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ЛАСКАВО ПРОСИМО В 2021
SELECT присвятив себе інноваціям. Наш засновник Ойгіль Нільсен зробив революцію у
світі футболу, створивши перший у світі футбольний м’яч із 32 панелей. Відтоді з’явилося
більше нововведень: перший гандбольний м'яч з 32 панелями, перший у світі футбольний
м’яч із ПУ зшитий вручну і Ultimate iBall – перший у світі «розумний» гандбольний м’яч.
Висока якість є надзвичайно важливою, і наша постійна місія – продовжувати розробку
нашої продукції і створювати високоякісні продукти для всіх гравців.
Зараз ми є офіційним постачальником матчевих м'ячів у 13 провідних європейських
футбольних лігах, включаючи кілька ліг у США. Цього року ми вітаємо Прем'єр-лігу
Сінгапуру – нашу першу лігу в Азії. З цими футбольними лігами у всьому світі наша
позиція, як партнера ліг номер один, є очевидною. Ми – Вибір ліг.
Однією із наших партнерських ліг є німецька Бундесліга. 2021 рік буде четвертим для
нашої дочірньої компанії DERBYSTAR, як офіційного постачальника матчевих м'ячів для
Бундесліги і 2. Бундесліги – однієї із найкращих футбольних ліг у світі за версією ФІФА.
Ми є найбільшим виробником гандбольних м'ячів у світі та офіційним постачальником
м'ячів для кількох асоціацій, ліг і клубів у всьому світі. Наш Ultimate iBall продовжує
дарувати нові уявлення про гру по всій Європі. Ultimate iBall використовується як у
фіналах чотирьох Ліги чемпіонів, так і у фіналах чоловічих і жіночих ЄВРО.
Ми розширюємо наш асортимент одягу двома лініями – Baselayer і одягом для арбітрів.
Baselayer – це лінійка функціональної натільної білизни для занять спортом з
переробленого поліестеру, виготовленого із пластикових пляшок. Наша нова суддівська
форма була протестована і розроблена у співпраці з футбольними арбітрами, а якість і
функціональність зосереджені на мобільність і комфорт.
У SELECT ми усвідомлюємо свій вплив на навколишнє середовище і постійно
зосереджуємось на зусиллях для екологічної стійкості. Ми хочемо використовувати більше
перероблених матеріалів у своєму виробництві і прагнемо до виробництва продукції
найвищої якості з мінімально можливим впливом на навколишнє середовище.
Ми зменшили використання пластику в бандажах Profcare, заощаджуючи щорічно 300 000
поліетиленових пакетів. Ми зменшили кількість пластику, що використовується для
упаковки одягу, на 50%, і зараз використовуємо перероблені ПЕТ-пляшки в новому
футбольному м’ячі PLANET, футбольному м’ячі PRIMERA і натільній білизні Baselayer.
Ми – Вибір гравців.
Ласкаво просимо в наш каталог на 2021 рік.

ОРИГІНАЛЬНА 32-ПАНЕЛЬНА
КОНСТРУКЦІЯ М'ЯЧА
Кожен футбольний, гандбольний і футзальний м'яч SELECT базується на
революції 1962 року, коли наш засновник Ойгіль Нільсен винайшов м'яч,
виготовлений із 32 панелей. Головним бажанням було створити
найнадійніший м'яч з найбільш передбачуваним, прямим польотом і не
занадто високим чи занадто низьким відскоком.
Неможливо було зробити ідеально круглий м’яч лише із 18 панелей, що було
стандартною конструкцією м’яча в минулому. За допомогою 32 панелей – 20
шестикутників і 12 п’ятикутників – SELECT вдалося створити найкругліший
м’яч з усіх коли-небудь бачених. Пізніше група американських вчених
отримала Нобелівську премію за відкриття того, що молекули вуглецю з
особливим опроміненням організовуються як повністю кругла куля – те, що
Ойгіль Нільсен вже відкрив і реалізував у своєму футбольному м’ячі з 32
панелями. Ось чому новий винахід отримав назву «Футбольна молекула».

М'яч з оптимальною округлістю важливий для отримання достовірної аеродинаміки
– прямолінійного польоту і контрольованого відскоку. Наш найкращий футбольний
м’яч BRILLANT SUPER TB щойно пройшов ретельне тестування в аеродинамічній
трубі в Інституті здоров’я і спортивних наук в Університеті в Цукубі, Японія.
Результати показують, що BRILLANT SUPER має кращу аеродинаміку, ніж інші
топові м’ячі на ринку. Класична конструкція м'яча з 32 панелями означає, що м'яч
зустрічає опір у пізніший момент своєї траєкторії у повітрі, зберігаючи так стабільну
високу швидкість протягом тривалішого періоду часу. Це забезпечує стабільний і
більш передбачуваний політ, що високо цінується усіма футболістами.
Більшість наших м’ячів досі базується на оригінальному винаході Ойгіля Нільсена
конструкції м’яча із 32 панелей, оскільки ми ніколи не йдемо на компроміси щодо
якості, ігрових можливостей чи довговічності.

ОПТИМАЛЬНА
ОКРУГЛІСТЬ
Футбольний м’яч з оптимальною округлістю має важливе значення для
отримання достовірної аеродинаміки та чудових ігрових характеристик.
За елегантним зовнішнім виглядом багатьох наших футбольних м’ячів серій Pro і
Club прихована спеціально розроблена камера Zero-Wing, виготовлена з
високоякісного натурального латексу.
Концепція Zero-Wing забезпечує ідеально круглий і збалансований м’яч, що
завжди зберігає свою форму при ударах, що приводить до прямого польоту і
контрольованого відскоку.

ІДЕАЛЬНИЙ
ПОЛІТ
Оскільки футбольні м’ячі SELECT мають ідеальний
і стабільний політ, траєкторію руху м’яча легше
правильно оцінити – навички гравця визначають
куди летить м’яч, а не його непередбачуваний
політ.

ФУТБОЛЬНІ
М'ЯЧІ

ОФІЦІЙНІ МАТЧЕВІ М'ЯЧІ ЛІГ
SELECT є офіційним постачальником матчевих м’ячів для збірної Данії,
бельгійської ліги, португальської ліги, ліги Боснії і Герцеговини, румунської
ліги, данської чоловічої і жіночої ліг та першого дивізіону, норвезької чоловічої
та жіночої ліг, фінської ліги, ісландської ліги, шведської ліги та першого
дивізіону, включаючи наше найновіше партнерство з сінгапурською Прем'єрлігою.

Офіційний м'яч у лізі NJCAA SOCCER
США

Офіційний м'яч у лізі SUPER Y
США

Офіційний м'яч у лізі WPSL
США

Офіційний м'яч у лізі NAIA
США

Наш м'яч BRILLANT SUPER також постачається великій кількості команд та
федерацій по всьому світу.
Крім того, наша німецька дочірня компанія DERBYSTAR є офіційним
постачальником м'ячів для нідерландської ліги і німецької Бундесліги. Бундесліга
вважається однією із найкращих світових футбольних ліг за версією ФІФА.

Офіційний м'яч у академії USL
США

Офіційний м'яч у лізі NPSL
США

Офіційний м'яч у лізі USL
США
Офіційний м'яч у лізі UNITED WOMEN`S SOCCER
США

Офіційний м'яч у найкращій лізі
УРВАЛСДЕЙЛД – ІСЛАНДІЯ
Офіційні м'ячі у найкращих лігах
ЕЛІТЕСЕРІЕН – ЧОЛОВІЧА ЛІГА
ТОППСЕРІЕН – ЖІНОЧА ЛІГА
НОРВЕГІЯ

Офіційний м'яч у найкращій лізі
АЛЛСВЕНСКАН – ШВЕЦІЯ

Офіційний м'яч у найкращій лізі
ПРЕМ'ЄР-ЛІГА – СІНГАПУР
Офіційний м'яч у найкращій лізі
ВЕЙККАУСЛІГА – ФІНЛЯНДІЯ

Офіційний м'яч у найкращій лізі
ЕРЕДИВІЗІ – НІДЕРЛАНДИ

Офіційні м'ячі у найкращих лігах
СУПЕРЛІГА – ЧОЛОВІЧА ЛІГА
КВІНДЕЛІГА – ЖІНОЧА ЛІГА
ДАНІЯ

Офіційний м'яч у найкращій лізі
ЛІГА 1 БЕТАНО – РУМУНІЯ

Офіційний м'яч у найкращій лізі
ЖУПІЛЕ ПРО ЛІГА – БЕЛЬГІЯ

Офіційний м'яч у найкращій лізі
ЛІГА НОС – ПОРТУГАЛІЯ

Офіційний м'яч у найкращій лізі
БУНДЕСЛІГА – НІМЕЧЧИНА

Офіційний м'яч у найкращій лізі
ПРЕМ'ЄР-ЛІГА – БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА

DERBYSTAR
by SELECT
DERBYSTAR є офіційним постачальником матчевих м'ячів для
Бундесліги і 2. Бундесліги з моделлю
BUNDESLIGA BRILLANT APS.
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DERBYSTAR глибоко вкорінився у
німецькому
футбольному
співтоваристві у стосунках з елітними
клубами в усіх регіонах. Бундесліга є
однією із найсильніших ліг у світі і
посідає друге місце за рейтингом
ФІФА, що робить це партнерство
справжньою силою у світі футболу.
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LIGA NOS
PORTUGAL
BRILLANT SUPER є офіційним
матчевим м'ячем у найкращій лізі
Португалії – Лізі Португалії.
У сезонах 2019-2023 років SELECT
буде офіційним постачальником
м'ячів у всіх трьох змаганнях ліги:
першому дивізіоні – Ліга НОС,
другому дивізіоні – ЛігаПро, і Кубку
Ліги Португалії – Allianz Cup, із
загальною кількістю в 32 команди,
що беруть участь у змаганнях.
Ліга Португалії є одним із найбільш
конкурентних професіональних чемпіонатів Європи, що посідає 6 місце за
версією УЄФА.
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ТЕРМОСКЛЕЄНИЙ
– ЯКІСТЬ ВСЕРЕДИНІ І ЗОВНІ

BRILLANT SUPER TB має характеристики, що відрізняють класичний м’яч
SELECT, і той, що придатний для матчів на абсолютно найвищому рівні.
Матеріали ретельно відібрані і мають саме такі якості, що забезпечують
найкращі ігрові можливості і довговічність.

TB розшифровується як Thermo Bonding – метод, що активує клей під дією
тепла і тиску для склеювання 32 панелей. Швів немає і TB м’яч вбирає менше
води, краще зберігаючи початкову вагу при грі на мокрій поверхні.

Оптимальна округлість забезпечується за допомогою добре відомих 32 панелей,
розподілених на 12 п’ятикутників і 20 шестикутників. Зовнішній матеріал м’яча
складається із штучної шкіри з тонкою поверхневою структурою, що мінімізує
опір повітря.

М'яч, серед іншого, був протестований в Інституті здоров'я і спорту
Університету Цукуби в Японії. Результати випробувань показали, що м’яч, як й
інші м’ячі від SELECT, стикається з меншим опором вітру в першій частині
польоту, легше рухається у повітрі і зустрічає опір вітру пізніше, ніж інші м’ячі
на ринку.

Під штучною шкірою ховається камера із натурального латексу SELECT ZeroWing з вбудованою точкою балансу на протилежному кінці отвору клапана. На
зовнішній стороні камери розташована оболонка, виконана з 4-мм щільного і
ексклюзивного пінного матеріалу. Зовнішній матеріал і підкладкова піна надають
м’ячу м’якший, легший і комфортніший дотик. Попри те, що м'яч відчувається
легшим, вага така сама, як і у традиційного футбольного м’яча.
Розмір м'яча

Довжина кола

Звичайна вага

Полегшена вага

3

60-62 см
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280-310 г
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РУЧНА ЗШИВКА

– ПРИХОВАНО ЗА ЕЛЕГАНТНИМ ЕКСТЕР'ЄРОМ
Загальним для всіх наших м’ячів є висока якість і довговічність. Оптимально
круглий футбольний м’яч сконструйований з 32 панелей, що складаються з
12 п'ятикутників і 20 шестикутників. 32 панелі зшиті за допомогою 630
подвійних стібків та 60 кутових стібків і зав’язуються – спеціально для
SELECT – подвійним вузлом. Завдяки цьому м’яч служить значно довше.
За елегантним екстер’єром м’ячів у наших серіях Pro і Club прихована камера
Zero-Wing, виготовлена з високоефективного натурального латексу. Ця
концепція була розроблена для того, щоб не тільки м'яч, а й камера була
максимально круглою. У наших футбольних м’ячах ми використовуємо
виключно латексні камери із вбудованою точкою балансу на протилежній
стороні отвору клапана. Це, разом із концепцією Zero-Wing, забезпечує
ідеально збалансований м'яч з дуже живим відскоком.

Розмір м'яча

Довжина кола

Звичайна вага

3

60-62 см

320-340 г

280-310 г

4

63,5-66 см

350-390 г

290-320 г

5

68-70 см

410-450 г

350-380 г

М’яч SELECT служитиме дуже довго,
якщо дотримуватись цих інструкцій:
1.Випряміть м’яч якомога краще.

2.Потрусіть м’яч так, щоб камера вільно
і вертикально звисала під отвором
клапана.

Для стабілізації м’яча і надання йому круглої форми, 32 панелі облицьовані
декількома шарами текстильного матеріалу. Підкладка допомагає регулювати
м’якість і покращує контакт між м’ячем і стопою.
Зовнішній шар м’яча виготовлений із синтетичної шкіри з поліуретану (ПУ).
Поверхня цього матеріалу може бути «блискучою», «зернистою» або
«візерунковою» і складається із безлічі волокон ПУ. У поєднанні це дає міцну
поверхню з незмінною м’якістю.
Для SELECT важлива висока якість. З цієї причини кожен м’яч проходить
суворе випробування на наших виробничих потужностях у Пакистані. Тут
вони перевіряються на зшивання, зовнішність, округлість, довжину кола, вагу,
утримання повітря і кольоровий друк. Навіть камери надуваються, щоб
забезпечити ідеальний баланс. Наші стандарти якості є найвищими у галузі, і
м’ячі, звісно ж, перевірені і затверджені відповідно до стандартів FIFA та IMS.

Полегшена вага

3.Залийте 1-2 краплі олії для накачування
м’ячів SELECT в отвір клапана. Не
забувайте регулярно змащувати м’яч,
щоб клапан не пересихав.

4.Надуйте м’яч насосом SELECT.
Важливо, щоб камера перебувала у
вертикальному положенні, як показано
тут. Завжди пам’ятайте про використання ніпеля.

5. Використовуйте манометр SELECT,
щоб перевірити, чи має м’яч рекомендований тиск (див. рекомендації на
м’ячі).

6. Очистіть м’яч щіткою і прохолодною
водою. Витріть м’яч тканиною.
Помістіть м’яч у провітрюване приміщення з температурою 15 - 20°C.

7
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ПОДВІЙНЕ З'ЄДНАННЯ

– ПОЛІПШЕНА СТАБІЛЬНІСТЬ І М’ЯКІШИЙ ДОТИК
Особливістю методу подвійного з’єднання є те, що 32 панелі м’яча зшиваються разом, а потім запаюються по краях.
М’яч DB – це конструкція, що складається з матеріалу ТПУ, ламінованого
піною. Далі на шар піни ламінують два шари текстильної підкладки для
надання стійкості. Потім на панелях друкують 3 мм край, що проклеюється
або прошивається вручну чи машиною. Клей активується в термоформі, щоб
приховати стібки, а заварювання шва виконується вручну. Використання
клею для герметизації швів значно зменшує поглинання води.
Всередині розташована SR- камера з чудовим утриманням повітря. В
результаті отримуємо м’яч з більшою стабільністю, кращим контролем і
м'якіший на дотик проти інших футбольних м'ячів. М’ячі MATCH DB і
ULTRA DB виготовляються методом подвійного з’єднання.

Розмір м'яча

Довжина кола

Звичайна вага

Полегшена вага

3

60-62 см

320-340 г

280-310 г

4

63,5-66 см

350-390 г

290-320 г

5

68-70 см

410-450 г

350-380 г

Спеціальний 3D
клей наноситься
на верхню поверхню перед зшиванням
0-10 мм від
краю до центру
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BRILLANT SUPER TB V21

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Новий чудовий футбольний м’яч з ретельно відібраних високоякісних
матеріалів з характеристиками класичного м’яча SELECT
• Нова тривимірна ромбоподібна структура матеріалу поверхні забезпечує
ще більш стабільну траєкторію польоту, найкраще зчеплення для
воротарів, і оптимізує тертя між м'ячем та бутсою
• Яскраво-білі панелі виготовлені зі спеціального матеріалу для
забезпечення чіткої видимості м’яча гравцями і глядачами
• 32 панелі термоскріплені і вбирають менше води, ніж зшиті вручну м’ячі,
таким чином зберігаючи початкову вагу під час гри на мокрій поверхні
• Під зовнішнім матеріалом розташована нещодавно розроблена підкладка з
4-мм ексклюзивного пінистого матеріалу, включаючи латексну камеру
Zero-Wing із вбудованою точкою балансу навпроти отвору клапана
• Зовнішній матеріал і підкладкова піна надають м’ячу легкості на дотик і
комфортної м’якості

Style no. 100020 Розмір 5 (FIFA)
Style no. 100021 Розмір 4

BRILLANT SUPER TB V21

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Новий чудовий футбольний м’яч з ретельно відібраних високоякісних
матеріалів з характеристиками класичного м’яча SELECT
• Нова тривимірна ромбоподібна структура матеріалу поверхні забезпечує
ще більш стабільну траєкторію польоту, найкраще зчеплення для
воротарів, і оптимізує тертя між м'ячем та бутсою
• 32 панелі термоскріплені і вбирають менше води, ніж зшиті вручну м’ячі,
таким чином зберігаючи початкову вагу під час гри на мокрій поверхні
• Під зовнішнім матеріалом розташована нещодавно розроблена підкладка з
4-мм ексклюзивного пінистого матеріалу, включаючи латексну камеру
Zero-Wing із вбудованою точкою балансу навпроти отвору клапана
• Зовнішній матеріал і підкладкова піна надають м’ячу легкості на дотик і
комфортної м’якості

BRILLANT SUPER TB V21

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Новий чудовий футбольний м’яч з ретельно відібраних високоякісних
матеріалів з характеристиками класичного м’яча SELECT
• Нова тривимірна ромбоподібна структура матеріалу поверхні забезпечує
ще більш стабільну траєкторію польоту, найкраще зчеплення для
воротарів, і оптимізує тертя між м'ячем та бутсою
• 32 панелі термоскріплені і вбирають менше води, ніж зшиті вручну м’ячі,
таким чином зберігаючи початкову вагу під час гри на мокрій поверхні
• Під зовнішнім матеріалом розташована нещодавно розроблена підкладка з
4-мм ексклюзивного пінистого матеріалу, включаючи латексну камеру
Zero-Wing із вбудованою точкою балансу навпроти отвору клапана
• Зовнішній матеріал і підкладкова піна надають м’ячу легкості на дотик і
комфортної м’якості
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BRILLANT SUPER V21

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Новий чудовий футбольний м’яч з ретельно відібраних високоякісних
матеріалів з характеристиками класичного м’яча SELECT
• Нова тривимірна ромбоподібна структура матеріалу поверхні забезпечує
ще більш стабільну траєкторію польоту, найкраще зчеплення для
воротарів, і оптимізує тертя між м'ячем та бутсою
• Яскраво-білі панелі виготовлені зі спеціального матеріалу для
забезпечення чіткої видимості м’яча гравцями і глядачами
• 32 панелі зшиті вручну і ламіновані 2- мм ексклюзивним пінистим
матеріалом
• Технологія герметизації швів для надміцних швів і зменшення водопоглинання
• Латексна камера Zero-Wing забезпечує живий відскок
• Зовнішній матеріал і підкладкова піна надають м’ячу легкості на дотик і
комфортної м’якості

Photo: Monica Højer

SUPER

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Один із наших найкращих м’ячів з високоякісних матеріалів і ефектним дизайном
• Спеціально розроблена штучна шкіра з мікрофібри у поєднанні з
оптимізованою тришаровою підкладкою і латексною камерою Zero-Wing
надають м'ячу поліпшений та живий відскок, а ще легший і м'якіший дотик,
ніж раніше
• Ексклюзивна текстурована поверхня для сильного тертя і стабільного польоту
• 32 зшиті вручну панелі забезпечують стабільний політ та ідеальну
округлість м’яча після тисяч ударів

Style no. 110031 Розмір 5 (FIFA)
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ROYALE

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Надзвичайно міцний матчевий і тренувальний м’яч
• Нова вдосконалена штучна поліуретанова шкіра з гранульованою поверхнею і
м’яким дотиком
• Барвистий дизайн для поліпшеної видимості і швидшої реакції гравців
• Латексна камера Zero-Wing всередині для живого відскоку і оптимальної округлості
• 32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі

PRIMERA

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Міцний матчевий і тренувальний м’яч із зернистою поверхнею для
відчуття зниженої швидкості
• Барвистий дизайн для поліпшеної видимості і швидшої реакції гравців
• Виготовлений з надміцної японської штучної поліуретанової шкіри
• Задня частина штучної шкіри виготовлена з перероблених ПЕТ-пляшок
• Латексна камера Zero-Wing всередині для живого відскоку, оптимальної
округлості, а 32 зшиті вручну панелі для прямого польоту в повітрі

TEMPO TB

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

Нова вдосконалена штучна поліуретанова шкіра з гранульованою поверхнею
Легко контролювати – навіть у вологу і дощову погоду
Високоефективна 3-мм піна EVA для поліпшення м'якості
Термосклеєні панелі забезпечують мінімальне водопоглинання і додаткову
перевагу для прямого польоту в повітрі
• Нещодавно розроблена комбінація підкладкового шару і вільно висячої
камери Zero-Wing для живого відскоку і оптимальної округлості
•
•
•
•
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NUMERO 10 FIFA

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Оновлена версія легендарної моделі в нашому футбольному асортименті
• Нова поліпшена штучна шкіра ПУ зі структурою, як у м'яча для гольфу
• Латексна камера Zero-Wing і 2-мм неопренова підкладка для
поліпшення м'якості
• 32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі

NUMERO 10

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Оновлена версія легендарної моделі в нашому футбольному асортименті
• Нова поліпшена штучна шкіра ПУ зі структурою, як у м'яча для гольфу
• Латексна камера Zero-Wing і 2-мм неопренова підкладка для
поліпшення м'якості
• 32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі

Style no. 120044 Розмір 5 (IMS)
Style no. 120043 Розмір 4
Style no. 120043 Розмір 3

MATCH DB V20

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Один із найшвидших м'ячів в нашому асортименті
• 32 панелі скріплені подвійним з'єднанням, тобто прошиті і склеєні для
меншого поглинання води
• Верхній шар поліуретану ламінований 2-мм неопреном з додатковою
вставкою зі спіненого матеріалу для поліпшеної м’якості
• SR-камера всередині для відмінного утримання повітря
• Зовнішній матеріал і підкладкові шари піни надають м’ячу легкий дотик і
комфортну м’якість
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НЕМАЄ ТРАВИ?
БЕЗ ПРОБЛЕМ
Розроблений, щоб якнайкраще проявити себе на змаганнях
на полях зі штучною травою
Чому спеціально обирають м'ячі SELECT TURF?
У нашій країні все більше організацій використовують покриття зі штучної трави, що, як стверджують, забезпечує такий же досвід, як і на траві. Не
можна заперечувати переваг, якими такі покриття
забезпечують молодих і дорослих футболістів.
Однак футболісти можуть свідчити про деякі
неприємні характеристики штучних покриттів:
 Штучні поверхні можуть змусити стандартний
м’яч «проскакувати» і котитися швидше, ніж на
трав’яній поверхні.
 Гумовий наповнювач і синтетичні волокна
можуть призвести до того, що поверхня
стандартного м’яча почне відшаровуватися і
рватися від регулярного використання.

Чим відрізняється серія SELECT TURF?
Прихильність SELECT до інновацій і якості привела до
розробки матеріалу FPUG, що використовується у
м’ячах серії SELECT TURF. FPUG – це надзвичайно
міцний, але м'який матеріал, що продовжує життя
вашого футбольного м’яча, забезпечуючи природні
ігрові характеристики.
Усі футбольні м'ячі SELECT TURF на 100% зшиті вручну.
Завдяки ручній зшивці SELECT
гарантує, що ці м’ячі збережуть
форму і матимуть виняткову
довговічність.
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FLASH TURF

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

FLASH TURF

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Високоякісний футбольний м'яч для газонів зі штучною травою
• Нова покращена штучна поліуретанова шкіра з гранульованою поверхнею дозволяє легко контролювати м’яч навіть у вологу і дощову погоду
• М'яч має 4 підкладкові шари і латексну камеру
• 32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі

• Високоякісний футбольний м'яч для газонів зі штучною травою
• Нова покращена штучна поліуретанова шкіра з гранульованою поверхнею дозволяє легко контролювати м’яч навіть у вологу і дощову погоду
• М'яч має 4 підкладкові шари і латексну камеру
• 32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі

Style no. 110021 Розмір 5 (IMS)
Style no. 110020 Розмір 4

Style no. 110021 Розмір 5 (IMS)
Style no. 110020 Розмір 4

X-TURF

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Рекомендований для штучної трави
• Яскравий м’яч для гри на штучному газоні і, як альтернатива, у холодну,
вологу і мокру погоду
• Виготовлений зі штучної поліуретанової шкіри з новим покриттям, має
5 спеціально сконструйованих підкладкових шарів і латексну камеру
• М’яч зберігатиме свою первісну форму протягом усього терміну служби
• 32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі

Style no. 120052 Розмір 5 (IMS)
Style no. 120051 Розмір 4
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TEAM

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Оновлена версія нашого популярного футбольного м'яча
• Нова поліпшена штучна поліуретанова шкіра зі структурованою поверхнею і
2-мм неопреновою підкладкою для поліпшення м'якості
• Бутилова камера для покращенного утримання повітря
• 32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі

TEAM

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

TEAM

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Оновлена версія нашого популярного футбольного м'яча
• Нова поліпшена штучна поліуретанова шкіра зі структурованою поверхнею і
2-мм неопреновою підкладкою для поліпшення м'якості
• Бутилова камера для покращенного утримання повітря
• 32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі

• Оновлена версія нашого популярного футбольного м'яча
• Нова поліпшена штучна поліуретанова шкіра зі структурованою поверхнею і
2-мм неопреновою підкладкою для поліпшення м'якості
• Бутилова камера для покращенного утримання повітря
• 32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі

Style no. 120049 Розмір 5 (FIFA)

Style no. 120048 Розмір 5 (IMS)
Style no. 120047 Розмір 4
Style no. 120047 Розмір 3
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PIONEER TB

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Нова штучна шкіра ПУ з гранульованою поверхнею
• Верх із поліуретану у поєднанні з 4-мм шаром ламінованої піни збільшує м’якість
м’яча для його кращого контролю
• Термоскріплені панелі забезпечують мінімальне водопоглинання і прямий
політ у повітрі
•

DIAMOND

Трава

✶✶✶

Штучна трава

✶✶✶

• Один з наших найпродаваніших універсальних м’ячів із дуже м’яким дотиком
• Зроблений з міцного і довговічного термополіуретану з ламінацією TPE-піною
• Спеціально сконструйований підкладковий шар і латексна камера
забезпечують м’ячу повністю передбачуваний відскок
• 32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі

Style no. 120031 Розмір 5 (IMS)
Style no. 120030 Розмір 4
Style no. 120030 Розмір 3

Photo: BILDBYRÅN
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CONTRA
•
•
•
•
•
•
•

Трава

✶✶✶

Штучна трава

✶✶✶

Тренувальний м'яч
Новий дизайн для нашого м'яча з чудовим співвідношенням ціна-якість
Виготовлений зі штучної поліуретанової шкіри
5 підкладкових шарів для ще більшої м'якості
Латексна камера забезпечує точний і живий відскок
32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі
Клапан з подвійним блокуванням

CONTRA
•
•
•
•
•
•
•

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

Тренувальний м'яч
Новий дизайн для нашого м'яча з чудовим співвідношенням ціна-якість
Виготовлений зі штучної поліуретанової шкіри
5 підкладкових шарів для ще більшої м'якості
Латексна камера забезпечує точний і живий відскок
32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі
Клапан з подвійним блокуванням

Style no. 120041 Розмір 4 (FIFA)

Photo: Ian Nielsen

Трава
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CONTRA
•
•
•
•
•
•
•

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

Тренувальний м'яч
Новий дизайн для нашого м'яча з чудовим співвідношенням ціна-якість
Виготовлений зі штучної поліуретанової шкіри
5 підкладкових шарів для ще більшої м'якості
Латексна камера забезпечує точний і живий відскок
32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі
Клапан з подвійним блокуванням

CONTRA
•
•
•
•
•
•
•

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

Тренувальний м'яч
Новий дизайн для нашого м'яча з чудовим співвідношенням ціна-якість
Виготовлений зі штучної поліуретанової шкіри
5 підкладкових шарів для ще більшої м'якості
Латексна камера забезпечує точний і живий відскок
32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі
Клапан з подвійним блокуванням

Style no. 120026 Розмір 4

CONTRA
•
•
•
•
•
•
•

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

Тренувальний м'яч
Новий дизайн для нашого м'яча з чудовим співвідношенням ціна-якість
Виготовлений зі штучної поліуретанової шкіри
5 підкладкових шарів для ще більшої м'якості
Латексна камера забезпечує точний і живий відскок
32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі
Клапан з подвійним блокуванням
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НОВИЙ ЕКОЛОГІЧНО
ЧИСТИЙ ФУТБОЛЬНИЙ М'ЯЧ
Наша увага зосереджена на екологічно безпечних заходах, і ми хочемо
використовувати ще більше перероблених матеріалів у своєму виробництві.
Ось чому ми створили новий сталий футбольний м’яч PLANET. Зовнішній
матеріал м’яча виготовлений з японського поліуретану (ПУ), у якому 45%
ПУ матеріалу припадає на перероблені ПЕТ-пляшки. Крім того, м’яч має
тришарову поліефірну підкладку, що складається з 80% перероблених ПЕТпляшок.
Підкладка м’яча, що забезпечує стабільність і відскок, ламінована
натуральним латексом, зібраним з каучукових дерев. Всередині є камера
Zero-Wing, що також виготовлена з натурального латексу.
Щоб зменшити використання пластику для упаковки футбольних м’ячів ми
використовуємо папір замість поліетиленових пакетів.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ М'ЯЧ 31

PLANET
•
•
•
•
•

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

Наш новий екологічний м’яч, виготовлений із перероблених ПЕТ-пляшок і натурального латексу
Міцний матчевий і тренувальний м'яч із зернистою поверхнею
Легко контролювати – навіть у дощових і вологих умовах
Латексна камера Zero-Wing забезпечує живий відскок і оптимальну округлість
32-панельна конструкція для стабільного польоту

32 ФУТБОЛЬНІ М'ЯЧІ CLUB

CLUB DB V21

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Чудовий універсальний м’яч, як для молоді будь-якого віку, так і для дорослих
•
• Текстуроване термополіуретанове покриття, ламіноване 3-мм піною, робить
м'яч ще м'якішим на дотик для забезпечення чудового контролю
• SR-камера всередині для чудового утримання повітря

Style no. 120056 Розмір 5 (IMS)
Style no. 120056 Розмір 4
Style no. 120056 Розмір 3

PALERMO

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Зроблений із найм’якішого матеріалу в нашому асортименті – термополіуретану
• Знижена вага для поліпшення грабельності, особливо для дівчат і жінок
• М'яч має 4-шарову підкладку спеціальної конструкції та латексну камеру для
м'якості і оптимальної округлості
• 32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі

Style no. 120046 Розмір 5
Style no. 120046 Розмір 4
Style no. 120046 Розмір 3

COSMOS

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

Гравій

✶✶✶

Надзвичайно міцний і зносостійкий гумовий м’яч
Створений спеціально для гравійних і кам’янистих поверхонь
Завдяки зчіпній поверхні також ідеально придатний для підмерзлих майданчиків
Виготовлений з гумового матеріалу, а спеціальний підкладковий шар та
латексна камера забезпечують йому живий відскок і оптимальну округлість
• 32 зшиті вручну панелі забезпечують прямий політ у повітрі
•
•
•
•

Style no. 120042 Розмір 5
Style no. 120042 Розмір 4
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Photo: Monica Højer
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TALENTO 5

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

TALENTO 4

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

• Нова поліпшена штучна поліуретанова шкіра
• Гранульована поверхня дозволяє легко контролювати м’яч навіть у
вологу і дощову погоду
• Ламінований 3-мм шаром піни для м'якого дотику
• Бутилова камера дозволяє м'ячу залишатися герметичним
• Зроблений в офіційних розмірах, але важить на 30-40 грамів менше, ніж звичайний футбольний м’яч, що дозволяє дітям легше розвивати свої ігрові навички

• Нова поліпшена штучна поліуретанова шкіра
• Гранульована поверхня дозволяє легко контролювати м’яч навіть у
вологу і дощову погоду
• Спеціальна 3-шарова підкладка для м’якого дотику
• Бутилова камера дозволяє м'ячу залишатися герметичним
• Зроблений в офіційних розмірах, але важить на 30-40 грамів менше, ніж звичайний футбольний м’яч, що дозволяє дітям легше розвивати свої ігрові навички

Style no. 130002 Розмір 5

Style no. 130002 Розмір 4

TALENTO 3

Трава

✶✶✶

Штучна трава

✶✶✶

• Нова поліпшена штучна поліуретанова шкіра
• Гранульована поверхня дозволяє легко контролювати м’яч навіть у
вологу і дощову погоду
• Ламінований 3-мм шаром піни для м'якого дотику
• Бутилова камера дозволяє м'ячу залишатися герметичним
• Зроблений в офіційних розмірах, але важить на 30-40 грамів менше, ніж звичайний футбольний м’яч, що дозволяє дітям легше розвивати свої ігрові навички
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FUTURE LIGHT DB
•
•
•
•
•

Новий футбольний м’яч для дітей і підлітків
Подвійне з’єднання для меншого поглинання води
Виготовлений з м’якого і міцного термополіуретану
SR-камера всередині для чудового утримання повітря
Знижена вага для вдосконалення ігрових навичок дітей

Style no. 130004 Розмір 4

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶

FUTURE LIGHT DB
•
•
•
•
•

Новий футбольний м’яч для дітей і підлітків
Подвійне з’єднання для меншого поглинання води
Виготовлений з м’якого і міцного термополіуретану
SR-камера всередині для чудового утримання повітря
Знижена вага для вдосконалення ігрових навичок дітей

Style no. 130004 Розмір 3

Трава

Штучна трава

✶✶✶ ✶✶✶
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STREET SOCCER V20

STREET SOCCER V20

• Призначений для всіх видів ігор і забав
• Вуличний м’яч виготовлений з текстурованого матеріалу
• Цей м’яч має нижчий відскок, ніж звичайний футбольний, що дозволяє
його легше контролювати
• Клапан з подвійним блокуванням забезпечує герметичність м’яча

• Призначений для всіх видів ігор і забав
• Вуличний м’яч виготовлений з текстурованого матеріалу
• Цей м’яч має нижчий відскок, ніж звичайний футбольний, що дозволяє
його легше контролювати
• Клапан з подвійним блокуванням забезпечує герметичність м’яча

CLASSIC V20
•
•
•
•

Призначений для всіх видів ігор і забав
Універсальний м’яч машинної зшивки для дітей і підлітків
М’яч виготовлений з м’якого матеріалу з блискучою поверхнею
Доступно три різні види дизайну

Style no. 160047 Розмір 5
Style no. 160047 Розмір 4

CLASSIC V20
•
•
•
•

Призначений для всіх видів ігор і забав
Універсальний м’яч машинної зшивки для дітей і підлітків
М’яч виготовлений з м’якого матеріалу з блискучою поверхнею
Доступно три різні види дизайну

Style no. 160047 Розмір 5
Style no. 160047 Розмір 4

CLASSIC V20
•
•
•
•

Призначений для всіх видів ігор і забав
Універсальний м’яч машинної зшивки для дітей і підлітків
М’яч виготовлений з м’якого матеріалу з блискучою поверхнею
Доступно три різні види дизайну

Style no. 160047 Розмір 5
Style no. 160047 Розмір 4
Style no. 160047 Розмір 3
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ДОСКОНАЛІСТЬ
ПОЧИНАЄТЬСЯ З
ПРАКТИКИ

38

ТРЕНУВАННЯ
ВДОСКОНАЛЮЄ
ПОВТОРЕННЯ
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STREET KICKER V21
• Для навчання техніці і тренування воротарів
• Зроблений з м’якого блискучого матеріалу
• М’яч має еластичний шнурок і повертається до вас після кожного удару. Ідеально
придатний для навчання техніці, а також прийому м’яча, ударам і координації

40 ФУТБОЛЬНІ М'ЯЧІ LEISURE

BRILLANT SUPER V21 MINI
• Для всіх видів ігор і забав для дітей молодшого віку
• Міні-версія м'яча BRILLANT SUPER
• М’яч придатний для дуже маленьких дітей, які хотіли б ознайомитися з
таким видом спорту, як футбол
• М’яч виготовлений з м’якого і привабливого матеріалу з блискучою поверхнею
• Цей футбольний м'яч зроблений методом машинної зшивки
• Окружність: 47 см

Style no. 440010 Розмір 47 см

BRILLANT REPLICA V21
• Призначений для всіх видів ігор і забав
• Універсальний футбольний м’яч, виконаний в такому самому дизайні,
що і топова модель BRILLANT SUPER TB
• М’яч зроблений з м’якого матеріалу
• Клапан з подвійним блокуванням забезпечує герметичність м’яча
• Цей футбольний м'яч зроблений методом машинної зшивки

Style no. 160053 Розмір 5
Style no. 160053 Розмір 4
Style no. 160053 Розмір 3
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COLPO DI TESTA

GOALIE REFLEX EXTRA

BEACH SOCCER

• Для тренувань гри головою
• Спеціально розроблений футбольний м’яч з м’якого матеріалу, що
приємний для лоба при ударах головою
• Шнурок на м’ячі може бути прив’язаний до поперечини і так зробить
навчання гри головою легким для самостійної практики
• Клапан з подвійним блокуванням забезпечує герметичність м’яча

• Для тренування воротарських рефлексів
• Спеціально розроблений футбольний м’яч для тренування воротарських
рефлексів, що непередбачувано летить і відскакує
• Клапан з подвійним блокуванням забезпечує герметичність м’яча

• Для ігор на пляжі
• Зроблений з нещодавно розробленого водостійкого і м’якого на
дотик матеріалу

SOLO SOFT INDOOR

INDOOR SPEED

INDOOR FIVE

•
•
•

•

Матчевий і тренувальний м'яч
Виготовлений з високоякісного і надзвичайно міцного поліуретану
Спеціальна «зерниста» поверхня, унікальний тип підкладки і камера, що на
20-30 г легша, ніж у вуличних футбольних м’ячів, роблять його м’якішим і
легшим у контролі
Клапан з подвійним блокуванням забезпечує герметичність м’яча

•
•
•
•

Для матчів і тренувань
Дуже м'який і приємний на дотик футбольний м’яч з м'якої повсті – матеріалу,
що зазвичай асоціюється з тенісними м'ячами
М’яч дарує фантастичне відчуття завдяки поєднанню спеціальної поверхні і
камери, що на 20-30 г легша, ніж зазвичай
Клапан з подвійним блокуванням забезпечує герметичність м’яча

Style no. 140001 Розмір 5
Style no. 140001 Розмір 4

• Для матчів і тренувань клубів
• Матчевий і тренувальний футбольний м’яч з міцного матеріалу
• М'яч має знижений відскок і клапан з подвійним блокуванням для
забезпечення його герметичності
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ФУТЗАЛЬНІ
М'ЯЧІ

СПОНСОРСТВО У СВІТІ ФУТЗАЛУ
SELECT є офіційним постачальником футзальних м'ячів для широкого кола національних команд, ліг і клубів по всьому світу. Найкращі футзальні ліги Данії, Латвії, Словаччини, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Норвегії, Польщі, Сербії, Швеції, Росії і України грають свої матчі нашими футзальними м'ячами, включаючи найкращу лігу США.
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Офіційний м'яч у найкращій лізі
НОРВЕГІЯ
Офіційний м'яч у найкращій лізі
США

Офіційний м'яч у найкращій лізі
ШВЕЦІЯ
Офіційний м'яч у найкращій лізі
ЛАТВІЯ

Офіційний м'яч у найкращій лізі
РОСІЯ

Офіційний м'яч у найкращій лізі
ПОЛЬЩА

Офіційний м'яч у найкращій лізі
УКРАЇНА
Офіційний м'яч у найкращій лізі
СЛОВАЧЧИНА

Офіційний м'яч у найкращій лізі
БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА

Офіційний м'яч у найкращій лізі
СЕРБІЯ

Офіційний м'яч у найкращій лізі
ЧОРНОГОРІЯ

5

5

1

1

5

ПУ
ПОВЕРХНЯ

БУТИЛОВИЙ
КЛАПАН

2

3

покритий піною

2

4

РУЧНА
ЗШИВКА

3
ПІДКЛАДКА
4

4
КАМЕРА
з поліефірними
волокнами всередині

РУЧНА ЗШИВКА – СУТНІСТЬ ДОСКОНАЛОСТІ

– НИЗЬКИЙ ВІДСКОК ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Загальним для всіх наших м’ячів є висока якість і довговічність. Оптимально
круглий футзальний м’яч сконструйований з 32 панелей, що складаються з 12
п'ятикутників і 20 шестикутників. 32 панелі зшиті за допомогою 630
подвійних стібків та 60 кутових стібків і зав’язуються – спеціально для
SELECT – подвійним вузлом. Завдяки цьому м’яч служить довше.
За елегантним зовнішнім виглядом футзальних м’ячів захована спеціально
розроблена бутилова камера з поліефірними волокнами всередині. Це
забезпечує дуже надійний низький відскок проти звичайного футбольного
м’яча, що полегшує контроль. Усі наші м’ячі мають бутиловий клапан
покритий піною, щоб уникнути проколу камери при надуванні м’яча.
Для стабілізації м’яча і надання йому круглої форми, 32 панелі облицьовані
декількома шарами текстильного матеріалу. Підкладка допомагає регулювати
м’якість і покращує контакт між м’ячем і стопою.
Довжина кола

Вага

Зовнішній шар м’яча виготовлений із штучної шкіри з поліуретану (ПУ). Поверхня
цього матеріалу може бути «блискучою», «зернистою» або «візерунковою» і
складається із безлічі волокон ПУ. У поєднанні це дає міцну поверхню з незмінною
м’якістю.
Для SELECT важлива висока якість. Тому кожен м’яч проходить суворе
випробування на виробничих потужностях у Пакистані. Тут їх перевіряють на
зшивання, зовнішність, округлість, довжину кола, вагу, утримання повітря і
кольоровий друк. Навіть камери надуваються, щоб забезпечити ідеальний баланс.
Наші стандарти якості є найвищими у галузі і перевищують норми ФІФА щодо
найкращих матчевих матчів. Звичайно, м’ячі перевірені і затверджені відповідно до
стандартів FIFA та IMS.

Відскок

Сертифікат

62,5-63,5 см

410-430 г

55-65 см

FIFA QUALITY PRO

Futsal Master, Mimas, Samba, Speed,

62-64 см

400-440 г

50-65 см

IMS APPROVED

Futsal Attack, Street, Copa

62-64 см

400-440 г

50-65 см

Futsal Mimas Light

62-64 см

350-370 г

50-65 см

Futsal Talento 13

57-59 см

350-370 г

50-65 см

Futsal Talento 11

52,5-54-5 см

310-330 г

50-65 см

Futsal Talento 9

49,5-51,5 см

270-290 г

50-65 см

Futsal Super

7

7

1

1

5

ПУ
ПОВЕРХНЯ

ПІДКЛАДКА

2

6

ПРОШИТИЙ

SR
КАМЕРА

3
ПОДВІЙНЕ
З'ЄДНАННЯ

4
ПІНА

6

4
5

6
2

7
КЛАПАН
DOUBLE LOCK
2

3

3

ПОДВІЙНЕ З'ЄДНАННЯ

- ДЛЯ М'ЯКІШОГО ДОТИКУ І ОПТИМАЛЬНОЇ ОКРУГЛОСТІ
Футзал – технічно складний вид спорту, що потребує спеціального м’яча. Ми
представляємо футзальний м'яч DB. 32 панелі скріплюються клеєм і зшиваються разом
– це метод подвійного з’єднання. Панелі збираються шляхом друкування їх з 3-мм
клейким краєм з подальшим зшиванням. Клей по краях активується в нагрівальній
формі, щоб приховати і запечатати шви. Це робить м’яч ще більш круглим, бо ви не
відчуваєте переходу між панелями.
М'яч виготовлений з високоякісного поліуретанового матеріалу і спеціальної пінної підкладки, що забезпечує надзвичайно м'який дотик і швидші передачі.
Всередині розташована спеціально розроблена бутилова камера, наповнена поліефірними
волокнами, що забезпечує зменшений відскок, ідеальну округлість і простоту контролю.
М’яч Futsal Speed DB виготовляється методом подвійного з’єднання.

Спеціальний 3D
клей наноситься
на верхню поверхню перед зшиванням
0-10 мм від
краю до центру
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FUTSAL SUPER

FUTSAL SUPER

• Вподобаний численними професіональними лігами, командами і
гравцями по всьому світу
• Новий барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
• Ексклюзивно розроблений поліуретановий матеріал гарантує, що м'яч
зберігає високу якість і округлість після кожного удару
• Структурована поліуретанова поверхня для оптимального контакту і контролю
• Спеціально розроблена бутилова камера з поліефірними волокнами забезпечує
ідеальний відскок, легкий контроль і оптимальне утримання повітря

• Вподобаний численними професіональними лігами, командами і
гравцями по всьому світу
• Новий барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
• Ексклюзивно розроблений поліуретановий матеріал гарантує, що м'яч
зберігає високу якість і округлість після кожного удару
• Структурована поліуретанова поверхня для оптимального контакту і контролю
• Спеціально розроблена бутилова камера з поліефірними волокнами забезпечує
ідеальний відскок, легкий контроль і оптимальне утримання повітря

Style no. 300001 (FIFA)

Style no. 300001 (FIFA)

ТВОРЧИЙ ІГРОВИЙ
МАЙДАНЧИК
Футзал – надзвичайно напружена і емоційна гра, а тому
захоплююча для перегляду. Окрім швидкого темпу, забивається
більше голів і завдається більше ударів по воротах, ніж у
традиційному футболі. Покриття, м’яч і правила вимагають
імпровізації, творчості і тонкої техніки від усіх п’яти гравців
кожної команди.
Наша лінійка футзальних м’ячів вирізняється динамічним і
сучасним дизайном. Завдяки класичному білому базовому
кольору і яскравим кольоровим краям м’ячі чудово видно
гравцям, воротарям і глядачам. Дизайн був створений з
урахуванням швидкої реакції гравців і розроблений на основі
цінних відгуків, отриманих від гравців професіональних ліг,
юних гравців і професіональних воротарів.
Весь наш широкий асортимент футзальних м’ячів має
контрольований відскок відповідно до правил, і ми пишаємося
тим, що є піонерами в розробці спеціальних м’ячів, довжина
кола і вага яких регулюється для кожної вікової групи. Ми
вважаємо, що юним футзалістам потрібні менші і легші м’ячі,
пристосовані і адаптовані до їхнього віку. Ось чому ми створили
лінійку Futsal TALENTO, що була спеціально розроблена для
дітей і юніорів.

52 ФУТЗАЛЬНІ М'ЯЧІ CLUB

FUTSAL MASTER

FUTSAL MASTER GRAIN

• Новий барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
• Один із наших найпопулярніших м'ячів для матчів і тренувань, виготовлений з
високоякісного поліуретану
• Спеціальна блискуча поліуретанова поверхня для збільшення швидкості передач
• Бутилова камера з поліефірними волокнами всередині забезпечує ідеальний
відскок і легкий контроль

• Новий барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
• Один із наших найпопулярніших м'ячів для матчів і тренувань, виготовлений
з високоякісного поліуретану
• Зерниста поліуретанова поверхня для оптимального контакту і контролю м'яча
• Бутилова камера з поліефірними волокнами всередині забезпечує ідеальний
відскок і легкий контроль

Style no. 310002 (IMS)

Style no. 310002 (IMS)
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Photo: Futsal club “Uragan” Ukraine
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Photo: Pawet Mruczek
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FUTSAL SPEED DB

FUTSAL MIMAS

FUTSAL MIMAS

•
•
•
•
•

Новий футзальний м'яч з конструкцією подвійного з'єднання
Барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
Матчевий і тренувальний м'яч з високоякісного поліуретану
Спеціальна пінна підкладка для екстра м'якості і більшої швидкості при передачах
Бутилова камера з поліефірними волокнами всередині забезпечує
ідеальний відскок і легкий контроль
• М'яч зшитий і склеєний (подвійне з’єднання)

• Лідер продажів протягом багатьох років завдяки прекрасно спроєктованому переходу між панелями, що робить його оптимально круглим і простим у контролі
• Новий барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
• Міцна поліуретанова поверхня зі спеціальним малюнком для підвищення
швидкості і довговічності
• Бутилова камера з поліефірними волокнами всередині забезпечує ідеальний
відскок і легкий контроль

• Лідер продажів протягом багатьох років завдяки прекрасно спроєктованому переходу між панелями, що робить його оптимально круглим і простим у контролі
• Новий барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
• Міцна поліуретанова поверхня зі спеціальним малюнком для підвищення
швидкості і довговічності
• Бутилова камера з поліефірними волокнами всередині забезпечує ідеальний
відскок і легкий контроль

Style no. 310001 (IMS)

Style no. 310004 (IMS)

Style no. 310004 (IMS)

56 ФУТЗАЛЬНІ М'ЯЧІ CLUB

FUTSAL SAMBA
•
•
•
•

Новий барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
Популярний матчевий і тренувальний м’яч з високоякісного термополіуретану
Підкладковий шар із піни робить його надзвичайно м’яким при ударі
Бутилова камера з поліефірними волокнами всередині забезпечує
ідеальний відскок і легкий контроль

Style no. 320001 (IMS)

FUTSAL ATTACK GRAIN

FUTSAL ATTACK SHINY

• Новий барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
• Найкращий тренувальний м'яч за співвідношенням ціна-якість
• Зерниста поліуретанова поверхня для оптимальної міцності та довготривалого утримання форми і розміру
• Бутилова камера з поліефірними волокнами всередині забезпечує
ідеальний відскок і легкий контроль

• Новий барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
• Найкращий тренувальний м'яч за співвідношенням ціна-якість
• Блискуча поліуретанова поверхня для оптимальної міцності та довготривалого утримання форми і розміру
• Бутилова камера з поліефірними волокнами всередині забезпечує
ідеальний відскок і легкий контроль

Style no. 320002

Style no. 320002
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FUTSAL COPA

FUTSAL STREET

•
•
•
•

Новий універсальний тренувальний м'яч, дуже м'який на дотик
Барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
Блискуча поверхня з пінною підкладкою
Латексна камера з поліефірними волокнами всередині забезпечує ідеальний
відскок і легкий контроль
• Клапан з подвійним блокуванням забезпечує хороше утримання повітря
• Цей м'яч зроблений методом машинного зшивання

•
•
•
•
•

Style no. 320003

Style no. 310005

Нещодавно розроблений футзальний м'яч для гри на відкритому повітрі
Барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
Винятково міцна гумова поверхня
Ідеально придатний для гри на жорстких поверхнях, таких як асфальт, бетон тощо
Латексна камера з поліефірними волокнами всередині для м'якого дотику та
ідеального відскоку
• Клапан з подвійним блокуванням забезпечує хороше утримання повітря

58 ФУТЗАЛЬНІ М'ЯЧІ YOUTH

FUTSAL TALENTO 9 V20

FUTSAL TALENTO 11 V20

FUTSAL TALENTO 13 V20

• Новий барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
• Найменший м'яч у популярній серії Futsal Talento, що спеціально розроблена
для дітей і юніорів
• Розроблений у співпраці з бразильським футзальним експертом Аролдо
Страком і Футзальною академією Golasso SELECT
• Зроблений з високоякісного термополіуретану і підкладки з піни, що робить
його надзвичайно м’яким при ударі
• Камера з низькопружними волокнами забезпечує м'ячу відмінні ігрові
характеристики для юних футзалістів
• Клапан з подвійним блокуванням забезпечує хороше утримання повітря
• Рекомендується для гравців категорії U-9 і молодше

• Новий барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
• Один із м'ячів популярної серії Futsal Talento, що спеціально розроблена
для дітей і юніорів
• Розроблений у співпраці з бразильським футзальним експертом Аролдо
Страком і Футзальною академією Golasso SELECT.
• Зроблений з високоякісного термополіуретану і підкладки з піни, що робить
його надзвичайно м’яким при ударі
• Латексна камера з низькопружними волокнами забезпечує м'ячу відмінні
ігрові характеристики для юних футзалістів
• Клапан з подвійним блокуванням забезпечує хороше утримання повітря
• Рекомендується для гравців категорій U-10 і U-11

• Новий барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
• Найбільший м'яч з популярної серії Futsal Talento, що спеціально розроблена
для дітей і юніорів
• Розроблений у співпраці з бразильським футзальним експертом Аролдо
Страком і Футзальною академією Golasso SELECT
• Зроблений з високоякісного термополіуретану і підкладки з піни, що робить
його надзвичайно м’яким при ударі
• Камера з низькопружними волокнами забезпечує м'ячу відмінні ігрові
характеристики для юних футзалістів
• Клапан з подвійним блокуванням забезпечує хороше утримання повітря
• Рекомендується для гравців категорій U-12 і U-13

Style no. 330005

Style no. 330005

Style no. 330005
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FUTSAL MIMAS LIGHT
• Легкий м’яч для молоді зі зменшеною до близько 360 грамів
вагою
• Новий барвистий дизайн для поліпшення видимості і швидшої реакції гравців
• Міцна поліуретанова поверхня зі спеціальним малюнком для підвищення
швидкості і довговічності
• Бутилова камера з поліефірними волокнами всередині забезпечує
ідеальний відскок і легкий контроль

Style no. 330001
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СПОНСОРСТВО У СВІТІ ГАНДБОЛУ
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SELECT – найбільший у світі виробник гандбольних м’ячів і офіційний постачальник матчевих м’ячів для широкого кола асоціацій, ліг і клубів по всьому світу. На всіх турнірах
ЄГФ офіційними м’ячами є SELECT, включаючи Лігу чемпіонів ЄГФ, Європейську лігу ЄГФ і чемпіонати Європи. Наш ULTIMATE є офіційним м'ячем ліги у Франції, Польщі,
Росії, Ісландії, Норвегії, Словенії, Туреччині та Іспанії і використовується багатьма командами у сильних лігах Данії та Угорщини. SELECT також є постачальником національних
збірних Австрії, Чилі, Ісландії, Литви, Португалії і Туреччини та вже понад 50 років є улюбленим брендом м’ячів збірної Данії.

Офіційний м'яч у найкращій лізі
Офіційний м'яч збірних (чоловічі і жіночі)
ІСЛАНДІЯ
Офіційний м'яч у найкращій лізі
HSF – ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ

Офіційний м'яч у найкращих лігах
REMA 1000 LIGAEN
(чоловіки і жінки)
НОРВЕГІЯ
Офіційний м'яч у найкращих лігах
Офіційний м'яч збірних
ЛИТВА

Офіційний м'яч збірних
ДАНІЯ
Офіційний м'яч
БАЛТІЙСЬКА ГАНДБОЛЬНА ЛІГА Офіційний м'яч у найкращій лізі
ЕСТОНІЯ

Офіційний м'яч у найкращій лізі
ГАНДБОЛЬНАСУПЕРЛІГА
РОСІЯ

Офіційний м'яч у найкращих лігах
LFH і LNH – ФРАНЦІЯ

Офіційний м'яч збірних
АВСТРІЯ

Офіційний м'яч у найкращій лізі
PGNIG СУПЕРЛІГА
(чоловіки і жінки)
ПОЛЬЩА

Офіційний м'яч у найкращій лізі
АСОБАЛЬ – ІСПАНІЯ
Офіціний постачальник м'ячів Національної
гандбольної федерації, чоловічих і жіночих збірних.
Офіційний м'яч усіх гандбольних змагань
ПОРТУГАЛІЯ

Офіційний м'яч у найкращій лізі
СЛОВЕНІЯ

Офіційний м'яч у 2 найкращих лігах (чоловіки і жінки)
Офіційний м'яч збірних
ТУРЕЧЧИНА
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РУЧНА ЗШИВКА
– 360 ГРАДУСІВ ДОСКОНАЛОСТІ
Загальним для всіх наших м’ячів є висока якість і довговічність. Оптимально
круглий гандбольний м’яч сконструйований з 32 панелей, що складаються з 12
п'ятикутників і 20 шестикутників. 32 панелі зшиті за допомогою 540
подвійних стібків та 60 кутових стібків і зав’язуються – спеціально для
SELECT – подвійним вузлом. Завдяки цьому м’яч служить довше.
За елегантним екстер’єром м’ячів у наших серіях Pro і Club прихована камера
Zero-Wing, виготовлена з високоефективного натурального латексу. Ця
концепція була розроблена для того, щоб не тільки м'яч, а й камера
була максимально круглою. У наших гандбольних м’ячах ми
використовуємо виключно латексні камери із вбудованою точкою балансу
на протилежній стороні отвору клапана. Це, разом із концепцією ZeroWing, забезпечує ідеально збалансований м'яч з дуже живим відскоком.
Для стабілізації м’яча і надання йому круглої форми, 32 панелі облицьовані
декількома шарами текстильного матеріалу. Підкладка допомагає регулювати
м’якість, а також вагу м'яча.

Розмір м'яча

Довжина кола

00

41-43 см

0

46-48 см

1

50-52 см

2

54-56 см

3

58-60 см

Найважливішим фактором м'якості м’яча насправді є шар неопренової піни,
що розміщується між підкладкою і штучною шкірою. Піна зберігає свою
м’якість і еластичність матч за матчем.
Штучна шкіра, що використовується у наших гандбольних м'ячах, складається
із зовнішнього шару чіпкого ПУ із задньою стороною з нетканого поліефірного волокна. На додаток до цього, спеціальні волокнисті нитки накладаються хрест-навхрест, щоб забезпечити міцність і стійкість матеріалу. Це
надає м'ячу ідеальний хват, оптимальний баланс і надзвичайну міцність.
Для SELECT важлива висока якість. З цієї причини кожен м’яч проходить
суворе випробування на наших виробничих потужностях у Пакистані. Тут
вони перевіряються на зшивання, зовнішність, округлість, довжину кола, вагу,
утримання повітря і кольоровий друк. Навіть камери надуваються, щоб
забезпечити ідеальний баланс.
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ПОДВІЙНЕ З'ЄДНАННЯ

– ДЛЯ М'ЯКІШОГО ДОТИКУ І ПОКРАЩЕНОЇ ОКРУГЛОСТІ
Особливістю методу подвійного з’єднання є те, що 32 панелі м’яча зшиваються між собою, а потім склеюються по краях.
М’яч виконаний із зовнішнього матеріалу ПУ, ламінованого 2-мм шаром піни,
а також додатково вставлений 3-мм шар піни між поверхнею і внутрішньою
камерою. На панелях надруковано 3-мм клейкі краї, що зшиваються вручну
або машиною.
Клей по краях активується в тепловій формі, щоб приховати і запечатати шви,
а це означає, що з’єднання 32 панелей не відчувається, і м’яч стає ще більш
круглим.
Метод DB використовується у наших гандбольних м’ячах FORCE DB і
COMBO DB. Камера у цих м’ячах - це підсилена SR-камера з чудовою герметичністю для підвищеної стійкості і контрольованого відскоку. Загальне
поєднання матеріалів і способу виробництва створює відчуття неймовірно
м’якого гандбольного м’яча з покращеним хватом та округлістю.
Розмір м'яча

Довжина кола

00

41-43 см

0

46-48 см

1

50-52 см

2

54-56 см

3

58-60 см

Спеціальний 3D
клей наноситься
на верхню поверхню перед зшиванням
0-10 мм від
краю до центру

ПЕРШИЙ У СВІТІ
РОЗУМНИЙ
ГАНДБОЛЬНИЙ М'ЯЧ
ULTIMATE iBall
РОЗУМНИЙ ДАТЧИК ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО
ВИМІРЮВАННЯ ДАНИХ:
■

Виявлення кидка

■

Швидкість кидка

■

Виявлення передачі

■

Швидкість передачі
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ULTIMATE iBall З ВБУДОВАНИМ ЧИПОМ, ЩО ВІДСТЕЖУЄ І
ПЕРЕДАЄ ДАНІ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Прем’єра гандбольного м’яча відбулася на VELUX ЄГФ Фіналі чотирьох ЛЧ
2018 року. Це був перший великий турнір у європейському спорті, в якому
використовувалася нова технологія відстеження, що фіксує точну швидкість
м’яча, виявляє кидок, положення кидка та ін. Зараз iBall використовується як
на Фіналах чотирьох Ліги чемпіонів, так і у фіналах жіночих і чоловічих
ЄВРО. 2021 року Ultimate iBall гратимуть в німецькій гандбольній Бундеслізі.
SELECT Ultimate iBall і пов'язане із ним нове уявлення про гру зроблять
продуктивність гравців більш відчутною та приведуть до значного
збільшення залученості фанів.

ТЕХНОЛОГІЯ iBall
Глядачі можуть спостерігати за швидкістю м’яча та відстанню до воріт при
кожному кидку у грі.
Розподіл кидків на майданчику від однієї команди або конкретного гравця
відображатиметься для трансляції і цифрових каналів.
Відображатиметься положення кожного кидка у площину воріт, ілюструючи
стратегії закидання. Вся інформація визначається автоматично і в режимі
реального часу з інтерфейсами як для трансляторів, так і для цифрових
каналів.

Photo : Uros Hocevar

SELECT представляє перший у світі розумний гандбольний м’яч Ultimate iBall
з вбудованим чипом, що відстежує і передає дані в режимі реального часу.
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Photo: Bent Frederiksen
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ULTIMATE V20
• Матчевий м'яч для абсолютно найвищого рівня
• Винятковий матчевий м'яч з новою технологією м’якого дотику із міцної
штучної шкіри
• Камера Zero-Wing всередині забезпечує оптимальну округлість
• Спеціально розроблена піна Shark Skin забезпечує м’ячу надзвичайну
м'якість та ідеальний хват у руці
• М'яч легкий і живий, але головне те, що він має стійкий баланс, а це
гарантує відсутність випадкових відскоків

Style no. 200022 Розмір 3
Style no. 200022 Розмір 2

Photo: Bent Frederiksen

ОФІЦІЙНІ
М'ЯЧІ
КЛУБНИХ
ЗМАГАНЬ ЄГФ

Photo: © EHF 2019 / Heimken, Hocevar, Lämmerhirt, Stadler
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ULTIMATE CHAMPIONS LEAGUE V21
• Офіційний матчевий м’яч чоловічої Ліги чемпіонів ЄГФ + DELO Ліги
чемпіонів ЄГФ
• М'яч виготовлений з надзвичайно зносостійкої штучної шкіри
• Поєднання поверхні і 4-мм піни всередині забезпечує оптимальний
хват і чудовий контроль.
• Камера Zero-Wing, що всередині м'яча, забезпечує оптимальну округлість
• М'яч легкий і живий, але головне те, що він має стійкий баланс, а це
гарантує відсутність випадкових відскоків
• М'яч ручної зшивки
• СХВАЛЕНИЙ ЄГФ

Style no. 200024 Розмір 3, 2

Зірки найпрестижніших європейських гандбольних змагань грають якісними матчевими
м'ячами від SELECT.
Угода SELECT з ЄГФ включає в себе надання
офіційного м'яча для всіх провідних змагань ЄГФ, а
також Ліги чемпіонів ЄГФ серед чоловіків, Ліги
чемпіонів DELO ЄГФ і Європейської ліги ЄГФ
серед чоловіків і жінок.

Вперше в сезоні 2021/22 і в наступних сезонах ми
представимо новий висококласний дизайн для
обох Ліг чемпіонів ЄГФ, а також потужний і
динамічний м’яч для обох Європейських ліг ЄГФ.
Ці дизайни відображатимуть основні елементи
нової ідентичності бренду ЄГФ і будуть нагадувати
основні цінності цих змагань.
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ULTIMATE REPLICA CHAMPIONS LEAGUE V21

ULTIMATE EUROPEAN LEAGUE V21

ULTIMATE REPLICA EUROPEAN LEAGUE V21

• Репліка офіційного матчевого м’яча чоловічої Ліги чемпіонів ЄГФ +
DELO Ліги чемпіонів ЄГФ
• М'яч виготовлений із надзвичайно зносостійкої штучної шкіри з піною
всередині, що забезпечує хороший хват
• Камера Zero-Wing, що всередині м'яча, забезпечує оптимальну округлість
• М'яч легкий і живий, але головне те, що він має стійкий баланс, а це
гарантує відсутність випадкових відскоків
• М'яч ручної зшивки
• СХВАЛЕНИЙ ЄГФ

•
•
•
•

Офіційний матчевий м’яч Європейської ліги ЄГФ серед чоловіків і жінок
М'яч виготовлений з надзвичайно зносостійкої штучної шкіри
Камера Zero-Wing, що всередині м'яча, забезпечує оптимальну округлість
М'яч легкий і живий, але головне те, що він має стійкий баланс, а це
гарантує відсутність випадкових відскоків
• М'яч ручної зшивки
• СХВАЛЕНИЙ ЄГФ

• Репліка офіційного матчевого м’яча Європейської ліги ЄГФ серед
чоловіків і жінок
• М'яч виготовлений із надзвичайно зносостійкої штучної шкіри з піною
всередині, що забезпечує хороший хват
• Камера Zero-Wing, що всередині м'яча, забезпечує оптимальну округлість
• М'яч легкий і живий, але головне те, що він має стійкий баланс, а це
гарантує відсутність випадкових відскоків
• М'яч ручної зшивки
• СХВАЛЕНИЙ ЄГФ

Style no. 220028 Розмір 3
Style no. 220028 Розмір 2
Style no. 220028 Розмір 1
Style no. 220028 Розмір 0
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FORCE DB
• Матчевий і тренувальний м'яч
• Ексклюзивний матчевий м'яч з новою технологією м’якого дотику,
зроблений із зносостійкої штучної шкіри
• Нова конструкція з подвійною пінною підкладкою забезпечує поліпшений
хват і м’якість
• Камера Zero-Wing всередині забезпечує оптимальну округлість
• М’яч чудово лежить в руці, як з мастикою, так і без неї
• Виконаний за технологією подвійного з'єднання і схвалений ЄГФ

SOLERA
•
•
•
•

Популярний м’яч виготовлений із надзвичайно м’якої і міцної штучної шкіри
Нова конструкція з відмінною м'якістю і покращеним хватом
Камера Zero-Wing, що всередині м'яча, забезпечує оптимальну округлість
М’яч справді чудово лежить в руці, як з мастикою, так і без неї.

SOLERA
•
•
•
•

Популярний м’яч виготовлений із надзвичайно м’якої і міцної штучної шкіри
Нова конструкція з відмінною м'якістю і покращеним хватом
Камера Zero-Wing, що всередині м'яча, забезпечує оптимальну округлість
М’яч справді чудово лежить в руці, як з мастикою, так і без неї.

75

Photo: Federação de Andebol de Portugal
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MUNDO V20

MUNDO V20

• Тренувальний м'яч
• Універсальний м’яч виготовлений з міцної штучної шкіри з камерою Zero-wing
всередині для оптимальної округлості
• М’яч має покращений м’який хват і чудово лежить в руці, як з мастикою,
так і без неї

• Тренувальний м'яч
• Універсальний м’яч виготовлений з міцної штучної шкіри з камерою Zero-wing
всередині для оптимальної округлості
• М’яч має покращений м’який хват і чудово лежить в руці, як з мастикою,
так і без неї

Style no. 220026 Розмір 3
Style no. 220026 Розмір 2
Style no. 220026 Розмір 1
Style no. 220026 Розмір 0

Photo: Peter Lindblad
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TORNEO DB V21

TORNEO DB V21

• Тренувальний м’яч з м’якої і міцної штучної шкіри
• Конструкція з двох шарів піни забезпечує чудові м’якість і хват. Всередині
спеціально розроблена SR-камера забезпечує оптимальну округлість
• М'яч подвійного з’єднання – як зшитий, так і проклеєний
• СХВАЛЕНИЙ ЄГФ

• Тренувальний м’яч з м’якої і міцної штучної шкіри
• Конструкція з двох шарів піни забезпечує чудові м’якість і хват. Всередині
спеціально розроблена SR-камера забезпечує оптимальну округлість
• М'яч подвійного з’єднання – як зшитий, так і проклеєний
• СХВАЛЕНИЙ ЄГФ

Style no. 230012 Розмір 0

Style no. 230012 Розмір 1

Photo: Krzysztof Betnerowicz
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LIGHT GRIPPY DB V20
•
•
•
•
•
•

М’яч для дітей і підлітків, що зроблений із дуже легкої і м’якої
штучної шкіри
Нова конструкція з додатковими пінними підкладками для надзвичайної
м’якості і покращеного хвату
Спеціально сконструйована SR-камера всередині забезпечує оптимальну округлість
М'яч чудово відчувається у руці
М'яч подвійного з'єднання
СХВАЛЕНИЙ ЄГФ

LIGHT GRIPPY DB V20
•
•
•
•
•
•

М’яч для дітей і підлітків, що зроблений із дуже легкої і м’якої
штучної шкіри
Нова конструкція з додатковими пінними підкладками для надзвичайної
м’якості і покращеного хвату
Спеціально сконструйована SR-камера всередині забезпечує оптимальну округлість
М'яч чудово відчувається у руці
М'яч подвійного з'єднання
СХВАЛЕНИЙ ЄГФ

LIGHT GRIPPY DB V20
• М’яч для дітей і підлітків, що зроблений із дуже легкої і м’якої
штучної шкіри
• Нова конструкція з додатковими пінними підкладками для надзвичайної
м’якості і покращеного хвату
• Спеціально сконструйована SR-камера всередині забезпечує оптимальну округлість
• М'яч чудово відчувається у руці
• М'яч подвійного з'єднання
• СХВАЛЕНИЙ ЄГФ
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CIRCUIT

GOALCHA STREET HANDBALL

• Поліпшені кидок і хват
• Важкий і твердий тренувальний м’яч для зміцнення м’язів пальців
та реабілітації після травм
• Камера Zero-Wing, що всередині м'яча, забезпечує оптимальну округлість

•
•
•
•

Style no. 240009 Розмір 3 (800 г)
Style no. 240009 Розмір 2 (500 г)
Style no. 240009 Розмір 1 (450 г)

•
•
•
•

Міцний гандбольний м'яч для ігор на всіх типах поверхонь
Дуже м’який і легко піддається стисканню
М'яч наповнений синтетичною вовною і не потребує накачування повітрям
Його не боляче ловити і навіть найменша рука може його кидати, а це
означає, що будь-хто може ним грати
М’яч не призначений для дриблінгу, тому дуже важливо, щоб ним часто перепасовувались і грали як команда – так само, як сьогодні у сучасному гандболі
М'яч машинної зшивки
Окружність: 47 см, 42 см
www.goalcha.com

Style no. 240006 Розмір 47 см
Style no. 240006 Розмір 42 см

Photo: Andreas Brink
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UNO SOFT

DUO SOFT

DUO SOFT BEACH

• Для матчів та ігор, а ще ідеальний для тренування воротарів
• М’який гумовий м’яч ідеально придатний як перший гандбольний м’яч для малюка, бо його можна кидати без зусиль
• Його також можна використовувати для тренування
воротарів, бо він відносно м’який при влучанні в обличчя
• Нова покращена поверхня для кращого хвату
• Виготовлений з безпечних матеріалів

• Для матчів та ігор
• М’який гумовий гандбольний м’яч
для дітей і підлітків
• Цей м’яч легко ловити і зручно
кидати
• Виготовлений з безпечних матеріалів

•
•
•
•

Style no. 250009 Розмір 1, жовтий
Style no. 250009 Розмір 0, помаранчевий
Style no. 250009 Розмір 00, помаранчевий

Style no. 250022 Розмір 0, синій
Style no. 250022 Розмір 00, жовтий

TRIO SOFT

SOFT KIDS HANDBALL

• Для матчів та ігор, а ще ідеальний для
тренування воротарів. СХВАЛЕНИЙ ІГФ
• 3-шаровий гумовий гандбольний м’яч
для дітей і підлітків
• М’яч надзвичайно м’який і його дуже
легко ловити
• Його також можна використовувати
для тренування воротарів, бо він є
відносно м’яким при влученні в обличчя
• Виготовлений з безпечних матеріалів

•
•
•
•

Style no. 250015 Розмір 0

Для матчів та ігор
М’який гумовий м’яч для дітей і підлітків
Його легко ловити і зручно кидати
Виготовлений з безпечних матеріалів

Style no. 250016 Розмір 1, синій
Style no. 250016 Розмір 0, салатовий
Style no. 250016 Розмір 00, помаранчевий

Для матчів та ігор на пляжі або в саду
М’який гумовий гандбольний м’яч для ігор на піску або траві
Придатний як для дітей, так і для дорослих
Виготовлений з безпечних матеріалів

Style no. 250013 Розмір 3, помаранчевий
Style no. 250013 Розмір 2, зелений

BEACH HANDBALL V21
• М’який гумовий гандбольний м’яч для ігор на піску або траві
• Трикутна конструкція панелей м’яча забезпечує
хороший хват у будь-яку погоду, бо пісок у природний
спосіб зісковзує із заглиблень і залишає м’яч чистим
• Придатний як для дітей, так і для дорослих
• Виготовлений з безпечних матеріалів

Style no. 250025 Розмір 3, червоний
Style no. 250025 Розмір 2, зелений

FOAM BALL KIDS V20

PLAY SUPER 16

• Для матчів та ігор
• Спеціально розроблений для дітей гандбольний м’яч, виготовлений із затверділої піни
• Придатний як тренувальний м’яч
• М'який, легкий і довговічний
• Виготовлений з безпечних матеріалів

• Для матчів та ігор, ідеальний для тренування воротарів
• Пінний м’яч з поліуретановою поверхнею
• Його також можна використовувати для тренування
воротарів, бо він є відносно м’яким при влученні в обличчя
• Виготовлений з безпечних матеріалів

Style no. 250024 Розмір 47 см, бірюзовий
Style no. 250024 Розмір 42 см, жовтий

Style no. 250006 Розмір 48 см

84 ПРОДУКТИ ЗІ СМОЛИ

PROFCARE RESIN
•
•
•
•
•
•

Має сильний ефект адгезії, спеціально розроблена для використання з м’ячами SELECT
Має кремоподібну консистенцію і забезпечує м’якіший і довший ефект зчеплення
Забезпечує відмінне зчеплення і відчуття плавного ковзання м’яча у руці
Простіша у використанні і видаленні, ніж інші мастики і призводить до менших забруднень
Мастика Profcare не шкідлива для алергіків
Використовується багатьма топовими клубами і національними збірними

SELECT RESIN

RESIN REMOVER

• Мастика з сильним ефектом адгезії, що спеціально розроблена для
використання з гандбольними м’ячами SELECT
• Ця мастика прилипає швидше, ніж мастика Profcare, і придатна для твердіших м’ячів
• Використовується на абсолютно найвищому рівні. Схвалена ІГФ

• Ефективне видалення всіх видів мастики
• Ніжна для рук. Кремоподібна консистенція

HANDBALL CLEANER

RESIN REMOVER - LIQUID

RESIN SPRAY

RESIN WASH SPRAY

• Новий інноваційний гель для очищення всіх видів м’ячів від мастики
• Очищення не пошкодить м'яч
• Чистий м’яч не залишає чорних слідів на підлозі, що дуже допомагає
персоналу залу
• Інструкції користувача: нанесіть гель на м'яч. Через дві-п’ять годин,
залежно від кількості мастики, промийте м'яч теплою водою - і
мастика зникне

• Ефективне видалення традиційної мастики

• Традиційна мастика для м’ячів, спрей

Style no. 840008 100 мл

Style no. 840005 100 мл

• Спеціально розроблений для видалення плям мастики з одягу
• Дуже ефективний
• Видаляє тільки мастику і не впливає ані на колір одягу, ані на
принт
• Може також використовуватися на гандбольних м’ячах

Style no. 840010 1000 мл
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BEACH VOLLEY V21

AMERICAN FOOTBALL

AMERICAN FOOTBALL SUPER

FOAM BALL WITHOUT SKIN

• Для ігор на пляжі
• Зроблений з м’якого і водостійкого
матеріалу з карбонієвою структурою

• Для тренувань і матчів
• М’яч для американського футболу зроблений із гуми
• Офіційний розмір

• Для тренувань і матчів
• М’яч для американського футболу зроблений зі штучної шкіри
• Офіційний розмір

• Пінний м’яч зроблений з легкого і м’якого матеріалу
• Може бути використаний для гри у міні-теніс

Style no. 430001 Розмір 5
Style no. 430001 Розмір 3

Style no. 430002 Розмір 5

Style no. 430008 Розмір 9 (27 см)
Style no. 430008 Розмір12 (36 см)

FOAM BALL W/SKIN PLAY
BEACH VOLLEY V20

PRO SMASH

• Для ігор на пляжі
• Зроблений з м’якого і водостійкого
матеріалу з карбонієвою структурою

•
•
•

Style no. 400008 Розмір 4

•

Для тренувань у приміщенні
Волейбольний м’яч офіційного розміру
Наприклад, може використовуватися для
тренувань у школі
Зроблений з м’якої і привабливої поліуретанової мікрофібри

Style no. 400004 Розмір 4

KIDS VOLLEY
• Для тренувань у приміщенні
• Цей м’яч важить на 100 г менше, ніж звичайний волейбольний м’яч, але зроблений в офіційному розмірі, що
дозволяє дітям розвивати свої ігрові навички
• Зроблений з м'якої піни EVA

• Для ігор і забав
• Пінний м’яч з «поліуретановою шкірою»
• Ці м’ячі не забруднюють навколишнє
середовище і тому придатні для дітей
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BASKETBALL STREET
• Для практики в приміщеннях і на вулиці
• Традиційний баскетбольний м’яч зі
зносостійкої гуми

Style no. 410002 Розмір 7-6-5

BOOMERANG BALL SELECT
• Для ігор і забав
• Гумовий м’яч зі шнурком
• Оберніть манжет навколо зап’ястя. Кидайте м’яч, а еластичний шнурок
буде його повертати, так що ви зможете зловити його тією самою рукою
• Довжина кола: 20 см
• Різноманітний – 20 штук в коробці – 4 різні кольори

Style no. 430030
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MONACO
- ВИНЯТКОВІ
ЯКІСТЬ І ПОСАДКА
Ми представляємо нашу нову лінійку одягу MONACO. Асортимент
представляє собою багатофункціональну колекцію для командних
видів спорту зі стилями, що охоплюють все: від матчів, тренувань і до
одягу для відпочинку, як для елітних, так і для аматорських клубів.
Текстурований матеріал, що використовується в наших ігрових футболках, шортах і тренувальному одязі, швидко сохне, пропускає повітря і
легкий. Це дозволяє спортсменам показувати свої найкращі результати.
Повсякденна частина асортименту також має властивості відведення
вологи, поєднані з сучасним стилем, придатним для спортсменів, що
відновлюються після матчів і тренувань. Функціональні фасони зі
зручних тканин для повсякденного гардеробу, а також це ідеальний
варіант одягу для тренувань і під час поїздок.

МАТЧЕВИЙ ОДЯГ MONACO 93

PLAYER SHIRT S/S
MONACO
•
•
•
•
•
•

100% поліестер
Комір і рукава з подвійним швом
Еластичні вставки на боках для більшої свободи рухів
Система управління відведенням вологи
Швидко сохне, пропускає повітря і легка по вазі
Комфортна і довговічна якість

Style no. 600061 Розмір S-M-L-XL-XXL
Style no. 600060 Розмір 6/8-10/12-14/16
Білий

Білий / чорний

Чорний / чорний

Сірий

Морський

Синій

Зелений

Червоний

PLAYER SHORTS MONACO
•
•
•
•
•
•

100% поліестер
Вузькі і довгі
Система управління відведенням вологи
Швидко сохнуть, пропускають повітря і легкі по вазі
Комфортна і довговічна якість
З підтрусниками

Style no. 600063 Розмір S-M-L-XL-XXL
Style no. 600062 Розмір 6-8-10-12-14
Білий

Чорний

Білий / чорний

Чорний Білий Морський Синій Блакитний Зелений Жовтий Червоний

Чорний

Морський

Синій

Чорний Білий Морський Синій Зелений Жовтий Червоний

Зелений

Червоний

Чорний

Білий

Чорний

FOOTBALL SOCKS CLUB

FOOTBALL SOCKS ELITE

SPORTS SOCKS STRIPED

FOOTBALL SOCKS WOOL

• Нога виготовлена з 95% нейлону і 5% еластану
• Стопа виготовлена з 85% бавовни і 15% нейлону
• Міцні і зручні

• 95% нейлон і 5% еластан
• Додаткова підтримка на стопі
• Додаткова підтримка навколо щиколотки, що
більш надійно утримує щитки на місці

• М’які і міцні спортивні шкарпетки
• 43% бавовна, 27% поліпропілен, 25%
поліестер і 5% еластан

• Зручні шкарпетки з вовною
• Зберігають ноги у теплі в холодну погоду
• 34% вовна, 34% акрил, 18% нейлон, 7% лайкра,
7% еластан

Style no. 650031

Розмір коротких 28-31, 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

Style no. 650027

Розмір 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Розмір 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Style no. 650041
Style no. 650045

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

Style no. 650050

Розмір 28-32, 33-36, 37-41, 42-47
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Сірий

Чорний

Синій

Червоний

Морський

TRAINING SWEAT MONACO
•
•
•
•
•
•

100% поліестер
Style
Швидко сохне і зручна
Style
Еластичні вставки на боках для більшої гнучкості
Еластичний поділ
Ідеальна для тренувань
З отвором для великого пальця

no. 610063 Розмір S-M-L-XL-XXL
no. 610062 Розмір 6/8-10/12-14/16

Морський

Чорний

TRAINING PANTS MONACO
•
•
•
•

100% поліестер
Style
Швидко сохнуть і зручні
Style
Завужені штанини з 30-см блискавкою
Ідеальні для тренувань

no. 610065 Розмір S-M-L-XL-XXL
no. 610064 Розмір 6-8-10-12-14
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FUNCTIONAL JACKET
MONACO

ALL-WEATHER JACKET
MONACO
• 100% поліестер
• Атласні рукава полегшують одягання і
знімання куртки
• Вітро- і водонепроникна з конічними швами
• Знімний каптур
• Облягаючі рукава з отворами для великих пальців

•
•
•
•

Style no. 610074 Розмір S-M-L-XL-XXL
Style no. 610073 Розмір 6/8-10/12-14/16

Style no. 610072 Розмір S-M- L- XL-XXL
Style no. 610071 Розмір 6/8-10/12-14/16

Чорний

Чорний

Синій

TRAINING JACKET
MONACO

HANDBALL PANTS
MONACO

• 65% поліамід, 35% поліестер
• Вітро- і водонепроникна
• Сітчаста підкладка всередині і атласні рукава полегшують
одягання та знімання куртки
• Регулюється за допомогою шнурка

•
•
•
•

60% бавовна, 40% поліестер
М'які і зручні
Легкі і еластичні
Зі злегка завуженими штанинами

Style no. 610070 Розмір S-M-L-XL-XXL
Style no. 610069 Розмір 6-8-10-12-14

Style no. 610067 Розмір S-M-L-XL-XXL
Style no. 610066 Розмір 6/8-10/12-14/16

Чорний

100% поліестер
Атласні рукава полегшують одягання і знімання куртки
Вітро- і водонепроникна
Рукава з підкладкою і флісова підкладка по всій іншій частині куртки

Морський
Чорний
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ZIP HOODIE
MONACO
•
•
•
•
•

100% поліестер Dry Wick
Всередині начісна трикотажна тканина
З каптуром
Застібка-блискавка на всю довжину
Зручна посадка

Style no. 620046 Розмір S-M-L-XL-XXL
Style no. 620045 Розмір 6/8-10/12-14/16

Морський / білий Білий (доступний тільки в дорослих розмірах)

Чорний

Сірий

ZIP JACKET MONACO
•
•
•
•
•

100% поліестер Dry Wick
Style
Зручна посадка
Style
Комір і низ з резинками
Застібка-блискавка на всю довжину
Всередині начісна трикотажна тканина

no. 620044 Розмір S-M-L-XL-XXL
no. 620043 Розмір 6/8-10/12-14/16

TECHNICAL POLO
MONACO
•
•
•
•

100% поліестер
Система управління відведенням вологи
Швидко сохне, пропускає повітря і легке по вазі
Зручне і міцне

Style no. 630029 Розмір S-M-L-XL-XXL

PANTS MONACO

Морський

Білий

Чорний

Сірий

• 100% поліестер Dry Wick
• Всередині начісна трикотажна тканина
• Звужений крій

Style no. 620048 Розмір S-M-L-XL-XXL
Style no. 620047 Розмір 6-8-10-12-14

BERMUDA SHORTS MONACO
•
•
•
•

100% поліестер
Швидко сохнуть і зручні
Кишеня на блискавці
Без внутрішніх підтрусників

Style no. 610068 Розмір S-M-L-XL-XXL
Чорний

Чорний

Location: Glostrup Park Hotel
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PLAYER SHIRT S/S
ARGENTINA
•
•
•
•

100% мікрополіестер – 140 г/м2
Ігрова футболка, що дихає
Швидко сохне і відводить вологу
Комір з резинкою

Style no. 600023
Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style no. 600024
Розмір 6-8-10-12-14

Червоний

PLAYER SHORTS ARGENTINA
• 100% мікрополіестер – 140 г/м2
• Швидко сохнуть і відводять вологу
• З підтрусниками

Style no. 600025 Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 600026 Розмір 6-8-10-12-14

Синій

Чорний Білий Морський Синій Блакитний Зелений Жовтий Червоний

Чорний Білий Морський Синій Зелений Жовтий Червоний

Чорний

Білий

Чорний

FOOTBALL SOCKS CLUB

FOOTBALL SOCKS ELITE

SPORTS SOCKS STRIPED

FOOTBALL SOCKS WOOL

• Нога виготовлена з 95% нейлону і 5% еластану
• Стопа виготовлена з 85% бавовни і 15% нейлону
• Міцні і зручні

• 95% нейлон і 5% еластан
• Додаткова підтримка на стопі
• Додаткова підтримка навколо щиколотки, що
більш надійно утримує щитки на місці

• М’які і міцні спортивні шкарпетки
• 43% бавовна, 27% поліпропілен, 25%
поліестер і 5% еластан

• Зручні шкарпетки з вовною
• Зберігають ноги у теплі в холодну погоду
• 34% вовна, 34% акрил, 18% нейлон, 7% лайкра,
7% еластан

Style no. 650027

Розмір 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Style no. 650031

Розмір 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Style no. 650041

Розмір коротких 28-31, 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

Style no. 650045

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

Style no. 650050

Розмір 28-32, 33-36, 37-41, 42-47
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Жовтий / чорний

PLAYER SHIRT L/S ARGENTINA
•
•
•
•

100% мікрополіестер – 140 г/м2
Ігрова футболка з довгим рукавом
Пропускає повітря, швидко сохне і відводить вологу
Комір і рукава з резинкою

Style no. 600030 Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 600031 Розмір 6-8-10-12-14

PLAYER SHIRT S/S
ARGENTINA STRIPED
•
•
•
•

100% мікрополіестер – 140 г/м2
Ігрова футболка, що дихає
Швидко сохне і відводить вологу
Комір з резинкою

Style no. 600032 Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 600033 Розмір 6-8-10-12-14

Синій / білий

Чорний / білий

Червоний / білий
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PLAYER SHIRT S/S ARGENTINA
WOMEN
•
•
•
•

100% мікрополіестер – 140 г/м2
Ігрова футболка, що дихає
Швидко сохне і відводить вологу
Комір з резинкою

Style no. 600027 Розмір XS-S-M-L-XL

Білий / чорний

Червоний

PLAYER SHORTS ARGENTINA
WOMEN
• 100% мікрополіестер – 140 г/м2
• Швидко сохнуть і відводять вологу
• Без внутрішніх підтрусників

Style no. 600022 Розмір XS-S-M-L-XL
Червоний

Чорний Білий Морський Синій Блакитний Зелений Жовтий Червоний

Чорний Білий Морський Синій Зелений Жовтий Червоний

Чорний

Білий

Чорний

FOOTBALL SOCKS CLUB

FOOTBALL SOCKS ELITE

SPORTS SOCKS STRIPED

FOOTBALL SOCKS WOOL

• Нога виготовлена з 95% нейлону і 5% еластану
• Стопа виготовлена з 85% бавовни і 15% нейлону
• Міцні і зручні

• 95% нейлон і 5% еластан
• Додаткова підтримка на стопі
• Додаткова підтримка навколо щиколотки, що
більш надійно утримує щитки на місці

• М’які і міцні спортивні шкарпетки
• 43% бавовна, 27% поліпропілен, 25%
поліестер і 5% еластан

• Зручні шкарпетки з вовною
• Зберігають ноги у теплі в холодну погоду
• 34% вовна, 34% акрил, 18% нейлон, 7% лайкра,
7% еластан

Style no. 650031

Розмір коротких 28-31, 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

Style no. 650027

Розмір 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Розмір 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Style no. 650041
Style no. 650045

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

Style no. 650050

Розмір 28-32, 33-36, 37-41, 42-47
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ZIP JACKET
ARGENTINA
• 100% поліестер
• Еластична облямівка і рукава з резинками
• Ідеальна для тренувань

Style no. 620027 Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 620028 Розмір 6-8-10-12-14

Чорний

Червоний

Синій

Морський
Чорний

Морський

TRAINING SWEAT
1/2 ZIP ARGENTINA

TRAINING KNICKERS
ARGENTINA

• 100% поліестер
• Еластична облямівка і рукава
• Ідеальна для тренувань

• 100% поліестер
• Швидко сохнуть
• Ідеальні для тренувань

Style no. 610026 Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 610027 Розмір 6-8-10-12-14

Style no. 610034
Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style no. 610035
Розмір 6-8-10-12-14

Чорний

TRAINING KNICKERS
SPAIN
•
•
•
•
•

50% бавовна, 50% поліестер
Класичні тренувальні бриджі
Дуже міцні
Ідеальні для тренувань
Придатні для штучного газону

Style no. 610090
Чорний

Червоний

Синій

Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Морський

Style no. 610089
Розмір 6-8-10-12-14

TRAINING PANTS
ARGENTINA
•
•
•
•

100% поліестер
Тонкі штанини із застібками на блискавці
З еластичними литками
Ідеальні для тренувань

PANTS
ARGENTINA

Style no. 610024

Розмір XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

• 100% поліестер
• Із застібкою-блискавкою в нижній частині ноги
• Ідеальні для тренувань

Style no. 610025
Розмір 6-8-10-12-14

Style no. 620025
Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style no. 620026
Розмір 6-8-10-12-14
Чорний

Морський

Чорний

Морський
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ALL-WEATHER JACKET
ARGENTINA
•
•
•
•
•

COACH JACKET
SPAIN

Верх – 100% нейлон
Підкладка – 100% поліестер-сітка
Вентиляція в задній частині
Еластичний низ і рукава
Вітро- і водонепроникна

• Зовнішній матеріал зі 100% нейлону
облицьований поліестером
• Комір з мікрофлісовою підкладкою для оптимального комфорту
• Кишені і поперекова частина куртки з мікрофлісовою підкладкою
• Блискавка YKK з двома бігунками
• Штормові манжети

Style no. 610048
Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style no. 610078

Розмір 8-10-12-14

Style no. 610077

Style no. 610049

Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL
Розмір 12-14

Чорний
Чорний

TRAININGSWEAT
ARGENTINA
•
•
•
•

WINDBREAKER
ARGENTINA

100% мікрополіестер – 140 г/м2
Еластичний низ і рукава
Швидко сохне і відводить вологу
Ідеальна для тренувань

•
•
•
•

100% поліестер
Еластичний низ і рукава
Ідеальна для тренувань
Вітро- і водостійка

Style no. 610046

Style no. 610030

Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Розмір 6-8-10-12-14

Розмір 6-8-10-12-14

Style no. 610047

Style no. 610031

Чорний
Чорний
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PLAYER SHIRT
PISA
•
•
•
•

100% мікрополіестер – 140 г/м2
Ігрова футболка, що дихає
Швидко сохне і відводить вологу
Трикутний виріз горловини

Style no. 600057
Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style no. 600056
Розмір 6-8-10-12-14

Білий / синій

PLAYER SHORTS
PISA
• 100% мікрополіестер – 140 г/м2
• Швидко сохнуть і відводять вологу
• Без внутрішніх підтрусників

Style no. 600059

Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style no. 600058

Чорний

Червоний

Морський

Чорний Білий Морський Синій Блакитний Зелений Жовтий Червоний

Синій

Зелений

Чорний Білий Морський Синій Зелений Жовтий Червоний

Розмір 6-8-10-12-14

Білий

Чорний

Білий

Чорний

FOOTBALL SOCKS CLUB

FOOTBALL SOCKS ELITE

SPORTS SOCKS STRIPED

FOOTBALL SOCKS WOOL

• Нога виготовлена з 95% нейлону і 5% еластану
• Стопа виготовлена з 85% бавовни і 15% нейлону
• Міцні і зручні

• 95% нейлон і 5% еластан
• Додаткова підтримка на стопі
• Додаткова підтримка навколо щиколотки, що
більш надійно утримує щитки на місці

• М’які і міцні спортивні шкарпетки
• 43% бавовна, 27% поліпропілен, 25%
поліестер і 5% еластан

• Зручні шкарпетки з вовною
• Зберігають ноги у теплі в холодну погоду
• 34% вовна, 34% акрил, 18% нейлон, 7% лайкра,
7% еластан

Style no. 650031

Розмір коротких 28-31, 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

Style no. 650027

Розмір 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Розмір 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Style no. 650041
Style no. 650045

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

Style no. 650050

Розмір 28-32, 33-36, 37-41, 42-47
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Блакитний

Світло-червоний

GOALKEEPER SHIRT MONACO
•
•
•
•
•
•

100% поліестер
Комір і рукава з подвійним швом
Спеціальні вставки збоку для збільшення еластичності
Система управління відведенням вологи
Швидко сохне, дихає і легка
Зручна і міцна

Style no. 600065 Розмір S-M-L-XL-XXL
Style no. 600064 Розмір 6/8-10/12-14/16

Блакитний

Світло-червоний

GOALKEEPER SHORTS
MONACO
•
•
•
•
•
•

100% поліестер
Вузькі і довгі
Система управління відведенням вологи
Швидко сохнуть, дихають і легкі
Зручні і міцні
З внутрішніми підтрусниками

Style no. 600067 Розмір S-M-L-XL-XXL
Style no. 600066 Розмір 6-8-10-12-14

Бірюзовий

Жовтий

GOALKEEPER SHIRT ARGENTINA
•
•
•
•

100% мікрополіестер – 140 г/м2
Воротарська футболка, що дихає
Швидко сохне і відводить вологу
Комір і рукава з резинкою

Style no. 600034 Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style no. 600035 Розмір 6-8-10-12-14

Блакитний

Чорний

Світло-червоний

FOOTBALL SOCKS
CLUB V20

GOALKEEPER SHORTS
ARGENTINA

• 85% поліестер, 10% спандекс і 5% еластан
• Гнучка конструкція для комфорту і зручності
• Сітчаста в’язка для додаткової вентиляції і
відведення вологи
• Еластична вставка для чудової посадки і комфорту

•
•
•
•

Style no. 650051

Розмір 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Для футболу
100% поліестер
Дуже міцні і якісні
Набивка на стегнах

Style no. 600036 Розмір S-M-L-XL-XXL
Style no. 600037 Розмір 6-8-10-12-14
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Білий

Чорний

SHIRT S/S BASELAYER
•
•
•
•
•
•

Підтримка теплового режиму і легка компресія
Еластичний стрейч 4-Way забезпечує більшу мобільність і комфорт
4-голкові плоскі шви для додаткового комфорту
Антибактеріальна обробка гарантує одяг без запаху
87% перероблений поліестер / 13% еластан
Кількість переробленого пластику, що використовується для виготовлення однієї
футболки Baselayer S/S, є еквівалентом 8 пластикових пляшок об’ємом 0,5 л

Style no. 660001 Розмір S-M-L-XL-XXL

BASELAYER

– ФУНКЦІОНАЛЬНА СПОРТИВНА НАТІЛЬНА
БІЛИЗНА З ЛЕГКОЮ КОМПРЕСІЄЮ

TIGHTS PANTS BASELAYER
Підтримка теплового режиму і легка компресія
Еластичний стрейч 4-Way забезпечує більшу мобільність і комфорт
4-голкові плоскі шви для додаткового комфорту
Антибактеріальна обробка
74% перероблений поліестер / 26% еластан
Кількість переробленого пластику, що використовується
для виготовлення однієї пари термоштанів Baselayer, є
еквівалентом 11 пластикових пляшок об’ємом 0,5 л

Ми представляємо нашу нову лінійку спортивної натільної білизни,
Baselayer, із переробленого поліестеру, що забезпечує тепловий режим і легку
компресію, рухливість і комфорт під час тренувань та занять спортом.

•
•
•
•
•
•

Усі моделі в лінійці Baselayer виготовлені з поліестеру Repreve®, типу пряжі,
виготовленої з перероблених пластикових пляшок. Трикотажна тканина,
виготовлена із переробленого поліестеру, повітропроникна, швидко сохне і
має антибактеріальну обробку, щоб одяг був без запаху.

Style no. 660010 Розмір S-M-L-XL-XXL
Style no. 660009 Розмір 8-10-12-14
Чорний
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Білий

Чорний

Червоний

Жовтий

Зелений

Синій

Морський

SHIRTS L/S BASELAYER
•
•
•
•
•
•

Підтримка теплового режиму і легка компресія
Style no. 660003 Розмір S-M-L-XL-XXL
Антибактеріальна обробка гарантує одяг без запаху
Style no. 660002 Розмір 10/12-14/16
4-голкові плоскі шви для додаткового комфорту
Еластичний стрейч 4-Way забезпечує більшу мобільність і комфорт
87% перероблений поліестер / 13% еластан
Кількість переробленого пластику, що використовується для виготовлення
однієї футболки Baselayer L/S, є еквівалентом 10 пластикових пляшок об’ємом 0,5 л

Чорний
Білий

6402W COMPRESSION
SHORTS WOMEN
Білий

Чорний

Червоний

Зелений

Синій

Морський

TIGHTS SHORT BASELAYER
•
•
•
•
•
•

Підтримка теплового режиму і легка компресія
Style no. 660007 Розмір S-M-L-XL-XXL
Антибактеріальна обробка гарантує одяг без запаху
Style no. 660006 Розмір 8-10-12-14 (доступний тільки у чорному)
4-голкові плоскі шви для додаткового комфорту
Еластичний стрейч 4-Way забезпечує більшу мобільність і комфорт
74% перероблений поліестер / 26% еластан
Кількість переробленого пластику, що використовується для виготовлення
однієї пари термошортів Baselayer, є еквівалентом 6 пластикових пляшок об’ємом 0,5 л

• Виготовлені з 80% поліаміду і 20% спандексу
• Еластичний стрейч 4-Way забезпечує більшу мобільність і комфорт
• Плоский шов робить термошорти дуже зручними в носінні

Style no. 710007 Розмір S, M, L, XL
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СУДДІВСЬКА УНІФОРМА
Ми представляємо нову лінійку одягу з суддівською уніформою. В одязі
для арбітрів SELECT особлива увага приділяється руху і комфорту з
використанням таких практичних деталей, як дві нагрудні кишені, окрема
кишеня для письмового приладдя і внутрішня кишеня шортів для ключів.
Суддівська уніформа була розроблена і випробувана арбітрами, і вона
виготовлена з повітропроникного та міцного матеріалу, що швидко сохне.
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Чорний

Жовтий / чорний

Чорний

Жовтий / чорний

REFEREE SHIRT S/S V21

REFEREE SHIRT L/S V21

• Футболка арбітра з двома нагрудними кишенями на липучці
• Окрема кишеня для письмового приладдя
• Сітчаста бокова вставка для вентиляції

• Футболка арбітра з довгим рукавом з двома нагрудними кишенями на липучці
• Окрема кишеня для письмового приладдя
• Сітчаста бокова вставка для вентиляції

Style no. 680001 Розмір XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL

Style no. 680002 Розмір XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL

Чорний

Яскраво-жовтий

Чорний

REFEREE SHORTS V21

FOOTBALL SOCKS ELITE

• Шорти арбітра з двома бічними кишенями і двома задніми
кишенями на липучках, включаючи внутрішню кишеню для ключів
• Без внутрішніх підтрусників

• 95% нейлон і 5% еластан
• Додаткова підтримка на стопі
• Додаткова підтримка навколо щиколотки, що більш надійно
утримує щитки на місці

Style no. 680003 Розмір XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL

Style no. 650031 Розмір 37-41, 42-47
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HOODIE TORINO
• Тканина French Terry із 65%
бавовни і 35% поліестеру
• Кишеня кенгуру
• Рифлені манжети і нижній край
• Каптур на регульованих зав'язках-шнурках

Style no. 630020
Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style no. 630027
Розмір 6-8-10-12-14

Морський

Сірий

Чорний

ZIP HOODIE
TORINO
• Тканина French Terry із 65%
бавовни і 35% поліестеру
• Кишеня кенгуру
• Рифлені манжети і нижній край
• Каптур на регульованих зав'язках-шнурках

Style no. 630018

Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Чорний

Сірий

Синій

Морський

Червоний

ZIP HOODIE
TORINO
WOMEN
• Тканина French Terry із 65%
бавовни і 35% поліестеру
• Кишеня кенгуру
• Рифлені манжети і нижній край
• Каптур на регульованих зав'язках-шнурках

Style no. 630019
Розмір XS-S-M-L-XL

Чорний

Сірий

Морський
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Морський

Сірий

Морський

Чорний

Сірий

Чорний

SWEAT PANTS TORINO

SWEAT PANTS TORINO WOMEN

• Тканина French Terry із 65% бавовни і 35% поліестеру
• Косі бокові кишені
• Задня кишеня

•
•
•
•
•

Style no. 630021 Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Тканина French Terry із 65% бавовни і 35% поліестеру
Косі бокові кишені
Задня кишеня
Звичайна посадка
Еластична талія зі шнурком

Style no. 630022 Розмір XS-S-M-L-XL

Морський

Сірий

Чорний

Морський

Сірий

Чорний

SWEAT SHORTS TORINO

SWEAT SHORTS TORINO WOMEN

• Тканина French Terry із 65% бавовни і 35% поліестеру
• Косі бокові кишені
• Задня кишеня

•
•
•
•

Style no. 630023 Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Тканина French Terry із 65% бавовни і 35% поліестеру
Косі бокові кишені
Задня кишеня
Еластична талія зі шнурком

Style no. 630024 Розмір XS-S-M-L-XL
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POLO T-SHIRT
TORINO
• 60% бавовна піке
40% поліестер
• Класичне базове поло
• Рифлені деталі на рукавах
• Переконлива якість – 215 г/м2

Style no. 630017

Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Чорний

Сірий

Морський

Білий

Червоний

Синій

T-SHIRT TORINO
• Футболка з 60% бавовни і
40% поліестеру
• Хороша якість
• 165 г/м2

Style no. 630015

Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Чорний

Сірий

Морський

Білий

Червоний

Синій

T-SHIRT TORINO
WOMEN
• Футболка з 60% бавовни
і 40% поліестеру
• Жіноча посадка з V-подібним вирізом на шиї
• Хороша якість
• 165 г/м2

Style no. 630016
Розмір XS-S-M-L-XL

Чорний

Сірий

Морський

Білий

Червоний
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Чорний

•
•
•
•
•

PADDED VEST CHIEVO
• Зовнішній і внутрішній матеріал – 100%
блискучий поліестер
• Ребристі накладки
• Легка і зручна
• Еластична облямівка і рукава
• Дві бічні кишені з блискавками

Зовнішній і внутрішній матеріал – 100% поліестер
З каптуром і ребристими накладками
Легка і практична
Еластична облямівка і рукава
Дві бічні кишені з блискавками

Style no. 620042 Розмір XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

HAIRBAND

• 95% нейлон, 5% спандекс
• Силіконовий принт на долонях забезпечує
надійне зчеплення

• Тримає волосся на місці під час занять спортом
• 3 пов'язки в одній упаковці
• Кольори: чорний, лаймовозелений, помаранчевий
• Зроблена з 65% нейлону, 35%
еластану
• Один розмір
• Внутрішня сторона виконана із силікону для
запобігання зісковзуванню пов'язки з голови
• Невеликий логотип SELECT на зовнішній стороні

Style no. 650049 Розмір 4-5-6-7-8-9-10-11

Чорний

PADDED JACKET
TORINO

PLAYER GLOVES

Style no. 620010

NECK WARMER
• Два в одному: баф і шапка
• 100% мікрополіестер
• Зовні вишитий логотип
SELECT
• Еластичний шнурок для регулювання вирізу
під шию і перетворення бафа на шапку
• Швидко сохне

Style no. 650034

Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL

Style no. 650021 Чорний,
помаранчевий, лаймово-зелений

WRISTBAND PAIR 2 PCS
•
•
•
•

Для витирання поту
Виготовлені з 85% бавовни і 15% еластану
Поставляються в наборах по два
Розмір 8 × 10,5 см

Style no. 650048

T-SHIRT BASIC
SELECT V20
• 100% бавовна
• Хороша якість
• 140 г/м2

Style no. 630031

Розмір S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style no. 630030

Розмір 6/8-10/12-14/16

Чорний

KNITTED HAT

SANDALS SELECT

TOWEL MICROFIBER

• 95% акрил, 5% спандекс
• М'яка і зручна

• Виготовлені з м’якого матеріалу EVA
• Підошва зроблена із EVA з гумою

• М'який і зручний рушник, що швидко сохне
• 80% мікрофібра, поліестер, 20% поліамід
• Розмір 150 × 85 см

Style no. 650012 Один розмір

Style no. 860049
Розмір 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47

Style no. 870023
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Таблиця розмірів (всі розміри в сантиметрах)
ЧОЛОВІЧІ РОЗМІРИ

Вимірювання зазначені як порада. Завжди приміряйте товар, щоб переконатися, що розмір є правильним.

XS

S

M

L

XL

XXL

A

Груди

92

96

100

104

108

110

XXXL
116

B

Талія

77

82

87

92

97

102

107

С

Стегна

94

98

102

106

112

116

120

D

По шву

81

83

85

87

89

91

93

E

Зріст

172/174

176/178

180/182

184/186

188/190

192/194

196/198

A
ЖІНОЧІ РОЗМІРИ

XS

S

M

L

XL

XXL

A

Груди

84

88

92

96

100

104

B

Талія

68

72

76

80

84

88

С

Стегна

96

100

104

108

112

116

D

По шву

E

Зріст

A

Груди

B

78

80

82

84

86

88

158/162

162/166

166/170

170/174

174/178

178/180

6 років

8 років

10 років

12 років

14 років

58/60

64/66

69/71

75/77

84/86

Талія

56/58

58/60

61/63

66/68

69/71

С

Стегна

64/66

68/70

75/77

81/83

89/91

D

По шву

52/54

58/60

64/66

70/72

77/79

E

Зріст

116/122

122/128

140/146

146/152

164/170

ДИТЯЧІ РОЗМІРИ

BASELAYER

Дитячі розміри

A Shirt S/S Baselayer
A Shirts L/S Baselayer

B Tights short Baselayer

B Tights pants Baselayer

B 6402W Compression shorts women

10/12 р. (71-78)
14/16 р. (80-86)
8 р. (53-54)
10 р. (55-56)
12 р. (57-58)
14 р. (59-60)
8 р. (54-58)
10 р. (58-62)
12 р. (62-66)
14 р. (66-70)

B

C

S

M

L

XL

XXL

89-94

96-102

104-109

111-119

121-130

89-94

96-102

104-109

111-119

121-130

70-82

82-88

88-94

94-100

100-106

70-82

82-88

88-94

94-100

100-106

64-71

71-78

78-86

86-94

D

E

MONACO

ARGENTINA / SPAIN

ФУТБОЛКИ

ДІТИ І ДОРОСЛІ

ДІТИ І ДОРОСЛІ ЧОЛОВІКИ

ДОРОСЛІ ЖІНКИ

PLAYER SHIRT S/S ARGENTINA

PLAYER SHIRT MONACO

PLAYER SHIRT S/S ARGENTINA WOMAN
TECHNICAL POLO
MONACO
PLAYER SHIRT S/S ARGENTINA STRIPED

ШОРТИ

PLAYER SHIRT L/S ARGENTINA

ТРЕНУВАЛЬНІ ШТАНИ

ТРЕНУВАЛЬНІ КОФТИ / КУРТКИ

PLAYER SHORTS MONACO

PLAYER SHORTS ARGENTINA

PLAYER SHORTS ARGENTINA WOMAN

ВОРОТАРСЬКИЙ ОДЯГ

TRAINING
SWEAT
1/2 ZIP
ARGENTINA

TRAINING SWEAT
MONACO
ZIP HOODIE
MONACO

TRAINING
SWEAT
ARGENTINA

ZIP JACKET
MONACO

ZIP JACKET
ARGENTINA

GOALKEEPER SHIRT ARGENTINA

GOALKEEPER SHORTS ARGENTINA

HANDBALL
PANTS
MONACO

PANTS
MONACO

TRAINING PANTS
MONACO

BERMUDASHORTS
MONACO

PANTS ARGENTINA

TRAINING PANTS
ARGENTINA

TRAINING
KNICKERS
ARGENTINA

TRAINING
KNICKERS
SPAIN

КУРТКИ

GOALKEEPER SHIRT MONACO

TRAINING JACKET
MONACO

ALL-WEATHER JACKET
MONACO

FUNCTIONAL JACKET
MONACO

COACH JACKET
SPAIN

WINDBREAKER
ARGENTINA

ALL-WEATHER JACKET
ARGENTINA

GOALKEEPER SHORTS MONACO

PISA

BASELAYER

ДІТИ І ДОРОСЛІ ЧОЛОВІКИ

ДІТИ І ДОРОСЛІ

TORINO

ФУТБОЛКИ

ДОРОСЛІ ЧОЛОВІКИ

ДОРОСЛІ ЖІНКИ

T-SHIRT TORINO
SHIRT S/S BASELAYER

PLAYER SHIRTS S/S PISA

T-SHIRT TORINO WOMAN

ШОРТИ

POLO T-SHIRT TORINO

TIGHTS SHORT BASELAYER

ПОВСЯКДЕННИЙ ОДЯГ

NECK WARMER

SWEAT SHORTS TORINO

SWEAT SHORTS TORINO WOMAN

ZIP HOODIE
TORINO

HÆTTETRØJE M. LYNLÅS
TORINO WOMAN

HOODIE
TORINO

SHIRT L/S BASELAYER

PADDED VEST CHIEVO

KNITTED HAT

ТРИКО / ШТАНИ

PADDED JACKET TORINO

ЛОНГСЛІВИ / ТОЛСТОВКИ

PLAYER SHORTS PISA

TIGHTS PANTS BASELAYER

SWEAT PANTS TORINO

SWEAT PANTS TORINO WOMAN

СУДДІВСЬКА УНІФОРМА
T-SHIRT BASIC
SELECT

PLAYER GLOVES

REFEREE SHIRT S/S

REFEREE SHIRT L/S

REFEREE SHORTS

ВОРОТАРСЬКІ РУКАВИЦІ

АНАТОМІЧНИЙ
ВИТВІР МИСТЕЦТВА

4

Завдяки системі Anatomical Fit рукавиці були розроблені з легким вигином відповідно до
природного положення стиснутої руки. У такий спосіб забезпечується комфорт,
гнучкість і рух рукавиці в такт зі швидкістю пальців.
Топова модель 88 PRO GRIP має еластичну вставку між вказівним і великим пальцями
для оптимальної свободи руху. Тильна сторона руки складається з тисненого м'якого
латексу з набивкою на глибину 3 мм у поєднанні з гумовим візерунком, нанесеним
методом підведення тепла, що робить рукавичку м'якішою і гнучкішою, ніж раніше.
Широкий ремінь на зап’ясті забезпечує відчуття підтримки і безпеки в ньому.

2

Найголовніше з усього, звісно ж, долоня. 3-мм латекс Adhesion Plus гарантує ідеальне
зчеплення за будь-яких погодних умов.
Крій рукавиць Negative також виготовлений з латексу, щоб забезпечити постійний
контакт латексу між рукою і м’ячем. М'який внутрішній матеріал забезпечує
оптимальний комфорт, підвищує гнучкість рукавиці і забезпечує мінімальне поглинання
води під час гри у вологу погоду.

1

2

АЕРОПРЕН
ДЛЯ
ВЕНТИЛЯЦІЇ

ЕЛАСТИЧНА
ВСТАВКА

3

4

ЛАТЕКС
ADHESION PLUS

ПІДВЕДЕНИЙ
ТЕПЛОМ
ГУМОВИЙ
ВІЗЕРУНОК

3

1

5
5
ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ СВОЇ РУКАВИЦІ
На всіх рукавицях в нашому асортименті ми звільнили
місце для друку імені на широкому латексному ремінці.
Зверніться до місцевого дистриб’ютора для отримання
деталей.

Типи крою

Крій Negative
Популярний вид крою рукавиць, що схожий на
Flat. Цей стиль крою також має клини між
долонею і тильною стороною руки. Кутові
з’єднання рукавиць 88 також виготовлені з
латексу, що забезпечує постійний контакт
латексу між рукавицею і м’ячем. Рукавиці з
кроєм Negative щільно сидять на руці, тож
пальці утримуються на місці, що забезпечує
оптимальний контакт з м’ячем при ловлі. Це
найпоширеніший крій серед професіоналів.

Крій Hyla
Включає в себе найкращі якості кроїв Roll і Flat.
Латекс, обгорнений навколо окремих пальців,
для щільного прилягання у поєднанні з прямою
долонею надає пальцям підвищений комфорт і
повітропроникність. Ця унікальна комбінація
забезпечує
голкіперу
відмінну
посадку
обгорнених пальців, поєднану з гнучкістю крою
Flat.

Крій Flat
Традиційний крій рукавиць з конструкцією
прямої долоні забезпечує більшу площу
контакту і робить рукавиці більш гнучкими. Цей
тип крою рукавиць забезпечує більший рівень
свободи, ніж інші типи з більшою кількістю
місця для пальців. Крій Flat є найпопулярнішим
кроєм, що використовується для рукавичок із
захистом пальців.

Технології латексу

Латекс Super Soft
Дуже м’який і міцний латекс, що використовується для професійних матчевих рукавиць. Гарантує
хороше зчеплення і оптимальний контакт з м’ячем. Чудовий варіант для будь-яких погодних умов.

Punch Zone
З неслизького матеріалу для збільшення сили
удару і зменшення обертального ефекту м’яча.

Латекс Flexion
Міцний латекс розроблений для рукавиць для
юнаків. Для будь-яких погодних умов.
Латекс New Basic
Міцний латекс з фантастичним зчепленням за
будь-яких погодних умов, що робить його
придатним як для тренувань, так і для матчів.
Латекс New Softy
М'який і міцний латекс – для будь-яких
погодних умов. Наполегливо рекомендується
попередньо змочити для найкращого зчеплення.
Латекс Dura Grip
М’який і міцний латекс для будь-яких погодних
умов. Має тривалий термін служби і придатний
як для тренувань, так і для матчів.

Латекс Ultra Pro
М’який і зносостійкий латекс, що був спеціально
розроблений для наших найкращих рукавиць для
молоді, що поєднує міцність з фантастичним
зчепленням. Для будь-яких погодних умов.
Латекс Nova Grip
Латекс найвищої якості. Ідеально придатний для
професійних рукавиць. Забезпечує хороше зчеплення як у суху, так і у вологу погоду, порівняно з
іншими видами латексу.
Латекс Elite Soft
Високоякісний латекс з хорошим зчепленням у будьяку погоду і чудовим контактом з м'ячем.

Латекс Dura Pro
Міцний і довговічний латекс, особливо придатний для використання на штучному газоні.

Технології в рукавицях

Elite Super Soft
Високоякісний латекс для професійних матчів.
Рукавиця має ідеальне зчеплення за будь-якої
погоди.

Anatomic Fit System
Забезпечує правильну посадку, оскільки рукавиця
розроблена відповідно до природного положення
стиснутої руки.

Широке зап'ястя
Дуже широкий ремінь на зап’ясті для
поліпшення підтримки і комфорту.
Комфорт
Сітка на внутрішній стороні пальців для
забезпечення хорошої циркуляції повітря.
Гнучкість
Залитий під тиском пластик у вигляді павутини
для відчуття легкості і підвищеної гнучкості.

Захист
Незнімний захист
Для зміцнення і захисту пальців.
Латекс на кінчиках пальців
Для стійкості і захисту від ударів.

Розмір рукавиці
Виміряйте довжину руки, як показано, і
знайдіть рекомендовані розміри в таблиці
нижче.

РОЗМІР
0
1
2
3
4
5
6
7
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12

ДОВЖИНА РУКИ
13 см
13,5 см
14 см
15 см
15,5 см
16 см
16,5 см
17 см
18 см
18,5 см
19 см
19,5 см
20 см
20,5 см
21 см
21,5 см
22 см
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123

ЕЛІТ

03 YOUTH



04 KIDS PROTECTION

ГНУЧКІСТЬ



22 FLEXI GRIP

ВЕНТИЛЯЦІЯ

33 FUTSAL

ЗАП'ЯСТЯ

33 ALLROUND



34 PROTECTION

ПОСАДКА






Латекс на кінчиках пальців для стійкості і захисту від ударів

PUNCH ZONE

88 KIDS

Гумові смуги на пальцях для стійкості і захисту від ударів













Незнімні суппорти для укріплення і захисту пальців

ЗАХИСТ



55 EXTRA FORCE





56 WINTHER

Крій Hyla



78 PROTECTION





77 SUPER GRIP

Крій Flat

88 PRO GRIP

КРІЙ

90 FLEXI PRO

93 ELITE

Крій Negative

ТРЕНУВАЛЬНІ

ТРЕНУВАЛЬНІ / МАТЧЕВІ






















Для комфорту та підвищеної сили і точності





























Anatomical Fit System для забезпечення правильної посадки,
оскільки рукавиця розроблена відповідно до природного
положення стиснутої руки





























Еластичний ремінь для щільного і надійного припасування













































Дуже широкий латексний ремінь для поліпшеної підтримки і
комфорту




Сітка на внутрішній стороні пальців для забезпечення хорошої
циркуляції повітря
Залитий під тиском пластик у вигляді павутини для відчуття
легкості і підвищеної гнучкості









Кінчики пальців обрізані, щоб забезпечити оптимальний
контроль м’яча при введенні його у гру

ВЕЛИКИЙ ПАЛЕЦЬ

Обгорнутий від долоні до тильної сторони руки, щоб максимізувати площу ловлі

УТЕПЛЕННЯ

Флісова і неопренова підкладка для додаткового утеплення









124 ВОРОТАРСЬКІ РУКАВИЦІ

ЕЛІТ

ЕЛІТ

КРІЙ FLAT

КРІЙ HYLA

93 ELITE V21

93 ELITE

•
•
•
•
•

•

•
•

3-мм латекс Adhesion Plus для ідеального
зчеплення в будь-яку погоду
Обгорнуті від долоні до тильної сторони, щоб
максимізувати площу ловлі
Кінчики пальців з укріплюючими гелевими
лініями для оптимального захисту
Punch Zone для комфорту та підвищеної сили і
точності передач
Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
Тонкий латексний шар усередині рукавиці
забезпечує ідеальне і міцне припасування та
чудову амортизацію ударів
Еластичний ремінь для щільного і надійного припасування
Еластична вставка і асиметричне зап’ястя для
зручного одягання рукавиці

• 4-мм латекс Elite Soft для хорошого
зчеплення і чудового контакту з м’ячем
• Гумові лінії на пальцях для забезпечення підтримки і захисту від ударів – обгорнуті від долоні до
тильної сторони, щоб максимізувати площу ловлі
• Punch Zone для комфорту та підвищеної сили і
точності передач
• Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
• Аеропрен всередині для високого комфорту,
гнучкості і мінімального водопоглинання
• Широкий еластичний ремінь на зап'ясті
для хорошої підтримки і припасування

Style no. 500040
Розмір 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12

Style no. 500060

Розмір 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12

ЕЛІТ

ЕЛІТ

КРІЙ NEGATIVE

КРІЙ NEGATIVE

88 PRO GRIP V21

88 PRO GRIP V20

• 3-мм латекс Adhesion Plus для ідеального
зчеплення в будь-яку погоду
• Обгорнуті від долоні до тильної сторони, щоб
максимізувати площу ловлі
• Кінчики пальців з укріплюючими гелевими
лініями для оптимального захисту
• Punch Zone для комфорту та підвищеної сили і
точності передач
• Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
• Аеропрен всередині для високого комфорту,
гнучкості і мінімального водопоглинання
• Еластичний ремінь для щільного і надійного припасування
• Еластична вставка і асиметричне зап’ястя для
зручного одягання рукавиці

• 3-мм латекс Nova Grip для ідеального
зчеплення за будь-яких погодних умов
• Обгорнуті від долоні до тильної сторони, щоб
максимізувати площу ловлі
• Punch Zone для комфорту та підвищеної сили і
точності передач
• Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
• Аеропрен всередині для високого комфорту,
гнучкості і мінімального водопоглинання
• Еластичний ремінь з неопрену для щільного надійного припасування з додатковою нашивкою латексу для поліпшення зчеплення

Style no. 500058

Розмір 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12

Style no. 500053
Розмір 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12

ВОРОТАРСЬКІ РУКАВИЦІ 125

ЕЛІТ

ЕЛІТ

КРІЙ NEGATIVE

КРІЙ HYLA

90 FLEXI PRO V21

77 SUPER GRIP

•
•
•
•
•
•

•

3-мм латекс Professional Grip для ідеального
зчеплення у будь-яку погоду
Розширена нижня область долоні
Неопрен на тильній стороні долоні
забезпечує чудову гнучкість
Кінчики пальців з укріплюючими гелевими
лініями для оптимального захисту
Punch Zone для комфорту та підвищеної
сили і точності передач
Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
Еластична вставка і асиметричне зап’ястя для
зручного одягання рукавиці

Style no. 500059

Розмір 8-8½-9-9½-10-10½-11-12

ЕЛІТ

• 4-мм латекс Super Soft гарантує ідеальне
зчеплення за будь-яких погодних умов
• Латекс на кінчиках пальців для міцності і
захисту від ударів
• Punch Zone для комфорту та
підвищеної сили і точності передач
• Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
• Залитий під тиском пластик у вигляді павутини
для відчуття легкості і більшої гнучкості
• Широкий латексний ремінь підтримує
зап'ястя і забезпечує швидке, легке і
правильне припасування

Style no. 500042

Розмір 7-8-8½-9-9½-10-10½-11

ТРЕНУВАЛЬНІ /
МАТЧЕВІ

КРІЙ FLAT – ЗАХИСТ

КРІЙ FLAT

78 PROTECTION

56 WINTER

• 3-мм латекс Super Soft забезпечує хороше
зчеплення і довговічність
• Незнімні суппорти для укріплення і захисту
пальців
• Punch Zone для комфорту та підвищеної
сили і точності передач
• Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
• Залитий під тиском пластик у вигляді павутини
для відчуття легкості і більшої гнучкості
• Широкий латексний ремінь підтримує зап'ястя і
забезпечує швидке, легке і правильне припасування

• 3-мм сірий латекс Dura Pro особливо придатний
для використання на штучному газоні
• Підкладка з флісу і неопрену для
додаткового тепла
• Punch Zone для комфорту та
підвищеної сили і точності передач
• Сітка на внутрішній стороні пальців для
забезпечення хорошої циркуляції повітря
• Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
• Залитий під тиском пластик у вигляді павутини
для відчуття легкості і більшої гнучкості
• Широкий латексний ремінь підтримує
зап'ястя і забезпечує швидке, легке і
правильне припасування

Style no. 500043

Розмір 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12

126 ВОРОТАРСЬКІ РУКАВИЦІ
ТРЕНУВАЛЬНІ /
МАТЧЕВІ

ТРЕНУВАЛЬНІ

КРІЙ FLAT

КРІЙ FLAT – ЗАХИСТ

55 EXTRA FORCE

34 PROTECTION

•
•
•
•
•

•
•

3-мм латекс Dura Grip забезпечує хороше
зчеплення і довговічність
Латекс на кінчиках пальців для міцності і
захисту від ударів
Punch Zone для комфорту та
підвищеної сили і точності передач
Сітка на внутрішній стороні пальців для
забезпечення хорошої циркуляції повітря
Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
Залитий під тиском пластик у вигляді павутини
для відчуття легкості і більшої гнучкості
Широкий латексний ремінь підтримує зап'ястя і
забезпечує швидке, легке і правильне припасування

• 3-мм латекс Dura Grip забезпечує
хороше зчеплення і довговічність
• Незнімні суппорти для укріплення і
захисту пальців
• Punch Zone для комфорту та
підвищеної сили і точності передач
• Сітка на внутрішній стороні пальців для
забезпечення хорошої циркуляції повітря
• Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
• Широкий латексний ремінь підтримує
зап'ястя і забезпечує швидке, легке і
правильне припасування

Style no. 500044
Розмір 7-8-8½-9-9½-10-10½-11

ТРЕНУВАЛЬНІ

ТРЕНУВАЛЬНІ /
МАТЧЕВІ

КРІЙ NEGATIVE

ДИТЯЧІ – КРІЙ FLAT

33 ALLROUND V21

88 KIDS V21

• 3-мм латекс New Basic забезпечує
хороше зчеплення і довговічність
• Тиснений латекс на тильній стороні руки
забезпечує стабільність і гнучкість
• Punch Zone для комфорту та
підвищеної сили і точності передач
• Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
• Сітка на внутрішній стороні пальців для
забезпечення хорошої циркуляції повітря
• Широкий латексний ремінь підтримує зап'ястя і
забезпечує швидке, легке і правильне
припасування

• 3-мм латекс Ultra Pro для ідеального
зчеплення в будь-яку погоду
• Тиснений латекс на тильній стороні
руки забезпечує захист і гнучкість
• Punch Zone для комфорту та
підвищеної сили і точності передач
• Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
• Напівеластичний і дуже широкий ремінь на зап'ястя для поліпшеної підтримки і комфорту

Style no. 500057

Розмір 5-6-7-8-8½-9-9½-10-11

ВОРОТАРСЬКІ РУКАВИЦІ 127
ТРЕНУВАЛЬНІ /
МАТЧЕВІ

ТРЕНУВАЛЬНІ

ДИТЯЧІ – КРІЙ FLAT

ДИТЯЧІ – КРІЙ FLAT

88 KIDS V20

04 KIDS PROTECTION

•
•
•
•

•

3-мм латекс Ultra Pro для ідеального
зчеплення в будь-яку погоду
Латекс на кінчиках пальців для міцності і
захисту від ударів
Punch Zone для комфорту та
підвищеної сили і точності передач
Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
Напівеластичний і дуже широкий ремінь на зап’ястя

Style no. 500054

• 3-мм латекс New Basic забезпечує хороше
зчеплення і довговічність
• Незнімні суппорти для укріплення і
захисту пальців
• Punch Zone для комфорту та підвищеної
сили і точності передач
• Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
• Дуже широкий ремінь на зап’ястя для поліпшеної
підтримки і комфорту

Розмір 3-4-5-6-7

Style no. 500050

ТРЕНУВАЛЬНІ

ТРЕНУВАЛЬНІ

ДИТЯЧІ – КРІЙ FLAT

КРІЙ NEGATIVE

03 YOUTH V21

33 FUTSAL LIGA

• 3-мм латекс Flexion для ідеального
зчеплення в будь-яку погоду
• Тиснений EVA на тильній стороні руки
забезпечує стабільність і гнучкість
• Punch Zone для комфорту та
підвищеної сили і точності передач
• Сітка на внутрішній стороні пальців для
забезпечення хорошої циркуляції повітря
• Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
• Дуже широкий ремінь на зап’ястя для поліпшеної
підтримки і комфорту

• 3-мм латекс New Basic забезпечує хороше
зчеплення і довговічність
• Punch Zone для комфорту та підвищеної
сили і точності передач
• Система Anatomical Fit забезпечує правильну
посадку, оскільки рукавиці розроблені відповідно
до природного положення стиснутої руки
• Кінчики пальців обрізані для того, щоб забезпечити
оптимальний контроль м’яча
• Широкий латексний ремінь підтримує зап'ястя і
забезпечує швидке, легке і правильне припасування

Style no. 500056
Розмір 0-1-2-3-4-5-6

Розмір 0-1-2-3-4-5-6-7

Style no. 500051

Розмір 5-6-7-8-9-10-11

ЩИТКИ

130 ЩИТКИ

SHIN GUARDS HIGH SAFE V20

SHIN GUARDS STANDARD V20

• Класичні щитки
• Гнучкі з міцними поліпропіленовими вставками,
що забезпечують ефективний захист
• Додатковий захист щиколотки і застібка на липучці

• Легкі щитки з корпусом і EVA піною
• Дві застібки на липучці забезпечують ідеальне припасування

Style no. 850018 Розмір S, M, L

Style no. 850017 Розмір XXS, XS, S, M, L

SHIN GUARD SUPER SAFE V20
• Легкі щитки, що легко знімати і надягати
• Рукава з кишенями для фіксації захисних пластин на місці

Style no. 850019 Розмір XS, S, M, L

SHINGUARD HOLDER
• Розумний і простий аксесуар,
що є альтернативою скотчу
• Допомагає утримувати щитки на місці

Style no. 800051 Один розмір

СПОРТИВНІ
БАНДАЖІ

ЗАХИСТ
БЕЗ
КОМПРОМІСІВ

МАЙБУТНЄ КОМПРЕСІЙНИХ
БАНДАЖІВ

ЗОВН
І

Спортивні бандажі PROFCARE охоплюють усі потреби як елітних
спортсменів, так і людей, що займаються фітнесом.
Лінійка еластичних і базових бандажів застосовується для підтримки
при незначних травмах, а широкий асортимент неопренових бандажів допомагає запобігти травмам, маючи потрібну кількість тепла і
підтримки, а також полегшує біль, спричинений старими травмами.

Видиме зелене маркування зовні для
правильного розміщення силіконового
візерунка всередині.

Наші неопренові бандажі мають простий і функціональний дизайн
чудової якості. Спеціально сконструйована форма миттєво
адаптується до анатомії тіла, і в цю серію входять продукти, що
можна використовувати по всьому тілу, включаючи щиколотку,
литку, коліно, стегно, пах, лікоть і плече. Неопренові бандажі
PROFCARE використовуються великою кількістю гандболістів і
клубів, що грають на найвищому міжнародному рівні.

ВСЕРЕ

Д

И
Н

І

Також до цієї категорії була розроблена і додана інноваційна серія
бандажів з кінезіологічним ефектом і компресією. Кілька гравців у
світі гандболу вже використовують компресійні бандажі
PROFCARE, а низка інших професійних спортсменів у таких видах
спорту, як бадмінтон, баскетбол, теніс і гольф знаходить переваги в
наших інноваціях.
Силіконовий візерунок «Grippy» всередині, що надає їм кінезіологічний ефект.
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6650 COMPRESSION ELBOW
SUPPORT HANDBALL

6651 COMPRESSION ELBOW
SUPPORT HANDBALL YOUTH

• Зроблений з 82% поліаміду і 18% спандексу
• 3 амортизуючі накладки EVA із зовнішнім матеріалом
Armortec забезпечують оптимальний захист і свободу
руху
• Стрейч 4-way для мобільності і комфорту
• Поліпшує кровообіг, що приводить до отримання додаткової енергії у руці і легшого відновлення
• Чіпкий силіконовий візерунок на внутрішній частині має
кінезіологічний ефект

• Зроблений з 82% поліаміду і 18% спандексу
• Легкий з амортизуючою подушкою Hyper Foam
із зовнішнім матеріалом Armortec для оптимального
захисту і свободи руху
• Чіпкий силіконовий візерунок на внутрішній частині має
кінезіологічний ефект. Поліпшує кровообіг, що приводить
до отримання додаткової енергії у руці і легшого відновлення
• Стрейч 4-way для мобільності і комфорту

Style no. 710014 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

Style no. 710015 Розмір S/M, L/XL

6407 COMPRESSION SHORTS

6350 COMPRESSION THIGH

• Зроблені з 82% поліаміду і 18% спандексу
• Чіпкий силіконовий візерунок на внутрішній частині має
кінезіологічний ефект. Поліпшують кровообіг, що приводить
до отримання додаткової енергії і легшого відновлення
• Стрейч 4-way для мобільності і комфорту

• Зроблений з 82% поліаміду і 18% спандексу
• Чіпкий силіконовий візерунок на внутрішній частині має
кінезіологічний ефект
• Поліпшує кровообіг для отримання додаткової енергії
у стегні і легшого відновлення
• Стрейч 4-way для мобільності і комфорту

Style no. 710011 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

Style no. 710004 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

6610 COMPRESSION SLEEVE
• Зроблений з 82% поліаміду і 18%
спандексу
• Чіпкий силіконовий візерунок на
внутрішній стороні рукава має
кінезіологічний ефект, що сприяє
поліпшенню кровообігу, що приводить
до збільшення кількості енергії в руці, і
легшого відновлення під час і після
тренувань та матчів

• Еластичний стрейч 4-way забезпечує
більшу мобільність і комфорт
• Практичний для гри у теплих залах, бо
піт не стікає по руці і, отже, не порушує
зчеплення з м’ячем у гандболі
• Поставляється у комплекті із двох штук

6252 COMPRESSION KNEE
SUPPORT
•
•
•
•

Зроблений з 82% поліаміду і 18% спандексу
Стрейч 4-way для мобільності і комфорту
Поліпшує кровообіг для додаткової енергії і легшого відновлення
Чіпкий силіконовий візерунок на внутрішній частині має
кінезіологічний ефект

Style no. 710003 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

Style no. 710013 Чорний
Style no. 710013 Білий
Style no. 710013 Червоний
Style no. 710013 Синій
Розмір XS, S, M, L, XL

6150 COMPRESSION CALF
SUPPORT
•
•
•
•
•

Зроблений з 82% поліаміду і 18% спандексу
Чіпкий силіконовий візерунок всередині має кінезіологічний ефект
Поліпшує кровообіг для додаткової енергії і легшого відновлення
Стрейч 4-way для мобільності і комфорту
Поставляється у комплекті із двох штук
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6603 ELBOW SUPPORT WITH
SPLINTS
• Пошитий із неопрену SBR товщиною 4 мм (основа) і 3 мм (згин)
• Запобігає травмам ліктя при гіперекстензії і зводить до
мінімуму ризик отримання травм в цілому
• Стиснення у потрібному місці легко регулюється за
допомогою обгортальних ременів

6702 WRIST SUPPORT
• Бандаж для підтримки зап’ястя з 1,5-мм неопрену SBR
• Забезпечує тепловий режим і підтримку. Він стабілізує і
забезпечує полегшення від болю, викликаного легким
розтягненням сухожилля і запаленням зв’язок руки або пахви

Style no. 700025 Один розмір

Style no. 700022 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

6600 ELBOW SUPPORT

6700 WRIST SUPPORT

6701 WRIST SUPPORT

6500 SHOULDER SUPPORT

• Задня частина налікотника з 4-мм неопрену SBR
забезпечує оптимальну теплоту, а передня з 1,5-мм
неопрену SBR забезпечує гнучкість суглобу
• Забезпечує тепловий режим і підтримку ліктя
• Придатний при розтягненні зв’язок і для мінімізації ризику
майбутніх травм

• Напульсник пошитий з 4-мм неопрену SBR з подвійною
застібкою на липучці, що забезпечує оптимальну підтримку,
а також тепловий режим і знімає напругу із зап'ястя
• Розміщення 3,8-см застібки на липучці ближче до зап'ястя
збільшує підтримку зв’язок і зменшує гнучкість
• Розміщення 2,5-см застібки на липучці ближче до
зап'ястя збільшує гнучкість і зменшує підтримку

• Виготовлений із 4-мм неопрену SBR з вбудованою шиною
• Бандаж забезпечує тепловий режим і компресію, а також
підтримує зап’ястя, коли воно сильно напружується
• Обирайте між варіантами для лівої і правої руки

• Бандаж для плеча з 4-мм неопрену SBR з оптимальним припасуванням
• Забезпечує тепло і полегшення болю навколо плечового суглоба
• Використовується при перевантаженні плеча або під час реабілітації

Style no. 700019 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

Style no. 700023 Розмір XS/S, M/L, XL/XXL

Style no. 700024 Лівий, Розмір XS/S, M/L, XL/XXL
Style no. 700039 Правий, Розмір XS/S, M/L, XL/XXL

Style no. 700018 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
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6400 THERMAL TROUSERS
• Термошорти виготовлені з 1,5-мм неопрену SBR
• Оптимальне припасування забезпечує тепловий режим
і підтримку, а також вони придатні для профілактики
проблем в області паху і різних м’язових ушкоджень
• Всі три варіанти термошортів є двосторонніми

Style no. 700014 Чорний / синій
Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

Style no. 700014 Чорний / червоний
Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

Style no. 700014 Чорний / білий
Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

6421 COMPRESSION SHORTS
WITH PADS
• Зроблені з 80% поліаміду і 20% спандексу
• Подушечки на боках, стегнах і куприку захищають від
ударів і падінь на тверду поверхню
• Еластичний стрейч 4-way забезпечує більшу мобільність і комфорт
• Завдяки плоским швам ці термошорти дуже зручно
носити

Style no. 710012 Розмір S, M, L, XL, XXL

6410 BACK SUPPORT
• Пояс для підтримки спини з 4-мм неопрену SBR
• Забезпечує тепловий режим, фіксацію і полегшення болю
м’язів спини та попереку

Style no. 700016 Розмір S, M, L, XL, XXL

6411 BACK SUPPORT WITH
SPLINTS

6401 THERMAL TROUSERS
WITH LYCRA

• Пояс для підтримки спини з 4-мм неопрену SBR
• Забезпечує тепловий режим, фіксацію і полегшення болю
м’язів спини та попереку
• Пояс поставляється зі знімними кісточками і ременями
для додаткової підтримки

• Виготовлені з 1,5-мм неопрену SBR і лайкри
• Оптимальна посадка забезпечує тепловий режим і підтримку
• Ці шорти чудово придатні для використання у приміщеннях

• Воротарські лосини з 1,5-мм неопрену SBR з оптимальним
припасуванням і спеціальними прокладками з EVA на
стегнах захищають від ударів або забиттів при падіннях
• Забезпечують тепловий режим і підтримку
• Мінімізують ризик пахових та інших м’язових травм

Style no. 700015 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

Style no. 700017 Розмір S, M, L, XL, XXL

Style no. 700045 Розмір S, M, L, XL, XXL

6420 GOALKEEPER PANTS
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6206 KNEE SUPPORT
VOLLEYBALL

6207 KNEE SUPPORT FOR
JUMPER’S KNEE

• Зручний і гнучкий наколінник з поліестеру і спандексу
• Зовнішня частина подушки виконана з міцного
термостійкого матеріалу, а амортизуюча піна EVA Hyper
захищає від ударів і забиттів при падіннях
• Задня частина з відкритим дизайном виключає появу
«гармошок» за коліном

•
•
•
•

Наколінник з 4-мм неопрену SBR
Оптимальне полегшення при хворобі Шляттера і коліні стрибуна
Також забезпечує тепловий режим і підтримку коліна
Задня сторона з перфорованого неопрену підвищує
гнучкість і повітропроникність

Style no. 700041 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

Style no. 700009 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

6205 KNEE SUPPORT WITH
LARGE PAD
• Зроблений з 4-мм неопрену SBR і 4-мм перфорованого неопрену
SBR, що підтримують суглоб і забезпечують тепловий режим
• Амортизаційна накладка EVA із зовнішнім матеріалом
Armortec захищає від ударів і забиттів
• Задня сторона виконана з перфорованого неопрену, що
підвищує гнучкість і повітропроникність

Style no. 700008 Розмір S, M, L, XL, XXL

6300 THIGH SUPPORT

6100 ANKLE SUPPORT

• Фіксатор гомілково-ступневого суглобу з 4-мм неопрену SBR
• Пов’язка на стегно з 4-мм неопрену SBR
• Забезпечує тепловий режим, підтримку, збільшує приплив крові • Забезпечує тепловий режим, підтримку і полегшення
болю у гомілково-ступневому суглобі
• Придатна після розтягнень і для реабілітації як
передньої, так і задньої поверхні стегна
Style
no. 700001
• Мінімізує ризик майбутніх травм
Розмір XS (35-37), S (37-39), M (39-41), L (41-43), XL (43-46)
Style no. 700013 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

6110 CALF SUPPORT
• Бандаж на литку з 1,5-мм (перед) і 4-мм (зад) неопрену SBR, що забезпечує прилив значної теплоти до литки, а також хорошу підтримку
• Покращує циркуляцію крові, що допомагає уникнути
розтягнень і перенапруження

Style no. 700002 Розмір S, M, L, XL, XXL
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6202 KNEE SUPPORT
HANDBALL UNISEX
• Armortec захищає від ударів і забиттів при падіннях
• Задня сторона виконана з перфорованого неопрену SBR,
що підвищує гнучкість і повітропроникність
• Забезпечує тепловий режим і підтримку коліна. Амортизаційна накладка EVA з міцним теплостійким зовнішнім матеріалом
• Наколінник з 4-мм неопрену SBR з анатомічною формою,
щоб забезпечити оптимальну посадку

Style no. 700005 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

6204 KNEE SUPPORT
WITH SIDE SPLINTS
•
•
•
•
•

4-мм неопрен SBR забезпечує тепловий режим і підтримку
Відкрита область біля коліна зменшує тиск на колінну чашечку
Метод загортання забезпечує хорошу індивідуальну підгонку
Чотири застібки на липучках забезпечують кращу підтримку
Алюмінієві пластини можуть бути трохи скориговані на
кінцях за допомогою згинання

Style no. 700040 Розмір XS/S, M/L, XL/XXL

6202W KNEE SUPPORT
HANDBALL WOMEN

6200 KNEE SUPPORT

• Наколінник з 4-мм неопрену SBR
• Забезпечує тепловий режим і підтримку коліна
• Із 4-мм неопрену SBR з анатомічною формою для чудової посадки • Задня сторона виконана з перфорованого неопрену,
• Задня сторона виконана з перфорованого неопрену SBR,
що підвищує гнучкість і повітропроникність
що підвищує гнучкість і повітропроникність
• Забезпечує тепловий режим і підтримку
Style no. 700003 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL
• Амортизаційна накладка EVA з міцним і теплостійким зовнішнім
матеріалом Armortec захищає від ударів і забиттів при падіннях

Style no. 700006 Розмір XS, S, M, L, XL

6201 KNEE SUPPORT
WITH HOLE
• Зроблений із 4-мм неопрену SBR
• Забезпечує тепловий режим і підтримку коліна
• Зад із перфорованого неопрену, що підвищує гнучкість і повітропроникність. Особливо придатний для спортсменів, які
повинні уникати прямого тиску на колінну чашечку
• Використовуючи цей наколінник, можна зменшити біль
в сухожиллях навколо колінної чашечки і запобігти
ушкодженню хряща на внутрішній стороні коліна

6291 COMPRESSIONS KNEE
SUPPORT HANDBALL YOUTH

6250 KNEE SUPPORT
HANDBALL UNISEX

6251W COMPRESSION KNEE
SUPPORT HANDBALL WOMEN

• Зроблений з 80% поліаміду і 20% спандексу
• Легкий бандаж зі стрейчу 4-way для мобільності і
комфорту
• Амортизуюча накладка EVA із зовнішнім матеріалом
Armortec для оптимального захисту
• Поставляється у комплекті із двох штук

• Зроблений з 80% поліаміду і 20% спандексу
• Легкий бандаж зі стрейчу 4-way для мобільності і
комфорту
• Амортизуюча накладка EVA із зовнішнім матеріалом
Armortec для оптимального захисту

• Зроблений з 80% поліаміду і 20% спандексу
• Легкий бандаж зі стрейчу 4-way для мобільності і комфорту
• Амортизуюча накладка EVA із зовнішнім матеріалом
Armortec для оптимального захисту

Style no. 700043 Розмір S, M, L, XL

Style no. 700010 Розмір XS, S, M, L, XL, XXL

Style no. 700011 Розмір XS, S, M, L, XL
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ELASTIC KNEE SUPPORT
W/PAD 2-PACK
• Для теплового режиму і підтримки
• Ідеально придатний для занять спортом і реабілітації
• Придатний при розтягненнях і мінімізує ризик
майбутніх травм
• Захищає від незначних травм при падіннях і подряпин

Style no. 700066 Розмір XS, S, M, L, XL

ELASTIC ELBOW SUPPORT
W/PADS 2-PACK
• Для теплового режиму і підтримки
• Ідеально придатний для занять спортом і реабілітації
• Придатний при розтягненнях і мінімізує ризик
майбутніх травм
• Захищає від незначних травм при падіннях і подряпин

Style no. 700068 Розмір XS, S, M, L, XL

ELASTIC KNEE SUPPORT
Забезпечує тепловий режим і підтримку
Ідеально придатний для занять спортом і реабілітації
Профілактика болючості навколо колінної чашечки
Придатний при розтягненнях і мінімізує ризик
майбутніх травм
• Щілина навколо колінної чашечки захищає від тиску
•
•
•
•

Style no. 700065 Розмір S, M, L, XL

ELASTIC KNEE SUPPORT
WITH HOLE FOR KNEE CAP
Для теплового режиму і підтримки
Ідеально придатний для занять спортом і реабілітації
Профілактика болючості навколо колінної чашечки
Придатний при розтягненнях і мінімізує ризик
майбутніх травм
• Щілина навколо колінної чашечки захищає від тиску
•
•
•
•

TENNIS ELBOW SUPPORT
• З подвійними точками тиску
• Послаблює перенавантаження м’язового вигину під ліктем
• Забезпечує концентрований тиск над м’язовим вигином і цим
послаблює сухожильний зв’язок м’язів передпліччя

Style no. 700047 Один розмір

Style no. 700064 Розмір S, M, L, XL

ELASTIC ELBOW SUPPORT

ELASTIC ANKLE SUPPORT

ELASTIC WRIST SUPPORT

• Для теплового режиму і підтримки
• Ідеально придатний для занять спортом і реабілітації
• Придатний при розтягненнях і мінімізує ризик
майбутніх травм

• Для теплового режиму і підтримки
• Ідеально придатний для занять спортом і реабілітації
• Придатний при розтягненнях і мінімізує ризик
майбутніх травм

•
•
•
•

Style no. 700067 Розмір S, M, L, XL

Style no. 700063 Розмір S, M, L, XL

Для полегшення навантаження на зап'ястя
Ідеально придатний для занять спортом і реабілітації
Придатний як для лівого, так і для правого зап'ястя
Ремінь на липучках дозволяє здійснювати регулювання для
досягнення бажаної підтримки

Style no. 700069 Розмір S/M, L/XL
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ANKLE SUPPORT 2-PARTS
•
•
•
•

Бандаж для гомілковостопного суглоба із двох частин з неопрену
Для запобігання розтягненям і нестабільності гомілковостопного суглоба
Забезпечує тепловий режим, підтримку і фіксацію гомілковостопного суглоба
Можна носити на обох ногах

ANKLE VELOCITY DONJOY

KNEE STRAP

ANKLE SUPPORT LACE-UP

• Ремінь на коліно з послаблюючою подушкою.
• Використовується при синдромі Шлаттера і коліні стрибуна

•
•
•
•
•
•

ACTIVE ANKLE T2

ACTIVE ANKLE T2

Donjoy – найкращий фіксатор щиколотки на ринку
• Найкращий захист у поєднанні з найкращою стійкістю з оптимальним
функціонуванням щиколотки
Як для лівої, так і для правої ноги
Ідеально придатний при травмах щиколотки і при їхньому лікуванні
Максимальний захист з винятковим контролем, оптимальним
припасуванням і дивовижним комфортом
• Розроблений з пресованою основою, що забезпечує оптимальну посадку для всіх форм стопи
•
•
•
•

Style no. 700049 Лівий, Розмір S, M, L
Style no. 700050 Правий, Розмір S, M, L

Забезпечує оптимальну підтримку та захист від розтягнення зв’язок
Швидка система шнурування для неймовірно простого надягання
Дизайн з відкритою п'ятою
Верхній еластичний ремінь для індивідуального припасування
М’яка підкладка для додаткового комфорту
Як для лівої, так і для правої ноги

• Найкращий захист у поєднанні з найкращою стійкістю з оптимальним
функціонуванням щиколотки

Таблиця розмірів (всі розміри в сантиметрах)
НЕОПРЕНОВІ БАНДАЖІ

3

Дитячі розміри

Вимірювання зазначені як порада. Завжди приміряйте товар, щоб переконатися, що розмір є правильним.

XS

S

M

L

XL

XXL

1 6600 Elbow support

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

32-34

1 6603 Elbow support with splints

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

32-34

2 6700 Wrist support

14-16

14-16

16-18

16-18

18-20

18-20

2 6701 Wrist support

14-16

14-16

16-18

16-18

18-20

18-20

2 6702 Wrist support

4

1
5

2

7

Один розмір

3 6500 Shoulder support

25-27

27-29

29-31

31-33

33-35

35-37

5 6400 Thermal trousers

61-69

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

5 6401 Thermal trousers with lycra

61-69

105-115

69-77

77-85

85-95

95-105

5 6421 Compression shorts with pads

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

5 6410 Back support

64-72

72-80

80-90

90-100

100-110

5 6411 Back support with splints

64-72

72-80

80-90

90-100

100-110

5 6420 Goalkeeper pants

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

6 6205 Knee support with large pad

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46
43-46

6 6202 Knee support handball UNISEX

31-33

33-35

35-37

37-40

40-43

6 6202W Knee support handball women

30-32

32-34

34-36

36-38

38-40

6 6204 Knee support with side splints

31-35

31-35

35-40

35-40

40-46

40-46

6 6200 Knee support

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 6201 Knee Support with hole

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 6207 Knee support for jumper’s knee

31-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 6206 Knee support VOLLEYBALL

29-33

33-36

36-39

39-42

42-45

45-48

7 6300 Thigh support

45-48

48-51

51-54

54-57

57-61

61-64

32-35

35-38

38-41

41-44

44-47

37-39

39-41

41-43

43-46

8 6110 Calf support
9 6100 Ankle support

6

8

9

XXXL

35-37

37-39

46-49

Таблиця розмірів (всі розміри в сантиметрах)
КОМПРЕСІЙНІ БАНДАЖІ з кінезіологічним ефектом

Вимірювання зазначені як порада.
Завжди приміряйте товар, щоб переконатися, що розмір є правильним.

XS

S

M

L

XL

1 6610 Compression elbow

19-22

22-25

25-28

28-31

31-34

1 6650 Compression elbow support - handball

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

18-21

18-21

21-24

21-24

1 6651 Compression elbow support - handball youth

XXL

32-34

5 6407 Compression shorts

61-69

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

6 6252 Compression knee support

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

7 6350 Compression thigh

42-45

45-48

48-51

51-54

54-57

57-61

8 6150 Calf compression support

29-32

32-35

35-38

38-41

41-44

3
4

1

Таблиця розмірів (всі розміри в сантиметрах)
КОМПРЕСІЙНІ БАНДАЖІ

5
Вимірювання зазначені як порада.
Завжди приміряйте товар, щоб переконатися, що розмір є правильним.

XS

S

M

L

XL

XXL

6 6250 Knee support handball UNISEX

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 6251W Compression knee support women

30-32

32-34

34-36

36-38

38-40

25-27

27-29

29-31

31-33

6 6291 Compressions knee support Handball-Youth

Таблиця розмірів (всі розміри в см)
ЕЛАСТИЧНІ БАНДАЖІ ТА ІНШІ

XS

1 Elastic elbow support
1 Elastic elbow support w/pads 2-pack

15-20

7
Вимірювання зазначені як порада.
Завжди приміряйте товар, щоб переконатися, що розмір є правильним.

S

M

L

XL

20-25

25-30

30-35

35-40

25-30

30-35

35-40

20-25

1 Tennis elbow support

6

Один розмір

2 Elastic wrist support

S/M 15-17

L/XL 18-20

6 Elastic knee support

30-35

35-40

40-45

45-50

6 Elastic knee support with hole for knee cap

30-35

35-40

40-45

45-50

35-40

40-45

45-50

6 Elastic knee support w/pad 2-pack

25-30

30-35

6 Knee strap

Один розмір

9 Elastic ankle support (shoe size)

2

35-38

38-41

41-44

44-47

9 Ankle support 2-parts (shoe size)

35-37

37-39

39-41

41-43

43-46

9 Ankle support Lace-Up (shoe size)

35-37

37-39

39-41

41-43

43-46

8

9

ПРОДУКТИ ДЛЯ
СПОРТИВНОГО ДОГЛЯДУ
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ПРОСТО
ДОДАЙ ВОДИ
Новий ECO ICE PACK – це легкий, безпечний у
користуванні і простий у використанні пакет з
льодом, що не впливає на викиди CO2.
Наш пакет з льодом без води дозволив нам
скоротити викиди СО2 від транспорту на 44% і
заощадити на транспортуванні 45 тонн води щороку.
Цей стійкий крок у нашому виробництві і логістиці є
важливою частиною нашої зростаючої уваги на
зусилля з охорони навколишнього середовища.
Вода є легкодоступною практично на будь-яких
спортивних заходах чи тренуваннях. Просто додайте
воду і ECO ICE PACK готовий до використання.
SELECT має в усьому світі ексклюзивні права на
використання в спортивних цілях ECO ICE PACK,
виготовленого з нетоксичних матеріалів, що можна
утилізувати разом із побутовими відходами без
шкоди для довкілля.

ECO ICE PACK 147

ECO ICE PACK - BOX 12 PCS.
•
•
•
•

Легкий, швидкий і охолоджуючий засіб при травмах – просто додайте води
Легкий і зі зручним текстильним чохлом
Гіпоалергенний і екологічно чистий
Без ПВХ и латексу

Style no. 720108
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MEDICAL BAG MINI

MEDICAL BAG JUNIOR

MEDICAL BAG LARGE W/WHEELS

• Ідеальний варіант для молодіжних команд
• Доступна з або без вмісту
• Містить: 2 охолоджуючих пакети, 2 тейпи Coach 3,8 см, пластир, ножиці,
еластичну пов'язку
• Вміщує 5 л

•
•
•
•
•

Сумка першої допомоги з гнучкими роздільниками відсіків
Тримач для пляшок - пляшка не входить в комплектацію
Кілька відділень на блискавці
Доступна з або без вмісту
Містить: 4 охолоджуючих пакети, 1 тейп Strappal 4 см, ножиці,
пластир, еластичну пов'язку, вбираючі прокладки (25 листів),
зігріваючий крем з камфорою 250 мл, очищуючий спрей
• Вміщує 24 л

• Велика і міцна сумка на колесах для надання першої допомоги
• Велике відділення з роздільником у верхній частині сумки і відділення знизу для
додаткового місця
• Вміщує 50 л

COOL BOX

WATER BUCKET

THERMO BAG

• Термоконтейнер придатний для зберігання,
наприклад, пакетів з льодом або кубиків льоду і т.д.
• Об’єм: 10 л

• Зручне відро з ручкою для перенесення
• Велике відкрите відділення для води і
губки
• Тримач для пляшок з кожного боку

• Термічна сумка для різних предметів, таких як
багаторазові пакети з льодом або кубики льоду

Style no. 720075

Style no. 720047

Style no. 720046
Photo: BILDBYRÅN
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1

3

2

MUSCLE OINTMENT 1

MUSCLE OINTMENT 2

MUSCLE OINTMENT 3

• Для незначних проблем із м’язами і болях у суглобах
• Забезпечує легкий зігрівальний і заспокійливий ефект
на м’язи і зв’язки в ушкоджених місцях
• Не можна використовувати протягом перших 48 годин
після отримання важкої травми
• Об’єм: 100 мл

• Для більш серйозних проблем з м’язами і суглобами
• Має сильніший зігрівальний ефект і
використовується для складних і/або старих травм
• Не можна використовувати протягом перших 48 годин
після отримання важкої травми
• Об’єм: 100 мл і 500 мл

• Об’єм: 100 мл
• Має дуже сильний зігрівальний ефект і може бути
використана при хронічних проблемах від старих травм
• Не можна використовувати протягом перших 72 годин
після отримання важкої травми
• Застосовується при хронічних проблемах м’язів і болях
у суглобах

Style no. 720020

MUSCLE OINTMENT WITH
CAMPHOR
• Зазвичай використовується перед розминкою, коли
вона надає м’язам і шкірі еластичність
• Захищає від вітру і негоди
• Нешкідлива для шкіри, з приємною густою консистенцією
• Великий вміст камфори
• Може використовуватися кілька разів на день проти
синців і нееластичних м’язів
• Об’єм: 500 мл

Style no. 720014

HEAT CREAM WITH
CAMPHOR
• Зазвичай використовується перед розминкою,
коли він надає еластичність м’язам і шкірі
• Захищає від вітру і негоди
• Нешкідливий для шкіри
• Великий вміст камфори
• Може використовуватися кілька разів на
день проти синців і нееластичності м’язів
• Об’єм: 250 мл

Style no. 720042

MUSCLE BALM EXTRA
• Використовується перед розминкою,
тренуваннями і змаганнями, де потрібні тривалий
зігріваючий ефект і посилений кровообіг
• Має більший зігріваючий ефект, ніж
зігріваюча мазь з камфорою
• Зменшує біль і ригідність
у м’язах
• Ідеально придатний для масування нееластичних
м’язів, а також після занять спортом
• Об’єм: 500 мл

Style no. 720016

MUSCLE GEL

MASSAGE OIL

• Знижує ригідність і біль
• Об’єм: 250 мл
• Чергування охолоджуючого і зігріваючого
ефектів підвищує стимуляцію м’язів
• Для масування нееластичних і перенапружених м’язів

• Використовується для всіх видів
масажу і дуже приємна для шкіри
• Не містить фарбників і ароматизаторів
• Може використовуватися разом з
мазями для м’язів
• Об’єм: 500 мл

Style no. 720024

Style no. 720019

MASSAGE CREAM
• 
• Спеціально розроблений для фізіотерапевтів
і масажистів
• Зроблений з нешкідливої для шкіри
рослинної і мінеральної сировини
• Не містить фарбників і ароматизаторів
• Може використовуватися разом з
мазями для м’язів
• Об’єм: 500 мл, 2500 мл

Style no. 720017 500 мл
Style no. 720018 2500 мл
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HOT/COLD PACK

ICE PACK

ICE SPRAY

SKIN CLEAN

• Пакет призначений як для охолодження, так і для прогрівання
• Гель забезпечує оптимальний і тривалий ефект
• Ідеально придатний для лікування RICE. Можна
використовувати знову і знову

• Одноразовий пакет
• Фантастичний ефект охолодження
• Ідеально придатний для лікування ушкоджень на
спортивних майданчиках, роботі і вдома

Style no. 720072

Style no. 720050

• Забезпечує поверхневе охолодження і полегшення, але
не може замінити пакет з льодом
• Об’єм: 200 мл
• Примітка: Будьте обережні при використанні заморозки,
бо вона може призвести до обмороження шкіри.

• М'яке і лагідне очищення шкіри
• Дезінфікуючий і бактерицидний
• Придатний при незначних ушкодженнях, таких як
садна і подряпини
• Допомагає тейпу краще прилипати до шкіри
• Склад: вода, хлоргексидин 0,3%
• Об’єм: 100 мл

Style no. 720102

Style no. 720052

COOL DOWN ICE GEL

BLISTER PLASTER

ABSORBING PADS

• COOL DOWN ICE GEL – це швидкодіючий, охолоджуючий
гель з ефективним полегшенням напружених кінцівок
• Його миттєвий охолоджуючий ефект ідеально придатний
для догляду, масажу і відновлення напружених м'язів після
занять спортом та фізичних навантажень
• Придатний для освіження і при загальному м’язовому
напруженні. Гель сприяє відновленню при використанні
відразу після тренування
• Об’єм: 150 мл

• Ультратонкий пластир, що відчувається як другий шар шкіри
• Захищає нервові закінчення і прискорює процес
загоєння ран
• Розміри: включає 2 маленьких і 4 середніх

• Абсорбуючі і дихаючі прокладки для стиснення
кровоточивих ран, короткочасної перев'язки і
загального догляду за ранами
• Придатні при саднах і опіках
• Легко вбирають рідину
• М'які і зручні
• Забезпечують захист від інфекції
• 25 листів

Style no. 720051

Style no. 720026

Style no. 720099 Розмір 7,5 см x 7,5 см

SCISSORS
• Ножиці для розрізання тейпів і бандажів

Style no. 720025
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PROFCARE K

• Зручний і дихаючий тейп, що забезпечує
безперешкодний рух
• Лікує і запобігає спортивним травмам, а також
покращує кровообіг
• Цей тейп забезпечує підтримку м'язів і зняття м'язової
напруги
• Забезпечує постійну компресію
• Діє протягом 3-5 днів

PLASTER
•
•
•
•
•

Style no. 720003 чорний. Розмір 5 см x 5 м.
Style no. 720003 блакитний. Розмір 5 см x 5 м.
Style no. 720003 червоний. Розмір 5 см x 5 м.
Style no. 720003 бежевий. Розмір 5 см x 5 м.

Для покриття травм шкіри і ран
З міцною та надійною липкістю
Не залишає слідів на шкірі
Хороша міцність на розрив
Тканина: 100% віскоза

Style no. 720053 Розмір 6 см × 1 м

ELASTIC BANDAGE
MACURE FOAM TAPE
COMPRESSION WRAP

• Прозора плівка для фіксації гарячого-холодного
пакету або пакету з льодом на місці
• Легка у використанні

Style no. 720031 Розмір 10 см

•
•
•
•
•

Клейка еластична захисна стрічка
Забезпечує зниження тиску в чутливих зонах
Без латексу і водостійка
Легко рвати
100% дубильна піна PVC

• Придатна для підтримки і полегшення, наприклад,
розтягнення і деформації щиколотки/зап'ястя
• Розтягується приблизно на 180% при збереженні своєї еластичності
• Після багаторазового використання пов’язка втрачає частину
своєї еластичності і підтримуючого ефекту. Після прання
пов’язка знову стає еластичною

Style no. 720107 Розмір 7,5 см × 7 м
Style no. 720107 Розмір 7,5 см × 7 м
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SUPREME SPORTSTAPE
•
•
•
•
•

Жорсткий і міцний тейп для високої продуктивності
Висока міцність на розрив і дуже міцні клейкі властивості
Нееластичний і забезпечує максимальне стиснення
Легко рвати вручну
Тейп без латексу

COACH SPORTSTAPE
• Стандартний тейп з хорошим клейким ефектом

Style no. 720077 Розмір 3,8 см × 9 м

STRETCH TAPE
PRO STRAP TAPE
•
•
•
•
•
•

Тейп з високою міцністю на розрив
Нееластичний з дуже міцними клейкими властивостями
Легко рвати вручну по довжині і ширині
Пористий клей дозволяє шкірі дихати
Забезпечує міцну підтримку при спортивних травмах
Тейп без латексу

•
•
•
•
•
•

Еластичний і клейкий легкий спортивний тейп
Дозволяє шкірі дихати
Забезпечує хороший захист при збереженні рухливості
Застосовують на інших пов’язках при лікуванні венозних виразок
Без латексу, м’який і зручний
Тканина: 95% бавовна, 5% спандекс

Style no. 720097 Розмір 5 см × 6,9 м
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STRETCH
EXTRA BANDAGE
Еластичний самоклейкий компресійний бинт
FIXING TAPE
•
•
•
•

Самоклейка неткана стрічка
Використовується для фіксації пов'язок на рану або як підв’язка
Дихає і не містить латексу
Тканина: 60% териленовий поліестер, 40% віскозне волокно

Style no. 720057 Розмір 5 см × 10 м

STRETCH SOFT TAPE

• Пориста конструкція дозволяє шкірі дихати і
пропускати вологу
• Чудові властивості розтягування і підтримки
• Хороша відповідність
• Тканина: 100% бавовна

•
•
•
•
•

Не чіпляється до шкіри, тільки до себе
Стійкий до поту і води
Можна рвати вручну
Тканина: 95% бавовна, 5% спандекс
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STRETCH BANDAGE

FOAM TAPE
•
•
•
•
•

Клейка, еластична захисна стрічка
Забезпечує зниження тиску в чутливих зонах
Без латексу і водостійка
Легко рвати
100% дубильна піна PVC

PRE WRAP
• Підтейпна стрічка
• Призначена для розміщення під спортивним тейпом для захисту
шкіри від клею
• Конструкція із піни забезпечує м’який амортизаційний шар
між шікрою і тейпом
• Висока еластичність
• 100% піна ПУ

•
•
•
•
•

Самоклейка міцна еластична пов’язка
Легка і еластична
Легко рветься і забезпечує хороше стиснення
Не чіпляється до шкіри, тільки до себе
Тканина: 95% бавовна, 5% спандекс
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STRAPPAL TAPE

LEUKO TAPE P

LEUKO TAPE K

• З дуже сильним і безпечним для шкіри клеєм, що зводить до мінімуму
ризик виникнення алергічних реакцій
• Стійкий навіть в екстремальних ситуаціях
• Нееластичний і легко рветься. Використовується на найвищому рівні

• Міцний нееластичний тейп з додатковим ефектом клейкості
• Тейп водостійкий
• Пористий клей дозволяє шкірі дихати. Використовується при тейпуванні
за технікою МакКоннелла або там, де потрібен особливо міцний тейп

• Leukotape K з технологією Pain Relief – це еластична стрічка, що
наноситься безпосередньо на шкіру в області болю
• Відволікаючі сигнали забезпечують полегшення болю
• Діє незабаром після нанесення

TENSOPLUS

TENSOPLAST

TENSOSPRAY

•
•
•
•
•

Якісна еластична самоклейка стрічка
Не приклеюється до вашої шкіри, клеїться тільки на себе
Легко наноситься і легко рветься
Надає правильну компресійну підтримку і залишається на місці
Можна використовувати повторно

• Забезпечує сильніший клейовий ефект між тейпом і шкірою
• Чудові еластичність і клейкі властивості. Дозволяє шкірі дихати
під час тривалого використання
• Без ущільнених країв, не мнеться, не залишає слідів на шкірі
• Хороша підтримувальна пов’язка при пошкодженнях шкіри, колін і гомілковостопного суглобу
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MEDICINE BALLS

TRAINING ELASTIC BAND

• Важкі м’яч для силових тренувань і реабілітації
• Міцний і простий в обслуговуванні
• Доступний у шести варіантах з різною вагою

• Набір із двох стрічок опору
• Синя – сильний опір
• Червона – середній опір

Style no. 800048

BALANCE BOARD
•
•
•
•

Дошка для балансування два в одному
Простий, але дуже ефективний інструмент для тренувань
Для реабілітації після травм щиколоток і колін або упереджувальних вправ
Дві змінні напівсфери: велика і повільна, щоб тренувати рівновагу та координацію; маленька і швидка для підвищення рівня складності

Style no. 800002 1 великий і 1 маленький м'яч
Style no. 800016 1 великий м'яч
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ПОПЕРЕДЬ
РОЗЛАДИ
ЗДОРОВ'Я
Беріть із собою
всюди власного
масажиста
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BALL-PUNKTUR
І BALL-STIK
Ball-Stik і Ball-Punktur був розроблені понад 45
років тому спеціалісткою з реабілітації Гретою
Вольфганг. Відтоді масажні м’ячі стали
знаковими і застосовуються у спортзалах,
школах і приватних будинках.
Масажні м’ячі пом’якшують м’язи, стимулюють
кровообіг і створюють лімфатичну циркуляцію,
щоб зменшити набряк.
Вони виробляються в Данії з 1972 року із
пластику, що не містить фталатів.

Ball-Punktur невеликий і зручний, його можна
брати скрізь.
Лікуючи велогонщиків Тур де Франс,
Крістофер представив Ball-Punktur, щоб
допомогти таким гонщикам, як триразовий
чемпіон світу Петер Саган, відновитися від
денних перегонів, зменшивши м'язову напругу,
ефективно зміцнивши м'язи і збільшивши
кровообіг, щоб допомогти їм виступати на
найвищому рівні.

BALL-PUNKTUR
• Маленький масажний м'яч для пом'якшення болю у м'язах, стимулювання
циркуляції крові і зменшення міальгії
• Може бути використаний в будь-якому місці і його легко носити з собою у сумці
• Доступний в коробках по 1 або 2 шт.

Масажний м’яч також слідує за національною
збірною Данії з гандболу, оскільки він був
частиною чемпіонату світу з гандболу серед
чоловіків 2019 року, коли вона посіла перше
місце, а також Ball-Punktur був присутній на
Євро-2020 з гандболу серед чоловіків.

“На жаль, сучасне життя минає суворо на рівних
поверхнях. Нам більше не кидають виклик і ми
фіксуємо ноги у взутті на жорсткій підошві. Це
змушує наші тіла лінуватися і забувати про нашу природну гнучкість.
Ball-Punktur – чудовий спосіб знову розбудити наші тіла.”
Крістофер Главінд К'єр, спеціаліст з реабілітації, який лікує найкращих спортсменів з велоспорту і гандболу та власник ManuVision.

BALL-STIK
• Масажний м'яч для зміцнення м'язів, зниження напруженості і міалгії, а
також зведення до мінімуму жирових відкладень і целюліту
• Поставляється в коробці

Style no. 420010
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HEEL SPUR WITH REMOVABLE SPUR PAD
•
•
•
•
•
•
•

Для підвищення комфорту під час бігу, ходьби і стояння
М’яка центральна вставка забезпечує максимальну амортизацію
Найкраще використовувати при крововиливах в жирову тканину п’яти
Залишається в ідеальній формі
Ручне прання
100% силіконовий гель
Розмір S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Style no. 860018

HEEL CUP WITH SOFT CENTER SPOT
•
•
•
•
•
•
•

Для підвищення комфорту під час бігу, ходьби і стояння
М’яка центральна вставка забезпечує максимальну амортизацію
Найкраще використовувати при крововиливах в жирову тканину п’яти
Залишається в ідеальній формі
Ручне прання
100% силіконовий гель
Розмір S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Style no. 860000

GEL HEEL
• Універсальний амортизуючий гелевий підп’ятник забезпечує комфорт і енергію
• Зменшує виснаження, дискомфорт у п’ятах і відчуття втоми
• Амортизуючий гель забезпечує динамічне поглинання ударів і збадьорюючий
комфорт для п’яти
• Миється, багаторазового використання, зберігає форму і не зношується
• Конічний дизайн робить подушку для п’яти ідеальною для більшості взуття

HEEL WEDGE WITH SOFT CENTER SPOT
• Амортизує навантаження і заспокоює незначні болі в області п'яти/ахіллового сухожилля
• М’яка центральна вставка забезпечує додаткову амортизацію в найбільш
уразливій області
• Залишається в ідеальній формі
• Ручне прання
• 100% силіконовий гель
• Розмір S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Style no. 860017
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FLEX COMFORT LOW ARCH

FLEX FREE MEDIUM ARCH

Устілка з високими експлуатаційними характеристиками
Забезпечує стабільність і комфорт для стопи з низьким склепінням
Знижує виснаження і відчуття втоми ніг
Устілка із піни забезпечує зручну фіксацію стопи для тривалого комфорту,
необхідного для стоп з низьким склепінням
• Подушка для п’яти Poron® забезпечує чудову амортизацію і вирівнює тиск

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Style no. 860022 Розмір 36-38, 39-41, 41-43
Style no. 860023 Розмір 44-47

Style no. 860020 Розмір 36-38, 39-41, 41-43
Style no. 860021 Розмір 44-47

GEL SUPPORT

REPLACE

• Ідеальна для більшості взуття
• Зменшує виснаження, дискомфорт і відчуття втоми ніг
• Амортизуючий гель і повітряні мікрокишені забезпечують
динамічне поглинання ударного навантаження там, де це необхідно
• Вирівнює тиск і забезпечує збадьорюючий комфорт
• Універсальна амортизуюча гелева устілка, що забезпечує
комфорт і енергію

•
•
•
•
•

Style no. 860036 Розмір 35-38, 39-42, 43-46

FLEX FREE HIGH ARCH

Забезпечує динамічну підтримку для стопи з середнім склепінням
Покращує витривалість і зменшує втомлюваність стоп та литкових м’язів
Динамічна форма устілки забезпечує тривалу підтримку
Глибока п’яткова чаша надійно фіксує стопу
Подушка Poron® забезпечує чудову амортизацію, вирівнює тиск і покращує
відштовхування

Універсальна змінна устілка, що забезпечує стабільність, комфорт і відчуття свіжості у взутті
Анатомічна форма забезпечує комфортне розташування стопи і підтримує її природний рух
Подушки для п’яти і передньої частини стопи додають амортизацію і вирівнюють тиск
Замінює більшість типів устілок
Розроблена спеціально для спортивного взуття, кросівок і черевиків

Style no. 860041 Розмір 26-28, 29-31, 32-34,
Style no. 860042 Розмір 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46

Забезпечує динамічну підтримку для стопи з високим склепінням
Покращує витривалість і зменшує втомлюваність стоп та литкових м’язів
Глибока п’яткова чаша надійно фіксує стопу
Динамічна форма устілки забезпечує тривалу підтримку
Подушка Poron® забезпечує чудову амортизацію, вирівнює тиск і покращує
відштовхування

Style no. 860024 Розмір 36-38, 39-41, 41-43
Style no. 860025 Розмір 44-47

SNEAKER SUPPORT
•
•
•
•
•

Знижує виснаження і відчуття втоми ніг
Розроблена спеціально для капців, кросівок і взуття з плоским профілем
Устілка із піни забезпечує зручну фіксацію і амортизацію стопи для тривалого комфорту
Подушка для п’яти Poron® забезпечує чудову амортизацію і вирівнює тиск
Устілка на 3/4 з високими експлуатаційними характеристиками забезпечує стабільність і
комфорт

Style no. 860026 Розмір S (35-38), M (39-42)
Style no. 860027 Розмір L (43-46)

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
МАТЧІВ І ТРЕНУВАНЬ
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SPORTSBAG LAZIO SMALL
•
•
•
•
•
•
•

SPORTSBAG LAZIO MEDIUM

100% меланжевий поліестер, поліуретанове покриття всередині
Міцне дно
Велике основне відділення всередині
Зовнішня кишеня на блискавці і сітчаста кишеня
Ручка і шлейки для використання у ролі ранця
Об’єм: 36 л
Розмір: 52 x 25 x 28 см

TRAVELBAG LAZIO W/WHEELS
• 100% меланжевий поліестер, поліуретанове покриття всередині
• Міцне дно
• Роздільні відсіки: нижній для черевиків, верхній для
одягу
• Зовнішня кишеня на блискавці
• З колесами і телескопічною ручкою
• Об’єм: 50 л
• Розмір: 56 x 29 x 31 см

Style no. 830016

•
•
•
•
•
•
•

TEAMBAG LAZIO
•
•
•
•
•
•
•

BACKPACK LAZIO

100% меланжевий поліестер, поліуретанове покриття всередині
Міцне дно
Велике основне відділення всередині
Зовнішня кишеня на блискавці і сітчаста кишеня
Ручка і шлейки для використання у ролі ранця
Об’єм: 65 л
Розмір: 62 x 31 x 34 см

100% меланжевий поліестер, поліуретанове покриття всередині
Міцне дно
Велике основне відділення всередині
Зовнішня кишеня на блискавці
Ручка і шлейка на плече
Об’єм: 95 л
Розмір: 68 х 39 х 36 см

Style no. 830014

•
•
•
•
•
•

100% меланжевий поліестер, поліуретанове покриття всередині
Міцне дно
Два відділення, обидва з блискавками
Сітчасті кишені з обох боків для пляшок
Об’єм: 25 л
Розмір: 48 х 30 х 17 см

Style no. 830017

TEAMBAG LAZIO W/WHEELS
•
•
•
•
•
•
•

100% меланжевий поліестер, поліуретанове покриття всередині
Міцне дно
Велике основне відділення всередині
Зовнішня кишеня на блискавці
З колесами і телескопічною ручкою
Об’єм: 105 л
Розмір: 75 x 40 x 35 см

Style no. 830015
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CROSSBODY BAG LAZIO
•
•
•
•
•
•
•

100% меланжевий поліестер, поліуретанове покриття всередині
Вишукана і практична сумка
Можна носити на плечі або через тіло
Шлейка через плече, що регулюється по довжині
Кілька практичних кишень
Об’єм: 2 л
Розмір: 23 x 17 x 6 см

GYM BAG LAZIO
•
•
•
•
•

100% меланжевий поліестер, поліуретанове покриття всередині
Практична сумка для спортзалу, в яку можна покласти взуття або одяг
Зовнішня кишеня на блискавці
Об’єм: 9 л
Розмір: 36 х 44 см

Style no. 830018

Style no. 830019

MATCH BALL BAG
• Сумка з місцем для 6 гандбольних або 5 футбольних м'ячів
• Ідеально придатна для транспортування м’ячів у день гри
• Виготовлена з міцного нейлону

Style no. 810058

BALL BAG SINGLE
FOR HANDBALL LAZIO
• Компактна сумка для одного гандбольного м'яча
• Ідеально придатна для дітей і підлітків для перенесення
свого м'яча на тренування
• Підкладка кріпиться на липучках і легко знімається для
прання

Style no. 810059
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AIR COMPRESSOR MINI

PRESSURE GAUGE

VALVE OIL

NEEDLES

• Запобігає витоку повітря і
висиханню клапана на м'ячі
• Об'єм: 10 мл

Style no. 810003

Style no. 810004

• Манометр для забезпечення правильного
тиску при накачуванні футбольного або
гандбольного м’яча
• З отвором для вентиляції
• Включає клапан
• Вибирайте між аналоговим або цифровим
• Аналогова версія включає голку і манометр

• Набір із 3 шт.
• Пластикова або металева

• Включає 1 голку

• Мобільний компресор з манометром
• Важить всього 4 кг
• Включає голки

COMPRESSOR PISTOL
AIRBOY

Додаткові голки

Style no. 810044

Style no. 810007

Style no. 810048 Пластик
Style no. 810047 Метал

Style no. 810046 Аналоговий
Style no. 810019 Цифровий

BALL PUMP MICRO

BALL PUMP MINI

BALL PUMP CLUB

BALL PUMP W/TUBE

• Цей насос качає повітря як при русі ручки вгору, так і вниз
• Компактний насос для м’яча зроблений із пластику,
з пластиковими голками

• Маленький насос із пластику з
металевою голкою

• Насос зроблений із пластику з металевою голкою

• Ідеальний міні-насос з 15 см шлангом, що виготовлений з нейлону
• Цей насос качає повітря як при русі ручки вгору, так і вниз

Style no. 810050

Style no. 810051

Style no. 810052

Style no. 810049
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SHOELACES FLAT

SOCK TAPE

SOCK WRAP

LANYARD

• Довжина: 90, 120 і 150 см
• Чорний і білий

• Еластична стрічка
• Біла, чорна, синя, червона, жовта, зелена і
прозора
• Розмір: 1,9 см × 15 м

• Нова еластична стрічка в 6 різних кольорах
• Революційний склад латексу змушує
матеріал прилипати сам до себе
• Можна використовувати безпосередньо на нозі
• Використовується для утримання щитків і
шкарпеток на місці

• Шнурок для суддівського свистка
• Довжина: 48 см

Style no. 800036

Style no. 820021

REFEREE WHISTLE
PLASTIC W/LANYARD
• Свисток арбітра зі шнурком

Style no. 820025

Style no. 800041 Розмір: 5 см × 4,5 м

REFEREE WHISTLE
VIKING SOUND

REFEREE WHISTLE
METAL

• Міжнародно визнаний свисток

• Розмір: великий

REFEREE WHISTLE
W/METAL FINGER
GRIP

Style no. 820019

Style no. 820023

• Свисток з металевим фіксатором для пальців

Style no. 820022

REFEREE WHISTLE
PLASTIC

REFEREE WHISTLE
CLASSIC

• Пластиковий свисток арбітра

• Класичний свисток без кульки

Style no. 820024 маленький
Style no. 820024 великий

Style no. 820018
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CORNER FLAG
• Прапорець із тканини для кутового флагштоку
• Доступний у чотирьох кольорах

Style no. 820013

CORNER POLE
W/SPIKE

CORNER POLE W/
BASE BENDABLE

• Некрихкий пластик
• Діаметр: 30 мм

• З гумовим демпфером і основою
• Некрихкий пластик
• Діаметр: 30 мм

Style no. 800044

• Зажим для кріплення прапорця до кутового флагштоку

Style no. 820014

Style no. 800043

REFEREE CARDS

REFEREE CARDS SET

REFEREE GAME CARDS

• Жовта і червона

• 1 червона картка, 1 жовта картка, 2 картки
для суддівських записів, 1 олівець і 1 монета

Style no. 820016

CLIP FOR CORNER FLAG

• Картки для записів

LINESMAN´S FLAG
CLASSIC 2 PCS

LINESMAN´S FLAG
PRO 2 PCS

Style no. 820017

• 2 прапори лайнсмена

• Прапорець професійного
лайнсмена з поворотною ручкою
• 2 шт. у сумці

Style no. 820027

Style no. 820028
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TACTICS CASE A4
ALL GAMES

TACTICS BOARD ALU
HANDBALL

TACTICS BOARD
FOLDABLE FOOTBALL

TACTICS BOARD ALU
FOOTBALL

MAGNET SET W/23 PCS
+ PEN + SPONGE

• Містить папір, ручку і магнітні фішки
• Практична папка формату А4 для різних
видів спорту

• Тактична дошка для гандболу
• Включає магнітні фішки, ручку та губку для
стирання
• Розмір: 60×90 см (ш×в)

• Складана і практична тактична дошка
• Займає дуже мало місця і тому її зручно
возити з собою
• Білу дошку на тильній стороні можна
використовувати в складеному вигляді
• Включає магнітні фішки, ручку та губку для
стирання
• Розмір: 60×45 см (ш×в)

• Тактична дошка для футболу
• Включає магнітні фішки, ручку та губку для
стирання
• Розмір: 60×90 см (ш×в)

• Додатковий набір для тактичних дошок, що
складається із 27 маленьких магнітних
фішок, ручки і губки для стирання

Style no. 800017

Style no. 800003

Style no. 800019

Style no. 800046

Style no. 800020

INFLATABLE
FREE KICK
FIGURE
• Висота: 205 см
• 100% гума
• Не використовуйте при
температурі нижче 5 градусів,
оскільки вода може замерзнути
• Нижня частина заповнюється
водою, а верхня частина
накачується повітрям, тому
манекен стоїть самостійно

Style no. 800047

TRAINING /
FREE KICK
FIGURE

TRAINING /
FREE KICK
FIGURE

• 160 см, включаючи шип
• Легко встановлюється на полі

• 180 см, включаючи шип
• Легко встановлюється на полі

Style no. 800030

Style no. 800031

RUBBER BASE F/FIGURE
• Згинається, якщо хтось випадково натикається на неї
• Зроблена важчою для кращої стабільності
• Може використовуватися в приміщеннях або на полях зі
штучною травою

Style no. 800032
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MARKING CONE
W/HOLES

MARKING CONE
SET 25 PCS V20

• Маркувальний конус з
м’якого пластику
• Висота: 34 см
• З отворами для жердин
• Вага: 310 г

• Комплект маркувальних
конусів із 25 штук
• Вага: 82 г
• Висота: 23 см
• Маркувальний конус з м’якого
пластику

Style no. 800009

Style no. 800052

MULTI-TRAINER SET
• Тренувальний набір із 2 конусів, 3
жердин і 2 тримачів для жердин
• Тримачі мають зручну систему фіксації, що
дозволяє розмістити жердини за вашим
бажанням, наприклад, косо

Style no. 800007 Тримач для жердин
Style no. 800006 Жердина
Style no. 800009 Конус

AGILITY LADDER

AGILITY LADDER RUBBER

• Ідеально придатна для тренування координації.
Є можливість з’єднання для розширення
• До 6 метрів у довжину
• Поставляється з сумкою

•
•
•
•

•

Style no. 800023

Ідеальна для тренування координації у приміщенні
Може бути з’єднана і розширена до 6 метрів у довжину
Поставляється з сумкою
Зроблена із гуми задля запобігання ковзанню на
слизькій підлозі у приміщенні

Style no. 800010

MARKER
SET 48 PCS
W/PLASTIC
HOLDER

MARKER
SET 24 PCS
W/PLASTIC
HOLDER

• Містить 16 жовтих, 16 синіх
і 16 червоних маркерів
• Висота одного маркера: 7 см
• Вага одного маркера: 52 г

• Включає 12 жовтих і 12
червоних маркерів та
тримач з кріпленням
• Вага одного маркера: 42 г

Style no. 800022

Style no. 800021

MARKING MAT SET
24 PCS. W/HOLDER
• Набір із 12 жовтих і 12 помаранчевих
маркувальних килимків
• Зроблені з неслизького гумового матеріалу і тому
особливо придатні для використання всередині
приміщень, наприклад, для гандбольних
тренувань у ролі заміни для конусів

Style no. 800008

PASSING ARC

SLALOM POLE

BAG FOR POLES

• Ворота для тренування
точності передачі і т. п.
• Глибина: 33 мм

• Професійна жердина для
слалому з міцного пластику
• Висота: 160 см. Діаметр: 33 мм

Style no. 800024

Style no. 800004

• Практична сумка для слаломних
жердин і кутових флагштоків
• Може вмістити 13-15 шт. в
залежності від їхньої товщини

Style no. 800033
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RUBBER BASE FOR
SLALOM POLE AND
PASSING PORT
• Може використовуватися в приміщеннях
або на полях зі штучною травою
• Зроблена важчою для кращої стабільності
• Підставка гарантує, що жердина буде
згинатися, якщо її випадково зачепити

TRAINING HURDLE
JUNIOR

TRAINING HURDLE
SENIOR

BAG FOR TRAINING
HURDLES

COORDINATION RINGS
SET W/12 RINGS

• Тренувальний бар’єр для вправ з бігу і
стрибків через перешкоди
• Курс може складатися з 6 або 8
тренувальних бар’єрів в ряд
• Junior: 15 см

• Тренувальний бар’єр для вправ з бігу і
стрибків через перешкоди
• Курс може складатися з 6 або 8
тренувальних бар’єрів в ряд
• Senior: 30 см

• Практична сумка для тренувальних бар'єрів
• Може вмістити до 10 бар'єрів

• Кільця для розвитку координації для бігу і
координаційних вправ
• Діаметр: 60 см. 12 кілець – 4 зелений лайм, 4
помаранчевих і 4 жовтих

Style no. 800011

Style no. 800011

Style no. 800034

Style no. 800013

Style no. 800005

BASKETBALL HOOP
W/NET
• Міцне баскетбольне кільце з посиленою
настінною арматурою
• Розміри відповідають міжнародним стандартам
• Поставляється з сіткою

Style no. 810028

BASKETBALL NET

POP UP GOALS 2 PCS

• Придатна для стандартного
баскетбольного кільця

• Зручний набір із 2 розкладних воріт
для тренувального поля або саду
• Ці ворота можуть бути запаковані в супровідну
сумку у найкоротший термін

Style no. 810056

Style no. 800039

TRAINING
PACKAGE
HANDBALL
• 1 × гумова доріжка для тренування координації, 1 × набір маркувальних килимків (24 шт.), 1 ×
набір координаційних кілець 60 см (12 шт.), 6 × тренувальних жердин, 4 × тримача жердин із
системою кріплення, 12 × маркувальних конусів
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Ось чотири різні тренувальні набори, що були складені для охоплення усіх рівнів футбольної підготовки. Придатні як для трави, так і для штучної трави. Ці товари також можна придбати окремо, їх можна знайти на попередніх сторінках.

TRAINING PACKAGE 1

TRAINING PACKAGE 2

2 шт. – доріжка для тренування координації, 6 м
1 шт. – набір маркувальних конусів, 24 шт.
6 шт. – тренувальна жердина
12 шт. – маркувальний конус

2 шт. – доріжка для тренування координації, 6 м
6 шт. – тренувальний бар'єр, junior, 15 см
6 шт. – тренувальний бар'єр, senior, 30 см 1 шт. –
набір маркувальних конусів, 24 шт.
24 шт. – тренувальна жердина
12 шт. – тримач жердин із системою кріплення
24 шт. – маркувальний конус

TRAINING PACKAGE 3

TRAINING PACKAGE 4
160 чи 180 см
Примітка: гумові основи не входять до
комплекту. Їх можна придбати окремо, якщо
обладнання потрібно використовувати на
майданчиках зі штучною травою.

24 шт. – маркувальний конус
Примітка: гумові основи для воріт для
тренування точності і слаломної жердини не
входять до комплекту. Їх можна придбати
окремо,
якщо
обладнання
потрібно
використовувати на майданчиках зі штучною
травою.
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HANDBALL BAG
SELECT 10-12
BALLS

FOOTBALL BAG
SELECT 10-12
BALLS

• Сумка для 10-12 гандбольних м’ячів

• Сумка для 10-12 футбольних м’ячів

Style no. 810001

Style no. 810021

BIB BASIC
• Базові манішки зі 100% поліестеру

Style no. 640007
Style no. 640007
Style no. 640007
Style no. 640007

Білий

Чорний

BALL NET

CAPTAIN’S BAND

• Сітка з міцного нейлону
• Доступна у чотирьох різних розмірах

• Доступна у шести кольорах
• У дитячому розмірі пов’язка має традиційну еластичну резинку
• У дорослому розмірі пов’язка має застібку на липучці і додаткові резинки,
щоб вона краще трималася на руці

Style no. 870022 Розмір Junior: синій, жовтий, помаранчевий, рожевий
Style no. 870022 Розмір Senior: чорний, синій, жовтий, помаранчевий, рожевий, веселка

Синій

Зелений

Розмір Mini: синій, зелений, жовтий, помаранчевий, блакитний, бордовий, фіолетовий
Розмір Junior: білий, чорний, синій, зелений, жовтий, помаранчевий, блакитний, бордовий, фіолетовий
Розмір Senior: білий, чорний, синій, зелений, жовтий, помаранчевий, блакитний, бордовий, фіолетовий
Розмір XXL: синій, жовтий, помаранчевий

Жовтий

Помаранчевий

Блакитний

Бордовий

Фіолетовий
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БІОРОЗКЛАДАНИЙ
ПРОДУКТ

WATER BOTTLE SELECT
• Прозора пляшка для води
• Міцна пляшка з кришкою, що нагвинчується, і
висувним горлечком-поїлкою
• Біо-пляшка виготовлена з біорозкладаного
пластику – він здатний повністю розкластися,
що робить його дружнім до природи

BOTTLE CARRIER SELECT

MOUTH GUARD

JOCKSTRAP

• Для 8 пляшок

• Доступна у прозорому і чорному кольорах
(чорний колір у розмірі тільки для дорослих)

• Зі знімним гульфіком
• Розмір: S, L

Style no. 870018 Junior
Style no. 870018 Senior

Style no. 870024

Style no. 800026

Style no. 800049 0,5 л
Style no. 800049 0,7 л

Біо-пляшка – екологічно чиста
пляшка для води, що біологічно
розкладається.
Вона виготовлений із поліетилену з додаванням маточної
суміші, що розщеплює пластик на
100%, перетворюючи його в
біомасу і біогаз.
Пляшка має таку саму міцність,
що і звичайна пластикова
пляшка, і є стійкою до дії тепла і
сонця.

METAL RING FOR BIBS

PEDOMETER SELECT

• Для збирання і зберігання манішок

•
•
•
•
•

Style no. 870001

Професійний 3D лічильник кроків
Підраховує кроки, відстань і обчислює споживання калорій
Дисплей із датою та часом
Вибирайте між 12 або 24-годинним форматом
Пам’ять на 30 днів

Style no. 870020

STOP WATCH SELECT
• З такими функціями: час
(1/100 сек.), годинник і дата

Style no. 870019
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ЛЕГЕНДАРНО З 1947 РОКУ
SELECT Sport був заснований 1947 року Ойгілем Нільсеном, воротарем збірної
Данії з футболу, який присвятив своє життя створенню ідеального м'яча. Назву
компанія отримала завдяки ексклюзивній шкірі, що була спеціально підібрана
для виробництва м’ячів.
Створивши багато новаторських творінь у галузі м’ячів, таких як перший
футбольний м’яч без шнурівки, перший м’яч з 32 панелями і м’ячі зі штучної
шкіри, SELECT, звісно, став законодавцем моди.
Ще 1951 року SELECT підписав контракт на поставку м'ячів для збірної Данії з
футболу, а 1957 року SELECT був призначений офіційним постачальником
Данської федерації гандболу. Відтоді ці партнерські відносини продовжуються і є
одними із найдовших в історії спорту. З того часу було укладено велику кількість
угод з видатними як футбольними, так і гандбольними федераціями, клубами і
гравцями.

1947

Ойгіль Нільсен розробив
свій перший футбольний
м’яч і народився SELECT.

1951

SELECT представив перший
у світі футбольний м'яч
без шнурівки.

Сьогодні компанія SELECT відома як спеціаліст з м’ячів. Наші футбольні,
футзальні і гандбольні м'ячі можна знайти у більш ніж 50 країнах, і ми є
найбільшим у світі постачальником гандбольних м'ячів. Щорічно завдяки тісній
співпраці з Anwar Khawaja Industries у Пакистані виробляється понад три
мільйони різних м’ячів SELECT.
Ми розробляємо м’ячі протягом 70 років, і пристрасть до інноваційної
майстерності все ще живе у нашій щоденній роботі. Футбольні, футзальні і
гандбольні матчі по всьому світу проводяться м’ячами, побудованими за
оригінальним принципом Ойгіля Нільсена із 32 панелей, так само, як і більшість
м’ячів, що виробляються у всьому світі, засновані на винаходах SELECT.

1962

SELECT представив перший
у світі 32-панельний
футбольний м'яч.

1972

SELECT представив перший
у світі 32-панельний
гандбольний м'яч.
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1974

SELECT представив перший у
світі зшитий вручну футбольний
м’яч із поліуретану.

2012

SELECT представив перший у
світі «розумний» футбольний
м’яч SELECT iBall.

2017

Перший у світі гандбольний м’яч,
що не потребує мастики,
Maxi Grip.

2018

SELECT представив перший у
світі «розумний» гандбольний
м’яч SELECT iBall.

select-sport.com
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