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KURTKI

KOSZULKI PIŁKARSKIE

AKCESORIA I DODATKI

EXELENCE

10

GANADOZA

70

CZAPKA POLARTECH

120

EXELENCE STRIPPED
GIANI

12

72
74

RĘKAWICZKI GALIA
RĘKAWICE BRAMKARSKIE POWER WHITE

121

14

VERSO
GANDI

TIGRA VERTIC

16

GALLO

76

FUTERAŁ NA BUTY TANGO

124

TIGRA HORIZON

18

124

20

ODZIEŻ WYJŚCIOWA I LIFESTYLE

KOSMETYCZKA TANGO

TORES

RĘKAWICE BRAMKARSKIE TRAINER

125

LIGA

22

T-SHIRT MASSIVE

80

KAMIZELKA ZONA

126

FERRARA

24

82
83

KLAPKI

127

OCHRANIACZE SPIDER

128

SKARPETY SOLO

129

SPODENKI

SPODENKI GALIUS
POLO VASCO

122

EXELENCE

28

TORBY I PLECAKI

GIANI
TORRO

29

TORBA TANGO

86

AKCESORIA TRENINGOWE

30

ZESTAW ZNACZNIKÓW GUMOWYCH

132

31

PLECAK PIŁKARSKI TANGO
PLECAK EXPLORER

88

LIGA

89

32

PODSTAWA GUMOWA POD TYCZKĘ

132

FERRARA

TORBA MANAGER

90

SPRĘŻYNA POD TYCZKĘ

133

TORBA CARGO

91

TALERZ KOORDYNACYJNY

133

ZESTAW REFER

92

TORBA MEDIC

TABLICA MAGNETYCZNA

134

93

SPADOCHRON SZYBKOŚCIOWY

135

FLAGA NAROŻNIKOWA

136

FLAGA SĘDZIOWSKA

136

EKSPANDER DO ĆWICZEŃ

137

SKARPETOGETRY
DURO

36

LIBRA

38

AKCESORIA BRAMKARSKIE

PIŁKI

BLUZA PESCARA GK

42

BLUZA LIGA GK
SPODENKI LIGA GK

44

LEAGUE PRO
GIRO HYBRJD
QUATTRO PRO

46

WINTER CUP

99

PELLE PRO FLUO
PELLE PRO

100
101

LUCA PRO SYNTETIC
LUCA 3 i 4
FUTSAL LA FORZA

102

ODZIEŻ TERMOAKTYWNA
OPINACZE VINI
KOSZULKA THERMOBIONIC SILVER+

50
51

FUTSAL LA FURRIA
CASA 4 i 5

DRESY
DRES FERRARA

54

SPODNIE FERRARA

56

BLUZA GANADOR

58

SPODNIE GANADOR

60

SPODNIE GANADORES 3/4

62

DRES CORRIDA DELGADO
DRES GALA

64
66

XTRA PRIMO

96
97

PACHOŁEK Z OTWORAMI 15 CM

138

98

PACHOŁEK Z OTWORAMI 38 CM

138

ZESTAW ZNACZNIKÓW PLASTIKOWYCH

139

ZESTAW KAPTURKÓW I POPRZECZEK

140

MUR PIŁKARSKI

140

DRABINKA KOORDYNACYJNA

141

PŁOTEK Z REGULOWANĄ POPRZECZKĄ

142

105
106

ZESTAW PŁOTKÓW KOORDYNACYJNYCH

143

ZESTAW BRAMEK PRZENOŚNYCH 1

144

107

REBOUNDER TRENINGOWY

144

ZESTAW BRAMEK PRZENOŚNYCH 2

145

103
104

SĘDZIA
KOSZULKA ARMAGEDON KR

110

KOSZULKA ARMAGEDON DR
KOSZULKA SIENA KR

112

SPODENKI ARMAGEDON

116

114

CYKL ŻYCIA PRODUKTÓW
KOSZULKI

2017

2018

2019

DRESY TRENINGOWE

2017

2018

2019

PIŁKI

EXELENCE

DRES FERRARA

LEAGUE PRO

EXELENCE STRIPPED

SPODNIE FERRARA

GIRO HYBRJD

GIANI

BLUZA GANADOR

QUATTRO PRO

TIGRA VERTIC

SPODNIE GANADOR

WINTER CUP

TIGRA HORIZON

SPODNIE GANADORES 3/4

PELLE PRO FLUO

TORES

DRES GALA

PELLE PRO

LIGA

DRES CORRIDA DELGADO

LUCA SYNTHETIC

FERRARA

2017

LUCA (3 i 4)
FUTSAL LA FORZA

SPODENKI

ODZIEŻ WYJŚCIOWA

FUTSAL LA FURRIA

EXELENCE

DRES GALA

CASA (4 i 5)

GIANI

SPODENKI GALIUS

XTRA PRIMO (4 i 5)

TORRO

POLO VASCO

LIGA
FERRARA

KURTKI
GANADOZA
VERSO
GANDI
GALLO
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TECHNOLOGIE
ACTIVE INTERWAVE

MICRO TECH

Specjalny rodzaj splotu dzianiny zapewniający odpowiednie
dopasowanie i doskonałą wentylację ciała. Zastosowana
technologia zapewnia optymalne właściwości hydroilowe.

Technologia umożliwiająca szybki transport pary wodnej i potu na
zewnątrz odzieży, dająca poczucie komfortu i zapewniająca wysoką
jakość użytkowania.

ABS CONTROL

SOFT FIBRE

Materiał wykonany z miękkiego silikonu który skutecznie zapobiega
niekontrolowanym poślizgom piłki. ABS CONTROL zapewnia doskonałą
kontrolę nad futbolówką w najbardziej wymagAjących akcjach.

Materiał przyjemny w dotyku, stworzony z wyjątkowych jakościowo
włókien. Zastosowanie technologii Ventilation Channels pozwala
na optymalne połączenie włókien o właściwościach hydroilowych absorbujących pot - z włóknami transmisyjnymi, które potęgują efekt
wypierania wilgoci.

ACTIVE DRY

AIR ZINA STRECH

Specjalistyczna technologia ułatwiająca sprawny transport potu na
zewnątrz odzieży oraz zapewniająca szybki proces schnięcia materiału. Ogranicza tarcie i zapewnia ciągłą dynamikę gry.

VENTILATION CHANNELS
Połączenie włókien o właściwościach hydroilowych absorbujących
pot z powierzchni skóry, z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi
efekt wypierania wilgoci na zewnątrz odzieży.

AQUA STOP
Technologia zabezpieczająca materiał przed przemakaniem.
Zastosowanie impregnacji warstwowej tkaniny nie pozbawia
materiału właściwego przepływu powietrza.

Bardzo miękkie i delikatne włókna powodujące precyzyjne dopasowanie się materiału do budowy ciała, zapewniające przy tym pełen
komfort ruchów. Materiał posiada podwyższone właściwości wentylacyjne, gwarantujące szybkie odprowadzanie wilgoci na zewnątrz
dzianiny.

PPS POLIPROPYLEN SOFT
Zastosowanie specjalnych, niezwykle miękkich i przewiewnych
włókiej ułatwiających skórze oddychanie. Zapewnia poczucie
świeżości, ogranicza potliwość i zapewnia wysoki komfort gry.
Materiał posiada właściwości antygrzybiczne.

FINGER PROTECT
Specjalistyczna technologia zasotsowana w konstrukcji rękawicy
bramkarskiej. FINGER PROTECT zabezpiecza palce przed
niebezpiecznymi urazami, umożliwiając pewny, bezpieczny
i kontrolowany chwyt piłki.

TECH PRO-STRECH
Najwyższej klasy technologia nadająca tkaninie wyjątkową
elastyczność. TECH PRO-STRETCH chroni odzież przed
rozdarciami i pęknięciami.

www.zina.pl
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INFORMACJE DODATKOWE
Od 2016 roku wszystkie produkty, które traiają do naszej kolekcji dostępne są w dwóch koszykach rozmiarowych - Junior
i Senior. Dodatkowo, asortyment z ubiegłych lat, który nadal cieszy się dużym zainteresowaniem, występuje we wcześniejszej
specyikacji rozmiarowej. Poniższa tabela pokazuje, jak poprzednie oznaczenia rozmiarów odpowiadają tym stosowanym
obecnie. Pamiętaj, że wartości przedstawione w tabelce mają charakter orientacyjny, a dobór odpowiedniego rozmiaru bardzo
często zależy od indywidualnych proporcji ciała.

MODEL

JUNIOR

TORES, TORRO, FERRARA, CORRIDA, VERSO
LIGA, GANADOR

MODEL
POZOSTAŁE MODELE

XXXS
(112-118)
116

L
XL
XXS
XS
S
M
(116-122) (122-128) (128-137) (134-147) (147-158) (158-170)
122

128

134

140

XXS

XS

SENIOR
S
M
L
XL
XXL
(158-170) (170-176) (176-182) (182-188) (188-194)

Fundamentem marki ZINA jest projektowanie i produkowanie wysokiej klasy ubrań i akcesoriów
piłkarskich. Jesteśmy dumni, że w naszych strojach grają i trenują zarówno topowi profesjonaliści
jak i okazjonalni pasjonaci futbolu. Pracujemy dla związków piłkarskich, klubów, akademii
i szkółek. Nasze produkty tworzymy ze zrozumieniem potrzeb piłkarskich, które muszą spełniać.

Znakiem irmowym ZINA jest wieloletnie doświadczenie w projektowaniu dedykowanego sprzętu,
dlatego produkty, które nie posiadają w swojej specyikacji kodów produktowych są produkowane
i personalizowane na indywidualne zapotrzebowanie. Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące
czasu realizacji i kosztów dedykowanych produktów skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów
regionalnych.
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ODZIEŻ

MECZOWA

KOSZULKI PIŁKARSKIE
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KOSZULKA

EXELENCE
GRA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Koszulka meczowa EXELENCE została zaprojektowana
z myślą o najlepszych piłkarskich profesjonalistach.
Lekka, ergonomiczna konstrukcja koszulki gwarantuje
maksymalną swobodę ruchów. Koszulka uszyta jest
z wyjątkowo wytrzymałego materiału wykonanego
w technologii POLIESTER ACTIVE WAVE zapewniającego
przewiewność i suchość. Dodatkowo, EXELENCE
wyposażona jest w dwa systemy wentylacyjne.

ZALETY:
Technologia mikrowłókien zapewniająca przewiewność
Wzmacniane szwy
Nowoczesne wzornictwo
100% poliester

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
169,00 zł
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E01375-002

E01375-001

E01375-004

E01375-003

E01375-001
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KOSZULKA

EXELENCE
STRIPPED
KLASYCZNE WZORNICTWO
Profesjonalna koszulka meczowowa EXELENCE
STRIPPED to wyjątkowe połączenie najwyższej jakości
wykonania z klasycznym wyglądem piłkarskiego
trykotu w pasy. Koszulka została uszyta z wygodnego
i wytrzymałego materiału zapewniającego suchość,
komfort i pełną swobodę ruchów przez 90 minut gry.
Dodatkowo, koszulka wyposażona jest w dwa systemy
wentylacyjne.

ZALETY:
Technologia mikrowłókien zapewniająca przewiewność
Wzmacniane szwy
Klasyczne wzornictwo
100% poliester

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
249,00 zł
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F01212-001

F01212-002

F01212-003

F01212-004

F01212-005

F01212-006

F01212-007

F01212-008

F01212-009

F01212-010

F01212-011

F01212-012
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KOSZULKA

GIANI

PROFESJONALIZM W AKCJI
Graj profesjonalnie w koszulce meczowej GIANI.
Zapomnij o przegrzewaniu się i nadmiernej
potliwości. Sprawdź lekką budowę koszulki uszytej
w technologii POLIESTER ACTIVE WAVE. Unikalne
właściwości mikrowłókien absorbujących pot ze
skóry i wypierających go na zewnątrz, a także
specjalne kanały wentylacyjne to 90 minut wygodnej,
komfortowej i szybkiej gry.

ZALETY:
Technologia mikrowłókien zapewniająca przewiewność
Komfort i swoboda ruchów
Dobre wzornictwo
100% poliester

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
75,00 zł
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A00772

A00773

A00774

A00775

A00776

A00777

A00778

A00779

A00780

A00781

A00782

A00783
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KOSZULKA

TIGRA
VERTIC
WYGODA I SUPER LEKKOŚĆ
Wysokiej klasy koszulka meczowa TIGRA STRIPPED
została wykonana z miękkiego w dotyku materiału,
który skutecznie odprowadza na zewnątrz ciepło
i wilgoć. Ergonomiczna konstrukcja koszulki zapewnia
maksymalny komfort ruchów nawet w najbardziej
wymagających boiskowych sytuacjach.

ZALETY:
Technologia mikrowłókien zapewniająca przewiewność
Dopasowany i elastyczny materiał
Klasyczne pasy
100% poliester

ROZMIAR:
JUNIOR 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / XXS / XS
SENIOR S / M / L / XL / XXL

CENA:
JUNIOR 144,00 zł
SENIOR 169,00 zł
DŁUGI RĘKAW 189,00 zł
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A00902-001

A00902-002

A00902-003

A00902-004

A00902-005

A00902-006

A00902-007

A00902-008

A00902-009

A00902-010

A00902-011
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KOSZULKA

TIGRA
HORIZON
PONADCZASOWY WYGLĄD
Piłkarski trykot TIGRA HORIZONTAL STRIPPED
doskonale sprawdza się w wymagających warunkach
meczowych. Koszulka została uszyta z miękkiego
materiału, który skutecznie odprowadza wilgoć na
zewnątrz, gwarantując suchość i przewiewność.
Piłkarski krój koszulki i spodenek gwarantuje
maksymalny komfort ruchów.

ZALETY:
Technologia mikrowłókien zapewniająca przewiewność
Dopasowany i wytrzymały materiał
Klasyczne poprzeczne pasy
100% poliester

ROZMIAR:
JUNIOR 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / XXS / XS
SENIOR S / M / L / XL / XXL

CENA:
JUNIOR 144,00 zł
SENIOR 169,00 zł
DŁUGI RĘKAW 189,00 zł
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A00999-001

A00999-002

A00999-003

A00999-005

A00999-006

A00999-007

A00999-009

A00999-010

A00999-011

A00999-004

A00999-008

A00999-012

www.zina.pl

ODZIEŻ MECZOWA

19

KOSZULKA

TORES

NIESPOTYKANY CHŁÓD
Każdy mecz to ciągły ruch. Setki dryblingów i sprintów.
Koszulka meczowa TORES została uszyta z włókien
wykonanych w technologii POLIESTER ACTIVE
WAVE skutecznie odprowadzających pot i ciepło na
zewnątrz, dzięki czemu możesz skupić się na grze.
Specjalne kanały wentylacyjne w które wyposażony
został trykot zapewniają suchość i przewiewność.

ZALETY:
Technologia mikrowłókien zapewniająca przewiewność
Dopasowanie i swoboda ruchów
Klasyczny design
Dekolt typu V
100% poliester

ROZMIAR:
JUNIOR XXXS / XXS / XS / S / M / L / XL
SENIOR S / M / L / XL / XXL

CENA:
JUNIOR 62,00 zł
SENIOR 67,00 zł
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JUNIOR A00503
SENIOR A00513

JUNIOR A00504
SENIOR A00515

JUNIOR A00505
SENIOR A00518

JUNIOR A00506
SENIOR A00512

JUNIOR A00507
SENIOR A00514

JUNIOR A00508
SENIOR A00519

JUNIOR A00509
SENIOR A00520

JUNIOR A00510
SENIOR A00517

JUNIOR A00511
SENIOR A00516
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KOSZULKA

LIGA

PRZEWIEWNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
Bądź w grze od pierwszego gwizdka. Kontroluj
tempo. Wentylowana koszulka meczowa LIGA uszyta
z oddychających, lekkich i wytrzymałych włókien
poliestrowych zapewnia odpowiednią suchość i chłód.
Trykot w klasycznych wariantach kolorystycznych
cieszy się uznaniem wielu drużych.

ZALETY:
Technologia mikrowłókien zapewniająca przewiewność
Dopasowanie i swoboda ruchów
Klasyczny design
Dekolt typu V
100% poliester

ROZMIAR:
JUNIOR 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / XXS / XS
SENIOR S / M / L / XL / XXL

CENA:
JUNIOR 55,00 zł
SENIOR 58,00 zł
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A00817

A00818

A00819

A00820

A00821

A00822
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KOSZULKA

FERRARA
KOMFORT I WENTYLACJA
FERRARA to koszulka piłkarska zaprojektowana
z myślą o graczach na różnym poziomie. Uszyta
z miękkiego i wytrzymałego materiału skutecznie
odprowadza wilgoć na zewnątrz. FERRARA to
klasyczne i ponadczasowe wzornictwo.

ZALETY:
Naturalny komfort ruchów
Nowoczesne wzornictwo i żywe kolory
100% poliester

ROZMIAR:
JUNIOR XXXS / XXS / XS / S / M / L / XL
SENIOR S / M / L / XL / XXL

CENA:
JUNIOR 47,00 zł
SENIOR 49,00 zł
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JUNIOR A01245
SENIOR A01246

JUNIOR A01247
SENIOR A01248

JUNIOR A01249
SENIOR A01250

JUNIOR A01251
SENIOR A01252

JUNIOR A01253
SENIOR A01254

JUNIOR A01255
SENIOR A01256

JUNIOR A01257
SENIOR A01258

JUNIOR A01259
SENIOR A01260
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SPODENKI
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SPODENKI

EXELENCE
KOMFORT I LEKKOŚĆ
Piłkarskie spodenki EXCELENCE to wyjątkowe
połączenie wygody i wysokiej klasy materiałów.
Ergonomiczny krój zapewnia komfort gry, a lekki
materiał skutecznie odprowadza wilgoć i ciepło.

ZALETY:
Bardzo dobra wentylacja
Elastyczna talia regulowana sznurkiem
100% poliester

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
89,00 zł

A01389
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A01385
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SPODENKI

GIANI

PRZEWIEWNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ
Piłkarskie spodenki GIANI zostały uszyte z miękkiego
i lekkiego materiału, który zapewnia doskonałą
wentylację i odprowadzanie wilgoci na zewnątrz.
Piłkarski krój spodenek i wzmacniana konstrukcja to
gwarancja maksymalnej swobody ruchów.

ZALETY:
Wygoda i suchość
Elastyczna talia regulowana sznurkiem
100% poliester

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
74,00 zł

A00784

A00785

A00786

www.zina.pl
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SPODENKI

TORRO
MAKSYMALNA SWOBODA RUCHÓW
Na boisku praca nóg jest kluczowa. Spodenki TORRO
uszyte z oddychającego, lekkiego i wytrzymałego
poliestru zapewniają doskonałą przewiewność i pełen
zakres ruchów.

ZALETY:
Doskonały komfort ruchów
Elastyczna talia regulowana sznurkiem
100% poliester

ROZMIAR:
JUNIOR XXXS / XXS / XS / S / M / L / XL
SENIOR S / M / L / XL / XXL

CENA:
52,00 zł

JUNIOR A00521
SENIOR A00526
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JUNIOR A00522
SENIOR A00527

JUNIOR A00523
SENIOR A00530
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JUNIOR A00524
SENIOR A00529

JUNIOR A00525
SENIOR A00528
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JUNIOR A00526
SENIOR A00529

SPODENKI

LIGA

WYGODA I PRZEWIEWNOŚĆ
Spodenki LIGA sprostają najtrudniejszym wzywaniom
piłkarskich meczów. vv Uszyte z oddychającego,
lekkiego i wytrzymałego poliestru zapewniają
odpowiedni komfort przez pełne 90 minut gry.

ZALETY:
Doskonały komfort ruchów
Elastyczna talia regulowana sznurkiem
100% poliester

ROZMIAR:
XXS / XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
52,00 zł

A01032

A00823

A00824

A00825

www.zina.pl
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SPODENKI

FERRARA
KOMFORT I WENTYLACJA
FERRARA to spodenki piłkarskie zaprojektowane
z myślą o graczach na różnych poziomach
zaawansowania. Uszyte z miękkiego i wytrzymałego
materiału skutecznie odprowadzają wilgoć.
Ergonomiczny krój zapewnia komfort podczas gry.

ZALETY:
Naturalny komfort ruchów
Elastyczna talia regulowana sznurkiem
100% poliester

ROZMIAR:
JUNIOR XXS / XS / S / M / L / XL
SENIOR S / M / L / XL / XXL

CENA:
JUNIOR 52,00 zł
SENIOR 52,00 zł
Przy zakupie z koszulką FERRARA: 45,00 zł
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SKARPETOGETRY

DURO

DOPASOWANIE I OCHRONA
Piłkarskie getry DURO to skuteczne połączenie
wygody, komfortu ruchów i ochrony w trakcie gry.
Wykonane z materiału EA-SPANDEX zapewniają stopie
i łydce doskonałą wentylację i odprowadzanie na
zewnątrz wilgoci i ciepła. Ergonomiczny krój getrów
poprawia stabilność stopy.

ZALETY:
Nylon i EA-SPANDEX to suchość i dopasowanie
Wysoka stabilizacja stopy w bucie i wzmocnione wykończenia
Klasyczne wzornictwo
78% poliester, 14% ny/pa, 8% EA-SPANDEX

ROZMIAR:
SENIOR 40 - 46

CENA:
34,00 zł
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SKARPETOGETRY

LIBRA

KOMFORTOWE DOPASOWANIE
W piłce nożnej każdy szczegół ma znaczenie.
Getry LIBRA uszyte z polipropylenu, nylony i EASPANDEX zapewniają doskonałą przewiewność,
a także odprowadzanie potu i ciepła. Odpowiedni
krój getrów poprawia stabilność ułożenia stóp.
Postaw na najwyższy komfort i lekkość.

ZALETY:
Polipropylen, nylon i EA-SPANDEX to suchość i dopasowanie
Ściągacze w kostkach i podbiciu poprawiają amortyzację
Wzmocnione wykończenia
78% poliester, 14% ny/pa, 8% EA-SPANDEX

ROZMIAR:
MINI 31 - 35
JUNIOR 36 - 39
SENIOR 40 - 46

CENA:
27,00 zł
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BLUZA

PESCARA GK
KOMFORT I OCHRONA
Profesjonalna bluza bramkarska z długim rękawem PESCARA GK została
stworzona z myślą o najbardziej wymagających interwencjach na linii
bramkowej i na przedpolu. Specjalny krój bluzy gwarantuje maksymalny
komfort ruchów w pełnym zakresie. Dzięki wykorzystaniu trwałych
materiałów i zastosowaniu wzmacnianych szwów bluza jest jeszcze
bardziej odporna na uszkodzenia. PESCARA GK zapewnia doskonałą
ochronę górnych partii ciała narażonych na otarcia i stłuczenia, na
przykład łokci.

ZALETY:
Poliester MICRO TECH to lekkość, swoboda ruchów
i dobra wentylacja
Nowoczesne wzornictwo
Wzmacniane wykończenia

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
179,00 zł
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BLUZA

LIGA GK
PEŁNA KONTROLA GRY
Gra na bramce wymaga perfekcji i koncentracji. Bluza LIGA GK uszyta
z nowoczesnego, wyjątkowo trwałego i oddychającego poliestru
MICRO TECH zapewnia doskonałą przewiewność i odprowadzanie
potu przez pełne 90 minut gry. Dzięki wzmocnionemu i gęsto tkanemu
materiałowi bluza jest odporna na mechacenie się. Ergonomiczny
i dopasowany krój gwarantuje swobodę ruchów w pełnym zakresie,
która jest szczególnie ważna w przypadku bramkarzy. LIGA GK wyróżnia
się dynamicznym i kolorowym wzornictwem czerpiącym z kultowych
modeli bramkarskich.

ZALETY:
Poliester MICRO TECH to wyjątkowa przewiewność
i wytrzymałość
Dekolt typu V
Nowoczesne wzornictwo
Wykończenie lamówkami

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
89,00 zł
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SPODENKI

LIGA GK
WENTYLACJA I DOSKONAŁA OCHRONA
Spodenki bramkarskie LIGA GK zostały uszyte z lekkiego,
oddychającego i super wytrzymałego materiału poliester
MICRO TECH, dzięki czemu zapewniają doskonały komfort
na boisku. Wyposażone w boczne wstawki skutecznie
tłumią wstrząsy i amortyzują siłę upadków nawet podczas
najbardziej spektakularnych interwencji. Konstrukcja
spodenek gwarantuje pełen zakres ruchów przy pełnej
prędkości.

ZALETY:
Poliester MICRO TECH to wytrzymałość i komfort
Wzmocnione wykończenia
Elastyczna talia regulowana sznurkiem

ROZMIAR:
S / M / L / XL / XXL

CENA:
79,00 zł
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OPINACZE

VINI

PIŁKARSKI KOMFORT
Piłkarskie opinacze VINI uszyte z elastycznego i wytrzymałego
materiału będącego mieszanką poliamidu i elastanu. Dzięki ich
ergonomicznej konstrukcji doskonale przylegają do ciała i nie
krępują ruchów, a dodatkowo zabezpieczają przed otarciami
i urazami. Graj swobodnie, graj bezpiecznie.

ZALETY:
Doskonały komfort ruchów
92% poliamid, 8% elastan

ROZMIAR:
S / M / L / XL

CENA:
74,00 zł

A00091
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THERMOBIONIC
SILVER+
KOMFORT I DOSKONAŁA WENTYLACJA
Trening w chłodzie poranka albo wieczoru to codzienność.
Koszulka z długim rękawem THERMOBIONIC SILVER+
uszyta z miękkiej i przyjemnej w dotyku tkaniny skutecznie
pochłania pot z powierzchni skóry. Przylegający do ciała
kompresyjny krój zapewnia poczucie ciepła oraz wspomaga
i stabilizuje pracę wrażliwych partii mięśni. Długi rękaw
minimalizuje ryzyko otarć.

ZALETY:
Przewiewny materiał odprowadzający pot
Dopasowany krój i płaskie szwy nie drażniące ciała
Okrągły dekolot z minigolfem

ROZMIAR:
S-M / L-XL

CENA:
169,00 zł
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DRES

FERRARA
KOMFORT CZYNI CUDA
Profesjonalny komplet dresowy FERRARA to propozycja
dla najbardziej wymagających piłkarzy. Bluza i spodnie
są uszyte z miękkiego w dotyku, oddychającego i bardzo
wytrzymałego materiału odpornego na rozciąganie
i mechacenie się. Piłkarska konstrukcja dresu gwarantuje
pełen zakres ruchów przy jednoczesnym dopasowaniu do
kluczowych partii ciała.

ZALETY:
Materiał gwarantujący przewiewność
100% poliester w technologii POLIESTER
SEMIFUNCIONAL
Piłkarski krój bluzy i nogawek
Boczne kieszonki

ROZMIAR:
JUNIOR XXS / XS / S / M / L / XL
SENIOR S / M / L / XL / XXL

CENA:
JUNIOR 249,00 zł
SENIOR 289,00 zł
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SPODNIE

FERRARA
DOSKONAŁA WYGODA
Czas na piłkarskie spodnie dresowe. FERRARA to maksymalny
komfort ruchów, dopasowanie spodni na łydkach i ergonomiczna
konstrukcja. Spodnie są uszyte z bardzo wytrzymałego materiału,
który jest odporny na wypychanie i mechacenie. Dodatkowo, tkanina
dzięki swoim właściwościom skutecznie odprowadza ciepło i wilgoć
na zewnątrz.

ZALETY:
Materiał gwarantujący pełen komfort ruchów i przewiewność
100% poliester w technologii POLIESTER SEMIFUNCIONAL
Piłkarski krój nogawek
Boczne kieszonki

ROZMIAR:
JUNIOR XXS / XS / S / M / L / XL
SENIOR S / M / L / XL / XXL

CENA:
JUNIOR 119,00 zł
SENIOR 139,00 zł

JUNIOR A01287
SENIOR A01288
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BLUZA

GANADOR
KOMFORT RUCHÓW
Bluza piłkarska GANADOR została uszyta z nowoczesnego
i oddychającego materiału POLIESTER SEMIFUNCTIONAL, który
skutecznie pomaga odprowadzać ciepło i wilgoć na zewnątrz.
Dzięki unikalnemu splotowi włókiem typu mikrofibra na dobre można
zapomnieć o efekcie wypychania i rozciągania fragmentów bluzy.
Ergonomiczny, dopasowany krój zapewnia doskonałą swobodę
ruchów podczas każdego treningu. Doceniają to zarówno obrońcy
i zawodnicy ataku.

ZALETY:
Materiał zapewniający komfort ruchów i suchość
100% poliester w technologii POLIESTER SEMIFUNCIONAL
Kołnierz ze stójką
Klasowe wzornictwo

ROZMIAR:
JUNIOR 128 / 134 / 140 / XXS / XS
SENIOR S / M / L / XL / XXL

CENA:
JUNIOR 129,00 zł
SENIOR 144,00 zł
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SPODNIE

GANADOR
PIŁKARSKI KOMFORT
Stworzone z myślą o dynamicznej grze. Spodnie
piłkarskie GANADOR zostały uszyte z nowoczesnego
i oddychającego materiału POLIESTER SEMIFUNCTIONAL,
który skutecznie pomaga odprowadzać ciepło i wilgoć
na zewnątrz. W przypadku spodni szczególnie ważny jest
unikalny splot włókien typu mikrofibra zapobiegający ich
wypychaniu i rozciąganiu. Ergonomiczny, dopasowany
krój zapewnia pełen zakres ruchów przy pełnej prędkości
podczas każdego treningu. GANADOR, najbardziej
piłkarskie spodnie.

ZALETY:
Materiał zapewniający komfort ruchów i suchość
100% poliester w technologii POLIESTER SEMIFUNCIONAL
Zwężane nogawki
Boczne kieszonki

ROZMIAR:
JUNIOR 128 / 134 / 140 / XXS / XS
SENIOR S / M / L / XL / XXL

CENA:
JUNIOR 119,00 zł
SENIOR 134,00 zł
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SPODNIE

GANADOR
GANADORES

3
4

PIŁKARSKI KOMFORT 3/4
Stworzone z myślą o dynamicznej grze. Spodnie piłkarskie
GANADORES typu 3/4 zostały uszyte z nowoczesnego
i oddychającego materiału POLIESTER SEMIFUNCTIONAL,
który skutecznie pomaga odprowadzać ciepło i wilgoć
na zewnątrz. W przypadku spodni szczególnie ważny jest
unikalny splot włókien typu mikrofibra zapobiegający ich
wypychaniu i rozciąganiu. Ergonomiczny, dopasowany krój
zapewnia pełen zakres ruchów przy pełnej prędkości podczas
każdego treningu. GANADORES, daj z siebie 100 procent.

ZALETY:
Materiał zapewniający komfort ruchów i suchość
100% poliester w technologii POLIESTER SEMIFUNCIONAL
Zwężane nogawki typu 3/4
Boczne kieszonki

ROZMIAR:
JUNIOR 128 / 134 / 140 / XXS / XS
SENIOR XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
109,00 zł
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DRES

CORRIDA
DELGADO
DOSKONAŁE DOPASOWANIE
Dres CORRIDA został uszyty z nowoczesnego i oddychającego
materiału POLIESTER SEMIFUNCTIONAL, który skutecznie
pomaga odprowadzać ciepło i wilgoć na zewnątrz. Zastosowany
unikalny splot włókien typu mikrofibra zapobiega wypychaniu
i rozciąganiu. Klasyczne wzornictwo powoduje, że CORRIDA
idealnie sprawdza się na boisku i poza nim. Bądź gotowy na
każdy trening i nie tylko.

ZALETY:
Materiał zapewniający komfort ruchów i suchość
100% poliester w technologii POLIESTER SEMIFUNCIONAL
Rozsuwana bluza z kołnierzem ze stójką
Boczne kieszonki
Klasyczne wzornictwo

ROZMIAR:
JUNIOR XXS / XS / S / M / L / XL
SENIOR S / M / L / XL / XXL

CENA:
JUNIOR 174,00 zł
SENIOR 189,00 zł
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DRES

GALA
NAJLEPSZE WZORNICTWO I WYGODA
Wyjściowy dres GALA został uszyty z najwyższej jakości
tkaniny poliestrowej, która odpowiada za doskonałą wentylację
i odprowadzanie wilgoci. Dzięki wykorzystaniu technologii TECH
Pro Streach dres zapewnia maksymalny komfort i pełen zakres
ruchów. Ergonomiczna konstrukcja i zwężany, piłkarski krój nogawek
sprawiają, że spodnie idealnie dopasowują się do sylwetki.

A01122

A01123

ZALETY:
Nowoczesne wzornictwo
100% poliester w technologii TECH Pro Streach
Ściągacze przy rękawach i u dołu bluzy
Zwężane nogawki zapinane na zamek
Bluza i spodnie z zasuwanymi kieszonkami bocznymi
Kontrastowe wstawki z siateczki na bluzie i spodniach

ROZMIAR:
S / M / L / XL / XXL / XXXL

CENA:
Komplet: 348,00 zł
* Personalizacja kolorystyczna dresu GALA
ustalana jest bezpośrednio z konsultantem
handlowym ZINA bądź z lokalnym dystrybutorem.
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KURTKA

GANADOZA
LEKKOŚĆ I KOMFORT
Bądź w ruchu, w trakcie i po treningu. Lekka kurtka GANADOZA
został uszyta z nowoczesnego i wytrzymałego materiału
poliestrowego AQUA STOP, który skutecznie chroni przed
deszczem i wiatrem. Wnętrze kurtki zostało dodatkowo
zaimpregnowane, dzięki czemu nawet w najbardziej
deszczowych warunkach GANADOZA zapewnia uczucie
suchości i ciepła. Ergonomiczny krój kurtki, zaprojektowany
z myślą o wymagających treningach piłkarskich, umożliwia
szeroki zakres ruchów.

ZALETY:
Nieprzemakalny poliester CLIMACOMFORT
Chroniący przed zimnem półgolf
Stały kaptur ze ściągaczami
Zasuwane kieszenie boczne
Wzmacniane wykończenia
Elastyczne mankiety regulowane na rzepy
Nowoczesne wzornictwo

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
239,00 zł
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KURTKA

VERSO
TRENING W KAŻDĄ POGODĘ
Nie pozwól, żeby kiepska pogoda pokrzyżowała Twoje
plany treningowe. Kurtka przeciwdeszczowa VERSO uszyta
z ortalionowego, nieprzemakalnego materiału wykonanego
w technologii AQUA STOP skutecznie chroni nie tylko przed
deszczem, ale też przed wiatrem. Dbając o poczucie suchości
i wygody, wewnętrzna strona kurtki została dodatkowo
zaimpregnowana. Podszewka z siateczki gwarantuje ciału
odpowiednią wentylację i przewiewność. Piłkarski krój zapewnia
swobodę ruchów w pełnym zakresie.

ZALETY:
Nieprzemakalny ortalion AQUA STOP
Chroniący przed zimnem półgolf
Nieprzemakalne szwy
Suwak na całej długości i kaptur ukryty w kołnierzu
Zasuwane kieszenie boczne
Mankiety i talia ze ściągaczami
Nowoczesne wzornictwo

ROZMIAR:
JUNIOR XXS / XS / S / M / L / XL
SENIOR S / M / L / XL / XXL

CENA:
JUNIOR 99,00 zł
SENIOR 109,00 zł
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KURTKA

GANDI
WENTYLACJA I CIEPŁO
Trenuj w każdą pogodę. Kurtkę GANDI wyprodukowano z myślą o treningach
w wymagających, jesiennych warunkach pogodowych. Uszyta z lekkiego
i impregnowanego poliestru wykonanego w technologii CLIMACOMFORT/
FLEECE skutecznie chroni przed deszczem i wiatrem, a jednocześnie
pozwala zachować odpowiednią przewiewność. Wnętrze kurtki GANDI
pokryto miłą w dotyku i termoaktywną tkaniną typy FLEECE pomagającą
zachować optymalną temperaturę ciała. Ergonomiczny krój kurtki
został stworzony z myślą o większej swobodzie ruchów, która pozwala
skoncentrować się na treningu i grze.

ZALETY:
Nieprzemakalny poliester CLIMACOMFORT
Chroniący przed zimnem półgolf
Suwak na całej długości i kaptur ukryty w kołnierzu
Zasuwane kieszenie boczne
Elastyczne mankiety regulowane na rzepy
Nowoczesne wzornictwo

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
299,00 zł
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KURTKA

GALLO
SKUTECZNA OCHRONA PRZED ZIMNEM
Kurtka piłkarska GALLO została uszyta z wysokiej jakości
materiału chroniącego przed złymi warunkami atmosferycznymi.
Zabudowany, regulowany kaptur osłania przed wiatrem
i deszczem. Specjalny, dłuższy krój kurtki zapewnia dodatkową
ochronę przed zimnem wrażliwym partiom ciała.

ZALETY:
Materiał SOFTFIBRE zapewniający utrzymanie ciepła
i wentylację
100% poliester
Ściągacze przy rękawach
Boczne i wewnętrzne kieszenie
Regulowany, zabudowany kaptur

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
369,00 zł
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T-SHIRT

MASSIVE
NIEZWYKŁA WYGODA I WENTYLACJA
Koszulka treningowa MASSIVE uszyta jest z zapewniającej suchość
i przewiewność wysokiej klasy bawełny. Wykorzystanie tkaniny
o gęstym splocie powoduje, że koszulka jest wyjątkowo odporna na
rozciąganie i mechacenie. Ergonomiczny krój gwarantuje komfort
ruchów w pełnym zakresie. Klasyczne wzornictwo i kolorystyka sprawiają, że MASSIVE idealnie sprawdza się w sytuacjach sportowych
i casualowych.

ZALETY:
Wygoda i dopasowanie
Klasyczne, uniwersalne wzornictwo

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
39,00 zł
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SPODENKI

GALIUS
KLASYKA I KOMFORT
Bardziej wygodne. Bardziej przewiewne. Piłkarskie spodenki wyjściowe GALISU są uszyte z miłego w dotyku, oddychającego materiału. Komfortowy, klasyczny krój sprawia, że spodenki sprawdzą się
w wielu, nie tylko piłkarskich sytuacjach.

ZALETY:
Wytrzymały, oddychający materiał
Wzmacniane szwy
Boczne kieszonki

ROZMIAR:
S / M / L / XL / XXL / XXXL

CENA:
109,00 zł

A01126
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KOSZULKA POLO

VASCO

KLASYKA I KOMFORT
Zaprezentuj się. Piłkarska koszulka polo VASCO została uszyta
z przewiewnej tkaniny, dzięki czemu skutecznie odprowadza
pot na zewnątrz zachowując uczucie suchości. Klasyczny,
standardowy krój sprawdzi się w wielu, także poza piłkarskich
sytuacjach.

ZALETY:
Kołnierzyk polo i zapięcie na guziki
Tkanina odprowadzająca pot
Klasyczny krój gwarantujący pełen zakres ruchów

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
99,00 zł

A00259

A00260

A00261
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TANGO
WYGODNA I DOSKONALE ZAPLANOWANA
Profesjonalna torba piłkarska TANGO została wykonana
z trwałych i odpornych na zniszczenia materiałów. Główna
komora torby jest zasuwana na suwak. Wentylowana komora
dolna doskonale nadaje się do transportu piłkarskich butów.
Dodatkowo, dolna część została zaimpregnowana dzięki
czemu torba skutecznie chroni przed wodą. Torba TANGO
SENIOR dostępna jest w trzech rozmiarach.

ZALETY:

45 cm

28

cm

3 rozmiary – JUNIOR, SENIOR, SENIOR EXTRA
Regulowany, odpinany pasek na ramię

42 cm

35 cm

51 cm

37

JUNIOR

Wygodne, podwójnie wyściełane rączki do noszenia

SENIOR

Wzmocnione dno
Wytrzymały materiał, 60% poliester i 40% nylon

ROZMIAR:
JUNIOR / SENIOR / SENIOR EXTRA

CENA:
JUNIOR 129,00 zł
SENIOR EXTRA 189,00 zł
SENIOR 159,00 zł

JUNIOR A01067
SENIOR A01063
SENIOR EXTRA A01059
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47 cm

40

55 cm

cm

EXTRA SENIOR

A00001

JUNIOR A01065
SENIOR A01061
SENIOR EXTRA A01057

JUNIOR A01087
SENIOR A01068

JUNIOR A01066
SENIOR A01062
SENIOR EXTRA A01058
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PLECAK PIŁKARSKI

TANGO

FUNKCJONALNY I KOMPAKTOWY
Plecak piłkarski TANGO to najlepszy sposób na trzymanie porządku. Plecak na
dole ma oddzielną komorę przeznaczoną do przechowywania butów piłkarskich.
Regulowane ramionka wyściełane są miękkim i odpornym na zniszczenia
materiałem. Dwie boczne kieszonki pozwalają na przechowywanie różnych
przedmiotów.

ZALETY:
2 rozmiary – REGULAR, MINI
Duża komora główna
Wzmocnione dno
Wytrzymały materiał, 60% poliester i 40% nylon

ROZMIAR:
TANGO REGULAR / TANGO MINI

CENA:
Regular: 119,00 zł
Mini: 119,00 zł

TANGO CZARNY/SZARY

TANGO MINI GRANAT/SZARY
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PLECAK

EXPLORER
PORĘCZNA I KOMPAKTOWA
Kosmetyczka TANGO w praktyczny sposób pomaga
przechowywać kosmetyki. W dwóch, zasuwanych na suwak
komorach zmieszczą się wszystkie najważniejsze akcesoria do
pielęgnacji. Dodatkowo, kosmetyczka wyposażona jest
w siateczkową kieszonkę, w której można trzymać drobiazgi.

ZALETY:
Wytrzymały materiał, 60% poliester i 40% nylon
Wygodny uchwyt do noszenia

ROZMIAR:
UNIWERSALNY

CENA:
89,00 zł

A01003
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TORBA

MANAGER
PIŁKARSKIE BIURO W JEDNEJ TORBIE
Piłka nożna to nie tylko praca na boisku. Twój bagaż nie powinien Cię
ograniczać. MANAGER daje możliwość pomieszczenia w jednej torbie
laptopa, rzeczy biurowych i innych przedmiotów osobistych. Wielokomorowa
torba ze specjalną przegrodą na komputer posiada praktyczne kieszenie.
Wykonana z najwyższej jakości materiałów torba wyróżnia się klasowym
wzornictwem. MANAGER to profesjonalizm w każdym calu.

ZALETY:
Regulowany, odpinany pasek na ramię
Wygodne, podwójnie wyściełane rączki do noszenia
Wzmacniane szwy
Kieszeń boczna
Klasyczne wzornictwo

CENA:
179,00 zł

A00332
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CARGO
PROFESJONALIZM W DNIU MECZU
Mecze wyjazdowe, turnieje, zgrupowania. Dzisiaj futbol to coraz częściej
życie w podróży. Bardzo pojemna i wielofunkcyjna torba Cargo została uszyta
z najwyższej jakości, wyjątkowo trwałych materiałów - poliester i nylon chroniących przed deszczem i zapewniających trwałe i wygodne użytkowanie.
Zaprojektowana z myślą o piłkarzach torba posiada 2 wentylowane kieszenie
na buty piłkarskie. Teleskopowa rączka i praktyczne kółka pozwalają na
wygodne podróżowanie.

ZALETY:
Pojemna i wytrzymała
Regulowany, odpinany pasek na ramię
Wygodne, podwójnie wyściełane rączki do noszenia
Komory zasuwane na suwak
Wzmacniane szwy
60% poliester i 40% nylon
Nowoczesne wzornictwo

ROZMIAR:
78 cm x 38 cm x 35 cm

CENA:
424,00 zł

A00718
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ZESTAW

REFER
PIŁKARSKIE BIURO W JEDNEJ TORBIE
W dniu meczu i na treningu każda sekunda jest ważna. Oszczędzaj czas.
Multipack Refer to funkcjonalne połączenie plecaka i torby na kółkach. Refer
został uszyty z najwyższej jakości, wyjątkowo trwałych materiałów - poliester
i nylon - chroniących przed deszczem i zapewniających trwałe i wygodne
użytkowanie. Teleskopowa rączka i praktyczne kółka gwarantują komfort
przemieszczania się. Refer to połączenie funkcjonalności i ergonomicznej
lekkości.

ZALETY:
Funkcjonalny i komfortowy
Rączki na górze i z boku
Komory zasuwane na suwak
Wzmacniane szwy
60% poliester i 40% nylon
Nowoczesne wzornictwo

ROZMIAR:
Torba: 60 cm x 40 cm x 22 cm
Plecak: 45 cm x 25 cm x 12 cm

CENA:
449,00 zł

A00719
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MEDIC
PROFESJONALNIE ZORGANIZOWANA OPIEKA MEDYCZNA
Na boisku liczy się czas reakcji. Także sztabu medycznego. Wielofunkcyjna
Torba Medyczna ZINA profesjonalnie organizuje pracę klubowego lekarza
czy masażysty. Poręczna, wykonana z trwałych materiałów torba składa
się z dwóch głównych komór i kilkunastu kieszeni oraz przegród. Torba
wyróżnia się klasycznym, profesjonalnym wzornictwem.

ZALETY:
Regulowany, odpinany pasek na ramię
Wygodna wyściełana rączka do noszenia
Wzmacniane szwy

A01002

Nóżki z tworzywa sztucznego chroniące spód torby
Klasyczne wzornictwo

CENA:
489,00 zł
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PIŁKA

LEAGUE PRO
PRECYZJA, PRZEWIDYWALNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ
Dopracowana do perfekcji. Tą piłką grają najlepsi z najlepszych. LEAGUE PRO
to najwyższej klasy ręcznie szyta piłka meczowa certyfikowana w systemie
FIFA Quality PRO. Do stworzenia powłoki, wyściółki i pęcherza zostały
wykorzystane najnowocześniejsze materiały, dzięki którym piłka LEAGUE
PRO charakteryzuje się przewidywalnym torem lotu. Jej powłoka została
wykonana z syntetycznych japońskich włókien MICRO FIBER PU, które
gwarantują niepowtarzalną trwałość i odporność na ścieranie połączone
z typowo piłkarskimi parametrami szybkości lotu, miękkości przy uderzeniu
i kontaktu ze stopą. Doskonałą stabilność, sprężystość i elastyczność
piłka zawdzięcza ukośnie wzmocnionej siatce, będącej jej swoistym
„rusztowaniem”. Konstrukcja złożona z 32 elementów panelowych zapewnia
utrzymanie optymalnego kształtu i poprawia precyzję jej lotu na tradycyjnych
i sztucznych nawierzchniach. LEAGUE PRO to piłka meczowa z najwyższej
półki.

ZALETY:
Doskonała kontrola i trajektoria lotu
Niska absorbcja wody
Powłoka MICRO FIBER PU
Doskonały kontakt piłki ze stopą
System MXLOC 2 pozwalający na 2-krotnie dłuższe utrzymanie powietrza
FIFA Quality PRO
Nowoczesne wzornictwo

ROZMIAR:

A01294

5

CENA:
349,00 zł
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GIRO HYBRJD
HYBRYDOWA DOSKONAŁOŚĆ
Zastosowanie rewolucyjnej technologii hybrydowej odróżnia piłkę GIRO HYBRJD od
wszystkich innych. Tradycyjne szycie z wykorzystaniem panelowego klejenia nie tylko
daje piłce niespotykany dotąd wygląd, ale czyni ją niezwykle sprężystą i dynamiczną
w akcji. Niestandardowe połączenie technologii to prawdziwa innowacja na rynku
piłek meczowych. Hybrydowe zastosowania technologiczne czynią z piłki GIRO
HYBRJD boiskową doskonałość. Chropowaty i miękki materiał świetnie dopasowuje
się do powierzchni stopy, a niestandardowa konstrukcja nadaje piłce dodatkowej
rotacji podczas lotu. Jakość wykonania piłki plasuje ten model w czołówce. GIRO
HYBRID przeszła testy m.in. w pierwszoligowym Zniczu Pruszków zbierając bardzo
pozytywne oceny. Piłka o międzynarodowym standardzie meczowym.
GIRO HYBRJD to połączenie nowoczesnej technologii i najwyższej jakości wykonania.
Żeby w pełni cieszyć się jej zaletami, przed pierwszym użyciem napompuj piłkę do
wartości minimum 1 bara dzięki czemu laminacja z dwuwarstwowej pianki całkowicie
się rozciągnie. Następnie po kilku godzinach upuść powietrze do zalecanego poziomu
0,6 - 0,8 bara. Teraz graj po mistrzowsku piłką Giro HYBRJD.

ZALETY:
Doskonały kontakt piłki ze stopą
Dynamika i sprężystość
Miękkość
Międzynarodowy standard
Zastosowanie hybrydowych technologii
Niestandardowa konstrukcja

ROZMIAR:
5

A01296

CENA:
229,00 zł
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QUATTRO PRO
NIEZRÓWNANA KONTROLA
Czucie piłki to podstawa dobrej gry, dlatego stworzona została piłka QUATTRO
PRO. Klasyczna, ręcznie szyta piłka zapewnia przewidywalny tor lotu, a także
precyzję strzałów i podań. Piłka Quatro została zaprojektowana w zgodzie
z doświadczeniami i oczekiwaniami tysięcy piłkarzy. Dzięki wielowarstwowej
konstrukcji i ukośnej, wzmocnionej siatce będącej swoistym „rusztowaniem”
QUATTRO PRO na lata zachowuje swoje najważniejsze parametry - szybkość,
doskonałą kontrolę przy uderzeniach i wyjątkową wytrzymałość. Poliuretanowe
szwy łączące poszczególne panele piłki chronione są przez silikonowy
impregnat. QUATTRO PRO doskonale sprawdza się w różnych warunkach
pogodowych, nie ważne czy grasz na naturalnej czy na sztucznej nawierzchni.

ZALETY:
Niezwykła trwałość
Doskonały kontakt ze stopą
Niska absorbcja wody
System MXLOC 2 pozwalający na 2-krotnie dłuższe utrzymanie powietrza
FIFA Approved
Nowoczesne wzornictwo

ROZMIAR:
5

CENA:
229,00 zł

A01366
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WINTER CUP
BOISKOWY KONTRAST
Dobra widoczność w zimowych warunkach to połowa sukcesu. Piłka
WINTER CUP jest tego najlepszym przykładem. Ta profesjonalna piłka
meczowa została stworzona do gry na boiskach ogarniętych śnieżną
aurą. Doskonale widoczny materiał, z którego została wykonana, świetnie
kontrastuje z każdym rodzajem podłoża, a miękkość uderzenia i kontrola
futbolówki zapewniają najwyższej jakości grę. Chropowata powierzchnia
zapobiega nadmiernemu poślizgowi piłki przy jednoczesnym ograniczeniu
przylegania śniegu i wchłaniania wilgoci, a zastosowanie technologii AIR
VIBRE w kontakcie z powietrzem pomaga usunąć nadmiar zawilgocenia,
czyniąc tor lotu piłki stabilnym i precyzyjnym. Dzięki odpowiedniej konstrukcji
piłki zachowuje ona optymalny kształt i miękkości nawet w najniższych
temperaturach.

ZALETY:
Doskonała widoczność
Stabilność i kontrola
Precyzja
Miękkość w niskich temperaturach
Niska absorbcja wilgoci

ROZMIAR:
5

CENA:
229,00 zł
A01295
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PIŁKA

PELLE PRO FLUO
WIDOCZNOŚĆ I KONTROLA
Precyzja podań i przyjęć jest kluczowa. Wysokiej klasy piłka PELLE PRO
FLUO, w oryginalnym jaskrawym kolorze, została stworzona dla najbardziej
wymagających rozgrywek we wszystkich kategoriach wiekowych. Wierzchnia
warstwa piłki pokryta jest specjalnym laminatem PU poprawiającym
miękkość i kontrolę odbić. Konstrukcję PELLE PRO FLUO wyposażono
w jednowarstwową piankę PE, dzięki której piłka utrzymuje optymalny
kształt. Piłka posiada certyfikta IMS Approved.

ZALETY:
Miękkość odbić
Wyjątkowa widoczność
Niska absorbcja wody
System MXLOC 2 pozwalający na 2-krotnie dłuższe utrzymanie powietrza
IMS Approved

ROZMIAR:
5

CENA:
159,00 zł

A01365
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PELLE PRO
LEPSZA KONTROLA PODCZAS TRENINGÓW
Każdy trening przybliża do piłkarskiego celu. PELLE została stworzona
z myślą o rozgrywkach i szkoleniu piłkarzy we wszystkich kategoriach
wiekowych. Poliuretanowa piłka certyfikowana jest w systemie IMS
Approved. Jej powłoka pokryta laminatem PU zapewnia doskonałą miękkość
i celność każdego odbicia. Dodatkowo, dzięki jednowarstwowej piance PE
piłka na długie lata zachowuje swój optymalny kształt, nawet podczas gry
w niskich temperaturach.

ZALETY:
Kontrola i miękkość przy każdym podaniu i strzale
Niska absorbcja wody
System MXLOC 2 pozwalający na 2-krotnie dłuższe utrzymanie powietrza
IMS Approved
Nowoczesne wzornictwo

ROZMIAR:
5

CENA:
139,00 zł

A01364
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LUCA PRO SYNTETIC GRASS
TRWAŁOŚĆ I DOSKONAŁE ODBICIA
Kontrola i przyczepność piłki na turf gwarantują dokładną i dobrą grę.
Piłka LUCA PRO SYNTHETIC GRASS jest tego doskonałym przykładem.
Została wykonana ze specjalnych materiałów, które świetnie sprawdzają
się na boiskach ze sztuczną murawą. Chropowata powierzchnia piłki
zapewnia pełną kontrolę antypoślizgową, a elastyczna powłoka odpowiada
za tłumienie odbić od twardego podłoża. Dzięki wytrzymałym panelom
z których składa się LUCA PRO SYNTHETIC GRASS, piłka ma dokładny
i stabilny tor lotu i toczenia się po murawie.

ZALETY:
Doskonała trwałość
Stabilność i kontrola
Precyzja
Antypoślizgowość
Waga 290 g

ROZMIAR:
4

CENA:
A01377

99,00 zł
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LUCA PRO 3 - 280 g

LUCA 3 i 4
WYCZUCIE I TECHNIKA
Podania, strzały i dryblingi. Zaprojektowana specjalnie do ćwiczeń.
Poliuretanowa piłka LUCA pozwala najmłodszym na doskonalenie
piłkarskich umiejętności. Wyjątkowe właściwości laminatu, którym pokryta
jest powierzchnia piłki sprawiają, że odbicia są miękkie i precyzyjne.
Zewnętrzną powłokę piłki przed ścieraniem skutecznie chroni cienka
warstwa twardszego laminatu. Unikalna powłoka piłki LUCA gwarantuje
doskonałą kontrolę nad piłką, a także zachowanie optymalnego kształtu
nawet w niskich temperaturach.

ZALETY:
Miękkość i trwałość

A01378

Niska absorbcja wody
Nowoczesne wzornictwo

LUCA PRO 4 - 350 g

LUCA PRO 4 - 290 g

ROZMIAR:
3i4

CENA:
89,00 zł

A01117

A01121
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FUTSAL LA FORZA
PRZECZEPNOŚĆ I KONTROLA
FUTSAL LA FORZA to urzeczywistnienie najwyższej kontroli
przyjęć, podań i strzałów na bramkę. Wykorzystanie właściwości
stłumionego do 50 proc. odbicia pozwala na precyzyjne
manewrowanie piłką po halowym parkiecie i dokładne
skierowanie jej do celu. Wzmocniona konstrukcja piłki i dobre
wyważenie to gwarancja większej stabilności i trwałości jej
prowadzenia. Sprężystość materiału i elastyczność odbić daje
poczucie kontroli nad piłką. Zastosowanie najwyższej jakości
japońskich włókien MICRO FIBER PU wydajnie i trwale łączy wiele
warstw piłki. Panelowa budowa utrzymuje optymalny, okrągły
kształt futsalówki, a system MXLOC 2 zainstalowany w zaworze
piłki pozwala na 2-krotnie dłuższe utrzymanie w niej powietrza.

ZALETY:
Przyczepność i kontrola
Trwałość i bardzo dobre wyważenie
Powłoka MICRO FIBER PU

ROZMIAR:
4

CENA:
149,00 zł

A01297
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FUTSAL LA FURRIA
#PRO NA HALI
FUTSAL LA FURIA to przejaw perfekcji w czystej postaci.
Profesjonalna futsalowa piłka, którą można rozgrywać mecze
w profesjonalnych ligach futsalowych. Dzięki wykorzystaniu
właściwości stłumionego do 50 proc. odbicia, piłka nie odskakuje
i dobrze prowadzi się po parkiecie. Wzmocniona konstrukcja
piłki i dobre wyważenie gwarantują stabilność lotu futsalówki przy
uderzeniach na bramkę. Zastosowanie rewolucyjnego systemu
MXLOC2 zaworu piłki pozawala na 2-krotnie dłuższe zatrzymanie
powietrza w futsalówce. Graj w piłkę bez obaw o uchodzące
powietrze.

ZALETY:
Doskonały tor lotu
Bardzo dobrze wyważony środek ciężkości
Trwała konstrukcja

ROZMIAR:
4

CENA:
209,00 zł

KOLORY: BIAŁY/CZARNY/ZŁOTY

www.zina.pl
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CASA 4 i 5
KONTROLA I UNIWERSALNOŚĆ
Wysokiej jakości piłka treningowa CASA charakteryzuje się
bardzo dobrą celnością podań i precyzyjnym lotem. Dzięki
wykorzystaniu sprawdzonej powłoki z laminatu PE piłka nie
przyjmuje wody i jest odporna na ewentualne odkształcenia.
Charakterystyczne grafiki poprawiają widoczność piłki
w trudnych warunkach.

ZALETY:

ROZMIAR 5

A01118

ROZMIAR 4

A01119

Dokładność odbić
Trwałość
Niska absorbcja wody
System MXLOC 2 pozwalający na 2-krotnie dłuższe utrzymanie powietrza

ROZMIAR:
4i5

CENA:
119,00 zł
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PIŁKA

XTRA PRIMO
#PRO NA HALI
Dawać z siebie wszystko, niezależnie czy to mecz czy
trening. Piłka XTRA PRIMO została zaprojektowana
z myślą o rozgrywkach i szkoleniu piłkarzy we wszystkich
kategoriach wiekowych. Jej powłoka pokryta laminatem
PU zapewnia doskonałą miękkość i celność każdego
podania i strzału. Konstrukcja piłki z najnowocześniejszym
systemem podszewki poliestrowej sprawia, że XTRA PRIMO
sprawdza się w grze na twardych, szorstkich i kamienistych
boiskach w różnych warunkach pogodowych.

ROZMIAR 5

A00828

ROZMIAR 4

A00829

ZALETY:
Niezwykła miękkość
Pełna kontrola lotu piłki
Niska absorbcja wody

ROZMIAR:
4, 5

CENA:
89,00 zł

www.zina.pl
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KOSZULKA

ARMAGEDON KR
KONTROLA NA BOISKU
Arbiter - im więcej biega tym więcej zobaczy. Koszulka sędziowska
z krótkim rękawem Armagedon uszyta z włókiem wykonanych w technologii
POLIESTER ACTIVE WAVE skutecznie odprowadza pot i ciepło, dzięki czemu
każdy sędzia może skupić się na grze. Wygodny i dopasowany krój zapewnia
pełną swobodę ruchów. Koszulka została wyposażona w specjalne kanały
wentylacyjne odpowiedzialne za przewiewność i uczucie suchości.

ZALETY:
Technologia mikrowłókien zapewniająca przewiewność
Komfort i swoboda ruchów
Światowy design
Dekolt typu V
100% poliester

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
194,00 zł
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KOSZULKA

ARMAGEDON DR
SWOBODA RUCHÓW I CHŁÓD
Spokój i opanowanie. To arbiter rozstrzyga boiskowe sytuacje. Koszulka
sędziowska z długim rękawem ARMAGEON DR wykonana została z poliestru
ACTIVE WAVE, który doskonale odprowadza pot i ciepło na zewnątrz.
Przewiewny materiał i innowacyjne kanały wentylacyjne poprawiają przepływ
powietrza powodując uczucie suchości. Ergonomiczny krój koszulki
Armagedon to wyjątkowa swoboda ruchów nawet podczas najbardziej
wymagających spotkań.

ZALETY:
Technologia mikrowłókien zapewniająca przewiewność
Komfort i swoboda ruchów
Światowy design
Dekolt typu V
100% poliester

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
Senior: 204,00 zł
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KOSZULKA

SIENA KR
SĘDZIOWANIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Nieskrępowany zakres ruchów to klucz do odpowiedniej kontroli
przebiegu spotkania. Koszulka sędziowska z krótkim rękawem
SIENA wykonana jest z najlepszej jakości materiału, który
idealnie dopasowuje się do sylwetki i nie krępuje ruchów. Dzięki
wykorzystaniu technologii POLIESTER ACTIVE WAVE ciepło
i pot skutecznie odprowadzane są na zewnątrz, dzięki czemu
każdy arbiter może skupić się na ocenie kluczowych sytuacji na
boisku. Wyposażenie koszulki w dodatkowe kieszenie pozwala
na równomierne rozłożenie ciężaru przyborów sędziowskich,
dając poczucie komfortu.

ZALETY:
Doskonałe dopasowanie do sylwetki
Wzornictwo na światowym poziomie
Mikrowłókna zapewniające przewiewność

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

* model dostępny w sprzedaży od 2018 roku
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SPODENKI

ARMAGEDON
SPORTOWY KOMFORT I DOPASOWANIE
Dla każdego sędziego praca nóg jest kluczowa. Spodenki ARMAGEDON
uszyte z lekkiego, oddychającego i wytrzymałego poliestru gwarantują
doskonałą przewiewność, a ergonomiczny krój zapewnia pełen zakres
ruchów.

ZALETY:
Doskonały komfort ruchów
Elastyczna talia regulowana sznurkiem
100% poliester

ROZMIAR:
XS / S / M / L / XL / XXL

CENA:
99,00 zł

A00771
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CZAPKA

POLARTECH
CIEPŁO I WYGODA
Nie pozwól, żeby zimno i wiatr wpłynęły na jakość gry i treningu. Dbaj
o ciepło. Uniwersalna czapka POLARTECH została uszyta z ciepłej i miękkiej
w dotyku dzianiny.

ZALETY:
Skutecznie chroni przed zimnem
Wygoda i dopasowanie
Klasyczne, uniwersalne wzornictwo

ROZMIAR:
UNIWERSALNY

CENA:

A00296

59,00 zł
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RĘKAWICZKI

GALIA

CIEPŁO I WYGODA
GALIA to wysokiej klasy rękawice sportowe chroniące przed zimnem,
wiatrem i deszczem. Dzięki ergonomicznemu krojowi rękawice idealnie
dopasowują się do dłoni. Wzmacniane szwy i wstawki z silikonowego
materiału ABS Control pozwalają na pewny chwyt piłki.

ZALETY:
Regulowany pasek na rzep w nadgarstku
Oddychające
Wzmacniana konstrukcja
Klasyczne wzornictwo

ROZMIAR:
7 / 8 / 9 /10

CENA:
64,00 zł

A00931

www.zina.pl
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RĘKAWICE

POWER WHITE
PEWNY CHWYT I OCHRONA PRZED URAZAMI
Każdy kolejny obroniony strzał to krok do zwycięstwa. Profesjonalne
rękawice bramkarskie POWER WHITE GK stworzono z myślą o najbardziej
wymagających interwencjach na linii i przedpolu. Wyjątkowo wygodne,
ze specjalną konstrukcją FINGER PROTECT nie tylko poprawiają
skuteczność, ale w znacznym stopniu chronią palce i dłoń. Miękka
pianka lateksowa popochłania siłę uderzeń i gwarantuje pewny chwyt,
nawet mokrej piłki. Specjalna konstrukcja i krój rękawic odpowiada za
optymalną wentylację dłoni i skuteczne odprowadzanie potu i ciepła.
Elastyczny pasek zapinany na rzep stabilizuje nadgarstek i pozwala na
łatwą regulację nawet w trakcie meczu.

ZALETY:
Technologia FINGER PROTECT skutecznie chroni kciuk
i palce
Pianka poprawiająca chwyt piłki
Dopasowany, wygodny krój

ROZMIAR:
7 / 8 / 9 / 10 / 11

CENA:
329,00 zł

A00139
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KOSMETYCZKA

FUTERAŁ NA BUTY

PORĘCZNA I KOMPAKTOWA

PORZĄDEK

Kosmetyczka TANGO w praktyczny sposób pomaga przechowywać
kosmetyki. W dwóch zasuwanych komorach zmieszczą się wszystkie
najważniejsze akcesoria do pielęgnacji. Dodatkowo, kosmetyczka
wyposażona jest w siateczkową kieszonkę, w której bezpiecznie można
przechowywać różne drobiazgi.

Jednokomorowa, zapinana na zamek torba TANGO pozwala na
bezpieczne przechowywanie i transport piłkarskiego obuwia.

TANGO

TANGO

ZALETY:
Wytrzymały materiał, 60% poliester i 40% nylon
Wygodny uchwyt do noszenia

ZALETY:

ROZMIAR:

Wytrzymała
Wygodny transport dzięki uchwytowi

UNIWERSALNY

100% poliester

CENA:

ROZMIAR:

79,00 zł

UNIWERSALNY

CENA:
49,00 zł

A01070
A01071
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TRAINER
ZNAKOMITA PRZYCZEPNOŚĆ
Gra na bramce wymaga nie tylko refleksu. Liczy się też pewny
chwyt, nawet w trudnych warunkach pogodowych. Rękawice
TRAINER zostały zaprojektowane z myślą o grze na bramce na
różnych poziomach rozgrywkowych. Wysokiej klasy pianka to
gwarancja pewnego chwytu, a regulacja na nadgarstku utrzymuje
rękawice w niezmiennej pozycji.

ZALETY:
Wysokiej klasy piankowa wyściółka
Wzmacniane szwy
Nowoczesne wzornictwo

ROZMIAR:
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

CENA:
89,00 zł

A01290

www.zina.pl
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KAMIZELKA

ZONA

FUNKCJONALNOŚĆ I LEKKOŚĆ
Trenuj drużynowo, wyróżnij się. Piłkarski znacznik Zona został wyprodukowany
z siatkowanego materiału, dzięki czemu jest lekki i przewiewny. Jego
konstrukcja gwarantuje pełną swobodę ruchów nawet w trakcie najbardziej
wymagających ćwiczeń.

ZALETY:
Wytrzymałość
Komfort ruchu

ROZMIAR:
MINI / JUNIOR / SENIOR

CENA:
29,00 zł

A00291
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KLAPKI

SAND

RELAKS I KOMFORT
Wygodne, wytrzymałe i o sportowym wyglądzie. Klapki ZINA
zostały wykonane z lekkiego materiału, który gwarantuje stopie
odpowiednią amortyzację. Konstrukcja klapek sprawia, że ich
zdejmowanie i zakładanie jest łatwe i bezproblemowe. Dodatkowo,
specjalny krój podeszwy zapewnia odpowiednią przyczepność.

A00741

A00740

SUN
ZALETY:
Antypoślizgowa wyściółka w środku
Amortyzacja
Wytrzymałość

CENA:
69,00 zł
A00743

A00744

CHAMP

A00738

www.zina.pl

A00739

AKCESORIA I DODATKI

127

OCHRANIACZE

SPIDER

NOWOŚĆ

AMORTYZOWANE BEZPIECZEŃSTWO
Wytrzymałe, lekkie i komfortowe ochraniacze na golenie SPIDER
gwarantują bezpieczeństwo i skuteczną amortyzację uderzeń w najbardziej
wymagających sytuacjach boiskowych. Niewielki rozmiar i ergonomiczny
kształt sprawiają, że ochraniacze doskonale spełniają swoją rolę, ale nie
poczujesz ich w trakcie gry.

ZALETY:
Lekkość i twardość
Wzmacniana konstrukcja
Nowoczesne wzornictwo

ROZMIAR:
JUNIOR / SENIOR

CENA:
39,00 zł

A01351
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SKARPETY

SOLO

WYGODA I UNIWERSALNOŚĆ
Sportowe skarpety SOLO zostały uszyte z miękkiej i odpornej na
rozciąganie tkaniny poliestrowej. Odpowiedni krój skarpet zapobiega
uciskom na kostce i w podbiciu stopy, a specjalne wstawki dodatkowo
poprawiają stabilizację.

ZALETY:
Skuteczne odprowadzanie potu
Wzmacniane pięty
Dopasowanie i komfort

ROZMIAR:
UNIWERSALNY

CENA:
39,00 zł

A00276

www.zina.pl
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ZESTAW ZNACZNIKÓW
GUMOWYCH 10 SZT.

PODSTAWA GUMOWA
POD TYCZKĘ

ORIENTACJA W TRAKCIE TRENINGU

WYJĄTKOWA STABILNOŚĆ

Zestaw 10 profesjonalnych gumowych znaczników to
obowiązkowe narzędzie, które sprawdzi się zarówno
w treningu zawodowców jak i w szkoleniu dzieci
i młodzieży. Znaczniki w kolorach jaskrawo żółtym
i czerwonym pomogą w wyznaczaniu obszaru, na
którym ma być rozgrywana np. mini gierka. Znaczniki
można wykorzystywać zarówno na hali jak i na boiskach
na powietrzu.

Podstawki wykonane z wysokiej jakości gumy
gwarantują tyczkom stabilność i pewność nawet we
wietrznych warunkach. Podstawki sprawdzają się
zarówno podczas treningów na trawiastych boiskach,
jak również w hali i na sztucznej trawie. Wytrzymałe
tworzywo gumowe zapobiega szybkiemu zużywaniu się
podstawek.

ZALETY:

ZALETY:

Trwałość materiałów

Stabilność i kontrola tyczek

Uniwersalność

Trwałość i wytrzymałość

Jaskrawy kolor

Kompaktowy rozmiar

CENA:

CENA:

109,00 zł

29,00 zł

A00336
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SPRĘŻYNA POD TYCZKĘ

TALERZ KOORDYNACYJNY

ELASTYCZNOŚĆ I DYNAMIKA

ĆWICZENIE RÓWNOWAGI

Wykonana z odpornych na zniszczenia elementów z tworzyw
sztucznych i metalowych sprężyna pozwala tyczce na swobodne,
dynamiczne odchylenia pod bardzo dużym kątem. Tyczki ze
sprężynami to doskonałe uzupełnienie treningu siłowego,
szybkościowego i zwinnościowego.

Podstawowe narzędzie do ćwiczenia balansu i koordynacji. Wykorzystanie talerza
koordynacyjnego wpływa również na poprawę jakości ważnych partii mięśniowych
odpowiedzialnych za stabilizację. Talerz znajduje także zastosowanie w treningu
zawodników w okresie rehabilitacji.

ZALETY:

ZALETY:

Elastyczność

Trwałość materiałów

Trwałość

Kompaktowy rozmiar

Łatwe przechowywanie

CENA:

CENA:

99,00 zł

29,00 zł

A00414

A00335
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TABLICA MAGNETYCZNA
TAKTYKA I INFORMACJE
TAKTYKA I INFORMACJE
Przekazuj schematy i ustawienia taktyczne w prosty
i zrozumiały sposób. Tablica magnetyczna to
doskonałe narzędzie ułatwiające prace trenerską
w każdej kategorii wiekowej. Wytrzymała konstrukcja
i wysokiej jakości materiały powodują, że tablica
magentyczna będzie w grze niejeden sezon.

ZALETY:
Wytrzymała
Łatwa w użyciu

CENA:
259,00 zł

A00351
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SPADOCHRON
SZYBKOŚCIOWY
SIŁA I SZYBKOŚĆ
Spadochron to dobre narzędzie podnoszące efektywność treningu szybkościowego.
Podczas biegu czasza spadochronu tworzy opór, który nie tylko pozwala wypracować siłę
i wytrzymałość, ale również technikę biegania. Jednoczęściowa konstrukcja zapewnia
optymalny opór powietrza i skutecznie redukuje drgania spadochronu.

ZALETY:
Ergonomiczna konstrukcja
Zapina na szelka
Lekkość i niewielki rozmiar

CENA:
149,00 zł

A01304
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FLAGA NAROŻNIKOWA

FLAGA SĘDZIOWSKA

REGUŁY GRY I KONTROLA

DECYZJE FAIR PLAY

Zestaw flag narożnikowych z wbijaną
w ziemię tyczką to niezbędny element spotkań
rozgrywanych na trawiastych i niektórych
sztucznych murawach. Wykonana z trwałych,
odpornych na uderzenia i obtarcia materiałów
tyczka wytrzyma wiele sezonów intensywnej gry.
Flagi dostępne w wielu kolorach.

Profesjonalna chorągiewka sędziowska wyprodukowana została
z wytrzymałych materiałów, odpornych na wycieranie i zniszczenia.
Rączka chorągiewki wykonana jest ze specjalnego tworzywa, które
zapobiega ślizganiu się chorągiewki w ręce.

ZALETY:

Doskonała jakość wykonania
Klasyczna kolorystyka

Uniwersalność

W komplecie pokrowiec na chorągiewkę

Większa wytrzymałość

CENA:

CENA:

64,00 zł

59,00 zł

A00346
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EKSPANDER DO ĆWICZEŃ
SKUTECZNY TRENING Z UŻYCIEM GUM
Wszechstronny przyrząd pozwala na wzmocnienie niemal każdej partii
mięśni. Sprzęt wykorzystywany w treningu szybkościowym i siłowym.
Dwie gumowe liny wchodzące w zestaw są lekkie i zajmują mało
miejsca. To dodatkowy argument, żeby zabrać ekspander na każdy
trening, nie ważne czy będzie się odbywać na powietrzu czy w hali.
Jedno urządzenie, a przy odpowiednim wykorzystaniu ekspander
zastępuję całą gamę urządzeń dostępnych na siłowni.

ZALETY:
Uniwersalność
Trwałość
Kompaktowy rozmiar
Łatwość w przechowywaniu

CENA:
199,00 zł

A00353
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PACHOŁEK
Z OTWORAMI 15 CM

PACHOŁEK
Z OTWORAMI 38 CM

WYTRZYMAŁY I ODPORNY

UROZMAICONY TRENING

Płaski pachołek wykonany z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego daje możliwość ustawienia tyczki na trzech
różnych wysokościach – 5 cm, 10 cm i 15 cm, dzięki czemu
szybko i łatwo można zmieniać zarówno intensywność
treningu jak i same ćwiczenia. Pachołek ma zastosowanie
zarówno w treningach na boiskach trawiastych, jak
również na boiskach ze sztuczną nawierzchnią i w halach.

Wykonany z wytrzymałego i odpornego tworzywa sztucznego pachołek
doskonale spisuje się na treningach w różnych kategoriach wiekowych.
Pachołek, dzięki odpowiednio umiejscowionym otworom przeznaczonym
do zamocowania tyczek, wykorzystywany jest w różnych formach
treningu. Otwory, które zlokalizowane są na różnych wysokościach
pachołka, dają możliwość dowolnego dobrania wysokości instalowania
tyczek.

ZALETY:

ZALETY:

Solidna i stabilna konstrukcja

Solidna i stabilna konstrukcja

Trwałość

Trwałość

ROZMIAR:

ROZMIAR:

15 cm

38 cm

CENA:

CENA:

14,00 zł

34,00 zł

A001306
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ZESTAW ZNACZNIKÓW
PLASTIKOWYCH
TRENING ZWINNOŚCI I SZYBKOŚCI
Znaczniki z wytrzymałego, odpornego na uszkodzenia tworzywa
sztucznego, to niezbędnik treningowy w każdej kategorii wiekowej.
Odpowiednio dobrany zestaw ćwiczeń wykorzystujący znaczniki pozwala
rozwinąć nie tylko szybkość, ale również koordynację ruchową i zwinność.
Znaczniki dostępne są w wyrazistych kolorach poprawiających ich
widoczność zarówno w hali, na trawie jak i sztucznej nawierzchni.

ZALETY:
Solidna i stabilna konstrukcja
Wyraziste kolory
Trwałość

ILOŚĆ:
40 szt.

CENA:
139,00 zł

A01303
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MUR PIŁKARSKI

ZESTAW KAPTURKÓW
I POPRZECZEK

DOKŁADNOŚĆ RZUTÓW WOLNYCH

WYMAGAJĄCA ROZGRZEWKA

Profesjonalny mur imitujący piłkarza o przeciętnym
wzroście 1,8 m to doskonałe narzędzie do samodzielnego
treningu stałych fragmentów gry, a przede wszystkim
rzutów wolnych. Dzięki systemowi mocowania i solidnej
konstrukcji mur zachowuje stabilność przy silnych
strzałach i w trudnych warunkach pogodowych.

Zestaw składający się z 20 kapturków
i 10 poprzeczek doskonale sprawdza się
zarówno w profesjonalnym treningu jak
i w szkoleniu dzieci i młodzieży. Komplet
jest łatwy w obsłudze, przechowywaniu
i transporcie. Sprawdza się zarówno
w treningu na hali jak i na powietrzu.
Zestaw wykorzystywany w treningu
ogólnorozwojowym. Kapturki i poprzeczki
wykonane zostały z odpornych na
zniszczenia tworzyw i materiałów.

ZALETY:
Trwałość materiałów
Stabilność

ZALETY:

CENA:

Doskonała jakość wykonania
W komplecie poręczna torba

349,00 zł

CENA:
199,00 zł

A01308
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DRABINKA KOORDYNACYJNA

UROZMAICONY TRENING
Drabinka jest jednym z kluczowych akcesoriów dla trenerów każdego
szczebla i trenerów przygotowania fizycznego. Skutecznie pomaga rozwijać
szybkość i koordynację. Niewielki rozmiar pozwala na wykorzystanie drabinki
również w niewielkich salach sportowych. W zestawie poręczna torba do
transportu drabinki.

ZALETY:
Doskonała jakość wykonania
W komplecie poręczna torba na drabinkę

CENA:
129,00 zł

A00317
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PŁOTEK Z REGULOWANĄ POPRZECZKĄ

UNIWERSALNY TRENING
Płotek z regulowaną poprzeczką to doskonałe narzędzie
treningowe pozwalające na łatwe i szybkie zróżnicowanie
intensywności treningu w zależności od potrzeb
treningowych. Pozioma porzeczka płotka ma możliwość
regulacji w zakresie od 10 do 60 cm.

ZALETY:
Solidna i stabilna konstrukcja
Jaskrawy kolor
Trwałość

ROZMIAR:
od 10 cm do 60 cm

CENA:
139,00 zł

A00354
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ZESTAW PŁOTKÓW
KOORDYNACYJNYCH
STABILNOŚĆ I KOORDYNACJA
Płotki koordynacyjne są doskonałymi akcesoriami piłkarskimi. W zestawie
treningowym znajduje się 6 płotków z poręczną torbą do transportu.
Płotki koordynacyjne są różnej wysokości. Wysokość maksymalna wynosi
31 cm, szerokość 31 cm.

ZALETY:
Stabilność i trwałość
Jaskrawy kolor
Pokrowiec

ILOŚĆ:
6

CENA:
299,00 zł
A00316
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ZESTAW BRAMEK
PRZENOŚNYCH

REBOUNDER
TRENINGOWY

ZABAWA I TRENING

DOSKONALENIE PRECYZJI I SIŁY

Komplet dwóch przenośnych bramek
zaprojektowanych przede wszystkim z myślą
o treningu najmłodszych, a także doskonaleniu
celności strzałów. Specjalna, elastyczna konstrukcja
ramy sprawia, że bramki są łatwe w składaniu.
Dzięki swojemu niewielkiemu rozmiarowi i wadze,
a także znajdującej się w komplecie torbie, bramki
są poręcznym i bardzo kompaktowym akcesorium
piłkarskim.

Jednostronny rebounder treningowy to
urządzenie wykorzystywane do podnoszenia
dokładności gry zarówno dla piłkarzy z pola
jak i bramkarzy. Sprężynująca siatka pozwala
na różnorodne odbicia piłki. Rebounder
wykonany jest z trwałych, odpornych na
zniszczenia i obtarcia materiałów.

ZALETY:

ZALETY:

Doskonała jakość wykonania

Doskonała jakość wykonania

W komplecie poręczna torba na bramki

Kompaktowy rozmiar

CENA:

TYP:

319,00 zł

POP-UP ŁUKOWY

CENA:
549,00 zł

A00001
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ZESTAW BRAMEK
PRZENOŚNYCH
TRENING W KAŻDYCH WARUNKACH
Zestaw dwóch prostokątnych, przenośnych bramek pozwoli
doskonalić trening strzelecki najmłodszym graczom. Niewielka
waga, trwała konstrukcja oraz prosty i szybki montaż sprawiają,
że bramki pop-up są niezbędnym elementem wyposażenia
szkółek i przedszkoli piłkarskich.

ZALETY:
Kompaktowy rozmiar
W komplecie poręczna torba na bramki

TYP:
POP-UP PROSTOKĄTNY

CENA:
469,00 zł

A00001
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ZINA Polska
PPH Optim Sp.J.
ul. Kaliska 90A
62-700 Turek

ul. Łukowska 60, 04-133 Warszawa
tel. (+48) 606-248-040
tel. (+48) 690-360-253
e-mail: biuro@nicesport2.pl
www.nicesport2.pl
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