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Yakimasport je popredným výrobcom futbalových trenažérov. Našim cieľom je poskytnúť 
najmodernejšie vybavenie, ktoré vám umožní vykonávať zaujímavé a rozvíjajúce sa tréningy. 
Yakimasport dbá na to, aby pomôcky rozvíjajúce zručnosti mohli používať deti, mládež aj seniori. Pri 
používaní počas každodenných tréningov na ihrisku môžeme trénovať správnu mobilitu, techniku 
či silu. Nezáleží na tom či ste amatér alebo profesionálny hráč, mali by ste používať špecializované 
športové doplnky. Vďaka nim rýchlo dosiahnete pokrok a postúpite na vyššiu úroveň. Na našich 
trenažéroch trénujú profesionálne a  amatérske futbalové kluby, reprezentácie oblastných futbalových 
asociácií, ako aj mnohé akadémie a futbalové školy. Vďaka nám každý tréning vás dovedie bližšie k 

šampionátu. Pozývame vás, aby ste sa oboznámili s celou našou ponukou.

Dôverujú nám:



Prenosné figuríny  
a odrazové steny
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Nafukovacia figurína JUNIOR
kód: 100163

 � ak chcete zlepšiť presnosť a techniku mali by ste 
používať profesionálnu nafukovaciu figurínu

 � trojrozmerná figurína, ktorá imituje siluetu futbalistu. 
Vďaka tomu sa simulácia viacej podoba reálnemu 
zápasu.

 � môžete ich používať na trávnatých ihriskách, umelých 
trávnikoch ale aj v športových halách. Nie je potrebné 
ich pripevňovať na trávnik vďaka čomu ho nepoškodzuje.

 � na bokoch sú úchyty, vďaka ktorým sa jednoducho 
prenášajú

 � spodná základňa sa napĺňa vodou, vďaka čomu je 
spodná časť ťažká a figurína udržiava vertikálnu polohu, 
pričom pri jej vychýlení sa vráti do pôvodného stavu

 � výška: 175 cm – ideálne pre juniorské futbalové tímy

Prenosné figuríny a odrazové steny

Nafukovacia figurína 
kód: 100039

 � trojrozmerná figurína simulujúca skutočných futbalistov 
 � výška 2,05 metra – zodpovedá výške futbalistu počas výskoku
 � môžete ich používať na trávnatých ihriskách, umelých trávnikoch 

ale aj v športových halách. Nie je potrebné ich pripevňovať na 
trávnik, vďaka čomu ho nepoškodzuje.

 � na bokoch sú úchyty, vďaka ktorým sa jednoducho prenášajú
 � spodná základňa sa napĺňa vodou, vďaka čomu je spodná časť 

ťažká a figurína udržiava vertikálnu polohu pričom pri jej vychýlení 
sa vráti do pôvodného tvaru

 � po naplnení vodou ma figurína hmotnosť 11 kg
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Tréningová figurína ELITE 180 cm
kód: 100098 
vozík pre tréningovú figurínu Elite kód: 100099

 � vyrobená z odolnej a vysoko kvalitnej gumy a plastu. V strede spájaná gumou vďaka čomu sa nelámu, ale ohýbajú - TOP KVALITA
 � odolná proti poškodeniu. Pri trafení loptou sa figurína ohýba, pričom tlmí úder a vracia sa do pôvodnej polohy.
 � možnosť dokúpenia vozíka alebo gumového podstavca, ktorý umožňujú použitie figuríny na umelej tráve alebo v športovej hale

Gumový podstavec
pre figurínu ELITE
kód: 100159

 � podstavec umožňuje postaviť figurínu ELITE na tvrdých
 � povrchoch ako sú umelé trávniky alebo športové haly
 � hmotnosť : 10 kg

Vozík pre 1 figurínu ELITE, 
podstavec nakolieskach
kód: 100223

 � umožňuje ľahké premiestnenie a postavenie figuríny
 � ELITE na tvrdých povrchoch ako sú umele trávniky
 � alebo športové haly
 � je vybavený 4 kolieskami, vďaka čomu je stabilný
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Tréningová figurína na pružine
kód: 100186

 � figurína na podstavci s pružinami. Pri náraze lopty sa ohýba a následne sa vracia do pôvodnej polohy.
 � výška Senior 180 cm.
 � je vyrobená z plastu a je vybavená tkanou vestou

Figurína kovová 
180 cm
kód: 100187

 � figurína je vyrobená z kovu, vďaka čomu je 
veľmi pevná

 � výška 180 cm
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Odrazová stena
kód: 100011

Odrazová stena dvojitá
kód: 100189

 � odrazová stena je zariadenie na tréning brankárov, ale aj ostatných 
hráčov na ihrisku. Dvojitá odrazová stena umožňuje trénovať súčasne až 
2 hráčom.

 � dokonalá pomôcka na technický tréning 
 � umožňuje vám zlepšiť techniku príjmu lopty a správne polohovanie nohy 

počas podania alebo výstrelu
 � pozitívne ovplyvňuje koordináciu a postavenie hráča v momente keď 

prijíma loptu
 � súprava obsahuje aj úchyty na prichytenie steny do trávnika
 � rozmer jednej steny: 110 cm x 110 cm
 � odrazová stena Yakimasport je vybavená pevnou pružnou gumou, ktorá 

drží sieťku a rám s priemerom Ø 32 mm

 � odrazová stena je zariadenie na tréning brankárov, ale aj ostatných 
hráčov na ihrisku

 � dokonalá pomôcka na technický tréning 
 � umožňuje vám zlepšiť techniku príjmu lopty a správne polohovanie nohy 

počas podania alebo výstrelu
 � pozitívne ovplyvňuje koordináciu a postavenie hráča v momente keď 

prijíma loptu
 � možnosť nastavenia uhlu odrazovej steny
 � nastavením sklonu udávate smer návratu lopty
 � rozmer: 110 cm x 110 cm
 � odrazová stena Yakimasport je vybavená pevnou pružnou gumou, ktorá 

drží sieťku a rám s priemerom Ø 30 mm
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Odrazová stena pre trénera brankárov
kód: 100149

 � ručná stena na odrážanie lopty z dvoma úchytmi na držanie v 
rukách, ideálny pre tréning brankárov

 � počas držania steny tréner dokáže jednoducho a rýchlo meniť 
uhol odrazu lopty

 � odrazová stena sa dá rýchlo a ľahko premiestniť na iné miesto
 � odrazová tréningová stena ma rozmer 80 cm x 80 cm
 � hmotnosť 3 kg

Odrazová stena trojitá
kód: 100190

 � odrazová stena je zariadenie na tréning brankárov ale aj 
ostatných hráčov na ihrisku

 � tri odrazové steny, ktoré môžu byť súčasne využívané dávajú 
trénerovi výrazné viac príležitostí na vykonanie tréningu, pri 
ktorých ma vycvičiť a vylepšiťzachovanie sa hráča v rôznych 
situáciách

 � umožňuje vám zlepšiť techniku príjmu lopty a správne 
polohovanie nohy počas podania alebo výstrelu

 � pozitívne ovplyvňuje koordináciu a postavenie hráča v momente 
keď prijíma loptu

 � súprava obsahuje aj úchyty na prichytenie steny do trávnika
 � rozmer jednej steny: 110 cm x 110 cm
 � odrazová stena Yakimasport je vybavená pevnou pružnou     

gumou, ktorá drží sieťku a rám s priemerom Ø 30 mm
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Odrazová stena veľká
kód: 100027

 � odrazová stena veľká je určená pre tréning deti a juniorov
 � ideálna pri výuke strieľania, podávania a prijatia lopty
 � umožňuje vrátenie veľkého množstva striel alebo podaní v krátkom čase, čo ma za následok rýchlejšie zvyšovanie zručností u 

mladých hráčov
 � veľmi odolná pre profesionálny tréning za všetkých poveternostných podmienok
 � možnosť nastavenia uhlu odrazovej steny 
 � veľkosť siete po rozložení : 213 cm x 213 cm

Prenosné figuríny a odrazové steny

Odrazová vlnová stena  
(Soccer Wave)
kód: 100200

 � je to vynikajúca pomôcka pre tréning hráčov. Vlna vytvára 
dynamicky návrat lopty a vytvára ideálne podmienky na 
technický tréning hráča.

 � táto pomôcka je univerzálna. Spĺňa dve funkcie: vracia loptu ku 
hráčovi vrchom alebo spodkom vlny, pri údere lopty do steny.

 � umožňuje vám zlepšiť techniku príjmu lopty a správne 
polohovanie nohy počas podania

 � odrazová vlnová stena Yakimasport je vybavená spevnenými 
gumami, ktoré držia sieťku ,vďaka ktorej je návrat lopty 
dynamický a imituje podanie lopty počas zápasu 
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Nohejbalová sieť
kód: 100015

 � táto sieť je určená predovšetkým na nohejbal. Je to vynikajúca pomôcka na tréning vo forme zábavy.
 � nohejbal rozvíja základne zručnosti ovládanie lopty
 � tréning tohto typu je možný celoročne
 � náš set je určený na prírodný povrch ale aj na umelý trávnik či do športovej haly. Nie je potrebné ho  k povrchu pripevňovať. 
 � výška siete : 75 cm 
 � set obsahuje praktický obal na prenášanie a uskladnenie celej zostavy

Prenosné figuríny a odrazové steny

Odrazová stena malá
kód: 100116

 � umožňuje vám odraziť loptu ku hráčovi,  ktorý cvičí podanie lopty vnútorným úderom chodidla
 � odrazová stena sa môže používať na prírodných povrchoch ,ale aj na umelých trávnikoch či v športových halách 
 � špeciálny systém zabraňuje presúvaniu steny počas odrážania lopty
 � šikovná rukoväť umožňuje jednoduché prenášanie
 � zadná časť je ľahko rozložiteľná a zabalená v dvoch krabiciach
 � vďaka malým rozmerom ju jednoducho preveziete v kufri osobného auta
 � rozmer: 105 cm x 45 cm



Koordinačný
tréning
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Značkovacie méty 
CLASSIC
kód: 100006

 � méty sa používajú na vyznačenie neštandardnej 
veľkosti ihriska

 � sú vyrobené z tvrdého plastu
 � sada obsahuje 30 mét v 3 farbách
 � rozmery : priemer 20 cm, výška - 5 cm
 � dostupné farby: modrá, žltá, oranžová, červená, 

biela

Méty pod tyčky 10 ks
kód: 100132

 � méty sú ideálne na vytváranie prekážok z tyčkami  
1 alebo 1,6 m

 � špeciálne drážky umožňujú umiestniť tréningovú tyč 
vodorovne vo výške 5 cm

 � sú vyrobené z tvrdého plastu
 � sada obsahuje 10 ks mét v jednej farbe + suchý 

zips uľahčujúci prenos a uskladnenie
 � rozmery: priemer - 20 cm, výška - 6 cm
 � dostupné v 6 farbách :žltá, fialová, biela, modrá, 

oranžová, ružová

Méty s tyčkami  
- sada
kód: 100073

 � nevyhnutné pre koordinačné tréningy
 � sada obsahuje :

 - 10 mét
 - 5 tyčiek s dĺžkou 1m na spájanie mét

 � tyčka je umiestnená vo výške 7 cm

Koordinačný tréning

Značkovacie   
méty MINI
 kód: 100124

 � méty sa používajú na vyznačenie 
neštandardnej veľkosti ihriska

 � sú vyrobené z tvrdého plastu
 � sada obsahuje 30 mét v 3 farbách
 � súčasťou súpravy je suchý zips, ktorý uľahčuje 

prenášanie a skladovanie
 � rozmery: priemer 13 cm, výška - 5 cm
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Značkovacie disky 
ploché - sada 12 ks
kód: 100054

 � praktické, poskytujú dobru podporu nohy. Pre 
použitie v športových halách alebo prírodných 
ihriskách. Nešmýkajú sa ani na povrchu, akým sú 
parkety.

 � vyrobené z odolnej gumy
 � sada obsahuje 12 ks 
 � 6 ks žlté  a  6 ks oranžové
 � priemer: 15 cm 

Koordinačný tréning

Značkovacie pásy 
ploche - sada 10 ks
kód: 100188

Kužele s otvormi 
23 cm
kód 100042

 � profesionálne tréningové kužele sú 
nepostrádateľným prvkom pri príprave na súťaže 
pre každého hráča alebo futbalového nadšenca. 
Najčastejšie slúžia na označenie plochy ihriska 
alebo priestoru pre jednotlivé cvičenia. Vďaka nim 
môžete zlepšiť svoju techniku, rýchlosť a reflexy.  
S týmito pomôckami trénujú najlepší hráči.

 � kužele majú tri vodorovné otvory  na prepojenie s 
ďalšími kužeľmi a otvor v hornej časti, čo umožňuje 
použiť kužeľ ako stojan na tyčku

 � priemer otvorov : 25 mm
 � dostupné farbách : žltá, oranžová, biela, modrá  

a červená

Kužele bez otvorov  
23 cm
kód: 100029

 � nevyhnutná pomôcka na vyznačenie priestoru na 
cvičenie s menším počtom hráčov

 � praktické a prenosné
 � výška : 23 cm
 � predáva sa na kusy
 � dostupné vo farbách: biely, žltý, oranžový, modrý 

 � praktické, poskytujú dobrú podporu nohy. Pre 
použitie v športových halách alebo prírodných 
ihriskách. Nešmýkajú sa ani na povrchu, akým sú 
parkety.

 � vynikajúce na vyznačenie menšieho priestoru hry
 � po kontakte s loptou sa neposúvajú
 � vyrobené z odolnej gumy
 � sada obsahuje 10 ks
 � sady dostupne v 4 farbách: oranžové, žlté, červené, 

modré
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Kužele PRO 23 cm
kód: 100259

 � profesionálne kužele sú nepostrádateľným 
prvkom každého na prípravu do súťaže

 � na rozdiel od základnej verzie majú širšiu 
základňu a iný tvar, čo ma za dôsledok lepšiu 
stabilitu, napr. pri vetre

 � najčastejšie slúžia na označenie plochy ihriska 
alebo priestoru  pre jednotlivé cvičenia

 � vďaka otvorom s pomocou tyčiek z nich 
dokážete vytvoriť prekážky

 � dostupné vo farbách: žltá, oranžová, modrá

Kužele vysoké z dierami 38 cm
kód: 100056

 � nevyhnutná pomôcka na vyznačenie priestoru na 
cvičenie s menším počtom hráčov

 � praktické, prenosné
 � výška: 38 cm
 � disponuje otvormi z boku aj z hora,  môže 

poslúžiť ako stojan na tyčku
 � dostupné v 3 farbách : žltá, červená, modrá
 � možnosť pospájať tyčkami z našej ponuky  

s dĺžkou 1 m alebo 1,6 m (priemer 25 mm)

Koordinačná zostava
kód: 100026

 � potrebná na vykonanie koordinačného tréningu
 � zostava obsahuje:

 - 10 kužeľov 38 cm, 
 - 5 tyčiek na spojenie kužeľov - 1 m

 � výška: 38 cm
 � 3 úrovne výšky: 11 cm, 22 cm alebo 33 cm

Méty - dierkované
kód: 100120

 � výška : 15 cm
 � možnosť nastavenia tyčky vo výške: 5 cm, 10 cm 

alebo 15 cm
 � dostupné farby : žlta, oranžová, modrá, červená
 � tyčky 1 m alebo 1,6 m z nášho katalógu pasujú 

do dierkovaných mét Yakimasport
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Tyčky s dĺžkou 1 m alebo 1,6 m,  
priemer 25 mm
tyčka 1 m kód: 100075
tyčka 1,6 m kód: 100076

 � dostupné v 3 farbách : žltá, červená, modrá

Spojka na tyčky
kód: 100119

 � slúži na spájanie tyčiek s priemerom 25 mm  
a vytváranie prekážok

Koncovka s pružinou na tyčku
kód: 100143

 � umožňuje vtlačiť tyčky 1 m alebo 1,6 m do zeme, 
vhodné na tyčky s priemerom 25 mm      

 � celková dĺžka: 27,5 cm
 � dĺžka hrotu: 10,5 cm

Obal na tyčky 
obal na tyčky 1 m kód: 100090
obal na tyčky 1,6 m kód: 100091

 � praktický obal na skladovanie a prenášanie tyčiek
 � okrem tyčiek sa zmestia aj iné športové potreby
 � dostupné v rôznych dĺžkach
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Stojan na tyčky
kód: 100059

 � stojan je vyrobený z veľmi kvalitnej gumy. Je 
odolná a má dostatočnú hmotnosť, aby sa 
náporom vetra neprevrátila.

 � ideálna na použitie na umelom trávniku alebo 
športových halách

 � stojan sa hodí na tyčky 1m a 1,6m z nášho 
katalógu

Stojan na tyčky  
trojsmerný
kód: 100162

 � stojan je vyrobený z veľmi kvalitnej gumy. Je 
odolná a má dostatočnú hmotnosť, aby sa 
náporom vetra neprevrátila.

 � ideálna na použitie na umelom trávniku alebo 
športových halách

 � tri diery umožňujú nastaviť tyčky v ľubovoľnom 
uhle alebo vertikálne

Koordinačný tréning
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Koordinačné kruhy - súprava 12 ks  
+ obal
kód: 100055

 � kruhy 50 cm – súprava s obalom 
 � kruhy sú určené na tréning rýchlosti  

a koordinácie
 � priemer kruhu: 50 cm
 � súpravu tvorí 12 kruhov (6ksčervené, 6ks žlte) 

+ obal

Koordinačné kruhy / prekážky multifunkčná súprava
kód: 100181

 � koordinačné kruhy sú neoceniteľnou pomôckou  
v každodennom tréningu 

 � ak dbáte o svoju kondíciu a vykonávate cvičenia 
zvyšujúce vašu rýchlosť a presnosť, určite hľadáte 
možnosti na zmenu vášho tréningového plánu

 � koordinačné kruhy sú ideálnym riešením pre 
profesionálov ale aj amatérov 

 � z každého kruhu môžeme jednoduchým 
spôsobom spraviť prekážku s výškou 30 cm

 � súprava ponúka funkciu 2 produktov, kruhov 
alebo prekážok

 � súpravu tvorí 6 kruhov /prekážok + praktický obal 
na prenášanie a skladovanie
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 � prekážky používajú kluby ako súčasť výcvikového 
zariadenia používaného na zlepšenie práce 
kolena, koordinácie, rýchlosti a zrýchlenia

 � dostupné vo veľkostiach :15 cm, 30 cm, 45 cm
 � vyrobené z tvrdého plastu

Koordinačný tréning

Prekážky
kód:
15 cm - 100002
30 cm - 100084
45  cm - 100085

Prekážky pružné
kód: 
15 cm - 100174
23 cm - 100175
30 cm - 100176

 � prekážky používajú kluby ako súčasť výcvikového 
zariadenia používaného na zlepšenie práce 
kolien, koordinácie, rýchlosti a zrýchlenia

 � vyrobené z elastického kaučuku, po našľapnutí 
na prekážku sa ohne a vráti do pôvodnej polohy
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 � výška prekážky sa dá nastaviť v rozmedzí od 5 cm 
do 38 cm

Skladacie prekážky  
s nastaviteľnou výškou
kód: 100050

 � ľahká hliníková prekážka na cvičenie skoku 
a pohybovej výkonnosti. Prekážka sa po 
prevrátení vráti do svojej pôvodnej polohy.

 � nastaviteľná výška z rozsahom od 70 do 106 
cm

 � vyrobené z hliníka
 � nastaviteľná výšky : 70/76/84/91/100/106 cm
 � hmotnosť: 2,6 kg

Prekážka  
(Quick Return)  
70 - 106 cm
kód: 100164

 � možnosť nastaviť ľubovoľnú výšku 
priečky v rozsahu od 20 cm do 170 cm

 � cela konštrukcia je veľmi stabilná a 
neprevráti sa ani počas silného vetra

Prekážka s nastaviteľnou výškou  
súprava tyčka + základňa
kód: 100092

Prekážky (Quick Return)
20, 30, 40 cm
kód:
20 cm - 100177
30 cm - 100178
40 cm - 100179

 � prekážka, ktorá je 
navrhnutá tak, aby sa po 
prevrátení vždy okamžite 
vrátila do svojej pôvodnej 
polohy

 � dostupné v rôznych 
výškach
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 � mnoho klubov používa rebríky na rozvíjanie 
rýchlosti a obratnosti 

 � cvičenia z rebríkom tiež rozvíjajú zrýchlenie , 
rovnováhu tela a koordináciu všetkých pohybov

 � v ponuke máme rebríky s dĺžkou 4 m, 6 m  
alebo 8 m

 � rebríky majú možnosť sa spájať do jedného celku
 � sú vyrobene z odolného materiálu
 � každý rebrík obsahuje praktický obal na 

prenášanie a uskladnenie

Koordinačný rebrík
kód:
4 m - 100003
6 m - 100067
8 m - 100068

 � koordinačný rebrík - trojitý , dĺžka 6 m
 � obsahuje obal na prenášanie a skladovanie

Koordinačný rebrík 
trojitý - 6 m
kód: 100102

 � skladateľný rebrík s možnosťou zdvíhania priečok 
tak, že môže byť použitý ako rebrík alebo prekážka

 � vrátané praktického vrecka na prenášanie alebo 
skladovanie

 � vyrobené z odolného plastu
 � dostupné v rôznych dĺžkach

Koordinačný rebrík vyvýšené  
pružné priečky
kód: 
6 priečok - 100216
10 priečok - 100270
12 priečok - 100271

Koordinačný tréning
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Slalomová tyčka 175 cm
kód: 100001

 � slalomové tyčky používajú tréneri pre tréningy 
rôznych typov

 � môžu byť použité na označovanie hraníc ihriska, 
vyznačenie trasy slalomu, označenie bránok a 
podobne

 � pevný kovový špic na konci dovoľuje nabiť tyčku 
do prírodného trávnika pod rôznym uhlom

 � dostupné vo farbách: žlta , modrá

Oblúková prekážka s hrotom
kód: 100041

 � rozmery oblúkovej prekážky: šírka: 53 cm,  
výška: 63 cm (po nabití na trávnik: 53 cm)

Oblúková prekážka do haly
kód: 100169-100059

 � ideálna do športovej haly alebo na umelý trávnik, 
kde nie je možné použiť prekážku s hrotom

 � rozmery: šírka 51 cm, výška - 49 cm (55 cm s  
podstavcom)

 � balenie obsahuje 2 gumové podstavce

Vak na tréningové pomôcky
kód: 100126

 � veľmi priestranný a praktický vak na skladovanie 
a prenášanie  

 � pomôcok na tréning
 � do vaku sa zmestia rôzne druhý prekážok a veľa 

ďalších pomôcok
 � vak je na zips s dvoma rukoväťami pre lepšie 

uchytenie
 � rozmery : 65x70x23 cm

Koordinačný tréning
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Suchý zips
kód: 100121

 � praktický suchý zips na skladovanie  
a prenášanie tyčiek alebo prekážok

Multifunkčný stojan pod  
kruhy a tyčky
kód: 100118

 � stabilný stojan pod kruhy a tyčky s dĺžkou 1 m 
alebo 1,6 m

 � vhodná na trávnik aj do telocvične

Futbalová lopta na šnúre (Skill Ball)
kód: 100038

 � lopta Skill Ball je skvelá pomôcka predovšetkým 
na zlepšovanie techniky, koordinácie a obratnosti 
vďaka lopte pripevnenej na špeciálnej šnúre 

 � cvičenie s loptou Skill Ball vám zaručuje 
dosiahnuť oveľa väčšiu  efektivitu pri cvičení a 
ušetríte veľa času behaním za loptou

 � vďaka tréningu s touto loptou môžete trénovať 
prijatie lopty rôznymi časťami tela v krátkom 
časovom úseku, celkovú koordináciu a obratnosť

 � môžete ju používať : na ihrisku, v škole, pred 
domom, v telocvični ale aj na dovolenke. Je 
malá, šikovná a jej používaním zo dňa na deň 
zdokonaľujete svoju techniku

 � je určená predovšetkým deťom a mládeži preto, 
že v tejto etape rozvoja schopností je efektívnosť 
najvyššia

 � vďaka možnosti nastavenia dĺžky šnúry môžete 
trénovať žonglovanie s loptou alebo strieľanie

 � sada obsahuje loptu s hmotnosťou 4 350 g

Šnúra na loptu, Skill Ball (model II)
kód: 100191

 � slúži na trénovanie techniky koordinácie a 
obratnosti vďaka lopte prichytenej na špeciálnej 
šnúre

 � jej používaním dosiahnete oveľa väčšiu efektivitu 
pri trénovaní, hlavne ušetríte čas behaním za 
loptou po nevydarenom kopnutí

 � môžete trénovať strieľanie, príjem lopty rôznymi 
časťami tela v krátkych časových úsekoch, 
techniku, koordináciu a obratnosť

 � na šnúru môžete pripevniť ľubovoľnú loptu
 � sada neobsahuje loptu



Silový a fitnes
tréning
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Odporové lano na rýchlostný tréning
kód: 100005

Odporové lano  
s rýchlym  
uvoľnením 
kód: 100180

 � odporové lano zaručuje dokonalý tréning rýchlosti a 
sily

 � je vyrobený z veľmi kvalitného materiálu a má 
dodatočnú výstuž na švíkoch, vďaka čomu ho môžu 
používať aj silní a skúsení používatelia

 � upevňuje sa na plecia a preto nespôsobuje 
preťaženie chrbtice

 � dĺžka lana: 2,7 m

 � lano zaručuje dokonalý tréning rýchlosti a sily
 � je vyrobené z veľmi kvalitného materiálu a má 

dodatočnú výstuž na švíkoch, vďaka čomu ho môžu 
používať aj silní a skúsení používatelia

 � upevňuje sa na plecia a preto nespôsobuje preťaženie 
chrbtice

 � dodatočne je vybavené funkciou „rýchleho odopnutia“ 
z lana, vďaka tomu ma tréner k dispozícií viacej 
možnosti tréningov

 � dĺžka lana: 2,7 m

Silový a fitnes tréning

Odporové lano na 
rýchlostný tréning
kód: 100053

 � pružná guma zaručuje dokonalý tréning rýchlosti a sily 
hráča

 � je vyrobené z veľmi kvalitného materiálu a je vybavené 
dodatočným zabezpečením lana, ktoré chráni pred 
možným poranením

 � dĺžka: 3 m. maximálne roztiahnutie: 7 m 
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Odporové lano na rýchlostný tréning model II
kód: 100170

 � moderná tréningová pomôcka na optimalizáciu 
zrýchlenia a rýchlosti

 � obaja cvičiaci si na seba zakladajú opasky, prvý 
vyšprintuje dopredu a druhý stojí na mieste a vytvára 
odpor pre cvičiaceho

 � jednu časť opasku môžeme namiesto človeka 
pripevniť na bránkový stĺp, čo umožňuje tréning aj 
jednej osobe

 � guma môže byť použitá v rôznych športových 
disciplínach 

 � dĺžka gumy: 3 m. maximálne roztiahnutie: 7 m

Odporové lano  
pre brankárov
kód: 100171

 � odporové lano pre trénovanie brankárov 
 � kvalitné pracky, ktoré pripneme na oba bránkové 

stĺpy
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Záťažové sánky  
na silový tréning - 9 kg
kód: 100004

Odporový padák
kód: 
padák samostatný - 100040  
padák dvojitý - 100213

 � sánky poskytujú skvelý tréning na rozvíjanie 
sily a rýchlosti. Sánky sú vyrobené z ocele, sú 
pozinkované a namaľované

 � odolné voči poveternostným podmienkam, 
určené na nasadenie závažia zodpovedajúce 
charakteristikám tréningu

 � majú 2 možnosti použitia: môžete ich ťahať alebo 
tlačiť

 � obsahuje sánky, popruhy, postroj
 � hmotnosť samotných  sánok : 9 kg

 � bežecký odporový padák je pomôcka na rozvoj 
rýchlosti pri využití odporu vetra

 � opasok sa pripevňuje na trup bežca, na ktorého 
konci je pripevnený padák

 � počas behu sa padák odporom vetra otvára a 
osoba, ktorá trénuje musí vyvinúť väčšiu silu a tým 
rozvíja svoju kondíciu

 � model Yakimasport obsahuje aj dvojitý padák, ktorý 
spôsobuje výrazne väčší odpor

Silový a fitnes tréning
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Guma pre polyometrický tréning
kód: 100048

 � zvyšuje výkon a rýchlosť skoku 
 � ideálne na polyometrické tréningy
 � možnosť ich kombinovať s ďalšími gumami
 � obsahuje odporovú gumu a dva náramky na členky 

trénujúceho
 � určené pre rôzne športy

Guma pre bočný odporový tréning
kód: 100033

 � táto guma je moderná pomôcka na trénovanie 
adduktorových svalov

 � pomáhajú dosiahnuť rýchly prvý krok. Ideálne sú pre 
rôzne športy ako futbal, basketbal, hádzaná, rugby 
alebo beh.

 � pripojením druhej strany napríklad na stĺp bránky 
môžete znásobiť množstvo rôznych cvičení s gumou

 � tieto gumy požívajú profesionáli, ale aj amatéri
 � zaujímavá rôznorodosť každodenných  cvičení
 � zvyšuje silu nôh a zlepšuje kondíciu
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Guma pre tréning 
dynamickej sily
kód: 100049

 � pomáha pri budovaní dynamickej sily
 � cvičenie s podporou, cvičiaci + 2 osoby, ktoré držia 

konce gumy
 � ideálna pre polymetrický tréning
 � jednoduché používanie
 � použitie na ihriskách ale aj v telocvičniach
 � obsahuje odporovú gumu a bedrový pás
 � využitie v rôznych športoch

Guma pre silový  
tréning typu Pavúk
kód: 100172

 � zvyšuje silu a zrýchlenie na rukách a nohách 
súčasne

 � 4 ks gúm navrhnutých tak, že poskytujú stálu záťaž 
počas každého pohybu

 � každá sada pozostáva zo 4 nastaviteľných popruhov 
na rukách a nohách. To umožňuje individuálne 
nastavenie pre dospelých alebo mládež.

 � guma vytvára odpor 18 kg
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Gumové expandery
Červená farba - odpor 12-17 kg
kód: 
modrá (najväčší odpor) - 100275
červená: - 100158
žltá  -100274

 � gumy na cvičenie s rôznym odporom
 � guma Yakimasport je produkt s vysokou elasticitou, 

ktorý sa používa v odporových cvičeniach
 � vysoká kvalita a odolnosť zaručujú dlhú životnosť a 

bezpečnosť počas používania
 � gumové expandery sú vhodné pre všeobecné 

cvičenia a rehabilitačné cvičenia, môžu byť použité 
ako doplnok aeróbneho tréningu

 � expander je guma malých rozmerov, vďaka čomu si 
ho môžete zobrať so sebou kamkoľvek

 � na cvičenie s expanderom Power Band postačuje 
len minimálny priestor čo znamená, že ho môžete 
používať kdekoľvek

 � rozmery: dĺžka - 208 cm, šírka - 21 mm,  
hrúbka - 2,5 mm

Tréningové pasy 
CROSSFIT 
kód: 100193

 � pomôcka na cvičenie z využitím 
vlastnej váhy. Jednoduché a účinne 
cvičenie pre celé telo s nespočetným 
množstvom cvikov.

 � odolné kovové spony umožňujú ľahko 
nastaviť dĺžku pásov podľa vzrastu

 � držadlá na ruky a nohy sú pokryté 
jemnou penou

 � pásy môžete zavesiť kdekoľvek
 � súčasťou je vak na prenášanie
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Expander
kód: 
žlta - 100247
červená - 100248
modrá - 100249
zelená - 100250

 � gumové expandery sú všestranné fitnes pomôcky, 
ktoré sa dajú použiť na zvýšenie pevnosti a stability 
hornej a dolnej časti tela

 � vhodné na rôzne pohybové cvičenia
 � v ponuke dostupné gumy rôznych odporov.  Pre 

všetky vekové kategórie.

Silový a fitnes tréning
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Pásy na futbalový 
tréning 1 na 1
kód: 100007

 � skvelá pomôcka na zlepšenie krytia a udržania 
vzdialenosti medzi hráčmi

 � dva popruhy spojené suchým zipsom s dĺžkou    
1,5 m, ako náhle sa od seba vzdialia, pásy sa 
rozpoja  čo núti hráčov snažiť sa dodržiavať určenú 
vzdialenosť medzi sebou

 � perfektné zlepšujú reakčný čas

Nafukovací masážny 
disk 33 cm
kód: 100071

 � nafukovací masážny disk slúži na precvičovanie rovnováhy, 
posilňovanie chrbtových a brušných svalov

 � podporuje správne držanie tela

Špecifikácia: 
 � povrch je pokrytý masážnymi kolíkmi
 � priemer: 33 cm
 � nosnosť: 150 kg

Karimatka
kód: 100210

 � rozmery : 173 cm x 61 cm x 0,5 cm
 � materiál : polyetylén
 � farba : zelená

Fit lopta modrá 52 cm
kód: 100047

 � s fit loptou môžete cvičiť kdekoľvek a je odporúčaná pre všetkých
 � vhodná na domáce použitie, ale aj rehabilitáciu
 � pravidelným používaním viete dosiahnuť štíhlu a pevnú postavu
 � sada obsahuje pumpičku

Silový a fitnes tréning
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Balančná doska
kód: 100035

 � je jednoduchá a veľmi účinná pomôcka, ktorá 
posilňuje stabilizačné svalové partie uložené v hlbších 
vrstvách, ktoré sa inak veľmi ťažko precvičujú, najmä 
pri rehabilitácií

Švihadlo
kód: 100052

 � skákanie na švihadle  môže byť cenným prvkom 
akéhokoľvek tréningu

BOSU balančná podložka Trainer PRO
kód: 100128

 � BOSU Ball Trainer je sada pre profesionálov
 � BOSU podložka je simulátor mnohých pohybov 

charakteristických pre rôzne športy. Názov Bosu 
pochádza z anglického slova „both sides up” čiže 
dvoma stranami hore. BOSU je unikátne obojstranné 
zariadenie ma využitie ako trampolína alebo balančná 
podložka.

 � podložka má v spodnej časti ukryté dva držiaky, 
ktoré uľahčujú otáčanie z jednej strany na druhú

 � priemer podložky je približne 60 cm
 � cvičenie na BOSU menej zaťažuje kĺby a rýchlo 

zlepšuje dynamickú stabilitu hlbokého stabilizačného 
systému tela 

 � v porovnaní zo všestrannou fit loptou má výhodu aj v 
tom, že stojí na mieste a neodkotúľa sa

 � cvičenie aktivuje výnimočným spôsobom brušné a 
chrbtové svalstvo, ako i hlboké a povrchové svaly 
celého tela. BOSU je ideálna pomôcka pre kondičný 
tréning v každej športovej disciplíne, pre rehabilitáciu, 
fitnes i cvičenie v domácom prostredí.

 � toto všetko v ľubovoľnom tempe, rôznych pozíciách, 
vždy zaujímavé a čo je najdôležitejšie – BEZPEČNÉ

Silový a fitnes tréning
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Masážny valec 
drážkovaný
kód: 100130
Dĺžka 45 cm
Priemer: 15 cm
Materiál vysokej hustoty EVA Foam

kód: 100212
dĺžka: 32 cm
priemer: 14 cm

 � aktivuje svaly a fascie PRED TRÉNINGOM
 � drážkovaný povrch, ktorý stimuluje fasciálne tkanivá 

začne počas rolovania mierne vibrovať a vďaka týmto 
účinkom zlepšuje aj krvný obeh používa sa preventívne 
ako optimálna pomôcka pred podaním vrcholného 
športového výkonu

 � pôsobí preventívne proti typickým svalovým zraneniam 
pri športovom tréningu a záťaži

 � odporúčané pre fyzický aktívne osoby ako rozohriatie 
pred tréningom ale aj pre amatérov 

 � výrazne zlepší rozsah pohybov, dynamiku, svalovú silu a 
kondíciu

 � cvičenie s masážnym valcom dokáže vrátiť fasciám 
elasticitu a zlepší ich metabolickú výživu. Telo sa 
postupne zbaví pocitu nežiaduceho stuhnutia a veľmi 
rýchlo sa dostaví pocit pevného a pružného tela.

Valce 
Yakimasport 
hladké
kód: 100129
dĺžka: 45 cm
priemer: 15 cm
materiál vysokej hustoty  
EVA Foam

kód: 100211
dĺžka: 30 cm
priemer: 15 cm

 � uvoľňuje svaly a fascie PO TRÉNINGU
 � preventívna a terapeutická pomôcka
 � jeho hladký povrch slúži na komplexnú regeneráciu  

a uvoľňovanie svalov celého tela
 � použitím valca dosiahnete účinok znižovania svalovej 

bolesti a napätia
 � systematické používanie zvyšuje flexibilitu svalov 

spolu s okolitými fasciálnými tkanivami
 � masáž je účinná forma prevencie pred úrazmi ale aj 

pomáha urýchleniu regenerácie 
 � s malým úsilím dosiahnete zvýšenú mobilitu, 

zlepšenie držania tela a celkovo sa budete cítiť lepšie

Silový a fitnes tréning
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DUOBALL gule
Na masáž Ø 8 cm
kód: 100209

 � masáž chrbtových svalov
 � Duoball sú dvojité masážne gule určené na precíznu masáž 

chrbtových svalov
 � vďaka svojej konštrukcii zaručujú výbornú hlbokú masáž  svalov 

a zároveň šetria tŕňové výbežky stavcov
 � vhodné na uvoľnenie svalového napätia pozdĺž chrbtice. 

Odporúča sa pre osoby so silnými bolesťami chrbtice alebo 
krku, zároveň aj pri preťažení alebo únave.

 � vhodné pre osoby, ktoré cvičia silové športy, predovšetkým 
crossfit

 � Duoball 8 cm je odporúčaný na masáž krku a hrudníka 
(odporúča sa na uvoľnenie celej chrbtice pre osoby, ktoré majú 
zdravotné ťažkosti s chrbticou, pre osoby s málo rozvinutým 
chrbtovým svalstvom, pre chudšie osoby nižšieho vzrastu 
predovšetkým ženy).

Guľa na precíznu 
masáž
kód: 100208

 � použitie na precízne masírovanie svalov a šliach        a presnú 
masáž vybratých častí tela

 � masáž sa odporúča dokončiť na klasickom masážnom valci, 
aby sme docielili kompletnú relaxáciu a uvoľnenie svalov a šliach 

 � vhodné na vyrovnanie bodového napätia
 � odporúča sa uvoľnenie zadných svalových partií , lýtok, ramien, 

nôh a hrudníka
 � rozmer: Ø 8 cm
 � pre hlbokú a presnú masáž aj iných častí tela
 � môže sa používať opretím o podlahu alebo stenu 

Lekárske lopty

3 kg žltá  - kód: 100267
4 kg červená - kód: 100266
5 kg modrá - kód: 100265

 � lopty sú vyrobené z kvalitnej gumy, perfektne sa 
odrážajú od tvrdého podkladu

 � z rúk počas cvičenia nevypadávajú
 � s loptami môžete trénovať za každých podmienok
 � sú kvalitné a na rozdiel od kožených lôpt sa 

nepoškodzujú ani po mnohých tréningoch
 � odolné voči oderu

Step mostík na aerobik
kód: 100046

 � protišmykový povrch
 � nosnosť: 100 kg
 � tri rozsahy nastavenia výšky
 � protišmykové gumové podložky zo spodnej strany
 � materiáł: plast
 � rozmery: 78 x 29 x 10/15/20 cm
 � hmotnosť: 3,8 kg



Príslušenstvo
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Penová lopta (foam ball)
kód: 100136

 � lopta zo špeciálnej zosilnenej peny, ktorá má rozmer približný skutočnej futbalovej lopte, 
veľkosť 3

 � je ideálna na učenie sa prvých krokov vo futbale. Štruktúra lopty je mäkka čo znamená,  
že ju môžu používať aj tí najmenší. 

 � určená pre deti od 3 do 7 rokov
 � táto lopta sa používa vo futbalových školách ako Legia Warszava alebo Cracovia Krakow

Lopta Laguna veľkosť 4
kód: 
350 g - 100096
290 g - 100097

 � strojovo šitá futbalová lopta pre deti a mládež, vhodná pre futbalové školy ale aj pre domáce 
použitie

 � vyrobené z vysoko kvalitnej syntetickej kože
 � vnútro lopty tvorí duša
 � vysoká tesnosť lopty je záručná použitím ventilu double – lock
 � k dispozícií v dvoch verziách: 350 g – štandardná hmotnosť lopty veľ. 4  

alebo 290 g lopta so zníženou veľkosťou pre deti od 7-10 rokov

Futbalová lopta 
veľkosť 5 
kód: 100095

 � nová futbalová lopta s exkluzívnou povrchovou 
štruktúrou a dvojitou lepenou látkou (DUAL 
BONDED), ručne šitá a natretá prípravkom na 
zníženie nasiakavosti vody

 � vnútri lopty sa nachádza duša, ktorá dokonalé drží 
vzduch

 � účinkom týchto funkcií sa futbalová lopta líši od 
iných lôpt pohyblivosťou a vzhľadom

 � lopta prešla testami FIFA, ktoré zaručujú vysokú 
kvalitu

 � vynikajúci pomer ceny a kvality
 � odporúčaná na futbalové zápasy 
 � použitie lopty:  príroda / umelá trávu
 � rozmer lopty: 5 - senior
 � hmotnosť: 410 - 450 g
 � ručne šitá
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Tlakomer na kontrolu tlaku vzduchu 
počas nafukovania lopty
kód: 100131

 � obsahuje ihlu a regulátor tlaku

Kompresor
kód: 100218

 � rozmery: šírka - 18 cm, výška (s držiakom) 20 cm
 � maximálny tlak: 40 PSI
 � výkon 95 W
 � napätie 220V
 � kompresor so zabudovaným tlakomerom
 � praktická rukoväť na prenášanie

Pumpa na loptu s ihlou
kód: 100060

 � univerzálna pumpa značky Yakimasport. Používa sa na 
nafukovanie lôpt, hračiek , pomôcok . Vďaka malému rozmeru je 
praktická a prenosná.

 � dĺžka:  19,5 cm
 � počas používaní ma približne 30 cm
 � hmotnosť:  150 g
 � ľahká, praktická a multifunkčná

Rozlišovačky  � dostupné veľkosti: detské, junior alebo senior
 � dostupné farby: žltá, modrá, červená, oranžová, ružová, biela

detské: 100019D 
junior: 100019J
senior: 100019

detské: 100018D 
junior: 100018J
senior: 100018

detské: 100020D 
junior: 100020J 
senior: 100020

detské: 100146D 
junior: 100146J 
senior: 100146

detské: 100263D 
junior: 100263J 
senior: 100263

detské: 100197D 
junior: 100197J 
senior: 100197
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Vak na lopty
kód: 100064

 � kvalitný vak do ktorého sa zmestí 10 - 12 veľkosti 5, 
alebo 14 - 15 veľkosti 4

Sieť na lopty
kód: 100086

 � sieť na prenášanie, kapacita 12 lôpt
 � farba : žltá

Píšťalka bez guličky
kód: 100061 

Športové stopky
kód: 100066

 � Funkcie:
 - 1/100 sekúnd
 - meranie času, okruhov
 - alarm 

Kapitánska páska
kód: 100062
páska Junior: 100192

 � dostupné v rôznych farbách a rozmeroch (junior, 
senior) 

Peňaženka pre  
rozhodcov
kód: 100183

 � súprava potrebná k práci každého rozhodcu
 � zapína sa na zips
 � Sada obsahuje:

 - žlta a červená karta,
 - bločky na písanie,
 - bločky pre poznámky rozhodcu,
 - píšťalka,
 - minca,
 - pero,
 - ceruzka,
 - guma,
 - strúhatko.

 � Rozmer: 13 x 19 cm
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Sieť na lopty
kód: 100086

Športové stopky
kód: 100066

Kapitánska páska
kód: 100062
páska Junior: 100192

Taktické bloky pre trénera – rôzne druhy
 � nevyhnutné pre prácu každého futbalového trénera
 � vo formáte A4
 � 50 listov 

Rozhodcovské vlajky 
2 ks 
kód: 100057

 � obsahuje 2 vlajky pre asistenta rozhodcu + obal na 
vlajky

Poznámkový blok  
pre trénera 
kód: 100241

 � praktický poznámkový blok  
vo formáte A5

 � obsahuje 100 hárkov s obrázkom  
ihriska a miesto pre analýzu

 � tvrdý obal
 � vrátané pera

Obal na bloky 
kód: 100240

 � vodeodolný
 � formát A4
 � 20 strán (zmestí sa 40 blokov)
 � obsahuje bloky pre trénera

kód: 100243 kód: 100242 kód: 100194 kód: 100037kód: 100279
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Trénerské bloky FLIPCHART 
70 x 100 cm
kód: 100088

 � 1 blok obsahuje 20 hárkov
 � rozmery : 70 x 100 cm
 � vhodný do šatne
 � potrebný ku práci každého trénera

Taktická tabuľa
kód: 100012

 � nevyhnutná pre každého trénera, ktorý chce jasne 
vysvetliť taktiku a vytvoriť tímovú formáciu pred 
zápasom a počas zápasu

 � obsahuje:
 - obojstranná tabuľka na taktické plánovanie
 - stierací popisovač na tabuľku so suchým zipsom
 - rozmery: 23 x 40 cm 

Taktická tabuľa GOLD
kód: 100253

 � elegantný obal podobný koži
 � nevyhnutné pre každého trénera
 � vnútri je magnetická tabuľa s obrázkom celého 

ihriska 
 � obsahuje magnetky a magnetickú hubku
 � rozmery: 20,5 x 27,5 cm

Taktická tabuľa SILVER
kód: 100254

 � obal na magnetické zapínanie
 � vnútri dve magnetické tabule
 � celé ihrisko a polovica ihriska
 � obsahuje magnetky a stierací popisovač 
 � doska obsahuje úchyt na držanie
 � rozmery : 24 x 32 cm 

Príslušenstvo



41

Taktická tabuľa SILVER
kód: 100254

Príslušenstvo

Taktická tabuľa BLUE 
kód: 100255

 � veľká praktická tabuľa v obale na zips
 � v strede je miesto na perá, stierací popisovač, vizitky alebo rozhodcovské 

karty 
 � obsahuje: malú podložku pre poznámky, magnetky, pero. Z druhej strany 

je magnetická tabuľa s obrázkom celého ihriska.
 � obrázky sú vymeniteľné a tabuľa môže byť použitá pre rôzne športy:  

futbal, hádzaná, basketbal, volejbal 
 � rozmery: 25 x 34 cm 

Taktická tabuľa na futbal 
30 x 45 s magnetkami
kód: 100155

 � slúži na plánovanie zápasovej  taktiky 
 � nevyhnutné pre každého trénera, ktorý chce jasne predstaviť taktiku a 

zostavenie formácií pred zápasom 
 � ľahká a praktická
 � obsahuje: stierací popisovač, magnetky v dvoch farbách, hubka na 

utieranie 
 � rozmery: 30 x 45 cm

Taktická tabuľa na futbal
60 x 45 s magnetkami
kód: 100074

 � slúži na plánovanie zápasovej taktiky 
 � nevyhnutná pre každého trénera, ktorý chce 

jasne predstaviť taktiku a zostavenie formácií 
pred zápasom

 � ľahká a praktická 
 � obsahuje: stierací popisovač, magnetky v dvoch 

farbách, hubka na utieranie
 � rozmery: 60 x 45 cm

Taktická tabuľa na futbal  
60 x 45 skladacia
kód: 100182

 � taktická skladacia tabuľa
 � slúži na plánovanie zápasovej taktiky
 � nevyhnutná pre každého trénera, ktorý chce 

jasne predstaviť taktiku a zostavenie formácii 
pred zápasom 

 � ľahká a praktická 
 � obsahuje: stierací popisovač, magnetky v  dvoch 

farbách, hubka na utieranie
 � rozmery: 60 cm x 45 cm
 � možnosť dokúpiť obal 
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Taktická fólia na futbal
kód: 100219

 � na kotúči je 25 listov (60 x 80 cm), ktoré 
sa dajú jednoducho rozdeliť

 � fólie možno opätovne použiť – vďaka 
elektrostatickému náboju (neobsahuje 
žiadne lepidlo)

 � elektrostatický náboj umožňuje priľnutie 
fólie 

 � na rôzne povrchy bez zanechania stôp 
 � na stenu, skriňu, okno

Športová lekárnička
kód: 100016

 � rozmery: dĺžka - 37 cm, šírka - 15 cm,
 � výška - 28 cm.
 � vnútorne vybavenie si môžete prispôsobiť podľa 

vlastných potrieb
 � vnútorne steny sa dajú presúvať

 � rozmery: 31 x 21 x 12 cm.

Lekárnička s vybavením
kód: 100238 

Príslušenstvo

Taktická tabuľa na futbal
60 x 90
kód: 100014

 � tabuľa na stenu do šatne alebo na 
ľubovoľné miesto. Slúži na plánovanie 
zápasovej taktiky.

 � nevyhnutná pre každého trénera, 
ktorý chce jasne predstaviť taktiku a 
zostavenie formácií pred zápasom 

 � obsahuje: stierací popisovač, magnetky 
v dvoch farbách a hubka na utieranie

 � rozmery: 90 x 60 cm
 � možnosť zavesenia tabule vertikálne 

alebo horizontálne                   - 
možnosť dokúpiť obal
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Ice pack, umelý ľad
kód: 100058

 � suchý ľad poskytuje vynikajúci chladiaci účinok. Odporúča sa pri poranení 
kostí a svalov.

 � studený obklad takmer okamžite zmierňuje opuch a bolesť 
 � jednoduché použitie , vyžaduje iba energicky stlačiť niekoľkokrát obal

 � chladiaci obväz pomáha znížiť čas 
regenerácie svalov a pomáha proti opuchom a 
pomliaždeninám

 � obväz je vyrobený z elastického materiálu, ktorý 
po kontakte s kožou chladí

 � rozmery: 7,5 x 350 cm.
 � materiál: bavlna, elastan, polyester

Chladiaci obväz 
kód: 100236

použitie:
 � pomliaždeniny, 

podvrtnutia

 výhody:
 � zmierňuje bolesť a 

opuch, chladí a ukľudňuje 
postihnuté miesto 

Prenosná sada fliaš
kód: 100122

 � obsahuje 6 fliaš na vodu + skladací košík
 � objem fľaše: 700 ml

Športový vak
kód: 100065

 � praktický vak na topánky a športový odev
 � objem: 9 litrov
 � rozmery: 36 x 44 cm

Príslušenstvo
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Športová taška JUNIOR 
kód: 100226

 � rozmery: (dĺžka /šírka/výška): 45 x 30 x 41 cm.
 � hlavná časť sa zapína zipsom, kvalitne zošitie, 

vyrobené z polyestru 600d
 � 2 bočné vrecka
 � dolný priestor na topánky je oddelený zipsom
 � odnímateľný a nastaviteľný ramenný popruh
 � farba: čierna
 � do tašky sa zmestia všetky potrebné veci na tréning

Športová taška na 
pomôcky s kolieskami 
kód: 100206

 � veľká taška s objemom 121 l
 � vyrobené z nylonu
 � má kolieska  a vysúvaciu rukoväť, vďaka čomu sa 

jednoducho prenáša
 � taška ma navyše  popruh a môžete ju nosiť aj na   

ramene
 � rozmery: 88 x 35 x 35 cm 

Pásy T-PRO
kód: 100173

 � pásy T-PRO pre hráčov v rade
 � pásy udržiavajú formáciu v správnom postavení
 � ak sa niektorý hráč presunie na nesprávne miesto 

bude cítiť ťah v páse
 � tieto pásy pomáhajú vytvárať inovatívny praktický 

tréning na ihrisku pre 4 člennú formáciu

Príslušenstvo



Bránky, siete
a vybavenie ihriska
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Pop up prenosné skladacie bránky 1,2 m x 0,8 m
kód: 100025

Závažie k prenosným 
bránkam
kód: 100144

obsahuje: 
 � dve skladacie bránky
 � praktická obal ma prenášanie oboch bránok 

rozmery bránok:
 � šírka: 1,2 m
 � výška: 0,8 m

 � závažia sú určené na stabilizáciu bránok v 
športových halách a umelých trávnikoch, kde 
nie je možnosť použitia kolíkov 

 � pripevnením k stĺpiku zabraňuje pohybu 
bránky 

 � každé vrecko je dodatočne vybavené 
špeciálnou fóliou

Bránky, siete a vybavenie ihriska

 � stabilná bránka pre deti 
 � bránka sa neposúva pri vetre 

alebo strelách vďaka pevnému 
spodnému rámu a závažiach, 
ktoré môžete naplniť pieskom 
alebo fľašami s vodou

 � rýchla, ľahká montáž a demontáž 
bránky

 � obsahuje sadu, ktorá 
zabezpečuje bránku proti pohybu 
pre trávu, umelý trávnik alebo 
športovú halu

 � praktický vak na prepravu  
a uskladnenie bránok

Skladacia prenosná bránka zo série   
UNI 1,2 m x 0,8 m
kód: 100154
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Skladacia prenosná 
bránka typu UNI 
1,8 m x 1,22 m
kód: 100260

 � stabilná bránka pre deti. Bránka sa nepresúva bránka sa neposúva pri vetre 
alebo strelách vďaka pevnému spodnému rámu a závažiach, ktoré môžete 
naplniť pieskom alebo fľašami s vodou.

 � rýchla, ľahká montáž a demontáž
 � obsahuje sadu, ktorá zabezpečuje bránku proti pohybu pre trávu, umelý 

trávnik alebo športovú halu
 � praktický vak na prepravu a uskladnenie

Bránky, siete a vybavenie ihriska

 � prenosná futbalová bránka Yakimasport, rozmer 3 m x 1,55 m, vhodná pre 
futbalové školy a kluby

 � spĺňa požiadavky PZPN na hranie zápasov vekovej kategórie žiaci  
 � výhodou bránky je jej mobilita a stabilita aj pri tých najsilnejších výstreloch
 � môže byť použitá na každom povrchu (trávnik, umelý trávnik, tartan, 

parkety).
 � rozloženie trvá necelé 2 minúty 
 � bránka je vybavená obalom, vďaka ktorému sa dá jednoducho a rýchlo 

previesť autom kdekoľvek
 � hmotnosť: 10,8 kg
 � rozmer v obale: 127 x 23 x 15 cm

Skladacia bránka zo série 
UNI 3 m x 1,55 m
kód: 100152

obsahuje:
 � elastická polyamidovú sieť 
 � základný rám z ocele
 � 4 kompozitové tyče
 � dva držiaky
 � obal na prepravu 
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Bránky, siete a vybavenie ihriska

Prenosná mobilná bránka zo série UNI 5 m x 2 m
kód: 100153

 � mobilná prenosná bránka s rozmerom 5 m x 2 m
 � po zložení sa zmestí do osobného auta
 � bránka je stabilná
 � obsahuje sadu držiakov na trávnik, umelý trávnik, 

športová hala
 � obsahuje praktický obal na prenášanie alebo skladovanie 

bránky

Skladacia bránka MINI
kód: 100252

rozmery:
 � šírka: 120 cm, výška: 80 cm, hĺbka: 60 cm
 � oceľové rúry s priemerom 32 mm, 
 � farba biela
 � obsahuje:  

 - sieť hrubá 3mm
 - ka 4,5 x 4,5 cm, farba čierna
 - 4 úchyty na pripevnenie bránky na zem

 � veľmi pevná odolná brána 
 � zadná časť sa dá zložiť, vďaka čomu sa dá ľahko 

prenášať a skladovať
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Bránky, siete a vybavenie ihriska

Mini hliníkové bránky
kód: 

1,2 m x 0,8 m - BR0005 

1,8 m x 1,2 m - BR0004 

 � veľmi kvalitné prevedenie bránky. Vhodné pre 
amatérov ale aj profesionálov, športové kluby, 
futbalové školy.

 � rozmery bránky: 0,8 m x 1,2 m, hĺbka 80 cm
 � štvorcový hliníkový profil 80 x 40 mm
 � zadné podpory siete 30 mm
 � ľahká, prenosná, skladacia bránka 
 � strieborná farba

Bránka 3 m x 1,5 m 
kód: BR0003

 � bránka spĺňa požiadavky nových rozmerov, 
odporúčaných cez Poľský futbalový zväz 

 � bránka je vyrobená z profilu hliníkovej zliatiny  80 x 
80 mm

 � bránka obsahuje hliníkové bočné sklopné ramena s 
priemerom 38mm, spojka spodných ramien, úchyty 
bránky na ihrisko alebo podlahu 

 � rám a ramená sú vybavené háčikmi na pripevnenie 
siete 

 � rozmery bránky: 3 x 1,5 m, štandardná hĺbka bez 
stĺpikov 1,5 m, po zložení je hrúbka bránky 0,15 m

 � všetky časti brány sú spojené takým spôsobom, 
ktorý umožňuje jednoduchú výmenu všetkých častí

 � zhodné z predpismi FIFA, PZPN a norma  
PN-EN 748:2006

 � bezpečnostné osvedčenie vydané cez športový 
inštitút 
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Prenosná hliníková bránka 3 m x 2 m
kód: BR0002

 � rozmery bránky: 3,0 x 2,0 m, hĺbka 80/100  
c (vrch/spodok)

 � štvorcový hliníkový profil 80 x 80 mm � 
 � brána pripevnená na podklad pomocou hrotov 

(trávnik), protišmykových podložiek (športová hala) 
alebo závaží (umelý trávnik a betón)

 � sieť sa pripája k rámu pomocou plastových háčikov 
(súčasť bránky)

 � skladacie podpery siete
 � farba červeno-biela
 � zhodné s predpismi pre hranie hádzanej, a normou 

PN-EN 749-2006
 � bezpečnostné osvedčenie vydané cez športový 

inštitút 

Prenosná hliníková bránka 5 m x 2 m
kód: BR0008

 � rozmery bránky: 5 x 2 m hĺbka 80/150 cm (vrch/spodok)
 � oválny, spevnený hliníkový profil 100 x 120 mm 
 � brána pripevnená na podklad pomocou hrotov (trávnik), 

protišmykových podložiek(športová hala) alebo závaží (umelý 
trávnik a betón)

 � sieť sa pripája k rámu pomocou plastových háčikov(súčasť 
bránky)

 � skladacie podpery držiace sieť 
 � zhodné z predpismi FIFA, PZPN a normou PN-EN 748:2006
 � bezpečnostné osvedčenie vydané cez športový inštitút 
 � hmotnosť bránky: 51 kg
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Ligová bránka 
7,32 m x 2,44 m trvalo  
upevnená v puzdrách 
kód: BR0007

 � rozmery bránky 7,32 m x 2,44 m, hĺbka 2 alebo 3 m
 � oválny, spevnený hliníkový profil 100 x 120 mm
 � bránkové tyče sú ukotvené v puzdrách
 � sieť sa pripája k bráne pomocou plastových háčikov (súčasť 

bránky)
 � farba: biela
 � zhodné s predpismi FIFA, PZPN a normou PN-EN 748-2006
 � bezpečnostné osvedčenie vydané cez športový inštitút

Prenosná bránka  
7,32 m x 2,44 m
kód: BR0009

 � rozmery bránky : 7,32 x 2,44 m, hĺbka 80/200 cm (vrch/spodok)
 � oválny, spevnený hliníkový profil 100 x 120 mm
 � bránka pripevnená na podklad pomocou hrotov (trávnik), protišmykových 

podložiek (športová hala) alebo závaží (umelý trávnik a betón)
 � sieť sa pripája k rámu pomocou plastových háčikov (súčasť bránky)
 � farba: biela
 � zhodné s predpismi FIFA, PZPN a normou PN-EN 748-2006.
 � bezpečnostne osvedčenie vydane cez inštitút športu



52 Bránky, siete a vybavenie ihriska

Záťaž na prenosnú 
futbalovú bránku
kód: 100080

 � hmotnosť: 50 kg
 � pozinkované, s kolieskom a rukoväťou
 � úchyty umožňujú pripevnenie záťaže k rámu bránky 
 � zaťaženie bránky zaisťuje bezpečnosť pri použití 

prenosných futbalových bránok 
 � bránka 5 x 2 m – odporúčane 3 závažia (150 kg).
 � bránka 7,32 x 2,44 m - odporúčane 4 závažia  

(200 kg)

Kolesa na prepravu brán 5 m x 2 m a 
7,32 m x 2,44 m 
kód: 100204

 � obsahuje 2 kusy kolies, ktoré 
po založení na stĺpiky dovoľujú 
jednoduché premiestnenie 
bránky po ihrisku, na bránku s 
profilom stĺpa 120 x 100

Futbalové bránky
 � ponúkame futbalové bránky o rozmeroch 

od 120 cm x 80 cm do 300 cm x 200 cm
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Bránkové siete – rôzne 
typy a farby  
 � ponúkame siete na futbalové bránky , hádzanú  

3 m x 2 m, na bránky na umelý trávnik 5 m x 2 m  
a ligové 7,32 m x 2,44 m ihriská

 � v ponuke rôzne hrúbky a farby sieti  

Profesionálne rohové vlajky  
- ohybne 50 mm
kód: 100165

 � vlajky na pružinách sa umiestňujú do puzdier 
 � výška vlajky: 190 cm
 � po osadení do puzdra ma výšku 170 cm

Rohové vlajky pružné
kód: 100117

 � sadá obsahuje 4 vlajky na pružinách
 � po nabití na trávnik výška 170 cm 
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Výsledková tabuľa typ Orlik 2012
kód: 100069

 � výsledková tabuľa na vonkajšie ihriská
 � rozmery: 100 x 75 cm
 � vhodný na ihriská , umele trávniky, 

športové haly
 � v ponuke aj iné typy a veľkosti 

výsledkových tabúľ - možnosť vlastných 
popisov na tabuľu

Kefa na športovú obuv
kód: 100023

 � ideálne umiestnenie pred vchod do 
šatne 

 � minimalizuje vnášanie blata do budovy 

Zariadenie na zber vody 
kód: 100202

 � zariadenie na zbieranie vody z plochých 
povrchov, športových povrchov ako 
polyuretán, prírodný trávnik, umelý trávnik  

 � objem zásobníka na vodu 40l

Futbalová lajnovačka
kód: 
vozík na vápno - 100022
vozík na farbu kód - 100203

 � v ponuke vozíky na 
vápno alebo farbu 
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