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TALIOWANA
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PROFILOVANÁ

ST

PROSTA
STRAIGHT
ROVNÁ

STRIKE

PARAMETRY
W modelu STRIKE zastosowano twardą deskę zwiększającą szybkość gry,
co w połączeniu z wysokiej jakości podkładem, zapewnia odpowiednią
rotację piłeczki.
Rakietka przeznaczona dla agresywnych graczy.
ilość warstw: 5
taliowanA/anatomicznA
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 2,2 mm
szybkość 1/10: 9
8
rotacja 1/10:
kontrola 1/10: 7

GLuTINOuS

PARAMETERS
Hard desk was used in this model what increases a speed of a play.
In connection with a sponge of a high quality this results in the great
rotation of a ball. The bat is designed for aggressive players.
layers:
5
grip:
FLARED/ANATOMICAL
sponge
2,2 mm
speed 1/10:
9
spin 1/10:
8
control 1/10:
7

GLuTINOuS

PIMPLE IN

AN 81900

RAKIETKI DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS BATS / RAKETKY NA STOLNÍ TENIS

FL 81916

PARAMETry

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

U modelu STRIKE je použita tvrdá deska, která zaručuje zrychlení hry.
V kombinaci s vysokou kvalitou potahu umožňuje hrát údery s velkou
rotací. Raketa je určena pro agresivní hráče.
Počet vrstev:
5
rukojeť:
profilovaná/anatomická
tloušťka pěnovky: 2,2 mm
rychlost 1/10:
9
rotace 1/10:
8
kontrola 1/10: 7

RAKIETKI DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS BATS / RAKETKY NA STOLNÍ TENIS

PROGRESS

PARAMETRY
Rakietkę charakteryzuje bardzo dobra szybkość i rotacja niezbędne
w grze ofensywnej. Przeznaczona do gry na zaawansowanym poziomie.
ilość warstw: 7
taliowana/anatomiczna
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 2,0 mm
szybkość 1/10: 9
8
rotacja 1/10:
kontrola 1/10: 7
PARAMETERS
The bat is characterized by a very high speed and spin which are
essential in the offensive game. This bat is designed for a play on the
advanced level.
layers:
grip:
sponge
speed 1/10:
spin 1/10:
control 1/10:

7
FLARED/ANATOMICAL
2,0 mm
9
8
7

GLuTINOuS

GLuTINOuS

PIMPLE IN

AN 81899

FL 81915

TABLE TENNIS BATS / RAKETKY NA STOLNÍ TENIS

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Raketky charakterizuje velmi dobrá rychlost a rotace nezbytná v útočné
hře. Určena pro hru na pokročilé úrovni.
Počet vrstev:
7
rukojeť:
profilovaná/anatomická
tloušťka pěnovky 2,0 mm
rychlost 1/10: 9
rotace 1/10:
8
kontrola 1/10: 7

RAKIETKI DO TENISA STOŁOWEGO

5

ADVANCE

PARAMETRY
Model ADVANCE zapewnia optymalną szybkość i dobrą rotację.
Parametry rakietki są odpowiedzią na potrzeby graczy średniozaawansowanych.
ilość warstw: 7
taliowana/anatomiczna
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 2,0 mm
szybkość 1/10: 8
7
rotacja 1/10:
kontrola 1/10: 6

GLuTINOuS

PARAMETERS
The ADVANCE model ensures proper speed and a good spin. Parameters
of the bat are the answer for requirements of intermediate players.
layers:
7
grip:
FLARED/ANATOMICAL
sponge
2,0 mm
speed 1/10:
8
spin 1/10:
7
control 1/10:
6

GLuTINOuS

PIMPLE IN

AN 81898

RAKIETKI DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS BATS / RAKETKY NA STOLNÍ TENIS

FL 81914

PARAMETry

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

Model ADVANCE zaručuje vysokou rychlost a dobrou rotaci.
Parametry rakety jsou ideální pro středně pokročilé hráče.
Počet vrstev:
7
rukojeť:
profilovaná/anatomická
tloušťka pěnovky: 2,0 mm
rychlost 1/10:
8
rotace 1/10:
7
kontrola 1/10: 6

RAKIETKI DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS BATS / RAKETKY NA STOLNÍ TENIS

SMASH

PARAMETRY
Gra rakietką SMASH gwarantuje wysoki poziom kontroli oraz precyzyjne
odbicia piłeczki, dobrze wyprofilowanarączka zapewnia komfort gry.
Model do gry na poziomie średniozaawansowanym.
ilość warstw: 7
taliowanA/anatomicznA
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 2,0 mm
szybkość 1/10: 6
6
rotacja 1/10:
kontrola 1/10: 8
PARAMETERS
SMASH bat provides the guarantee of a high level control and precise
returns. Whereas, good profiled grip ensures a comfort of a play.
Model for a play on an intermediate level.
layers:
grip:
sponge
speed 1/10:
spin 1/10:
control 1/10:

7
FLARED/ANATOMICAL
2,0 mm
6
6
8

6

RAKIETKI DO TENISA STOŁOWEGO

AN 81897

FL 81913

GLuTINOuS

PIMPLE IN

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Hra raketou SMASH garantuje vysokou úroveň kontroly a přesný odraz
míčku. Dobře tvarovaná rukojeť zaručuje pohodlí hry.
Parametry rakety jsou ideální pro středně pokročilé hráče.
Počet vrstev:
7
rukojeť:
profilovaná/anatomická
tloušťka pěnovky 2,0 mm
rychlost 1/10: 6
rotace 1/10:
6
kontrola 1/10: 8

GLuTINOuS

TABLE TENNIS BATS / RAKETKY NA STOLNÍ TENIS

STANDARD

RAKIETKI DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS BATS / RAKETKY NA STOLNÍ TENIS
PARAMETRY
Rakietka STANDARD pozwala na dobrą kontrolę piłki podczas gry.
Przeznaczona do gry rekreacyjnej.
ilość warstw: 7
taliowanA/anatomicznA
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 1,8 mm
szybkość 1/10: 6
6
rotacja 1/10:
kontrola 1/10: 7

PARAMETERS
STANDARD bat allows for a good control of the ball during the play.
Designed for a recreational play.
layers:
7
grip:
FLARED/ANATOMICAL
sponge
1,8 mm
speed 1/10:
6
spin 1/10:
6
control 1/10:
7

GLuTINOuS

AN 81896

FL 81912

GLuTINOuS

PIMPLE IN

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry

RAKIETKA DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS BAT / RAKETKA NA STOLNÍ TENIS

Raketka STANDARD umožňuje dobrou kontrolu míčku během hry.
Parametry rakety jsou ideální pro rekreační hru
Počet vrstev:
rukojeť:
tloušťka pěnovky:
rychlost 1/10:
rotace 1/10:
kontrola 1/10:

7
profilovaná/anatomická
1,8 mm
6
6
7

TRAINING

PARAMETRY
Rakietka TRAINING z dobrze wyprofilowanym uchwytem jest przeznaczona dla graczy rozpoczynających swoją przygodę z tenisem stołowym.
ilość warstw: 7
PROSTA
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 1,5 mm
PARAMETERS
Bat designed for the beginners who start their adventure
with table tennis.
layers:
7
grip:
Straight
sponge
1,5 mm

TABLE TENNIS BATS / RAKETKY NA STOLNÍ TENIS

ST 81918
GLuTINOuS

PIMPLE IN

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Raketka TRAINING s vytvarovanou rukojetí je určena pro úplné
začátečníky.
Počet vrstev:
7
rukojeť:
Rovná
tloušťka pěnovky: 1,5 mm

GLuTINOuS

RAKIETKI DO TENISA STOŁOWEGO

7

TRAINING PRO

RAKIETKA DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS BAT / RAKETKA NA STOLNÍ TENIS

PARAMETRY
Rakietka TRAINING PRO przeznaczona jest dla graczy, którzy
mają już za sobą pierwsze doświadczenia z tenisem stołowym.
ilość warstw: 7
taliowany
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 1,5 mm

PARAMETERS
TRAINING PRO bat is designed for those who have already tried their
hand at table tennis.
layers:
7
grip:
FLARED
sponge
1,5 mm

GLuTINOuS

FL 81919

GLuTINOuS

PIMPLE IN

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Raketka TRAINING s vytvarovanou rukojetí je určena pro úplné
začátečníky
Počet vrstev:
7
rukojeť:
profilovaná
tloušťka pěnovky: 1,5 mm

RAKIETKA DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS BAT / RAKETKA NA STOLNÍ TENIS

LOOP

PARAMETRY
Rakietka charakteryzująca się bardzo wysoką szybkością oraz rotacją
przy zachowaniu wysokiego stopnia kontroli gry. Przeznaczona do gry na
zaawansowanym poziomie.
ilość warstw: 5
Taliowana
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 2,2 mm
szybkość 1/10: 10
9
rotacja 1/10:
kontrola 1/10: 7
PARAMETERS
A characteristic feature of the racquet is its very high speed and rotation
without compromising a high level of control over the game. Designed
for advanced players
layers:
grip:
sponge
speed 1/10:
spin 1/10:
control 1/10:

5
FLARED
2,2 mm
10
9
7

Počet vrstev:
rukojeť:
tloušťka pěnovky
rychlost 1/10:
rotace 1/10:
kontrola 1/10:

8

5
profilovaná
2,2 mm
10
9
7

RAKIETKI DO TENISA STOŁOWEGO

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Raketka charakterizující se velmi vysokou rychlostí a rotací při zachování vysokého úrovně kontroly hry. Určeno pro hru na pokročilé úrovni.

FL 832505

TABLE TENNIS BATS / RAKETKY NA STOLNÍ TENIS

TWIDDLE

RAKIETKA DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS BAT / RAKETKA NA STOLNÍ TENIS
PARAMETRY
Model pozwalający na grę z dużą szybkością I rotacją, przy zachowaniu
wysokiego stopnia kontroli piłeczki. Przeznaczony do gry turniejowej.
ilość warstw: 5
Taliowana
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 2,0 mm
szybkość 1/10: 9
9
rotacja 1/10:
kontrola 1/10: 7
PARAMETERS
The model makes it possible to play at a fast speed and with high rotation without compromising the level of control over the ball. Designed
for tournament play.

GLuTINOuS

FL 832504

layers:
grip:
sponge
speed 1/10:
spin 1/10:
control 1/10:

GLuTINOuS

PIMPLE IN

5
FLARED
2,0 mm
9
9
7

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Model umožňující hru s vysokou rychlosti a rotací při zachování vysokého úrovně kontroly míčku. Určeno pro turnajové hry.
Počet vrstev:
rukojeť:
tloušťka pěnovky:
rychlost 1/10:
rotace 1/10:
kontrola 1/10:

RAKIETKA DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS BAT / RAKETKa NA STOLNÍ TENIS

SWISH

PARAMETRY
Rakietkę charakteryzuje bardzo wysoka szybkość i rotacja niezbędne w
grze ofensywnej.
Przeznaczona dla średniozaawansowanych graczy
ilość warstw: 5
TALIOWANA
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 1,8 mm
szybkość 1/10: 8
8
rotacja 1/10:
kontrola 1/10: 8
PARAMETERS
The bat is characterized by a very high speed and spin which are
essential in the offensive game.
Designed for a play on an intermediate level.
layers:
grip:
sponge
speed 1/10:
spin 1/10:
control 1/10:

5
profilovaná
2,0 mm
9
9
7

5
FLARED
1,8 mm
8
8
8

GLuTINOuS

GLuTINOuS

PIMPLE IN

FL 81713

TABLE TENNIS BATS / RAKETKY NA STOLNÍ TENIS

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Raketku charakterizuje velmi dobrá rychlost a rotace nezbytná v útočné
hře.
Model pro středně pokročilé hráče
Počet vrstev:
5
rukojeť:
profilovaná
tloušťka pěnovky 1,8 mm
rychlost 1/10: 8
rotace 1/10:
8
kontrola 1/10: 8

RAKIETKI DO TENISA STOŁOWEGO

9

WHIZ

RAKIETKA DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS BAT / RAKETKA NA STOLNÍ TENIS
PARAMETRY
Rakietka stworzona dla początkujących graczy, preferujących ofensywny
styl gry z dość wysoką szybkością i rotacją oraz bardzo wysoką kontrolą.
ilość warstw: 5
TALIOWANA
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 1,8 mm
szybkość 1/10: 7
7
rotacja 1/10:
kontrola 1/10: 9

GLuTINOuS

PARAMETERS
The bat designed for beginners who prefer offensive style of play with
pretty high speed and spin as well as very high control.
layers:
5
grip:
FLARED
sponge
1,8 mm
speed 1/10:
7
spin 1/10:
7
control 1/10:
9

GLuTINOuS

PIMPLE IN

FL 81712

PARAMETry

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

Raketka určena pro začátečníky, kteří mají raději útočnou hru. Model
poskytuje dost vysokou rychlost a rotaci a také velmí vysokou kontrolu.
Počet vrstev:
5
rukojeť:
profilovaná
tloušťka pěnovky: 1,8 mm
rychlost 1/10:
7
rotace 1/10:
7
kontrola 1/10: 9

RAKIETA DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS BAT / RAKETKa NA STOLNÍ TENIS

BEAT

PARAMETRY
Rakietka zaprojektowana do gry z wysoką kontrolą oraz ze średnią
prędkością i rotacją – odpowiednia do nauki różnych technik gry.
Przeznaczona dla początkujących graczy.
ilość warstw: 5
TALIOWANA
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 1,8 mm
szybkość 1/10: 5
5
rotacja 1/10:
kontrola 1/10: 9
PARAMETERS
The bat designed for play with high control and medium speed and spin
– perfect for learning various techniques.
Intended for beginners.
layers:
grip:
sponge
speed 1/10:
spin 1/10:
control 1/10:

5
FLARED
1,8 mm
5
5
9

10

RAKIETKI DO TENISA STOŁOWEGO

FL 81711
GLuTINOuS

PIMPLE IN

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Raketka garantuje vysokou úroveň kontroly, střední rychlost a rotace –
ideální pro učení různých technik hry.
Určena pro začátečníky.
Počet vrstev:
5
rukojeť:
profilovaná
tloušťka pěnovky 1,8 mm
rychlost 1/10: 5
rotace 1/10:
5
kontrola 1/10: 9

GLuTINOuS

TABLE TENNIS BATS / RAKETKY NA STOLNÍ TENIS

SMASH SET

ZESTAW DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS SET / Sada na stolní tenis
PARAMETRY
Praktyczny zestaw: rakietka z pokrowcem i dwiema piłeczkami.
Podkład okładziny o grubości 2,0 mm umożliwia grę z różnorodną prędkością uderzenia. Wyprofilowany uchwyt pozwala na luźne trzymanie
rakietki bez obawy wypuszczenia jej z ręki.
Przeznaczony dla początkujących graczy.
taliowanA
rączka:
kontrola 1/10: 8
ilość warstw: 7
Rakietki:
1
GRUBOŚĆ GĄBKI: 2,0 mm
Piłeczki:
2
szybkość 1/10: 6
Pokrowiec:
6
TAK
rotacja 1/10:
PARAMETERS
This practical set, consisting of a bat and two balls in a cover.
The 2.0 mm sponge and professional rubber has been designed for
players hitting the ball with various speed. The profiled handle allows
for loose but steady grip of the bat.
Designed for beginners.
grip:
FLARED
control 1/10: 8
layers:
7
1
BAts:
sponge
2,0 mm
Balls:
2
speed 1/10:
6
Cover:
YES
spin 1/10:
6

FL 81812

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry

ZESTAW DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS SET / Sada na stolní tenis

Praktická sada - raketka se dvěmi míčky v pouzdře.
Povrch o tloušťce 2 mm umožňuje hru s různou prudkostí úderu.
Vytvarovaná rukojeť dovoluje různé držení rakety bez obav, že vypadne
z ruky. Zaujme každého začínajícího hráče.
rukojeť:
profilovaná
Počet vrstev:
kontrola 1/10: 8
7
tloušťka pěnovky 2,0 mm
Raketky:
1
rychlost 1/10: 6
Míčky:
2
rotace 1/10:
pouzdro:
ano
6

STANDARD SET

PARAMETRY
Zestaw dla 2 graczy, składający się z 2 rakietek i 3 piłeczek.
Gładkie okładziny rakietek z podkładem o grubości 1,8 mm pozwalają
nadać piłeczce większą prędkość, kosztem nieco niższego poziomu
kontroli gry. Przeznaczony dla osób grających rekreacyjnie.
PROSTA
rączka:
kontrola 1/10: 7
ilość warstw: 7
Rakietki:
2
GRUBOŚĆ GĄBKI: 1,8 mm
Piłeczki:
3
szybkość 1/10: 6
Pokrowiec:
6
NIE
rotacja 1/10:
PARAMETERS
A set for 2 players consisting of 2 bats and 3 balls.
The smooth lining of the bats and 1.8 mm sponge enables the players
to hit the ball with high speed and slightly lower game control. This set
is dedicated to recreational games.
grip:
STRAIGHT
control 1/10: 7
layers:
7
BAts:
2
sponge
1,8 mm
Balls:
3
speed 1/10:
6
Cover:
NO
spin 1/10:
6

ST 81813

TABLE TENNIS SETS / SADY NA STOLNÍ TENIS

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Sada pro dva hráče obsahuje 2 raketky a 3 míčky.
Hladký obklad rakety o tl. 1,8 mm dodává míčku větší prudkost na úkor
možnosti nižší kontroly hry.
Určeno k rekreační hře.
rukojeť:
ROVná
Počet vrstev:
kontrola 1/10: 7
7
tloušťka pěnovky 1,8 mm
Raketky:
2
rychlost 1/10: 6
Míčky:
3
rotace 1/10:
pouzdro:
NE
6

ZESTAWY DO TENISA STOŁOWEGO

11

JOY SET

ZESTAW DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS SET / Sada na stolní tenis
PARAMETRY
Trzy piłeczki oraz 2 rakietki z podkładem grubości 1,0 mm - dla osób
preferujących grę z najwyższą kontrolą i niższą prędkością. Zestaw dla
graczy defensywnych, lubiących długie wymiany odbić.
PROSTA
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 1,0 mm
Rakietki:
szybkość 1/10: 5
2
5
Piłeczki:
rotacja 1/10:
3
Pokrowiec:
kontrola 1/10: 10
NIE
PARAMETERS
Three balls and two bats with 1.0 mm sponge has been designed for
those who prefer to be able to control the game fully with lower speed.
A set for defensive players with preference for long exchange of strikes.
grip:
STRAIGHT
sponge
1,0 mm
BAts:
2
speed 1/10:
5
Balls:
3
spin 1/10:
5
NO
Cover:
control 1/10: 10

ST 81814

PARAMETry

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

Tři oranžové míčky a dvě raketky s povrchem o tl. 1 mm umožňuje hru s
vysokou kontrolou a malou prudkosti
Pro hráče preferující obrannou hru, kteří upřednostňují dlouhé výměny.
rukojeť:
ROVná
tloušťka pěnovky 1,0 mm
rychlost 1/10: 5
Raketky:
2
rotace 1/10:
5
Míčky:
3
kontrola 1/10: 10
pouzdro:
NE

ZESTAW DO TENISA STOŁOWEGO /
TABLE TENNIS SET / Sada na stolní tenis

ALPHA SET

PARAMETRY
Zestaw dla dwóch osób grających rekreacyjnie, składający się
z 2 rakietek, 3 piłeczek oraz nylonowej siatki z uchwytami.
Gładkie okładziny rakietek z podkładem 1,8 mm pozwalają nadać
piłeczce większą prędkość, kosztem nieco niższego poziomu kontroli gry.
PROSTA
rączka:
GRUBOŚĆ GĄBKI: 1,8 mm
Rakietki:
2
szybkość 1/10: 5
Piłeczki:
7
3
rotacja 1/10:
SIATKA:
1
kontrola 1/10: 7
PARAMETERS
Set for two persons, dedicated for recreational use, consisting of 2
rackets, 3 balls and a nylon net with handles.
Smooth lining of the rackets, with 1.8 mm support allows to apply
greater speed to the ball at the expense of slightly lower game control
level.
grip:
STRAIGHT
sponge
1,8 mm
BAts:
2
speed 1/10:
5
Balls:
3
spin 1/10:
7
NET:
1
control 1/10: 7

12

RAKIETKI DO TENISA STOŁOWEGO

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Komplet určený pro dvě osoby k rekreační hře, skládající se z 2 raketek,
3 míčků a nylonové síťky s úchyty.
Hladký povrch raketky o tloušťce 1,8 mm umožňuje dát míčku větší
rychlost, na úkor nižší úrovně hry.
rukojeť:
ROVná
tloušťka pěnovky 1,8 mm
Raketky:
2
rychlost 1/10: 5
Míčky:
3
rotace 1/10:
7
SÍŤKA:
1
kontrola 1/10: 7

ST 84352

TABLE TENNIS BATS / RAKETKY NA STOLNÍ TENIS

MILO

Stół do tenisa stołowego /
Tennis table / StŮl na stolní tenis
PARAMETRY
Stół do tenisa stołowego, certyfikowany przez Instytut Sportu. Zbudowany
z dwóch niezależnych elementów, które umożliwiają ustawienie stołu
w konfiguracji ścianki treningowej. Możliwość ustawienia obu części
pionowo ułatwia przechowywanie.
Stół charakteryzuje mocna konstrukcja, odporny na uderzenia rakietki
blat wsparty jest na solidnej, stalowej ramie. Łatwość przemieszczania
zapewniają duże, łożyskowane kółka z hamulcem.
W komplecie: siatka mocowana na szybki klips.
Stół przeznaczony jest do gry w pomieszczeniach.
WYMIARY: 2740x1525x760 mm
średnica kółek: 80 mm
84 kg
profil nóg: 30x30 mm
waga:
PARAMETERS
Tennis table certified by the Sports Institute.Consisting of two separate parts
enabling easy folding to a training wall. Both parts can be placed vertically,
which makes storage much easier.
The table is characterised by a strong structure a top resistant to bat blows,
based on a solid steel frame. Large bearing wheels with a brake allow easy
movement. In a set: net fastened with a fast clip
The table is designed for indoor use.
DIMENSIONS: 2740x1525x760 mm diameter of wheels: 80 mm
84 kg
leg section: 30x30 mm
váha/weight:

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

82085

Stół do tenisa
certyfikowany
przez Instytut Sportu
Table certified
by the Sports Institute
Vysoce kvalitní stůl pro stolní
tenis - certifikovaný.

18 mm

Stół do tenisa stołowego /
Tennis table / StŮl na stolní tenis

PARAMETry
Vysoce kvalitní stůl pro stolní tenis - certifikovaný. Skládá se ze dvou
nezávislých kusů, které umožňují ustavení stolu jako tréninkovou stěnu.
Možnost ustavení obou částí vzpřímeně usnadňuje uskladnění.
Stůl je charakterizován pevnou konstrukcí, je nárazuvzdorný a stolová
deska je zpevněna silným ocelovým rámem. Jednoduché přemístění pomocí velkých koleček s ložisky a brzdou.V kompletu: síťka s upevněním
na rychlý klips. Stůl je určen pro vnitřní hru.
rozměry: 2740x1525x760 mm
průměr koleček: 80 mm
84 kg
profil nohou: 30x30 mm
váha/weight:

PRO SCHOOL

PARAMETRY
Stabilny stół do tenisa stołowego, certyfikowany przez Instytut Sportu.
Stół wyposażony jest w blat o dobrym odbiciu, stabilność zapewnia
wysokiej jakości stalowa rama, łatwość transportu - duże łożyskowane kółka
z oponkami oraz hamulcem. Komfort składania i rozkładania stołu zapewnia
dobrze dopracowany mechanizm. Wyposażony w specjalne zabezpieczenie
złożonego i rozłożonego stołu. Możliwość ustawienia stołu w formie ścianki
treningowej. W komplecie: siatka mocowana na szybki klips, kieszeń na
rakietki i piłeczki.
Stół przeznaczony jest do gry w pomieszczeniach.
WYMIARY: 2740x1525x760 mm
średnica kółek: 75 mm
73 kg
profil nóg: 25x25 mm
waga:
PARAMETERS
A stable tennis table certified by the Sports Institute.
Table equipped with a top producing a good bounce. A high quality steel
frame ensures stability, while large bearing wheels with tyres and a brake
allow easy movement. Easy folding and unfolding of the table is guaranteed by a well-designed mechanism and a special protection device. The table
may also be arranged in the form of a training wall. The set consists of:
net fastened with a fast clip, sack for rackets and balls
DIMENSIONS: 2740x1525x760 mm diameter of wheels: 75 mm
73 kg
leg section: 25x25 mm
váha/weight:

rozměry: 2740x1525x760 mm
profil nohou: 25x25 mm

průměr koleček: 75 MM
73 kg
váha/weight:

TENNIS TABLES / STOLY NA STOLNI TENIS

Stół do tenisa
certyfikowany
przez Instytut Sportu
Table certified
by the Sports Institute
16 mm

Vysoce kvalitní stůl pro stolní
tenis - certifikovaný.

STOŁY TENISOWE

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Stabilní stůl na stolní tenis – certifikovaný. Povrch stolu zaručuje dobré odbití,
stabilitu zaručuje vysoce kvalitní ocelový rám, jednoduché přemístění pomocí
velkých koleček s ložisky a brzdou.
Pohodlnost složení a rozložení stolu zaručuje dobře vypracovaný mechanismus. Speciální zabezpečení složeného i rozloženého stolu. Rovněž možnost
ustavení stolu do podoby tréninkové stěny.
V kompletu: síťka s upevněním na rychlý klips, kapsa na raketky a míčky.

82081
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SPECIAL

Piłeczki do tenisa stołowego /
Table tennis balls / Mícky na stolní tenis

PARAMETRY
Piłeczki bezszwowe dla zaawansowanych graczy.
ŚREDNICA:
TWARDOŚĆ:
WAGA:
PAKOWANIE:

40 mm
≤0,40
2,65-2,94 g
6 szt/pudełko
120 pudełek/karton

PARAMETERS
Seamless balls for advanced players.
DIAMETER: 40 mm
HARDNESS: ≤0,40
WEIGHT:
2,65-2,94 g
PACKING:
6 pcs/box,
120 box/carton

81876
81877

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Bezešvé míčky pro pokročilé hráče.

x6

Piłeczki do tenisa stołowego /
Table tennis balls / Mícky na stolní tenis

průměr:
tvrdost:
váha:
balení:

x6

40 mm
≤0,40
2,65-2,94 g
6 ks/krabička/
120 krabiček/kartón/

SKILLED

PARAMETRY
Piłeczki bezszwowe dla średniozaawansowanych graczy.
ŚREDNICA:
TWARDOŚĆ:
WAGA:
PAKOWANIE:

40 mm
≤0,55
2,40-2,65 g
6 szt/pudełko
120 pudełek/karton

PARAMETERS
Seamless balls for skilled players.
DIAMETER: 40 mm
HARDNESS: ≤0,55
WEIGHT:
2,40-2,65 g
PACKING:
6 pcs/box,
120 box/carton

81874
81875

PARAMETry
průměr:
tvrdost:
váha:
balení:
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40 mm
≤0,55
2,40-2,65 g
6 ks/krabička/
120 krabiček/kartón/

PIŁECZKI DO TENISA STOŁOWEGO

x6

x6

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

Bezešvé míčky pro středně pokročilé hráče.

TABLE TENNIS BALLS / MIČKY NA STOLNÍ TENIS

LERNER

Piłeczki do tenisa stołowego /
Table tennis balls / Mícky na stolní tenis

PARAMETRY
Piłeczki bezszwowe dla początkujących graczy.
ŚREDNICA:
TWARDOŚĆ:
WAGA:
PAKOWANIE:

81872
81873

40 mm
≤0,66
2,37-2,60 g
6 szt/pudełko
120 pudełek/karton

PARAMETERS
Seamless balls for the beginners.
DIAMETER: 40 mm
HARDNESS: ≤0,66
WEIGHT:
2,37-2,60 g
PACKING:
6 pcs/box,
120 box/carton

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Bezešvé míčky pro začátečníky

x6

PokrowIEC na rakietki /
Bat cover / Obal na raketky

x6

průměr:
tvrdost:
váha:
balení:

40 mm
≤0,66
2,37-2,60 g
6 ks/krabička
120 krabiček/kartón

CLASSPING

PARAMETRY
Klasyczny pokrowiec na 1 rakietkę. Zastosowanie wysokiej jakości
materiałów w pełni zabezpiecza rakietkę przed działaniem warunków
atmosferycznych oraz uderzeniami.
Pokrowiec dodatkowo wyposażony został w umiejscowioną z przodu,
wygodną kieszonkę.
WYMIARY: 30,5 x 21 cm

PARAMETERS
Classic single bat cover.
The use of high quality materials effectively protects the bat against
adverse weather conditions and bumps.
The cover also has a useful front pocket.
DIMENSIONS: 30,5 x 21 cm

82044

TABLE TENNIS BALLS / MIČKY NA STOLNÍ TENIS
BAT COVERS / OBALY NA RAKETKY

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Klasické pouzdro na 1 raketu – pro ty kdo ocení jednoduchou funkčnost.
Použití materiálu vysoké kvality plně zabezpečí raketu před vlivy počasí
a nárazy.
V přední části je umístěná malá kapsa.
Rozměry: 30,5 x 21 cm

PIŁECZKI DO TENISA STOŁOWEGO
POKROWCE NA RAKIETKI
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COMFORT

Pokrowce na rakietki /
Bat covers / Obaly na raketky

PARAMETRY
Funkcjonalny, poręczny i ergonomiczny pokrowiec na 1 rakietkę.
Zewnętrzną warstwę pokrowca stanowi nieprzemakalny nylon,
wewnątrz wyłożony jest poliestrem. Rakietkę dodatkowo zabezpiecza
warstwa miękkiej, dobrze izolującej gąbki. Łatwy dostęp do rakietki
zapewnia zamek. Z przodu pokrowca znajduje się – zapinana na zamek dodatkowa kieszonka na 3 piłeczki.
WYMIARY: 28 x 18 cm

ORANGE
82043

GREEN
82042

PARAMETERS
Functional, handy and ergonomic single bat cover.
The outer layer of the cover is made of waterproof Nylon, while the
interior is lined with Polyester. The bat is additionally protected with soft
isolating foam. The bat can be easily accessed thanks to a zip. The cover
has a front zipped pocket for 3 tennis balls.
DIMENSIONS: 28 x 18 cm

PARAMETry

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

Funkční a kompaktní pouzdro na jednu raketku.
Vyrobeno z vysoce kvalitního materiálu – vnější vrstvu tvoří nepromokavý nylon, vnitřní je vyložená polyesterem.
Raketu navíc chrání vrstva dobře izolující měkké pěny. Jednoduchý přístup k raketce zaručuje praktický zip. V přední části pouzdra se nachází
zapínání na zip a dodatečná kapsička na 3 míčky.
Rozměry: 28 x 18 cm

Siatka do tenisa stołowego /
Table tennis net / Sítka na stolní tenis

TRAFFIC

PARAMETRY
Bawełniana siatka do tenisa stołowego. System regulacji umożliwia
ustawienie optymalnego napięcia siatki.
Siatka wyposażona w wygodny system mocowania zaciskowego (klips),
który ułatwia montoż siatki.
standardowy
Wymiar
Pakowanie: pudełko

PARAMETERS
Classic cotton table tennis net. The adjustment system makes it possible
to set an optimum net tension.
The net is equipped with a user-friendly clip system making it easier
to fix.
Dimensions: standard
Packaging: box

Rozměr:
Balení:
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standardní
krabička

POKROWCE NA RAKIETKI
SIATKI DO TENISA STOŁOWEGO

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Klasická, bavlněná síťka na stolní tenis. Možnost optimálního nastavení
napětí síťky.
Síťka se upevňuje jednoduchým systémem pomocí klipsu.

82235

BAT COVERS / OBALY NA RAKETKY
TABLE TENNIS NETS / SÍŤKY NA STOLNÍ TENIS

SLANT

Siatka do tenisa stołowego /
Table tennis net / Sítka na stolní tenis

PARAMETRY
Siatka o wysokiej wytrzymałości, wyprodukowana z nylonu.
Posiada funkcję regulacji napięcia.
Mocowanie siatki do stołu odbywa się za pomocą śrubowych zacisków.
standardowy
Wymiar
Pakowanie: blister

82234

PARAMETERS
High durability net made of Nylon.
Adjustable tension.
The net is fastened to the table by means of cramps.
Dimensions: standard
Packaging: blister

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Možnost optimálního nastavení napětí síťky.
Síťka se upevňuje pomocí šroubovací svorky.
Rozměr:
Balení:

Siatka do tenisa stołowego /
Table tennis net / Sítka na stolní tenis

standardní
blister

FILUM

PARAMETRY
Nylonowa siatka do tenisa stołowego z funkcją regulacji napięcia.
System zaciskowy z klipsem zapewnia łatwy i szybki montaż siatki
na stole.
standardowy
Wymiar
Pakowanie: blister

PARAMETERS
A nylon table tennis net with a tension control. It has a clamp system
with a clip, which helps you fix the net fast and easily on the table.
Dimensions: standard
Packaging: blister

82203

Rozměr:
Balení:

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Nylonová síťka na stolní tenis s možnosti optimálního nastavení napětí
síťky.
Síťka se upevňuje jednoduchým systémem pomocí klipsu.
standardní
blister

TABLE TENNIS NETS / SÍŤKY NA STOLNÍ TENIS

SIATKI DO TENISA STOŁOWEGO
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Zobacz różnicę /

See the difference /
Všimni si rozdílu /
Główka

Head
Hlava

Główka izometrycznA
isometric Head
Izometrická Hlava

Główka klasyczna
cLASSIC Head
KLASICKÁ Hlava

Naciąg

Stringed area
Výplet

Łącznik
Shaft

Hrídel

Throat
Spojník

Grip (rączka)

Handle
Rukojet’

Izometryczny kształt główki zwiększa prawdopodobieństwo czystego odbicia aż o 1/3.
The isometric head increases the likelihood of a perfect shot by as much as one third.
Izometrický tvar hlavy zvyšuje pravděpodobnost čistého odbití až o 1/3.

ŁĄCZNIK/joint/ spojník:
STRONG joint

ŁĄCZNIK/joint/ spojník:
T-JOINT system

Metalowy łącznik znajduje się wewnątrz
łączonych elementów; dodatkowo
łączenie od zewnątrz wzmocnione jest
żywicą epoksydową.
W rezultacie łączenie lepiej znosi naprężenia, jest sztywniejsze oraz dużo bardziej
żywotne i odporne na urazy mechaniczne

Łącznik T-joint wykonany jest z metalu
i jest widoczny, otacza łączone elementy
od zewnątrz.

A metal joint is located inside the joined
elements. Additionally, the joint is reinforced on the outside with epoxy resin.
As a result, the joint is more resistant
to stresses, is stiffer and much more durable and resistant to mechanical damage.

Spojník T-joint je vyrobeny z kovu a je
viditelný. Pokrývá spojené prvky z vnější
strany.

Kovový spojník je umístěn uvnitř spojených prvků, navíc je spoj na vnější straně
posílen epoxidovou pryskyřicí.
V důsledku toho je spoj odolnější,
pevnější, s delší životností a odolnější vůči
mechanickému poškození.

The T-joint is made of metal and is
visible. It covers the joined elements
from the outside.

TOMAHAWK

83199

831873

Rakieta do badmintona /
Badminton racket / Badmintonová raketa
PARAMETRY
Rakieta do badmintona przeznaczona dla zaawansowanych amatorów.
Połączenie aluminium i grafitu zapewnia wysoką wytrzymałość rakiety,
przy równoczesnym zachowaniu jej niskiej wagi. Naprężenie naciągu na
poziomie 20-22 lbs pozwala na dynamiczną grę.
W zestawie pokrowiec.
Materiał: Grafit (shaft), Aluminium (główka)
GŁÓWKA: izometryczna
ŁĄCZNIK : STRONGjoint
PU, rozmiar G3
GRIP:
92 g (+/-5 g)
Waga:
Środek ciężkości: 300 mm (+/-5 mm)
Długość: 665 mm (+/-1 mm) Naciąg nylonowy: 20 - 22 lbs
PARAMETERS
Badminton racket for advanced amateurs
Combination of aluminium and graphite ensures high durability and low
weight. String tension at 20-22 lbs lets you play hard. Cover included.
Material: graphite (shaft), Aluminium (head)
Isometric
HEAD:
STRONGjoint
JOINT:
PU, size G3
GRIP:
Mass:
92 g (+/-5 g)
Balance point: 300 mm (+/-5 mm)
Length: 665 mm (+/-1 mm) Nylon string: 20 - 22 lbs
PARAMETry

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

Badmintonová raketa určená pro pokročilé milovníky.
Spojení hliníku a grafitu zajišťuje vysokou pevnost a zároveň zachování
nízké váhy. Natažení nylonu v rozmezí 20-22 lbs umožňují dynamickou a
agresivní hru. V kompletu obal.

Rakieta do badmintona /
Badminton racket / Badmintonová raketa

Materiál: graphite (shaft), hliník (hlava )
Hlava: Izometrická
spojník: STRONGjoint
Rukojeť: PU, velikost G3
Váha:
92 g (+/-5 g)
Těžiště
300 mm (+/-5 mm)
Délka: 665 mm (+/-1 mm) Napětí NylonU: 20 – 22 lbs

NAVAHO

PARAMETRY
Rakieta do badmintona przeznaczona dla średniozaawansowanych
amatorów.
Aluminiowa rakieta z naciągiem na poziomie naprężenia 18-20 lbs.
Dobre wyważenie zapewnia precyzję oraz komfort gry.
W zestawie pokrowiec 2/3.
Materiał: Stal (shaft), Aluminium (główka)
GŁÓWKA: izometryczna
ŁĄCZNIK : STRONG joint
PU, rozmiar G3
GRIP:
Waga: 95 g (+/-5 g)
Środek ciężkości: 305 mm (+/-5 mm)
Długość: 665 mm (+/-1 mm) Naciąg nylonowy: 18 - 20 lbs

83200

PARAMETERS
Badminton racket for intermediate amateurs
Aluminium racket offering string tension at 18-20 lbs. Well balanced for
precision and comfort. Cover 2/3 included .
Material: steel (shaft), Aluminium ( head)
Isometric
HEAD:
STRONG joint
JOINT:
PU, size G3
GRIP:
95 g (+/-5 g)
Mass:
Balance point: 305 mm (+/-5 mm)
Length: 665 mm (+/-1 mm) Nylon string:
18 – 20 lbs
PARAMETry

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

Badmintonová raketa určená pro středně pokročilé milovníky.
Hliníková raketa s natažením nylonu v rozmezí 18-20 lbs. Dobré vyvážení
zaručuje přesnou a pohodlnou hru. V kompletu obal 2/3.
Materiál: ocel (hřídel), hliník (hlava)
Izometrická
Hlava:
spojník: STRONGjoint
Rukojeť: PU, velikost G3
Váha:
95 g (+/-5 g)
Těžiště
305 mm (+/-5 mm)
Délka:
665 mm (+/-1 mm) Napětí NylonU: 18 – 20 lbs

BADMINTON RACKETS / BADMÍNTONOVÉ RAKETY

RAKIETY DO BADMINTONA
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SHAFT

Rakieta do badmintona /
Badminton racket / Badmintonová raketa
PARAMETRY
Rakieta do badmintona, przeznaczona do gry rekreacyjnej.
Wysokiej jakości aluminiowa rama z łącznikiem T-joint zapewnia
stabilność podczas gry.
W zestawie pokrowiec 1/3.
Materiał: stal (shaft), Aluminium (główka)
GŁÓWKA: KLASYCZNA
ŁĄCZNIK : T-JOINT system
GRIP:
pu, ROZMIAR g3,
Waga: 100 g (+/-5 g)
Środek ciężkości: 295 mm (+/-5 mm)
Długość: 665 mm (+/-2 mm) Naciąg nylonowy: 16 - 18 lbs

83353

PARAMETERS
A badminton racket for recreational use. The high quality aluminum
frame with a T-joint ensures stability while playing.
Cover 1/3 included.
Material: steel (shaft), Aluminium (head)
cLASSIC
HEAD:
T-JOINT system
JOINT:
pu, SIZE: G3,
GRIP:
Mass:
100 g (+/-5 g)
Balance point: 295 mm (+/-5 mm)
Length: 665 mm (+/-2 mm) Nylon string: 16 - 18 lbs
PARAMETry

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

Raketa na badminton určena pro začátečníky.
Vysoce kvalitní hliníkový rám společně s T-joint zajišťuje stabilitu během
hry, zatímco speciálně zvýšená váha rakety dovoluje silnější udeření do
míčku a zároveň minimalizuje chvění. V kompletu obal 1/3.
Materiál:
Hlava:
spojník:
Rukojeť:
Váha:
Délka:

Zestaw do badmintona /
Badminton set/ Badmintonová sada

ocel (hřídel), hliník (hlava)
KLASICKÁ
T-JOINT system
PU, velikost G3
100 g (+/-5 g)
Těžiště:
295 mm (+/-5 mm)
665 mm (+/-2 mm) Napětí NylonU: 16 - 18 lbs

AZTEC

PARAMETRY
Zestaw dwóch rakiet przeznaczonych dla średniozaawansowanych
amatorów.
Dobre parametry gry zapewnia główka izometryczna z naciągiem
na poziomie naprężenia 16-18 lbs oraz dobre wyważenie.
W zestawie pokrowiec.
Materiał: steel (shaft), Aluminium (główka)
GŁÓWKA: izometryczna
ŁĄCZNIK : T-JOINT system
PU, rozmiar G3
GRIP:
Waga: 92 g (+/-5 g)
Środek ciężkości: 295 mm (+/-5 mm)
Długość: 665 mm (+/-1 mm) Naciąg nylonowy:16 - 18 lbs
PARAMETERS
A set of two rackets for intermediate amateurs
Isometric head with string tension at 16-18 lbs as well as good balance
ensure solid performance. Cover included.
Material: steel (shaft), Aluminium (head)
Isometric
HEAD:
T-JOINT system
JOINT:
PU, SIZE G3
GRIP:
92 g (+/-5 g)
Mass:
Balance point: 295 mm (+/-5 mm)
Length: 665 mm (+/-1 mm) Nylon string: 16 - 18 lbs

83201

PARAMETry
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RAKIETY DO BADMINTONA

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

Badmintonový set určený pro středně pokročilé milovníky.
Výborné parametry zajišťuje izometrická hlava s natažením nylonu
v rozmezí 16-18 lbs a dobré vyvážení.V kompletu obal.
Materiál: ocel (hřídel), hliník (hlava)
Izometrická
Hlava:
spojník: T-JOINT system
Rukojeť: PU, velikost G3
Váha:
92 g (+/-5 g)
Těžiště:
295 mm (+/-5 mm)
Délka:
665 mm (+/-1 mm) Napětí NylonU: 16 - 18 lbs

BADMINTON RACKETS / BADMÍNTONOVÉ RAKETY

FIT ONE

Zestaw do badmintona /
Badminton set/ Badmintonová sada
PARAMETRY
Ramę wykonano z wysokiej jakości aluminium z łącznikiem T-joint
zapewniającym stabilność podczas gry.
Przeznaczony do gry rekreacyjnej.
Materiał: stal (shaft), Aluminium (główka)
GŁÓWKA: KLASYCZNA
ŁĄCZNIK : T-JOINT system
GRIP:
pu, ROZMIAR g3,
Waga: 102 g (+/-3 g)
Środek ciężkości: 295 mm (+/-5 mm)
Długość: 665 mm (+/-2 mm) Naciąg nylonowy: 16 - 18 lbs

x2

x2

83356

PARAMETERS
Frame: made of high quality aluminum with a T-joint, ensuring stability
while playing. Intended for recreational use.
Material: steel (shaft), Aluminium (head)
cLASSIC
HEAD:
T-JOINT system
JOINT:
pu, SIZE: G3,
GRIP:
Mass:
102 g (+/-3 g)
Balance point: 295 mm (+/-5 mm)
Length: 665 mm (+/-2 mm) Nylon string: 16 - 18 lbs

x2

83445

83444
PARAMETry

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

Frame: made of high quality aluminum with a T-joint, ensuring stability
while playing. Intended for recreational use.
Materiál:
Hlava:
spojník:
Rukojeť:
Váha:
Délka:

Zestaw do badmintona /
Badminton set/ Badmintonová sada

ocel (hřídel), hliník (hlava)
KLASICKÁ
T-JOINT system
PU, velikost G3
102 g (+/-3 g)
Těžiště:
295 mm (+/-5 mm)
665 mm (+/-2 mm) Napětí NylonU: 16 - 18 lbs

FUN START

PARAMETRY
Rekreacyjny zestaw do gry w badmintona.
W skład zestawu wchodzą cztery rakiety, dwie lotki syntetyczne
oraz siatka ze stelażem do mocowania w ziemi.
Materiał: stal
GŁÓWKA: KLASYCZNA
ŁĄCZNIK : T-JOINT system
GRIP:
pu, ROZMIAR g3,
Środek ciężkości: 295 mm (+/-5 mm)
Waga: 100 g (+/-5 g)
Długość: 665 mm (+/-2 mm) Naciąg nylonowy: 16 - 18 lbs
PARAMETERS
Recreational badminton set.
In the set, there are four rackets, two synthetic shuttlecocks, and a net
with a frame to be fixed in the ground.
Material:
HEAD:
JOINT:
GRIP:
Mass:
Length:

steel
cLASSIC
T-JOINT system
pu, SIZE: G3,
100 g (+/-5 g)
665 mm (+/-2 mm)

x4

83357

Balance point: 295 mm (+/-5 mm)
Nylon string: 16 - 18 lbs

PARAMETry

BADMINTON RACKETS / BADMÍNTONOVÉ RAKETY
BADMINTON SET / BADMINTONOVÁ SADA

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

Souprava určena pro rekreační hru,
Set obsahuje rakety, dvě syntetické míčky a síťku s rámem pro upevnění
do země.
Materiál: ocel
KLASICKÁ
Hlava:
spojník: T-JOINT system
Rukojeť: PU, velikost G3
Váha:
295 mm (+/-5 mm)
100 g (+/-5 g)
Těžiště:
Délka:
665 mm (+/-2 mm) Napětí NylonU: 16 - 18 lbs

RAKIETY DO BADMINTONA
ZESTAW DO BADMINTONA
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AIR PRO

Lotki piórkowe /
Shuttlecocks / Pérové košícky
PARAMETRY
Najwyższej jakości, profesjonalna lotka piórowa.
Wykonanie z tradycyjnego, naturalnego materiału zapewnia najwyższą
precyzję lotu.
Główka:
Długość główki:
Twardość główki:
Waga lotki:
Średnica:
Pakowanie:

Pianka
25 +/- 1 mm	
80 - 87 w
4,5 - 6,3 g
65 +/- 2 mm	
6 szt. w tubie

PARAMETERS
Top quality feather shuttlecock made of traditional, natural material
ensuring the highest flight precision.
foam
Head:
25 +/- 1 mm
Head length:
80 - 87 w
Head hardness:
Shuttlecock weight: 4,5 - 6,3 g
65 +/- 2 mm	
Diameter:
6 Pcs in tube
Packing :

83456

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Nejkvalitnější profesionální péřové košíčky.
Vyrobeny z tradičního, přírodního materiálu zaručují maximální
přesnost letu.
pěnka
hlava:
25 +/- 1 mm
délka hlavy/:
80 - 87 w
tvrdost hlavy:
4,5 - 6,3 g
váha hlavy/:
65 +/- 2 mm	
průměr:
6 ks v balení
balení:

x6

Lotki nylonowe /
Shuttlecocks / Nylonové mícky

AIR TEC

PARAMETRY
Lotki syntetyczne, przeznaczone do treningów.
Koszyk wykonany z poliamidu z dodatkiem kauczuku zapewnia dużą
wytrzymałość.
26,5 +/- 0,5 mm
Długość główki:
Twardość główki: 40 - 50 W
4,9 - 5,5 g	
Waga główki:
66 +/- 1 mm
Średnica:
6 szt. w tubie
Pakowanie:
PARAMETERS
Synthetic shuttlecocks intended for training.
Basket made of Polyamide with addition of rubber ensures high
durability.
26,5 +/- 0,5 mm
Head length:
40 - 50 W
Head hardness:
4,9 - 5,5 g
Weight of head:
66 +/- 1 mm
Diameter:
6 Pcs in tube
Packing:
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x6

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Syntetické míčky určené pro trénink.
Míčky vyrobené z polyamidu s dodatkem kaučuku zajišťuje vysokou
odolnost.
26,5 +/- 0,5 mm
délka hlavy:
40 – 50 W
tvrdost hlavy:
4,9 - 5,5 g
váha hlavy:
66 +/- 1 mm
průměr:
6 Pcs in tube
balení:

83431

SHUTTLECOCKS / BADMÍNTONOVÉ MÍČKY

SHOOT RED

Lotki nylonowe /
Shuttlecocks / Nylonové mícky
PARAMETRY
Lotki syntetyczne lotki zaprojektowane do rekreacyjnej gry z wysokimi
prędkościami.
Naturalny korek
Główka:
23 +/- 1 mm	
Długość główki:
5,8 - 6,2 g
Waga główki:
65 +/- 1 mm	
Średnica:
80 – 83 km/h
Prędkość:
6 szt. w tubie
Pakowanie:

PARAMETERS
Top quality shuttlecocks designed for recreational play at high speed.
natural cork
head:
23 +/- 1 mm
Head length:
5,8 - 6,2 g
Weight of head:
65 +/- 1 mm	
Diameter:
80 – 83 km/h
Speed:
6 Pcs in tube
Packing:

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

83435

PARAMETry
Syntetický míček určeny pro rekreační hru s vysokou prudkosti.
přírodní korek
hlava:
23 +/- 1 mm	
délka hlavy:
5,8 - 6,2 g
váha hlavy:
65 +/- 1 mm	
průměr:
80 – 83 km/h
rychlost:
6 ks v balení
balení :

x6

Lotki nylonowe /
Shuttlecocks / Nylonové mícky

SHOOT BLUE

PARAMETRY
Lotki syntetyczne lotki zaprojektowane do rekreacyjnej gry ze średnimi
prędkościami.
SYNTETYCZNY korek
Główka:
25 +/- 1 mm	
Długość główki:
5,6 - 6,0 g
Waga główki:
65 +/- 1 mm	
Średnica:
79 – 81 km/h
Prędkość:
6 szt. w tubie
Pakowanie:
PARAMETERS
Top quality shuttlecocks designed for recreational play at average speed.
SYNTHETIC cork
head:
25 +/- 1 mm
Head length:
5,6 - 6,0 g
Weight of head:
65 +/- 1 mm	
Diameter:
79 – 81 km/h
Speed:
6 Pcs in tube
Packing:

SHUTTLECOCKS / BADMÍNTONOVÉ MÍČKY

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Syntetický míček určeny pro rekreační hru se střední prudkosti.
SYNTETICKÝ korek
hlava:
25 +/- 1 mm
délka hlavy:
5,6 - 6,0 g
váha hlavy/:
65 +/- 1 mm	
průměr:
79 – 81 km/h
rychlost:
6 ks v balení
balení:

83436

x6

LOTKI DO BADMINTONA
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SHOOT GREEN

Lotki nylonowe /
Shuttlecocks / Nylonové mícky
PARAMETRY
Lotki syntetyczne zaprojektowane do rekreacyjnej gry z niższymi
prędkościami.
Główka:
Długość główki:
Waga główki:
Średnica:
Prędkość:
Pakowanie:

Pianka
25 +/- 1 mm
4,8 - 5,2 g	
65 +/- 1 mm	
76 – 83 km/h	
6 szt. w tubie

PARAMETERS
Shuttlecock designed for recreational play at lower speed.
head:
Head length:
Weight of head:
Diameter:
Speed:
Packing:

83437

foam	
25 +/- 1 mm	
4,8 - 5,2 g
65 +/- 1 mm	
76 – 83 km/h	
6 Pcs in tube

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Syntetický míček určeny pro rekreační hru s menší prudkosti.

x6

Siatka do badmintona /
Badminton net / Sítka na badminton

hlava:
délka hlavy:
váha hlavy:
průměr:
rychlost:
balení :

pěna
25 +/- 1 mm
4,8 - 5,2 g
65 +/- 1 mm	
76 – 83 km/h	
6 ks v balení

GOSSAMER

PARAMETRY
Łatwa w montażu, lekka siatka do badmintona.
Obszyta elastyczną taśmą, wykonana z polipropylenu odpornego na
działanie warunków atmosferycznych.
6,1 x 0,76 m
Wymiar:
2 x 2 cm
Rozmiar oczka:

PARAMETERS
Easy assembly, light badminton net.
The net is edged with an elastic tape. It is made of polypropylene
resistant to weather conditions.
6,1 x 0,76 m
Dimensions:
Dimensions of eyelet: 2 x 2 cm

Rozměry:
ozměry oček:
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6,1 x 0,76 m
2 x 2 cm

SHUTTLECOCKS / BADMÍNTONOVÉ MÍČKY
BADMINTON NET / SÍTKA NA BADMINTON

ZAUWAŻ/NOTE/ POZNÁMKA

PARAMETry
Jednoduchá montáž, lehká badmintonová síťka. Obšitá elatickou
páskou, vyrobena z polypropylenu odolného proti povětrnostním
vlivům.

82280

LOTKI DO BADMINTONA
SIATKA DO BADMINTONA

linie ProduKtoWe
/ PRODUCT LINES
/ PRODUKTOVÉ KATEGORIE

Sprz
tenisa st owego i badmintona: rakietki, zestawy, st
ki, lotki.
na rakietk
Table tennis, badminton, tennis equipment.
Vybavení na stolní tenis, badminton, tenis.
Szeroka gama artyk ó
ywania: czepki, okularki, maski, fajk
deski, zaciski do nosa, zatyczki.

atki, pokrowce

twy, makarony, kamizelki,

Pot eby pro plavání: epice, brýle, masky, ploutve, atd.
Wyposa
wycieczek: kije Nordic Walking rekomendowane przez AWF
wory, materace, maty i wiele innych produktów.
w Katowicach, kije trekkingowe, plecak
Hiking equipment: Nordic Walking poles recommended by the Academy of Physical Education in
Katowice, rucksacks, mattresses, mats and many other products.
Turistické vybav
ky na trekking i nordic walking doporu ené Akademií t
výchovy
v Katovicích, batohy, matrace, spací pytle a mnoho dalších výrobk
P ki i akcesoria do gier z
owy
ki no j ki halowej ki r
atkówki i koszykówki, stopery, st
karzyków, tarcze DART i inne.
Balls and team sports accessories: volleyball, football, handball, footsal and basketball
Mí e a vybavení pro týmové sporty: volejbal, fotbal, házená, basketbal a footsal

Bodybuilding equipment, home gym, plate recommended by the well-known weightlifter and
Olympic Games participant, rehabilitation balls, steppers, treadmill, bike, elliptical trainers, hand
Vybavení pro bodybuilding, domácí posilovny, veslovací trena éry, rotopedy, steppery
Deskorolki, hulajnog
worolki, kaski, ochraniacze or
wy.
Skateboards, scooters, roller skates, helmets, protectors, ice skates and sleighs.
ky
ové brusle, helmy, chráni e, brusle
Skateboardy

my

raz akcesoria przeznaczone do sportów walki: boks, MMA, karate, judo oraz innych.
Stroje, sprz
Suits, equipment and accessories for martial arts: karate, judo, boxing and others.
karate, judo, box a další
Obleky, za ízení a vybavení pro bojov

eKSPoZYtor dedYKoWanY
ProduKtom SPoKeY raPid line
/ THIS DISPLAY IS DESIGNED FOR
SPOKEY RAPID LINE PRODUCTS
/
SPOKEY RAPID LINE

PL PARAMETRY
WYMIARY STOJAKA:
1100x2039x490mm

EN PARAMETERS
MEASUREMENTS:
1100x2039x490mm

(szerokość x wysokość x głębokość)

(width x height x depth)

CZ PARAMETERS
ROZMĚRY STOJANU
1100x2039x490mm
(šířka x výška x hloubka)

/ ENTER THE SPOKEY ZONE
/ ZAPOJTE SE DO STREFY SPOKEY

SPOKEY s.r.o.
40-389 Katowice
tel.: +48 32 317 20 00
www.spokey.pl
e-mail: biuro@spokey.pl
www.spokey.eu
e-mail: biuro@spokey.eu
GPS
Glat = 50.2590062
Glng = 19.0974368

SPOKEY s.r.o.
Sadová 618,
Frýdek – Místek, 738 01
tel.: +420 558 402 536, 534, 511
www.spokey.cz
e-mail: spokey@spokey.cz
GPS
Glat = 49.6821136
Glng = 18.3629489
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