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i wygo-
dę. Dzięki właściwościom antybakteryjnym koszulka nie wydziela nie-
przyjemnego zapachu. Dzięki płaskim szwom produkt nosi się bardzo 
przyjemnie. 

6901 
koSzULkA TERmoAkTyW-
NA z dŁUgIm RĘkAWEm
Koszulka uciskowa wykonana w 84% z poliestru i w 16% ze elastanu. 
Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i wygo-
dę. Dzięki właściwościom antybakteryjnym koszulka nie wydziela nie-
przyjemnego zapachu. Dzięki płaskim szwom produkt nosi się bardzo 
przyjemnie. 

6901 
koSzULkA TERmoAkTyW-
NA z dŁUgIm RĘkAWEm
Koszulka uciskowa wykonana w 84% z poliestru i w 16% ze elastanu. 
Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i wygo-
dę. Dzięki właściwościom antybakteryjnym koszulka nie wydziela nie-
przyjemnego zapachu. Dzięki płaskim szwom produkt nosi się bardzo 
przyjemnie. 



111Profcare spodenki termoaktywne

NR ART.

56421xx111  

ROZM.

S, M, L, XL, XXL

NR ART.

56420xx111 

ROZM.

S, M, L, XL, XXL

6421 
SPodENkI TERmoAkTyW-
NE z PodUSzkAmI
Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 20% ze span-
deksu. Poduszki na biodrach, udach i kości ogonowej chronią w 
przypadku uderzeń i upadków na twarde powierzchnie. Materiał 
rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i wygodę. 
Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo przyjemnie. 

6420 
SPodENkI -
BRAmkARzA
Spodenki bramkarza z 1,5 mm SBR-neoprenu z optymalnym 
dopasowaniem i specjalnym wzmocnieniem z EVA na biodrach. 
Chronią przed uderzeniami i upadkami. Zapewniają ciepło i ochro-
nę. Odpowiednie do minimalizowania ryzyka urazów pachwin i 
innych mięśni.

NR ART.

56401xx111 

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

6401 
SPodENkI UTRzymUjąCE 
CIEPŁo z LyCRą
Wykonane z 1,5 mm SBR-neoprenu i lycry spodenki utrzymujące 
ciepło. Optymalne dopasowanie zapewnia ciepło i ochronę. Do-
skonale nadają się do użycia w pomieszczeniach.

NR ART.

56402xx111 

ROZM.

8, 10, 12, 14, XS, S, M, L, 
XL, XXL

NR ART.

56402xx000 

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

6402  
SPodENkI  
TERmoAkTyWNE 
Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 20% ze span-
deksu. Wzmacniają, stabilizują i minimalizują ryzyko odniesienia kon-
tuzji. Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i 
wygodę. Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo przyjemnie.

NR ART.

56402xx222 

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

NR ART.

56402xx444 

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

NR ART.

56402xx333 

ROZM.

XS, S, M, L, XL, XXL

6402  
SPodENkI  
TERmoAkTyWNE 
Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 20% ze span-
deksu. Wzmacniają, stabilizują i minimalizują ryzyko odniesienia kon-
tuzji. Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i 
wygodę. Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo przyjemnie.

6402  
SPodENkI  
TERmoAkTyWNE 
Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 20% ze span-
deksu. Wzmacniają, stabilizują i minimalizują ryzyko odniesienia kon-
tuzji. Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i 
wygodę. Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo przyjemnie.

6402  
SPodENkI  
TERmoAkTyWNE 
Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 20% ze span-
deksu. Wzmacniają, stabilizują i minimalizują ryzyko odniesienia kon-
tuzji. Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i 
wygodę. Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo przyjemnie.

6402  
SPodENkI  
TERmoAkTyWNE 
Spodenki uciskowe wykonane w 80% z poliamidu i 20% ze span-
deksu. Wzmacniają, stabilizują i minimalizują ryzyko odniesienia kon-
tuzji. Materiał rozciąga się w 4 kierunkach, co zwiększa mobilność i 
wygodę. Dzięki płaskim szwom spodenki nosi się bardzo przyjemnie.



112 Profcare opaski elastyczne i spodenki termiczne

NR ART.

70572xx111 

ROZM.

S, M, L, XL

NR ART.

7057402111

ROZM.

One size

NR ART.

70570xx111

ROZM.

S, M, L, XL

NR ART.

70569xx111

ROZM.

S, M, L, XL

NR ART.

70571xx111

ROZM.

XS, S, M, L

NR ART.

70576xx111

ROZM.

S, M, L, XL

NR ART.

70561xx111

ROZM.

S, M, L, XL

ELASTyCzNA oPASkA 
NA ŁokCIE
Dla wsparcia i odciążenia mięśni i stawów.

ELASTyCzNA oPASkA 
NA PRzEgUB RĘkI
Dla wsparcia i odciążenia mięśni i stawów.

ELASTyCzNA oPASkA 
NA UdA
Dla wsparcia i odciążenia mięśni i stawów.

ELASTyCzNA oPASkA NA ko-
LANo z oTWoREm NA RzEPkĘ
Dla wsparcia i odciążenia mięśni i stawów. Otwór zapobiega uci-
skowi na rzepkę.

ELASTyCzNA oPASkA 
NA UdA
Dla wsparcia i odciążenia mięśni i stawów.

ELASTyCzNA oPASkA 
NA koSTkĘ
Dla wsparcia i odciążenia mięśni i stawów.

ELASTyCzNA oPASkA
NA koLANo z PodUSzką
Opaska na kolano z poduszką na kolano. 2 szt. w zestawie.

NR ART.

7032202111

ROZM.

One size

WSPARCIE W PRzyPAdkU
zAPALENIA NAdkŁykCIA 
BoCzNEgo koŚCI  
RAmIENNEj
Z podwójnym uciskiem punktowym. Zapobiega przeciążeniu uwy-
puklenia mięśni pod łokciem. Daje skoncentrowany nacisk ponad 
mięśniem łokcia i przez to odciąża ścięgna mięśni przedramienia.



113Profcare/Donjoy stabilizatory i bandaże 

NR ART.

7035702111 

ROZM.

One size

NR ART.

70563xx000

ROZM.

XS, S, M, L, XL

BANdAŻ 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.

70360xx111 - Lewo
70360xx333 - Prawo

ROZM.

S, M, L

TAŚmA NA koLANo
Taśma na kolano z odciążającą kulką. Stosowana do wiotkich kolan 
i kolan skoczka.

NR ART.

56200xx111

ROZM.

XS, S, M, L  
XS dostarczany jako T1

ACTIvE ANkLE T2
Stabilizator który łączy najlepszą stabilność z optymalną funkcją 
przegubu stopy.

STABILIzAToR STAWU Sko-
koWEgo vELoCITy doNjoy
Velocity donjoy jest najlepszym stabilizatorem stawu skokowego na 
rynku. Podeszwa stabilizatora wykonana jest z tworzywa idealnie do-
pasowującego 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.

70581xx111

ROZM.

S, M, L, XL

SPoRToWy BIUSToNoSz II
Biustonosz sportowy wyprodukowany z dwuwarstwowego materiału 
niewchłaniającego potu – 90% nylonu i 10% lycry. Ma szerokie ra-
miączka, gumkę pod biustem, by zapewnić dodatkowe wsparcie oraz 
siateczkowe wstawki na plecach. Biustonosz ten nadaje się do upra-
wiania wszystkich dyscyplin sportu.

NR ART.

70359xx111

ROZM.

S, M, L, XL, XXL

doNjoy STABILIzAToR koLA-
NA z BoCzNymI SzyNAmI
Do lżejszych uszkodzeń kolana i problemów ze ścięgnami prze-
gubów. Stalowe szyny z centralnym podwójnym, zgiętym stawem 
przy kolanie. Otwór na rzepkę i klin w formie podkowy do naci-
sku na ścięgno patella. Nie wolno stosować przy uszkodzeniach 
wiązadła krzyżowego – tu radzimy stosowanie 4-punktowej szyny.

NR ART.

70564xx111

ROZM.

XS, S, M, L, XL

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.



Balanced
the art of sport



W tej kategorii znajdziesz wszystkie produkty związane z zapobie-
ganiem oraz uśmierzaniem bólu pokontuzyjnego oraz sportowe 
preparaty do pielęgnacji ciała. W ofercie tej znalazły się również 
nesesery na leki, platforma do balansowania, taśmy, kremy i wiele 
więcej. Umożliwiają one nieprzerwane utrzymywanie równowagi, 
zapewniającej zdrowie, siłę fizyczną i żądane osiągi.

Sportowe środki 
pielęgnacyjne



116  Torby medyczne Profcare z akcesoriami

NR ART.

7010900112 - z zawartością

7010900111 - bez zawartości

ToRBAmEdyCzNA mINI
Doskonała torba do pierwszej pomocy dla dzieci i 
młodzieży. Zawartość: 2 woreczki z lodem, plaster, 
nożyczki, opatrunek kompresyjny oraz 1 rolka taśmy 
Coach 3,8 cm. Do nabycia również bez zawartości.

ToRBA mEdyCzNA jUNIoR
Torba do pierwszej pomocy z możliwo- ścią zmian przegró-
dek. Bardzo mocna. Zawartość: 4 woreczki z lodem, opa-
trunek kompresyjny, krem rozgrzewający z kamforą, plaster 
na pęcherze, plastry i nożyczki dodatkowo: dwie rolki 3,8 
cm taśmy Coach. Do nabcia również bez zawartości.

ALUmINIoWA WALIzkA 
mEdyCzNA
Profesjonalna walizka medyczna dodatkowo wzmocniona 
aluminiową ramą. Pojemna, z dużą liczbą sposobów po-
działu wnętrza. Przydatna szczególnie dla lekarzy, fizjote-
rapeutów i masażystów udzielających pomocy przy wszel-
kich kontuzjach sportowych.

ToRBA-LodóWkA
Torba termiczna np. na woreczki z lodem wielokrotnego 
użycia lub do kostek lodu.

RĘCzNIk kąPIELoWy
Miękki i wygodny ręcznik kąpielowy ze 100% 
tkaniny bawełnianej. Rozm. 160 x 70 cm.

fRoTkI
Do ocierania potu. Materiał: 85% bawełna, 15% 
guma. Rozm. 8 x 10,5 cm. 2 szt. w zestawie.

ToRBA mEdyCzNA 
SENIoR
Wytrzymała torba medyczna dla trenerów i kierowników. Za-
wartość: 4 woreczki z lodem, opatrunek kompresyjny, maść 
na mięśnie 2, plaster na pęcherze, 1 rolka taśmy Strappal 2,5 
cm., 3 rolki taśmy Strappal 4 cm., plaster, nożyczki oraz maść 
rozgrzewająca z kamforą. Do nabycia również bez zawartości.

WIAdRo NA WodĘ
Praktyczne wiadro z uchwytem. Wygodna otwar-
ta przestrzeń na wodę i gąbkę. Po obu stronach 
uchwyty na butelkę.

NR ART.

7011000112 - z zawartością

7011000111 - bez zawartości

NR ART.

7011600001 - z zawartością

7011600000 - bez zawartości

NR ART.

7011300000 

NR ART.

7094500111 

NR ART.

7012800111 

NR ART.

8111500141 

NR ART.

6977000111
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1 2

3

Profcare kremy i masci

oLEj do mASAŹU
Stosuje się do wszelkich typów masaży. Jest 
niezwykle przyjazny dla skóry. Nie zawiera barw-
ników ani perfum. Może być stosowany razem z 
maściami rozgrzewającymi.

ROZM.

500 ml

NR ART.

7014405000

kREm RozgREzWA-
jąCy z kAmfoRą
Stosuje się typowo przed rozgrzewką w celu 
zmiękczenia sztywności w mięśniach. Krem roz-
grzewający wytworzony jest z przyjaznych skórze 
roślinnych i mineralnych surowców.

ROZM.

250 ml

NR ART.

7014100000

RozgRzEWACz mIĘŚNI ExTRA
Stosuje się przed rozgrzewką, treningiem i zawodami, kiedy długotrwa-
łe ciepło i silniejsza cyrkulacja krwi jest pożądana. Działa silniej rozgrze-
wająco 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

kREm do mASAŻU
Stosuje się do wszystkich form masażu. Opracowany specjalnie dla 
fizjoterapeutów i masażystów. Z przyjaznych skórze roślinnych i mine-
ralnych surowców. Nie zawiera barwników ani perfum. Może być stoso-
wany razem z maściami rozgrzewającymi.

ROZM.

500 ml

2500 ml

NR ART.

7014300000

7014325000

mAŚć NA mIĘŚNIE 3
Stosuje się przy chronicznych problemach z mięśniami i bolącymi sta-
wami. Ma bardzo silne działanie rozgrzewające i może być stosowana 
przy chronicznych dolegliwościach z powodu starych urazów. Nie wol-
no stosować jej w ciągu pierwszych 72 godzin po nagłym urazie.

ROZM.

100 ml

NR ART.

7014700000

mAŚć RozgRzEWAjąCA
z kAmfoRą
Stosuje się typowo przed rozgrzewką, w celu zmiękczenia sztywności 
w mięśniach i skórze. Przyjazna skórze i przyjemna konsystencja. Duża 
zawartość kamfory. Można stosować wiele razy dziennie przeciw bolą-
cym i sztywnym mięśniom.

ROZM.

500 ml

NR ART.

7014000000

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 na-
głym urazie.

ROZM.

100 ml

500 ml

NR ART.

7014600000

7014605000

mAŚć NA mIĘŚNIE 1
Stosuje się przy lekkich problemach z mięśniami i bolącymi stawami. 
Działa lekko rozgrzewająco i uśmierzająco na mięśnie i ścięgna w miej-
scu urazu. Nie wolno stosować jej w ciągu pierwszych 48 godzin po 
nagłym urazie.

ROZM.

100 ml

NR ART.

7014500000

ŻEL do mIĘŚNI
Redukuje sztywność i ból. Do masaży sztyw-
nych i nadwyrężonych mięśni. Zmiany zimno/
ciepło zwiększają stymulację mięśni.

ROZM.

250 ml

NR ART.

7014800000
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hoT-CoLd PACk
Worek umożliwia zarówno chłodzenie, 
jak i ogrzewanie. żel zapewnia opty-
malny, długotrwały efekt. Doskonale 
nadaje się do terapii metodą RICE. 
Możliwość wielokrotnego użytku.

NR ART.

7012100000

ICE SPRAy
Przynosi powierzchowne i chłodzące 
uśmierzenie bólu, lecz nie może za-
stąpić woreczków z lodem. Uwaga: 
Używaj ostrożnie ponieważ może 
wywołać odmrożenia skóry.

NR ART.

7012220000

ROZM.

200 ml

Jednorazowy woreczek. 
Fantastyczny efekt chło-
dzenia. Idealny na kon-
tuzje powstałe na boisku 
sportowym, w pracy oraz 
w domu. 

oPASkA  
komPRESUjąCA
Uniwersalna opaska do użytku z pro-
duktami „Hot-Cold Pack” i „Ice Pack”. 
Zdolności izolacyjne neoprenu zapew-
niają efektywniejsze chłodzenie.

NR ART.

7012900000

ROZM.

One size

TAŚmA STRAPPAL
Z niezwykle wytrzymałą i przyjazną skórze masą przylepną, która minimalizuje ry-
zyko reakcji alergicznych. Stabilna nawet podczas silnego oddziaływania na nią. 
Nieelastyczna i łatwa do rozerwania. Do stosowania na najwyższym poziomie.

TAŚmA LEUko P
Mocna nieelastyczna taśma ze szczególnie dobrą przylepnością. Taśma jest wo-
doodporna. Porowata masa klejąca pozwala skórze oddychać. Używana m.in. w 
tzw. technice McConnell lub gdy jest potrzebna
szczególnie mocna taśma.

TAŚmA PRoSTRAP
Sztywna taśma sportowa o doskonałej przyczepności. Zapewnia optymalne 
wsparcie i stabilność. Porowaty klej umożliwia oddychanie skóry. łatwo zrywal-
na poprzecznie i podłużnie.

TAŚmA CoACh
Standardowa taśma z dobrą przylepnością.

TAŚmA LEUko k
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.

7013101000

7013201000

7013301000

ROZM.

2,5 cm

4,0 cm

5,0 cm

NR ART.

7013202000

ROZM.

3,8 cm

NR ART.

7010240000

ROZM.

4,0 cm

NR ART.

7010100000

ROZM.

3,8 cm

NR ART.

7011725xxx

7011750xxx

ROZM.

2,5 cm

5,0 cm

NR ART.

7012000002

ICE PACk II
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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. Rozm.: 5 cm × 5 m.

NR ART.

7010350111

ROZM.

5,0 cm

NR ART.

7010350777

ROZM.

5,0 cm

NR ART.

7010350999

ROZM.

5,0 cm

PRofCARE k, PRE-CUT
Przycięta Profcare K – 2 szt. w torebce. 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.

7010350000

ROZM.

5,0 cm

NR ART.

7010410777

ROZM.

One size

Przycięta Profcare K na kostkę 
- 2 szt. w torebce.

NR ART.

7010440999

ROZM.

One size

Przycięta Profcare K na plecy 
- 2 szt. w torebce.

NR ART.

7010450999

ROZM.

One size

Przycięta Profcare K na bark 
- 2 szt. w torebce.

NR ART.

7010460777

ROZM.

One size

Przycięta Profcare K na łokieć 
- 2 szt. w torebce.

NR ART.

7010420777

ROZM.

One size

Przycięta Profcare K na kolano 
- 2 szt. w torebce.

NR ART.

7010430999

ROZM.

One size

Przycięta Profcare K na udo 
- 2 szt. w torebce.
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PLASTER
Standardowy odcinany plaster.

ARTICARE SAmoPRzyCzEPNy
BANdAŻ
Elastyczny samoprzyczepny bandaż. Nie przylepia się do skóry tylko sam do 
siebie.

TAŚmA do okŁAdóW    
Przezroczysta folia utrzymująca na miejscu 
okłady Hot-Cold Pack i Ice Pack. łatwa w użyciu.

oPASkA ELASTyCzNA
Bandaż podtrzymujący o dobrej 
elastyczności. Można prać i wielokrotnie 
używać.

TENSoPLUS
Elastyczny samoprzylepny bandaż wysokiej jakości. Nie przylepia się do skóry, 
lecz  tylko sam do siebie. łatwy do bandażowania i łatwy do rozerwania w popr-
zek. Daje właściwą wspierającą kompresję i pozostaje na swoim miejscu.

TENSoPLAST
Doskonała elastyczność i przylepność. Pozwala skórze oddychać przy dłuższym 
okresie stosowania. Nie ma uwierających kantów, nie marszczy się. Dobra opas-
ka wspierająca przy uszkodzeniach włókien, kolan i kostek.

Nożyce do cięcia taśmy i bandaży.

TENSoSPRAy
Stosuje się, gdy chce się uzyskać większą 
przylepność między taśmą a skórą.

PodkŁAd
Umieszcza się między taśmą a skórą dla uzyskania zabezpieczenia. Zapobiega 
podrażnieniom narażonych obszarów np. kostek, kolan i przegubów rąk. Szc-
zególnie zalecany dla sportowców, którzy często stosują taśmy.

PRofCARE PLASTER 
NA PĘChERzE

NR ART.

7015400000

ROZM.

8,0 cm

NR ART.

7015000000

NR ART.

7013800000

7013900000

ROZM.

8,0 cm

12,0 cm

NR ART.

7013606000

7013608000

7013610000

ROZM.

6,0 cm

8,0 cm

10,0 cm

NR ART.

7015308000

ROZM.

8,0 cm

NR ART.

7013500000

7013501000

ROZM.

5,0 cm

7,5 cm

NR ART.

7012700000

ROZM.

10,0 cm

NR ART.

7013707999

ROZM.

7,0 cm

NR ART.

7015900000

ROZM.

300 ml

Ultracienki plaster działający jak dodatkowa warstwa skóry. Chroni wrażliwe 
miejsce i stwarza optymalne warunku do szybkiego leczenia. Rozmiary: Pudełko 
z 2 wąskimi i 4 średnimi plastrami. W zestawie jest 6 pudełek.

NR ART.

7018500000

NoŻyCzkI

PLASTRy NA PĘChERzE
Samoprzylepny produkt zapewniający 
ochronę i zmniejszający ucisk na 
pęcherze i rany. Wielkość i 
kształt wycinane w 
zależności 
od potrzeb.

NR ART.

7015200000

ROZM.

25 x 15 cm

Profcare taśmy & bandaze
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SofT ShELL WkŁAdkA
Anatomiczne, wygodne, amortyzujące wstrząsy, lekkie wkładki. łagodzą bóle pięt, kolan i pleców. Antybakteryjna i opatentowana 
powłoka Silvertec oraz przewiewny spód utrzymują wilgoć i pot z dala od stopy. Kształt Slim line pasuje prawe do każdego 
rodzaju butów. Poprawia wygodę pięty w bucie.

NR ART.

70174xx000 

ROZM.

XS (35-37, S (38-39), 
M (40-41), L (42-43), 
XL (44-46)

ComfoRT+ WkŁAdkA
Anatomiczne, wygodne, amortyzujące wstrząsy, lekkie wkładki. Dodatkowa amortyzacja wstrząsów na pięcie i z przodu stopy. 
Antybakteryjna i opatentowana powłoka Silvertec oraz przewiewny spód utrzymują wilgoć i pot z dala od stopy. Kształt Slim 
line pasuje prawe do każdego rodzaju butów. Zdejmowane, amortyzjące wstrząsy poduszki na piętę, przód i podbicie stopy.

NR ART.

70175xx000 

ROZM.

XS (35-37, S (38-39), 
M (40-41), L (42-43), 
XL (44-46)

WkŁAdkI do oBUWIA SPoRToWEgo
Wkładki do obuwia sportowego i rekreacyjnego dla obu płci. Wykonane w 100% z poliestru, dzięki czemu stopy pozostają 
suche. Z tyłu wkładki znajduje się poduszka żelowa stanowiąca dodatkowe wsparcie dla pięty.

NR ART.

70177xx111 28-47

ROZM.

WkŁAdkI kLINoWE 
Pod PIĘTy
Odciążają i osłabiają wstrząsy przy łagodnych bólach pięty 
i ścięgna Achilesa. Zapewniają dodatkowe amortyzowanie 
wstrząsów. Idealnie dopasowującące się. Do prania ręczne-
go. Wyprodukowane w 100% z silikonowego żelu.

NR ART.

70172xx000 S (35-38),
M (39-42),
L  (43-47)

ROZM.

WkŁAdkA z ŻELU 
Pod PIĘTy
Dla zwiększenia komfortu podczas biegania, chodzenia i 
stania. Wkładka żelowa amortyzuje wstrząsy. Stosowana 
przy wydeptanej poduszce tłuszczowej pięty. Idealnie do-
pasowująca się. Do prania ręcznego. Wykonana w 100% z 
silikonowego żelu.

NR ART.

70171xx000 S (35-38),
M (39-42),
L  (43-47)

ROZM.

PodPARCIE PodBICIA NogI
Odciąża i wspiera podbicie. Wyprodukowane z poliuretanu.

NR ART.

70176xx000 S (35-38),
M (39-42),
L  (43-47)

ROZM.

oSTRogA PIĘToWA z 
WymIENNą PodUSzką
łagodzi bóle przy problemach z ostrogą piętową. W takich 
przypadkach poduszka jest wyjmowana. Doskonale amorty-
zuje wstrząsy. Do prania ręcznego. Wyprodukowana w 100% 
z silikonowego żelu.

NR ART.

70173xx000 S (35-38),
M (39-42),
L  (43-47)

ROZM.
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BALL-STIk
Piłka masująca do wzmacniania mięśni, zmniejszania 
napięć i bólów mięśni, minimalizuje też odkładanie się 
tłuszczu i cellulit.

NR ART.

2455700666 

BALL-PUNkTUR
Mała piłka masująca do zmiękczania bolących mięśni, pobudza-
nia krążenia i zmniejszania bólów mięśni. Można jej używać wszę-
dzie, łatwo mieści się w torbie. 2 szt./pudełko.

NR ART.

2453700666

PIŁkI LEkARSkIE
Ciężkie piłki do treningów siłowych i rehabilitacji. Odporne na 
zniszczenia i łatwe w konserwacji. Dostępne w pięciu wersjach 
wagowych.

NR ART.

2603001111

2603002111 

2603003111 

2603004111 

2603005111 

1 kg.

2 kg.

3 kg.

4 kg.

5 kg.  

ROZM.

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 
 
7016900000

1 duża i 1 
mała kula

1 duża kula

Piłki do masażu i piłki medyczne
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Przeznaczenie:  
Sportowe buty i odzież z wszelkich 
typów materiałów (za wyjątkiem mem-
bran TEX).  

Właściwości:  
Impregnuje, zabezpiecza przed 
zanieczyszczeniem. Bardzo skuteczny 
środek.

Application/function: 
Spryskać (środek w aerozolu). Używać 
regularnie, aby osiągnąć optymalny 
poziom konserwacji.

NR ART.

8060000250

ROZM.

250 ml

Przeznaczenie: 
Sportowe buty i odzież z wszelkich 
typów materiałów. 

Właściwości: 
Czyszczenie. 

Application/function:
Docisnąć szczotkę do buta, lekko 
nacisnąć butelkę, po czym szczotką 
usunąć brud i zanieczyszczenia.

Przeznaczenie:  
Puchowa odzież sportowa, puchowe 
śpiwory i kołdry. 

Właściwości:  
Wysokiej jakości środek przeznaczony 
specjalnie do czyszczenia produktów 
puchowych. 

Application/function: 
Do użytku bezpośrednio w pralce. 
Postępować zgodnie z instrukcją 
podaną na butelce.

NR ART.

8060500250

ROZM.

250 ml

Przeznaczenie:  
Buty sportowe z gładkiej lub ziarnistej 
skóry. 

Właściwości:  
Impregnuje, pielęgnuje i odświeża 
kolor butów.  

Application/function: 
Spryskać (środek w aerozolu). Następ-
nie można wypolerować do uzyskania 
gładkiej powierzchni.

NR ART.

8060900250

ROZM.

250 ml

Przeznaczenie:  
Tekstylia z mikrowłókna, także z 
membraną TEX.

Właściwości:  
Środek czyszczący. W komplecie butelka 
do dozowania. 

Application/function: 
Do użytku bezpośrednio w pralce. 
Postępować zgodnie z instrukcją podaną 
na butelce.

Przeznaczenie: 
Buty sportowe z wszelkich typów mate-
riałów (za wyjątkiem membran TEX). 

Właściwości: 
Czyszczenie i pielęgnacja. Środek nada-
je się szczególnie do sportowych butów 
i półbutów. 

Application/function:
Rozpylić na mokre lub suche buty i 
wyczyścić gąbką lub szmatką.

NR ART.

8060200250

ROZM.

250 ml

NR ART.

8060800200

ROZM.

200 ml

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

NR ART.

8060400250

8060401000

ROZM.

250 ml

1000 ml

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

WoLy SPoRT  
SUPER  
SofTENER III

WoLy SPoRT 
WATERPRoof III

WoLy SPoRT 
PoWER  
CLEAN III

WoLy SPoRT 
doWN &  
WooLWASh III

WoLy SPoRT  
ExTREmE WAx 
CARE III

WoLy SPoRT 
TEx WASh III
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Przeznaczenie:  
Nadające się do prania tekstylia z 
wszelkich typów materiałów. 

Właściwości:  
Impregnuje. 

Application/function: 
Do użytku bezpośrednio w pralce.  
Postępować zgodnie z instrukcją 
obsługi. Nie używać w połączeniu ze 
środkami Down Wash i Textile Wash.

NR ART.

8060700250

ROZM.

250 ml

Przeznaczenie:  
Buty sportowe z wszelkich typów 
materiałów. 

Właściwości:  
Usuwa nieprzyjemny zapach, zapewnia 
higienę w butach. 

Application/function: 
Spryskiwać przez kilka sekund.  
Zalecane regularne stosowanie.

NR ART.

8060600125

ROZM.

125 ml

WoLy gUm  
BooT CARE
Przeznaczenie:  
Do gumiaków i butów wykonanych z gumy.

Właściwości:  
Konserwuje i dodaje blasku. Podkreśla 
głębię każdej barwy.

Application/function: 
Rozpylić równomierną, cienką warstwą na 
czyste, suche buty. Odczekać krótko na 
wyschnięcie i wypolerować suchą szmatką.

NR ART.

8041100000

ROZM.

150 ml

WoLy gUm BooTS
Przeznaczenie:  
Do gumiaków. 

Właściwości:  
Zabezpiecza przed wysuszeniem.

Application/function: 
Nakładać lekkimi pociągnięciami na 
czystą i suchą powierzchnię.

NR ART.

8041000000

NR ART.

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

WoLy SPoRT 
mAgIC fRESh III

WoLy SPoRT 
IN WASh
PRoTECTIoN III





Improving
the art of sport

Na boisku treningowym budowane są fundamenty pod osiągi na 
meczach i zawodach. Aby wspomóc Cię w dążeniu do coraz lep-
szych wyników, zebraliśmy tutaj pakiety treningowe zarówno dla pił-
karzy nożnych, jak i ręcznych oraz szereg innych produktów, takich 
jak manekiny do rzutów wolnych, drabinki agility, obręcze koordy-
nacyjne, pachołki, które zostały opracowane specjalnie na treningi 
i szlifowanie detali technicznych. Dodatkowo znajdziesz tutaj ofertę 
toreb, bidonów, kamizelek, pompek oraz wiele więcej.

Wyposażenie na 
trening i rozgrywki
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ToRBA SPoRToWA NAPoLI II
• Torba z mocnego nylonu

• Z nadrukiem własnego logo należy  
 zamówić minimum 200 sztuk. 

• Objętość 60 litry

•  Wymiary: 66x30x33 cm

WoREk SPoRToWy II
• Praktyczny worek na buty i strój  
 gimnastyczny

• Z nadrukiem własnego logo należy   
 zamówić minimum 1000 sztuk. 

• Objętość 9 litry

•  Wymiary: 36x44 cm

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

PLECAK NAPOLI II
• Plecak z mocnego nylonu z wkładką   
 od strony pleców

• Z nadrukiem własnego logo należy   
 zamówić minimum 200 sztuk. 

• Objętość 27 litry

•  Wymiary: 33x18x46 cm

ToRBA zESPoŁoWA 
NAPoLI II
• Torba z mocnego nylonu

• Z nadrukiem własnego logo należy  
 zamówić minimum 200 sztuk. 

• Objętość 103 litry

•  Wymiary: 82x34x37 cm

ToRBA zESPoŁoWA 
NA kóŁkACh NAPoLI II
• Torba z mocnego nylonu

• Z nadrukiem własnego logo należy   
 zamówić minimum 200 sztuk. 

• Objętość 115 litry

•  Wymiary: 86x37x35 cm

NR ART.

8199000111 

NR ART.

8198400111 

NR ART.

8198700111 

NR ART.

8198600111 

NR ART.

8198300111

NR ART.

8198500111 

Torby sportowe

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 zdjęcia i   
 wyprania

NR ART.

8199100111
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PISToLET NA SPRĘŻoNE 
PoWIETRzE z  
mANomETREm II
Dla klubów posiadających wiele piłek. Oszczę-
dza czas i zapewnia właściwe ciśnienie. W 
napełniającą igłę pistoletu wbudowany jest ci-
śnieniomierz. W przypadku zużycia lub złama-
nia igłę można wymienić. W komplecie 1 igła.

PISToLET NA SPRĘŻoNE 
PoWIETRzE  
”AIRBoy”

CIŚNIENIomIERz 
mINI AIR
Przenośny ciśnieniomierz z manometrem.
Waży tylko 4kg.

PomPkA do PIŁEk kLUB
Plastikowa pompka do piłek z meta-
lową igłą. Pudełka z 12 szt. 

mIkRoPomPkI
Kompaktowa plastikowa pompka do piłek z pla-
stikową igłą. Tylko 182 x 23 mm. Pompuje powie-
trze zarówno przy ruchu do piłki i od piłki. Pudełka 
z 12 szt.

PomPkA mIkRo z 
WĘŻykIEm
Idealna minipompka z 15 cm nylonową 
rurką z wentylem. Pompuje powietrze 
podczas ruchu tam i z powrotem.

NR ART.

7891500000 

CIŚNIENIomIERzE
Ciśnieniomierze do kontroli ciśnienia powietrza 
podczas pompowania piłek nożnych i ręcznych. 
Z odpowietrznikiem. W komplecie wentyl. Do wy-
boru wersja analogowa lub cyfrowa. W komplecie 
z wersją analogową igła i regulator ciśnienia.

NR ART.

7891000000 

oLEj do WENTyLI
Zapobiega nieszczelności i wysuszaniu wentyli 
piłek. 10 ml. dostępne w pudełkach po 10 szt.

PomPkA do mINIPIŁEk
Plastikowa mikropompka do piłek z 
metalową igłą. Pudełka z 12 szt.

IgŁy
Torebka z 12 szt. Plastik. Metal.

IgŁy do PISToLETU 
PNEUmATyCzNEgo z 
CIŚNIENIomIERzEm
Torebka z 2 szt.

Akcesoria do piłek

RURkA PomPkI

NR ART.

7891500001

NR ART.

7890500111

NR ART.

7890150222 

NR ART.

7890400222

NR ART.

7890000111

NR ART.

7890400111 

NR ART.

7990600111 

NR ART.

7991000000 - Analogowe 

7991100000 - Cyfrowe

NR ART.

7991201000 - 10 ml

NR ART.

7990700001 - Plastik

7990700002 - Metal

Wraz z igłą.

Można używać do minipompek i pompek serii 
klubowej.
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BALSAm do SkóRy
Kolor neutralny. Doskonały do 
konserwacji butów piłkarskich. 

TAŚmA do SkARPETSzNURoWAdŁA 
- PŁASkIE
Długość: 90, 120 lub 150 cm. Czarne i bia-
łe. Dostarczamy w pudełkach po 12 szt.

Elastyczna taśma. Biała, czarna, niebieska, czerwona, żółta, zielona 
i przezroczysta. Rozmiar: 19 mm x 20 m.

NR ART.

8092200000 - 100 ml

NR ART.

6609090xxx - 90 cm 

6612012xxx - 120 cm

6615015xxx - 150 cm
NR ART.

6553900xxx

gWIzdEk dLA SĘdzIEgo  
vIkINg SoUNd
Międzynarodowo uznany gwizdek.

gWIzdEk dLA SĘdzIEgo 
z mETALoWym- 
UChWyTEm

REfEREE WhISTLE 
PLASTIC
Do wyboru modele: duży i mały.
Opakowanie 20 szt.

NR ART.

7780900111

gWIzdEk SĘdzIoWSkI 
„CLASSIC”
Klasyczny gwizdek bez kulki.

SzNUREk do 
gWIzdkA
Sznurek do gwizdka sędziowskiego, 
długość 48 cm. Opakowanie 12 szt.

mETALoWy gWIzdEk 
SĘdzIoWSkI
Opakowanie 12 szt.

NR ART.

7781302111

NR ART.

7780800111 

NR ART.

7781203000

ROZM.

Duży
NR ART.

7781102000

NR ART.

7781203111
7781001111

ROZM.

Duży
Mały

Opakowanie 6 szt.
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AmAToRSkIE 
ChoRągIEWkI do 
ozNACzANIA 
LINII
W torebce 2 szt. chorągiewek 
do oznaczania linii.

PRof. ChoRą gIEWkI 
do ozNACzANIA 
LINII
Profesjonalne chorągiew-
ki do oznaczania linii, z 
obrotową rączką. 2 szt. w 
torebce.

gIĘTkI kIj 
NARoŻNIkoWy
Z gumową sprężyną i podstawką. 
Niełamliwy plastik, Ø30 mm.

kARTkI 
SĘdzIoWSkIE
żółta i czerwona. Dostępne jako 1 
lub 6 zestawów.

ChoRągIEWkA NARoŻNIkoWA
Flaga z materiału na kij narożnikowy. 
Do wyboru 4 barwy.

NR ART.

7490600000

NR ART.

7490500000

NR ART.

7480000000 

NR ART.

7490300xxx

NR ART.

7490900000

7490900006

SZT

1 zestaw

6 zestaw

kIj NARoŻNIkoWy
z mETALoWym 
oSTRym końCEm

NR ART.

7480200000

Niełamliwy plastik. Ø 30 mm.

kLAmERkA do
fLAgI

NR ART.

7490400000

Plastikowa klamerka do
przytrzymania materiału
flagi do chorągiewki.
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TACTICS BoARd
- SkŁAdANA
Składana, praktyczna tablica taktyczna. 
Nie zajmuje dużo miejsca, doskonała 
również na wyjazdy. Po zamknięciu tył 
można wykorzystywać jako białą ście-
ralną tablicę. W komplecie magnetyczne 
klocki, pisak i gąbka do wycierania.

NR ART.

7294100000

ROZM.

60x45 cm
(szer. x wys.)

TECzkA 
TAkTyCzNA
Praktyczna teczka A4 do wszystkich 
odmian sportu. W komplecie papier, 
pióro i klocki.

fIgURA do 
TRENINgU I  
WoLNEgo RzUTU
Dobra alternatywa dla modelu profesjonal-
nego. 160 cm, ze szpikulcem. łatwy montaż 
w ziemi.

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.

fIgURA do 
TRENINgU I  
WoLNEgo RzUTU
Dobra alternatywa dla modelu profesjonalne-
go. 180  cm, ze szpikulcem. łatwy montaż w 
ziemi.

PAChoŁkI do 
zNAkoWANIA
Pachołki do znakowania z miękkiego plastiku. 
Wysokość 34 cm. Z otworami na tyczkę.

zESTAW 
mULTI TRENERA
Zestaw treningowy z 2 pachołkami, 3 tyczkami i 
2 uchwytami do tyczek. Uchwyty wyposażone są 
w poręczny system zatrzaskowy umożliwiający 
dowolne rozmieszczenie tyczek – nawet ukośne.

NR ART.

7491300111 

7491200555

74xxxxxxxx

ROZM.

Uchywt

Tyczki

Zestaw

Akcesoria treningowe

AkCESoRIA do TABLIC 
TAkTyCzNyCh
Komplet dodatkowych akcesoriów do tablic taktycznych 
zawiera 27 małych klocków magnetycznych, pisak oraz 
gąbkę do wycierania.

ALU TABLICA TAkTyCzNA 
- PIŁkA NoŻNA
Tablica taktyki do piłki nożnej. Zawiera 
magnetyczne klocki, pisak i gąbkę do 
wycierania.

NR ART.

7293900000

ROZM.

60x90 cm
(szer. x wys.)

ALU TABLICA TAkTyCzNA 
- PIŁkA RĘCzNA
Tablica taktyczna do piłki ręcznej. W kom-
plecie magnetyczne klocki, pisak i gąbka do 
wycierania.

NR ART.

7294000000

ROZM.

60x90 cm
(szer. x wys.)

fIgURA do 
TRENINgU  
I WoLNEgo  
RzUTU modEL 
PRofESjoNALNy
Ze szpikulcem. łatwy montaż w ziemi. Wysokość 
180 cm.

Ze szpikulcem. łatwy montaż w ziemi. Wysokość 
160 cm.

fIgURA do 
TRENINgU  
I WoLNEgo  
RzUTU modEL 
PRofESjoNALNy

NR ART.

7293508000

ROZM.

A4

NR ART.

7293801000

NR ART.

8318000000

NR ART.

8316000000

NR ART.

8326000000

NR ART.

8328000000

NR ART.

8329000000

NR ART.

7495600333

WAGOWY

310 gr.
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zESTAW do 
zNAkoWANIA
Zawiera 16 żółtych, 16 niebieskich i 16 czer-
wonych klocków. Wysokość 7 cm/szt. Masa 
52 g/szt.

NR ART.

7495100048 

zESTAW do 
zNAkoWANIA
Zawiera 12 żółtych i 12 czerwonych klocków 
oraz pojemnik z zamknięciem. Waga jednego 
klocka 42 gr.

dRABINkA kooRdyNACyjNA
Doskonałe do treningu koordynacyjnego wewnątrz. Można je połączyć lub prze-
dłużyć. 6  metrów długości. W zestawie z torbą. Wyprodukowane z gumy, która 
nie ślizga się po 
śliskich powierzch-
niach sali gimnastycznej.

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 

PŁoTEk TRENINgoWy
Płotek treningowy do ćwiczeń w 
bieganiu i skokach. Senior 30 cm. 
Tor może składać się z 6 do 8 płot-
ków treningowych pod rząd.

NR ART.

7496530444 

ROZM.

Senior

zESTAW mAT do ozNACzANIA 
Zestaw 12 żółtych i 12 pomarańczowych mat do oznaczania. Wyprodukowa-
ne z antypoślizgowej gumy, przez co świetnie nadają się do zastosowania we 
wnętrzach np. podczas treningu futbolowego, gdzie z powodzeniem zastępują 
stożki.

NR ART.

7491400024

TyCzkA ŁUkoWA
Tyczka łukowa do trenowania precyzji 
m.in. podawania. Grubość: 33 mm.

NR ART.

7496800444

ROZM.

50x50 cm

TyCzkA SLALomoWA
Profesjonalna tyczka slalomowa z niełamliwego 
plastiku. Długość 160 cm. Ø33 mm.

NR ART.

7480300000 

PodSTAWkA gUmoWA 
do TyCzkI SLALomoWEj 
LUB ŁUkoWEj
Do użytku w pomieszczeniach lub na sztucz-
nej murawie. Wyważona pod kątem stabil-
ności. Dzięki podstawce tyczka odgina się 
w razie przypadkowej kolizji z zawodnikiem.

NR ART.

7481000000 

ToRBA NA PŁoTkI 
TRENINgoWE 
Praktyczna torba na płotki treningowe.
Może pomieścić 10 szt. dużych  
płotków.

NR ART.

8199300111  

ToRBA NA kIjkI 
Praktyczna torba na kijki do sla-
lomu i paliki narożne. Może po-
mieścić 13-15 w zależności od 
grubości.

NR ART.

8199200111 

NR ART.

7495000024

Akcesoria treningowe

NR ART.

7496300666

PŁoTEk TRENINgoWy
Płotek treningowy do ćwiczeń w 
bieganiu i skokach. Junior 15 cm. 
Tor może składać się z 6 do 8 płot-
ków treningowych pod rząd.

NR ART.

7496515666

ROZM.

Junior
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koSz do 
koSzykóWkI
Mocny kosz ze wzmocnionym oku-
ciem do ściany. Spełnia międzynaro-
dowe normy dot. wymiarów. Dostar-
czany w komplecie z siatką.

NR ART.

7394900000 

SIATkA do koSzA
Pasuje do standardowego kosza.

NR ART.

7394800000 

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 

PIERŚCIENIE kooRdyNACyjNE
Pierścienie koordynacyjne do 
ćwiczeń biegowych i koordy-
nacji. Średnica: 60 cm. 12 szt. 
- 4 limonkowe, 4 pomarańczo-
we, 4 żółte.

NR ART.

7496700000

Po prawej stronie ułożono pakiet treningowy do treningu piłki ręcznej na wszystkich poziomach, opracowany specjalnie do stosowania wewnątrz. 
Produkty te można również zamawiać pojedynczo jako dodatki. Zobacz tę lub poprzednią stronę.

1 szt. Drabinka Agilitystige z gumy, 1 szt. Maty do oznaczania 24 szt., 1 szt. Pierścienie koordynacyjne 60 cm – 12 szt.,  
6 szt. Drążek treningowy wielofunkcyjny, 4 szt. Podstawa do drążka treningowego z klipsem, 12 szt. Stożki do oznaczania

Różne akcesoria

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

zESTAW TRENINgoWy - PIŁkA RĘCzNA
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zESTAW TRENINgoWy 3

6-metrowa drabinka zręcznościowa, 2 szt.

Płotki treningowe, 6 szt. Junior 15 cm

Płotki treningowe, 6 szt. Senior 30 cm

Pierścienie koordynacyjne,  
12 szt. średnica 60 cm

Tyczki łukowe, 12 szt.

Tyczki slalomowe, 12 szt.

Zestaw do znakowania, 1 szt., 24 pachołki

Tyczka multitreningowa, 36 szt.

Uchwyt do tyczek z systemem  
zatrzaskowym, 24 szt.

Pachołki do znakowania, 24 szt.

Uwaga: Gumowe podstawki do ty-
czek łukowych i slalomowych umoż-
liwiające użycie sprzętu na sztucznej 
murawie nie wchodzą w skład zesta-
wu. Można je nabyć osobno.

zESTAW
TRENINgoWy 4

Figury ze szpikulcem, 5 szt.  
Rozmiar: 160 lub 180 cm.

Uwaga: Gumowe podstawki umożliwia-
jące użytkowanie na sztucznej murawie 
nie są dołączone do zestawu. Można je 
zakupić osobno.

zESTAW TRENINgoWy 1

6-metrowa drabinka zręcznościowa, 2 szt.

Zestaw do znakowania, 1 szt., 24 pachołki

Tyczka multitreningowa, 6 szt.

Pachołki do znakowania, 12 szt.

zESTAW TRENINgoWy 2

6-metrowa drabinka zręcznościowa, 2 szt.

Płotki treningowe, 6 szt. Junior 15 cm

Płotki treningowe, 6 szt. Senior 30 cm

Zestaw do znakowania, 1 szt., 24 pachołki

Tyczka multitreningowa, 24 szt.

Uchwyt do tyczek z systemem  
zatrzaskowym, 12 szt.

Pachołki do znakowania, 24 szt.

Przedstawiamy cztery różne zestawy do trenowania piłki nożnej na wszystkich poziomach. Do użytku na murawie naturalnej i sztucznej. 
Produkty można również zamawiać oddzielnie jako dodatek – szczegóły na poprzednich stronach.

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE

NIE DOSTĘPNE 
W POLSCE
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WoREk NA 
PIŁkI RĘCzNE
Miejsce na 10-12 piłek ręcznych.

SIATkA NA PIŁkI

WIERzChNIE kAmIzELkI 
- modEL SUPER
100% poliester. Dostarczane po 12 szt. w opakowaniu.

NR ART.

7371900000 

100% poliester. Dostarczane po 12 szt. w opakowaniu.

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.

WoREk NA 
PIŁkI NoŻNE
Miejsce na 10-12 piłek nożnych.

NR ART.

7372000000

Wytrzymałe nylonowe siatki na piłki. Do-
stępne w czterech rozmiarach: 1 piłka, 
6-8 piłek, 10-12 piłek, 14-16 piłek.

NR ART.

7370101111
7370808000
7371010000
7371616000

ROZM.

1 piłka 
6-8 piłek
10-12 piłek
14-16 piłek

WIERzChNIE kAmIzELkI 
- modEL STANdARd

NR ART.

68333xxxxx

68333xx111
6833305xxx

KOLORY

Turkusowy, jasnoczerwony, zielony, żółty, 
pomarańczowy 

Czarny
żółty, pomarańczowy

ROZM.

Mini, Junior, Senior

Junior, Senior
XXL

NR ART.

68330xxxxx

KOLORY

Turkusowy, jasnoczerwony, zielony, żółty, 
pomarańczowy. 

ROZM.

Mini, Junior, Senior

NR ART.

6977800xxx
6977802xxx

KOLORY

Niebeski, żłóty, pomaranczowy, różowy 
Biały, czarny, żłóty, pomarańczowy, różowy 

ROZM.

Mini
Junior/Senior

Różne akcesoria
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oChRANIACz zĘBóW
Dostępne kolory: przeźroczysty i 
czarny (czarny tylko w rozmiarze 
Senior).

NR ART.

6958202000 - Junior
6958203xxx - Senior

BIdoNy
Przezroczyste bidony o pojemności 0,7 
lub 1,0 litra. Zapytaj o inne kolory i nadruk 
logo. 

LICzNIk kRokóW
Z nast. funkcjami: Licznik kroków 
(km), zegarek, pomiar spalonych 
kalorii.

NR ART.

7491600000

SToPER
Z nast. funkcjami: Pomiar cza-
su (1/100 sek), zegar, data.

NR ART.

7491500000 

oChRANIACz kRokU
Z odczepianą “miseczką”-
-forma skorupy. 

mETALoWE koŁo 
do kAmIzELEk
Do przechowywania kamizelek wierzchnich.

NR ART.

6810000000

koSzyk
Na 8 bidonów. Zapytaj o możliwości nadruku logo.

NR ART.

7521008000

NR ART.

7521701000
7521600700

ROZM.

1,0 liter
0,7 liter

NR ART.

69581xx000 

ROZM.

S, L

Różne akcesoria
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