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Yakimasport jest wiodącym producentem trenażerów piłkarskich. Naszym celem jest  
dostarczenie najnowocześniejszego sprzętu, który pozwoli na prowadzenie ciekawych  
i rozwijających treningów. Yakimasport dba o to żeby dzieci, młodzież oraz seniorzy mogli ćwiczyć 
wykorzystując akcesoria piłkarskie, które pomagają podnosić umiejętności. Używając ich podczas 
codziennych treningów na boisku możemy ćwiczyć odpowiednią motorykę, technikę oraz siłę. 
Niezależnie czy jesteś amatorem, czy profesjonalnym zawodnikiem, powinieneś zaopatrzyć się  
w specjalistyczne akcesoria sportowe. Dzięki nim szybko zrobisz postępy, oraz wejdzisz na wyższy 
poziom sportowy. Na naszym sprzęcie trenują profesjonalne oraz amatorskie kluby, reprezentacje 
wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, jak również wiele akademii i szkółek piłkarskich. Dzięki nam 
każdy trening przybliży Cię do mistrzostwa. Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą.

Zaufali nam m.in.:



Mury przenośne
i reboundery
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Mur dmuchany samowstający JUNIOR
kod: 100163

 � Chcąc udoskonalić celność przyłożenia oraz technikę, 
powinniśmy skorzystać z profesjonalnego muru 
piłkarskiego. 

 � Jest to trójwymiarowa figura, która imituje sylwetkę 
piłkarzy. Dzięki czemu stanowi symulację prawdziwej 
sytuacji na meczu.

 � Można go używać na boiskach trawiastych, Orlikach 
oraz na halach. Nie wymaga wbicia w murawę, dzięki 
czemu jej nie niszczy.

 � Po bokach posiada uchwyty, które ułatwiają transport. 
 � Dolna komora napełniana jest wodą, dzięki temu 

utrzymuje pozycję pionową oraz wraca do takiej pozycji 
po uchyleniu.

 � Wysokość: 175 cm - idealna dla grup juniorskich  
w akademiach piłkarskich.

Mury przenośne i reboundery

Mur dmuchany samowstający
kod: 100039

 � Trójwymiarowa figura symulująca prawdziwych piłkarzy.
 � Wysokość 2,05 metra - odpowiada dokładnie przeciętnej 

wysokości piłkarza podczas wyskoku.
 � Można go używać na boiskach trawiastych, Orlikach  

oraz na halach. Nie wymaga wbicia w murawę,  
dzięki czemu jej nie niszczy.

 � Po bokach posiada uchwyty, które ułatwiają transport.
 � Dolna komora napełniana jest wodą, dzięki temu  

podstawa jest ciężka, postać utrzymuje pozycję pionową  
oraz wraca do takiej pozycji po uchyleniu.

 � Po napełnieniu wodą dolnej komory postać waży 11 kg.
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Mur piłkarski ELITE 180 cm
kod: 100098 
wózek pod mur Elite kod: 100099

 � Wykonany z wytrzymałego, wysokiej jakości tworzywa gumowo-plastikowego.
 � Odporny na uszkodzenia. Przy trafieniu piłką mur wygina się amortyzując uderzenie i powraca do poprzedniej pozycji.
 � Możliwość dokupienia wózka lub podstawki gumowej, które umożliwią wykorzystanie muru na sztucznej nawierzchni lub hali.

Podstawka gumowa 
pod mury ELITE
kod: 100159

 � Podstawka pozwala na ustawienie muru ELITE  
na nawierzchniach twardych typu Orlik lub hala.

 � Waga: 10 kg.

Wózek na 1 postać muru 
piłkarskiego ELITE, 
podstawka na kółkach
kod: 100223

 � Pozwala na łatwe przemieszczanie oraz ustawianie 
muru ELITE na nawierzchniach twardych typu Orlik 
lub hala.

 � Zaopatrzony w 4 kółka, dzięki czemu jest stabilny.
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Mur na sprężynie
kod: 100186

 � Mur na sprężynie w podstawie. Uchyla się przy uderzeniu piłki a następnie wraca na swoją pozycję. 
 � Wysokość Senior 180 cm.
 � Mur wykonany z plastiku. Posiada materiałową kamizelkę.

Mur Piłkarski  
Metalowy 180 cm
kod: 100187

 � Wykonany w całości z metalu co powoduje, 
że jest bardzo solidny.

 � Wysokość 180 cm.
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Rebounder
kod: 100011

 � Rebounder jest przyrządem do treningu bramkarzy i zawodników z pola. 
 � Doskonały do treningu technicznego zawodnika.
 � Pozwala w krótkim czasie udoskonalić przyjęcie piłki oraz poprawne 

ułożenie stopy podczas podania i strzału.
 � Pozytywnie wpływa na koordynację i ustawianie się zawodnika  

w momencie przyjęcia piłki.
 � Dostosowanie nachylenia pomaga ustawić oczekiwany powrót piłki.
 � Możliwa regulacja kąta nachylenia reboundera.
 � Rozmiar: 110 cm x 110 cm.
 � Rebounder Yakimasport jest wyposażony w wzmocnione gumy 

trzymające siatkę oraz grube ramy Ø 30 mm.

Rebounder podwójny
kod: 100189

 � Rebounder jest przyrządem do treningu bramkarzy i zawodników  
z pola. Podwójny rebounder powoduje, że mogą na nim ćwiczyć  
2 osoby jednocześnie. 

 � Doskonały do treningu technicznego zawodnika. Pozwala w krótkim 
czasie udoskonalić przyjęcie piłki oraz poprawne ułożenie stopy 
podczas podania i strzału. 

 � Pozytywnie wpływa na koordynację i ustawianie się zawodnika  
w momencie przyjęcia piłki.

 � W zestawie śledzie do mocowania reboundera na naturalnej murawie.
 � Rozmiar jednej ściany: 110 cm x 110 cm.
 � Rebounder Yakimasport jest wyposażony w wzmocnione gumy 

trzymające siatkę oraz grube ramy Ø 32 mm.
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Rebounder dla trenera bramkarzy
kod: 100149

 � Poręczna ściana do odbijania piłek z 2 uchwytami do trzymania 
w dłoniach, idealny do szkolenia bramkarzy.

 � Poprzez trzymanie Reboundera w rękach trener łatwo i szybko 
może zmieniać kąt odbicia piłki. 

 � Rebounder można szybko i łatwo transportować. 
 � Otrzymasz nowoczesne urządzenie treningowe o wymiarach:  

80 cm x 80 cm. 
 � Waga: 3 kg.

Rebounder potrójny 
kod: 100190

 � Rebounder jest przyrządem do treningu bramkarzy  
i zawodników z pola. Trzy ściany do odbijania piłek, które mogą 
być wykorzystane jednocześnie dają trenerowi znacznie więcej 
możliwości do przeprowadzenia treningu, który ma wyćwiczyć 
oraz ulepszyć oczekiwane zachowanie zawodnika.

 � Doskonały do treningu technicznego zawodnika. Pozwala 
w krótkim czasie udoskonalić przyjęcie piłki oraz poprawne 
ułożenie stopy podczas podania i strzału. Pozytywnie wpływa 
na koordynację i ustawianie się zawodnika w momencie 
przyjęcia piłki.

 � W zestawie śledzie do mocowania reboundera na naturalnej 
murawie.

 � Rozmiar jednej ściany: 110 cm x 110 cm. 
 � Rebounder Yakimasport jest wyposażony w wzmocnione gumy 

trzymające siatkę oraz grube ramy Ø 30 mm.
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Rebounder duży
kod: 100027

 � Rebounder duży jest przyrządem do treningu dzieci i młodzieży.
 � Doskonały przy nauce strzału, podania i przyjęcia piłki. 
 � Umożliwia oddanie dużej ilości strzałów lub podań w krótkim czasie, co powoduje szybsze podnoszenie umiejętności u młodych 

zawodników.
 � Bardzo trwały do profesjonalnego treningu w każdych warunkach pogodowych.
 � Możliwość regulacji kąta nachylenia.
 � Wielkość siatki po rozłożeniu: 213 cm x 213 cm.

Mury przenośne i reboundery

Fala i ścianka do odbijania 
piłek (Soccer Wave)
kod: 100200

 � Jest to doskonały przyrząd do treningu zawodników. Poprzez 
dynamiczny powrót piłki świetnie sprawdza się do treningu 
techniki zawodnika. 

 � Produkt jest bardzo uniwersalny. Spełnia dwie funkcje: zwraca 
piłkę do zawodnika górą od strony fali lub dołem, gdy uderzamy 
piłkę w ścianę.  

 � Pozwala udoskonalić przyjęcie piłki oraz poprawne ułożenie 
stopy podczas podania.

 � Fala i Ścianka do odbijania piłek Yakimasport są wyposażone 
we wzmocnione gumy trzymające siatkę, dzięki czemu powrót 
piłki jest dynamiczny i charakteryzuje podanie meczowe. 
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Zestaw do siatkonogi
kod: 100015

 � Sprzęt do gry w siatkonogę, jest wspaniałym narzędziem do prowadzenia treningu w formie zabawy.
 � Rozwija podstawowe, niezbędne umiejętności panowania nad piłką.
 � Trening tego typu można stosować przez cały sezon.
 � Nasz zestaw jest przeznaczony do rozstawienia zarówno na naturalnej nawierzchni jak i na nawierzchni twardej              

(Orlik lub hala). Nie wymaga wbijania śledzi w podłoże.
 � Siatka ustawiona na wysokości: 75 cm.
 � W komplecie praktyczna torba do przenoszenia i magazynowania zestawu.

Mury przenośne i reboundery

Ściana do odbijania piłek
kod: 100116

 � Pozwala na odbicie piłki do zawodnika ćwiczącego podanie wewnętrznym podbiciem.
 � Ścianę można używać na powierzchniach naturalnych oraz sztucznych typu Orlik lub na hali.
 � Specjalny system zapobiega przesuwaniu się ściany podczas odbijania piłki.
 � Poręczny uchwyt ułatwia przenoszenia bandy. Tylna część łatwo demontowalna. Ściana spakowana w dwa kartony. 
 � Ma niewielkie rozmiary i z łatwością mieści się w bagażniku samochodu.
 � Wymiary: 105 cm x 45 cm.



Trening
koordynacyjny
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Kapturki treningowe
kod: 100006

 � Kapturki służą do wyznaczenia boiska 
treningowego o niestandardowej wielkości.

 � Wykonane z trwałego plastiku.
 � W skład zestawu wchodzi 30 dysków  

w 3 kolorach.
 � Wymiary: średnica - 20 cm wysokość - 5 cm.
 � Dostępne kolory: 

niebieski, żółty, pomarańczowy, czerwony, biały.

Wysepki pod laskę 10 szt.
kod: 100132

 � Wysepki idealne do tworzenia przeszkód z laskami 
1 m lub 1,6 m.

 � Specjalne wyżłobienia umożliwiają położenie laski 
treningowej w poziomie na wysokości 5 cm.

 � Wykonane z trwałego plastiku.
 � W skład zestawu wchodzi: 10 dysków w jednym 

kolorze + rzep ułatwiający magazynowanie  
i przenoszenie.

 � Wymiary: średnica - 20 cm, wysokość - 6 cm.
 � Dostępne w 6-ciu kolorach: żółty, fioletowy, biały, 

niebieski, pomarańczowy, różowy 

Wysepki z tyczkami 
- zestaw
kod: 100073

 � Niezbędny do prowadzenia treningu 
koordynacyjnego.

 � W zestawie:
 - 10 wysepek,
 - 5 tyczek o długości 1 m do połączenia 

wysepek.
 � Tyczka jest umieszczona na wyskości 5 cm.

Trening koordynacyjny

MINI Kapturki  
treningowe
 kod: 100124

 � Kapturki służą do wyznaczenia boiska 
treningowego o niestandardowej wielkości.

 � Wykonane z trwałego plastiku.
 � W skład zestawu wchodzi 30 dysków  

w 3 kolorach.
 � Do zestawu dołączony rzep ułatwiający 

przenoszenie i magazynowanie wysepek.
 � Wymiary: średnica - 13 cm, wysokość - 5 cm.
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Znaczniki pola płaskie, 
maty znakujące  
- zestaw 12 szt.
kod: 100054

 � Praktyczne, zapewniające dobre oparcie stopy. 
Do użytku na halach lub boiskach naturalnych. Po 
ustawieniu nie ślizgają się na parkiecie.

 � Wykonane z odpornej gumy.
 � W skład zestawu wchodzi 12 szt. - 6 szt.  

w kolorze żółtym, 6 szt. w kolorze pomarańczowym.
 � Średnica kółka - 15 cm.

Trening koordynacyjny

Znaczniki pola płaskie, 
pasy - zestaw 10 szt.
kod: 100188

 � Praktyczne, zapewniające dobre oparcie stopy.  
Do użytku na halach lub boiskach naturalnych.  
Po ustawieniu nie ślizgają się na parkiecie.

 � Doskonałe do wyznaczania mniejszego pola gry.  
Nie presuwają się po kontakcie z piłką.

 � Wykonane z odpornej gumy.
 � W skład zestawu wchodzi 10 szt.
 � Zestawy dostępne w 4 kolorach: pomarańczowy, 

żółty, czerwony, niebieski.

Pachołki treningowe  
z otworami 23 cm
kod 100042

 � Profesjonalne pachołki treningowe są niezbędnym 
elementem w przygotowaniach do zawodów 
każdego zawodnika lub pasjonata piłki nożnej. 
Najczęściej służą one do wyznaczania obszaru 
boiska lub placu do poszczególnych ćwiczeń. 
Dzięki nim możesz poprawić swoją technikę, 
szybkość oraz refleks. Za pomocą takiego sprzętu 
trenują najlepsi piłkarze.

 � Pachołki posiadają 3 otwory poziome do łączenia 
z innymi pachołkami oraz otwór na górze, który 
umożliwia wykorzytanie pachołka jako podstawki 
pod laskę.

 � Średnica otworów: 25 mm.
 � Dostępne kolory: żółty, pomarańczowy, biały, 

niebieski oraz czerwony.

Pachołki treningowe  
bez otworów 23 cm
kod: 100029

 � Niezbędne przy wyznaczaniu pola ćwiczeń i gier  
z mniejszą ilością zawodników.

 � Poręczne, przenośne
 � Wysokość - 23 cm.
 � Sprzedaż na sztuki.
 � Dostępne kolory: biały, żółty, pomarańczowy, 

niebieski.
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Pachołki treningowe PRO 23 cm
kod: 100259

 � Profesjonalne pachołki treningowe są 
niezbędnym elementem w przygotowaniach do 
zawodów każdego zawodnika.

 � W odróżnieniu od wersji podstawowej mają 
szerszą podstawę i inny kształt co sprawia, że są 
bardziej stabilne na wietrze.

 � Najczęściej służą one do wyznaczania obszaru 
boiska lub placu do poszczególnych ćwiczeń. 

 � Dzięki odpowiednim otworom, możliwe jest 
stworzenie przeszkód za pomocą lasek 
treningowych.

 � Do wyboru kolory: żółty, pomarańczowy, 
niebieski.

Pachołki wysokie z dziurami 38 cm
kod: 100056

 � Niezbędne przy wyznaczaniu pola ćwiczeń i gier 
z mniejszą ilością zawodników.

 � Poręczne, przenośne.
 � Wysokość 38 cm.
 � Posiada boczne otwory i otwór od góry. Może 

posłużyć jako podstawka pod tyczkę.
 � Dostępne w trzech kolorach: żółty, czerwony, 

niebieski.
 � Możliwość łączenia z laskami dostępnymi na 

naszej stronie o długości 1 m lub 1,6 m (średnica 
25 mm).

Komplet koordynacyjny
kod: 100026

 � Niezbędny do prowadzenia treningu 
koordynacyjnego.

 � W zestawie:
 - 10 stożków 38 cm,
 - 5 belek do połączenia stożków - 1 m,
 - 3 pozycje wysokości.

 � Wysokość stożka 38 cm.
 � 3 poziomy wysokości: 11 cm, 22 cm lub 33 cm.

Chińczyki - Wysepki
kod: 100120

 � Wysokość stożka - 15 cm.
 � Możliwość ustawienia laski treningowej na 3 

wysokościach: 5 cm, 10 cm oraz 15 cm.
 � Dostępne kolory: żółty, pomarańczowy, niebieski, 

czerwony.
 � Laski 1 m oraz 1,6 m z naszego katalogu 

pasują do zastosowania razem z chińczykami 
Yakimasport.
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Laski treningowe o długości 1 m oraz 1,6 m, 
średnica 25 mm
laska 1 m kod: 100075
laska 1,6 m kod: 100076

 � Dostępne w trzech kolorach: żółty, czerwony, 
niebieski.

Złączka do lasek
kod: 100119

 � Umożliwia łączenie lasek o średnicy 25 mm  
i tworzenie przeszkód.

Końcówka do laski ze sprężyną
kod: 100143

 � Umożliwia wbicie laski 1 m lub 1,6 m w podłoże
 � Pasuje do lasek o średnicy 25 mm.
 � Długość całkowita: 27,5 cm.
 � Długość szpikulca: 10,5 cm.

Torba na tyczki / laski treningowe
torba na laski 1 m kod: 100090
torba na laski 1,6 m kod: 100091

 � Praktyczna torba na magazynowanie  
i przenoszenie sprzętu treningowego.

 � Torba pomieści laski treningowe oraz inny sprzęt 
sportowy.

 � Dostępne różne długości toreb.
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Podstawka pod laski treningowe
kod: 100059

 � Podstawka wykonana z bardzo dobrej jakości 
gumy. Jest wytrzymała i posiada odpowiednią 
wagę, aby laski nie przewracały się na wietrze.

 � Idealna do zastosowania na Orlikch lub halach 
sportowych.

 � Podstawka pasuje do lasek 1 m oraz 1,6 m 
dostępnych na naszej stronie.

Podstawka pod laski  
treningowe trzykierunkowa
kod: 100162

 � Podstawka wykonana z bardzo dobrej jakości 
gumy. Jest wytrzymała i posiada odpowiednią 
wagę, aby laski nie przewracały się na wietrze.

 � Idealna do zastosowania na Orlikach lub halach 
sportowych.

 � Trzy dziury pozwalają ustawić laskę pod kątem 
lub w pionie.

Trening koordynacyjny
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Koła koordynacyjne - zestaw 12 szt. 
+ torba
kod: 100055

 � Koła koordynacyjne 50 cm - zestaw z torbą.
 � Koła służą do treningu szybkości i koordynacji.
 � Średnica koła 50 cm.
 � W skład zestawu wchodzi 12 kół (po 6 szt.  

w kolorze żółtym i czerwonym) + torba.

Koła koordynacyjne / płotki zestaw wielofunkcyjny
kod: 100181

 � Koordynacyjne koła to nieoceniona pomoc  
w codziennych treningach. Jeżeli dbasz o swoją 
ogólną kondycję i chętnie wykonujesz ćwiczenia 
poprawiające szybkość i precyzję, to na pewno 
szukasz też możliwości urozmaicenia swojego 
planu treningowego.

 � Koła koordynacyjne to idealne rozwiązanie dla 
zawodowców i amatorów. Idealnie nadają się do 
różnych dyscyplin sportowych.

 � Z każdego koła możemy w łatwy sposób zrobić 
płotek koordynacyjny o wysokości max. 30 cm.

 � Zestaw oferuje funkcjonalność 2 produktów - kół 
koordynacyjnych oraz płotków koordynacyjnych.

 � W skład zestawu wchodzi 6 kół / płotków  
+ praktyczna torba do przenoszenia  
i magazynowania.
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 � Używane przez kluby jako część wyposażenia 
treningowego, wykorzystywanego do poprawy 
pracy kolan, koordynacji ruchowej, poprawy 
szybkości i przyspieszenia.

 � Dostępne wysokości: 15 cm, 30 cm, oraz 45 cm.
 � Wykonane z trwałego plastiku.

Trening koordynacyjny

Płotki koordynacyjne
kod:
15 cm - 100002
30 cm - 100084
45  cm - 100085

Płotki koordynacyjne 
elastyczne
kod: 
15 cm - 100174
23 cm - 100175
30 cm - 100176

 � Używane przez kluby jako część wyposażenia 
treningowego, wykorzystywanego do poprawy 
koordynacji ruchowej, poprawy szybkości  
i przyspieszenia.

 � Wykonane z elastycznej gumy, która po 
nadepnięciu przez ćwiczącego zawodnika ugina 
się i wraca do pozycji pierwotnej.
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 � Możliwość dowolnego ustawienia wysokości 
płotka w przedziale 38 cm - 5 cm.

Płotki składane z regulowaną 
wysokością
kod: 100050

 � Lekki, aluminiowy płotek do ćwiczenia skoku  
i koordynacji ruchowej. Płotki są 
samowstające po ich przewróceniu.  
Posiadają regulowaną wysokość; zakres od 
70 do 106 cm.

 � Zrobione z aluminium.
 � Możliwe wysokości: 70/76/84/91/100/106 cm.
 � Waga płotka: 2,6 kg.

Płotki koordynacyjne 
samowstające  
70 - 106 cm
kod: 100164

 � Możliwość dowolnej regulacji 
wysokości tyczki poprzecznej. Przedział 
od 20 cm do 170 cm.

 � Cała konstrukcja jest bardzo stabilna 
i nie przewraca się nawet podczas 
silnego wiatru.

Płotek z regulowaną wysokością  
- zestaw laska + podstawka
kod: 100092

Płotki koordynacyjne  
samowstające 20, 30, 40 cm
kod:
20 cm - 100177
30 cm - 100178
40 cm - 100179

 � Po przewróceniu 
samoczynnie powracają  
do pozycji pionowej.

 � Dostępne różne 
wysokości.
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 � Wiele klubów wykorzystuje drabinkę do 
budowania szybkości oraz zwinności  
w nowoczesnym treningu. 

 � Ćwiczenia z drabinką kształtują również 
przyspieszenie, balans ciała i koordynację 
ruchową zawodników.

 � W ofercie posiadamy długości 4 m, 6 m oraz 8 m.
 � Drabinki mają możliwość łączenia kilku sztuk  

w jedną całość.
 � Wykonane są z trwałego materiału.
 � Każda drabinka zawiera praktyczną torbę  

do przenoszenia i magazynowania.

Drabinki koordynacyjne
kod:
4 m - 100003
6 m - 100067
8 m - 100068

 � Drabinka potrójna o długości 6 m. W zestawie 
torba do przenoszenia i magazynowiania drabinki.

Drabinka koordynacyjna 
trójwymiarowa - 6 m
kod: 100102

 � Składana drabinka z możliwością podwyższenia 
szczebli, dzięki czemu może być wykorzystana 
jako drabinka lub płotki.

 � W zestawie z poręczną torbą, ułatwiającą 
przenoszenie i magazynowanie.

 � Wykonana z trwałego plastiku.
 � Dostępne różne długości drabinki.

Drabinka koordynacyjna  
podwyższana elastyczna
kod: 
6 szczebli - 100216
10 szczebli - 100270
12 szczebli - 100271

Trening koordynacyjny
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Tyczka slalomowa wys. 175 cm
kod: 100001

 � Tyczki slalomowe są używane przez trenerów do 
różnego rodzaju treningu.

 � Można je wykorzystać jako oznaczenie granic 
boiska, wyznaczenie trasy slalomu, oznaczenie 
bramek, itp.

 � Mocny metalowy szpic u podstawy pozwala wbić 
tyczkę w naturalną murawę pod różnym kątem.

 � Dostępne kolory: żółty i niebieski.

Tyczka łukowa
kod: 100041

 � Wymiary tyczki łukowej: szerokość: 53 cm, 
wysokość: 63 cm (po wbiciu w podłoże: 53 cm).

Tyczka łukowa na halę
kod: 100169-100059

 � Idealna na halę lub boisko typu Orlik gdzie  
nie ma możliwości wbicia zwykłej tyczki łukowej 
ze szpikulcem. 

 � Wymiary tyczki łukowej: szerokość - 51 cm, 
wysokość - 49 cm (55 cm z podstawką).

 � W zestawie z 2 gumowymi podstawkami.

Torba na sprzęt treningowy
kod: 100126

 � Bardzo pojemna, praktyczna torba na 
magazynowanie i przenoszenie sprzętu 
treningowego.

 � Torba pomieści tyczki łukowe, płotki treningowe  
i wiele innego sprzętu sportowego.

 � Zapinana na zamek, torba z dwoma uchwytami 
ułatwiającymi przenoszenie.

 � Wymiary: 65x70x23 cm.

Trening koordynacyjny
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Rzepy
kod: 100121

 � Praktyczne rzepy do magazynowania 
i przenoszenia płotków, lasek i tyczek 
treningowych.

Podstawka wielofunkcyjna 
pod koło, laskę
kod: 100118

 � Stabilna podstawa pod koła koordynacyjne oraz 
laski treningowe o długości 1 m lub 1,6 m.

 � Idealna na murawę sztuczną oraz halę.

Piłka nożna szkoleniowa Skill Ball
kod: 100038

 � Piłka Skill Ball to nic innego jak system szkolenia 
przede wszystkim techniki, koordynacji  
i zwrotności, dzięki ćwiczeniu z piłką zaczepioną 
na specjalnym pasie.                            

 � Ćwiczenia z piłka Skill Ball pozwalają uzyskiwać  
o wiele większą efektywność zajęć treningowych, 
co oznacza oszczędność czasu traconego 
zwykle na bieganie za piłką po nieudanym 
zagraniu.

 � Dzięki treningom z Skill Ball, zawodnicy mogą 
trenować przyjęcie piłki różnymi częściami ciała, 
ćwiczą wyczucie czasu, koordynację i zwrotność.

 � Można stosować wszędzie: na boisku, w szkole, 
przed domem, w hali, na wakacjach. Jest mała, 
poręczna i pozwala z dnia na dzień doskonalić 
technikę. 

 � Wskazana jest do stosowania głównie dzieciom 
i młodzieży,  ze względu na to, że na tym etapie 
rozwoju  możliwości kształtowania  techniki  
zawodnika są największe.

 � Dzięki regulacji długości sznurka można trenować 
żonglowanie piłką oraz strzały.                    

 � W zestawie piłka rozm. 4 350 g.

Guma do treningu strzałów, Skill Ball (model II)
kod: 100191

 � Służy do szkolenia techniki, koordynacji 
i zwrotności, dzięki ćwiczeniu z piłką zaczepioną 
na specjalnym pasie. 

 � Pozwalaja uzyskiwać o wiele większą 
efektywność zajęć treningowych, co oznacza 
oszczędność czasu traconego zwykle na 
bieganie za piłką po nieudanym zagraniu.

 � Zawodnicy mogą trenować wykonywanie 
strzałów, przyjęcie piłki różnymi częściami ciała, 
ćwiczą wyczucie czasu, koordynację i zwrotność.

 � Do gumy można doczepić dowolną piłkę.
 � Zestaw nie zawiera piłki.



Trening siłowy 
i fitness
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Taśma do treningu szybkościowego
kod: 100005

Taśma do treningu 
szybkościowego na 
uwolnienie
kod: 100180

 � Taśma zapewnia doskonały trening szybkości i siły 
zawodnika.

 � Wykonana jest z trwałego materiału i posiada 
dodatkowe wzmocnienia na szwach dzięki 
czemu może być używana przez bardzo silnych 
zawodników.

 � Jest mocowana na plecach zawodnika ćwiczącego, 
co nie powoduje obciążenia kręgosłupa.

 � Długość taśmy: 2,7 m.

 � Taśma zapewnia doskonały trening szybkości i siły 
zawodnika. 

 � Wykonana jest z trwałego materiału i posiada 
dodatkowe wzmocnienia na szwach dzięki czemu 
może być używana przez bardzo silnych zawodników. 

 � Jest mocowana na plecach zawodnika ćwiczącego, 
co nie powoduje obciążenia kręgosłupa.

 � Dodatkowo posiada funkcję szybkiego “wypięcia” 
zawodnika z taśmy. Dzięki temu trener ma do 
dyspozycji więcej możliwości treningu.

 � Długość taśmy: 2,7 m.

Trening siłowy i fitness

Guma do treningu 
szybkościowego
kod: 100053

 � Guma zapewnia doskonały trening szybkości i siły 
zawodnika.

 � Wykonana jest z trwałego materiału i posiada 
dodatkowe zabezpieczenie gumy kaftanem, który 
zabezpiecza przed ewentualną kontuzją.

 � Długość gumy: 3 m. Rozciągnięcie maksymalne: 7 m.
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Guma do treningu szybkościowego model II
kod: 100170

 � Nowoczesne narzędzie treningowe do optymalizacji 
treningu przyspieszenia oraz szybkości. 

 � Obaj ćwiczący zawodnicy zakładają pasy. Pierwszy 
zawodnik zaczyna bieg sprintem do przodu a drugi 
pozostaje z tyłu i tworzy opór dla ćwiczącego.

 � Jedną część pasa możemy zamiast do zawodnika 
założyć za słupek od bramki lub płot, co umożliwi 
trening w pojedynkę. 

 � Guma może być używana w różnych dyscyplinach 
sportowych.

 � Długość gumy: 3 m. Maksymalne rozciągnięcie: 7 m.

Guma do treningu  
bramkarzy
kod: 100171

 � Guma do treningu bramkarzy. Solidne klamry 
łączymy do obu słupków bramki.

 � Optymalizuje trening bramkarski.



26

Sanki do treningu 
siłowego - 9 kg
kod: 100004

Spadochron treningowy
kod: 
spadochron pojedynczy - 100040  
spadochron podwójny - 100213

 � Sanki zapewniają doskonały trening siły i szybkości 
zawodnika. Sanki wykonane są ze stali. Są 
ocynkowane i pomalowane.

 � Odporne na warunki atmosferyczne. Stworzone 
do nakładania na nie ciężarów odpowiednich do 
charakterystyki treningu.

 � Posiadają 2 możliwości ćwiczeń: można je ciągnąć 
jak i pchać.

 � W zestawie sanki, szelki oraz uprząż dla zawodnika. 
 � Waga samych sanek: 9 kg.

 � Spadochron  to przyrząd do treningu 
szybkościowego przy wykorzystaniu oporu 
powietrza. 

 � Mocujemy na tułowiu zawodnika pas na którego 
końcu zamontowany jest spadochron.

 � W czasie biegu spadochron otwierając  się stawia 
opór powietrza który zmusza osobę trenującą  do 
większego wysiłku przez co  poprawiamy kondycję 
zawodnika.

 � Model Yakimasport składa się z dwóch 
spadochronów co powoduje znacznie większy opór.

Trening siłowy i fitness
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Guma do treningu plyometrycznego
kod: 100048

 � Podnosi wydajność wyskoku i szybkości.
 � Doskonała do treningu plyometrycznego.
 � Można łączyć z pozostałymi gumami.
 � Zawiera gumę oporową i dwa łączenia na kostki 

trenującego.
 � Doskonała do różnych dyscyplin sportowych.

Guma do treningu lateral resistor
kod: 100033

 � Gumy do treningu to nowoczesny sprzęt do treningu 
mięśni przywodzicieli. 

 � Pomagają w pracy nad szybkim pierwszym krokiem 
i startem. Idealnie nadają się do różnych dyscyplin, 
jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, rugby czy 
bieganie. 

 � Poprzez dołączenie drugiego zapięcia do ogrodzenia 
lub bramki można zwiększyć ilość zastosowań gumy 
do treningu. 

 � Sprzęt ten używany jest zarówno przez amatorów, 
jak i profesjonalistów. Stanowi również ciekawe 
urozmaicenie codziennych ćwiczeń. 

 � Pozwala zwiększyć siłę nóg oraz poprawić kondycję.
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Guma do treningu 
siły dynamicznej
kod: 100049

 � Pomaga w budowaniu siły dynamicznej.
 � Wyjście do piłki, pierwsze kroki.
 � Ćwiczenie z oporem. Zawodnik oraz 2 osoby 

trzymające za uchwyty na zakończeniu gum.
 � Doskonała do treningu plyometrycznego.
 � Łatwa w użyciu.
 � Do wykorzystania na boisku jak i w hali.
 � Zawiera gumę oporową oraz pas biodrowy.
 � Doskonała do różnych dyscyplin sportowych.

Guma do treningu 
siłowego typu Pająk
kod: 100172

 � Zwiększa siłę i przyspieszenie poprzez opór 
zawodnika na ręce i nogi jednocześnie.

 � 4 częściowa guma zaprojektowana w sposób, który 
dostarcza stałe obciążenie przez cały, pełny ruch 
zawodnika.

 � Każdy zestaw składa się z 4 regulowanych pasów na 
ręce i nogi. Umożliwia to dostosowanie zarówno dla 
dorosłych zawodników jak i młodzieży.

 � Guma dostarcza opór 18 kg.
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Guma POWER BAND  
do ćwiczeń z oporem
Kolor czerwony - opór 12-17 kg
kod: 
niebieska (największy opór) - 100275
czerwona: - 100158
żółta kod -100274

 � Gumy do ćwiczeń o różnej sile oporu.
 � Gumy Yakimasport to wyrób o dużej elastyczności, 

stosowany w ćwiczeniach oporowych.
 � Ich wysoka jakość wykonania oraz trwałość, 

gwarantują długą żywotność i bezpieczeństwo  
w czasie ich użytkowania.

 � Guma treningowa jest odpowiednia do wykonywania 
ćwiczeń ogólnorozwojowych i rehabilitacyjnych, 
może być stosowana jako uzupełnienie do treningu 
aerobowego.

 � Guma jest niewielkich rozmiarów co sprawia, że 
łatwo można ją przechowywać oraz zabierać ze 
sobą na ćwiczenia w terenie.

 � Do wykonywania ćwiczeń z gumą Power Band 
wystarczy niewielka ilość przestrzeni co sprawia,  
iż z powodzeniem można ćwiczyć w domu.

 � Wymiary: długość - 208 cm, szerokość - 21 mm, 
grubość - 2,5 mm.

Pasy treningowe 
CROSSFIT 
kod: 100193

 � Przyrząd do ćwiczeń z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała. Prosty i 
skuteczny trening dla całego ciała z 
niesamowitą liczbą ćwiczeń.

 � Wytrzymałe, metalowe klamry pozwalają 
na łatwe dostosowanie długości pasów 
do twojego wzrostu.

 � Uchwyty na ręce i nogi pokryto miękką 
pianką.

 � Pas umożliwiający zawieszenie w 
dowolnym miejscu.

 � Worek do przenoszenia zestawu.
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Gumy Fitness
kod: 
żółta - 100247
czerwona - 100248
niebieska - 100249
zielona - 100250

 � Guma fitness jest to wszechstronne narzędzie 
treningowe, które może być stosowane w celu 
zwiększenia wytrzymałości i stabilności w górnej  
i dolnej części ciała. 

 � Jest idealna do ćwiczeń ruchowych.
 � W ofercie dostępne różne opory gum. Dla juniorów 

oraz seniorów.

Trening siłowy i fitness
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Pasy do treningu 
piłkarskiego 1 na 1
kod: 100007

 � Wspaniałe narzędzie treningowe do doskonalenia 
krycia i trzymania odpowiedniego dystansu między 
zawodnikami.

 � Dwa pasy połączone rzepami o długości 1,5 m. 
 � Podczas oddalenia zawodników pasy rozczepiają 

się przez co  zmuszają zawodników do jeszcze 
mocniejszej pracy na treningu aby trzymać 
odpowiednie odległości między sobą.

 � Doskonale poprawiają czas reakcji.

Dysk pompowany  
z masażem 33 cm
kod: 100071

 � Dysk pompowany  pobudza naturalną energię 
poszczególnych części ciała poprzez akupresurę 
(nacisk) na receptory w nich się znajdujące.

Specyfikacja: 
 � Powierzchnia pokryta masującymi wypustkami.
 � Średnica: 33 cm.
 � Maksymalna waga użytkownika: 150 kg.

Mata do ćwiczeń 
gimnastycznych
kod: 100210

 � Wymiar: 173 cm x 61 cm x 0,5 cm.
 � Materiał: polietylen.
 � Kolor: zielony.

Piłka gimnastyczna niebieska 52 cm
kod: 100047

 � Piłka gimnastyczna nadaje się do ćwiczeń w dowolnym miejscu i jest 
polecana dla każdego.

 � Idealna do użytku domowego i rehabilitacji.
 � Pozytywnie wpływa na sylwetkę i kondycję fizyczną.
 � W zestawie znajduje się pompka.

Trening siłowy i fitness
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Platforma balansowa
kod: 100035

 � Platforma balansowa. Prosty, ale niezwykle 
skuteczny sprzęt rehabilitacyjny.

 � Do rehabilitacji po kontuzjach oraz poprawy balansu  
i wzmocnienia mięśni.

Skakanka sportowa
kod: 100052

 � Skoki na skakance mogą być cennym elementem 
każdego treningu.

BOSU ball Trainer PRO
kod: 100128

 � BOSU Ball Trainer to zestaw przygotowany do użytku 
profesjonalnego.

 � BOSU to symulator ruchów charakterystycznych dla 
różnych dyscyplin sportu. Nazwa Bosu pochodzi 
od angielskiego akronimu „both sides up” czyli 
dwoma stronami do góry. BOSU jest faktycznie 
dwustronnym przyrządem stanowiącym unikalne 
połączenie piłki i stepu. Wypukła strona urządzenia 
stanowi rodzaj pneumatycznej kopuły pracującej 
(uginającej się) przy każdym ruchu ćwiczącego, 
druga płaska strona jest sztywną platformą.

 � Przyrząd posiada dwie ukryte w zagłębieniach 
rączki, które ułatwiają swobodne odwracanie z jednej 
strony na drugą.

 � Średnica platformy wynosi około 60 cm.
 � Podstawowym elementem jest trening równowagi,  

a BOSU daje w tym zakresie ogromne możliwości.
 � Nadaje się zarówno do ćwiczeń statycznych,  

jak i dynamicznych oraz takich, które poprawiają 
balans ciała.

 � Ma również duży wpływ na stabilizację tułowia. 
Można ćwiczyć na jednym, dwóch lub kilku 
urządzeniach jednocześnie, wchodząc, schodząc, 
skacząc, klęcząc.

 � To wszystko w dowolnym tempie, w rozmaitych 
pozycjach, zawsze ciekawie i co najważniejsze — 
bezpiecznie.

Trening siłowy i fitness
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Wałek do masażu 
wyżłobiony
kod: 100130
Długość: 45 cm
Średnica: 15 cm
Materiał: Wysokiej Gęstości EVA Foam

kod: 100212
Długość: 32 cm
Średnica: 14 cm

 � Zastosowanie: aktywacja mięśniowo-powięziowa / 
PRZED TRENINGIEM

 � Wyżłobiona powierzchnia  służy do pobudzenia 
tkanek mięśniowo-powięziowych poprzez uzyskanie 
naturalnego efektu wibracji. Automasaż  
z wykorzystaniem wałka stymuluje wzrost krążenia krwi, 
przepływu limfy i odpływu toksyn. 

 � Przygotowuje i rozgrzewa duże grupy mięśniowe do 
wysiłku fizycznego.

 � Z wykorzystaniem wałka uzyskasz efekt silnego 
przekrwienia w celu zwiększenia procesów gojenia się 
tkanki.

 � Rekomendowany dla osób aktywnych fizycznie, jako 
uzupełnienie rozgrzewki przed treningowej, jak również 
osób mniej aktywnych fizycznie pragnących uzyskać 
efekt odżywienia tkanek i przyspieszenia odprowadzenia 
złogów metabolicznych i substancji przemiany materii.

Rollery 
Yakimasport 
płaskie
kod: 100129
Długość: 45 cm
Średnica: 15 cm
Materiał: Wysokiej Gęstości 
EVA Foam

kod: 100211
Długość: 30 cm
Średnica: 15 cm

 � Zastosowanie: rozluźnianie mięśniowo-powięziowe / 
PO TRENINGU.

 � Jego gładka powierzchnia służy do kompleksowej 
regeneracji i rozluźniania mięśniowo-powięziowego 
całego ciała.

 � Z wykorzystaniem wałka uzyskasz efekt zmniejszenia 
bolesności i napięcia mięśniowego.

 � Systematyczne korzystanie wpływa na zwiększenie 
nawodnienia i elastyczności mięśni wraz z 
otaczającymi je tkankami powięziowymi.

 � Automasaż to skuteczna forma prewencji przed 
kontuzjami, a także uzupełnienie terapii w celu 
przyspieszenia powrotu do zdrowia i aktywności 
fizycznej.

 � Z niewielkim wysiłkiem osiągniesz wzrost mobilności, 
poprawę postawy oraz ogólne polepszenie 
samopoczucia. 

Trening siłowy i fitness
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DUOBALL kule 
do masażu Ø 8 cm
kod: 100209

 � Zastosowanie: masaż mięśni prostowników.
 � Duoball to podwójne piłki zaprojektowane do precyzyjnego 

rozluźniania mięśni i powięzi wzdłuż kręgosłupa.
 � Dzięki swojemu wyjątkowemu kształtowi gwarantuje głęboki 

masaż mięśni prostowników zapewniając odciążenie wyrostów 
kolczystych kręgosłupa (kręgów).

 � Odpowiedni do ucisku punktów spustowych mięśni wzdłuż 
kręgosłupa oraz jego mobilizacji. Rekomendowany dla osób z 
silnymi bólami kręgosłupa i karku, zarówno zmęczeniowymi, jaki 
i przeciążeniowymi. 

 � Odpowiedni dla osób uprawiających sporty siłowe w tym 
również crossfit. 

 � Duoball 8 cm jest polecany do masażu karku oraz odcinka 
piersiowego kręgosłupa (odpowiedni do rozluźniania całego 
kręgosłupa dla osób posiadających wąski rozstaw mięśni 
prostowników, mało rozbudowane mięśniowo plecy oraz osób 
drobnych/szczupłych w szczególności kobiet).

Ball, kula do masażu 
precyzyjnego
kod: 100208

 � Zastosowanie: precyzyjne rozluźnianie mięśniowo-powięziowe. 
 � Piłka do ucisku i precyzyjnego automasażu wybranych partii 

ciała.
 � Rekomendowane, jako wykończenie pracy na klasycznej rolce 

w celu punktowej i dogłębnej relaksacji mięśni i powięzi. 
 � Odpowiednie do niwelowania napięcia punktowego oraz 

mobilizacji bruzd międzymięśniowych.
 � Jest rekomendowana do precyzyjnego rozluźniania pośladków 

(w tym mięśnia gruszkowatego), łydek, ramion, stopy oraz klatki 
piersiowej (u kobiet).

 � Rozmiar: Ø 8 cm. 
 � Do głębokiego i punktowego masażu stóp, nóg, klatki piersiowej 

i innych części ciała.
 � Do użytku na podłodze, ścianie i przy stole.

Piłki lekarskie 
gumowe
3 kg żółta - kod: 100267
4 kg czerwona - kod: 100266
5 kg niebieska - kod: 100265

 � Piłki wykonane z wysokiej jakości gumy, świetnie 
odbijają się od twardego podłoża. 

 � Dobrze układają się w dłoni i nie wypadają z rąk 
podczas ćwiczeń. Dodatkowo można trenować  
z piłkami w każdych warunkach. 

 � Są wytrzymałe i w przeciwieństwie do piłek 
wykonanych ze skóry, nie odkształcają się nawet po 
wielu treningach. 

 � Odporne są również na ścieranie.

Step do aerobiku
kod: 100046

 � Antypoślizgowa powierzchnia.
 � Maksymalne obciążenie: 100 kg.
 � Trzy zakresy regulacji wysokości.
 � Antypoślizgowe gumowe nakładki od spodu stepu.
 � Materiał: tworzywo sztuczne.
 � Wymiary: 78 x 29 x 10/15/20 cm.
 � Waga: 3,8 kg.



Akcesoria



36 Akcesoria

Piłka piankowa (foam ball)
kod: 100136

 � Piłka ze specjalnej grubszej pianki ma rozmiar zbliżony do prawdziwej piłki  
do piłki nożnej w rozmiarze 3. 

 � Jest doskonała do nauki pierwszych ruchów w piłce nożnej. Struktura piłki  
jest miękka co sprawia, że nawet najmłodsze dzieci mogą kopać taką piłkę.

 � Dedykowana dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
 � Piłka wykorzystywana w przedszkolach piłkarskich m.in Legii Warszawa, Cracovii Kraków.

Piłka Laguna rozm. 4 
kod: 
350 g - 100096
290 g - 100097

 � Maszynowo szyta piłka nożna meczowa dla dzieci i młodzieży. Idealna dla szkółek  
piłkarskich jak i do domowego użytku.

 � Wykonana z wysokiej jakości skóry syntetycznej. 
 � Swoją optymalną krągłość piłka zawdzięcza opatentowanej dętce. 
 � Wysoka szczelność piłki to zasługa zastosowania wentyla  

Double-Lock.
 � Dostępna w dwóch wersjach: 350 gram - standardowa waga  

piłki rozm. 4 oraz 290 gram piłka o obniżonej masie  
dla młodszych dzieci 7-10 lat.

Piłka meczowa / treningowa 
rozm. 5
kod: 100095

 � Nowo opracowana piłka nożna z ekskluzywną 
strukturą powierzchni i podwójnie klejonymi łatkami 
(DUAL BONDED) - ręcznie szyta i uszczelniona 
klejem dla zmniejszenia pochłaniania wody.

 � Wewnątrz piłki zastosowano dętkę SR doskonale 
utrzymującą powietrze.

 � Efektem tych działań jest piłka nożna wyróżniająca 
się spośród innych piłek stabilnością, znakomitym 
prowadzeniem i lekkim wyglądem.

 � Piłka pozytywnie przeszła testy FIFA co gwarantuje 
wysoką jakość.

 � Doskonały stosunek jakości do ceny piłki.
 � Zaawansowanie piłki: meczowa.
 � Przeznaczenie piłki: na naturalną / sztuczną trawę.
 � Rozmiar piłki: 5 - seniorska.
 � Waga: 410 - 450 gramów.
 � Rodzaj łączenia łat: szycie.
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Ciśnieniomierz do kontroli ciśnienia 
powietrza podczas pompowania piłek
kod: 100131

 � W komplecie igła i regulator ciśnienia.

Kompresor
kod: 100218

 �  Wymiary: szerokość - 18 cm, wysokość (do końca rączki) 20 cm.
 �  Maksymalne ciśnienie 40 PSI.
 �  Moc 95 W.
 �  Napięcie 220V.
 �  Kompresor z wbudowanym ciśnieniomierzem.
 �  Poręczna rączka do przenoszenia.

Pompka do piłki nożnej z igłą
kod: 100060

 � Uniwersalna pompka marki Yakimasport. Służy do pompowania 
piłek, dysków oraz zabawek. Mały rozmiar sprawia, że jest 
praktyczna w przechowywaniu i przenoszeniu. 

 � Długość: ok. 19,5 cm.
 � Podczas pompowania wydłuża się do ok. 30 cm.
 � Waga: ok. 150 g.
 � Lekka i praktyczna.
 � Wielofunkcyjna.

Znacznik Treningowy  � Dostępne rozmiary: dziecięcy, junior oraz dla dorosłych. 
 � Dostępne kolory: żółty, niebieski, czerwony, pomarańczowy, różowy i biały.

dziecięcy: 100019D 
junior: 100019J
senior: 100019

dziecięcy: 100018D 
junior: 100018J
senior: 100018

dziecięcy: 100020D 
junior: 100020J 
senior: 100020

dziecięcy: 100146D 
junior: 100146J 
senior: 100146

dziecięcy: 100263D 
junior: 100263J 
senior: 100263

dziecięcy: 100197D 
junior: 100197J 
senior: 100197
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Worek na piłki nożne
kod: 100064

 � Wysokiej jakości worek mieści 10-12 piłek rozm. 5 
lub 14-15 w rozmiarze 4.

Siatka na piłki
kod: 100086

 � Możliwość przenoszenia do 12 piłek.
 � W kolorze żółtym.

Gwizdek bezkulkowy
kod: 100061 

Stoper sportowy
kod: 100066

 � Funkcje:
 - 1/100 sekund, 
 - odmierzanie czasu okrążeń, 
 - alarm.

Opaska kapitańska
kod: 100062
opaska Junior: 100192

 � Dostępne różne kolory oraz rozmiary (junior, senior).

Portfel sędziowski, 
przybornik sędziego
kod: 100183

 � Zestaw niezbędny w pracy każdego sędziego.
 � Portfel zapinany na suwak.
 � W komplecie: 

 - kartka żółta oraz czerwona,
 - zestaw małych czystych kartek,
 - zestaw kartek do zapisu sędziego,
 - gwizdek,
 - moneta,
 - długopis,
 - ołówek,
 - gumka,
 - temperówka.

 � Wymiar: 13 x 19 cm.
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Siatka na piłki
kod: 100086

Stoper sportowy
kod: 100066

Opaska kapitańska
kod: 100062
opaska Junior: 100192

Bloki trenera - różne rodzaje
 � Niezbędne do pracy każdego trenera piłkarskiego.
 � Format A4.
 � 50 kartek w bloku.

Chorągiewki sędziowskie  
2 szt.
kod: 100057

 � W skład zestawu wchodzą 2 chorągiewki dla 
sędziego asystenta oraz futerał.

Notes trenera blok A5
kod: 100241

 � Poręczny notes na sprężynkach w formacie A5.
 � Notes zawiera 100 kartek  

z obrazem boiska  
oraz miejscem na analizę.

 � Oprawiony w twardą okładkę.
 � W zestawie z długopisem.

Folder na 
blok trenera
kod: 100240

 � Teczka na blok trenera.
 � Wodoodporny.
 � Format A4.
 � 20 stron (pomieści 40 kartek).
 � W zestawie blok trenera.

kod: 100243 kod: 100242 kod: 100194 kod: 100037kod: 100279
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Blok trenerski FLIPCHART 
70 x 100 cm
kod: 100088

 � 1 blok zawiera 20 kartek.
 � Wymiary: 70 x 100 cm.
 � Klejony w bloku.
 � Idealny w szatni. 
 � Niezbędny do pracy każdego trenera piłkarskiego.

Tablica taktyczna
kod: 100012

 � Niezbędna dla każdego trenera, który chce jasno 
przedstawić założenia taktyczne oraz rozrysować 
formację zespołu przed i w trakcie meczu.

 � W zestawie:
 - dwustronna tablica do planowania strategii,
 - suchościeralny marker przyczepiany na rzep,
 - wymiary: 23 x 40 cm. 

Tablica taktyczna folder 
GOLD
kod: 100253

 � Eleganckie obszycie materiałem skóropodobnym.
 � Niezbędna w pracy każdego trenera.
 � W środku tablica magnetyczna, suchościeralna  

z obrazem całego boiska.
 � W zestawie magnesy oraz mazak.
 � Rozmiar: 20,5 x 27,5 cm.

Tablica taktyczna folder 
SILVER
kod: 100254

 � Folder zapinany za pomocą magnesów.
 � W środku dwie tablice magnetyczne suchościeralne: 

całe boisko oraz połowa boiska.
 � W zestawie magnesy oraz marker.
 � Tablica posiada uchwyt do trzymania.
 � Rozmiar: 24 x 32 cm.

Akcesoria
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Tablica taktyczna folder 
SILVER
kod: 100254

Akcesoria

Tablica taktyczna folder BLUE 
kod: 100255

 � Duża, poręczna tablica zapinana na suwak.
 � W środku miejsce na długopisy, marker, wizytówki lub kartki sędziowskie.
 � W zestawie mały bloczek na notatki oraz zestaw magnesów z długopisem.
 � Z drugiej strony tablica magnetyczna, suchościeralna z obrazem całego 

boiska.
 � Boiska są wymienne i mogą być stosowane do różnych dyscyplin: piłka 

nożna, piłka ręczna / piłka halowa, koszykówka, siatkówka.
 � Wymiary: 25 x 34 cm.

Tablica taktyczna do piłki 
nożnej 30 x 45 z magnesami 
kod: 100155

 � Służy do planowania strategii.
 � Niezbędna dla każdego trenera, który chce jasno przedstawić założenia 

taktyczne oraz rozrysować formację zespołu przed meczem.
 � Łatwa w przenoszeniu i magazynowaniu.
 � W zestawie: marker, komplet magnesów w dwóch kolorach oraz gąbka.
 � Wymiary: 30 x 45 cm.

Tablica taktyczna do piłki 
nożnej 60 x 45 z magnesami
kod: 100074

 � Służy do planowania strategii.
 � Niezbędna dla każdego trenera, który chce jasno 

przedstawić założenia taktyczne oraz rozrysować 
formację zespołu przed meczem.

 � Łatwa w przenoszeniu i magazynowaniu.
 � W zestawie: marker, komplet magnesów  

w dwóch kolorach oraz gąbka.
 � Wymiary: 60 x 45 cm.

Tablica taktyczna do piłki 
nożnej 60 x 45 sładana
kod: 100182

 � Tablica składana.
 � Służy do planowania strategii.
 � Niezbędna dla każdego trenera, który chce jasno 

przedstawić założenia taktyczne oraz rozrysować 
formację zespołu przed meczem.

 � Łatwa w przenoszeniu i magazynowaniu.
 � W zestawie: marker, komplet magnesów w 

dwóch kolorach oraz gąbka.
 � Wymiary: 60 cm x 45 cm.
 � istnieje możliwość dokupienia torby.
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Tablica folia taktyczna  
do piłki nożnej
kod: 100219

 � Na rolce znajduje się 25 arkuszy 
(każdy 60 x 80 cm), które można łatwo 
rozdzielić za pomocą perforacji.

 � Folie wielokrotnego użytku - przyklejane 
dzięki ładunkom elektrostatycznym (nie 
zawierają żadnego kleju).

 � Suchościeralne.
 � Możliwość przyklejenia do różnych 

powierzchni bez pozostawienia śladów 
- do ściany, szafy, okna.

Apteczka sportowa
kod: 100016

 � Wymiary: długość - 37 cm, szerokość - 15 cm, 
wysokość - 28 cm.

 � Umożliwia dostosowanie wnętrza do własnych 
potrzeb, poprzez ruchome ścianki.

 � Rozmiar: 31 x 21 x 12 cm.

Apteczka z wyposażeniem
kod: 100238 

Akcesoria

Tablica taktyczna do piłki 
nożnej 60 x 90
kod: 100014

 � Tablica do powieszenia na ścianie w 
szatni oraz do przenoszenia. Służy do 
planowania taktyki meczowej.

 � Niezbędna dla każdego trenera, który 
chce jasno przedstawić założenia 
taktyczne oraz rozrysować formację 
zespołu przed meczem. 

 � W zestawie: marker, komplet magnesów 
w dwóch kolorach oraz gąbka.

 � Wymiary: 90 x 60 cm.
 � Możliwość powieszczenia tablicy 

pionowo oraz poziomo.
 � istnieje możliwość dokupienia torby.
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Ice pack, sztuczny lód
kod: 100058

 � Suchy lód to kompres dający doskonały efekt chłodzenia. Stosowany przy 
urazach kostno-mięśniowych. 

 � Zimny okład prawie w natychmiastowy sposób łagodzi ból i opuchliznę. 
 � Prosta obsługa wymaga tylko energicznego ściśnięcia opakowania.

 � Bandaż chłodzący pomaga zmniejszyć czas 
regeneracji, łącząc zarówno chłodzenie i proces 
kompresji w jednym. 

 � Bandaż został stworzony z elastycznego 
materiału, który po kontakcie ze skórą, chłodzi. 

 � Wymiary: 7,5 x 350 cm.
 � Materiał: bawełna, elastan, poliester.

Zimny bandaż
kod: 100236

Zastosowanie:
 � stłuczenia,
 � skręcenia,
 � zwichnięcia.

Zalety:
 � łagodzi ból i obrzęki,
 � usztywnia miejsce,
 � chłodzi miejsce.

Przenośny zestaw bidonów
kod: 100122

 � W cenę zestawu wchodzi 6 bidonów + składany 
koszyk.

 � Pojemność bidonu: 700 ml.

Worek sportowy
kod: 100065

 � Praktyczny worek na buty i strój sportowy.
 � Objętość: 9 litrów.
 � Wymiary: 36 x 44 cm.

Akcesoria
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Torba sportowa JUNIOR  
na sprzęt zawodnika
kod: 100226

 � Wymiary torby (długość / szerokość / wysokość):  
45 x 30 x 41 cm. 

 � Główna część torby zapinana na suwak, solidnie 
szyta, wykonana z Poliestru 600d.

 � 2 boczne kieszenie.
 � Dolna komora na buty oddzielona suwakiem.
 � Odpinany, regulowany pasek na ramię.
 � Kolor czarny.
 � Torba bez problemu pomieści wszystkie, niezbędne 

rzeczy do treningu.

Torba sportowa na 
kółkach, torba na sprzęt 
zawodnika 
kod: 100206

 � Duża torba o pojemności 121 litrów.
 � Wykonana z wytrzymałego nylonu.
 � Posiada zestaw kółek oraz wysuwaną rączkę, dzięki 

czemu jest łatwa w przenoszeniu.
 � Dodatkowo posiada pasek do noszenia na barku.
 � Rozmiary: 88 x 35 x 35 cm.

Pasy T-PRO
kod: 100173

 � Pasy T-PRO dla zawodników w linii. 
 � Pasy utrzymują formację w poprawnym ustawieniu. 
 � Jeśli tylko zawodnik się źle przesunie to od razu 

odczuje pociągnięcie pasa. 
 � Pasy pomagają tworzyć innowacyjny trening 

praktyczny na boisku dla całej 4-osobowej formacji. 

Akcesoria
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Bramki pop up przenośne składane 1,2 m x 0,8 m
kod: 100025

Obciążniki do bramek 
przenośnych
kod: 100144

W zestawie: 
 � Dwie bramki składane.
 � Praktyczna torba do przenoszenia dwóch 

bramek.

Wymiary bramek: 
 � Szerokość: 1,2 m.
 � Wysokość: 0,8 m.

 � Obciążniki przeznaczone są do stabilizacji 
bramek w trakcie ich użytkowania na halach 
sportowych i sztucznej nawierzchni, gdzie nie 
ma możliwości używania szpilek.

 � Podczepione do słupków zapobiegają 
przesuwaniu się bramek.

 � Każdy worek wyposażony jest dodatkowo  
w specjalny foliowy zasobnik.

Bramki, siatki i wyposażenie boisk

 � Bardzo stablina brameczka 
dla dzieci. Nie przesuwa się 
na wietrze oraz przy strzałach 
dzięki solidnej ramie dolnej oraz 
obciążnikach, które można 
napełnić piaskiem bądź butelkami 
z wodą.

 � Szybki i łatwy montaż i demontaż 
bramki.

 � W komplecie zestaw mocujący 
bramkę zarówno do podłoża 
naturalnego jak i nawierzchni 
twardych typu Orlik lub hala.

 � W komplecie praktyczna torba 
do transportu i magazynowania 
bramek.

Brameczka składana przenośna z serii UNI  
1,2 m x 0,8 m
kod: 100154
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Bramka składana 
przenośna typu UNI 
1,8 m x 1,22 m
kod: 100260

 � Bardzo stablina brameczka dla dzieci. Nie przesuwa się na wietrze oraz 
przy strzałach dzięki solidnej ramie dolnej oraz obciążnikach, które można 
napełnić piaskiem bądź butelkami z wodą.

 � Szybki i łatwy montaż i demontaż bramki.
 � W komplecie zestaw mocujący bramkę zarówno do podłoża naturalnego  

jak i nawierzchni twardych typu Orlik lub hala.
 � W komplecie praktyczna torba do transportu i magazynowania bramek.

Bramki, siatki i wyposażenie boisk

 � Przenośna bramka do piłki nożnej Yakimasport o rozmiarze 3 m x 1,55 m 
doskonale nadaje się do szkółek piłkarskich i klubów. 

 � Spełnia wymogi PZPN do rozgrywania meczów kategorii wiekowej Żaki.
 � Zaletą bramki jest jej mobilność i stabilność nawet przy najmocniejszych 

strzałach. 
 � Może być rozłożona na każdej nawierzchni (trawa, Orlik, tartan, parkiet).  
 � Rozkłada się ją i składa w niecałe 2 minuty. 
 � Bramka wyposażona jest w wygodną torbę, dzięki której można ją w 

łatwy i wygodny sposób przewieść samochodem w dowolne miejsce.
 � Waga: 10.8 kg. 
 � Wymiar pokrowca: 127 x 23 x 15 cm.

Bramka składana z serii UNI 
3 m x 1,55 m
kod: 100152

Zestaw zawiera:
 � elastyczną poliamidową siatkę,
 � ramę podstawy wykonaną ze stali,
 � cztery kompozytowe pręty,
 � dwa śledzie,
 � torbę do transportu.
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Bramki, siatki i wyposażenie boisk

Bramka przenośna mobilna z serii UNI 5 m x 2 m
kod: 100153

 � Mobilna i przenośna bramka o wymiarach 5 m x 2 m. 
Po złożeniu z łatwością zmieści się do samochodu 
osobowego.

 � Bramka bardzo stabilna.
 � Zawiera zestaw mocujący zarówno do podłoża 

naturalnego jak i twardego, hala lub Orlik.
 � W zestawie praktyczna torba do przenoszenia  

i magazynowania bramki.

Bramka MINI Składana
kod: 100252

Wymiary: 
 � Szerokość: 120 cm, wysokość: 80 cm,  

głębokość: 60 cm

 � Stalowe rurki o średnicy 32 mm, kolor biały
 � W zestawie siatka o grubości 3 mm,  

oczka 4,5 x 4,5 cm, kolor czarny.
 � 4 śledzie do zamocowania bramki do podłoża.
 � Bardzo solidna, wytrzymała bramka. 
 � Składany tył bramki - dzięki czemu jest łatwa w 

magazynowaniu i przenoszeniu.
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Bramki, siatki i wyposażenie boisk

Mini Bramki Aluminiowe 
kod: 

1,2 m x 0,8 m - BR0005 

1,8 m x 1,2 m - BR0004 

 � Bardzo solidna bramka treningowa. Nadaje się do 
treningów amatorskich oraz profesjonalnych  
w klubach sportowych, akademiach piłkarskich 
oraz MOSiR-ach. 

 � Wymiary bramki: 0,8 m x 1,2 m, głębokość 80 cm.
 � Kwadratowy profil aluminiowy 80 x 40 mm.
 � Tylne wsparcie siatki profil 30 mm.    
 � Łatwa w przenoszeniu i magazynowaniu - bramka 

składana.
 � Bramka przenośna.
 � Bramka w kolorze srebrnym. 

Bramka 3 m x 1,5 m 
kod: BR0003

 � Bramka spełnia wymogi nowego wymiaru 
rekomendowanego przez Polski Związek Piłki 
Nożnej.

 � Spawana rama bramki o profilu 80 x 80 mm 
wykonana z anodowanego stopu aluminium.

 � W skład kompletu wchodzą aluminiowe składane 
ramiona boczne o średnicy 38 mm, łącznik dolny 
ramion oraz uchwyty mocujące bramkę do podłogi  
i do podłoża na boisku. 

 � Rama i ramiona wyposażone są w zaczepy do 
mocowania siatki. Wymiary bramki w świetle  
3 x 1,5 m, standardowa głębokość bez słupków  
1,5 m, po złożeniu grubość bramki 0,15 m. 

 � Wszystkie elementy bramki są połączone ze sobą 
w sposób umożliwiający łatwą wymianę każdego 
detalu.

 � Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą  
PN-EN 748:2006.

 � Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut 
Sportu.
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Bramka aluminiowa przenośna 3 m x 2 m
kod: BR0002

 � Wymiary bramki: 3,0 x 2,0 m, głębokość 80/100 cm 
(góra/dół).

 � Kwadratowy profil aluminiowy 80 x 80 mm;
 � Bramka mocowana do podłoża za pomocą 

szpilek (naturalna trawa), talerzyków (hale) bądź 
obciążników (sztuczna trawa i beton).

 � Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą 
haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w 
zestawie).

 � Pałąki podtrzymujące siatkę składane.
 � Kolor: biało-czerwony.
 � Zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz 

normą PN-EN 749-2006.
 � Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut 

Sportu.

Bramka aluminiowa przenośna 5 m x 2 m
kod: BR0008

 � Wymiary bramki: 5 x 2 m głębokość 80/150 cm (góra/dół).
 � Owalny profil aluminiowy 100 x 120 mm, wzmocniony.
 � Bramka mocowana do podłoża za pomocą szpilek (naturalna 

trawa), talerzyków (hale) bądź obciążników (sztuczna trawa  
i beton).

 � Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków  
z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie).

 � Pałąki podtrzymujące siatkę składane.
 � Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą  

PN-EN 748-2006.
 � Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.
 � Waga bramki: 51 kg.
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Bramka ligowa  
7,32 m x 2,44 m  
mocowana na stałe  
w tulejach 
kod: BR0007

 � Wymiary bramki: 7,32 m x 2,44 m,  głębokość 2 lub 3 m.
 � Owalny profil aluminiowy 100 x 120 mm, wzmocniony.
 � Słupki bramki i odciągi mocowane w tulejach.
 � Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków  

z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie).
 � Kolor: biały.
 � Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą  

PN-EN 748-2006.
 � Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Bramka przenośna  
7,32 m x 2,44 m 
kod: BR0009

 � Wymiary bramki: 7,32 x 2,44 m, głębokość 80/200 cm (góra/dół).
 � Owalny profil aluminiowy 100 x 120 mm, wzmocniony.
 � Bramka mocowana do podłoża za pomocą szpilek (naturalna trawa), 

talerzyków (hale) bądź obciążników (sztuczna trawa i beton).
 � Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków  

z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie).
 � Kolor: biały.
 � Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748:2006.
 � Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.
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Obciążenie bramki 
przenośnej do piłki 
nożnej
kod: 100080

 � Waga: ~50 kg. 
 � Ocynkowane ogniowo, z kółkiem umożliwiającym 

przetaczanie i uchwytem do prowadzenia.
 � Uchwyty umożliwiają zaczepienie obciążenia do 

podstawy szkieletu bramki. Obciążenie bramki 
zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania 
bramek przestawnych. 

 � Bramka 5 x 2 m - zalecane 3 obciążenia (150 kg). 
 � Bramka 7.32 x 2.44 m - zalecane 4 obciążenia  

(200 kg).

Zestaw kół jezdnych do transportu bramek  
5 m x 2 m oraz 7,32 m x 2,44 m przenośnych
kod: 100204

 � Zestaw zawiera 2 szt. kół, 
które po zamocowaniu do 
słupka pozwalają swobodnie 
przemieszczać po bosiku 
bramki piłkarskie posiadające 
profil słupka 120 x 100.

Bramki piłkarskie
 � W ofercie posiadamy bramki piłarskie  

o rozmiarach od 120 cm x 80 cm  
do 300 cm x 200 cm.
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Siatki na bramki - różne 
rodzaje oraz kolory 
 � Posiadamy siatki na bramki do piłki ręcznej 3 m x 2 m, 

do piłki nożnej typu Orlik 5 m x 2 m  
oraz ligowe 7,32 m x 2,44 m na boiska trawiaste.

 � W ofercie różne grubości i kolory siatek.

Flagi narożnikowe 
profesjonalne uchylne 50 mm
kod: 100165

 � Flagi montowane w tulejach.
 � Na sprężynach.
 � Wysokość flag: 190 cm. Po włożeniu w tuleje flaga 

wystaje ponad poziom boiska 170 cm.

Flagi narożne  
na sprężynach wbijane
kod: 100117

 � Komplet zawiera 4 flagi.
 � Wysokość 170 cm nad poziom murawy.



54 Bramki, siatki i wyposażenie boisk

Tablica wyników typu Orlik 2012
kod: 100069

 � Tablica do montażu na boiskach 
zewnętrznych. 

 � Wymiary: 100 x 75 cm.
 � Doskonale nadaje się na boiska 

treningowe, Orliki oraz hale sportowe.
 � W ofercie znajdują się również inne 

rozmiary i typy tablic.

Szczotka do obuwia  
sportowego
kod: 100023

 � Idealna do postawienia przed 
budynkiem klubowym. Minimalizuje 
wnoszenie błota z butów piłkarskich do 
budynków.

Urządzenie  
do zbierania wody
kod: 100202

 � Urządzenie do zbierania wody z płaskich 
powierzchni np. sportowe powierzchnie takie 
jak poliuretan, trawa sztuczna i naturalna.

 �  Pojemność zbiornika na wodę około 40l.

Wózki do oznaczania linii boiska
kod: 
Wózek na wapno - 100022
Wózek na farbę kod - 100203

 � W ofercie wózki na 
wapno jak i na farbę
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