Akcesoria sportowe

308,- zł

Kompresor
do pompowania
piłek Meteor
Specyfikacja: zasilanie: AC 220-240 V / 50-60 HZ, amperaż: 1 A,
max. ciśnienie: 150 PSI / 10 BAR, max. ciśnienie robocze: 60 PSI / 4 BAR,
max. robocza temperatura: 212 °F / 100 °C, wydajność: 20 L/M
Końcówki: igła do pompowania piłek, plastikowa końcówka do pompowania materacy
i zabawek dmuchanych, mosiężny wentyl do pompowania dętek rowerowych.
Dodatkowo bezpiecznik.
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Chorągiewka
stacjonarna 38,- zł
Materiał:
rurka - tworzywo sztuczne,
podstawa - guma,
chorągiewka - poliester
Wysokość: 120 cm
Przeznaczenie:
boisko, hala

38,- zł

Chorągiewka
boiskowa
Materiał: rurka - tworzywo sztuczne,
podstawa - metal ocynkowany, chorągiewka - poliester
Wysokość: 150 cm
Rodzaj: stała lub uchylna

2.

1.
2
6 cm - 6,80- zł

37 cm 1. Pachołek 6cm
2. Pachołek 37cm z otworami

18,- zł

Materiał: tworzywo sztuczne
Przeznaczenie: do gier i zabaw ruchowych
kup online - www.SPD.pl
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13,80- zł

Koszulka znacznik
Materiał: poliester
Kolor:
żółty, zielony, pomarańczowy
Rozmiary: S, M, L, XL
Przeznaczenie: treningi
i mecze rekreacyjne

18,- zł
6,80- zł

28,- zł

Gwizdek sędziowski
Fox 40 Classic

Bezkulkowy, ze sznureczkiem
Materiał:
plastik

Bezkulkowy, ze sznureczkiem
Głośny i wyraźny
dźwięk
(do 115 db)

Preparat w aerozolu,
łagodzi skutki kontuzji
i uśmierza ból.
Pojemność: 400 ml
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Gwizdek
Meteor Wolf

Zamrażacz
sztuczny lód
„Ice mix”

3

Taśma miernicza
Koszyk + 8 bidonów
Select 128,- zł
Pojemność bidona: 1 L
Materiał: tworzywo sztuczne
kup online - www.SPD.pl

Materiał: stal
Długości:
10 m - 28,- zł
20 m - 48,- zł
30 m - 58,- zł

40 m - 78,- zł
50 m - 98,- zł
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Siatka na piłki
Materiał:
polipropylen
Przeznaczenie:
magazynowanie,
przenoszenie piłek
Pojemność:

18,- zł
28,- zł
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10-12 14-16 -

3,80- zł

Szarfa szkolna
Materiał:
taśma lamówkowa
Wymiary:
długość - 125 cm,
szerokość - 3,5 cm
Kolory: czerwony,
niebieski, zielony, żółty

Pompka do piłek
z igłą i wężykiem

9,80- zł

Materiał: tworzywo sztuczne
Długość całkowita pompki: 30 cm
Długość wężyka: 12 cm
Gwint igły: 8 cm

Worek na piłki Select
Materiał: nylon
Pojemność: 10 - 12 piłek
Przeznaczenie:
przenoszenie,
przechowywanie
piłek

78,- zł
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68,- zł

Liczydło punktów
składane
Materiał: podstawa - metalowa,
numeracja - tworzywo sztuczne
Punktacja: 0 - 999
Sety: 1 - 7
Wymiary: 23 x 55 cm
kup online - www.SPD.pl
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38,- zł

Stoper 2 czasowy Meteor
Możliwość zapamiętywania 2 międzyczasów
Funkcje:
• wyświetlacz godzin, minut, sekund, dni tygodnia
• wyświetlacz daty miesięcznej
• stoper z kontrolą okrążeń i podziałów
• alarm z budzikiem i funkcją drzemki
• wyświetlacz w trybie 12/24 h
• max. czas mierzenia 23 h 59 min. 59 sek.

98,- zł
Funkcje:
• Trzyrzędowy wyświetlacz
• Dokładność 1/100 sec
• Pamięć: 100 czasów
• Wyniki: najlepszy, najgorszy, średni
• Odczyt zapamiętywanych danych podczas pracy
i po zresetowaniu
• Kalendarz + zegarek (format 12/24 h)
• Alarm
• Timer

Akcesoria

Stoper 100 czasowy

3,80- zł

Igły
do pompki

278,- zł

Torba medyczna Select
Apteczka pierwszej pomocy
bez zawartości lub z zawartością:
4 woreczki z lodem, opatrunek kompresyjny,
krem rozgrzewający z kamforą, plaster
na pęcherze, plastry i nożyczki
kup online - www.SPD.pl
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