Bramki

Bramka meczowa SENIOR

4288,- zł

Piłka nożna

Wymiary: 732 cm x 244 cm
Konstrukcja:
• front: profil aluminiowy, owalny 120 x 100 mm, malowany proszkowo
• boki i dół: poprzeczka dolna, odciągi i tulejki do odciągów napinające siatkę po jej założeniu
Mocowanie: w tulejach
Przeznaczenie: na zewnątrz

Siatka do bramki do piłki nożnej

5x2m
- 358,- zł
7,32 x 2,44 m - 508,- zł

Materiał: polipropylen, siatka bezwęzłowa, grubość sznurka 3 mm
Kolor: biały, czarny, żółty, czerwony, niebieski, zielony
Wymiar: 5 x 2 m; głębokość 1 x 1,5 m oraz 7,32 x 2,44 m; głębokość 0,8 x 2 m i 2 x 2 m
Przeznaczenie: na bramki do piłki nożnej JUNIOR i SENIOR
Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia siatki z łapaczem.
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Bramka JUNIOR

2418,- zł

Wymiary: 500 cm x 200 cm
Konstrukcja:
• front: profil aluminiowy, owalny 120 x 100 mm, malowany proszkowo
• boki i dół: rurki stalowe, ocynkowane ogniowo
Mocowanie: w tulejach
Przeznaczenie: na halę i na zewnątrz
kup online - www.SPD.pl

Piłki

Select Brillant Replica

38,- zł

Rozmiar: 4, 5
Materiał: PVC 1000,
Konstrukcja: 32 panele, szyta ręcznie, oficjalna waga i rozmiar,
podwójnie zamykany butylowy wentyl
Przeznaczenie: treningowa

Select Classic

48,- zł

Rozmiar: 4, 5
Materiał: PVC 1000 „shiny”
Konstrukcja: 32 panele, szyta ręcznie,
oficjalna waga i rozmiar, podwójnie
zamykany butylowy wentyl
Przeznaczenie: treningowa
Dostępna w trzech wersjach kolorystycznych

78,- zł

Rozmiar: 4, 5 (rozmiar 5 posiada atest FIFA)
Materiał: FPUS 1300 „pattern”
Konstrukcja: 32 panele, szyta ręcznie
oficjalna waga i rozmiar, podwójnie zamykany butylowy wentyl,
dętka „Zero-Wing” (zapewnia optymalną okrągłość)
Przeznaczenie: meczowo - treningowa

Select Numero 10

Piłka nożna

Select Team

108,- zł

Rozmiar: 4, 5 (rozmiar 5 posiada atest International Matchball Standard)
Materiał: FPUS 1500 „shiny”
Konstrukcja: 32 panele, szyta ręcznie
oficjalna waga i rozmiar, podwójnie zamykany butylowy wentyl,
dętka „Zero-Wing” (zapewnia optymalną okrągłość)
Przeznaczenie: meczowo - treningowa

Select Super

198,- zł

Rozmiar: 4, 5 (rozmiar 5 posiada atest FIFA)
Materiał: FPUS 1900 „pattern”
Konstrukcja: 32 panele, szyta ręcznie
oficjalna waga i rozmiar, podwójnie zamykany butylowy wentyl,
dętka „Zero-Wing” (zapewnia optymalną okrągłość)
Przeznaczenie: meczowa

Select Brillant Super

248,- zł

Rozmiar: 5 (atest FIFA)
Materiał: FPUS 2000
Konstrukcja: 32 panele, szyta ręcznie
oficjalna waga i rozmiar, podwójnie zamykany butylowy wentyl,
dętka „Zero-Wing” (zapewnia optymalną okrągłość)
Przeznaczenie: meczowa
kup online - www.SPD.pl
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Piłki

Meteor do gry na asfalcie

38,- zł

Rozmiar: 5 (certyfikat IS)
Materiał: cellular
Konstrukcja: odlewana, 32 panele
oficjalna waga i rozmiar, osnowa nylonowa, dętka lateksowa
Przeznaczenie: treningowa (polecana do gry na asfalcie)

Meteor Tread

38,- zł

Piłka nożna

Rozmiar: 5 (certyfikat IS)
Materiał: cellular
Konstrukcja: odlewana, 32 panele, na panelach
umieszczony jest specjalny wzór (bieżnik),
zwiększający przyczepność piłki. oficjalna waga
i rozmiar, osnowa nylonowa, dętka lateksowa
Przeznaczenie: treningowa (polecana do gry na asfalcie)

Select Futsal Master

88,- zł

Rozmiar/Obwód: 62-64 cm
Materiał: FPUG 1500 „grain”
Konstrukcja: szyta ręcznie, podwójnie zamykany butylowy wentyl,
butylowa dętka (zapewnia doskonałą kontrolę odbicia)
Przeznaczenie: meczowo - treningowa

Select Futsal Mimas

78,- zł

Rozmiar/Obwód: 62-64 cm
Materiał: FPUS 1300 „shiny”
Konstrukcja: szyta ręcznie, podwójnie zamykany
butylowy wentyl, butylowa dętka
(zapewnia doskonałą kontrolę odbicia)
Przeznaczenie: meczowo - treningowa
Dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych

Select Futsal Super
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188,- zł

Rozmiar/Obwód: 62-64 cm (atest FIFA)
Materiał: FPUS 1700 „pearl”
Konstrukcja: szyta ręcznie, podwójnie zamykany butylowy wentyl,
butylowa dętka (zapewnia doskonałą kontrolę odbicia)
Przeznaczenie: meczowo - treningowa

Select Five A Side

98,- zł

Rozmiar: 4
Materiał: FPUG 1500 „grain”
Konstrukcja: 32 panele, szyta ręcznie, oficjalny rozmiar, podwójnie
zamykany butylowy wentyl, specjalnie zaprojektowana dętka,
(zapewnia przytłumione odbicie)
Przeznaczenie: meczowa
kup online - www.SPD.pl

Piłki / ochraniacze

Select Brillant Super Indoor

188,- zł

Rozmiar: 5
Materiał: FPUS 2000
Konstrukcja: 32 panele, szyta ręcznie, oficjalny rozmiar, podwójnie
zamykany butylowy wentyl, dętka o 20-30 g lżejsza od dętek
w piłkach tradycyjnych
Przeznaczenie: meczowa

Select Speed Indoor

118,- zł

Rozmiar: 4, 5
Materiał: FPUF 1400 (zamsz)
Konstrukcja: 32 panele, szyta ręcznie, oficjalny rozmiar, podwójnie
zamykany butylowy wentyl, dętka o 20-30 g lżejsza od dętek
w piłkach tradycyjnych
Przeznaczenie: treningowa

48,- zł

Rozmiar: 4, 5
Materiał: filc „długi włos”
Konstrukcja: 32 klejone panele, oficjalny rozmiar, osnowa nylonowa,
dętka lateksowa
Przeznaczenie: treningowa

Meteor Innovation

Piłka nożna

Meteor Halowa

68,- zł

Rozmiar: 62-64 cm
Materiał: PU „shiny” odporny na zniszczenia
Konstrukcja: 32 klejone panele, oficjalny rozmiar, dętka lateksowa,
bardzo przytłumione odbicie
Przeznaczenie: treningowa

Nagolenniki Meteor

38,- zł

Materiał: PU, pianka EVA, poliester, dodatkowa
warstwa PVC zapewniająca doskonałą ochronę,
zapięcia na rzepy dobrze dopasowujące ochraniacze
do nogi
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Ochraniacz SELECT HIGH SAFE

38,- zł

Klasyczna szyna na nogi. Elastyczna, z mocnymi wkładkami
polipropylenowymi zapewniającymi efektywną ochronę.
Ekstra ochrona kostki.
Zamknięcie typu Velcro.
Rozmiary: XS, XS, S, M, L
kup online - www.SPD.pl

Akcesoria

68,- zł

Strój do piłki nożnej
Materiał: tkanina poliestrowa,
100% oddychająca
Rozmiary: S, M, L, XL
W komplecie: bluzka + spodenki
Możliwość wykonania nadruku

Piłka nożna

Skarpeto-getry
Select 21,80- zł
Materiał: nogawka z 95%
nylonu i 5% bitki elastycznej,
stopa z 85% bawełny
i 15% nylonu
Wzór: w paski lub gładkie
Rozmiary:
28-32, 33-36, 37-41, 42-47

78,- zł

Rękawice bramkarskie Select 33
Materiał: pianka SF/C2 White Dura Foam zapewniająca
dobrą chwytność i długą żywotność
Przeznaczenie: do treningu i na mecze, na każde warunki
atmosferyczne
Cechy charakterystyczne: zaokrąglone palce, rękawice
posiadają szeroki pasek zapinany na rzep, dodatkowo
wzmacniający nadgarstki bramkarza
Rozmiary: 7, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 11
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Rękawice bramkarskie
Meteor Fingertip

38,- zł

Materiał: PU
Przeznaczenie: do treningu i na mecze, na każde warunki atmosferyczne
Cechy charakterystyczne: system FINGERTIP, nadający anatomiczne
ułożenie rękawicy do wierzchniej strony dłoni, rękawice posiadają
szeroki pasek zapinany na rzep, dodatkowo wzmacniający nadgarstki
bramkarza
Rozmiary: 4, 5, 6, 7, 8, 9
kup online - www.SPD.pl

Akcesoria

238,- zł

Tablica taktyczna Select
Materiał: aluminium
Wymiary: 60 x 90 cm
W zestawie: magnesy z numerami 1 - 12,
pisak, gąbka do wycierania
Przeznaczenie: piłka nożna

Chorągiewka sędziowska

28,- zł

Drabinka koordynacyjna

98,- zł

Piłka nożna

Materiał: rurka - tworzywo sztuczne, chorągiewka - poliester
Długość rurki: 50 cm

Materiał: 13 szczebli z rurki polietylenowej ø 25 mm
połączonych trwałą taśmą
Wymiary: szerokość drabinki 60 cm,
długość po rozłożeniu 7,8 m
Dodatkowe zaczepy/klamry pozwalające na dowolną
konfigurację/połączenie kilku drabinek, torba do przenoszenia

Wózek do proszkowego 748,- zł
nanoszenia linii (wapno, kreda)
Wyposażony w trzy kółka o szerokiej bieżni
ułatwiającej jego prowadzenie na murawie
boiska. Służy do wyznaczania linii boiska.
Posiada regulację szerokości linii (5 lub 10 cm).
Wymiary:
• wysokość: 90 cm
• długość: 120 cm
• szerokość: 65 cm
kup online - www.SPD.pl
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Piłka nożna

Wiaty

Wiaty stadionowe (boksy) dla zawodników rezerwowych
Konstrukcja: szkielet z profili stalowych, malowanych proszkowo lub aluminiowych
Siedziska: ławka drewniana lub pojedyncze foteliki plastikowe.
Pokrycie:
• w całości poliwęglanem litym przezroczystym lub przyciemnianym brązowym,
• w całości poliwęglanem komorowym bezbarwnym lub przyciemnianym brązowym,
• z tyłu poliwęglanem komorowym, a z boków poliwęglanem, litym przezroczystym
Rodzaje wiat: 3, 6, 8, 12, 13 - osobowe
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Dla każdego obiektu wykonywany jest indywidualny projekt konstrukcji oraz wycena

mail: sekretariat@SPEEDservice.pl

infolinia: 22 786 87 40
kup online - www.SPD.pl

Pamiętaj!

Boisko z trawy syntetycznej wymaga systematycznej konserwacji
Co daje profesjonalny serwis?
• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania drenażu boiska
• odpowiednią wulkanizację wypełnienia
• intensywną filtrację zanieczyszczeń
• poprawę funkcjonowania hydro przepuszczalności nawierzchni
• rekonstrukcję naruszonej/zniszczonej nawierzchni
Firma Speed Sport Service oferuje konserwację nawierzchni z trawy
syntetycznej profesjonalnymi maszynami.
Zadzwoń: 22 786 87 40
lub napisz: sekretariat@SPEEDservice.pl
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kup online - www.SPD.pl

