
Kin-ball

Kin-ball je nová míčová hra. Byla vyvinuta v Kanadě pro sportovní potřeby 
dnešní doby. Je poměrně fyzicky náročná a přitom nevyžaduje dlouhý 
trénink, aby si člověk užil zábavu. Po 15 minutovém vysvětlení základních 
pravidel se dá začít hrát. Tím, jak se kinball trénuje častěji, tak se 
odkrývají další úrovně dovedností odpalu, orientace v prostoru a 
samozřejmě strategické uvažování. Jakmile jednou začnete a najdete si 
dobrý kolektiv tak už vás to nepustí.

Co je kin-ball?

Co potřebujete k tomu, abyste mohli hrát
Potřebujete 12 hráčů, 3 týmy. Nejmenší počet hráčů je 8 (dva týmy). 
Hrací prostor 20 * 20 metrů, ale můžete hrát i na menším (nejmenší 
doporučený je 15 x 12 m).
Kin-ball balón 122 cm průměr a rozlišovací dresy (bílé, modré, černé).
Základní znalost pravidel - zhruba 15 minut k naučení.

Míč na KIN-BALL® pro venkovní hru 
Vyrobený z odolného nylonu, průměr 
102 cm, barva modrá.
8-11345     7 260,- (290,40 €)

Elektrická vzduchová pumpa  
Jednoduchá pumpa, vhodná k nafukování 
balónů i velkých míčů jako jsou Float R, 
Safer Bouncer atd.
7-11742          1 945,- (78 €)

Oficiální míč KIN-BALL® 
Průměr míče 1,22m, hmotnost 1 kg. 
8-10498  Barva černo - zlatá  7 563,- (303 €)

8-20039  Barva růžová          7 563,- (303 €)    
8-11378   Barva šedá            7 563,- (303 €) Míč na KIN-BALL® pro venkovní hru 

Vyrobený z odolného nylonu, průměr 
84cm, barva červená.
8-20038  průměr 84 cm  4 512,- (181 €)
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Počítadlo ( ukazatel ) skóre 
Pro hru 3 týmů
Rozměr: 46 x 26 cm
8-11358     1 815,- (73 €)

Sada na vytyčení venkovního hřiště
Sada se skládá ze čtyř pásů v oficiální šířce a délce 5 cm a 20 m.
Z tohoto rozměru lze vytyčit i hřiště o rozměru 15 x 15m (školní 
velikost).
Dále pak z 16 ks spon pro snadné přichycení k povrchu, nejlépe 
travnatému a z tašky. V několika minutách můžete začít hrát 
kdekoliv kde najdete vhodnou plochu!
8-11721            1 685,- (67,40 €)

Metodická kniha - KIN-BALLOVÝ TRÉNINK 
Pro trenéry, instruktory a učitelé tělesné 
výchovy. Po mnoha letech zkušeností 
trenérské práce, organizace přípravných 
kurzů a seminářů pro hráče a trenéry, 
vznikla potřeba sjednotit způsoby 
rozcvičení, způsoby nácviku her, 
technických a taktických prvků. Takový 
byl cíl a smysl vzniku této knihy, která 
bude vaším průvodcem při zvládání 
obtížnějších úseků hry a zároveň nabídne 
pomoc při plánování výukových kurzů, 
které se snadno dají nastavit pro různé 
úrovně hry.
8-19458                 240,- (10 €)

Kin-ball

Rozlišovací vesty 
Sada 12 ks ve třech barvách.
8-10499     3 912,- (157€)

Náhradní duše do míče KIN-BALL® 
Pro vnitřní i venkovní míč
8-11218          895,- (36 €)
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Míče OMNIKIN® Ultra
Ideální pro venkovní hru ve skupinách. Můžete ho nahrávat, 
hrát s ním hry na honěnou, zkoušet udržet balanc na 
vrcholu míče, hrát s ním volejbal nebo další podobné hry. 
Skládá se z nylonového potahu a latexové duše.
4-40501 průměr 0,92m      3 410,- (136,40 €)

4-40502 průměr 1,22m      7 260,- (290,40 €)

4-40503 průměr 1,52m      9 381,- (375,20 €)

4-40504 průměr 1,83m     10 546,- (422 €)

Míč fotbalový OMNIKIN®
Míč má větší velikost než standardní 
fotbalový míč, je měkký a lehký. Obal 
nylon 100% s latexovou duší.
4-40370      1 639,- (66 €)

Míč volejbalový OMNIKIN® 
Průměr 41cm, míč má větší velikost 
než standardní volejbalový míč, je 
měkký a lehký. Obal nylon 100% s 
latexovou duší.
4-40369           1 755,- (70,20 €)

Sada 4 kuželů OMNIKIN® 
Výška 10 cm, barva oranžová.
4-40371     288,- (11,50 €)

Omnikin

Sada 4 pásů OMNIKIN® 
Barva modrá.
4-40372     433,- (17,30 €)

Míč vícebarevný
Hodí se pro všechny věkové skupiny, výborný pro 
výuku rovnováhy, rozvíjí představivost a tvůrčí 
schopnosti.  Lehké míče, je možné s nimi házet, je 
také možné do nich kopat. Míče jsou vhodné pro 
vnitřní i venkovní použití, vč. bazénu.
8-20035         průměr 84 cm           4 340,- (174 €)    

8-20036            průměr 100 cm          7 122,- (285 €)
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Košíková/ míče

Míč basketbalový BGM 
Příjemný při uchopení, velice odolný materiál,
homologovaný FIBA, určený pro výkonnostní
sport. Syntetická kůže.
Vel. 7,6,5.
4-10946   vel.7               1 500,- (60 €)

4-10947   vel.6               1 500,- (60 €)

Míč basketbalový BCR 
USA  Gumový míč, velmi odolný. Parametry FIBA,
USA design, vel. 7, 6, 5
4-10283   vel.7                          560,- (22,40 €)

4-10955   vel.6                          560,- (22,40 €)

4-10956   vel.5                          540,- (21,60 €)

Medicinbal B7M ,B6M
Tréninkový míč, gumový, medicinbal. 
Hmotnost 1400 g, vel. 7,6.
4-10217   vel.7           1 000,- (40 €)

4-10957   vel.6           1 000,- (40 €)

Míč basketbalový  BGE
Míč ze syntetické kůže, velice odolný materiál,
vhodný i pro streetball, určený pro trénink
a školy, vel. 7,6,5. 
4-10215    vel.7                       950,- (38 €)

4-10966    vel.6                       950,- (38 €)

4-10967    vel.5                       950,- (38 €)

Míč basketbalový BGF 

Míč z umělé kůže, vysoce přilnavý při
uchopení, velice odolný materiál, homolo-
govaný FIBA, určený pro vrcholový a vý-
konnostní sport, vel. 7,6,5.

4-10214  vel.7          1 790,- (72 €)

4-10959  vel.6          1 790,- (72 €)

4-10960  vel.5          1 680,- (68.20 €)

Míč basketbalový BGR
Gumový míč, velice odolný, určený pro
školy a volný čas, vel. 7,6,5,3,1.
4-10216   vel.7                      520,- (21 €)

4-10962   vel.6                      520,- (21 €)

4-10963   vel.5                      480,- (19,20 €)

4-10964   vel.3                      470,- (19 €)

Míč basketbalový BGL
Míč z pravé kůže nejvyšší kvality, oficiální hrací 
míč OH a MS, homologovaný FIBA, výborně 
ovladatelný, určený pro vrcholový sport, vel. 7,6.
4-10212    vel.7                        3 490,- (140 €)

4-10958    vel.6                        3 490,- (140 €)

Míč basketbalový BGG
Míč z umělé kůže s pružnou výstelkou, 
technologie dvojitého měkčení, vysoce 
přilnavý při uchopení, homologovaný 
FIBA, určený pro vrcholový a 
výkonnostní sport, vel.7,6.
4-10213   vel.7              2 520,- (101 €)

4-10961   vel.6              2 520,- (101 €)

Míč basketbalový Slezenger Protege V-500
Ideální pro indoor/outdoor použití, vynikající 
ovladatelnost a přilnavost / vhodný pro školy a 
mládež. Gumový. Hmotnost: 590-650 g. Obvod: 
75 - 76 cm. Velikost 7. Barva červená
4-12411                      319,- (12,80 €)  

Míč basketbalový TRIPPLE 
Velikost 7, červeno - modrý. Materiál: guma o 
vysoké hustotě Velikost: 7 (749-762 mm)
Hmotnost: 585-635 g
8-19487       275,- (11 €)
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Košíková/ míče

Gala Chicago
Homologován FIBA, splňuje oficiální technické pa-
rametry • lepený míč, velikosti 7 (BB 7011 C), 6
(BB 6011 C), 5 (BB 5011 C) • míč určený pro nej-
vyšší soutěže, doporučený pro hru v hale.
Vrchový materiál na bázi syntetické usně • na omak
velmi příjemný.
4-10176  velikost 7                      1 250,- (50 €)

4-10177  velikost 6                      1 200,- (48 €)

4-10178  velikost 5                         900,- (36 €)
                    

Gala New York
Lepený míč, velikost 7. Míč určený pro nižší soutěže, doporučený
pro hru v hale i venku, vrchový materiál na bázi syntetické usně.
Na omak velmi příjemný.
4-10179                                                       600,- (24 €)

Gala Magic
Velikosti 7 (BB 7061 R) ), určený
pro školy a trénink, doporučený 
pro hru venku, vrchový materiál
pryžový.
4-10182                     250,- (10 €)

Gala Wild Street
Velikost 7, určený pro rekreaci
a volný čas, doporučený pro hru
venku, vrchový materiál pryžový.
4-10183                    320,- (13 €)

Gala Harlem
Velikosti 7 (BB 7051 R)
i 5 (BB 5051 R), určený pro školy
a trénink, doporučený pro hru
venku, vrchový materiál pryžový.
4-10184 velikost 7       250,- (10 €)

4-10185 velikost 5       230,- (9,20 €)

Míč basketbalový  Spalding 
Oficiální závodní míč BBL od sezóny 07/08. 
následník legendární Ultimate ZK. 
materiál: Microfiber
Kompozit kůže. Velikost 7. Hmotnost 600g
4-11174                        1 989,- (80 €)

Míč basketbalový  Spalding
Oficiální míč NBA, míč pro použití jak venku,
tak i uvnitř . Materiál ze syntetické kůže.
Velikost 7. Hmotnost 600g.
4-11175                           1 362,- (55 €)

Míč basketbalový  Spalding 
Od sezony 2004/2005 je tento míč určen pro ženy. 
Míč pro indoor i outdoor, materiál : koženka.
Velikost 6. Hmotnost 560g.
4-11177                              1 535,- (61,40 €)

Míč basketbalový  Spalding 
Oficiální NBA Street Game míč vhodný pro Streetbasketbal. 
drsný povrch, široké drážkování. Velikost 7. Hmotnost 600g.
4-11176                            891,- (36 €)

Vyšší kvalitativní skupina basketbalových míčů je lepená se 
syntetickým vrchovým materiálem, na bázi PUR. Míče jsou 
pružné a na omak příjemné. Vzdušnice je na bázi butyl 
kaučuku, je opatřena návinem vláken, která zajišťují 
požadované technické parametry míče. Mezi vzdušnicí a 
vrchovým materiálem je pryžová vrstva.

Gala Boston
Velikosti 7 (BB 7041 R)
i 6 (BB 6041 R), určený pro školy 
a trénink, doporučený pro hru 
venku, vrchový materiál pryžový.
4-10180 velikost 7           250,- (10 €)

4-10181 velikost 6           250,- (10 €)

Tabulka velikostí
velikost        obvod (cm)    váha (g)
 7                75-78       569-610
 6                72-74       500-540
 5                69-71       470-500
 3                56-58       300-330
 1                    43       170-180
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Terč Pop - UP Giant Target
Je navržený pro golf, ale s trochou 
představivosti se dá použít pro mnoho 
dalších účelů. Zvláště navržené balónky 
se chytají na terč a usnadňují zasažení.
Terč může být umístěný na zemi, na 
stěně i na stojanu (7-10183) .
7-18076      3 826,- (153 €)

Koš basketbalový 
Průměr obroučky 46cm, výška koše 
se dá snadno nastavit od 1, - 1,8m. 
Díky kolečkům je snadno 
přemístitelný.
7-18075    4 496,- (180 €)

E - Z - Goal

Závěsný koš Hang a Hoop 
Koš, který díky připojenému 
skřipci může být připevněn téměř 
kdekoliv, i ve výšce, která dovolí 
snadný zásah koše. Je vyroben 
z vysoce kvalitního PVC, 
s jemným polstrováním.
7-10138        3 078,- (123,12 €)

Míč basketbalový Spinner 6
Kvalitní gumový basketbalový míč 
vhodný pro školy.
7-18077   velikost 5   626,- (25 €)

7-18078   velikost 7   651,- (26 €)

Míč basketbalový StreetMax
Barevné pruhy na míči jsou tak 
jasné, že když se míč rychle 
otáčí, černá se doslova mění na 
zlatou.
Kromě toho je míč vyrobený 
špičkovou technologií ze 100% 
japonského nylonu.
7-18080  velikost 5   508,- (20,30 €)

7-18081  velikost 7   528,- (21,10 €)  

Míč basketbalový Max colored
7-18083 velikost 5, sada 6ks               2 946,- (118 €)

7-18084 velikost 5, barva zelená        482,- (19,30 €)

7-18085 velikost 5, barva oranžová    482,- (19,30 €)

7-18086 velikost 5, barva červená      482,- (19,30 €)

7-18087 velikost 5, barva fialová        482,- (19,30 €)

7-18088 velikost 5, barva žlutá           482,- (19,30 €)

7-18089 velikost 5, barva modrá         482,- (19,30 €)

7-18090 velikost 7, sada 6ks                3 115,- (125 €)

7-18091 velikost 7, barva zelená         491,- (20 €)

7-18092 velikost 7, barva oranžová     491,- (20 €)

7-18093 velikost 7, barva červená       491,- (20 €)

7-18094 velikost 7, barva fialová         491,- (20 €)

7-18095 velikost 7, barva žlutá            491,- (20 €)

7-18096 velikost 7, barva modrá          491,- (20 €)

Míč basketbalový Gold
Gumový míč s vynikající přilnavostí.
Ideální pro trénink.
7-18079     417,- (17 €)

Míče basketbalové Dur - A - Ball
Sada 6ks gumových míčů pro školy
a volný čas.
7-18097 velikost 3, sada 6ks  2 065,- (83 €)

7-18098 velikost 5, sada 6ks  2 392,- (96 €)

7-18099 velikost 7, sada 6ks  2 310,- (92,40 €)

Míč basketbalový BB Trainer
Je o 25% lehčí, než běžné 
basketbalové míče. Vhodný pro 
trénink.
7-18082   velikost 5  518,- (21 €)

 Basketbal/ koše,míče
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Košíková/ koše, síťky

KOŠÍKOVÁ
4-10118 síťka 0,55 4 mm PA bílá          118,- (4,70 €)

4-10119 síťka 0,55 4 mm PA         červeno-modro-bílá    139,- (6 €)

4-10120 koš - kovová obroučka     červená                   828,- (33,10 €)

Všechny síťky jsou vyrobeny z kvalitního polyamidu
a jsou vyráběny ručně.

Deska na basketbal
Materiál PUR a dřevotříska.
Rozměr: 120x90cm
4-10388 PUR              5 802,- (232,10 €)

4-10392 dřevotříska    5 592,- (224 €)

Deska na basketbal
Materiál PUR a dřevotříska
Rozměr: 120x180cm
4-10389 PUR                12 173,- (487 €)

4-10393 dřevotříska       9 126,- (365 €)

Deska na basketbal
Materiál PUR a dřevotříska
Rozměr: 180x105cm
4-10390 PUR           10 820,- (433 €)

4-10394 dřevotříska  7 841,- (314 €)

Koš na basketbal
Řetízková síťka, povrchová úprava: 
galvanizovaný pozink.
4-10382                   2 126,- (85 €)

Koš na basketbal sklopný
Sklopný koš, 2 péra (pružiny).
4-10384             5 302,- (212,10 €)

Koš na basketbal sklopný
Sklopný koš s plynovými tlumiči.
4-10385                5 663,- (227 €)

Koš na basketbal s destičkou
Dovolené zatížení na konci obroučky
120.Vyrobeno 
20/2.
4-10387                    1 043,- (42 €)

z materiálu o průměru 

Držák na basketbalový koš
Jednoduché vysunutí z držáku. 
4-10765                      410,- (16,40 €)

Koš na basketbal vyztužený
Vyztužený koš. Dovolené 
zatížení na konci obroučky 
240kg. Vyrobeno z plného 
materiálu o průměru 20mm.
4-10386           1 368,- (55 €)

Koš na basketbal
Řetízková síťka, povrchová 
úprava: galvanický pozink.
4-10448        2 127,- (85,10 €)
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Koš na basketbal STANDARD
 Vyrobený dle mezinárodních předpisů.
S povrchovou úpravou (barva dle předpisů).
Konstrukce koše je zpevněná a tím 
prodlužuje životnost koše.
Koš je vyrobený dle norem FIBA.
Cena je uvedená bez síťky.
3-11029      985,- (39,40 €)

Koš na basketbal pevný 
Vyrobený dle mezinárodních předpisů.
S povrchovou úpravou (barva dle předpisů).
Zesílená konstrukce rámu zajišťuje odolnost 
proti zavěšení.
Koš je vyrobený dle norem FIBA
Cena je uvedená bez síťky.
3-11030     1 204,- (48,20 €)Koš na basketbal sklápěcí s plynovým pístem

Vyrobený dle mezinárodních předpisů.
S povrchovou úpravou (barva dle předpisů)
Zpevněná konstrukce zaručuje delší životnost.
Konstrukce je vybavená sklápěcím systémem ( plynovým pístem). který 
umožňuje bezpečné skládání a rozkládání konstrukce bez vibrací.
Cena je uvedená bez síťky.
3-11027       3 722,- (149 €)

Koš na basketbal sklápěcí s plynovým pístem a 
bezhákovým systémem
Vyrobený dle mezinárodních předpisů.
S povrchovou úpravou (barva dle předpisů).
Systém sklopení koše pomocí plynového pístu zabezpečuje 
plynulý návrat do základní pozice bez vibrací. Upevnění 
síťky na koš je zabezpečená bezhákovým systémem.
Basketbalový koš je certifikovaný.
Cena je uvedená bez síťky.
3-11028      3 832,- (153,30 €)

Koš na basketbal KORG
Obruč ke košíkové vyrobená z jednoduchého, nebo 
dvojitého ocelového rámu.
V kompletu: trojbarevná, pevná síťka a nezbytné šrouby 
pro instalaci.
Průměr: 45 cm.
Průměr obroučky: 19 mm.
Vzdálenost šroubu:
Vodorovně od otvoru k otvoru 9,8 cm.
Vertikálně od otevření do otvoru 6,5 cm.
4-12392      416,- (17 €)

Košíková/ koše, síťky

Koš na basketbal se síťkou
Obruče ke košíkové vyrobené z jednotlivého nebo dvojitého ocelového 
rámu.
V kompletu: trojbarevná, pevná síťka a nezbytné šrouby pro instalaci.
Průměr: 45 cm.
Průměr obroučky: 2 x 19 mm.
Odpružený.
4-12391   696,- (28 €)
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Košíková/ koše

Trubkový stojan na basketbal
Obsahuje: stojan, deska 180x105 PUR,
koš obyč., síťka PES. Průměr trubky 
152mm, délka ramena 1650mm, výška
koše 3050mm. Základní nátěr.
4-10380                  21 467,- (859 €)

POSUVNÉ

Výsuvný stojan na basketbal skládací
Obsahuje: stojan, deska 120x90cm PUR, obyč. 
síťka PES. Skládací, výškově stavitelný koš 2400-
3050mm, bedna na závaží. Možnost uchycení do 
podlahy, délka ramena 1200mm. Povrchová 
úprava modrý komaxit.
4-10375                       29 246,- (1 170 €)

Trubkový stojan na basketbal
Obsahuje: stojan, deska Streetball 120x90cm, 
koč obyč. síťka PES. Průměr trubky 82mm, 
skládací, rameno výškově posuvné, výška koše 
2400-3050mm, délka ramena 1200mm, rošt
na závaží. Povrchová úprava modrý komaxit.
4-10376                         17 202,- (688,10 €)

Univerzální konstrukce Uni - sport
Obsahuje: Konstrukce, deska 180x105 PUR, síť na branku, koš obyč., 
síťka PES. Univerzální konstrukce na basketbal, házenou a unifotbal. 
Koš výškově stavitelný 2400 - 3050mm, branka, 2000x3000mm. 
Základní nátěr.
4-10381                                                    64 024,- (2 561 €)

Sklopný stojan na basketbal
Obsahuje: stojan, deska 120x90cm 
PUR, koš obyč. síťka PES. 
Skládací, výškově stavitelný koš 
2400-3050mm, bedna na závaží, 
možnost uchycení do podlahy, 
délka ramena 1200mm. 
Povrchová úprava modrý 
komaxit.
4-10377               31 712,- (1 269 €)

Výsuvný stojan na basketbal
Uchycení na zeď
Obsahuje: stojan, deska 120x90cm PUR,
koš obyč., síťka PES. Výškově stavitelný
koš 2400 - 3050mm, délka ramena 1200
mm. Povrchová úprava modrý komaxit.
4-10379                  25 901,- (1 036 €)
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Garlando BOSTON, basketbalový koš 91 x 61cm
Kvalitní deska s basketbalovým košem pro volný čas, 
vhodná pro mládež i dospělé hráče. Může se využívat ve 
venkovním i vnitřním prostředí. Tento výrobek splňuje 
evropské bezpečnostní normy EN 71.
Rozměry: Zadní deska: 91x61x3cm. Obroučka: průměr 
45cm. Síťka: polypropylen odolný povětrnostním vlivům.
4-12226                       1 839,- (74 €)

Garlando SEATTLE, basketbalový koš 110 x 70cm
Materiál i užití jako u Garlando BOSTON, basketbalový koš 91 x 61cm.
Tento výrobek splňuje evropské bezpečnostní normy EN 71.
Rozměry: Zadní deska: 110x70x3,3cm. Obroučka: průměr 45cm. Síťka: 
polypropylen odolný povětrnostním vlivům.
4-12227                                 2 600,- (104 €)

Garlando PHOENIX, basketbalový koš se stojanem, výška 165cm
Lehce přenosný basketbalový koš určený pro děti. Může se využívat ve 
venkovním i vnitřním  prostředí díky malé výšce koše.
Konstrukce koše
Jednoduchá montáž i demontáž, trojdílný sloup pevné výšky z ocelové 
trubky průměru 38 mm. 
Stojan
Stojan z černého polyetylénu. Plní se vodou nebo pískem pro zajištění 
stability koše během hry.  Tato sada je doplněna mini basketbalovým míčem 
průměru 16 cm a ruční pumpičkou. Po použití koše se ze stojanu stane 
praktický kufr, do kterého se uloží veškeré komponenty. Tento výrobek 
splňuje evropské bezpečnostní normy EN 71.
Rozměry:
Výška koše: 165cm. Zadní deska: 66x44,5x2cm
Obroučka: průměr 32,5cm. Síťka: polypropylen odolný povětrnostním vlivům
Stojan: PE 66x46x11,5cm. Náplň vody: 19kg. Náplň písku: 25kg.
4-12228                            2 165,- (87 €)

Košíková/ stojany

Garlando EL PASO, basketbalový koš se stojanem, výška 
160-210cm
Mobilní basketbalový koš s nastavitelnou výškou vhodný 
pro děti a mládež. Může se využívat ve venkovním i 
vnitřním prostředí.
Konstrukce koše
Jednoduchá montáž i demontáž, trojdílný sloup z 
ocelové trubky průměru 42 mm
Zadní deska
Deska atraktivního vzhledu vyrobená sendvičovou 
technologií z pevného plastu tloušťky 22 mm, se zadními 
žebry pro zvýšení pevnosti. 
Stojan
Stojan z černého polyetylénu s přepravními kolečky na 
čelní straně. Plní se vodou nebo pískem pro zajištění 
stability koše během hry. 
Rozměry:
Výška koše: 160-210cm. Zadní deska: 71x45x2,2cm
Obroučka: průměr 40cm. Síťka: polypropylen odolný 
povětrnostním vlivům. Stojan: PE 77x55x13cm. Náplň 
vody: 28kg. Náplň písku: 36kg.
4-12229                      3 102,- (124,10 €)
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Garlando SAN JOSÉ, basketbalový koš se stojanem, výška 225-305cm
Mobilní basketbalový koš s nastavitelnou výškou a oficiálními turnajovými rozměry.  Je vhodný pro 
mládež i dospělé hráče. Může se využívat ve venkovním i vnitřním prostředí.
Konstrukce koše
Jednoduchá montáž i demontáž, výškově nastavitelný sloup (výška 225  305 cm po obroučku).
Zadní deska
Deska atraktivního vzhledu vyrobená sendvičovou technologií z pevného plastu tloušťky 33mm, se 
zadními žebry a tyčemi tvaru V pro zvýšení pevnosti. 
Stojan
Stojan z černého polyetylénu s přepravními kolečky na čelní straně. Plní se vodou nebo pískem pro 
zajištění stability. Tento výrobek splňuje evropské bezpečnostní normy EN 71.
Rozměry:
Výška koše: 225-305cm. Zadní deska: 110x70x3,5cm. Obroučka: průměr 45cm. Síťka: polypropylen 
odolný povětrnostním vlivům. Stojan: PE 110x76x21cm. Náplň vody: 110kg. Náplň písku: 140kg.
4-12231                      6 953,- (278,10 €)

Garlando SAN DIEGO, basketbalový koš se stojanem, výška 225-305cm
Mobilní basketbalový koš s nastavitelnou výškou a oficiálními turnajovými 
rozměry s vybavením pro hru na nejvyšší úrovni. Je vhodný pro mládež i 
dospělé hráče. Může se využívat ve venkovním i vnitřním prostředí.
Konstrukce koše
Jednoduchá montáž i demontáž, výškově nastavitelný sloup (výška 225  
305 cm po obroučku) ze čtyřhranné ocelové trubky 80 x 80 mm 
lakované práškovým lakem černé barvy.
Zadní deska
Deska oficiálních rozměrů z průhledného a pevného akrylátu v lakovaném 
kovovém rámu 35 mm se vzpěrami tvaru V.
Stojan
Stojan z černého polyetylénu s přepravními kolečky na čelní straně. 
Plní se vodou nebo pískem pro zajištění stability. Dva odvodňovací otvory 
ulehčují naplnění a vyprázdnění stojanu. Snadná přeprava pomocí 
integrovaných transportních koleček. Tento výrobek splňuje evropské 
bezpečnostní normy EN 71.
Rozměry:
Výška koše: 225-305cm. Zadní deska: 110x70x3,5cm. Obroučka: průměr 
45cm. Síťka: polypropylen odolný povětrnostním vlivům
Stojan: PE 110x76x21cm. Náplň vody: 110kg. Náplň písku: 140kg.                            
4-12232             9 128,- (365,10 €)

Košíková/ stojany
Garlando DETROIT, basketbalový koš se stojanem, výška 210-260cm
Mobilní basketbalový koš s nastavitelnou výškou vhodný pro celou rodinu. Může se využívat ve venkovním 
i vnitřním prostředí.
Konstrukce koše
Jednoduchá montáž i demontáž, výškově nastavitelný trojdílný sloup (výška 210  260 cm po obroučku). 
Zadní deska
Deska atraktivního vzhledu vyrobená sendvičovou technologií z pevného plastu tloušťky 30 mm,
 se zadními žebry a přídavnými kovovými tyčemi pro zvýšení pevnosti. Na desce je upevněn basketbalový 
koš s ocelovou obroučkou průměru 45 cm lakovanou práškovým lakem a se síťkou odolnou proti 
povětrnostním vlivům. Tento výrobek splňuje evropské bezpečnostní normy EN 71.
Rozměry:
Výška koše: 210-260cm.
Zadní deska: 110x70x3,5cm.
Obroučka: průměr 45cm.
Síťka: polypropylen odolný povětrnostním vlivům.
Stojan: PE 96x61x17cm.
Náplň vody: 65kg.
Náplň písku: 84kg.
4-12230                                 4 233,- (169,30 €)
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Míč volejbalový Gala Pro-Line
Míč splňuje všechny oficiální technické
parametry, je určen ke hře v nejvyšších
soutěžích. Vrchový materiál je syntetická
polyuretanová useň na podkladu micro
fiber. Vzdušnice butyl kaučuková.
4-10157                      930,- (37,20 €)

Míč volejbalový Gala Mini Colour

oddílech, školách a pro volný čas, velikost 4,
obvod míče 600 – 610 mm, hmotnost
180 – 200g. Vrchový materiál je syntetická
polyuretanová useň na podkladu micro fiber,
vzdušnice butyl kaučuková.
4-10160

Míč je určen k tréninku ve sportovních

                           550,- (22 €)

Míč volejbalový Gala Competition

parametry, je určen ke hře v soutěžích ří-
zených ČVS. Vrchový materiál je synte-
tická polyuretanová useň.
Vzdušnice butyl kaučuková.
4-10161

Míč splňuje všechny oficiální technické

                        (29,10 €) 728,-

Míč volejbalový Gala Training Colour
Míč je určen k tréninku ve sportovních
oddílech, školách a pro volný čas, obvod
a hmotnost míče odpovídají oficiálním
technickým parametrům. Vrchový mate-
riál je syntetická polyuretanová useň.
Vzdušnice butyl kaučuková
4-10162                          600,- (24 €)

Míč volejbalový Gala Training
Míč je určen k tréninku ve sportovních
oddílech, školách a pro volný čas, obvod
a hmotnost míče odpovídají oficiálním
technickým parametrům.
Vrchový materiál je syntetická polyureta-
nová useň.
Vzdušnice butyl kaučuková.
4-10163                       600,- (24 €)

Volejbal/ míče

Míč volejbalový Gala School Colour
Míč je určen pro hru ve školách a pro volný 
čas, obvod a hmotnost míče odpovídají 
oficiálním technickým parametrům, vrchový 
materiál je syntetická polyuretanová useň.
Vzdušnice butyl kaučuková
4-10159                               620,- (25 €)

Míč volejbalový Gala Mistral

oficiálním technickým parametrům.Vrchový materiál je 
lehčená polyvinylchloridová useň, vzdušnice butyl 
kaučuková.
4-10164

Míč je určen do škol, obvod a hmotnost míče odpovídají 

                       480,- (19,20 €)

Míč volejbalový SCHOOL
 Charakteristická měkkost svrchního 
materiálu předurčuje míč především pro 
školy a trénink volejbalové mládeže. Míč je 
vyroben z pěnového PU materiálu, velice 
měkkého a příjemného na dotyk. Obvod a 
váha míče odpovídají oficiálním parametrům.
Vzdušnice butyl kaučuková, velikost 5, 
hmotnost 260–280g, obvod 650–670mm.
4-40235           530,- (21,20 €)
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Volejbal/ míče
Míč volejbalový Training 
Míč doporučený pro děti do 12 let a 
mladší. Odlehčený míč určený pro 
speciální trénink dětí ve sportovních 
oddílech a klubech. Míč je vyroben ze 
syntetické polyuretanové usně.
Hmotnost 170-190g, obvod 650-
670mm.
Vdušnice butyl kaučuková, velikost 5.
4-40232            550,- (22 €)

Míč volejbalový LIGHT 
Odlehčený míč, který je určen 
pro školní soutěže a trénink.
4-40231      630,- (25,20 €)

Míč volejbalový V5M2000 - L
Míč z měkké syntetické kůže, 
strojově šitý, design Flistatec, 
trvanlivý, určený pro 
začátečníky a školy; vel. 5; 
odlehčený, 290 g.
4-40216          660,- (26,40 €)

Míč volejbalový PRO - LINE
Míč je vyroben ze syntetické polyuretanové 
usně na podkladu micro fibre. Moderní 10 – 
panelový design (registrovaný průmyslový 
vzor EU) zajišťuje výborné letové vlastnosti 
míče a zvyšuje jeho viditelnost a rozlišitelnost 
při hře. Míč splňuje všechny oficiální 
parametry a je určen ke hře v nejvyšších 
soutěžích.
Vzdušnice butyl kaučuková, velikost 5, 
hmotnost 260–280g, obvod 650–670mm.
4-40230              700,- (28 €)

Míč volejbalový V5M4000 
Míč z měkké syntetické kůže, design 
Flistatec, velice odolný, s parametry 
FIVB, určený pro výkonnostní sport a 
školy; vel. 5.
8-10433       1 050,- (42 €)

Míč volejbalový PRO 
LINE - Míč je vyroben z inovovaného PU materiálu se 
speciální povrchovou úpravou „dimple“ s dezénem 
golfového míčku. Moderní 10 – panelový design 
(registrovaný průmyslový vzor EU) zajišťuje výborné 
letové vlastnosti míče a zvyšuje jeho viditelnost a 
rozlišitelnost při hře. Míč je homologován FIVB, a proto 
splňuje nejnáročnější požadavky na hru v národních a 
mezinárodních soutěžích.
4-40228             1 250,- (50 €)

Míč volejbalový V5M4500 
Míč z umělé „composite“ kůže, příjemný a 
měkký při uchopení, s povrchem Ultra Touch, 
design Flistatec, voděodolný, s parametry 
FIVB, určený pro výkonnostní sport i antuku, 
vel. 5.
4-40215   1 450,- (58 €)

Míč volejbalový TRAINIG 
Míč určený k tréninku, školním soutěžím a pro volný čas je 
vyroben z nového polyuretanového materiálu, který je velmi 
měkký a příjemný na dotyk. Obvod a váha míče odpovídají 
oficiálním parametrům. Vzdušnice butyl kaučuková, velikost 
5, hmotnost 260–280g, obvod 650–670mm.
4-40236            600,- (24 €)

Míč volejbalový V5M2000
Míč z měkké syntetické kůže, 
strojově šitý, design Flistatec, 
trvanlivý, určený pro začátečníky 
a školy; vel. 5.
4-10452   670,- (27 €)
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Volejbal/ míče

Míč volejbalový Gala Light
M
rekreační sport. Obvod míče je 650–670
mm, hmotnost 220–240 g. Vrchový mate-
riál je syntetická polyuretanová useň na
bázi micro fiber,vzdušnice butyl kaučuková.
4-10165

íč je odlehčený, je určen do škol a pro

                         790,- (32 €)

Medicinbal MTV5M 
Tréninkový míč ze syntetické kůže, 
medicinbal. Hmotnost 400 g.
4-10208                   968,- (38,70 €)

Míč volejbalový VL58LC 
Míč z pravé kůže, s parametry FIVB,
„Soft Touch“, určený pro vrcholový
a výkonnostní sport.
4-10203                       2 097,- (84 €)

Míč volejbalový Gravel
Volejbalový míč moderního vzhledu 
dostupný ve třech intenzivních barvách. 
Míč je šitý ručně z velice dobré 
syntetické kůže. Materiál:  syntetická 
kůže. Rozměr: 5 (635-686 mm). Pěnka: 
1,5 mm. Váha: 390-420 g. Duše latexovo-
butylová.
4-40240                       232,- (10 €)

Míč volejbalový Tournament
Ručně šitý volejbalový míč vyroben ze syntetické kůže vysoké kvality v 
klasické bílé barvě. Určen pro amaterskou hru i profesionální soutěže. 
Lepený volejbalový míč, Materiál:  syntetická kůže PU, Váha: 260-280 g, 
Rozměr: 5 (635 - 686) mm, Duše latexová. Ventil: butylový. Určený do haly.
4-40244               244,- (10 €)

Míč volejbalový Gala Mini Colour Training
Míč je určen k tréninku ve sportovních oddílech, školách
a pro volný čas, velikost 4, obvod míče 600–610 mm, 
hmotnost 180–200 g. Vrchový materiál je syntetická 
polyuretanová useň. Vzdušnice butyl kaučuková.
4-10166                               550,- (22 €)

Míč volejbalový Gala School
Míč je určen do škol, obvod a 
hmotnost míče odpovídají oficiálním 
technickým parametrům. Vrchový 
materiál je kvalitní přírodní useň– 
hovězina.  Vzdušnice butyl kaučuková
4-10168                        740,- (30 €)

Míč volejbalový Gala School Foam
Míč je určen do haly a do škol, obvod  
a hmotnost míče odpovídají 
oficiálním  technickým 
parametrům.Vrchový materiál je 
lehčená, syntetická 
polyvinylchloridová useň. Vzdušnice 
butyl kaučuková.
4-10167             504,- (20,20 €)

Míč volejbalový Gala Mini Soft
Míč se vyrábí ve velikosti 4, je určen 
pro školy, volný čas a rekreační sport. 
Obvod míče je 620–630 mm, 
hmotnost 250–270 g. Vrchový 
materiál je z polyvinylchloridu. Nemá 
vzdušnici.
4-10170                         210,- (8,40 €)

Míč volejbalový TIRO II
Materiál: syntetická kůže. Rozměr: 5 (635-
686 mm)
Váha: 260-280 g. Ručně šité, pěnka: 1,5 
mm, duše latexová, butylový ventil.
4-40512 barva žlutá          253,- (10,10 €)

4-40513 barva červená     253,- (10,10 €)

Míč volejbalový BUMP
Míč určen pro hru v halách, vyroben z vysoce kvalitních materiálů. 
Velice dobré vlastnosti pro odbití a uchopení. Lepený dle vzorů 
odpovídajícím nejnovějším trendům. Určer pro školní tréninky a 
zápasy. Materiál:  syntetická kůže PU Váha: 260-280 g
Obvod: 635 - 686 mm. Duše latexová. Ventil: butylový. Rozměr: 5
4-40520              301,- (12 €)
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Míče volejbalové Dur - O - Sport
Gumové, velikost 5 ( 20,4 - 21,3cm).
Sada 6 ks.
7-18114         2 057,- (82,30 €)

Míče volejbalové Max
Gumové, velikost 5 (20,4 - 21,30 cm).
Sada 6ks.
7-18115       2 544,- (102 €)

Míč volejbalový Flashy
Gumový, design medových plástů.
Velmi odolný a je určený pro vnitřní 
i venkovní hru.
Barva: Žlutá / růžová
7-18116   velikost 5  444,- (18 €)

Míč volejbalový Max super soft
Gumový, velikost 5 (20,4 - 21,30 cm).
7-18117         438,- (18 €)

Míč volejbalový Elite
Materiál: Polyuretan, desing medových 
plástů.
Příjemný na hru, měkký, bezpečný. 
Možno použít venku i v tělocvičně.
Velikost 5 (20,4 - 21,3 cm).
7-18118              943,- (38 €)

Míč pro plážový volejbal
Oficiální parametry.
7-18123        514,- (21 €)

Přenosná volejbalová síť Spectrum 2000
Kvalitní síť určená pro profesionální použití.
2ks teleskopické tyče, síť o rozměru 9,75 x 0,9m, 
ocelová kotva 25cm.
Napínací systém s kroužky.
Vytyčení hřiště s kotvami 16 x 8 cm.
Cívka na lanko. Dodáváme v přepravní tašce.Volejbalové stojany Player III

Sada obsahuje: 3 teleskopické stojany, síť,vytyčení 
hřiště, navíječ šňůrky.
Dodáváme v transportní tašce.
7-18124   4 457,- (178,30 €)

Míč volejbalový Silver
Výborný zejména pro trénink.
Dobrá kvalita, mat. syntetický PU.
7-18119  velikost 4 (18,8-19,4 cm)   456,- (18,20 €)

7-18120  velikost 5 (20,4 - 21,3 cm) 514,- (21 €)

Míč volejbalový Gold
Měkký syntetický míč s vynikající 
přilnavostí.
Určený pro školy a trénink.
7-18121 velikost 4  1 473,- (59 €)

7-18122 velikost 5  1 442,- (58 €)

 Volejbal/ míče, doplňky

7-18125 barva modrá      11 794,- (472 €)

7-18126 barva žlutá         11 794,- (472 €)     
7-18127 barva oranžová   11 794,- (472 €)
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Beachvolejbal

Míč na plážový volejbal VB  Beach Master
Míč ze syntetické PU kůže, speciální úpra-
va, s vlastnostmi jako pravá kůže, šitý,
voděodolný, s parametry FIVB.
4-10209                    1 660,- (66,40 €)

Míč na plážový volejbal Gala Smash Plus
Míč je ručně šitý, je určen pro oficiální plá-
žové soutěže řízené ČVS, obvod míče je
660–680 mm a hmotnost 260–280 g.
Vrchový materiál je ze syntetické polyure-
tanové usně na podkladě micro fiber.
Vzdušnice butyl kaučuková.
4-10171                        830,- (33,20 €)

Míč na plážový volejbal Gala Park Volley

Volley, obvod míče je 650–670 mm,
hmotnost 260–280 g. Vrchový materiá
 je ze syntetické polyuretanové usně.
Vzdušnice butyl kaučuková.
4-10173

Míč je ručně šitý, je určen pro hru Park

                    350,- (14 €)

Míč na plážový volejbal Gala Beach Play
míč je ručně šitý, je určen pro rekreační
plážový volejbal, obvod míče je 650–670
mm, hmotnost 260–280 g. Vrchový ma-
teriál je ze syntetické polyuretanové usně
vzdušnice butyl kaučuková.
4-10175                     350,- (14 €)

Míč na plážový volejbal  BV2500 - FOR 
 Míč ze syntetické PVC kůže, ručně šitý, 
voděodolný, s parametry FIVB, určený pro 
výkonnostní a rekreační sport.
4-40217       660,- (26,40 €)

Míč na plážový volejbal  BV2500 - FBO
 Míč ze syntetické PVC kůže, ručně šitý, 
voděodolný, s parametry FIVB, určený 
pro výkonnostní a rekreační sport.
4-40218       660,- (26,40 €)

Míč na plážový volejbal Gala Park Volley
Míč je lepený, určený pro „Park Volley“, novou 
oficiální sportovní disciplínu FIVB. Park Volley je 
díky svým zjednodušeným pravidlům určený 
pro volný čas a rekreační sport, obvod míče je 
650–670 mm, hmotnost 260–280 g. Vrchový 
materiál je ze syntetické polyuretanové usně 
vzdušnice butyl kaučuková.
4-10172                610,- (24,40 €)

Míč pro plážový volejbal FUN
Ručně šitý míč určený pro plážový volejbal ve dvou 
barevných provedeních s prázdninovým motivem. Míč 
je propracován důkladným šitím a pod vnější vrstvou se 
nachází pěnka a vrstva nylonu udržující kulatý tvar. 
Materiál:  syntetická kůže. Rozměr: 5 (635-686 mm). 
Pěnka: 1,5 mm
Váha: 260-280 g. Duše latexovo-butylová.
4-40521            261,- (10,40 €)
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Košík na chytání míčů pro nácvik přijmu podání
Tento tréninkový volejbalový koš je perfektní 
pomůckou pro nácvik podání a chytání míče.
Správným náklonem obroučky koše vypilujete 
rychlejší přihrávky a váš výkon se bude rychle 
zlepšovat. Obruč vyrobena z hliníku. Síťka je součástí. 
4-40516             671,- (27 €)

Volejbalový program

Volejbalový blokující simulátor
Tato velmi efektivní volejbalový simulátor 
simuluje blokování dvěma hráči. Rozpětí mezi 
konstrukcí pomáhá stále sledovat pohyb 
útočníka. Konstrukce je vyrobena s hliníku a 
blokující deska z tvrzené překližky. Instaluje 
se přímo na volejbalovou síť fixačním 
systémem suchých zipů. Náklon desky 25%.
4-40514             2 683,- (107,30 €)

Volejbalový Grasper pro nácvik smečů
Grasper je velice lehký díky hliníkové konstrukci. Teleskopické rameno 
zakončeno gumou, která drží míč v potřebné pozici. Grasper je perfektní 
pomůckou pro trénink útoků s přesnou a správně provedenou technikou 
smečů. 
Hlavní výhody Grasperu:
Trénink koordinace. Možnost přesně definovat přesný bod skoku.
Možnost nácviku přesné intenzity odpalu. Intenzivní trénink útočné ruky.
Možnost vypilování dopadů a odrazů na další útok. Možnost rozpoznávat
intenzitu a směr pro blokování. 
4-40519    2 745,- (110 €)

Volejbalový tréninkový koš
S tímto volejbalovým tréninkovým 
košem natrénujete přesné 
přihrávky.
Průměr obroučky je 60cm. 
Obroučka je připevněna na 
pohyblivém kloubu, ten umožňuje 
nastavitelnost sklonu. Nastavit se 
dá také výška stojanu koše od 
165cm do 305cm. 
4-40517         7 013,- (281 €)

Zařízení na měření výšky a přesnosti
výskoku
Dvojité nastavení umožňuje měřit výšku 
od 160cm do 370cm. Na rameni zařízení, 
které je pohyblivé jsou umístěné listy 
vyrobené z plastu (50ks), vzdálené od 
sebe 1 cm. Při dotyku rukou se tyto listy 
vychýlí. To umožňuje změřit výšku a 
intenzitu odpalu jedince.
Zařízení má pevnou základnu. Rameno, 
které je odnímatelné Vám umožní použít 
základnu na závěs tréninkového koše či 
konstrukce na trénink blokování. 
Základnu je možno opatřit 10kg nebo 
20kg závažím. 
4-40515                     13 721,- (549 €)

Volejbalová tréninková raketa
Tato tréninková raketa je vyrobena z překližky. Rukojeť je 
vyrobena z profilované překližky, přizpůsobená pro příjem míče. 
Tréninková raketa nutí hráče mít ruce v požadované pozici. 
Velký rozměr rakety umožňuje opakovat nácvik přihrávek ve 
správné pozici oběma rukama.
Na spodní straně rakety je polyuretanové polstrování pro 
ochranu zápěstí. 
4-40518     660,- (26,40 €)
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Fotbal/ míče

Míč fotbalový FXI-290
Plyšový povrch, určený pro tělocvičnu.
Velikost 5,4.
4-10229 velikost 5    1 170,- (47 €)

4-10990 velikost 4    1 107,- (44,30 €)

Míč fotbalový S5V
Lepený míč ze syntetické kůže,
vhodný pro tvrdé povrchy a pro
nohejbal.
4-10230                    560,- (22,40 €)

Míč fotbalový ASSAULT 
Série fotbalových míčů vyrobena z 
TPU. Model ASSALUT se odlišuje 
kontrastní grafikou, která dává míči 
originální styl. Míč je určen pro 
rekreační hru. 
Velikost 5 (680-700).
Hmotnost: 390-420 g.
Počet vrstev: 2 .
Šitý strojově.
Duše latexová.
4-40256       172,- (7 €)

Míč fotbalový Gala Footsal Champion
Ručně šitý, velikosti 4 (obvod 62 
cm), míč  určený pro sálovou 
kopanou, vrchový materiál je ze 
syntetické úsně.          
4-10039                       690,- (28 €)

Míč fotbalový Gala Indoor
Lepený míč, velikosti 5, míč určený 
pro halovou kopanou, vrchový 
materiál je z textilní plstě.
4-10040                       670,- (27 €)

Míč fotbalový Gala Indoor
Šitý míč, velikosti 5. Míč určený pro 
halovou kopanou, vrchový materiál 
je z textilní plsti, na omak  velmi 
příjemný.
4-10041                     670,- (27 €)

Míč fotbalový Gala Finale Plus
Ručně šitý, velikosti 3 (obvod 54 
cm), míč určený pro sálovou 
kopanou. Vrchový materiál je ze 
syntetické úsně.
4-10038                 650,- (26 €)

Míč Gala nohejbal /footballtenis/
Lepený míč, splňuje oficiální 
technické parametry FIFTA 
(Mezinárodní nohejbalová federace), 
oficiální míč Českého nohejbalového 
svazu. Vrchový materiál syntetická 
polyuretanová useň. Vzdušnice butyl 
kaučuková. Určen na všechny druhy 
povrchů.
4-10037                     797,- (32 €)

Míč fotbalový VG - 800 
Fotbalový míč z PVC kůže, 
ručně šitý, lesklý, určený pro 
školy a trénink; vel. 5; 4 
barevné kombinace: černá, 
červená, modrá, zelená.
4-40379    410,- (16,40 €)

Fotbalový míč FOOTBALL GOAL
Tréninkový fotbalový míč
Pro všechny kategorie
Velikost 4, barva bílá/černá.
8-14202      524,- (21 €)

Fotbalový míč BALL LIGHT 
Odlehčený fotbalový míč pro 
nejmenší fotbalisty.
Velikost 4, hmotnost cca 300g, 
barva bílá/zelená/černá.
8-14204        474,- (19 €)

Míč fotbalový Slezenger Power V-600
Lesklý fotbalový míč/pěkný 
design/tréninkový a zápasový 
míč/odolný proti opotřebení.
PVC - ručně šitý 3 vrstvy
Hmotnost: 430-440g
Obvod: 67 cm
Velikost 5.
4-12413            569,- (23 €)
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Fotbal/ míče

Míč fotbalový Gala Peru
Ručně šitý, velikosti 5 (BF 5073 S), a 4
(BF 4073 S), míč určený pro střední sou-
těže a trénink, vrchový materiál je ze syn-
tetické usně. Doporučený pro hru na trávě.
4-10048 velikost 5                   360,- (14,40 €)

4-10049 velikost 4                   330,- (13,20 €)

Míč fotbalový Gala Winter Brasilia
Splňuje oficiální parametry, ručně šitý,
velikosti 5, míč určený pro střední soutěže
a trénink na sněhu. Vrchový materiál je ze
synteticke usně. Barevnost míče umožňuje
hraní i za stížených povětrnostních podmí-
nek (sněžení).
4-10050                                550,- (22 €)

Míč fotbalový Gala Chile
Ručně šitý, velikosti 4 (BF 4083 S) a 5
(BF 5283 S), míč určený pro děti a rekreaci,
vrchový materiál je ze syntetické usně.
4-10022 velikost 5                    300,- (12 €)

4-10012 velikost 4                    290,- (12 €)

Míč fotbalový Gala Uruquay
Ručně šitý, velikosti 5 (BF 5153 S)
a 4 (BF 4063 S). Míč určený pro střední
soutěže a trénink, vrchový materiál je ze
syntetické úsně, na všechny druhy povrchů.
4-10046 velikost 5               295,- (12 €)

4-10047 velikost 4               410,- (16,40 €)

Míč fotbalový Gala Brasilia
Splňuje oficiální parametry, ručně
šitý, velikosti 5. Míč určený pro
střední a nižší soutěže, vrchový
materiál je ze syntetické úsně,
doporučený pro hru na trávě.
4-10043                   590,- (24 €)

Míč fotbalový Gala Argentina
Splňuje oficiální parametry FIFA,ručně 
šitý, velikosti 5. Míč určený pro 
profesionální a výkonnostní soutěže.
Vrchový materiál je ze syntetické usně.
Na všechny druhy povrchů.
4-10042                       850,- (34 €)

Míč fotbalový Gala Mexico
Ručně šitý, velikosti 5, míč určený 
pro střední soutěže a trénink, 
vrchový materiál je ze syntetické 
úsně. Na všechny druhy povrchů.
4-10044            530,- (21,20 €)

Fotbalový míč FOOTBALL STRIKER 
Fotbalový míč schválený certifikátem FIFA
Špičkový zápasový míč nejvyšší kvality s 
optimálními letovými vlastnostmi.
Vysoce odolný povrch proti opotřebení.
Určen na kvalitní hrací plochy.
Velikost 5, barva bílá/stříbrná/černá.
8-14196      1 440,- (58 €)

Síť na míče
Materiál: 100% Nylon. Síť na 10 míčů.
8-14219 barva bílá      160,- (6,40 €)

8-14220 barva černá   160,- (6,40 €)

Kompresor na míče
Malý kompresor nevyžadující 
údržbu.Tlak 2 bar.
8-14215     3 120,- (125 €)

Tlakoměr
Oblíbený pomocník pro 
všechny trenéry.
8-14217      310,- (12,40 €)
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Míč fotbalový Gold
Kvalitní soutěžní míč s oficiálními 
parametry.32 panelů, povrch PU 
odolný proti oděru. Výborné herní 
vlastnosti.
7-18105        655,- (26,20 €)

Míč fotbalový Silver
32 panelů, povrch PU, oficiální 
velikost i hmotnost.
7-18102 velikost 3  557,- (22,30 €)

7-18103 velikost 4  557,- (22,30 €)

7-18104 velikost 5  557,- (22,30 €) 

Míč fotbalový Bronze
Kvalitní fotbalový míč, 32 panelů,
oficiální velikost i hmotnost.
7-18100 velikost 4   514,- (181 €)

7-18101 velikost 5   510,- (20,40 €)

Míč fotbalový ETHIC
Kvalitní tréninkový míč s oficiálními 
parametry. 32 panelů Materiál PU, 
výborné herní a letové vlastnosti.
Odpovídá mezinárodním standardům.
7-18106 velikost 4   574,- (23 €)

7-18107 velikost 5   574,- (23 €)

Míč pro sálový fotbal
Oficiální míč pro sálovou 
kopanou se sníženým 
odskokem. Materiál PU.
Průměr 19cm.

7-18108      794,- (32 €)

Míč pro sálový fotbal
Syntetická kůže.
7-18109    674,- (27 €)

Branka fotbalová
Skládací, snadno sestavitelná. Dodáváme s 
kotvením do země. Baleno v přepravní tašce.
Rozměry: 122 x 81 x 81 cm.
7-18110       1 570,- (63 €)

Branka fotbalová hliníková skládací
Konstrukce hliníková průměr 38mm,
rychlá a jednoduchá montáž i 
demontáž. Dodáváme vč. sítě.
Rozměry: 120 x 80 x 60 cm.
7-18128       6 980.- (279,20 €)

Přeskoková tréninková sada
Sada 4 překážek v PVC s kotvením. Ideální pro 
trénink rychlosti a přesnosti.
Průměr překážky: 40 cm. Dodáváme v přepravní 
tašce.
7-18111     1 648,- (66 €)

Koordinační žebřík jednoduchý
Délka 4,5m, 10 příček.
Dodáváme v přepravní tašce.
7-18113    842,- (34 €)

Koordinační žebřík dvojitý
Ideální pro trénink sprintu a koordinační 
cvičení.
Délka 4,5m, 10 příček,vzdálenost mezi 
příčkami je nastavitelná od 40cm.
Dodáváme v přepravní tašce. 
7-18112     1 091,- (44 €)

Fotbal/ doplňky
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Fotbal/ branky

Branka pro malé hřiště přenosná
Rozměry 3 x 2m. Branka je dodávána bez sítě. Cena je uvedena 
za pár.
1-11718 1m hluboký síťový rám        39 614,- (1 585 €)

1-11719 1,5m hluboký síťový rám     40 813,- (1 633 €)  

1-11690 integrální síťové ukotvení     cena na vyžádání 

Super branka pro malé hřiště přenosná částečně svařovaná
Rozměry 3 x 2 m. 
uvedena za pár.
1-11720 1m hluboký síťový rám        48 224,- (1 929 €)

1-11721 1,5m hluboký síťový rám      50 646,- (2 026 €)

1-11690 integrální síťové ukotvení     cena na vyžádání

Branka je dodávána bez sítě. cena je 

Přídavné ocelové závaží pro zajištění stability branky
Cena za 1 ks.
1-11726               3 456,- (171,30 €) 

Svařovaný mechanismus pro převážení
Cena je uvedena pro 1 branku.

 1-11727            4 560,- (182,40 €)

Svařovaný mechanismus pro převážení
Cena je uvedena pro 1 branku.
1-11727            4 560,- (182,40 €)

Speciální branka pro mládež přenosná svařovaná
Konstrukce branky z oválného profilu 120x100mm dle DIN-EN748, TÜV 
rozměr 5x2m s vícenásobným vnitřním vyztužením. Konstrukce pro napnutí 
sítě z kruhového průřezu 50x3mm a spodní rámové konstrukce 75x50mm. 
Všechny spoje jsou svařeny. Speciální držáky pro síť po celém obvodě 
trubkové konstrukce. Celková konstrukce branky tvoří kompaktní jednotku. 
Kompletní konstrukce branky s dvojitou drážkou pro uchycení sítě profilu 
s maximální ochranou proti úrazu. Branka je dodávána bez sítě.
Součástí dodávky je kotvení pro měkký a tvrdý povrch. Cena je uvedena za 
pár.
1-11722   1m hluboký síťový rám     65 389,- (2 616 €)

1-11723   1,5m hluboký síťový rám  66 631,- (2 665 €)

1-11724   2m hluboký síťový rám     69 099,- (2 764 €)

Bezpečné! 
Bezpečnost proti převržení navržena a ověřena 

dle norem DIN-EN 748 (TUV)
 

 

Bezpečné! 
Bezpečnost proti převržení navržena a ověřena 

dle norem DIN-EN 748 (TUV) 
 

Branka na fotbal - pevná
Bez sítě, hliník 7,32x2,44 m.  
 3-10115         46 189,- (1 848 €)

Branka na pozemní hokej
3-10114         22 869,- (915 €)

Branka na fotbal Junior
Hliník 5x2 m, nekotvená,bez sítě.
3-10116         31 164,- (1 247 €)
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Fotbal/ branky

Antipřeklopná pojistka pro dodatečnou montáž
Tato antipřeklopná pojistka s váhou cca 100kg má 
vlastní dopravní podložku a je vzhledem na 
bezpečnost proti převržení navržena dle norem DIN-EN 
748(TÜV) a ověřena. Přenosné branky s tímto 
systémem jsou zajištěny proti převržení. Tato 
antipřeklopná pojistka se dá využít pro všechny typy 
stávajících branek. Cena za 1ks.
1-11747 branky pro mládež           18 209,- (728,40 €)

1-11748 tréninkové branky            19 029,- (761,20 €)

1-11749 pro jiné typy branek         19 851,- (794 €)

Integrované ocelové závaží pro celosvařované branky
Tato antipřeklopná pojistka s váhou vyšší než 100kg má vlastní dopravní podložku a je 
vzhledem na bezpečnost proti převržení navržena dle norem DIN-EN 748(TÜV) a ověřena. 
Přenosné branky s tímto systémem jsou zajištěny proti převržení. Tato antipřeklopová 
pojistka se dá využít pro všechny typy stávajících branek.
K usnadnění převozu doporučujeme použít dopravníkový systém. Pojistka je zvláště vhodná 
pro povrchy, do kterých nelze umístit běžné kotvení.
Cena závaží je uvedena na 1 branku.
1-11750 pro branky o rozměru 7,32 x 2,44m    8 351,- (334 €)

1-11751 pro branky o rozměru 5 x 2m              7 176,- (287 €)

1-11752 pro branky o rozměru 3 x 2m              5 476,- (219 €)

Speciální kotvení brankové konstrukce - uzamykatelné
Toto kotvení je speciální konstrukcí kruhového průřezu s 
uzamykatelným mechanismem. Pro jednu branku jsou potřeba 2 
kotvy. Cena je uvedena za pár.
1-11710 pro svařované branky                                   8 351,- (334 €)

1-11711 pro různé branky s udáním rozměru rámu      9 065,- (363 €)

Pojízdná antipřeklopná podložka
Podle norem DIN-EN748 musí být volně stojící branky zajištěny proti převrácení. Branky mohou být postaveny na jakýchkoliv 
površích, kde je nabízeno jednoduché a praktické řešení novou antipřeklopovou pojistkou. Na branku bude namontováno 
pojízdné závaží, které se upne na konstrukci spodní síťové části. Tato antipřeklopná pojistka je naplněna pískem. Prázdná 
pojistka váží 15kg, v naplněném stavu 50kg. Zabraňuje za standartních podmínek převrácení branky. Konstrukce se dvěma 
závažími na jednu branku splní branka normy DIN-EN748 a TÜV. Cena je uvedena za 1ks.
1-11744 závaží pro branku                        8 828,- (353,10 €)

1-11745 závaží pro tréninkovou branku      8 828,- (353,10 €)

1-11746 závaží pro jiné typy branek           9 305,- (372,20 €)

Upevnění sítě ke konstrukci
Příchytka z umělé hmoty odolná 
povětrnostním vlivům. Síť se 
nachází v drážce pod otočným 
držákem. Tímto držákem je síť 
zajištěna i proti krádeži. Tento 
držák je vhodný pro všechny 
typy branek. Cena za 1ks. 
1-11685             21,- (1 €)   

Mini branka rozkládací
Tato branka je celohliníková, velice pevné konstrukce. 
Snadné ukotvení pomocí 4 šroubů. Toto je ideální branka 
pro každého malého fotbalistu. Branka je dodávána bez sítě.
1-11686  šířka 1,20m, výška 0,8m. Pro děti od 3 -6 let   5 746,- (230 €)

1-11687  šířka 1,2, výška 1,2m. Pro děti od 6 let            7 733,- (309,30 €)

Mini branky na Streetball
Cena je uvedena za pár.
1-11755 rozměry 120 x 80cm       16 557,- (662,30 €)

1-11756 rozměry 180 x 120cm     20 324,- (813 €)

1-11757 rozměry 240 x 160cm     33 292,- (1 332 €)

Speciální branka pro menší hřiště celosvařovaná s úpravou 
sítě proti vandalům
1-11754     53 102,- (2 124,10 €)
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Fotbalová klec

Konstrukce 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Umělá tráva

Transport, montáž

Klec se skládá z deseti hliníkových panelů, které se snadno přenášejí i montují. Výška klece je 2,2 m a průměr je 5m. Plastový mantinel 
ve spodní části klece je vysoký 1m. Materiál je odolný proti poškození a je to ideální reklamní plocha. Na horní části klece je plastový 
pruh, který lze rovněž využít jako reklamní plochu. Rozměr pruhu v jednom panelu je 1,56 x 0,2 m. Ve dvou protilehlých panelech jsou 
umístěny branky o rozměrech 1 x 0,5 m. Branky jsou pevně spojeny s panelem a dají se sklopit. V dalším panelu jsou umístěny dveře. 
Sítě vyplňují prostor mezi spodním mantinelem a horním páskem, zároveň dávají tomuto prvku i jméno a správnou atmosféru hry v kleci. 
Klec se snadno montuje, skládá se z deseti panelů, ne větších než standardní dveře, proto i transport je jednoduchý, stačí běžná dodávka 
(Boxer, Sprinter).

Fotbalová klec je vynikající sportovní a zábavní vybavení pro veřejná prostranství, nákupní střediska, plavecké bazény, hřiště, haly apod. 
Klec ihned zvyšuje možnosti sportovního vyžití a „fun factor“ v zařízeních jako jsou sportovní kluby, fotbalové kluby, školy, zábavní parky, 
tábory atd. Významnou předností je, že klec lze umístit na téměř jakýkoliv podklad. Lze hrát na trávě, umělé trávě, umělém povrchu, 
koberci, písku, dřevěné podlaze, asfaltu, betonu nebo kostkách. 

Další možností je využití dodávky umělého trávníku pod klec. Trávník ještě násobí výhody klece a přináší pocit skutečného fotbalu do hry.

Díky jednoduchému montážnímu systému a lehce přemístitelným deseti panelům lze klec jednoduše sestavit a také rozložit tak, že zabírá 
minimální prostor. Na převážení stačí běžná dodávka (Boxer, Sprinter).

Další informace a videa naleznete na www.jipast.cz v oddělení Sportovní hry, fotbalová škola. 

Klec je vynikající reklamní nástroj při organizování místních veřejných akcí, ještě větším přínosem pak může být pro sportovní agentury, 
obchodní společnosti, hotely, veletrhy …

Fotbalový park

FOTBALOVÁ KLEC
Pravidla jsou jednoduchá. Hraje jeden proti 
jednomu, je to férová soutěž. Vítězem je ten, 
kdo první dá tři branky, nebo ten, kdo dokáže 
míč provést mezi nohami soupeře a ihned nad 
ním znovu získá kontrolu. 
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Branka na mini házenou 
Mini branka s vyztuženými rohy a zadní vzpěrou pro zvýšení odolnosti. Pro 
zatížení plastové konstrukce branky dodáváme pytle, které se plní pískem. 
Síť se připevňuje pomocí proužků se suchými zipy. Dodáváme v rozloženém 
stavu.
Rozměry branky: 2,4 x 1,7 x 1,05m.
7-12248               4 917,- (197 €)

Míč na házenou Silver
Kvalitní míč ze syntetické kůže s 
dobrou přilnavostí.
Ideální pro školy a trénink.
7-18144      velikost 0    387,- (16 €)

7-18145      velikost 1    436,- (17,40 €)

7-18146      velikost 2    457,- (18,30 €)

7-18147      velikost 3    463,- (19 €)

Míč na házenou ETHIC
32 panelů, dobrá přilnavost.
Výborné letové a odskokové vlastnosti. 
Vyhovuje mezinárodním standardům.
 7-18152    velikost 1 (50-52cm)  620,- (25 €)

 7-18153    velikost 2 (54-56cm)  620,- (25 €)

Míč na házenou Gold
Kvalitní míč určený pro trénink i zápasy.
7-18148     velikost 0   561,- (22,40 €)

7-18149     velikost 1   612,- (25 €)

7-18150     velikost 2   635,- (25,40 €)

7-15151     velikost 3   670,- (27 €)  

Míč na házenou Spinner
Pěnový míč je díky svým letovým vlastnostem určený pro 
začátečníky.
7-18138    velikost 0 (47-50cm)  390,- (16 €)

Míč na házenou 
Míč z pěnové pryže se strukturou 
medových plástů zaručuje vynikající 
přilnavost.
Vhodný pro hru venku i v tělocvičně.
7-18143 velikost 1(50-52cm) 501,- (20 €)

Míč na házenou Elite
Velmi odolný míč na házenou vyrobený ze syntetické kůže.
Míč se velmi dobře odráží.
7-18139  velikost 0 (47-50cm) barva zelená/bílá      460,- (18,40 €)

7-18140  velikost 1 (50-52cm) barva červená/bílá    
7-18141  velikost 2 (54-56cm) barva oranžová/bílá   
7-18142  velikost 3 (58-60cm) barva modrá/bílá      

460,- (18,40 €)

460,- (18,40 €)

460,- (18,40 €)

 Házená/ míče, doplňky

Branka na házenou
Skládací,bez sítě,
dřevěná 3x2 m.
3-10117     18 905,- (756,20 €)
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 Florbal /hole
Hůl florbalová Reactor Stricker
Základní hokejka bez preference strany. To znamená, že čepel 
není tvarovaná pro pravou či levou stranu a tudíž s ní mohou 
hrát jak pravorucí tak levorucí hráči.
Hodně používaná ve školách a zájmových kroužcích.
6-11588   délka   75 cm    
6-11599   délka   87 cm     490,- (20 €)

6-11590   délka   96 cm     490,- (20 €)

 490,- (20 €)Hůl florbalová Unihoc PLAYER 26
Čepel: PLAYER SQL (středně tvrdá), Omotávka: 
X-ercise / absorbuje pot, Flex (průhyb hole): 26 
mm, Hmotnost: 246 g, Tyč: rovná, Rukojeť: 
kulatá, Materiál: odlehčená karbonová vlákna, 
kompozit 
6-19492                990.- (40 €)

Vak na hokejku  Unihoc Single Cover Lime
Vak na jednu hokejku.
Malá kapsa na zip. Nastavitelný popruh přes rameno .
Rozměry: 92-104 cm
Barva: limetková
6-19495     490,- (20 €)

Vak na florbalovou hokejku Unihoc Stickcover LIME kid
Vak na florbalovou hokejku, který pojme až 3 hole.
Barva: Černá / limetková
6-19496  délka 92-104cm   570,- (23 €)

6-19497  délka 80-87cm     570.- (23 €)

6-19498  délka 92-104cm   680,- (27,20 €)

Taška na hokejky Unihoc Stickbag LIME
Taška na 20 ks florbalových holí bez úložných kapes.
6-19499     850,- (34 €)

Florbalový míček bílý certifikovaný
Nejprodávanejší florbalový míček u nás, nejvyšší kvalita.
6-10110         41,- (1,60 €)

Florbalová školní sada Fiber 
Délka 95 cm, sada 12 hokejek a 6 míčků , neon- green 
a žlutá sada.
6-10106       4 990,- (200 €)

Hůl florbalová Unihoc Reactor 35 red - Volcano
Hokejka vhodná pro školní nebo rekreační hraní s univerzální 
čepelí Volcano, pro dobrou střelu příklepem nebo golfem a 
strefování balónků ze vzduchu.
8-12190      490,- (20 €)

Hůl florbalová AVID
Lehké a ergonomické školní hokejky na florbal, určené 
pro trénink i rekreační hru.
Určená pro praváky i leváky (rovná čepel).
Omotávka na rukojeti.
Materiál: PC.
Délka včetně čepele: 114 cm.
Délka bez čepele: 95 cm.
Vyměnitelná čepel.
6-19513   barva žlutá        245,- (10 €)

6-19514   barva červená   245,- (10 €)
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Florbal/ hole

Plastová školní sada RS 85 Rebel Junior 
Délka holí 85cm, 12 holí RS 85 a 3míčky.
Ve specifikaci prosím uveďte ,jak si přejete 
namíchat barvy holí(např. 6 žlutých čepelí + 
6 červených čepelí).
Barva čepelí na výběr - žlutá, červená
6-19516               1 530,- (61,20 €)

Plastová školní sada RS 95 Rebel Junior 
délka hole 95cm, 12 holí RS95 a 3míčky.
Ve specifikaci prosím uveďte jak si přejete 
namíchat barvy holí(např. 6 žlutých čepelí + 6 
červených čepelí).
Barva čepelí na výběr - žlutá, červená.
6-19515          1 675,- (67 €)

Hůl florbalová Al Capone 
ALU florbalové hůl, Oval/kul, čepel Real Stick, L,P, kónická, omotávka 

černobílá. Při objednávce je nutno uvést, zda požadujete PRAVOU nebo 

LEVOU hokejku! Délka 95 cm.

6-10945     421.- (17 €)

Hůl florbalová ALADIN 
ALU - Délka 95 - 85 cm. Kulatá. Čepel King. Oboustranná, kónická, 
omotávka černá.
6-10947            361,- (14,40 €)

Hůl florbalová Rebel King 
Flex 36mm, délka 95cm,kulatá, čepel RS L/R, konická, 
omotávka černá, pravá a levá.
6-10653       509,- (20,40 €)

Hůl florbalová ALCATRAZ - ALU 
Délka 95 cm. Kulatá, čepel Eurostick, L - R. Kónická. 
Omotávka černá.
6-10946     392,- (16 €)

Hůl florbalová Rebel Queen
Kompozitní florbalová hůl, 85cm / 95cm / 99cm. 
Čepel Cobra.
6-18502       560,- (22,40 €)

Dětský florbalový SET s míčkem LASER KID
Délka holí 65cm, 2x hůl RS 65 Laser Kid+plastový florbalový 
míček.
6-19503       200,- (8 €)

Hůl florbalová Rebel Junior RS85
Délka 85cm, čepel LASER,2 barvy, do 10let.
Barva čepele dle výběru ( žlutá, červená, modrá, stříbrná).
Cena za 1ks.
6-19504             135,- (5,40 €)  

Hůl florbalová Rebel Junior Rs95
Délka 95cm, čepel LASER rovná.
Barvy čepele na výběr - žlutá, červená, černá, modrá.
6-19505           145,- (6 €)

94 Všechny ceny jsou včetně DPH



Florbal/ vybavení brankáře

Chránič kolene McDavid
Základní chránič.  Pěnová výztuž.
Elastická tkanina. Barva: modrá, bílá, 
černá, modrá, červená.

Cena za pár.
6-10188               440,- (18 €)

Florbalová Branka 115 x 160cm ACT
Rozkládací florbalová branka. Branka jde snadno složit. 
Součástí balení je síť, zástěna a kovová konstrukce.
6-10682                             3 015,- (121 €)

6-10683 certifikace IAAF     3 850,- (148,40 €)
Cena vč. sítě, zástěny a IFF známky

Euro branka včetně sítě 
Rozměr 60 x 90 cm.
6-10361   1 220,- (49 €)

Florbalový dres Unihoc BLOCKER
Základní brankářský dres. Ideální pro začínající 
brankáře.
Všité polstrování na hrudníku a loktech.
Velikost : XS- XXL.
6-10603          1 690,- (68 €)

Florbalová maska Unihoc BLOCKER 
6-19493 bílá/svítivě žlutá   2 050,- (82 €)

6-19494  černá / žlutá         2 050,- (82 €)

Florbalové kalhoty Unihoc BLOCKER 
Velikost: M - XXL
Barva: Černá / bílá
6-10373  velikost M               2 290,- (92 €)

6-10374  velikost L                2 290,- (92 €)

6-10375  velikost XL              2 290,- (92 €)

6-10376  velikost XXL            2 290,- (92 €)

Florbalové rukavice Unihoc GRAPHITE
6-10424   velikost S        1 068,- (43 €)

6-10425   velikost S/M    1 068,- (43 €)

6-10426   velikost L        1 068,- (43 €)

6-10427   velikost XL      1 068,- (43 €)      

Florbalové chrániče kolen
6-10143   senior      1 790.- (72 €)

6-10481   junior       1 350,- (54 €)
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 Florbal/ mantinely, branky

IFF florbalové mantinely RSA 
Jsou vyrobeny z polypropylenu a zahrnují 
dvoumetrové, jednometrové a rohové díly. Spojení 
jednotlivých dílců je docíleno elastickou natahovací 
gumou a systémem 2 P/D. Standardní barva 
mantinelů je bílá a černá(na přání modrá).Odolné 
proti zlomení, možnost polepu reklam z obou stran.
 

Florbalová branka 60 x 90 cm  ACT 

Rozkládací florbalová branka

a kovové ú
6-10680                                     776,- (38,80 €)

součástí balení je síť, kovová konstrukce 
chyty pro upevnění branky při hraní venku.

IFF Certifikované florbalové mantinely RSA 
Rozměr 40x20m obsahují 52x2m, 4x1m, 4xoblouk, 2x 
transportní vozík.
Barva : černá, bílá 

IFF Certifikované florbalové mantinely RSA
Rozměr 24x14m obsahují 30x2m, 4x1m, 4xoblouk, 1x transportní 
vozík 
Barva : černá, bílá

IFF Certifikované florbalové mantinely RSA 
Rozměr 20x10m obsahují 22x2m, 4x1m, 4xoblouk, 
1x transportní vozík
Barva : černá, bílá 

Ceny florbalových mantinelů Vám sdělíme na vyžádání

Florbalová branka 90 x 115 cm  ACT
Rozkládací florbalová branka 
součástí balení je síť, kovová konstrukce 
a kovové úchyty pro upevnění branky při hraní venku. 
6-10681                                    908,- (45,40 €)

Florbalové mantinely RinoSet
Lehké a bezpečné.
Rozměr 1 dílu: 3m x 0,5m x 30cm.
3-11104     1 díl      6 143,- (246 €)

®



Bum
ball

Co je Bumball?
Bumball je inovativní míčová hra pro děti i dospělé, která je snadná a zábavná. Základním principem je její variabilita 
pravidel, aby odpovídala fyzické a motorické zdatnosti hráče. Hodí se pro všechy i pro ty, kteří nemají zrovna v lásce tradiční 
míčové hry. Bumball zahrnuje dva nepřátelské týmy a tým s nejvyšším počtem bodů vyhrává. Oba týmy musí nosit Bumball 
vybavení, které umožňuje pro hráče chytit míč na hruď nebo na zadek. Hráči zvednout míč ze země tím, že se na něj posadí 
a přilepí si míč na suchý zip na zadku. Hráči se nesmí míče dotýkat rukama. Bumball se dá hrát v tělocvičně ale i venku. 
Možno objednat velikosti: S, M, L, XL.
Sada obsahuje: 6 modrých vest se zapínáním na suchý zip, 6 červených vest se suchým zipem, 2 míče, přepravní taška (taška 
se dodává pouze v sadě při jedné velikosti) a brožurka s pravidly.
6-10079                               8 786,- (391,40 €)

Bumball

Bum
ball

Bum
ball

Novinka
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Sítě

ČESKÁ HÁZENÁ                   a b   c d

4-10075    2,0 2,4 0,8 1,2 3 mm PP 100 mm bílá      980,- (39,20 €)

4-10076 záclonka/    2,0      2,4                 bílá       353,- (14,10 €) 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL s kevlarovým lankem
4-10114           8,5 ×   1,0       3 mm PP 100 mm černá    2 856,- (114,30 €)

4-10115 se 6 napínáky           8,5 ×   1,0       3 mm PP 100 mm černá        202,- (128,10 €)

4-10116 beach lajny vč. kotvení   8,0 × 16,0 PES  červ., zelená 290,- (52 €)

4-10117 pouzdra na anténky  1,0 pár 513,- (21 €)

KOPANÁ
4-10088 7,5 2,5 0,8 1,2 2 mm PP  120 mm bílá       1 281,- (51,20 €)

4-10089 7,5 2,5 0,8 1,2 3 mm PP  120 mm bílá       1 610,- (64,40 € )

4-10091 7,5 2,5 1,2 1,2 3 mm PP  120 mm bílá       1 645,- (66 €)

4-10092 7,5 2,5 1,2 2,1  3 mm PP  120 mm bílá       1 956,- (78,20 €)

4-10093 7,5 2,5 2,0 2,0 3 mm PP  120 mm bílá       1 956,- (78,20 €)

4-10095 7,5      2,5 2,5 2,5 3 mm PP 120 mm          bílá       2 268,- (91 €)

4-10097 7,5     2,5 1,0 2,0 4 mm PP  120 mm          bílá       2 228,- (89,10 €) 

4-10098 5,0      2,0 0,8 1,2 3 mm PP  120 mm          bílá       1 108,- (44,30 €)

4-10099 5,0      2,0 0,8 1,2 2 mm PP  120 mm          bílá          892,- (36 €)

4-10100 3,0      2,0 0,8 1,2 3 mm PP  120 mm          bílá       862,- (35 €) 

HÁZENÁ
4-10077 3,0 2,0 0,8 1,2 2 mm PP 100 mm   bílá              829,- (33,20 €)

4-10078   záclonka    3,0       2,0 bílá              346,- (13,80 €)

4-10079 3,0 2,0 0,8 1,2 3 mm PP 100 mm bílá           1 019,- (41 €)

4-10080 3,0 2,0 1,0 1,5 3 mm PP 100 mm bílá           1 159,- (46,40 €)

4-10081    záclonka   3,0 2,0 bílá              426,- (17 €) 

4-10082 3,0 2,0 0,8 1,2 3 mm PP 100 mm zelená  1 020,- (41 €)          
4-10083   záclonka    3,0    2,0 3 mm PP  100 mm zelená     426,- (17 €)

4-10086 3,0 2,0 0,8 1,2 4 mm PA 100 mm bílá            1 400,- (56 €) 

4-10087   záclonka    3,0 2,0 bílá               592,- (64 €)  

VOLEJBAL
protaženo pletenou šňůrou
4-10103 9,5 × 1,0 2 mm PP 100 mm černá                    
4-10104 plážová 9,5 × 1,0 2 mm PP 100 mm barevná             658,- (26,30 €)

4-10105 pro školy    9,5 × 0,5 2 mm PP 100 mm zelená             519,- (21 €)

protaženo ocelovým lankem
4-10106 9,5 × 1,0 2 mm PP   100 mm bílá                  1 403,- (56,10 €)

4-10107 9,5 × 1,0 2 mm PP   100 mm černá           1 403,- (56,10 €)

4-10108 nohejbal 9,5 × 1,0      3 mm PP           100 mm černá            1 818,- (73 €)

ligová - protaženo kevlarovým lankem
4-10109 9,5 × 1,0 3 mm PP     100 mm černá             2 933,- (117,30 €)

4-10110 s 6 napínáky 9,5 × 1,0 3 mm PP   100 mm černá                  2 982,- (119,30 €)

4-10111   anténky (pár)       1,8      10 mm sklolaminát                             379,- (15,20 €)

4-10113 anténky do pouzder     1,8             277,- (11,10 €)

4-10112 pouzdra na anténky 1,0       598,- (24 €)

1 004,- (40,20 €)
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Vysoká a nízká lavička

Sítě

4-10142    1,77 x 0,14          5 PES          8 mm            zelená          96,- (4 €)

4-10143    souprava na stolní tenis (síťka + stojánky)                    468,- (19 €)

Vyrábíme i sítě na netypizované branky podle rozměrů udaných zákazníkem.
Barva bílá, černá je možná.

PING-PONG

  délka (m)          velikost ok (mm)
4-10035        4,8           400 911,- (36,40 €)

4-10036          5      500 911,- (36,40 €)

BADMINTON
4-10144  rekreační 6,02 × 0,76 PE             zelená       485,- (19,40 €)

4-10145  profi 6,02 × 0,76 0,7 mm PA 18 mm    černá    1 313,- (53 €)

4-10146  rekreační souprava s tyčemi        6,02 × 0,76 PE                    zelená     1 314,- (53 €)

 a    b  c   d
4-10122 1,6 1,15 0,4 0,65   2 mm   PP 45 mm černá   745,- (30 €)

4-10123 záclonka 1,6 1,12 2 mm   PP 45 mm bílá      269,- (14 €)

4-10124 0,9 0,6 0,2 0,3    2 mm   PP 45 mm černá   249,- (10 €)

4-10125 záclonka 0,9 0,6   2 mm   PP 45 mm bílá      120,- (5 €)

SKÁKACÍ TRÉNINKOVÝ ŽEBŘÍK

rychlosti a dynamiky nohou. Užívají ho hráči pro trénink útoku
i obrany v různých sportech. Je lehký, skladný, mobilní
a odolný proti poškození. Je bezpečný. Tento žebřík se vyrábí
z barevných popruhů v různých délkách I barvách. Velikost ok
je 400 nebo 500 mm

Tento skákací žebřík je výbornou pomůckou pro trénování

.

Sítě na míče
Sítě na míče jsou vyráběny ručně a slouží k přepravě
a uchovávání míčů
pro různé sporty

4-11090        12 mm PP barevná                      36,- (1,80 €)

4-11091        32 mm PP barevná                      65,- (3,20 €)

4-11092        72 mm PP barevná                      97,- (4,80 €)

4-11093      102 mm PP barevná                    121,- (6,10 €)

4-11094      152 mm PP barevná                    135,- (6,80 €)

4-11095      252 mm PP barevná                    183,- (9,10 €)

4-110961      pr.750mm 3 mm PP černá          187,- (9,30 €)
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Sítě
                                                                                   
Šplhací lana
Dodáváme šplhací lana pro školy v několika délkách. Houpací lana pro dětská hřiště
a houpací lana s uzly splňují bezpečnostní předpisy pro provozování dětských hřišť
a sportovišť a jsou opatřena bezpečnostním certifikátem.

Šplhací lana

Tyto krátké šplhací žebříky a pyramidy využívají dětská hřiště a sportoviště.
Mají dřevěné stoupačky, liší se způsobem uchycení. Na konci jsou opatřeny
jedním, nebo dvěma kovovými kroužky na upevnění. Ke každému žebříky
dodávámě bezpečnostní certifikát.
materiál délka (m)
4-11084 jednodírový        PA 2,0                          844,- (34 €)

4-11085 třídírový             PA 2,0                          765,- (31 €)

4-11086 pyramida           PA 1,9                        1 716,- (69 €)

4-11087 jednodírový        PP 2,0                           686,- (27,40 €)

Šplhací sítě
Šplhací sítě vyrábíme dle bezpečnostních předpisů z 16 mm silného polyamidového
UV stabilizovaného lana. Velikost ok je 250 nebo 300mm. Šplhací síť je možno
zakončit zapletením kroužků na pověšení, nebo háků se šroubem na upevnění
do rámu. mater. průměr lana velikost ok (mm) barva
4-11088 PA 16 250 bílá                                      2 149,- (86 €)

4-11089 PA 16 300 bílá                                      1 586,- (63,40 €)

Šplhací žebříky

Průměr lana (mm) délka (m)
4-11068 juta 25 2,0                 298,- (12 €)

4-11069 juta 25 2,5                 327,- (13,10 €)

4-11070 juta 25 3,0                 397,- (16 €)

Houpací lana
4-11071 juta 35 2,0                 496,- (20 €)

4-11072 juta 35 2,5                 538,- (22 €)

4-11073 juta 35 3,0                 573,- (23 €)

4-11074 juta 35 4,0                 633,- (25,30 €)

4-11075 juta 35 4,5                 664,- (27 €)

4-11076 juta 35 5,0                 714,- (29 €)

4-11077 juta 35 6,0                 845,- (34 €)

4-11078 juta 35 7,0                 964,- (39 €)

4-11079 s uzly juta 25 2,0       696,- (28 €)

4-11080 s uzly juta 25 2,5       781,- (31,20 €)

4-11081 s uzly juta 25 3,0       868,- (35 €)

Přetahovací lana
4-11082 juta 25 10                  779,- (31,20 €)

4-11083 bavlna 25 10              515,- (21 €)

Lano na šplh
3-10152     5m     1 743,- (70 €)
3-10153     6m      2 058,- (82,30 €)

3-10154     7m      2 264,- (91 €)

Provazový žebřík (juta)
3-10155    5m     10 085,- (403,40 €)

3-10156    6m     11 371,- (455 €)

3-10157    7m     13 096,- (524 €
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Minihorozelecká stěna mobilní s dopadovou plochou
Vhodná pro děti od 3 let Atraktivní mini horolezecká stěna upoutá každé dítě - 
lezení posiluje nejen pohybové schopnosti, ale i sebevědomí dítěte. Mini 
horolezecká mobilní stěna je vyrobena, dle norem ČSN EN 12572-1:2007. 
Rozměry stěny: 200x120cm, kónický tvar (nutno přeměřit vstup do místnosti kvůli 
podstavě 120cm) Bezpečnostní doplněk - dopadová plocha pod mini horolezeckou 
stěnu je součástí dodávky.
8-11770                32 062,- (1 283 €)

Dopadová plocha ( žíněnka) pod umělé horolezecké stěny a konstrukce 
Dopadové plochy odpovídají normě pro umělé horolezecké konstrukce 
EN 12572-2 v základních parametrech kapacity tlumení nárazu a 
velikosti. Pro školní, nebo menší stěny je možné použít dopadovou 
plochu.
Cena na vyžádání dle rozměrů dopadové plochy

Lezecký panel na jednoduché žebřiny s 15-ti horolezeckými chyty
Rozměr panelu -243x83cm, panel je opatřen bezpečnými háky a upevňovací páskou se suchým zipem. 
Velmi rychlá a snadná manipulace - instalace a deinstalace - pouze odepnete suchý zip ve spodní části 
a vyháknete háky vyzvednutím panelu o 15cm vzhůru. Dle Evropské normy ČSN EN 12572-1:2007. 
Váha: 38kg (Součástí dodávky nejsou žebřiny, možno doobjednat pod katalogovým kódem 3-10120).
8-12020       13 529,-  (542 €)

7-10888 set 1       801,- (32€)

7-10889 set 2      
7-10890 set 3      
7-10891 set 4      

 801,- (32€)

 801,- (32€)

 801,- (32€)

Horolezecké sady chytů
Jsou vyrobeny ze směsi polyesterové 
pryskyřice a křemičitého písku. Připevňují se 
na stěnu pomocí imbusových šroubů M10, 
nebo vruty. Každý set obsahuje různé 
velikosti chytů a šrouby.

1

2

3

4

 Horolezecké stěny/ doplňky
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Horolezectví - stěny

Horolezectví - stěny bouldering

Dopadové plochy pod horolezecké stěny
Společnost Jipast je výrobcem dopadových ploch pod horolezecké stěny 
všech druhů, pro školy, městská centra i závody nejvyšší mezinárodní 
úrovně jako jsou Světové poháry a Mistrovství Světa nebo Evropy. 
Všechny plochy splňují normu pro umělé horolezecké konstrukce EN ČSN 
12572-2 Referenční stavby ploch pro stěny: Sttutgart, Graz, Vídeň, 
Salzburk, Insbruck, Ravensburg, Ingolstadt, Friedrichshafen, Garmisch- 
Partenkinchen, Klagenfurt, Augsburg, Darmstadt, Oslo, Bruse ... Praha, 
Brno ...

Dostáváte do rukou rámcovou nabídku, 
díky které si můžete utvořit představu o cenových
relacích a základních typech používaných materiálů.
Jedná se zpravidla o lezecké stěny s výškou do 10 m. 
Stěny mohou být umísťovány ,
jak do interiérů, tak i do exteriérů.

2Ceny laminátových stěn se pohybují od 4 500,- Kč za 1 m
2Ceny překližkových stěn se pohybují od 2 500,- Kč za 1 m

nosná konstrukce - dřevěné hranoly
opláštění – vodovzdorná překližka o síle 18 mm

nosná konstrukce - dřevěné hranoly
opláštění – laminát o síle 5 mm
                         
nosná konstrukce – ocelové L – Profily Fe/Zn
opláštění – vodovzdorná překližka o síle 18 mm

nosná konstrukce – ocelové L – Profily Fe/Zn
opláštění – laminát o síle 5 mm

Horolezecké stěny
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Slackline Gibbon TRAVEL LINE X13 
Kompaktní a lehká sada, která nesmí chybět v žádném cestovním batohu 
správného slacklinera. Set obsahující klasický dvoupalcový odlehčený popruh s 
menší a skladnější ráčnou je jasnou volbou pro zábavu na vašich cestách, kde 
váha hraje zásadní roli. Skladnost a menší rozměry jsou hlavním důvodem, proč 
vybrat Trave Line. 
Produktové detaily: Set s popruhem dlouhým 15 m.
Šíře popruhu 50 mm pro použití nízko nad zemí a pro bezpečné chození.
 Maximální nosnost 2 t (20 kN).
Dvoudílný set pro rychlou instalaci a demontáž. Odlehčený set ideální na cesty 
Výrobek s certifikátem od TÜV.
9-11007          1 799,- (72 €)

Slackline
Slackline Gibbon Classic Line X13-15m 
Velmi silný a statický popruh pro každého. Dokonalý víceúčelový set vhodný jak pro 
rodinu, tak i pro pokročilé slacklinery. Set prodáváme ve dvou variantách 15 nebo 
25m, což je délka, která neomrzí ani nejnáročnější. Lety ověřený tradiční produkt 
výrobce Gibbon, který určuje směr a trendy ve slakliningu. Radost z balancování, 
jednoduchost celého systému, nekonečná zábava na zahradu i do parku, tréninkový 
doplněk a to vše ve dvou kusech vždy připravený a sbalený na cestu. 
Produktové detaily: Šíře popruhu 50 mm ideální pro použití nízko nad zemí.
Maximální nosnost 4 t.
Dvoudílný set pro rychlou instalaci a demontáž.
Výrobek s certifikátem od TÜV.
Včetně návodu a praktické ochrany ráčny.
9-11004           15m            1 599,- (64 €)

9-11005           25m            1 999,- (80 €)

Slackline Gibbon FLOW LINE SET 
Perfektní vstup do světa jednopalcových slackline 
popruhů (šířka 2,5 cm). Díky originálně šitému 
popruhu nabízí pohodlné a měkké chození bez 
ostrých hran. Pogumovaný povrch zaručuje větší 
stabilitu i za vlhka. Pouze dvě ráčny a slackline 
popruh - to je velmi jednoduché a variabilní 
napínání, které zvládne každý. A až tuto délku 
slackline zvládnete, stačí dokoupit delší popruh a 
stejnými ráčnami napnete i delší vzdálenosti. 
Produktové detaily: 22 m dlouhý slackline set, šířka 
popruhu 25 mm, maximální nosnost 3 t (30 kN).
Třídílný set pro rychlou instalaci a demontáž.
Výrobek s certifikátem od TÜV,18 m dlouhý 
slackline popruh, 2 ráčny pro jednoduché napnutí, 
2 m dlouhé ráčnové popruhy s vyztuženým okem.
9-11008         1 999,- (80 €)

Slackline Gibbon FUN LINE X13 
Slackline set vhodný pro děti a začátečníky. Díky menší pružnosti je popruh 
vhodný pro malé děti, ale i každého, kdo se chce naučit pořádně chodit. 
Zábavně řešený design lajny je proveden z pogumováním, takže lajna 
neklouže ani za vlhka. Fun Line se bezpochyby se stane nejlepší atrakcí na 
každé dětské oslavě narozenin. Ideální nástroj na cvičení rovnováhy, 
koordinace pohybů a trénink vašeho těla pro všechny věkové skupiny. 
Produktové detaily: Set s popruhem dlouhým 15 m Šíře popruhu 50 mm pro 
použití nízko nad zemí a pro bezpečné balancování .Maximální nosnost 2 t. 
Dvoudílný set pro rychlou instalaci a demontáž Výrobek s certifikátem od 
TÜV.
 V balení ochrana ráčny RATPAD.
 Návod na montáž a demontáž
9-11006        1 799,- (72 €)
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Slackline Gibbon tree wear 
Praktický Gibbon Treewear je vyroben z pevné syntetické plsti. Díky němu je 
chráněna kůra stromů a samozřejmě i slackline popruh před oděrem. 
Nastavení a použití je velmi snadné především díky suchému zipu. Navíc 
můžete kombinovat několik Treewearů dohromady na krytí větších stromů. 
Produktové detaily: Jednoduché připnutí , suchý zip pro snadné upnutí 
Kombinovatelný do jakékoliv délky.
Protiskluzový.
9-11013        389,- (16 €)

Slackline Konstrukce Independence kit 70 
Slackline lze natáhnout opravdu všude - i bez stromů! S Independence Kit můžete proměnit 
jakoukoli zahradu v slackline park. Navrtejte zemní šrouby, nastavte povětrnostním vlivům odolný 
rám, protáhněte slackline popruh jedním ze tří otvorů s různou výškou, napněte lajnu a je hotovo!
Ideální pro děti, začátečníky i pokročilé slackline nadšence. 
Produktové detaily: 2 A-Frame 2 závrtné šrouby (70 cm): pozinkované.
Max. zatížení: 1,5 t součástí set Classic Line X13 Šrouby (70 a 100 cm) a A-frame také 
samostatně k dispozici.
9-11014                5 999,- (240 €)

Slackline Gibbon TUBE LINE SET 
Perfektní řešení jednopalcových slackline popruhů (šířka 
2,5 cm). Díky originálně šitému dutému popruhu, nabízí 
Tube Line pohodlné a měkké chození bez ostrých hran. 
Dutý popruh je rovněž pružnější a vhodný pro kreace 
zkušených slacklinerů. Pogumovaný povrch zaručuje větší 
stabilitu i za vlhka. Pouze dvě ráčny a slackline popruh - to 
je velmi jednoduché a variabilní napínání, které zvládne 
každý. A až totu délku slackline zvládnete, stačí dokoupit 
delší popruh a stejnými ráčnami napnete i delší 
vzdálenosti. 
Produktové detaily: 22 m dlouhý slackline set, šířka popruhu 
25 mm, maximální nosnost 3 t (30 kN).
Třídílný set pro rychlou instalaci a demontáž .Výrobek s 
certifikátem od TÜV.
18 m dlouhý slackline popruh, 2 ráčny pro jednoduché 
napnutí, 2 m dlouhé ráčnové popruhy s vyztuženým okem.
9-11009                1 999,- (80 €)
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Chobotnice Octopus
Lehká nafukovací chobotnice. 
S touto chobotnicí děti trénují 
házení i chytání.
Délka: 60cm
Šířka: 50 cm
7-18029   1 118,- (45 €)

Sada pro hru golfu
Skvělá hra pro všechny věkové 
kategorie bez ohledu na golfové 
dovednosti.
Lze hrát venku i uvnitř.
Sada obsahuje: 4 hole, 4 míčky, 
6 vlajek a 6 jamek.
7-18032              13 948,- (558 €)

Pomalý fotbalový míč
Míč naplněný pískem slouží k 
opakovanému tréninku techniky, 
koordinace a smyslové integrace 
dětí se zdravotním postižením.
Velikost: 5.
Materiál: Polyuretan.
7-18031     920,- (37 €)

Pružné raketky
Sada 6ti raketek a 6ti 
pěnových míčků. Ideální pro 
trénink koordinace.
Pěnové rukojeti.
7-18030       1 617,- (65 €)

Grabball SkyHook
Stačí jen umístit Skyhook na vršek stojanu
(není součástí dodávky) a začít házet. Nas-
tavením výšky můžete měnit obtížnost. Hra
se nejlépe hodí pro děti do 12 let.
7-10187   1 344,- (54 €)

Volný čas
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Orientační závod
Hra vhodná pro venkovní i vnitřní použití.
Děti si touho hrou rozvíjejí orientační smysl, barvy, logické 
myšlení i týmového ducha.
Hru mohou hrát i děti s pohybovým, nebo mentálním omezením.
Sada obsahuje: 
15 orientačních listů
15 čipů v různých barvách
9 kbelíků pro sběr žetonů
3 očíslované kužele (1 - 3)
Úložný box.
7-18033   5 - 8 let           6 218,- (249 €)

7-18034   8 - 12 let          6 218,- (249 €)

7-18035   hokejka                                         736,- (29,40 €)

7-18036   sada 12 hokejek a 6 míčků          9 000,- (360 €)

7-18037   set 12 hokejek a 4 puků junior     6 970,- (279 €)

7-18038   hokejka junior                                573,- (23 €)

7-18039   hokejka senior                               623,- (25 €)

7-18040   sada 12 hokejek a 4 puků senior  7 537,- (302 €)

Floor Hockey Pack

Gym Ringette
Je alternativní forma hokeje, kterou lze provozovat v 
tělocvičně. Má svá pravidla a je zaměřena na týmovou 
hru s důrazem na rychlost a agility.
7-18041  kroužek       429,- (17,20 €)

7-18042  hůl              436,- (17,40 €)

Hokejky pro pozemní hokej
Díky pěnovým čepelím jsou hokejky bezpečné a 
vhodné pro všechny věkové kategorie.
Velmi odolné.

Volný čas
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Scratch Ball
Hra, kterou mohou hrát 2 týmy složené ze 6 hráčů.Cílem hry je chytit 
míček na suchý zip rukavice.
Díky jednoduchým pravidlům a technice může hrát kdokoliv.
Sada obsahuje: 12ks rukavic (pro praváky i leváky), 2 míčky a 12 
barevných bodových značek.
7-18067  junior  4 948,- (198 €)

7-18068 senior   5 747,- (230 €)

Decks Shuffleboard
Sada 6 barevných kroužků pro Simply 
Shuffleboard 7-18045.
Průměr kroužku: 26cm.
7-18046 sada 6 ks   557,- (22,30 €)

Nastavitelná branka
Branka umožňuje nastavení na dvě výšky. Dodává se 
s polyety

Materiál: PVC.
Rozměry :120x90x60 cm.
7-10194  1 882,- (75,30 €)

lénovou sítí, připravenou na uchycení do 
konstrukce branky.

Mikro branka
Skládací, materiál PVC.
Rozměry: 60 x 45 x 30 cm
7-10193   1 103,- (44,10 €)

Kendo pálka
Bezpečná pěnová pálka určená pro nácvik 
bojových sportů, rychlosti a hbitosti. 
Délka pálky: 78cm, průměr 7 cm, délka
rukojeti 30cm.
7-18043     542,- (22 €)

Slow Motion Ball
Sada 6 ks barevných míčků naplněných pískem pro 
nácvik dovednosti i pro děti s tělesným postižením.
S míči lze kopat, driblovat, házet i chytat.
Hmotnost míčku: 225g.
Průměr: 20cm
7-18044        1 917,- (77 €)

Simply Shuffleboard
Sada 6 ks barevných holí se zarážkami pro různé hry v tělocvičně.
Délka hole: 109 cm. 
7-18045   1 792,- 72 €)

Volný čas
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Scarfball
Chytrá kombinace šátku a míčku. Jsou 
určené pro malý pohyb vzduchem. 
7-18047       273,- (11 €)

Squashy Balls
Sada 6 ks extra jemných pěnových míčků 
vhodných pro nácvik hodu na terč.
Průměr :13 cm 
7-18048   1 726,- (69 €)

StayLo Balls
Sada 6 pestrobarevných míčků bez odskoku.
Jsou doporučené pro použití v interiéru.
Průměr míče: 22cm.
7-18050   3 865,- (155 €)

Emotional Faces
Sada 6 míčků představující 6 emocí.
Průměr míčku: 20 cm.
7-18051   725,- (29 €)

Náladové míče
Představují ovoce, nebo různé výrazy. 
Sada 6 ks, průměr 25 cm.
7-10116   ovoce     842,- (34 €)

7-10528  obličeje   842,- (34 €)

Grabballs
Ideální míče pro házení a chytání. Mohou být také používány 
jako míčky na bowling. Sada 6-ti kusů.
7-10123 průměr 10 cm       1 636,- (65,40 €)

7-10603 průměr 21,6 cm    2 809,- (113 €)

E Z míče
Výborně se chytají a jsou jemné na 
dotek. Konstrukce míče způsobuje 
vynikající odrazové vlastnosti. Dodává 
se v sadách šesti barev.
Průměr 10cm, hmotnost 85g.
7-10291     595,- (24 €)

Small Emotional faces
Sada 6 míčků představující 6 emocí.
Průměr míčku: 10cm.
7-18049  573,- (23 €)

Volný čas
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Grab - N - Rings
Sada 6 kroužků naplněné PVC 
míčky vhodné pro házení i 
žonglování.
Průměr kroužku: 18 cm.
7-18052  1 403,- (56,10 €)

Grab - N - Balls
Sada 3 míčků naplněných PVC kroužky.
Vhodné na házení a žonglování.
Průměr míčku: 10 cm.
7-18053      1 005,- (40,20 €)

Stretchy Sun
Sada 6 různobarevných 
kusů.
Průměr míčku 22 cm.
7-18054   721,- (29 €)

Weave Ball
Míček vyrobený z měkkých 
plastových pásků, skvělý pro 
nácvik chytání a držení míčů.
Průměr míčku: 19,5 cm.
Hmotnost: 230gr.
7-18059   405,- (16,20 €)

Edubug fazole 
Jemné vinylové fazole jsou navrženy přesně pro dětskou 
ruku. Každá fazole je označena číslem se slovním vyjádřením 
ve čtyřech jazycích, dalším znázorněním pomocí teček 
(Anglicky, Španělsky, Francouzsky a Německy).
7-10122       604,- (24,20 €)

Wing Ball
Zábavný a efektivní nástroj určený pro nácvik házení a chytání.
Délka : 20cm.
Je vyrobený z neoprenu, takže lze použít i ve vodě.
Sada 6 ks.
7-18060      1 675,- (67 €)

Stretchy Kids
Průměr míčku 12,7cm.
Sada 12 ks.
7-18056  468,- (19 €)

Stretchy Smiley
Průměr míčku 22 cm. 
Sada 6 různobarevných kusů.
7-18055    771,- (31 €)

Stretchy Ball
Průměr míčku 25 cm. 
Sada 6 různobarevných kusů.
7-18057   1 138,- (46 €)

Educational Dices
Sada 3 ks pěnových kostek pro nácvik slov
v kombinaci s fyzickou aktivitou.
7-18058     2 330,- (93,20 €)

Volný čas
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Pebble Sailors
Sada 6 ks různobarevných pěnových 
létajících disků.
Průměr disku: 15 cm.
7-18061     2 248,- (90 €)

Super foam Swing and hoop 
Účelem hry je rozhoupat míč a chytit ho do pálky.  
Průměr obruče pálky 115 mm, průměr míčku 70 mm. 
Sada obsahuje 3 kusy, odllišené různými barvami.
7-10135                        573,- (23 €)

Move Cubes
Kostky nabízejí učitelům široké možnosti
využití. Jsou vyrobeny z jemné pěny a na
stranách mají vinylové kapsy do nichž je
možné zastrčit karty 10x16,5 cm. Na karty
je možné napsat různé úkoly, které se pro-
vádějí po hodu kostkou.
7-10160      1 543,- (62 €) Kruhy super foam

Ačkoliv kruhy mají pevná jádra, jsou jemné na dotek 
a výborně se chytají. V pohybu opisují pravidelnou 
dráhu v obou směrech, vertikálně i horizontálně. 
Mohou být využity pro žonglování i házení. 
Dodáváme se v sestavách po třech kruzích. Každý 
kruh je dvoubarevný s jednou barvou základní a 
druhou komplementární. Průměr 35,5 cm, hmotnost 
230 gr.
7-10142     538,- (22 €)

Twist Frisbee
Sada 6 ks různobarevných frisbee. Konstrukce je z 
pružinové oceli potažená nylonem.
Omyvatelné.
Průměr: 24 cm.
7-18062     1 551,- (62 €)

Core disk 
Disk o průměru 30 cm, na kterém lze stát
nebo sedět a cvičit tak udržení rovnováhy.
Disky jsou naplněny plastovými fazolemi
které se rychle přizpůsobí změnám polohy.
7-10245     1 687,- (68 €)

Kachní chodidlo
Jednoduchý výrobek pro nácvik rovnováhy. Vyroben 
z jednoho kusu pevného polypropylénu. Děti se na 
chodidle mohou houpat, otáčet o 360 stupňů na 
vhodném, hladkém povrchu a lze se na něm také pře- 
misťovat způsobem, který připomíná kachní chůzi.
7-10179   994,- (40 €)

Volný čas
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Tradiční padák
Padák z vysoce odolného nylonu s pevnými úchyty.
7-10149 průměr 3,6m, 8 barev   1 278,- (51,10 €)

Nutrimove Parachute Game
Tento padák umožňuje četné zábavné 
a fyzické aktivity a zároveň učí děti, že 
je důležité zdravé a vyvážené 
stravy.Padák je rozdělen do 8 
barevných panelů, kde každý panel 
může představovat skupinu potravin (tj 
ovoce, maso, pití ...). Každý barevný 
panel obsahuje také jednu kapsu.
Součástí padáku je 32 sáčků plněných 
fazolemi.
7-18064      4 488,- (180 €)

Pocket Parachute
Padák průměr 3,6m, 8 
různobarevných panelů s 
kapsou na každém panelu.
7-18063    1 657,- (66,30 €)

Padák obličej 
Žlutý padák o průměru 1,8 m se smějícím se obličejem a 
velkou kapsou (22cm) uprostřed.8 úchytů. Je vhodný pro 
různé pohybové hry dětí.
7-10150   768,- (31 €)

Target parachute
Cíl o průměru 3,6 m ve čtyřech 
barvách (modrá, bílá, žlutá, 
červená) s 15 cm velkou
kapsou uprostřed.
7-10147     1 531,- (61,20 €)

Two - Person Parachutes
Sada 6 ks různobarevných padáků obdelníkového 
tvaru určené pro hry i tanec. Vyrobené z nylonu s
pevnými úchyty na obou koncích.
Rozměr padáku: 83 x 127 cm.
7-18066      1 259,- (50,40 €)Parachute Throw Set

Sada 6 různobarevných padáků průměr 
1,85m a 6 různobarevných plážových 
míčů průměr 60 cm pro hry venku i v 
tělocvičně.
Dodáváme v přenosné tašce pro 
snadné uskladnění.
7-18065   6 137,- (246 €)

Padáky
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Pursuit Ball
Zábavný způsob, jak podpořit dovednosti při chytání a házení.
Cílem hry je nashromáždit co nejvíce míčů spoluhráče do svého koše.
Sada obsahuje: 1x zelený a 1x modrý koš a 10 barevných míčků.
7-18070        3 483,- (139,30 €)

TeamKatchers
Spojení výuky komunikace a pohybu. Koš zároveň 
rozvíjí verbální a fyzické dovednosti, protože 2 až 
3 spoluhráči musí spolupracovat při dosažení 
společného cíle, kterým je chytit míčky a další 
objekty do koše. Rozměr koše je asi 3x větší, než 
standardní basketbalový koš.
Sada 6ks různých barev.
718071           5 272,- (211 €)

MyKatchers
Ergonomická konstrukce , přiměřená velikost košů z nich dělá 
jedny z nejoblíbenějších nástrojů na chytání. Průměr koše je 
oficiální rozměr basketbalového koše 457mm.
Sada 6ks různých barev.
7-18072    5 534,- (221,40 €)

Team Launcher ( týmový prak)
Jak již sám název naznačuje, tým 3 studentů 
spolupracuje, aby odpálili pěnové nebo plastové 
míčky, zatímco ostatní hráči v poli je chytají a 
vracejí.Tým musí být dobře sehraný, aby dokázal 
míček odpálit do správné výšky a vzdálenosti.
Prak se skládá z košíčku na vypouštění míčků, lanek 
a držadel.
Barvy: červená, žlutá, modrá, zelená.
7-18069           3 140,- (126 €)

Ringo kroužek dohušťovací
Házecí kroužek, možné použití i pro motoriku.
Tato netradiční sportovní hra je málo náročná na techniku provedení 
dovedností. Žáci si jednotlivé herní činnosti jednotlivce rychle osvojí a 
mohou hned hrát modifikovanou a posléze kompletní hru ringo. Hraje se 
s měkkým gumovým kroužkem na hřišti podobném volejbalovému, jež je 
přehraženo "sítí".
Materiál: pryž
7-12700      115,- (5 €)

Volný čas
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Soccette goal 
Kombinace fotbalu a basketbalu. Pravidla hry jsou téměř totožná s pravidly pro 
fotbal. Hlavní rozdíl je v brance, kterou představuje koš umístěný uprostřed 
kruhové hrací plochy. Koš je určen pro nasazení do stojanu Big Red Base (není 
součástí dodávky). Při nastavení stojanu na minimální výšku dosahuje koš 
standardní výšky 2m.
7-10255     5 077,- (203,10 €)

Roundball goal koš
Výborná pomůcka, která zvyšuje 
přitažlivost vašich aktivit. Pomáhá 
propojit radost a zábavnost 
basketbalu s učením. Je určen 
pro stojan Big red Base (není 
součástí dodávky).
7-10256                3 375,- (135 €)

Stojan Big Red base 
Nastavitelné, teleskopické hliníkové stojany. Výška 
se snadno zajistí pomocí jednoho tlačítka vysouvat 
je lze od 155 do 244cm. Značky udávají standardní 
výšku pro muže, ženy i juniory pro hraní volejbalu 
nebo badmintonu a lze je rovněž použít pro tenis. 
Cena za 1 ks teleskopické tyče. Nutno objednat 
podstavec - kód 7-10182.
7-10183   155 - 244 cm    1 449,- (58 €)

7-10556    75 - 155 cm     1 097,- (44 €)

Big Red Base podstavec 
Systém pro rozšíření možností při hře a 
pohybových aktivitách jako jsou například 
tenis, badminton, volejbal, basketbal atd. 
Systém umožňuje začít smenším 
vybavením a postupně je rozšiřovat podle 
potřeb nebo diktátu peněženky. Červená 
základna může být naplněna pískem nebo 
vodou pro větší stabilitu a neomezené 
využití pro různé sporty. Základna je velmi 
pevná a odolná. Kapacita je 28 litrů.
7-10182       2 156,- (86,20 €)

Nebultracks
Sada 3 ks nylonový pásů o rozměru 3 x 0,7m. Každý 
panel má vyztužené hrany a po obvodu našité rukojeti. Je 
možné hrát různé hry s míčem, kdy se míč přesunuje z 
jedné strany na druhou.
7-18073        5 911,- (236,40 €)

Activi - T - Blanket
Nylonová deka, která vyžaduje koordinaci a 
spolupráci s týmem.
Rozměr deky: 91,5 x 2,13m.
6 Párů horizontálních a 5 párů svislých 
smyček.
Deku lze snadno složit.
7-18074  4 524,- (181 €)

Back-to-back-goals 
Koše o průměru 56 a 46 cm, barevně 
odlišené. Jedná se o kombinaci dvou 
různě velkých košů, které zapadnou 
do stojanu, jenž není součástí sady. 
Umístění košů vedle sebe nabízí široké 
možnosti využití.
7-10184      2 285,- (91,40 €) 

Další nedílnou součástí je podpěra 
GOAL BRACKET.
7-10189         881,- (35,20 €)

Volný čas



Síť Kwik net 
Sestavení sítě trvá méně než 5 minut. Je 
možné ji použít na hraní badmintonu nebo 
tenisu. Snadno se přenáší v tašce, kterou 
lze rovněž využít pro skladování sítě.
7-10270             2 996,- (120 €)

Global Game Paddle
Jedinečná pálka na stolní tenis.
Je lehká a držadlo je univerzální pro různé
typy hráčů.
7-10258         190,- (8 €)

Pálka na stolní tenis klubová
Ideální pálka pro začátečníky.
Rukojeť: Rovná. 
Houba: 1,5mm.
Rychlost: 70. 
Kontrola: 95
7-18152    181,- (7,20 €)

Pálka na stolní tenis tréninková
Pálka určená pro trénink.
Houba: 1,5mm.
Rychlost: 70.
Kontrola: 97.
7-18153     254,- (10,20 €)

Pálka na stolní tenis oficiální
Pálka určená zvláště pro školy a školní 
kluby.
Houba: 1,5mm
Rychlost: 70
Kontrola: 95
7-18154        482,- (19,30 €)

Míčky na stolní tenis
Balení 78 ks.
Průměr 40mm.
7-18161                    1 204,- (48,20 €)

Tenisová raketa
Kvalitní hliníkové rakety jsou určeny převážně do škol. Rakety jsou velmi lehké 
a odolné. Rukojeti: Pěnové, Výplet: Nylonový
Možno objednat ve 4 velikostech.
7-18155 senior-délka 53cm, hmotnost 210g        538,- (22 €)

7-18156 junior - délka 61cm, hmotnost 250g       544,- (22 €)

7-18157 střední - délka 64 cm, hmotnost 270g    552,- (22,10 €)

7-18158 dospělá - délka 68 cm, hmotnost 295g   561,- (22,40 €)

Míčky na stolní tenis
Barva: Oranžová.
Sada 6ks.
7-18159    57,- (2,30 €)

Míčky na stolní tenis
Sada 3 tréninkových míčků.
Barva: Oranžová.
7-18160      62,- (3 €)

Tenis/ stolní tenis

114 Všechny ceny jsou včetně DPH



Rozlišovací vesty Vest - N - Flags
Sada 6ks rozlišovacích vest s popruhy se suchými zipy
Vesty junior
7-18175 barva červená/zelená      1 146,- (46 €)

7-18176 barva modrá/žlutá           1 146,- (46 €)

7-18177 barva zelená/červená      1 146,- (46 €)

7-18178 barva žlutá/modrá           1 146,- (46 €)

Vesty senior
7-18179 barva červená/zelená      1 232,- (49,30 €)

7-18180 barva modrá/žlutá           1 232,- (49,30 €)

7-18181 barva zelená/červená      1 232,- (49,30 €)

7-18182 barva žlutá/modrá           1 232,- (49,30 €)

                                

Vesty rozlišovací
Vesta z elastického materiálu.
Cena za 1 ks.
7-10275      Spordas Pinnies S - modrá           117,- (4,70 €)

7-10628      Spordas Pinnies S - žlutá             117,- (4,70 €)

7-10629      Spordas Pinnies S - červená        117,- (4,70 €)

7-10630      Spordas Pinnies S - zelená           117,- (4,70 €)

7-10631      Spordas Pinnies L - modrá           125,- (5 €)

7-10632      Spordas Pinnies L - žlutá             125,- (5 €)

7-10633      Spordas Pinnies L - červená        125,- (5 €)

7-10634      Spordas Pinnies L - zelená           125,- (5 €)

7-10635      Spordas Pinnies XL - modrá         162,- (7 €)

7-10636      Spordas Pinnies XL - žlutá           162,- (7 €)

7-10637      Spordas Pinnies XL - červená      162,- (7 €)

7-10638      Spordas Pinnies XL - zelená        162,- (7 €)

Flat Hoops
Sada 12 kroužků pro trénink 
dovednosti a rychlosti.
Průměr: 45 cm.
Dodáváme v přepravní tašce.

7-18174                      682,- (27,30 €)

Agility lamely
Tyto Agility Lamely se skládají z 20 
plastových příček navzájem propojených 
a nabízejí různé konfigurace (X tvar, 
žebřík, kruh ...). Poté, co je položíte na 
podlahu, lamely jsou stabilnější než 
rytmické žebříky. Spojte více částí 
dohromady, aby jste vytvořily dlouhé, 
složitější a náročnější tvary pro nácvik. 
Tyto lamely pomáhají rozvíjet agility, 
rychlost, rovnováhu a koordinaci.
S držákem pro snadnou manipulaci při 
přenášení.

 8-19258                 2 097,- (84 €)

Drag Parachute
Padák z nylonu pro trénink rychlosti 
za pomoci odporu vzduchu.
7-18173                588,- (24 €)

Rozlišovací nastavitelné pásky
Pásky možno dodat ve 4 barevných 
provedeních.
Nastavitelná délka 84 - 124cm.
Sada 6ks.
7-18169 barva modrá       507,- (20,30 €)

7-18170 barva žlutá           507,- (20,30 €)

7-18171 barva oranžová     507,- (20,30 €)

7-18172 barva zelená         507,- (20,30 €)

Doplňky
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Grabits
Pomůcka ve tvaru podkovy slouží  k 
tréninku držení a síly. Je vyplněná PVC 
kuličkami, které se pohybují v netoxickém 
gelu.
Hmotnost : 500g.
7-18183            372,- (15 €)

Just Triangles
Sada 16 jednoduchých pěnových trojúhelníků v 
jasných barvách, ze kterých mohou děti skládat 
pyramidy, kruhy, čtverce,domy, zkrátka vše dle 
vlastní fantazie.
7-18185         1 177,- (47,10 €)

Numeral set
Pěnová čísla od 0 - 9 slouží jako nástroj pro 
výuku čísel i hmatu.
7-18189              1 878,- (75,10 €)

 Psychomotorika

Spordas Body Sox 
Pytel navržený pro interakci v prostoru. Uvnitř se dítě cítí jako v intimním 
soukromí, které vyzývá k dalším průzkumům. Materiál Lycra je průsvitný, 
takže nebrání ve vnímání okolí. Pytel je opatřen suchým zipem pro uzavření 
vstupního otvoru.
7-10159  velikost M (1,20 - 1,40 m )         1 886,- (75,40 €)

7-10547  velikost L (1,40 - 1,70 m)           2 100,- (84 €)

7-10548  velikost XL (1,70 - 1,90 m)         2 439,- (98 €)

Stretch - Eze
Taneční pytle slouží k procvičování 
koordinace, motoriky i k tanci. 
Šířka pytle je 38 cm a je vyrobený 
z nylonu.
7-18187    small       1 940,- (78 €)

7-18188    medium    2 038,- (82 €)

MegAbility Beads
Navlékací korálky slouží k rozvíjení jemné 
motoriky, koordinace a jiných dovedností.
Sada obsahuje 6 korálků ve velikostech
5x5cm až 13x7cm s průměry otvorů v rozmezí 2-
4 cm. Délka nylonové struny je 191cm s rukojetí.
7-18184                2 100,- (84 €)

Find and Speak Letters
Váleček o rozměru 20 x 9 cm je vyplněný korálky a kompletní 
abecedou. Skvělá pomůcka pro vizuální práci a jazykové 
dovednosti.
Pěnové rukojeti.
7-18186               460,- (18,40 €)
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Stopky

7-10320      sestava        51 051,-
cena montáže                   5 236,-
cena dopravy dle místa instalace

Stopky ABACUS 3
Třířádkový display. Přesnost: 1/100 sek
Paměť: 10 časů. Vyvolání paměti během provozu i po resetu
Výsledky: nejlepší, nejhorší a prostřední. Kalendář a 
hodinky (formát 12/24h). Budík. Časovač (9h 59m 59.00s).
Tempovat.
3-10507                 493,- (20 €)

Stopky PLUNDER 4
Přesnost: 1/100 sek.
Kalendář a hodinky (formát 12/24h).
Budík.
3-10504    169,- (7 €)

Stopky HSH 2000lap
Jedny z nejlepších stopek s pamětí až na 2000 mezičasů a průběžných časů s možností 
propojení s tiskárnou. Třířádkový displej. Na displeji jsou řádky LAP-SPLIT-TIME, nebo LAP-
SPEED TIME.Přesnost 0,01 vteřiny do 10 hodin měření, nebo přesnost vteřiny do 24 hodin, 
ukazatel celkové doby SPLIT, nebo času dílčích úseků LAP, nebo rychlosti SPEED zajíc - vodič, 
2x časovač s odpočítáváním (countdown), denní čas a kalendář, třířádkový displej . Přesnost 
0,01 vteřiny do 10 hodin měření, nebo vteřiny do 24 hodin, ukazatel celkové doby, nebo času 
dílčích úseků.
Parametry. Počet mezičasů : 2000.
7-17914       1 999,- (80 €)

Stopky HSH Sport - pohodové měření
Měření času patří ve sportu k nejběžnějším činnostem. Pohodlné ergonomické stopky 
padnoucí do ruky jsou nástrojem efektivního měření. Ale kvalitní stopky se vedle 
ergonomie vyznačují dalšími vlastnostmi: voděodolným provedením, víceřádkovým 
displejem a pamětí na měřené mezičasy. Na základě zkušeností uživatelů získaly 
výjimečné postavení spolehlivé stopky HSH Sport vybavené řadou funkcí. Díky nim lze 
trénin celého týmu odměřit na jediném přístroji....

Stopky HSH 1lap
Základní typ stopek s jednořádkovým velkým 
displejem v moderním a ergonomickém pouzdře.
Tyto stopky mají řadu funkcí, které se vyskytují až u 
stopek o kategorii vyšší: Odečítací stopky (odpočet, 
timer) Pacer. Tuhá výrazně klikající tlačítka omezující 
náhodné stisky.
3-10347                    599,- (24 €)

Stopky HSH 300lap s podsvětlením 
Stopky s třířádkovým displejem s pamětí na 
300kol s podsvětlením a klipsou pro připevnění na 
pásek.
Profesionální stopky v ergonomickém a robustním 
vlhkotěsném pouzdře s kvalitními tlačítky. 
Elektronika je schopna zaznamenat až 300 
mezičasů a průběžných časů, takže s těmito  
stopkami lze nejen zaevidovat náročný trénink, ale 
také pohodlně změřit časy i na menších závodech. 
Třířádkový displej.
Paměť na 300 mezičasů a průběžných časů.
Elektroluminiscenční podsvětlení displeje. Základní 
vodoodolnost.
3-10353                               1 599,- (64 €)

Měřič tepové frekvence POLAR RS 300
Pulsmetr Polar RS300 je univerzální sportovní model 
určený především pro běh.
Součástí dodávky je hrudní pás na principu EKG v 
klasickém gumovém provedení s kódovaným přenosem.
3-10336                  3 500,- (14 €)

Nástěnná/stolní digitální časomíra
Stolní/nástěnná ČASOMÍRA s velkými číslicem
 (cca 4,5cm) pro halové i outdoorové sporty.
Nejlevnější řešení jak mít viditelné běžící stopky
na běžeckých i jiných závodech. Vedle stopek
 je zabudovaný i odpočet (TIMER ) hodiny a budík.
Displej 125 x 65mm 

3-10354                         2 000,- (80 € ) 
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RECTA DT 100
Základní destičková buzola s větším 
průměrem kolečka a pravítkem pro 
mapy.  Značková buzola za cenu 
neznačkových buzol. Měřítka: 1:10 
000, 1: 25 000 a 1:50 000. 
Rozměry: 56 x 104 mm Váha: 28g .
3-10325               422,- (17 €)

RECTA DT 420
Jedna z nejlépe vybavených destičkových buzol. Je 
vybavena luminiscenční vrstvou, dvěma otvory pro 
zakreslování tratí, lupou a sklonoměrem. 
Je vybavena měřítky: 1:10 000, 1:15000, 1:25000, 
1:50 000. Stupnice: 360stupňů.
Velikost: 61 x 121 mm, Váha: 46 g.
3-10327                          806,- (32,20 €)

RECTA DP 2
Model buzoly s průzorem pro přesné zaměřování v nárazuvzdorném 
provedení. Toto unikátní provedení buzoly je patentováno firmou RECTA 
a buzola je ideálně chráněna proti poškození. Dokladem spolehlivosti 
těchto buzol Buzoly série DP jsou používány nejen ve švýcarské armádě, 
ale i v armádách NATO. Luminiscenční stupnice 360°.
Rozměry: 67 x 45 x 22 mm. Váha: 54g.
3-10328                  1 007,- (40,30 €)

Lampion 30x30
Značkový lampion Recta o rozměrech 30x30cm 
vhodný pro označování kontrolních stanovišť
 při pohybových aktivitách v přírodě. Lze jej použít i 
pro oficiální soutěže v orientačním běhu. Součástí 
balení je provázek na zavěšení. 
3-10330                                             126,- (5 €)

RECTA DT 200
Klasická destičková buzola s větším průměrem 
kolečka a dvěma otvory pro zakreslování tratí. 
Ideální pomůcka pro trenéry pro kreslení tratí.
měřítka: 1:10 000, 1: 25 000 a 1:50 000.
Rozměry: 56 x 116 mm, Váha: 32g.
3-10326                     524,- (21 €)

Kleště se šňůrkou
Samostatné kleště se šňůrkou. Lze je 
použít k označování průchodů při 
různých pohybových aktivitách v 
přírodě a pro orientační běh.
3-10331                        69,- (3 €)

Elektronický čip Sportident pro mládež
Elektronický čip slouží k označování průběhu kontrolními 
stanovišti a měření času závodníků. Používá se pro 
orientační běh, MTB nebo outdoorové závody v přírodě. 
Kapacita 30 kontrolních stanovišť.
3-10333                      870,- (35 €)

Elektronická kontrola Sportident
Kontrola Sportident pro orientační běh a 
outdoorové aktivity. Menší provedení pouzdra.
Kontrola je programovatelná na funkce: běžná 
kontrola, nulování, kontrola nulování, start,  cíl.
3-10334                        3 328,- (133,10 €)

RECTA C200
Křivkoměr v luxusním kovovém provedení 
- mapoměr určený pro měření na mapě. 
Provedení: ocel.
Stupnice: cm, měřítka 1:25 000, 1:50. 
000, 1:75 000 a 1:100 000.
3-10329                         590,- (24 €)

Buzoly
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Medicinbaly
1-12031 hmotnost 1kg     288,- (12 €)

1-12032 hmotnost 2kg     415,- (17 €)

1-12033 hmotnost 3kg     608,- (24,30 €)

1-12034 hmotnost 4kg     695,- (28 €)

1-12035 hmotnost 5kg     854,- (34,10 €)

Kettlebells
Jednotlivé hmotnosti jsou barevně odlišeny.
1-12024 hmotnost 5,4kg, barva šedá       1 518,- (61 €)

1-12025 hmotnost 7,25kg, barva žlutá     1 728,- (69,10 €)

1-12026 hmotnost 11,8kg, barva zelená   2 280,- (91,20 €)   

1-12027 hmotnost 11,3kg, barva červená 2 494,- (100 €)

1-12028 hmotnost 15,8kg, barva černá    2 920,- (117 €)

Bosu ® balanční plocha 
Bosu ® balanční plocha výborná rehabilitační pomůcka,je 
možné používat oběmi stranami nahoru pro různé druhy 
balančních, rehabilitačních, relaxačních a posilovacích 
cvičení nosnost originálního BOSU není omezena rozměry 
BOSU Balance trainer: průměr 63cm / výška 22cm 
(vyfouklý cca 15 cm), hmostnost 8kg.
Součástí balení je ruční pumpička.
2-11380       4 140,- (166 €)

Medicinbal
6-11672 hmotnost 1kg             666,- (27€)

6-11673 hmotnost 1,5kg          832,- (33,30 €)

6-11674 hmotnost 2kg             998,- (40 €) 

6-11675 hmotnost 3kg          1 331,- (53,30 €)

6-11676 hmotnost 4kg          1 497,- (60 €)

6-11677 hmotnost 5kg          1 664,- (67 €)   

Medicinální míč plastový
4-10254  hmotnost 0,6kg    270,- (11 €)

4-10256  hmotnost 1kg       310,- (12,40 €)

4-10257  hmotnost 1,5kg    570,- (23 €)

4-10258  hmotnost 2kg      590,- (24 €)

4-10259  hmotnost 3kg      660,- (26,40 €)

Medicinální míč
ze syntetické kůže na bázi PUR
4-10250  hmotnost 1kg         520,- (21 €)

4-10251  hmotnost 2kg         580,- (23,20 €)

4-10252  hmotnost 3kg         630,- (25,20 €)

4-10253  hmotnost 4kg         680,- (27,20 €)

Medicinbal B6M 
Tréninkový míč, gumový, 
hmotnost 1 400g. 
Velikost 6
4-10957       1 000,- (40 €)

Medicinbal B7M 
Tréninkový míč, gumový, 
hmotnost 1 400g. 
Velikost 7
4-10217       1 000,- (40 €) 

Doplňky

Posilovací pumpička B - Shape
 Posilovací pomůcka, 4 síly nastavení. 
Slouží pro posílení všech svalových 
partií.
Délka: 43cm
Hmotnost: 500g
6-19506      2 031,- (81,20 €)
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Karimatkové sedátko 1 vsrtvé 
Pohodlná podložka pro sezení. Chrání proti vlhku a chladu. 
Malé, skladné a lehké.
Materiál : Polyetylen
Barva : modrá, zelená, červená atd.
Rozměr : průměr 350 mm.
Tloušťka : 8 mm.
7-10080                      45,- (2 €)

Sedátko se zvířátky malé
Dětské sedátko se zvířátky podporuje kreativitu 
vašeho dítka. Zvířátka lze vyjmout a vrátit zpět.
Dvoubarevná PE pěna, síla 12mm.
Rozměr: 21 x 30 cm.
7-10083          79,- (3,20 €)

Sedátko skládané - harmonika
Pohodlná podložka pro sezení. Chrání proti vlhku a chladu. 
Sedátko lze složit, takže se  vejde do tašky nebo do kapsy.
Materiál : Polyetylen.
Barva : Modrá, zelená, žlutá, červená aj.
Rozměr : 360 x 270 mm.
Tloušťka : 8 mm.
7-10065     79,- (3,20 €)

Karimatkové sedátko 2 vrstvé
Pohodlná podložka pro sezení. Chrání proti 
vlhku a chladu. Malé, skladné a lehké.
Materiál: Polyetylen.
Barva: Modrá / růžová, zelená / černá.
Rozměr: Průměr 350 mm.
Tloušťka : 12 mm.
7-18191               70,- (3 €)

Sedátko ALU 
Lehké a skladné - praktické do přírody 
proti chladu a vlhkosti.
Materiál : Polyetylén + Aluminium.
Rozměr: 400 x 300 mm.
7-10082       50,- (2 €)

Sedátko EVA
Sedátko EVA má velmi pevnou 
strukturu, je tvarově stálé a nesaje 
vodu. 
Materiál : EVA
Hmotnost : 18 g
Rozměr : 245 x190 x 14 mm
7-10068                 79,- (3,20 €) Samonafukovací sedátko

Malé, lehké, skladné a praktické 
sedátko do přírody.
Materiál : Polyester 75 D
Barva : různé kombinace, na 
dotaz.
Hmotnost :120 g.
Rozměr : 40x30x3,1 cm.
Rozměr balení : 7x17 cm.
7-10069      458,- (18,30 €)

Sedátka
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Láhve
Zinganything byl vyvinut, aby pozitivně přispěl každodennímu zdravému stravování. S produkty Zinganything vytvoříte zdravé 
nápoje bez přidaných umělých ochucovadel a přidaného cukru. Naše lahve jsou opakovatelně použitelné, trvanlivé a podporují 
zdravé stravování použitím 100% přírodního ovoce, zeleniny a bylin!

Aqua Zinger
Všichni dobře víme, jak důležité je dodržovat pitný režim, ale pro většinu z nás se 
stává pouze nutností.
Toto je nový způsob jak si užívat pití vody. Aqua Zinger vám pomůže vypít více 
vody a zároveň si užít přírodní chuť nápoje. Vaše tělo dostane dostatek tekutin, 
které potřebuje, abychom zůstali fit a plni energie.
Aqua Zinger dochutí vodu přírodní chutí. Ať již okurkou, citrónem, limetkou, 
borůvkami a kiwi nebo jahodami či malinami, dokonce i mátou, nebo bazalkou.
Kombinujte všechno své oblíbené ovoce a bylinky. Těsně přiléhající uzávěr 
umožňuje použití Aqua Zinger kdekoli, ať už doma, v kanceláři, nebo v autě – 
přírodní osvěžení je vždy na dosah ruky.
Spodní díl nerezové lahve je vybaven nerezovými břity, které nakrájí ovoce a tím 
uvolní šťávu. Jemné sítko oddělí dužinu a voda tak získá jemnou příchuť ovoce.
Barva: Šedá, zelená, modrá, fialová.
7-18198                           949,- (38 €)

Citrus Zinger
Kyselé je zábavné, zvlášť s novým Citrus Zinger. Je to 
snadné a chutné. Citrus Zinger je určen pro použití 
všech citrusových plodů. Ať citron, limetka, pomeranč, 
nebo mandarinky.
Citrus Zinger je nejjednodušší způsob, jak smíchat šťávu 
s vodou. Vždy po ruce k výrobě různých citrusových 
limonád, perfektní na cesty. Ať už v kanceláři, na kurz 
yogi, nebo při procházce městem. Užijte si zdravou 
šťávu citrusových plodů a pociťte sílu slunce v lahvi.
Barva: Zelená, oranžová, růžová.
7-18199                    499,- (20 €)

Citrus Zinger sport - s brčkem
Barva: Šedá, modrá, fialová
7-18200                   549,- (22 €)

Kid Zinger
Nechcete, aby vaše děti pily přeslazené limonády plné konzervantů a přidaného 
cukru? Jsou znuděny obyčejnou vodou a jejími sladkými náhražkami? V tom 
případě dodejte vodě chuť zdravě a stylově! S Kid Zingerem můžete dát vodě 
příchuť po vašem oblíbeném ovoci . Můžete ochutit vodu s vašimi 
nejoblíbenějšími citrusovými plody jako jsou pomeranče, citrony, mandarinky 
nebo limetky. Můžete také přidat jakékoliv jiné ovoce nebo bylinky a vytvořit tak 
unikátní příchuť. Kid Zinger funguje na stejném principu jako Citrus Zinger, jen 
přizpůsobil svou velikost pro děti. Taktéž došlo ke změnám v barvách a systému 
pití, tak aby byl Kid Zinger co nejpohodlnější pro ty nejmenší z nás. Místo 
klasického šroubovacího víčka je zde brčko s ochranným krytem pro lepší 
použitelnost. Kid Zinger je zdravou alternativou přeslazených limonád a džusů. 
Všechny nápoje připravované v Kid Zingeru by měli být z čerstvého ovoce, 
oslazeny maximálně přírodní cestou – trochou medu nebo agávového sirupu.
Kid Zinger byl otestován a schválen zubaři pro používání dětmi.
Barva : modrá, růžová
 7-18201                            449,- (18 €)
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Sportovní pohár PE507
7-12126 výška 43cm     395,- (16 €)

7-12127 výška 40cm     320,- (13 €)

7-12128 výška 37cm     290,- (12 €)

Sportovní pohár PE499
7-12114 zlato, výška 18cm      135,- (5,4 €)

7-12115 stříbro, výška 14cm    115,- (5 €)

7-12116 bronz, výška 12cm       95,- (4 €)

Sportovní pohár ET169
7-12628 zlato, výška 12,5cm       80,- (3,2 €)

7-12629 stříbro, výška 12,5cm    80,- (3,2 €)

7-12630 bronz, výška 12,5cm     80,- (3,2 €)

Medaile D12 C
průměr 4cm
7-12120 zlato        12,- (0,4 €)

7-12121 stříbro      12,- (0,4 €)

7-12122 bronz       12,- (0,4 €)

Medaile D10
průměr 4,5cm
7-12110 zlato     12,- (0,4 €)

7-12111 stříbro  12,- (0,4 €)-

7-12112 bronz    12,- (0,4 €)

Stuha s karabinou
Trikolora
7-12054     5,- (0,2 €)Emblémy na poháry a medaile dle přání zákazníka

7-11916  průměr 50mm  10,- (0,4 €)

7-11915  průměr 25mm    5,- (0,2 €)

Medaile ME32
průměr 5cm
7-12129  zlato     17,- (1 €)

7-12130  stříbro   17,- (1 €)

7-12131  bronz     17,- (1 €)

Štítky na poháry
7-11917 rozměr 70 x 30mm   45,- (2 €)

ostatní rozměry dle přání zákazníka

Medaile MD 31
7-11952 barva zlatá, průměr 5x5,7cm        25,- (1 €)

7-11953 barva stříbrná, průměr 5x5,7cm    25,- (1 €)

7-11954 barva bronzová, průměr 5x5,7cm  25,- (1 €) Sportovní pohár PE 159
7-12011 výška 37cm     343,- (14 €)

7-12012 výška 30cm     282,- (11,20 €)

7-12013 výška 22cm      141,- (6 €)

Velký výběr pohárů a medailí
najdete na www.jipast.cz

Poháry, medaile
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Školní penál dvoupatrový DRAWS
Funkční 2patrový penál s víkem na psací potřeby. 
Uzavírání na zip.
Rozměry: 19,5 x 12,5 x 5 cm.
Materiál: polyester 300D.
8-20015                        165,- (7 €)

Sportovní batohy
Funkční školní a sportovní dvoukomorové batohy.
Záda a popruhy batohů jsou podšité speciální pěnkou a 
potažené prodyšným materiálem.
Vstup na sluchátka.
Reflexní prvky na přední straně batohu.
Rozměry: 40 x 35 x 15 cm.
Materiál: polyester 420.
Váha: 470 g.
Objem: 20 l.
8-20010          Barva fialová               540,- (22 €)

8-20011            Barva šedá - zelená     540,- (22 €)

8-20012            Barva šedá - žlutá        540,- (22 €)

Školní penál dvoupatrový MONSTER
Funkční 2patrový penál s víkem na psací potřeby. 
Uzavírání na zip.
Rozměry: 19,5 x 12,5 x 5 cm.
Materiál: polyester 300D.
8-20014                        165,- (7 €)

Školní penál dvoupatrový OWLS
Funkční 2patrový penál s víkem na psací potřeby. Uzavírání na zip.
Rozměry: 19,5 x 12,5 x 5 cm.
Materiál: polyester 300D.
Technologie tisku: Hot Transfer.
8-20013             165,- (7 €)

Bílá křída tabulová 6 ks
Baleno v krabičce.
8-20016                   12,- (0,50 €)

Tabulové křídy barevné - 6 ks
V krabičce.
8-20017                      13,- (0,5 €)

EASY Colours-chodníkové křídy 8 ks/sada v kyblíku
Objemné válečky tvrdé barevné křídy určené pro kreslení na chodníku v 
praktickém balení.
8-20018               41,- (1,60 €)

Školní potřeby
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Sada modelíny - MODELÍNCI
Obsahuje 3 malé kelímky, formičky a další komponenty 
pro vymodelování postaviček.
8-20022                           185,- (7,40 €)

Sada modelíny VELKÉ KELÍMKY, 5 ks x 140g
Balení obsahuje 5 kelímků s formičkou na víčku, 
á 140 g modelíny  v kelímku,  v různých 
barvách. Smícháním základních barev získáte 
celou škálu nových odstínů.
8-20019                      157,- (6,30 €)

Sada modelíny MAXI KYBLÍK
Obsahuje 6 velkých kelímků s modelínou, formičky, 
vykrajovátka i vytlačovací lisy, šablony, váleček atd.
Různé formy - fantastické tvary - pestrobarevné vzory.
8-20020                                462,- (18,50 €)

Sada modelíny ZOO
Obsahuje 3 malé kelímky s modelínou a 6 
formiček.
8-20021                            210,- (8,40 €)

Nůžky s měkkým úchytem 15cm 
Nůžky 15 cm s měkkou, ohebnou rukojetí, balené samostatně 
na blistru.
Pohodlné stříhání bez otlaků na prstech i po dlouhodobějším 
držení nůžek.
8-20025     Barva oranžová     53,- (2,10 €)

8-20026     Barva růžová         53,- (2,10 €)

8-20027     Barva fialová         53,- (2,10 €)

8-20028     Barva zelená          53,- (2,10 €)

Školní potřeby

Barvy na sklo GLASS PAINT - sada 8 barev+ 2 černé kontury, 10,5 ml
Kvalitní barvy na sklo určené pro vybarvování a dekoraci skla, porcelánů, 
zrcadel, keramických obkladů i plastů.
Balení obsahuje:
8 barviček na sklo 10,5 ml.
2 černé kontury 10,5 ml.
14 šablon.
2 průhledné fólie.
8-20024                       122,- (5 €)

Lepidlo glitter se třpytkami l 6 ks, 10,5 ml
6 tubiček obsahujících lepidlo se třpytkami v metalických 
barvách každá o objemu 10,5 ml .
8-20023                 56,- (2,20 €)
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Voskovky na vytáčení 12 ks
Vytáčecí voskovky v úhledném balení na 
suchý zip.
Velmi měkký grafit, pestré barvy.
Délka voskovky 11 cm.
Tloušťka špičky 5 mm.
Sada 12 ks.
8-20029                        71,- (3 €)

PLASTISSIMO Voskovky tojhranné plastic mix 12 barev
Speciální pastely intenzivních barev, pružné, nešpiní ruce.
12 plastikových trojhranných voskovek v krabičce.
8-20030                            33,- (1,30 €)

Sada štětců mix 4 ks ploché
Sada plochých školních štětců, různé velikosti.
V balení 4 ks.
8-20031                      30,- (1,20 €)

Sada štětců mix 6 ks kulaté
Sada kulatých školních štětců, různé 
velikosti.
V balení 6 ks.
8-20032                       36,- (1,40 €)Školní syntetické pryže v dóze 24ks v 1 dóze

Školní syntetické pryže 24ks v 1 dóze. Motiv 
vodní svět.
8-20033                           189,- (8 €)

Školní potřeby

Suché pastely - 24 barev
Suché barevné pastely, 24 barev v krabičce.
Rozměry pastelů 65x10x10 mm.
8-20034                137,- (6 €)
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Multismyslová terapie

Multismyslová terapie je terapie v přátelském prostředí, vedená proškoleným terapeutem, 
kdy pomocí multismyslové techniky vytváříme jedinečné prostředí pro stimulaci a rozvoj všech 
našich smyslů. Terapie má blahodárné účinky nejen pro lidi s handikepem, ale i pro lidi zcela 
zdravé. Prožívání a vnímání prohlubuje kvalitu našich životů.
Multismyslová terapie, neboli Snoezelen koncept pomáhá mimo jiné například při léčbě 
autismu, dětské mozkové obrně, syndromu vyhoření pod vedením kompetentního terapeuta. 

Rádi vám navrhneme MSE místnost či zahradu na míru, dle vašich představ a potřeb. 
Ale také si můžete snadno a rychle vybrat Vaši multismyslovou místnost z našich MSE setů, které jsou přizpůsobeny 
a sestaveny dle potřeb většiny klientů.

V naší nabídce najdete sety Calming (relaxační), Super aktivní a IRiS+®. 
IRiS+®  Multismyslová technika je tou nejvyšší novodobou revolucí v MSE prostředí. Jedná se o bezdrátové ovládání 
pomocí iPadu nebo iPhonu. iPad aplikace umožňuje velmi snadné, efektivní a interaktivní ovládání místnosti a mění 
tak životy lidí, které potřebují speciální péči.

Na vyžádání vám rádi zašleme DVD s kompletní prezentací programu Atlatis Snoezelen. V 
Multismyslovém prostředí nejsou limity a v dnešní době se nám otevírají stále nové dveře, 
stačí jen vzít za kliku.

Multismyslové prostředí „Snoezelen” nejen do Vašich škol a školek

 

Neonové žíněnky a neon mini žíněnky jsou skvělým 
doplňkem do tmavých místností pro klienty se 
zrakovým postižením. Pod UV lampou září.

Světelný koberec
Drobná LED optická světýlka rozsvítí černý koberce a vytvoří galaxii barev.
Světelný koberec přinese vašim klientům uklidňující multismyslový zážitek.
Vyrobíme vám koberec na míru, dle vašich potřeb.

IRiS Room Director softwear
Kompletní IRiS interaktivní softwear, který z vašeho MSE prostředí vytvoří 
multismyslové interaktivní a stimulující prostředí. Kombinace světla, zvuku, video 
projekce, aroma to vše pod vaším scénářem. Jednotlivé scenérie se dají ukládat a 
také sdílet s ostatními příznivci multismyslové terapie.
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Venkovní posilovací stroje
Posilovací stroj Pegas 
Stroj povzbuzuje správné dýchání a srdeční činnost, zlepšuje koordinaci, 
posiluje všechny svalové skupiny zúčastňující se na pohybu. Zvláště je 
vhodný pro posilování prsního svalstva a svalů nohou. Pravidelným 
cvičením předcházíte bolestem zad, pohyb blahodárně působí na vaši 
celkovou kondici. Napodobení jízdy na koni má terapeutické 
účinky.Rozměry: rozměry: délka x šířka x výška:
100 x 55 x 128, hmotnost 30 kg.
Jak cvičit
Jednoduše se posaďte na sedátko, oběma rukama uchopte řidítka, dejte 
nohy na pedály a opřete se do pedálů. Docela automaticky se začnete 
pohybovat nahoru a dolů a budete procvičovat současně hořejší část těla 
a svalstvo dolních končetin.
6-10722           20 328,- (813,10 €)

Posilovací stroj Rumpál Alex
Stroj je vhodný pro rehabilitaci a posilování svalů hrudníku 
a ramen, zlepšuje koordinaci. Přidanou hodnotou je 
možnost cvičení ve dvojici.
Rozměry: délka x šířka x výška:
93 x 66 x 180 cm
Hmotnost: 51 kg.
Jak cvičit
Postavte se do příjemného postoje s mírně rozkročenýma 
nohama před kolo. Mějte takový odstup, aby Vaše paže 
byly nataženy, zápěstím uchopte pevně držadla. Začněte 
pomalu otáčet kolem do lehkého protažení, cvik opakujte i 
v opačném směru.
6-11536             23 716,- (949 €)

Posilovací stroj Masér Albert 
Stroj slouží k uvolnění svalstva, zvláště v oblasti hrudníku a kyčlí. Masáž 
působí při pohybu ve vertikálním i vodorovném směru a příznivě ovlivňuje 
celou nervovou soustavu. Další výhodou je možnost cvičení ve dvou.
Rozměry: délka x šířka x výška:
130 x 78 x 160
Hmotnost: 59 kg.
Jak cvičit
Vertikální masážní pohyb: volně se držte rukama zařízení a pohybujte vrchní 
částí těla rovnoměrnými pohyby zprava doleva a obráceně. Vodorovný 
masážní pohyb: uchopte rukama volně zařízení a pohybujte vrchní částí těla 
pravidelně nahoru a dolů. Intenzitu volte tak, aby Vám masáž byla příjemná.
6-11535      25 410,- (1 016,40 €)

Posilovací stroj Surf Gemini 
Stroj využívá kyvadlového pohybu který povzbuzuje správné dýchání, srdeční 
činnost a zároveň posiluje svalové skupiny v bederní oblasti. Rozvíjí 
pohyblivost páteře. Cvičit lze ve dvou což zvyšuje motivaci a radost z 
pohybu.
Rozměry:délka x šířka x výška:
117 x 84 x 148, hmotnost 70 kg
Jak cvičit
Oběma rukama se pevně chyťte držadel a postavte se na podnožku. Pomocí 
stehen začněte podnožkou kývat. Také zde platí: pohybujte se jen do té míry, 
pokud Vám to je příjemné.
6-10724               28 798,- (1 152 €)

Posilovací stroj Stepper Merkur 
Výborný nástroj pro zlepšení celkové kondice. Povzbuzuje správné dýchání a 
srdeční činnost. Posiluje svalové skupiny především v bederní oblasti a 
zádové svaly. Zlepšuje smysl pro rovnováhu a vytrvalost.
Rozměry:délka x šířka x výška: 145 x 64 x 149. Hmotnost 50 kg.
Jak cvičit
U tohoto cvičení se pohybují paže i nohy současně v jednotném rytmu. 
Postavte se na pedály. Uchopte páky a pomalu začněte šlapat na pedály. 
Jakmile budou nohy v pohybu, začnou i paže střídat pohyb vpřed a vzad. 
Najděte si svůj vlastní rytmus a tím si určíte i tempo.
6-10723                   33 880,- (1 355,20 €)
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Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupních smluv 
uzavřených na základě objednávky kupujícího vůči 
společnosti Jipast a.s. jako prodávajícího, přičemž 
předmětem kupních smluv je dodávka zboží nabízené 
společnosti Jipast a.s. 

1.Vymezení pojmů
Pod pojmem prodávající se rozumí společnost Jipast a.s., 
Vážní 400, 503 41 Hradec Králové. Pod pojmem kupující se 
rozumí právnická nebo fyzická osoba označená v záhlaví 
objednávky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím 
vzniká na základě potvrzení objednávky prodávajícím. Pod 
pojmem adresa se rozumí sídlo společnosti podle výpisu z 
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 2135.
Jipast akciová společnost, Vážní 400, 503 41 Hradec 
Králové, IČO: 25944711, DIČ: CZ25944711
Pod pojmem místo dodávky se rozumí adresa, tj. sídlo 
kupujícího, pokud není na objednávce výslovně uvedena 
jiná adresa dodávky.

2. Kupní smlouva a její náležitosti
Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě 
jednotlivých kupních smluv s následujícími náležitostmi:
a) objednávkou kupujícího, která obsahuje následující 
údaje:
adresu prodávajícího a kupujícího, resp. adresu provozovny, 
kontaktní osobu oprávněnou vystavit objednávku ve jménu 
kupujícího, místo dodávky, jestliže se neshoduje s adresou, 
číslo objednávky, požadovaný termín dodávky, způsob 
dopravy, bankovní spojení a číslo účtu kupujícího, číslo 
zboží dle eshopu, název zboží a jeho barvu, počet zboží, 
cenu za kus, cenu celkem.
b) potvrzením objednávky prodávajícím, včetně specifikace 
množství a typu zboží, ceny, dodacího termínu, platebních 
podmínek, resp. jiných náležitostí. Prodávající zodpovídá za 
dodávku zboží v rozsahu potvrzené objednávky a po 
potvrzení objednávky prodávajícím se smlouva 
/objednávka/ považuje za uzavřenou.

3.Odstoupení od smlouvy
V případě, že jste spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při 
použití prostředků komunikace na dálku, máte dle § 1829 
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo 
zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 
kalendářních dnů od data převzetí zboží. Lhůta 14 dnů 
začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. 
Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den 
lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
Zboží je možné zaslat zpět po předchozí písemné dohodě s 
prodávajícím a to nepoužité, nezničené a se všemi 
příslušnými doklady. Vrácené zboží zaslané na dobírku, 
nebude převzato. Náklady na vrácení zboží hradí 
kupující.Částka za zaplacené zboží včetně běžných 
dopravních nákladů směrem k zákazníkovi bude vrácena do 
14 dnů po obdržení vráceného zboží společností Jipast a.s.
Písemné stížnosti, které se týkají počtu kusů, hmotnosti 
nebo kvality je možné uplatnit do 3 dnů od převzetí zásilky. 
Jinak jsou stížnosti ohledně zřejmých vad vyloučeny. 
Přičemž pro výpočet 3 dnů je směrodatný příjem stížnosti u 
prodávajícího.
V případě uzavření smlouvy na výrobu nestandartního 
výrobku nevztahuje se na toto zboží §1829 občanského 
zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu do 
14 dnů.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v 
rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž 
rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na 
odstoupení vám nevzniká.

4. Dodací podmínky
Objednávka je pro kupujícího závazná, pro prodávajícího se 
stává závaznou v rozsahu potvrzení objednávky. V případě, 
že prodávající nemůže dodat veškeré zboží, které 
objednávající objednal, je prodávající povinen v potvrzení 
objednávky specifikovat termín dodání jednotlivého zboží. 
Výrobky, které jsou skladem budou dodány nejpozději do 10 
pracovních dnů. Ostatní výrobky můžou mít dodací lhůtu 
několik týdnů dle výrobních možností. Orientační termín 
bude uveden v potvrzené objednávce. Prodávající je 
oprávněn dodat zboží před touto lhůtou i po jejím uplynutí 
bez jakýchkoliv nároků kupujícího na uplatnění případné 
škody způsobené zpožděním. Částečné dodávky jsou 
přípustné. Některé zboží bude dodáváno v demontovaném 
stavu, balené v jednom nebo více kartonech. Servis záruční i 
pozáruční je zabezpečený pro všechny prodávané výrobky, 
jejichž funkčnost si tuto službu vyžaduje.Prodávající neručí 
za omyly v objednávce ze strany kupujícího.

Vlastníkem zboží se kupující stává v případě zaplacení 
předem nebo na dobírku okamžitě po převzetí zboží od 
dopravce nebo osobně. V ostatních případech zboží zůstává 
až do úplné úhrady ve vlastnictví společnosti Jipast a.s. 
Pokud je zboží před zaplacením prodáno dále, platí 
pohledávka z kupní ceny za postoupenou na společnost 
Jipast a.s. Zástavu nebo omezení našeho vlastnického 
práva je třeba okamžitě oznámit.

5. Platební podmínky
Ceny v eshopu jsou uvedeny s DPH.  Cena, která je závazná 
pro obě strany, je cena, kterou prodávající potvrdí v 
objednávce kupujícího. Prodávající je povinen po dodávce 
zboží vystavit a zaslat zálohovou fakturu nebo fakturu s 
náležitostmi faktury nebo zaslat zboží na dobírku, popřípadě 
umožnit platbu v hotovosti při převzetí zboží. Při prodlení s 
platbou účtujeme 1% úroků měsíčně od 31. dne po datu 
splatnosti faktury.  V případě soudních nebo mimosoudních 
inkasních nákladů jsme oprávněni tyto náklady přeúčtovat 
odběrateli.

6. Dopravné
Kupující má právo zvolit si dopravu, kterou mu prodávající 
nabídne a to zda zboží bude dopraveno zásilkovou službou 
DPD, Expres Van nebo Českou poštou, popřípadě 
vyzvednuto osobně.
Zboží přes DPD placeno dobírkou:
 do 10 kg a délce pod 1,75m, obvodu menším jak 3 m: 
cena zásilky 110,- Kč
 nad 10 kg a délce pod 1,75m, obvodu menším jak 3 m: 
cena zásilky 130,- Kč
 u ostatních zásilek bude dopravné řešeno individuálně.
Zboží přes DPD placeno převodem:
 do 30 kg a délce pod 1,75m, obvodu menším jak 3 m: 
cena zásilky 110,- Kč
 u ostatních zásilek bude dopravné řešeno individuálně a 
odeslané přes přepravní službu Expres Van.
Zboží odeslané přes Českou poštu:
 DOBÍRKA: cena zásilky 140,- Kč
 BANKOVNÍ PŘEVOD: cena zásilky 140,- Kč
Českou poštou posíláme zboží malého charakteru !
!! Z důvodu široké škály nabízeného zboží, nelze všechno 
zboží přes Českou poštu odeslat !! O tomto budete 
informováni v konečném potvrzení objednávky v kolonce 
,,Způsob dopravy,,.
Zboží nad 30kg - přepravní služba Expres Van:

 Zásilky větších rozměrů budou dopraveny zásilkovou 
společností Expres Van a cena za dopravu Vám bude 
sdělena v konečném potvrzení objednávky nebo předem po 
kontaktování na čísle 495 215 115 nebo na emailové adrese.

Obchodní podmínky
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11. Bezpečnost a ochrana dat
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou 
důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy 
s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou 
jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou 
situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího 
se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 
Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu 
na svých právech, zejména na právu na zachování lidské 
důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným 
zasahováním do soukromého a osobního života subjektu 
údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně 
kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a 
marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, 
zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony 
České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. 
Kupující  dává prodávajícímu svůj  souhlas ke 
shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro 
účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití 
pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání 
obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby 
jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním 
zaslaným na adresu Jipast a.s. Vážní 400, 503 41 Hradec 
Králové nebo elektronickou formou .
 
12. Autorská práva
Veškeré obrázky, vzhledy výrobků, katalogové ilustrace, 
nabídky na internetu včetně popisů jsou výhradním 
vlastnictvím společnosti Jipast a.s. Jakékoliv používání 
nebo kopírování třetí stranou musí být předem písemně 
schváleno.Technické změny zobrazení a popisů jsou v 
důsledku neustálého vývoje výrobků možné kdykoliv.

13. Závěrečná ustanovení
Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s 
těmito všeobecnými obchodními podmínkami a bere na 
sebe závazek v plné míře je respektovat. Tyto obchodní 
podmínky jsou platné a účinné od 01.01. 2014 a ruší 
předchozí znění Obchodních podmínek. K dispozici jsou v 
sídle spolenosti nebo v elektronické podobě na eshopech 
společnosti.

7. Reklamace
Prodávající poskytuje záruku na kvalitu prodávaného zboží 
2 roky ode dne převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak. 
Reklamace zjevných vad a poškození musí být kupujícím 
uplatněné stejně jako reklamace dodaného množství ihned 
při převzetí nebo dodání zboží, a to jen písemně. Kupující 
zaznamená tuto skutečnost na dodacím listu. Reklamace 
skrytých vad a poškození je potřeba uplatnit do 3 pracovních 
dnů od zjištění poškození.

V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné 
vady bude kupujícímu bezplatně dodáno náhradní zboží, v 
případě odstranitelné závady bude provedena oprava 
poškozeného zboží. Pro náhradní plnění se prodávající 
vyhrazuje přiměřený čas.
Záruka zaniká v následujících případech:
 neodbornou instalací, zacházením, obsluhou,
 porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na 
výrobku,
 používáním zboží v podmínkách, které nejsou k tomuto 
určeny
 používáním zboží k jiným účelům než je určeno
 zboží bylo poškozeno živelnou pohromou
 vady vzniklé opotřebením a nedostatečnou údržbou
Pokud se nedohodnou smluvní strany jinak, nemá uplatnění 
reklamace vliv na povinnosti zaplatit kupní cenu v plné 
fakturované výši.

Reklamace spotřebního materiálu:
Náhrada (např. první duše do míčů Kin-ball) je v rámci 
zákaznického servisu hrazena dodavatelem (Jipast a.s.). 
Každá následující je hrazena zákazníkem, jelikož se jedná o 
materiál, který se přirozeně opotřebovává provozem. Z 
tohoto důvodu se na tento materiál nevztahuje 2-letá záruka.

8.Nebezpečí poškození
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího při 
převzetí zboží přímo ve skladu prodávajícího nebo při 
převzetí zboží od dopravce. Kupující má povinnost 
zkontrolovat kvalitu a případné poškození zboží při jeho 
převzetí od dopravce. V případě poškození zboží při 
přepravě je kupující povinen sepsat s řidičem dopravce 
protokol o zjištěném poškození dodaného zboží minimálně 
na přepravním listu. V případě převzetí viditelně 
poškozeného balíku od dopravce a nesepsání protokolu o 
zjištěném poškození, není možné zboží u dopravce 
reklamovat a tudíž ani firmou Jipast a.s. nebude reklamace 
uznána.

9. Výhrada vlastnictví
Vlastníkem zboží se kupující stává v případě zaplacení 
předem nebo na dobírku okamžitě po převzetí zboží od 
dopravce nebo osobně. V ostatních případech zboží zůstává 
až do úplné úhrady ve vlastnictví společnosti Jipast a.s. 
Pokud je zboží před zaplacením prodáno dále, platí 
pohledávka z kupní ceny za postoupenou na společnost 
Jipast a.s. Zástavu nebo omezení našeho vlastnického 
práva je třeba okamžitě oznámit. 

10. Vyšší moc 
Jestliže vzniknou nějaké okolnosti, které neumožňují plné 
nebo částečné plnění kterékoliv ze smluvních stran, 
jmenovitě požár, živelné pohromy, stávky, války nebo jiné 
okolnosti nezávislé na smluvních stranách, termíny 
stanovené pro plnění závazků budou odloženy tak dlouho, 
dokud uvedené okolnosti a jejich následky působí.

Žádná část katalogu, textová ani obrazová, 
nesmí být použita v jakékoliv formě 
(tištěné, elektronické...) bez předchozího 
písemného souhlasu    2015 Jipast a.s.
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Rejstřík

Agility

Atletická minipřípravka 8 - 9 let

Atletická přípravka 10 - 11 let

Atletická sada 1 - 5  třída

Atletická školka 5 - 7 let

Balet

Bosu

Bradla

Branky na fotbal

Branky na házenou

Bumball

Buzoly

Časomíry

Činky

Disky

Dopadové plochy interiér

Doskočiště Atlantis C

Doskočiště Atlantis D

Doskočiště skok do výšky

Florbalové hole

Florbalové mantinely, branky

Florbalové vybavení pro brankáře

Fotbalový park

Gymnastická koza

Gymnastické míče

Gymnastické obruče

Gymnastické žíněnky pod nářadí

Gymnastický kůň

Gymnastický trojúhelník

Gymnastika pro děti

Hokejky pro pozemní hokej

Horolezecké stěny

Hrazda na žebřiny

Hrazdy

Hygienická píšťalka

Informační tabule

Karimatkové sedátka

Kin-ball

Kladiny

Kladiva

Koberce

Koordinační žebřík

Koše, stojany na košíkovou

Koule

Kužele vymezovací

Láhve

Lavičky, švédské lavičky

Lékárničky

Medicinbaly

Mety

Míče na beachvolejbal

Míče na fotbal

Míče na házenou

Míče na košíkovou

Míče na volejbal

Míče, míčky

Mobilní tenisová stěna

Multismyslová terapie

Odrazové můstky

Ochranné polstrování

Orientační závod

Oštěpy

Padáky

Parkur

Poháry, medaile

Posilovací pásy

Překážky

Psychomotorika

Rekonstrukce doskočišť

Ringo kroužek

RinoGym

RinoSet

Rošty pod doskočiště

Rozlišovací vesty

Sada pro hru golfu

Sada žíněnek pro výuku v přírodě

Sítě sportovní, ochranné

Skokanské tyče

Slackline

Sloupky, volejbalové, univerzální

Sportovní hry

Sportovní povrchy

Startovní bloky

Stavebnicové prvky a sestavy

Stojan na míče

Stojany skok o tyči

Stojany skok vysoký

Stopky

Střídačky

Stupně vítězů

Školní potřeby

Štafetové kolíky

Švédské bedny

Švihadla

Tenis, stolní tenis

Trampolíny

Tribuny

Volejbalový program

Vozík Ergo

Vozík na žíněnky, koberce

Žebřiny

Žíněnky

Žíněnky nafukovací Airtrack

Žíněnky neonové

Žíněnky Pole dance
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Česko se hýbe ve školách plných zdraví
2015 Most

RinoGym
2014 Hradec Králové

Horolezecké centrum
Rakousko

Vybavení tělocvičny
ZŠ Havlíčkova Borová

Platforma - Noc mistrů 2014

Mistrovství Evropy v Kin-ballu 
2014 Hradec Králové

Pražská tyčka 2015

Zážitkový festival JUST LIFE 2015
Hradec Králové



Klín rozkládací RINOGYM
 2 základní možnosti využití klínu:
Složený klín ( kvádr).
Rozložený klín ( nakloněná rovina).
2-11426           6 831,- (273,20 €)

Nafukovací žíněnky s povrchem Ultralight
2-11399   nafukovací pás délka 6m, šířka 1,4 m     49 368,- (1 975 €)

2-11402   nafukovací pás délka 6m, šířka 2,1 m     67 382,- (2 695,30 €)

RinoSet   program
Lze použít jako cvičební plochu , běžně užívanou v tělocvičnách 
( modrá barva měkčí pro běžná cvičení, žlutá barva tvrdší pro 
doskok z nářadí v rámci gymnastické přípravy).
3-11103  4 díly                  23 400,- (936 €)

3-11104  1 díl                     6 143.- (246 €)

®

Oficiální míč KIN-BALL® 
Průměr míče 1,22m, hmotnost 1 kg. 
8-10498  Barva černo - zlatá  7 563,- (303 €)

Co je Bumball?
Bumball je inovativní míčová hra pro děti i 
dospělé, která je snadná a zábavná. Základním 
principem je její variabilita pravidel, aby 
odpovídala fyzické a motorické zdatnosti hráče. 
Hodí se pro všechny i pro ty, kteří nemají zrovna 
v lásce tradiční míčové hry.
Sada se skládá z: 6-ti modrých vest se zapínáním 
na suchý zip, 6 červených vest se suchým 
zipem, 2 míče, přepravní taška (taška se dodává 
pouze v sadě při jedné velikosti) a brožurka s 
pravidly.
6-10079                               8 786,- (391,40 €)

Tenisová stěna 
Je vyrobena z nafukovací žíněnky. 
Snadno se vejde do jedné tašky. 
Během několika minut je stěna připravena k použití
tam, kde ji právě potřebujete. Nafukuje se pomocí
kompresoru, který je součástí dodávky.
Standardní rozměry stěny:
4-12377  800x230x20cm (Stěna na fotografiích) 107 353,- (4 294 €)

4-12378  600x230x20 cm            63 960,- (2 559 €) 

Přehled všech standardních rozměrů lze najít na stránkách
eshopu Jipast v oddělení Gymnastika/ Nafukovací žíněnky 
Další rozměry je možné vyrobit na zakázku.

Světová novinka v České republice

Koule tréninková
1-11965 hmotnost 9,075 kg              1 001,- (40 €)

1-11967 hmotnost 8,170 kg                 905,- (36,20 €)       

1-11968 hmotnost 7,26 kg                  807,- (32,20 €)

1-11970 hmotnost 6 kg                       673,- (27 €)

1-11972 hmotnost 5 kg                       567,- (23 €)

1-11973 hmotnost 4,5 kg                     513,- (21 €)

1-11974 hmotnost 4 kg                         460,- (18,40 €)

1-11977 hmotnost 3 kg                       353,- (14,10 €)
1-11979 hmotnost 2,5 kg                     300,- (12 €)
1-11980 hmotnost 2 kg                        246,- (10 €)
1-11981 hmotnost 1,5 kg                     193,- (8 €)
1-11982 hmotnost 1 kg                        140,- (6 €)




