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VELKOMMEN TIL 2021
Innovation er grundlaget for SELECT. Vi er stolte af i år at præsentere verdens første
fodbold fremstillet med ultrasonisk teknologi – BRILLANT SUPER US. Den banebrydende bold er skabt med en ny og dansk-patenteret konstruktionsmetode, der sikrer
fantastisk aerodynamik, uovertruffen kontrol og en endnu mere stabil bane til gavn for
både spillere og målmænd.
Vi er nu officiel boldleverandør til 13 af de bedste fodboldligaer i Europa, samt flere
professionelle ligaer i USA. I år byder vi velkommen til Singapore Premier League, som
er vores første liga i Asien. Med fodboldligaerne i Europa og nu også Asien cementeres
vores status som den største liga-samarbejdspartner – vi er League’s Choice.
Et af vores ligasamarbejder er den tyske Bundesliga. 2021 bliver fjerde år for vores
datterselskab DERBYSTAR som officiel bold i Bundesligaen og 2. Bundesliga – en af
verdens bedste fodboldligaer ifølge FIFA.
Vi er verdens største producent af håndbolde og officiel håndboldleverandør i flere
forbund, ligaer og klubber verden over. Vores Ultimate iBall – verdens første intelligente
håndbold – fortsætter med at tilføje ny indsigt i spillet i hele Europa. Ultimate iBall har
været i spil i Champions League FINAL4 samt EM-slutrunder for både mænd og kvinder.
Vi udvider i år vores tøjsortiment med to serier – Baselayer og dommertøj. Baselayer er
funktionelt sportsundertøj med genanvendt polyester fremstillet af plastflasker. Vores
nye dommertøj er udviklet og testet af fodbolddommere og kvalitet og funktion har
fokus på bevægelighed og komfort.
Vi har skabt SELECT CREATOR, der gør det muligt at designe sit eget spillertøj. Her kan
dit hold selv vælge farver, design, kvalitet og tilføje sponsorlogoer.
SELECT har fokus på vores miljømæssige aftryk og har derfor løbende fokus på
bæredygtige tiltag. Vi ønsker at benytte endnu flere genanvendte materialer i vores
produktion og stræber efter en produktion i højeste kvalitet med den lavest mulige
miljømæssige indvirkning.
Vi har reduceret vores brug af plastik i Profcare Sportsbind-pakningerne, hvor vi nu
sparer 300.000 plastikposer årligt, samt reduceret brugen af plastik med 50% i vores
MONACO-tøjpakninger. Derudover har vi introduceret materialer fremstillet af genbrugte
PET-flasker i vores nye PLANET-fodbold, PRIMERA-fodbolden og ikke mindst i vores
Baselayer sportsundertøj.
Vi er Player’s Choice.
Velkommen til vores katalog for 2021.

DEN ORIGINALE BOLDKONSTRUKTION
MED 32 FELTER
Hver eneste fodbold, håndbold og futsalbold fra SELECT er baseret på
revolutionen fra 1962, hvor vores grundlægger, Eigil Nielsen, udviklede en
bold med 32 felter. Det altoverskyggende ønske var at skabe den mest
pålidelige bold med det mest forudsigelige, lige svæv og et opspring, der
hverken var for højt eller for lavt.
Det var umuligt at lave en fuldkommen rund bold med 18 felter, hvilket var
standardkonstruktionen af en bold førhen. Med de 32 felter - 20 sekskanter
og 12 femkanter - lykkedes det SELECT at skabe den mest runde bold
nogensinde. Senere modtog en gruppe amerikanske forskere Nobelprisen
for at opdage, at molekylerne i kulstof med en særlig bestråling organiserer
sig som en fuldstændig rund bold – noget Eigil Nielsen allerede havde
opdaget og virkeliggjort i sin fodbold med 32 felter, hvorfor molekylemodellen også blev kaldt “fodboldmolekylet”.

En bold med optimal rundhed er grundlæggende for at opnå pålidelig aerodynamik – altså et lige svæv og et kontrolleret opspring. Vores nyeste
topfodbold Brillant Super US er blevet grundigt testet af flere end 300
professionelle spillere med meget positiv feedback. Boldens klassiske
konstruktion med 32 felter gør, at bolden møder vindmodstand senere i sit
svæv gennem luften og dermed bevarer en stabil høj hastighed gennem
længere tid. Dette giver et stabilt og mere forudsigeligt svæv, hvilket alle
fodboldspillere sætter stor pris på.
Alle vores bolde i dag bygger stadig på Eigil Nielsens originale boldkonstruktion med 32 felter, og vi går aldrig på kompromis med kvalitet, spilleegenskaber eller holdbarhed.

OPTIMAL RUNDHED
En fodbold med optimal rundhed er afgørende for at opnå pålidelig aerodynamik
og overlegne spilleegenskaber. Bag det elegante ydre på boldene i vores
Pro- og Klub-serie er en Zero-Wing blære lavet af high-performance naturlatex. Zero-Wing konceptet er med til at sikre en komplet balanceret og rund bold,
der konsekvent holder sin form under belastning, hvilket sikrer et lige svæv og et
kontrolleret opspring.

PERFEKT
SVÆV
SELECT fodbolde har et stabilt og lige
svæv gennem luften, og derfor er boldens
bane nemmere at vurdere – spillerens evne
styrer hvor bolden flyver hen – ikke boldens
uforudsigelige svæv.

FODBOLDE

OFFICIELLE LIGA-KAMPBOLDE
SELECT er officiel boldleverandør til det danske fodboldlandshold, den belgiske liga, den portugisiske liga, ligaen i Bosnien-Hercegovina, den rumænske liga, den danske liga for herrer og kvinder samt 1. division, den norske liga
for herrer og kvinder, den finske liga, den islandske liga, den svenske liga og 1.
division samt vores nyeste tilføjelse Singapore Premier League.

Official ball in the NJCAA SOCCER league
USA

Official ball in Super Y league
USA

Official ball in the WPSL league
USA

Official ball in the NAIA league
USA

BRILLANT SUPER leveres også til et stort antal hold og forbund rundt om i
verden. I USA er SELECT den officielle matchbold hos NAIA og NJCAA samt
flere High School State Conferences landet over.
Vores tyske datterselskab, DERBYSTAR, er officiel leverandør af kampbolde
til den bedste hollandske liga og den tyske Bundesliga, der af FIFA er rangeret
som en af verdens bedste fodboldligaer.

Official ball in the USL Academy
USA

Official ball in the NPSL league
USA

Official ball in the USL league
USA
Official ball in the UNITED WOMEN’S SOCCER league
USA

Official ball in the best league
ÚRVALSDEILD - ICELAND
Official balls in the best leagues
ELITESERIEN - MENS LEAGUE
TOPPSERIEN - WOMEN’S LEAGUE
NORWAY

Official ball in the best league
ALLSVENSKAN - SWEDEN

Official ball in the best league
PREMIER LEAGUE - SINGAPORE
Official ball in the best league
VEIKKAUSLIIGA - FINLAND

Official ball in the best league
EREDIVISIE - HOLLAND

Official balls in the best leagues
SUPERLIGA - MENS LEAGUE
KVINDELIGA - WOMEN’S LEAGUE
DENMARK

Official ball in the best league
NATIONAL CHAMPIONS LEAGUE I BETANO – ROMANIA

Official ball in the best league
JUPILER PRO LEAGUE - BELGIUM

Official ball in the best league
LIGA NOS - PORTUGAL

Official ball in the best league
BUNDESLIGA - GERMANY

Official ball in the best league
PREMIER LEAGUE - BOSNIA AND HERCEGOVINA

DERBYSTAR
by SELECT
DERBYSTAR er officiel boldleverandør til den tyske Bundesliga og
2. Bundesliga med deres BUNDESLIGA BRILLANT APS.
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DERBYSTAR har været en del af
SELECT SPORT siden 1991 og har
gennem årene opbygget en solid
position blandt de bedste fodboldligaer i Europa.
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DERBYSTAR har stærke rødder
og relationer i den tyske fodboldverden og blandt eliteklubberne i
landets regioner. Bundesligaen er,
ifølge FIFA, en af verdens bedste
fodboldligaer, og derfor er dette
partnerskab både solidt og væsentligt.
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LIGA NOS
PORTUGAL
BRILLANT SUPER er den officielle
bold i Portugals bedste liga – Liga
Portugal.
Sæson 2019-2023 bliver med
SELECT som officiel boldleverandør i alle tre dele af ligaen: 1. liga
LIGA NOS, 2. liga LigaPro og den
portugisiske liga-cup, Allianz CUP
hvor 32 fodboldhold konkurrerer.
Liga Portugal er blandt de bedste
professionelle ligaer i Europa og er
blevet tildelt 6. pladsen på UEFA’s
liste.
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ULTRA SONIC BONDED
- BANEBRYDENDE TEKNOLOGI

Vi præsenterer den banebrydende Brillant Super US – verdens første
fodbold fremstillet med ultrasonisk teknologi. Vi har skabt en bold
med uovertruffen kontrol og en fantastisk aerodynamik, da den nye
konstruktionsmetode sikrer perfekt dybde mellem felterne og en endnu
mere stabil bane til gavn for både spillere og målmænd.

Den nye konstruktion rummer også en nyudviklet skumforing med to lag,
som giver bolden et lækkert blødt ydre. Indeni er Zero-Wing blæren dækket
af et tekstilstof for at sikre boldens rundhed. Det kompakte indre i bolden
sammenholdt med tolags skumforingen giver sparkene den helt rigtige
fornemmelse af lethed og fart.

Brillant Super US er fremstillet efter en helt ny og dansk-patenteret
konstruktionsmetode, hvor ultrasoniske lydbølger svejser boldens 32 felter
sammen. Felterne holdes sammen under pres og ultrasoniske lydbølger
aktiverer mikrofibermolekylerne ved at skabe friktion, og på denne måde
svejses felterne sammen.

Zero-Wing latexblæren har indbygget balancepunkt placeret modsat
ventilhullet, der sikrer, at bolden både er i balance, holder luft og har det
helt rigtige opspring

Boldens overflade er et nyt og forbedret PU mikrofiber-materiale fra Japan,
som er fremstillet med en miljøvenlig, vandbaseret metode. PU-overfladen
har en ny 3D-diamantstruktur, der sikrer optimeret friktion mellem bold og
støvle samt det bedste greb for målmænd.

Række/alder

Boldstørrelse

Omkreds

Normalvægt

Letvægt

U8

3

60 - 62 cm

320 - 340 g

280 - 310 g

U9 til U14

4

63,5 - 66 cm

350 - 390 g

290 - 320 g

U15 til senior

5

68 - 70 cm

410 - 450 g

350 - 380 g

U15 til senior FIFA

5

68,5 - 69,5 cm

420 - 445g

U15 til senior IMS

5

68 - 70 cm

410 - 450 g

Brillant Super US er kort sagt sammensat af de bedste kvalitetsmaterialer på markedet. Bolden har gennemgået grundig test af flere end
300 professionelle spillere i 2020 med meget positive tilbagemeldinger.
Brillant Super US er velegnet til kampe på absolut højeste niveau, og
konstruktionen og materialerne sikrer sammen de bedste spilleegenskaber
og den bedste holdbarhed. Bolden vil være officiel kampbold i 3F
Superligaen og for det danske landshold i 2021.
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THERMO BONDED

- KVALITET FRA INDERST TIL YDERST
BRILLANT SUPER TB har de egenskaber, der kendetegner en klassisk
SELECT-bold og er velegnet til kampe på absolut højeste niveau.
Materialerne er nøje udvalgt og har præcis de kvaliteter, der giver de bedste
spilleegenskaber og den bedste holdbarhed.

Thermo Bonding metoden betyder, at boldens 32 felter er termisk limet.
Limen aktiveres ved hjælp af varme og pres. Der er ingen syninger, og derfor
absorberer TB bolden mindre vand og holder dermed den oprindelige vægt
bedre, når der spilles på en våd bane.

Den optimale rundhed er sikret med de velkendte 32 felter fordelt på 12 femkanter og 20 sekskanter. Boldens yderste materiale består af syntetisk læder,
hvis overflade har en let struktur, der minimerer luftmodstanden.

Under udviklingsprocessen har mere end 500 spillere fra klubber i flere forskellige europæiske lande testet BRILLANT SUPER TB. Tilbagemeldingerne
har været yderst positive. Bolden er også blevet testet på Institut for Sundhed
og Idræt på Tsukuba Universitet i Japan. Testresultaterne viste, at bolden –
ligesom andre bolde fra SELECT – møder mindre vindmodstand i starten af
sit svæv, bevæger sig lettere gennem luften og møder vindmodstand senere
end andre bolde på markedet.

Under det syntetiske læder gemmer der sig den løse naturlatex Zero-Wing
blære med indbygget balancepunkt i den modsatte ende af ventilhullet.
Uden på blæren befinder sig en foring, der består af et 4 mm tykt og eksklusivt skummateriale. Det ydre materiale og det underliggende skum giver
bolden et blødere, lettere og mere komfortabelt touch. Selvom bolden føles
lettere, er vægten den samme som en traditionel fodbold.

Række/alder

Boldstørrelse

Omkreds

Normalvægt

Letvægt

U8

3

60 - 62 cm

320 - 340 g

280 - 310 g

U9 til U14

4

63,5 - 66 cm

350 - 390 g

290 - 320 g

U15 til senior

5

68 - 70 cm

410 - 450 g

350 - 380 g

U15 til senior FIFA

5

68,5 - 69,5 cm

420 - 445g

U15 til senior IMS

5

68 - 70 cm

410 - 450 g
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- GENNEMTÆNKT TOPKVALITET
Fælles for alle SELECT-bolde er, at kvaliteten er høj og holdbarheden lang.
En fodbold med optimal rundhed består af 32 felter fordelt på 12 femkanter
og 20 sekskanter. De 32 felter syes sammen med 630 dobbeltsting og 60
hjørnesting og lukkes - specielt for SELECT - med dobbeltknude. Så holder
bolden bedre.
Bag det elegante ydre på vores professionelle fodbolde og klubfodbolde er
en Zero- Wing blære lavet af high-performance natur-latex. Konceptet er
udviklet for at sikre, at ikke bare bolden, men også blæren er så rund som
overhovedet muligt. Vi benytter udelukkende latex-blærer i vores fodbolde
med et indbygget balancepunkt i modsatte ende af ventilhullet. Dette sikrer
sammen med Zero-Wing konceptet en bold i perfekt balance og med et
livligt opspring.
Række/alder

Boldstørrelse

Omkreds

Normalvægt

Letvægt

U8

3

60 - 62 cm

320 - 340 g

280 - 310 g

U9 til U14

4

63,5 - 66 cm

350 - 390 g

290 - 320 g

U15 til senior

5

68 - 70 cm

410 - 450 g

350 - 380 g

U15 til senior FIFA

5

68,5 - 69,5 cm

420 - 445g

U15 til senior IMS

5

68 - 70 cm

410 - 450 g

En SELECT-bold har en lang levetid, blot
denne vejledning følges:
1. Ret bolden bedst muligt ud.

2. Ryst bolden så blæren hænger løst og
lodret under ventilhullet.

3. Dryp 1-2 dråber SELECT ventilolie i
ventilhullet. Husk regelmæssigt at give
bolden et par dråber olie, så ventilen ikke
udtørrer.

For at stabilisere og sikre, at bolden forbliver rund, er dens 32 felter underforet med flere lag tekstilmateriale. Underforingen er med til at justere blødheden og forbedre kontakten mellem bold og fod.
Det yderste lag på bolden består af syntetlæder i polyuretan (PU). Dette
materiale har en overflade i enten ”shiny” eller ”grain”, som er sat sammen
med en masse PU-fibre. Sammenlagt giver det fodbolden en stærk overflade med vedvarende blødhed.
For SELECT er høj kvalitet vitalt. Derfor gennemgår samtlige bolde en grundig kontrol på vort produktionssted i Pakistan. Her kontrolleres syning,
overflade, rundhed, omkRøds, vægt, lufttæthed og trykfarver. Alle blærer
oppumpes endda for at sikre perfekt balance.

4. Pump bolden op med en SELECT
pumpe. Det er vigtigt, at blæren er i
lodret position som på billedet her.
Husk altid at bruge nippel.

5. Anvend en SELECT trykmåler for at
kontrollere, at bolden får det anbefalede
tryk (står på bolden).

6. Rengør bolden med børste og lunkent
vand. Tør bolden med en klud. Anbring
bolden i et ventileret rum med en temperatur på 15-20°C.
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DUAL BONDED

- KOMPROMISLØS PERFORMANCE
Det særlige ved denne produktionsmetode er, at boldens 32 felter både er
syet sammen og derefter forseglet i kanterne deraf navnet Dual Bonded.
En DB-bold er en konstruktion, der består af et PU-materiale lamineret med
skum. Dernæst er to lag tekstil-underforing lamineret til skumlaget for at
sikre stabilitet. Felterne bliver derefter sammensat med 3 mm lim i kanterne
og syet i hånden eller af maskine. Limen aktiveres i varmeformen for at skjule
syningerne, der derefter forsegles i hånden. Limen i syningerne reducerer
vandoptaget betydeligt.
Blæren indeni er en SR-blære med fremragende lufttæthed. Resultatet er
en fodbold med både stabilitet, kontrol og et blødere touch sammenlignet
med andre fodbolde. Både ULTRA DB og TARGET DB er produceret ved
brug af Dual Bonding-metoden.

Række/alder

Boldstørrelse

Omkreds

Normalvægt

Letvægt

U8

3

60 - 62 cm

320 - 340 g

280 - 310 g

U9 til U14

4

63,5 - 66 cm

350 - 390 g

290 - 320 g

U15 til senior

5

68 - 70 cm

410 - 450 g

350 - 380 g

U15 til senior FIFA

5

68,5 - 69,5 cm

420 - 445g

U15 til senior IMS

5

68 - 70 cm

410 - 450 g

Special udviklet
klæbrigt materiale
påføres overfladen
før syning
0-10 mm langs
kanten på panelet
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BRILLANT SUPER US
3F SUPERLIGA V21
SELECT er officiel boldleverandør
til de bedste danske ligaer for både
herrer og kvinder, nærmere bestemt
3F Superligaen, herrernes 1. og 2.
division samt Gjensidige Kvindeliga.
I år har 3F Superligaen
verdenspremiere på den nye
Brillant Super US - verdens første
fodbold fremstillet med
ultrasonisk teknologi.
Alle kampe i herrernes 1. og 2. division
samt Kvindeligaen spilles med Brillant
Super TB, og hver sæson præsenterer
vi et nyt og eksklusivt bolddesign.
Samarbejdet med ligaerne sikrer
markedets bedste bolde på
alle stadions.

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

BRILLANT SUPER US
3F SUPERLIGA V21

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

• En ny, suveræn fodbold fremstillet efter en helt ny konstruktionsmetode,
hvor ultrasoniske lydbølger svejser de 32 paneler sammen
• Bolden er sammensat af nøje udvalgte kvalitetsmaterialer med alle de
egenskaber, der kendetegner en klassisk SELECT-bold
• Overfladematerialets nye 3D-diamantstruktur sikrer en endnu mere stabil
bane, optimeret friktion mellem bold og støvle og det bedste greb for målmænd
• Den nye konstruktion sikrer minimal vandoptagelse i forhold til en
håndsyet bold, hvilket sikrer, at bolden bevarer sin originale vægt, når man
spiller på våde overflader
• Under ydermaterialet har den en nyudviklet foring bestående af 2 forskellige skummaterialer samt en Zero-Wing latexblære med indbygget
balancepunkt, der er placeret modsat ventilhullet
• Ydermaterialet og skummet nedenunder gør, at bolden føles let og har en
behagelig blødhed

• En ny, suveræn fodbold fremstillet efter en helt ny konstruktionsmetode,
hvor ultrasoniske lydbølger svejser de 32 paneler sammen
• Bolden er sammensat af nøje udvalgte kvalitetsmaterialer med alle de
egenskaber, der kendetegner en klassisk SELECT-bold
• Overfladematerialets nye 3D-diamantstruktur sikrer en endnu mere stabil
bane, optimeret friktion mellem bold og støvle og det bedste greb for målmænd
• Den nye konstruktion sikrer minimal vandoptagelse i forhold til en
håndsyet bold, hvilket sikrer, at bolden bevarer sin originale vægt, når man
spiller på våde overflader
• Under ydermaterialet har den en nyudviklet foring bestående af 2 forskellige skummaterialer samt en Zero-Wing latexblære med indbygget
balancepunkt, der er placeret modsat ventilhullet
• Ydermaterialet og skummet nedenunder gør, at bolden føles let og har en
behagelig blødhed

Style nr. 101094 Str. 5 (FIFA)

Style nr. 101094 Str. 5 (FIFA)

Vejl. udsalgspris 1.100,-

Vejl. udsalgspris 1.100,-
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BRILLANT SUPER TB V21

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

BRILLANT SUPER TB V21

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

BRILLANT SUPER TB V21

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

• En ny, suveræn fodbold fremstillet af nøje udvalgte kvalitetsmaterialer med
alle de egenskaber, der kendetegner en klassisk SELECT-bold
• Overfladematerialets nye 3D-diamantstruktur sikrer en endnu mere stabil
bane, optimeret friktion mellem bold og støvle og det bedste greb for målmænd
• De hvide felter er lavet af et specialmateriale for at sikre, at bolden er let at
se for spillere og tilskuere
• De 32 felter er termisk limet, så bolden absorberer mindre vand end en
håndsyet bold, hvilket sikrer, at bolden bevarer sin originale vægt, når man
spiller på våde overflader
• Under ydermaterialet har den en nyudviklet foring bestående af 4 mm
eksklusivt skummateriale samt en Zero-Wing latexblære med indbygget
balancepunkt, der er placeret modsat ventilhullet
• Bolden føles let og har en behagelig blødhed

• En ny, suveræn fodbold fremstillet af nøje udvalgte kvalitetsmaterialer med
alle de egenskaber, der kendetegner en klassisk SELECT-bold
• Overfladematerialets nye 3D-diamantstruktur sikrer en endnu mere stabil
bane, optimeret friktion mellem bold og støvle og det bedste greb for
målmænd
• De 32 felter er termisk limet, så bolden absorberer mindre vand end en
håndsyet bold, hvilket sikrer, at bolden bevarer sin originale vægt, når man
spiller på våde overflader
• Under ydermaterialet har den en nyudviklet foring bestående af 4 mm
eksklusivt skummateriale samt en Zero-Wing latexblære med indbygget
balancepunkt, der er placeret modsat ventilhullet
• Ydermaterialet og skummet nedenunder gør, at bolden føles let og har en
behagelig blødhed

• En ny, suveræn fodbold fremstillet af nøje udvalgte kvalitetsmaterialer med
alle de egenskaber, der kendetegner en klassisk SELECT-bold
• Overfladematerialets nye 3D-diamantstruktur sikrer en endnu mere stabil
bane, optimeret friktion mellem bold og støvle og det bedste greb for
målmænd
• De 32 felter er termisk limet, så bolden absorberer mindre vand end en
håndsyet bold, hvilket sikrer, at bolden bevarer sin originale vægt, når man
spiller på våde overflader
• Under ydermaterialet har den en nyudviklet foring bestående af 4 mm
eksklusivt skummateriale samt enZero-Wing latexblære med indbygget
balancepunkt, der er placeret modsat ventilhullet
• Ydermaterialet og skummet nedenunder gør, at bolden føles let og har en
behagelig blødhed

Style nr. 100020 Str. 5 (FIFA)
Style nr. 100021 Str. 4

Style nr. 100020 Str. 5 (FIFA)

Style nr. 100020 Str. 5 (FIFA)

Vejl. udsalgspris 1.100,-

Vejl. udsalgspris 1.100,-

Vejl. udsalgspris 1.100,-

PROFESSIONELLE FODBOLDE 23

BRILLANT SUPER V21

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

• En ny, suveræn fodbold fremstillet af nøje udvalgte kvalitetsmaterialer med
alle de egenskaber, der kendetegner en klassisk SELECT-bold
• Overfladematerialets nye 3D-diamantstruktur sikrer en endnu mere stabil
bane, optimeret friktion mellem bold og støvle og det bedste greb for
målmænd
• De hvide felter er lavet af et specialmateriale for at sikre, at bolden er let at
se for spillere og tilskuere
• De 32 felter er håndsyede og lamineret med et 2 mm eksklusivt skummateriale
• Sømforseglingsteknologi for ekstra holdbare sømme og reduceret vandoptagelse
• Zero-Wing latexblære sikrer et livligt opspring
• Føles let og har en behagelig blødhed

Style nr. 100019 Str. 5 (FIFA)

Photo: Monica Højer

Vejl. udsalgspris 1.100,-

SUPER
•
•
•
•
•

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

Kampbold fremstillet af koreansk mikrofiber-syntetlæder af høj kvalitet
Farverigt design gør bolden lettere at se, så spillerne kan reagere hurtigere
Bolden har et livligt opspring takket være 3 lag underforing og latex-blære
Struktureret overflade giver højere friktion og god kontrol
De 32 håndsyede felter sikrer bolden et lige svæv gennem luften

Style nr. 110031 Str. 5 (FIFA)

Vejl. udsalgspris 600,-

24 KLUBFODBOLDE

Photo: Monica Højer

KLUBFODBOLDE 25

ROYALE
•
•
•
•
•

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

Særdeles holdbar kamp- og træningsbold
Nyt og forbedret PU-syntetlæder med nopret overflade, som føles blødere
Farverigt design gør bolden lettere at se, så spillerne kan reagere hurtigere
Zero-Wing latexblære giver bolden et livligt opspring og optimal rundhed
De 32 håndsyede felter sikrer bolden et lige svæv gennem luften

Style nr. 110030 Str. 5 (IMS)
Style nr. 110029 Str. 4

Vejl. udsalgspris 400,-

PRIMERA

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

• Kamp- og træningsbold med lang holdbarhed og kornet overflade, der
giver en fornemmelse af lavere hastighed
• Farverigt design gør bolden lettere at se, så spillerne kan reagere hurtigere
• Fremstillet af slidstærkt japansk PU-syntetlæder
• Bagsiden af syntetlæderet er lavet af genanvendte PET-flasker
• Zero-Wing latexblære giver bolden et livligt opspring og optimal rundhed,
som sammen med de 32 håndsyede felter sikrer et lige svæv gennem
luften

Style nr. 110028 Str. 5 (IMS)
Style nr. 110027 Str. 4
Style nr. 110027 Str. 3

Vejl. udsalgspris 400,-

TEMPO TB

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

•
•
•
•

Ny og forbedret PU-syntetlæder med nopret overflade
Let at kontrollere – også under våde og fugtige forhold
3 mm højtydende EVA-skum forbedrer blødheden
Takket være de termisk limet felter absorberer bolden næsten intet vand
og udvider sig minimalt, så den flyver helt lige gennem luften
• Den nyudviklede kombination af underforing og frithængende Zero-Wing
latexblære giver bolden et livligt opspring og optimal rundhed

Style nr. 110035 Str. 5 (IMS)
Style nr. 110034 Str. 4

Vejl. udsalgspris 375,-

26 KLUBFODBOLDE

NUMERO 10

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

• Opdateret version af legenden i vores fodboldsortiment
• Ny og forbedret PU-syntetlæder med golfstruktur
• Zero-Wing latexblære og 2 mm underforing af neopren sikrer større
blødhed
• De 32 håndsyede felter giver bolden et lige svæv gennem luften

Style nr. 120044 Str. 5 (IMS)
Style nr. 120043 Str. 4
Style nr. 120043 Str. 3

Vejl. udsalgspris 300,-

MATCH DB V20

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

• En af de hurtigste bolde i vores sortiment
• De 32 felter er Dual Bonded - både syet og limet for at mindske vandoptaget
• PU-topfilm lamineret med 2 mm neoprenskum og med ekstra skumpuder
for forbedret blødhed
• SR-blæren inde i bolden holder særdeles godt på luften
• Kombinationen af det ydre materiale og de underliggende skumlag giver
bolden en lethed og en behagelig blødhed

Style nr. 120053 Str. 5 (FIFA)

Vejl. udsalgspris 300,-

DIAMOND

Græs

✶✶✶

Kunstgræs

✶✶✶

• En af vores mest populære universalbolde, der føles ekstra blød
• Fremstillet af stærk og holdbar TPU-film lamineret med TPE-skum
• Den specialfremstillede underforing og latexblæren giver bolden et ekstra
livligt opspring
• De 32 håndsyede felter giver bolden et lige svæv gennem luften

Style nr. 120031 Str. 5 (IMS)
Style nr. 120030 Str. 4
Style nr. 120030 Str. 3

Vejl. udsalgspris 200,-

KLUBFODBOLDE 27

Photo: Ian Nielsen

28

KUNSTGRÆS?
INTET PROBLEM!
Designet til at udkonkurrere og overgå modstanderen
på kunstgræsbaner
Hvorfor skal man vælge SELECT TURF fodbolde?
Brugen af kunstgræsbaner har mange fordele
og flere producenter hævder at kunne levere en
spilleoplevelse, der føles som at spille på naturgræs.
Fodboldspillere kan dog hurtigt nævne hvorfor
almindelig fodbolde og kunstgræsbaner ikke er det
bedste match:
 Overfladen på en kunstgræsbane kan få en
almindelig fodbold til at hoppe og rulle hurtigere
end på en naturgræsbane.
 Kunstfibre og gummigranulat fra kunstgræsbanen kan rive overfladen op på en almindelig
fodbold, så den revner, ved regelmæssig brug.

Hvad gør SELECT TURF serien anderledes?
SELECT’s dedikerede fokus på innovation og
kvalitet har ført til udviklingen af FPUG materialet,
der anvendes i SELECT TURF-fodbolde. FPUG
er en ekstremt slidstærk og samtidig blød foring,
der forlænger en fodbolds levetid og sørger for de
samme egenskaber som opleves på en naturgræsbane.
Alle TURF-fodbolde er håndsyede.
Boldenes 32 håndsyede felter
sikrer lang holdbarhed, og at
boldene konsekvent holder
formen under belastning.

KLUBFODBOLDE 29

FLASH TURF

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

FLASH TURF

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

• Kvalitetsfodbold, der er velegnet til kunstgræsbaner
• Nyt og forbedret PU-syntetlædermateriale med nopret overflade, der gør
bolden let at kontrollere – også under våde og fugtige forhold
• Bolden har 4 lag underforing samt latexblære
• De 32 håndsyede felter sikrer bolden et lige svæv gennem luften

• Kvalitetsfodbold, der er velegnet til kunstgræsbaner
• Nyt og forbedret PU-syntetlædermateriale med nopret overflade, der gør
bolden let at kontrollere – også under våde og fugtige forhold
• Bolden har 4 lag underforing samt latexblære
• De 32 håndsyede felter sikrer bolden et lige svæv gennem luften

Style nr. 110021 Str. 5 (IMS)
Style nr. 110020 Str. 4

Style nr. 110021 Str. 5 (IMS)
Style nr. 110020 Str. 4

Vejl. udsalgspris 300,-

Vejl. udsalgspris 300,-

X-TURF

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

• Anbefales til kunstgræs
• En livlig bold til kunstgræs og som alternativ i koldt, fugtigt og vådt vejr
• Fremstillet af PU-syntetlæder med en ny overflade og 5 lag specialfremstillet underforing samt latexblære
• Denne bold vil holde formen i hele sin levetid
• De 32 håndsyede felter giver bolden et lige svæv gennem luften

Style nr. 120052 Str. 5 (IMS)
Style nr. 120051 Str. 4

Vejl. udsalgspris 200,-

30 KLUBFODBOLDE

Photo: Ian Nielsen

TEAM

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

• En opdateret version af vores populære fodbold
• Nyt og forbedret PU-syntetlæder med struktureret overflade og 2 mm
underforing af neopren, der forbedrer blødheden
• Med butylblære, der holder bedre på luften
• De 32 håndsyede felter giver bolden et lige svæv gennem luften

Style nr. 120048 Str. 5 (IMS)
Style nr. 120047 Str. 4
Style nr. 120047 Str. 3

Vejl. udsalgspris 200,-

KLUBFODBOLDE 31

CLUB DB V21

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

• Fremragende allround-bold til unge såvel som voksne
• De 32 felter er Dual Bonded – både syede og limede for mindre vandoptagelse
• En struktureret TPU-overdel lamineret med 3 mm skum gør bolden blødere og sikrer en suveræn boldkontrol
• SR-blæren holder særdeles godt på luften

Style nr. 120056 Str. 5 (IMS)
Style nr. 120056 Str. 4
Style nr. 120056 Str. 3

Vejl. udsalgspris 200,-

PALERMO

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

COSMOS

• Kamp- og træningsbold
• Fremstillet af TPU – det blødeste materiale, vi bruger i vores sortiment
• Vægten er reduceret, så bolden er lettere at spille med, især for piger og
kvinder
• Bolden har en specialkonstrueret underforing i 4 lag og latexblære, der gør
bolden blød og sikrer optimal rundhed
• De 32 håndsyede felter giver bolden et lige svæv gennem luften

•
•
•
•
•

Style nr. 120046 Str. 5
Style nr. 120046 Str. 4
Style nr. 120046 Str. 3

Style nr. 120042 Str. 5
Style nr. 120042 Str. 4

Vejl. udsalgspris 200,-

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

Grus

✶✶✶

Kamp- og træningsbold
En særdeles holdbar og slidstærk gummibold
Udviklet specielt til brug på grus og stenede overflader
Den klæbrige overflade gør bolden særdeles velegnet til frosne baner
Fremstillet af et gummimateriale, en særlig underforing og en latexblære,
der giver bolden et livligt opspring og optimal rundhed
• De 32 håndsyede felter sikrer giver bolden et lige svæv gennem luften

Vejl. udsalgspris 300,-

IG
T
G
DY

D
E
H
NY

B

E
R
Æ

NY MILJØVENLIG
FODBOLD
Vi har fokus på bæredygtige tiltag og ønsker at benytte
endnu flere genavendte materialer i vores produktion.
Derfor har vi skabt den nye bæredygtige fodbold
PLANET. Boldens ydermateriale er lavet af japansk
polyurethan (PU), hvor 45% af PU-materialet stammer
fra genanvendte PET-flasker. Derudover består boldens trelags-foring af polyester, hvoraf 80% stammer
fra genanvendte PET-flasker.
Underforingen i bolden, som sikrer stabilitet og
bounce, er lamineret med naturlig latex udvundet
fra gummitræer. Boldens Zero-Wing blære er også
fremstillet i naturlig latex.
For at reducere vores brug af plastik pakkes boldene
ind i papir i stedet for polybags.

32

BÆREDYGTIG FODBOLD 33

PLANET

Grass

Artificial grass

✶✶✶ ✶✶✶

• Vores nye bæredygtige fodbold fremstillet af genanvendte PET-flasker og
naturlig latex
• Kamp- og træningsbold med lang holdbarhed og grain overflade
• Let at kontrollere – også under våde og fugtige forhold
• Zero-Wing latexblære giver bolden et livligt opspring og optimal rundhed
• 32 felters konstruktion sikrer et lige svæv gennem luften

Style nr. 110040 Str. 5
Style nr. 110040 Str. 4
Leveres fra 01.07.2021.

Vejl. udsalgspris 500,-

34

2021

SELECT er officiel leverandør af bolde,
spillertøj og træningsudstyr til børn og
trænere på DGI Fodbold- og Håndboldskoler frem til 2023.
På fodbold- og håndboldskolerne får
børn i alderen 6-15 år landet over en
aktiv og sjov sportsferie med fokus
på leg, teknik og venskaber.

UNGDOMSFODBOLDE 35

TALENTO 5

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

TALENTO 4

Græs

Kunstgræs

✶✶✶ ✶✶✶

TALENTO 3

Græs

✶✶✶

Kunstgræs

✶✶✶

• Nyt og forbedret PU-syntetlædermateriale
• Nopret overflade, der gør bolden let at kontrollere – også under våde og
fugtige forhold
• Butylblæren sikrer, at bolden forbliver lufttæt
• Bolden har den officielle størrelse, men vejer 30-40 g mindre end en
normal fodbold, så det er nemmere for børn at udvikle deres spillefærdigheder

• Nyt og forbedret PU-syntetlædermateriale
• Nopret overflade, der gør bolden let at kontrollere – også under våde og
fugtige forhold
• Butylblæren sikrer, at bolden forbliver lufttæt
• Bolden har den officielle størrelse, men vejer 30-40 g mindre end en
normal fodbold, så det er nemmere for børn at udvikle deres spillefærdigheder

• Nyt og forbedret PU-syntetlædermateriale
• Nopret overflade, der gør bolden let at kontrollere – også under våde og
fugtige forhold
• Butylblæren sikrer, at bolden forbliver lufttæt
• Bolden har den officielle størrelse, men vejer 30-40 g mindre end en
normal fodbold, så det er nemmere for børn at udvikle deres spillefærdigheder

Style nr. 130002 Str. 5

Style nr. 130002 Str. 4

Style nr. 130002 Str. 3

Vejl. udsalgspris 250,-

Vejl. udsalgspris 250,-

Vejl. udsalgspris 250,-

36 FRITIDSFODBOLDE

STREET SOCCER V20

STREET SOCCER V20

• Til alle mulige former for spil og leg
• Gadebold fremstillet af et særligt PU-materiale, der er ekstra slidstærkt
• Bolden har mindre opspring end en traditionel fodbold, så den er nemmere at kontrollere, hvilket gør den perfekt at spille med på gader og i
skolegården
• Double Lock-ventilen sikrer, at fodbolden er helt lufttæt

• Til alle mulige former for spil og leg
• Gadebold fremstillet af et særligt PU-materiale, der er ekstra slidstærkt
• Bolden har mindre opspring end en traditionel fodbold, så den er nemmere at kontrollere, hvilket gør den perfekt at spille med på gader og i
skolegården
• Double Lock-ventilen sikrer, at fodbolden er helt lufttæt

Style nr. 150024 Str. 4½

Style nr. 150024 Str. 4½

Vejl. udsalgspris 150,-

Vejl. udsalgspris 150,-

CLASSIC V20

CLASSIC V20

CLASSIC V20

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Til alle mulige former for spil og leg
Maskinsyet universalbold til børn og unge
Bolden er fremstillet af et blødt materiale med blank overflade
Fås i tre forskellige design

Style nr. 160047 Str. 5
Style nr. 160047 Str. 4

Vejl. udsalgspris 130,-

Til alle mulige former for spil og leg
Maskinsyet universalbold til børn og unge
Bolden er fremstillet af et blødt materiale med blank overflade
Fås i tre forskellige design

Style nr. 160047 Str. 5
Style nr. 160047 Str. 4

Vejl. udsalgspris 130,-

Til alle mulige former for spil og leg
Maskinsyet universalbold til børn og unge
Bolden er fremstillet af et blødt materiale med blank overflade
Fås i tre forskellige design

Style nr. 160047 Str. 5
Style nr. 160047 Str. 4
Style nr. 160047 Str. 3

Vejl. udsalgspris 130,-

37

ØVELSE
KOMMER FØR
PERFEKTION

38

TRÆN
LÆR
GENTAG

FRITIDSFODBOLDE 39

STREET KICKER V21
• Til teknik- og målmandstræning
• Fremstillet af blødt, struktureret materiale
• Bolden er udstyret med elastiksnor, så den vender tilbage efter hvert spark
– perfekt til tekniktræning samt til at træne modtagelse af afleveringer,
skud og koordination

Style nr. 150026 Str. 4

Vejl. udsalgspris 150,-

40 FRITIDSFODBOLDE

BRILLANT REPLICA MINI - DBU

BRILLANT SUPER V21 MINI

• Al slags spil og leg for mindre børn.
• Miniudgave af Brillant Super.
• Bolden er velegnet til de helt små, som gerne
vil stifte bekendtskab med fodboldsporten.

• Al slags spil og leg for mindre børn.
• Miniudgave af Brillant Super.
• Bolden er velegnet til de helt små, som gerne vil stifte bekendtskab med
fodboldsporten.
• Fremstillet i et blødt og lækkert materiale med en blank overflade.

• Fremstillet i et blødt og lækkert materiale med en blank overflade.
• Omkreds: 47 cm
• Kasse à 25 stk.

Style nr. 441043 Str. 47 cm.

Vejl. udsalgspris 75,- pr. stk.

Style nr. 440010 Str. 47 cm.

Vejl. udsalgspris 75,-

BRILLANT REPLICA V21

BRILLANT REPLICA 3F SUPERLIGA

BRILLANT REPLICA 3F SUPERLIGA

• Til alle mulige former for spil og leg
• Universalfodbold med præcis samme design som topmodellen BRILLANT
SUPER
• Bolden er fremstillet af et blødt materiale
• Double Lock-ventilen sikrer, at fodbolden er helt lufttæt
• Fodbolden er maskinsyet

•
•
•
•

•
•
•
•

Style nr. 160053 Str. 5
Style nr. 160053 Str. 4
Style nr. 160053 Str. 3

Vejl. udsalgspris 200,-

Al slags spil og leg.
Allround fodbold i nøjagtig samme design som topbolden Brillant Super.
Bolden er fremstillet i et blødt materiale.
Inden i er den forsynet med en Double Lock-ventil, der sørger for høj
lufttæthed.

Style nr. 161182 Str. 5
Style nr. 161182 Str. 4
		

Vejl. udsalgspris 200,-

Al slags spil og leg.
Allround fodbold i nøjagtig samme design som topbolden Brillant Super.
Bolden er fremstillet i et blødt materiale.
Inden i er den forsynet med en Double Lock-ventil, der sørger for høj
lufttæthed.

Style nr. 161182 Str. 5
Style nr. 161182 Str. 4

Vejl. udsalgspris 200,-

SPECIELLE & INDENDØRSFODBOLDE 41

COLPO DI TESTA

GOALIE REFLEX EXTRA

BEACH SOCCER

• Hovedstødstræning
• Specialdesignet fodbold i blødt materiale, der føles behageligt ved
hovedstød
• Fodboldens snor kan bindes om overliggeren, når du vil træne hovedstød
alene
• Med Double Lock-ventil, der holder på luften

• Træning af reflekser
• Specialfremstillet bold med et uforudsigeligt svæv og opspring, som
træner målmandens reflekser
• En Double Lock-ventil sørger for høj lufttæthed

• Når du vil spille bold på stranden
• Strandfodbold fremstillet af et nyudviklet vandafvisende materiale, der
føles blødt

Style nr. 150020 Str. 5

Style nr. 150021 Str. 5

Vejl. udsalgspris 400,-

Style nr. 150015 Str. 5

Vejl. udsalgspris 175,-

Vejl. udsalgspris 350,-

SOLO SOFT INDOOR

INDOOR SPEED

INDOOR FIVE

• Klubkampe og -træning.
• PU-materiale i høj kvalitet, og med stor slidstyrke.
• Den specielle ”grain”-overflade kombineret med en helt speciel type
underforing og en blære, der er 20-30 g lettere end dem, der sidder i
udendørsfodbolde gør, at bolden føles blød og nem at styre.
• En Double Lock-ventil sørger for høj lufttæthed.

• Klubkampe og -træning.
• Ekstra blød og behagelig bold fremstillet i Soft Filt, som er et materiale i
stil med det, vi kender fra tennisbolde.
• Denne specielle overflade kombineret med den 20-30 g lettere blære giver
en helt suveræn boldføling.
• En Double Lock-ventil sørger for høj lufttæthed.

• Klubkampe og -træning
• Fodbold til kamp og træning i slidstærkt materiale
• Bolden har et reduceret opspring og en Double Lock-ventil, som sørger for
høj lufttæthed

Style nr. 140002 Str. 5
Style nr. 140002 Str. 4
Style nr. 140002 Str. 3

Style nr. 140001 Str. 5
Style nr. 140001 Str. 4

Vejl. udsalgspris 350,-

Vejl. udsalgspris 350,-

Style nr. 150003 Str. 4

Vejl. udsalgspris 300,-

42 FODBOLDE / MONTA STREET SOCCER

STREET FODBOLDE 43

FREESTYLER MONTATM
• Denne fodbold er til street fodboldartisten, der vil jonglere og lave smarte
tricks
• Monta Freestyler har et blødt touch og et højt opspring. Essensen af
freestyling er så vidt muligt at holde bolden i luften – så jo renere bolden
er, desto dygtigtigere er du
• Bolden er i officiel street fodboldstørrelse

Style nr. 160044 Str. 4½

Vejl. udsalgspris 300,-

STREETMATCH MONTATM
• Bolden har en ydre skal af rå denim, hvilket gør, at bolden kun bliver bedre
jo mere slidt og brugt den bliver
• LowBounceEffect-blære inden i, der gør bolden nemmere at styre på
gaden, end en traditionel fodbold.
• Bolden er i officiel street fodboldstørrelse

Style nr. 160043 Str. 4½

Vejl. udsalgspris 300,-

44

FUTSAL
BOLDE

SPONSORAFTALER INDEN FOR FUTSAL
SELECT er officiel leverandør af futsal-bolde til en række af landshold, ligaer og klubber verden over. Futsal-ligaerne i Danmark, Letland, Slovakiet, Bosnien
Herzegovina, Montenegro, Norge, Polen, Serbien, Sverige, Rusland og Ukraine spiller alle deres kampe med vores futsal-bolde, inklusiv den bedste liga i USA.
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Official ball in the best league
NORWAY
Official ball in the best league
USA

Official ball in the best league
SWEDEN
Official ball in the best league
LATVIA

Official ball in the best league
RUSSIA

Official ball in the best league
DENMARK
Official ball in the best league
POLAND

Official ball in the best league
UKRAINE
Official ball in the best league
SLOVAKIA

Official ball in the best league
BOSNIA HERZEGOVINA

Official ball in the best league
SERBIA

Official ball in the best league
MONTENEGRO
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PUOVERFLADE

BUTYL VENTIL

2

3

dækket af skum

2

4

HÅNDSYET

3
UNDERFORING
4

4
BLÆRE
med mikrofiber
indeni

HÅNDSYET - ESSENSEN AF PERFEKTION
- LAVT OPSPRING OG OPTIMAL KONTROL
Fælles for alle vore bolde er, at kvaliteten er høj og holdbarheden lang. En
futsal-bold med optimal rundhed består af 32 felter fordelt på 12 femkanter
og 20 sekskanter. De 32 felter syes sammen med 630 dobbeltsting og 60
hjørnesting og lukkes - specielt for SELECT - med dobbeltknude. Så holder
bolden bedre.
Bag det elegante ydre på futsal-boldene gemmer sig en særligt udviklet butylblære med mikrofibre indeni. Det sikrer et meget pålideligt lavt opspring
sammenlignet med en normal fodbold, hvilket gør den lettere at kontrollere.
Alle vore futsal-bolde har en butyl-blære dækket med skum for at forhindre
blæren i at punktere ved oppumpning.
For at stabilisere og sikre, at bolden forbliver rund, er dens 32 felter underforet med flere lag tekstilmateriale. Underforingen er med til at justere blødheden og forbedre kontakten mellem bold og fod.

Det yderste lag på bolden består af syntetlæder i polyuretan (PU). Dette
materiale har en overflade i enten ”shiny” eller ”grain”, som er sat sammen
med en masse PU-fibre. Sammenlagt giver det fodbolden en stærk overflade med vedvarende blødhed.
For SELECT er høj kvalitet vitalt. Derfor gennemgår samtlige bolde en grundig
kontrol på vort produktionssted i Pakistan. Her kontrolleres syning, overflade, rundhed, omkreds, vægt, lufttæthed og trykfarver. Alle blærer oppumpes endda for at sikre perfekt balance.
Vore kvalitetsstandarder er de højeste i branchen og overgår FIFA’s regler
for de bedste kampbolde. Boldene er naturligvis både testet og godkendt af
FIFA- og IMS-standarder.

Omkreds

Vægt

Opspring

Godkendelse

62,5-63,5 cm.

410-430 g

55-65 cm.

FIFA QUALITY PRO

Futsal Master, Mimas, Samba, Speed,

62-64 cm.

400-440 g

50-65 cm.

IMS APPROVED

Futsal Attack, Street, Copa

62-64 cm.

400-440 g

50-65 cm.

Futsal Mimas Light

62-64 cm.

350-370 g

50-65 cm.

Futsal Talento 13

57-59 cm.

350-370 g

50-65 cm.

Futsal Talento 11

52,5-54-5 cm.

310-330 g

50-65 cm.

Futsal Talento 9

49,5-51,5 cm.

270-290 g

50-65 cm.

Futsal Super
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DUAL BONDED

- SIKRER ET BLØDERE TOUCH OG OPTIMAL RUNDHED
Futsal er en teknisk krævende sport, som derfor også kræver en speciel bold.
Vi introducerer vores Futsal DB-bold. De 32 felter påføres lim på kanterne, der
derefter syes sammen – dette kaldes Dual Bonding-metoden. Herefter kommer
bolden i varmeforme, hvor limen aktiveres og syningerne skjules. Det skaber en
endnu rundere bold, da samlingerne ikke kan mærkes.
Bolden er lavet af PU-materiale i høj kvalitet samt en speciel skumforing, der
sikrer et ekstra blødt touch og hurtigere afleveringer.
Inden i bolden er en specialudviklet butylblære fyldt med polyesterfibre, som
sikrer et dæmpet opspring, en perfekt rundhed og større kontrol.
Futsal Speed DB-bolden er produceret efter Dual Bonding-metoden.

Special udviklet
klæbrigt materiale
påføres overfladen
før syning
0-10 mm langs
kanten på panelet

52 PROFESSIONELLE FUTSALBOLDE

FUTSAL SUPER

FUTSAL SUPER

• Foretrukket af talrige professionelle ligaer, hold og spillere verden over.
• Nyt, farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
• Eksklusivt PU-materiale sikrer, at bolden bevarer sin høje kvalitet og runde
form spark efter spark.
• PU-overflade med struktur for optimal boldkontrol.
• Inden i bolden sikrer en specialudviklet butylblære et pålideligt og meget
dæmpet opspring, hvilket gør bolden let at kontrollere.
• Testet og godkendt af FIFA for bl.a. dimension, vægt og opspring.
• En Double Lock-ventil sørger for høj lufttæthed.

• Foretrukket af talrige professionelle ligaer, hold og spillere verden over.
• Nyt, farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
• Eksklusivt PU-materiale sikrer, at bolden bevarer sin høje kvalitet og runde
form spark efter spark.
• PU-overflade med struktur for optimal boldkontrol.
• Inden i bolden sikrer en specialudviklet butylblære et pålideligt og meget
dæmpet opspring, hvilket gør bolden let at kontrollere.
• Testet og godkendt af FIFA for bl.a. dimension, vægt og opspring.
• En Double Lock-ventil sørger for høj lufttæthed.

Style nr. 300001 (FIFA)

Style nr. 300001 (FIFA)

Vejl. udsalgspris 550,-

Vejl. udsalgspris 550,-

KREATIVITET OG
TEKNIK I SAMSPIL
Futsal er en yderst intens og følelsesladet sport og derfor også
spændende at følge som tilskuer. Udover det hurtige tempo
scores der flere mål, og der er flere skud på mål end i traditionel
fodbold. Overfladen, bolden og reglerne kræver improvisation,
kreativitet og finteknik af alle fem spillere på hvert hold.
Vores udvalg af futsal bolde skiller sig ud med sit dynamiske og
moderne design. Med den klassiske hvide grundfarve og kraftfulde og farverige kanter er boldene optimalt synlige for spillere,
målmænd og tilskuere. Designet er skabt med tanke på hurtige
spillerreaktioner og udviklet med feedback fra professionelle
ligaspillere, ungdomsspillere og en professionel målmand.
Vores brede udvalg af futsal-bolde har et kontrolleret opspring
i overensstemmelse med reglerne, og vi er stolte af at være de
første på markedet til at udvikle særlige bolde reguleret i omkreds og vægt til hver aldersgruppe. Derfor har vi skabt Futsal
TALENTO serien, som er udviklet specielt til børn og unge.

54 KLUB FUTSALBOLDE

FUTSAL MASTER

FUTSAL MASTER GRAIN

• Nyt, farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
• En af vores mest populære kamp- og træningsbolde af PU-materiale i høj
kvalitet.
• Specialbehandlet, blank PU-overflade for øget fart i afleveringer.
• Inden i bolden sikrer en specialudviklet butylblære med polyesterfibre et
pålideligt og meget dæmpet opspring, hvilket gør bolden let at kontrollere.

• Nyt, farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
• En af vores mest populære kamp- og træningsbolde af PU-materiale i høj
kvalitet.
• “Grain” PU-overflade for optimal boldkontakt og kontrol.
• Inden i bolden sikrer en specialudviklet butylblære med polyesterfibre et
pålideligt og meget dæmpet opspring, hvilket gør bolden let at kontrollere.

Style nr. 310002 (IMS)

Style nr. 310002 (IMS)

Vejl. udsalgspris 350,-

Vejl. udsalgspris 350,-

55

Photo: Futsal club “Uragan” Ukraine

56

Photo: Pawet Mruczek

KLUB FUTSALBOLDE 57

FUTSAL SPEED DB

FUTSAL MIMAS

FUTSAL MIMAS

•
•
•
•
•

• Én af vores mest solgte bolde gennem mange år på grund af den perfekte
overgang mellem felterne, som gør bolden optimal rund og let at kontrollere.
• Nyt, farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
• Holdbar PU-overflade med mønster for øget fart og bevarelse af spille-egenskaber.
• Inden i bolden sikrer en specialudviklet butylblære et pålideligt og meget
dæmpet opspring, hvilket gør bolden let at kontrollere.

• Én af vores mest solgte bolde gennem mange år på grund af den perfekte
overgang mellem felterne, som gør bolden optimal rund og let at kontrollere.
• Nyt, farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
• Holdbar PU-overflade med mønster for øget fart og bevarelse af
spille-egenskaber.
• Inden i bolden sikrer en specialudviklet butylblære et pålideligt og meget
dæmpet opspring, hvilket gør bolden let at kontrollere.

Style nr. 310004 (IMS)

Style nr. 310004 (IMS)

Ny futsalbold med Dual Bonded-konstruktion.
Farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
Kamp- og træningsbold af PU-materiale i høj kvalitet.
Speciel skumforing for ekstra blødt touch og hurtigere afleveringer.
Inden i bolden sikrer en butylblære med polyesterfibre et perfekt opspring,
hvilket gør bolden let at kontrollere.
• Bolden er både syet og limet (Dual Bonded).

Style nr. 310001 (IMS)
Så længe lager haves.

Vejl. udsalgspris 350,-

Vejl. udsalgspris 300,-

Vejl. udsalgspris 300,-

58 KLUB FUTSALBOLDE

FUTSAL SAMBA

FUTSAL ATTACK GRAIN

FUTSAL ATTACK SHINY

•
•
•
•

• Nyt, farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
• En god træningsbold, hvor man virkelig får noget for pengene.
• “Grain” PU-overflade for optimal holdbarhed samt bevarelse af spilleegen-skaber og størrelse.
• Inden i bolden sikrer en specialudviklet butylblære et pålideligt og meget
dæmpet opspring, hvilket gør bolden let at kontrollere.

• Nyt, farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
En god træningsbold, hvor man virkelig får noget for pengene.
• “Shiny” PU-overflade for optimal holdbarhed samt bevarelse af spilleegenskaber og størrelse.
• Inden i bolden sikrer en specialudviklet butylblære et pålideligt og meget
dæmpet opspring, hvilket gør bolden let at kontrollere.

Style nr. 320002

Style nr. 320002

Nyt, farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
Populær kamp- og træningsbold af PU-materiale i høj kvalitet.
Underforing af skum gør den ekstra blød at sparke til.
Inden i bolden sikrer en specialudviklet butylblære med polyesterfibre et
perfekt opspring, hvilket gør bolden let at kontrollere.

Style nr. 320001 (IMS)

Vejl. udsalgspris 300,-

Vejl. udsalgspris 250,-

Vejl. udsalgspris 250,-

KLUB FUTSALBOLDE 59

FUTSAL COPA

FUTSAL STREET

•
•
•
•

Ny, allround træningsbold med ekstra blødt touch.
Farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
Blank overflade underforet med skum.
Inden i bolden sikrer en latexblære et perfekt opspring, hvilket gør bolden
let at kontrollere.
• En Double Lock-ventil sørger for høj lufttæthed.

•
•
•
•
•
•

Style nr. 320003

Style nr. 310005

Vejl. udsalgspris 180,-

Nyudviklet futsal-bold til spil udendørs.
Farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
Ekstrem holdbar gummioverflade.
Ideel til spil på hårde flader som asfalt, beton osv.
Inden i bolden sikrer en latexblære et blødt touch og et perfekt opspring.
En Double Lock-ventil sørger for høj lufttæthed.

Vejl. udsalgspris 300,-

60 UNGDOMS FUTSALBOLDE

FUTSAL TALENTO 9 V20

FUTSAL TALENTO 11 V20

FUTSAL TALENTO 13 V20

• Nyt, farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
• Den mindste bold i det populære Futsal Talento-udvalg, der er særligt
udviklet til børn og unge.
• Lavet af TPU-materiale i høj kvalitet og underforet med skum, hvilket gør
den ekstra blød at sparke til.
• Udviklet i samarbejde med den brasilianske futsal-ekspert, Aroldo Strack,
og Golasso Select Futsal Academy.
• Med en specialudviklet latexblære med low-bounce-fibre får bolden perfekte spilleegenskaber for unge futsal-spillere.
• En Double Lock-ventil sørger for høj lufttæthed.
• Anbefales til U9-spillere og yngre

• Nyt, farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
• En del af det populære Futsal Talento-udvalg, der er særligt udviklet til
børn og unge.
• Lavet af TPU-materiale i høj kvalitet og underforet med skum, hvilket gør
den ekstra blød at sparke til.
• Udviklet i samarbejde med den brasilianske futsal-ekspert, Aroldo Strack,
og Golasso Select Futsal Academy.
• Med en specialudviklet latexblære med low-bounce-fibre får bolden
perfekte spilleegenskaber for unge futsal-spillere.
• En Double Lock-ventil sørger for høj lufttæthed.
• Anbefales til U10- og U11-spillere.

• Nyt, farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
• Den største bold i det populære Futsal Talento-udvalg, der er særligt
udviklet til børn og unge.
• Lavet af TPU-materiale i høj kvalitet og underforet med skum, hvilket gør
den ekstra blød at sparke til.
• Udviklet i samarbejde med den brasilianske futsal-ekspert, Aroldo Strack,
og Golasso Select Futsal Academy.
• Med en specialudviklet latexblære med low-bounce-fibre får bolden perfekte spilleegenskaber for unge futsal-spillere.
• En Double Lock-ventil sørger for høj lufttæthed.
• Anbefales til U12- og U13-spillere.

Style nr. 330005

Style nr. 330005

Style nr. 330005

Vejl. udsalgspris 200,-

Vejl. udsalgspris 200,-

Vejl. udsalgspris 200,-

UNGDOMS FUTSALBOLDE 61

FUTSAL MIMAS LIGHT
• Let træningsbold med en vægt der er reduceret til ca. 360 g.
• Nyt, farverigt design for øget synlighed og hurtigere spillerreaktioner.
• Holdbar PU-overflade med mønster for øget fart og bevarelse af
spille-egenskaber.
• Inden i bolden sikrer en specialudviklet butylblære et pålideligt og meget
dæmpet opspring, hvilket gør bolden let at kontrollere.

Style nr. 330001

Vejl. udsalgspris 300,-
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HÅNDBOLDE

SPONSORATER INDEN FOR HÅNDBOLD
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SELECT er verdens største producent af håndbolde og officiel boldleverandør til en lang række forbund, ligaer og klubhold rundt om i verden. Alle EHF’s turneringer har
SELECT som officiel kampbold – herunder EHF Champions League og EM. Vores ULTIMATE er officiel ligabold i Frankrig, Polen, Rusland, Island, Norge,
Slovenien, Tyrkiet og Spanien, ligesom den benyttes af mange hold i de stærke ligaer i Danmark og Ungarn. SELECT er desuden leverandør til det østrigske,
chilenske, islandske, litauiske, portugisiske, og tyrkiske landshold, ligesom det har været det danske landsholds foretrukne boldmærke gennem mere end 50 år.

Official ball in the best league
Official ball of the national teams (men & women)
ICELAND
Official ball in the best league
HSF - FAROE ISLANDS

Official ball in the best leagues
REMA 1000 LIGAEN
(men & women)
NORWAY
Official ball in the best leagues
Official ball of the national teams
LITHUANIA

Official ball of the national teams
DENMARK
Official ball in the
BALTIC HANDBALL LEAGUE

Official ball in the best league
ESTONIA

Official ball in the best league
HANDBALL SUPER LEAGUE
RUSSIA

Official balls in the best leagues
LFH & LNH - FRANCE

Official ball of the national teams
AUSTRIA

Official ball in the best league
PGNIG SUPERLIGA
(men & women)
POLAND

Official ball in the best league
ASOBAL - SPAIN
Official ball supplier to the National Handball
Federation Men & Women’s teams.
Official ball for all handball tournaments
PORTUGAL

Official ball in the best league
SLOVENIA

Official ball in the best 2 leagues (men & women)
Official ball of the national teams
TURKEY
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HÅNDSYET - 360 GRADERS PERFEKTION
- KVALITET FREM FOR ALT

Fælles for alle vore bolde er, at kvaliteten er høj og holdbarheden lang. En
håndbold med optimal rundhed består af 32 felter fordelt på 12 femkanter
og 20 sekskanter. De 32 felter syes sammen med 540 dobbeltsting og 60
hjørnesting og lukkes - specielt for SELECT - med dobbeltknude. Så holder
bolden bedre.
Zero-Wing blæren er produceret af high-performance natur-latex. ZeroWing konceptet er udviklet for at sikre, at ikke bare bolden, men også blæren er så rund som overhovedet muligt. SELECT benytter sig udelukkende
af latex-blærer med et indbygget balancepunkt i modsatte ende af ventilhullet. Dette sikrer sammen med Zero-Wing konceptet en bold i perfekt
balance og med det rigtige livlige opspring.

Række

Boldstørrelse pige

Boldstørrelse dreng

Omkreds

Vægt

U-6

Goalcha Street handball

Goalcha Street handball

U-7

Goalcha Street handball

Goalcha Street handball

U-8

Trio Soft str. 0

Trio Soft str. 0

46-49 cm

240-300 g

U-9

Str. 0

Str. 0

46-49 cm

240-300 g

U-11

Str. 0

Str. 0

46-49 cm

240-300 g

U-13

Str. 1 UH

Str. 1 UH

50-52 cm

290-330 g

U-15

Str. 2 MH

Str. 2 MH

54-56 cm

325-375 g

U-17 P

Str. 2 MH

54-56 cm

325-375 g

58-60 cm

425-475 g

54-56 cm

325-375 g

58-60 cm

425-475 g

U-17 D
U-19 P
U-19 D

Str. 3 MH
Str. 2 MH
Str. 3 MH

For at stabilisere og sikre at bolden forbliver rund, er dens 32 felter underforet med flere lag tekstilmateriale. Underforingen er desuden med til at
justere blødheden samt boldens vægt.
Den væsentligste faktor i forhold til boldens blødhed er dog et lag neoprenskum, som er indlagt mellem underforing og syntetlæder. Skummet fastholder sin blødhed og elasticitet kamp efter kamp.
Syntetlæderet til vores håndbolde består af et yderlag af ”grippy” PU sat
sammen med en bagside af non-woven polyesterfibre. Specielle fibertråde
er herudover indlagt på kryds og tværs for at sikre materialets styrke og
stabilitet. Dette sikrer en bold med et perfekt greb, optimal balance og stor
slidstyrke.
For SELECT er høj kvalitet vitalt. Derfor gennemgår samtlige bolde en grundig kontrol på vort produktionssted i Pakistan. Her kontrolleres syning,
overflade, rundhed, omkRøds, vægt, lufttæthed og trykfarver. Alle blærer
oppumpes endda for at sikre perfekt balance.
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DUAL BONDED

- GIVER ET BLØDERE TOUCH OG FORBEDRET RUNDHED
Det særlige ved Dual Bonding-metoden er, at boldens 32 felter både er syet
sammen og derefter forseglet i kanterne.
Bolden er konstrueret med et ydre PU-materiale lamineret med 2 mm skum
og dernæst indsættes et ekstra lag 3 mm skum mellem overfladen og den
indre blære. Felterne bliver derefter sammensat med 3 mm lim i kanterne og
syet i hånden eller af maskine.
Limen i kanterne aktiveres i en varmeform for at skjule og forsegle syningerne, hvilket betyder, at samlingen af de 32 felter ikke kan mærkes, og at
bolden dermed bliver endnu mere rund.
DB-metoden bruges i vores håndbold, FORCE DB. Blæren i denne bold er
en forstærket SR-blære med fremragende lufttæthed for øget stabilitet og
kontrolleret opspring. Den samlede kombination af materialer og produktionsmetode giver følelsen af en utrolig blød håndbold med forbedret greb
og rundhed.
Boldstørrelse

Omkreds

00

41-43 cm.

0

46-48 cm.

1

50-52 cm.

2

54-56 cm.

3

58-60 cm.

Special udviklet
klæbrigt materiale
påføres overfladen
før syning
0-10 mm langs
kanten på panelet

VERDENS FØRSTE
INTELLIGENTE
HÅNDBOLD
ULTIMATE iBall
INTELLIGENT SENSOR MED
AUTOMATISERET PERFORMANCE MÅLING:
■
■

Skudpositionering
Afleveringspositionering

■
■

Boldfart
Afleveringsfart
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ULTIMATE iBall MED INDBYGGET CHIP DER
TRACKER OG DISTRIBUERER DATA I REALTID

SELECT Ultimate iBall giver øget indsigt i håndboldspillet og gør spillernes
performance mere håndgribelig for kampens tilskuere. iBall er blevet benyttet i både Champions League FINAL4 samt EM-slutrunder for både mænd
og kvinder.

iBall TECHNOLOGY
Tilskuere kan følge med i boldens fart og afstand til mål ved hvert skud i
kampen.
Fordelingen af skud på banen fra hvert hold eller de enkelte spillere vises på
skærme og digitale kanaler.
Placeringen af hvert målskud illustreres og synliggør spillernes individuelle
skudstrategier. Al information opsamles automatisk og i realtid til både
skærme og digitale kanaler.

Photo : Uros Hocevar

SELECT præsenterer verdensnyheden Ultimate iBall. Verdens første
intelligente håndbold med indbygget chip, der tracker data i realtid.
Håndbolden fik sin teknologiske premiere i den europæiske håndboldfinale,
VELUX EHF FINAL4 2018, hvor præcis information om bl.a. boldfart, skudpositionering og målplacering opfanges og bringer publikum helt tæt på
spillet.
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Photo: Bent Frederiksen
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ULTIMATE V20
• Suveræn kampbold med ny soft-feel teknologi fremstillet i slidstærkt
syntetlæder
• Inden i sikrer en Zero-Wing blære optimal rundhed
• Det specialudviklede Shark Skin Foam gør, at bolden virker ekstremt blød
samt ligger fantastik i hånden
• Bolden er let og livlig, men frem for alt i konstant balance uden tilfældige
opspring

Style nr. 200022 Str. 3
Style nr. 200022 Str. 2

Vejl. udsalgspris 600,-

Photo: Bent Frederiksen

OFFICIAL BALLS
OF THE EHF
CLUB
COMPETITIONS

Photo: © EHF 2019 / Heimken, Hocevar, Lämmerhirt, Stadler
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ULTIMATE CHAMPIONS LEAGUE V21
• Den officielle kampbold til EHF Champions League Men + DELO EHF
Champions League
• Bolden er fremstillet i et ekstremt slidstærkt syntetlædermateriale
• Boldens overflade sammenholdt med en 4mm skumforing sikrer optimalt
greb og boldkontrol
• Inden i bolden sikrer en Zero-Wing blære optimal rundhed
• Bolden er let og livlig, men frem for alt i konstant balance uden tilfældige
opspring.
• Bolden er håndsyet.
• EHF-godkendt.

Style nr. 200024 Str. 3, 2
2020 model (lille billede) leveres indtil 01.06.2021.

Stjernene fra Europas mest prestigefyldte
håndboldkonkurrencer spiller med kvalitetskampbolde fra SELECT.
SELECTs samarbejde med EHF indebærer,
at vi er officiel boldleverandør til alle topturneringer i forbundet - EHF Champions League Men,
DELO EHF Champions League, EHF European
League Men + Women.

For første gang i 2021/22, og de følgende sæsoner, præsenterer vi et nyt førsteklasses design til
begge EHF Champions Leagues samt en kraftfuld og dynamisk bold til begge EHF European
Leagues.
De nye designs indeholder hovedelementer fra
den nye EHF brand-identitet og kerneværdier fra
disse to turneringer.

Vejl. udsalgspris 700,-

PROFESSIONELLE & KLUB HÅNDBOLDE 75

ULTIMATE REPLICA CHAMPIONS LEAGUE V21

ULTIMATE EUROPEAN LEAGUE V21

ULTIMATE REPLICA EUROPEAN LEAGUE V21

• Replica af den officielle kampbold til EHF Champions League Men +
DELO EHF Champions League
• Bolden er fremstillet i blødt og slidstærkt syntetlæder med en skumforing
indeni som sikrer et godt greb
• Indeni sikrer en Zero-Wing blære optimal rundhed.
• Ligger glimrende i hånden - med eller uden harpiks.
• Bolden er håndsyet.
• EHF-godkendt

• Den officielle kampbold til EHF European League Men + Women
• Bolden er fremstillet i et ekstremt slidstærkt syntetlædermateriale
• Boldens overflade sammenholdt med en 4mm skumforing sikrer optimalt
greb og boldkontrol
• Inden i bolden sikrer en Zero-Wing blære optimal rundhed
• Bolden er let og livlig, men frem for alt i konstant balance uden tilfældige
opspring.
• Bolden er håndsyet.
• EHF-godkendt.

• Replica af den officielle kampbold til EHF European League Men + Women
• Bolden er fremstillet i blødt og slidstærkt syntetlæder med en skumforing
indeni som sikrer et godt greb
• Indeni sikrer en Zero-Wing blære optimal rundhed.
• Ligger glimrende i hånden - med eller uden harpiks.
• Bolden er håndsyet.
• EHF-godkendt

Style nr. 220028 Str. 3
Style nr. 220028 Str. 2
Style nr. 220028 Str. 1
Style nr. 220028 Str. 0
2020 model (lille billede) leveres indtil 01.06.2021.

Vejl. udsalgspris 250,-

Style nr. 201054 Str. 3
Style nr. 201054 Str. 2
Leveres fra 01.06.2021.

Vejl. udsalgspris 700,-

Style nr. 220029 Str. 3
Style nr. 220029 Str. 2
Style nr. 220029 Str. 1
Style nr. 220029 Str. 0
Leveres fra 01.06.2021.

Vejl. udsalgspris 250,-

76 KLUB HÅNDBOLDE

FORCE DB

SOLERA

SOLERA

• Eksklusiv kampbold med ny soft-feel teknologi fremstillet i slidstærkt
syntetlæder.
• Ny konstruktion med en dobbelt skumforing giver forbedret greb og blødhed. Indeni sikrer en Zero-Wing blære optimal rundhed.
• Bolden ligger glimrende i hånden - med eller uden harpiks.
• Bolden er Dual Bonded - både syet og limet
• EHF-godkendt

•
•
•
•

•
•
•
•

Style nr. 210023 Str. 3
Style nr. 210023 Str. 2
Style nr. 210023 Str. 1
Style nr. 210023 Str. 0

Vejl. udsalgspris 350,-

Populær træningsbold fremstillet i ekstra blødt og slidstærkt syntetlæder.
Ny konstruktion med fremragende blødhed og forbedret greb.
Inden i sikrer en Zero-Wing blære optimal rundhed.
Bolden ligger glimrende i hånden - med eller uden harpiks.

Style nr. 210021 Str. 3
Style nr. 210021 Str. 2
Style nr. 210021 Str. 1
Style nr. 210021 Str. 0

Vejl. udsalgspris 250,-

Populær træningsbold fremstillet i ekstra blødt og slidstærkt syntetlæder.
Ny konstruktion med fremragende blødhed og forbedret greb.
Inden i sikrer en Zero-Wing blære optimal rundhed.
Bolden ligger glimrende i hånden - med eller uden harpiks.

Style nr. 210021 Str. 3
Style nr. 210021 Str. 2
Style nr. 210021 Str. 1
Style nr. 210021 Str. 0

Vejl. udsalgspris 250,-
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Photo: Federação de Andebol de Portugal
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Photo: Peter Lindblad

MUNDO V20

MUNDO V20

• Klubtræning
• Allround håndbold fremstillet af slidstærkt syntetlæder. Inden i sikrer en
Zero-Wing blære optimal rundhed
• Med forbedret, blødt greb der ligger godt i hånden - med eller uden
harpiks

• Klubtræning
• Allround håndbold fremstillet af slidstærkt syntetlæder. Inden i sikrer en
Zero-Wing blære optimal rundhed
• Med forbedret, blødt greb der ligger godt i hånden - med eller uden
harpiks

Style nr. 220026 Str. 3
Style nr. 220026 Str. 2
Style nr. 220026 Str. 1
Style nr. 220026 Str. 0

Style nr. 220026 Str. 3
Style nr. 220026 Str. 2
Style nr. 220026 Str. 1
Style nr. 220026 Str. 0

Vejl. udsalgspris 200,-

Vejl. udsalgspris 200,-
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Season 2020/2021

80 KLUB HÅNDBOLDE

PARIS SAINT-GERMAIN’S CHOICE
SEASON 2020/2021

KLUB HÅNDBOLDE 81

TORNEO DB V21

TORNEO DB V21

• Træningsbold fremstillet i blødt og slidstærkt syntetlæder.
• Konstruktion med to slags skum giver en god blødhed og et godt greb.
Indeni sikrer en specialkonstrueret SR-blære optimal rundhed.
• Bolden er Dual Bonded - både syet og limet.
• EHF-godkendt.

• Træningsbold fremstillet i blødt og slidstærkt syntetlæder.
• Konstruktion med to slags skum giver en god blødhed og et godt greb.
Indeni sikrer en specialkonstrueret SR-blære optimal rundhed.
• Bolden er Dual Bonded - både syet og limet.
• EHF-godkendt.

Style nr. 230012 Str. 0

Style nr. 230012 Str. 1

2020 model (lille billede) leveres indtil 01.06.2021.

Vejl. udsalgspris 175,-

Vejl. udsalgspris 175,-

2020 model (lille billede) leveres indtil 01.06.2021.

Photo: Krzysztof Betnerowicz
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LIGHT GRIPPY DB V20

LIGHT GRIPPY DB V20

LIGHT GRIPPY DB V20

• Børne- og ungdomsbold fremstillet i ekstra let og blødt syntetlæder.
• Ny konstruktion med ekstra skumpuder giver fremragende blødhed og
forbedret greb.
• Indeni sikrer en specialkonstrueret SR-blære optimal rundhed.
• Bolden ligger glimrende i hånden.
• Bolden er Dual Bonded.
• EHF-godkendt.

• Børne- og ungdomsbold fremstillet i ekstra let og blødt syntetlæder.
• Ny konstruktion med ekstra skumpuder giver fremragende blødhed og
forbedret greb.
• Indeni sikrer en specialkonstrueret SR-blære optimal rundhed.
• Bolden ligger glimrende i hånden.
• Bolden er Dual Bonded.
• EHF-godkendt.

• Børne- og ungdomsbold fremstillet i ekstra let og blødt syntetlæder.
• Ny konstruktion med ekstra skumpuder giver fremragende blødhed og
forbedret greb.
• Indeni sikrer en specialkonstrueret SR-blære optimal rundhed.
• Bolden ligger glimrende i hånden.
• Bolden er Dual Bonded.
• EHF-godkendt.

Style nr. 230010 Str. 00

Style nr. 230010 Str. 0

Style nr. 230010 Str. 1

Vejl. udsalgspris 200,-

Vejl. udsalgspris 200,-

Vejl. udsalgspris 200,-

KLUB HÅNDBOLDE 83

CIRCUIT

GOALCHA STREET HANDBALL

• Skudtræning og forbedring af greb.
• Tung og solid træningsbold til styrkelse af fingermusklerne og til
genoptræning efter skader.
• Inden i sikrer en Zero-Wing blære optimal rundhed.

•
•
•
•

Style nr. 240009 Str. 3 (800 gr.)
Style nr. 240009 Str. 2 (500 gr.)
Style nr. 240009 Str. 1 (450 gr.)

Vejl. udsalgspris 500,-

Anbefales af DHF til U/6 og U/7
Slidstærk håndbold til spil og leg for alle samt indlæring til børn og unge.
Yderst blød og let sammenpresselig.
Gør ikke ondt at gribe, og selv den mindste hånd kan kaste den, således
at alle kan deltage i legen.
• Der kan ikke dribles med bolden, så det er nødvendigt at aflevere ofte og
spille sammen - præcis som i dagens moderne håndbold.
• www.goalcha.com

Style nr. 240006 Str. 47 cm
Style nr. 240006 Str. 42 cm

Vejl. udsalgspris 200,-

Photo: Andreas Brink
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UNO SOFT

DUO SOFT

DUO SOFT BEACH

BEACH HANDBALL V21

• Spil og leg - ideel til målmandstræning.
• Blød gummihåndbold til mindre børn.
• Bolden er perfekt som barnets første håndbold, da
det ikke kræver mange kræfter at kaste den.
• Den er desuden velegnet til målmandstræning, da
den er forholdsvis blid mod ansigtet.
• Fremstillet i et ufarligt materiale.

• Spil og leg.
• Blød gummihåndbold til børn og unge.
• Bolden er nem at få et godt greb om,
og god at kaste med.
• Fremstillet i et ufarligt materiale.

•
•
•
•

• Blød gummihåndbold til spil på sand eller græs
• Det trekantede design på bolden giver et godt greb
i alt slags vejr, da sandet naturligt glider væk langs
sprækkerne og efterlader bolden helt ren
• Velegnet til både børn og voksne
• Fremstillet i et ufarligt materiale

Style nr. 250009 Str. 1, yellow
Style nr. 250009 Str. 0, orange
Style nr. 250009 Str. 00, orange
Vejl. udsalgspris 325,-

Style nr. 250022 Str. 0, blue
Style nr. 250022 Str. 00, yellow
Vejl. udsalgspris 300,-

Spil og leg på stranden eller i haven.
Blød gummihåndbold til spil på sand eller græs.
Velegnet til både børn og voksne.
Fremstillet i et ufarligt materiale.

Style nr. 250013 Str. 3, orange
Style nr. 250013 Str. 2, green
Vejl. udsalgspris 325,Så længe lager haves.

Style nr. 250025 Str. 3, red
Style nr. 250025 Str. 2, green
Vejl. udsalgspris 325,Leveres fra 01.04.2021.

TRIO SOFT

SOFT KIDS HANDBALL

FOAM BALL KIDS V20

PLAY SUPER 16

•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Spil og leg.
• Specialdesignet håndbold i hærdet skum
til børn.
• Velegnet som indlæringsbold.
• Blød, let og holdbar.
• Fremstillet i et ufarligt materiale.

• Spil og leg - ideel til målmandstræning.
• Skumbold med PU-overflade.
• Den er desuden velegnet til målmandstræning,
da den er forholdsvis blid mod ansigtet.
• Fremstillet i et ufarligt materiale.

Spil og leg - ideel til målmandstræning.
IHF-godkendt.
Anbefales af DHF til U/8.
3-lags gummihåndbold til børn og unge.
Bolden er ekstra blød, og meget nem at
få et godt greb om.
• Den er desuden velegnet til målmandstræning, da den er forholdsvis blid mod
ansigtet.
• Fremstillet i et ufarligt materiale.

Style nr. 250015 Str. 0
Vejl. udsalgspris 325,-

Spil og leg.
Blød gummibold til børn og unge spillere.
Godt greb og god at kaste med.
Fremstillet i et ufarligt materiale.

Style nr. 250016 Str. 1, blue
Style nr. 250016 Str. 0, limegreen
Style nr. 250016 Str. 00, orange
Vejl. udsalgspris 100,-

Style nr. 250024 Str. 47 cm, turquoise
Style nr. 250024 Str. 42 cm, yellow
Vejl. udsalgspris 100,-

Style nr. 250006 Str. 48 cm.
Vejl. udsalgspris 150,Så længe lager haves

86 HARPIKSPRODUKTER

PROFCARE RESIN

SELECT RESIN

RESIN REMOVER

•
•
•
•
•
•
•
•

• Harpiks med stærk klæbeeffekt specielt udviklet til brug med SELECT
håndbolde.
• Harpiksen klæber stærkere og hurtigere end Profcare Harpiks og er især
velegnet til hårdere bolde.
• Benyttes på absolut topplan.
• Godkendt af det Internationale Håndboldforbund (IHF).

• Effektiv afrensning af alle typer harpiks.
• Skånsom mod hænderne.
• Cremet konsistens.

Harpiks med stærk klæbeeffekt specielt udviklet til brug med SELECT håndbolde.
Harpiksen er cremet og har en blødere og længere afvikling mellem hånd og bold.
Giver et rigtig godt greb, hvor man føler, at bolden glider af hånden.
Den er nemmere at bruge og fjerne end andre typer harpiks, og sviner væsentlig mindre.
Profcare Harpiks er allergivenlig.
Anvendes af mange topklubber og landshold.
Anbefalet og godkendt af det Internationale Håndboldforbund (IHF).
Særligt gulvrensemiddel fås hos Lundtek - www.lundtek.dk

Style nr. 840001 100 ml.
Style nr. 840001 200 ml.
Style nr. 840001 500 ml.

Vejl. udsalgspris 130,Vejl. udsalgspris 200,Vejl. udsalgspris 450,-

Style nr. 840006 100 ml.
Style nr. 840006 500 ml.

Style nr. 840009 500 ml.

Vejl. udsalgspris 165,-

Vejl. udsalgspris 120,Vejl. udsalgspris 450,-

HANDBALL CLEANER

RESIN REMOVER - LIQUID

RESIN SPRAY

RESIN WASH SPRAY

• Ny og innovativ gel til at rense alle slags håndbolde fri for harpiks.
• Bolden tager ikke skade af afrensningen.
• En ren bold efterlader ikke sorte klatter på gulvet, hvilket er en stor
hjælp for halpersonalet.
• Brugsanvisning: Gelen smøres på bolden. Efter to-fem timer, afhængig af mængden af harpiks, skylles bolden med lunkent vand, og
harpiksen er væk.

• Effektiv afrensning af traditionel harpiks.

• Traditionel harpiks med stærk klæbeeffekt
i sprayform.

•
•
•
•

Style nr. 840011 100 ml.
Style nr. 840011 500 ml.

Vejl. udsalgspris 80,Vejl. udsalgspris 300,-

Style nr. 840008 100 ml.
Vejl. udsalgspris 60,-

Style nr. 840005 100 ml.
Vejl. udsalgspris 100,-

Specielt udviklet til fjernelse af harpikspletter på tøj.
Særdeles effektiv.
Fjerner kun harpiks, og ikke tøjets farve eller tryk.
Kan også anvendes på håndbolde.

Style nr. 840010 1000 ml.
Vejl. udsalgspris 200,-
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BEACH VOLLEY V21

AMERICAN FOOTBALL

AMERICAN FOOTBALL SUPER

FOAM BALL WITHOUT SKIN

• Spil og leg på stranden.
• Volleybold fremstillet i et blødt og
vandafvisende materiale med Carbonium
struktur.

• Træning og kamp.
• Amerikansk fodbold i gummi.
• Officiel størrelse.

• Træning og kamp.
• Amerikansk fodbold i syntetlæder.
• Officiel størrelse.

• Minitennis.
• Skumbolde fremstillet i et let og blødt materiale.

Style nr. 430001 Str. 5
Style nr. 430001 Str. 3
Vejl. udsalgspris 125,-

Style nr. 430002 Str. 5
Vejl. udsalgspris 200,-

Style nr. 400009 Str. 4
Vejl. udsalgspris 150,-

Så længe lager haves

Style nr. 430008 Str. 9 (27 cm)
Vejl. udsalgspris 60,Style nr. 430008 Str. 12 (36 cm)
Vejl. udsalgspris 80,-

FOAM BALL W/SKIN PLAY
BEACH VOLLEY V20

PRO SMASH

KIDS VOLLEY

• Spil og leg på stranden.
• Volleybold fremstillet i et blødt og
vandafvisende materiale med Carbonium
struktur.

• Træning indendørs.
• Volleyball i officiel størrelse.
• Anvendes til træning eller eksempelvis i
skolen.
• Fremstillet i blødt og lækkert PU mikrofiber.

• Træning indendørs.
• Bolden vejer 100 g mindre end en almindelig
volleyball, men i den officielle størrelse, så
børn kan udvikle deres spillefærdigheder.
• Fremstillet i blødt EVA-skum.

Style nr. 400004 Str. 4
Vejl. udsalgspris 350,-

Style nr. 400002 Str. 4
Vejl. udsalgspris 200,-

Style nr. 400008 Str. 4
Vejl. udsalgspris 150,Så længe lager haves

• Spil og leg.
• Skumbolde med ”PU-hud”.
• Boldene er skånsomme mod omgivelserne og derfor
velegnede til børn.

Style nr. 430005 Str. 7 (21 cm)
Style nr. 430005 Str. 9 (27 cm)
Style nr. 430005 Str. 15 (46 cm)
Style nr. 430005 Str. 18 (54 cm)
Style nr. 430005 Str. 21 (65 cm)

Vejl. 60,Vejl. 60,Vejl. 150,Vejl. 200,Vejl. 250,-

ØVRIGE BOLDE 91

BASKETBALL STREET
• Træning inde og ude.
• Traditionel basketbold fremstillet af slidstærkt
gummi.

Style nr. 410002 Str. 7-6-5
Vejl. udsalgspris 125,-

BOOMERANG BALL SELECT
• Spil og leg.
• Gummibold i snor.
• Tag båndet omkring håndleddet. Kast bolden og
elastiksnoren sørger for, at bolden kommer tilbage, så
du kan gribe den med samme hånd.
• Omkreds 20 cm
• Æske med 20 stk. 5 stk. af hver farve.

Style nr. 430030
Vejl. udsalgspris 40,- pr.stk.
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BEKLÆDNING
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MONACO
- EXCEPTIONEL
KVALITET OG PASFORM
Vi introducerer vores nye tøjkollektion MONACO. MONACO er en
multifunktionel holdsport-kollektion til kampe, træning og fritid for
både professionelle og amatørklubber.
Vores spillertrøjer, spillershorts og træningstøj er lavet i et struktureret
materiale, som er hurtigtørrende, åndbart og let, og som giver spillere
mulighed for at yde deres bedste.
MONACO fritidstøj er med Dry-Wick polyester og en moderne
pasform, som spillere passende kan bruge efter kamp og træning.
Fritidstøjet er med funktionelle elementer og materialer der passer til
hverdagsbrug, til og fra træning samt ved rejser.

MONACO SPILLERTØJ 95

PLAYER SHIRT S/S
MONACO
•
•
•
•
•
•

100% polyester
Dobbelt stikninger ved ærmer og hals
Elastikbånd i siden for mere flexibilitet.
Svedtransporterende Moisture Management System
Hurtigtørrende, åndbar og let.
Behagelig og slidstærk kvalitet

Style nr. 600061 Str. S-M-L-XL-XXL
Style nr. 600060 Str. 6/8-10/12-14/16
Vejl. udsalgspris 300,White

White / black

Black / black

Grey

Navy

Blue

Green

Red

PLAYER SHORTS MONACO
•
•
•
•
•
•

White

Black

Black

White

Navy

White / black

Blue Lightblue Green Yellow

Red

100% polyester
Smal og lang pasform
Svedtransporterende Moisture Management System
Hurtigtørrende, åndbar og let
Behagelig og slidstærk kvalitet
Med indertrusse

Style nr. 600063 Str. S-M-L-XL-XXL
Style nr. 600062 Str. 6-8-10-12-14
Vejl. udsalgspris 250,Black

Black

Navy

White

Navy

Blue

Blue Green Yellow

Red

Green

Red

Black

White

Black

FOOTBALL SOCKS CLUB

FOOTBALL SOCKS ELITE

SPORTS SOCKS STRIPED

FOOTBALL SOCKS WOOL

• Skaft af 95% nylon og 5% elastiktråd
• Fod af 85% bomuld og 15% nylon
• Slidstærk og komfortabel

• 95% nylon og 5% elastane
• Ekstra support i foden
• Ekstra support rundt om anklen, som
holder bedre på benskinnen

• Bløde og slidstærke sportsstrømper
• 43% bomuld, 27% polypropylen, 25% polyester
og 5% elastiktråd

• Lækker fodboldstrømpe med uld.
• Holder dine fødder varme i kold vejr.
• 34% uld, 34% acryl, 18% nylon, 7% lycra,
7% elastik.

Style nr. 650031

Kort Str. 28-31, 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

Style nr. 650027
Str. 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Vejl. udsalgspris 60,-

Str. 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Vejl. udsalgspris 80,-

Style nr. 650041
Style nr. 650045

Vejl. udsalgspris 60,Vejl. udsalgspris 80,-

Lang Str. 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

Style nr. 650050
Str. 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Vejl. udsalgspris 100,-

96 MONACO TRÆNINGSTØJ

Grey

Black

Blue

Red

Navy

TRAINING SWEAT MONACO
•
•
•
•
•
•

100% polyester
Hurtigtørrende og behagelig
Elastikbånd i siden for større fleksibilitet
Elastik forneden
Perfekt til træning
Med hul til tommelfinger

Style nr. 610063 Str. S-M-L-XL-XXL
Style nr. 610062 Str. 6/8-10/12-14/16
Vejl. udsalgspris 400,-

Navy

Black

TRAINING PANTS MONACO
•
•
•
•

100% polyester
Hurtigtørrende og behagelige
Smalle ben med 30 cm lynlås
Perfekt til træning.

Style nr. 610065 Str. S-M-L-XL-XXL
Style nr. 610064 Str. 6-8-10-12-14
Vejl. udsalgspris 350,-
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ALL-WEATHER JACKET
MONACO

FUNCTIONAL JACKET
MONACO

•
•
•
•
•

•
•
•
•

100% polyester
Satin i ærmerne gør det nemt at tage jakken af og på
Vind- og vandafvisende, med tapede sømme
Aftagelig hætte
Tætsluttende ærmeafslutning og hul til tommelfinger

Style nr. 610074 Str. S-M-L-XL-XXL
Style nr. 610073 Str. 6/8-10/12-14/16
Vejl. udsalgspris 700,-

Style nr. 610072 Str. S-M- L- XL-XXL
Style nr. 610071 Str. 6/8-10/12-14/16
Vejl. udsalgspris 650,-

Black

Black

Blue

TRAINING JACKET
MONACO

HANDBALL PANTS
MONACO

• 65% polyamid, 35% polyester
• Vind- og vandafvisende
• Mesh foer og lining i ærmerne, for nemmere at kunne
få den på.
• Justerbar snørelukning

•
•
•
•

60% bomuld, 40% polyester
Blød og behagelig kvalitet
Let og smidig
Med lidt smalle ben

Style nr. 610070 Str. S-M-L-XL-XXL
Style nr. 610069 Str. 6-8-10-12-14
Vejl. udsalgspris 300,-

Style nr. 610067 Str. S-M-L-XL-XXL
Style nr. 610066 Str. 6/8-10/12-14/16
Vejl. udsalgspris 500,-

Black

100% polyester
Satin i ærmerne gør det nemt at tage jakken af og på
Vind- og vandafvisende.
Foer i ærmerne og fleece foer i resten af jakken

Navy
Black
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ZIP HOODIE
MONACO
•
•
•
•
•

100% Dry Wick polyester
Børsted inderside
Med hætte
Hel lynslås
God pasform

Style nr. 620046 Str. S-M-L-XL-XXL
Style nr. 620045 Str. 6/8-10/12-14/16
Vejl. udsalgspris 500,-

Black

Blue

Red

Navy / white

Hvid (kun voksen str.)

Black

Grey

ZIP JACKET MONACO
•
•
•
•

100% Dry Wick polyester
Børsted inderside
Hel lynslås
God pasform

Style nr. 620044 Str. S-M-L-XL-XXL
Style nr. 620043 Str. 6/8-10/12-14/16
Vejl. udsalgspris 450,-

TECHNICAL POLO
MONACO
•
•
•
•

100% polyester
Svedtransporterende Moisture Management System
Hurtig tørrende, åndbar og slidstærk
Behagelig og let kvalitet

Style nr. 630029 Str. S-M-L-XL-XXL
Vejl. udsalgspris 275,-

PANTS MONACO

Navy

White

Black

Grey

• 100% Dry Wick polyester
• Børstet inderside
• Smalle ben

Style nr. 620048 Str. S-M-L-XL-XXL
Style nr. 620047 Str. 6-8-10-12-14
Vejl. udsalgspris 350,-

BERMUDA SHORTS MONACO
•
•
•
•

100% polyester
Hurtigtørrende og behagelige
En lomme med lynlås
Uden indertrusse

Style nr. 610068 Str. S-M-L-XL-XXL
Vejl. udsalgspris 250,Black

Black

Location: Glostrup Park Hotel
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PLAYER SHIRT S/S
ARGENTINA
•
•
•
•

100% micropolyester - 140 g/m2
Åndbar spillertrøje
Hurtigtørrende og svedtransporterende
Rib-krave

Style nr. 600023
Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style nr. 600024
Str. 6-8-10-12-14

Vejl. udsalgspris 150,Black

Blue

Lightblue

Navy

Green

White

Yellow / black

White / Blue

Yellow / blue

White / black

Orange

Red

PLAYER SHORTS ARGENTINA
• 100% micropolyester - 140 g/m2
• Hurtigtørrende og svedtransporterende
• Med indertrusse

Style nr. 600025 Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style nr. 600026 Str. 6-8-10-12-14
Vejl. udsalgspris 150,Black / yellow

Black

White

White / black

Navy

Navy

Blue Lightblue Green Yellow

Black

Red

Green

Black

Black / black

White

Navy

Blue / yellow

Blue Green Yellow

Red

White

Red

Blue

Black

White

Black

FOOTBALL SOCKS CLUB

FOOTBALL SOCKS ELITE

SPORTS SOCKS STRIPED

FOOTBALL SOCKS WOOL

• Skaft af 95% nylon og 5% elastiktråd
• Fod af 85% bomuld og 15% nylon
• Slidstærk og komfortabel

• 95% nylon og 5% elastane
• Ekstra support i foden
• Ekstra support rundt om anklen, som
holder bedre på benskinnen

• Bløde og slidstærke sportsstrømper
• 43% bomuld, 27% polypropylen, 25% polyester
og 5% elastiktråd

• Lækker fodboldstrømpe med uld.
• Holder dine fødder varme i kold vejr.
• 34% uld, 34% acryl, 18% nylon, 7% lycra,
7% elastik.

Style nr. 650031

Kort Str. 28-31, 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

Style nr. 650027
Str. 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Vejl. udsalgspris 60,-

Str. 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Vejl. udsalgspris 80,-

Style nr. 650041
Style nr. 650045

Vejl. udsalgspris 60,Vejl. udsalgspris 80,-

Lang Str. 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

Style nr. 650050
Str. 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Vejl. udsalgspris 100,-
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Green

Red

Black

White

Blue

Yellow / black

PLAYER SHIRT L/S ARGENTINA
•
•
•
•

100% micropolyester - 140 g/m2
Langærmet spillertrøje
Åndbar, hurtigtørrende og svedtransporterende
Rib på krave og ærmer

Style nr. 600030 Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style nr. 600031 Str. 6-8-10-12-14
Vejl. udsalgspris 250,-

PLAYER SHIRT S/S
ARGENTINA STRIPED
•
•
•
•

100% micropolyester - 140 g/m2
Åndbar spillertrøje
Hurtigtørrende og svedtransporterende
Rib-krave

Style nr. 600032 Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style nr. 600033 Str. 6-8-10-12-14
Vejl. udsalgspris 250,-

Blue / white

Black / white

Red / white

102 ARGENTINA SPILLERTØJ

PLAYER SHIRT S/S ARGENTINA
WOMEN
•
•
•
•

100% micropolyester - 140 g/m2
Åndbar spillertrøje
Hurtigtørrende og svedtransporterende
Rib-krave

Style nr. 600027 Str. XS-S-M-L-XL
Vejl. udsalgspris 150,-

Black

Blue

Navy

Green

White

Yellow

White / black

Red

PLAYER SHORTS ARGENTINA
WOMEN
• 100% micropolyester - 140 g/m2
• Hurtigtørrende og svedtransporterende
• Uden indertrusse

Style nr. 600022 Str. XS-S-M-L-XL
Vejl. udsalgspris 150,Black / black

Black

White

Black

Navy

Blue

Blue / yellow

Blue Lightblue Green Yellow

Red

Navy

Green

Black

White

White

Navy

Red

Blue Green Yellow

Red

Black

White

Black

FOOTBALL SOCKS CLUB

FOOTBALL SOCKS ELITE

SPORTS SOCKS STRIPED

FOOTBALL SOCKS WOOL

• Skaft af 95% nylon og 5% elastiktråd
• Fod af 85% bomuld og 15% nylon
• Slidstærk og komfortabel

• 95% nylon og 5% elastane
• Ekstra support i foden
• Ekstra support rundt om anklen, som
holder bedre på benskinnen

• Bløde og slidstærke sportsstrømper
• 43% bomuld, 27% polypropylen, 25% polyester
og 5% elastiktråd

• Lækker fodboldstrømpe med uld.
• Holder dine fødder varme i kold vejr.
• 34% uld, 34% acryl, 18% nylon, 7% lycra,
7% elastik.

Style nr. 650031

Kort Str. 28-31, 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

Style nr. 650027
Str. 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Vejl. udsalgspris 60,-

Str. 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Vejl. udsalgspris 80,-

Style nr. 650041
Style nr. 650045

Vejl. udsalgspris 60,Vejl. udsalgspris 80,-

Lang Str. 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

Style nr. 650050
Str. 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Vejl. udsalgspris 100,-
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ZIP JACKET
ARGENTINA
• 100% polyester
• Elastik forneden og rib i ærmerne
• Perfekt til træning

Style nr. 620027 Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style nr. 620028 Str. 6-8-10-12-14
Vejl. udsalgspris 250,-

Black

Red

Blue

Navy
Black

Navy

TRAINING SWEAT
1/2 ZIP ARGENTINA

TRAINING KNICKERS
ARGENTINA

• 100% polyester
• Elastik forneden og i ærmerne
• Perfekt til træning

• 100% polyester
• Hurtigtørrende
• Perfekt til træning

Style nr. 610026 Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style nr. 610027 Str. 6-8-10-12-14
Vejl. udsalgspris 250,-

Style nr. 610034
Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style nr. 610035
Str. 6-8-10-12-14

Vejl. udsalgspris 200,-

Black

TRAINING KNICKERS
SPAIN
•
•
•
•
•

50% bomuld, 50% polyester
Klassiske trænings knickers
Meget slidstærke
Perfekt til træning
Velegnet til kunststofbaner

Style nr. 610090
Black

Red

Blue

Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Navy

Style nr. 610089
Str. 6-8-10-12-14

Vejl. udsalgspris 200,-

TRAINING PANTS
ARGENTINA
•
•
•
•

100% polyester
Smalle ben med lynlås
Elastik i læggen
Perfekt til træning

PANTS
ARGENTINA

Style nr. 610024
Str. XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

• 100% polyester
• Med lynlås nederst i benene
• Perfekt til træning

Style nr. 610025
Str. 6-8-10-12-14

Vejl. udsalgspris 250,-

Style nr. 620025
Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style nr. 620026
Str. 6-8-10-12-14

Vejl. udsalgspris 250,Black

Navy

Black

Navy

104 ARGENTINA TRÆNINGSTØJ

ALL-WEATHER JACKET
ARGENTINA

COACH JACKET
SPAIN

•
•
•
•
•

• Ydermateriale af 100% coated nylon, vatteret
og med for af polyester
• Micro fleece krave foer optimal komfort
• Micro fleece i lommer og forneden bagpå
• 2-vejs YKK-lynlås
• Vindfang i ærmerne

100% coated nylon
100% polyester mesh foer
Ventialtion i ryggen
Elastik forneden og i ærmerne
Vind- og vandafvisende

Style nr. 610048

Style nr. 610078

Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style nr. 610049

Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style nr. 610077

Str. 8-10-12-14

Vejl. udsalgspris 400,-

Str. 12-14

Vejl. udsalgspris 750,-

Black
Black

TRAININGSWEAT
ARGENTINA

WINDBREAKER
ARGENTINA

•
•
•
•

•
•
•
•

100% micropolyester - 140 g/m2
Elastik forneden og i ærmerne
Hurtigtørrende og svedtransporterende
Perfekt til træning

100% polyester
Elastik forneden og i ærmerne
Perfekt til træning
Vind- og vandafvisende

Style nr. 610046

Style nr. 610030

Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Str. 6-8-10-12-14

Str. 6-8-10-12-14

Style nr. 610047

Style nr. 610031

Vejl. udsalgspris 250,-

Vejl. udsalgspris 280,-

Black
Black
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106 PISA SPILLERTØJ

PLAYER SHIRT
PISA
•
•
•
•

100% polyester - 140 g/m2
Åndbar spilletrøje
Hurtigtørrende og svedtransporterende
V-Krave

Style nr. 600057
Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style nr. 600056
Str. 6-8-10-12-14

Vejl. udsalgspris 125,Black

Orange

Red

Bordeaux

Purple

Navy

Blue

Lightblue

Green

Yellow / black

Yellow / blue

White

White / blue

PLAYER SHORTS
PISA
• 100% polyester - 140 g/m2
• Hurtigtørrende og svedtransporterende
• Unden indertrusse

Style nr. 600059
Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style nr. 600058
Black

Black

White

Red

Navy

Blue Lightblue Green Yellow

Navy

Red

Blue

Black

White

Green

Navy

Blue Green Yellow

Str. 6-8-10-12-14

White

Red

Vejl. udsalgspris 125,-

Black

White

Black

FOOTBALL SOCKS CLUB

FOOTBALL SOCKS ELITE

SPORTS SOCKS STRIPED

FOOTBALL SOCKS WOOL

• Skaft af 95% nylon og 5% elastiktråd
• Fod af 85% bomuld og 15% nylon
• Slidstærk og komfortabel

• 95% nylon og 5% elastane
• Ekstra support i foden
• Ekstra support rundt om anklen, som
holder bedre på benskinnen

• Bløde og slidstærke sportsstrømper
• 43% bomuld, 27% polypropylen, 25% polyester
og 5% elastiktråd

• Lækker fodboldstrømpe med uld.
• Holder dine fødder varme i kold vejr.
• 34% uld, 34% acryl, 18% nylon, 7% lycra,
7% elastik.

Style nr. 650031

Kort Str. 28-31, 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

Style nr. 650027
Str. 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Vejl. udsalgspris 60,-

Str. 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Vejl. udsalgspris 80,-

Style nr. 650041
Style nr. 650045

Vejl. udsalgspris 60,Vejl. udsalgspris 80,-

Lang Str. 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

Style nr. 650050
Str. 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Vejl. udsalgspris 100,-

MÅLMANDSTØJ 107

Lightblue

Lightred

Turquoise

Yellow

GOALKEEPER SHIRT MONACO

GOALKEEPER SHIRT ARGENTINA

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

100% polyester
Dobbelt stikninger ved ærmer og hals
Elastikbånd i siden for mere flexibilitet.
Svedtransporterende moisture management system
Hurtig tørrende, åndbar og slidstærk
Behagelig og let kvalitet

Style nr. 600065 Str. S-M-L-XL-XXL
Style nr. 600064 Str. 6/8-10/12-14/16
Vejl. udsalgspris 300,-

Lightblue

Lightred

GOALKEEPER SHORTS
MONACO
• 100% polyester
• Smal og lang pasform
• Svedtransporterende Moisture Management
System
• Hurtigtørrende, åndbar og let
• Behagelig og slidstærk kvalitet
• Med indertrusse

Style nr. 600067 Str. S-M-L-XL-XXL
Style nr. 600066 Str. 6-8-10-12-14
Vejl. udsalgspris 250,-

100% micropolyester - 140 g/m2
Åndbar målmandstrøje
Hurtigtørrende og svedtransporterende
Rib på krave og ærmer

Style nr. 600034 Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL
Style nr. 600035 Str. 6-8-10-12-14
Vejl. udsalgspris 250,-

Lightblue

Black

Lightred

FOOTBALL SOCKS
CLUB V20

GOALKEEPER SHORTS
ARGENTINA

• 85% polyester, 10% spandex og 5% elastic
• Fleksibelt design for komfort og pasform
• Netstrikket for at give ekstra ventilation og fugtkontrol
• Med elastikkant, der garanterer en perfekt og
behagelig pasform

•
•
•
•

Style nr. 650051
Str. 28-32, 33-36, 37-41, 42-47

Vejl. udsalgspris 60,-

Til fodbold
100% polyester
Meget kraftig kvalitet
Puder på hofter

Style nr. 600036 Str. S-M-L-XL-XXL
Style nr. 600037 Str. 6-8-10-12-14
Vejl. udsalgspris 200,-

108 SUBLIMATION
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DESIGN DIT EGET
SPILLERTØJ MED
SELECT CREATOR
SELECT Sublimation - trin for trin
•
•
•
•
•

8 forskellige skabeloner
10 forskellige design
26 farver
Tilpas og kombiner
Tilføj logo og sponsorer
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Black

White

SHIRT S/S BASELAYER
•
•
•
•
•
•
•

Varme og let kompression
4-vejs stræk forbedrer mobilitet og komfort
4-needles flade sømme for ekstra komfort
Antimikrobielle egenskaber sikrer lugtfrit tøj
87% genanvendt polyester
13% elastan
Til én Shirt S/S Baselayer er anvendt
genbrugsplast svarende til 8 plastflasker
à 0,5 l.

Style nr. 660001 Str. S-M-L-XL-XXL
Vejl. udsalgspris 250,-

BASELAYER

- FUNKTIONELT SPORTSUNDERTØJ
MED LET KOMPRESSION

TIGHTS PANTS BASELAYER
•
•
•
•
•
•
•

Vi præsenterer vores nye sportsundertøjsserie, Baselayer, med genanvendt
polyester, der hjælper med at holde på varmen samt giver let kompression,
større bevægelighed og komfort under træning og sport.
Alle styles i Baselayer-serien er fremstillet med Repreve Polyester, en
garntype fremstillet af genanvendte plastflasker. Den strikkede metervare
af genanvendt polyester er åndbar og hurtigtørrende og gennemgår en
antibakteriel behandling, der tilsikrer lugtfrie egenskaber.

Varme og let kompression
4-vejs stræk forbedrer mobilitet og komfort
4-needles flade sømme for ekstra komfort
Antimikrobielle egenskaber sikrer lugtfrit tøj
74% genanvendt polyester
26% elastan
Til ét par Tights Pants Baselayer er anvendt
genbrugsplast svarende til 11 plastflasker à 0,5 l.

Style nr. 660010 Str. S-M-L-XL-XXL
Vejl. udsalgspris 300,-

®

Style nr. 660009 Str. 8-10-12-14
Vejl. udsalgspris 300,Black

BASELAYER 111

White

Black

Red

Yellow

Green

Blue

Navy

SHIRTS L/S BASELAYER
•
•
•
•
•
•
•
•

Varme og let kompression
Style nr. 660003 Str. S-M-L-XL-XXL
4-vejs stræk forbedrer mobilitet og komfort
Vejl. udsalgspris 300,4-needles flade sømme for ekstra komfort
Trøjen er længere bagtil, så man ikke skiller
Style nr. 660002 Str. 10/12-14/16
ad i kamp og til træning
Vejl. udsalgspris 300,Antimikrobielle egenskaber sikrer lugtfrit tøj
87% genanvendt polyester
13% elastan
Til én Shirt L/S Baselayer er anvendt genbrugsplast svarende til 10 plastflasker à 0,5 l.

Black
White

6402W COMPRESSION
SHORTS WOMEN
White

Black

Red

Green

Blue

Navy

TIGHTS SHORT BASELAYER
•
•
•
•
•
•
•

Varme og let kompression
Style nr. 660007 Str. S-M-L-XL-XXL
4-vejs stræk forbedrer mobilitet og komfort
Vejl. udsalgspris 250,4-needles flade sømme for ekstra komfort
Antimikrobielle egenskaber sikrer lugtfrit tøj
Style nr. 660006 Str. 8-10-12-14 (findes kun i sort)
74% genanvendt polyester
Vejl. udsalgspris 250,26% elastan
Til ét par Tights Short Baselayer er anvendt genbrugsplast svarende til 6 plastflasker à 0,5 l.

•
•
•
•

Kompressionsshorts i 80% polyamid og 20% spandex.
Støtter, stabiliserer og minimerer risikoen for skader.
Et 4-vejs stræk giver øget mobilitet og komfort.
De flade systing gør shortsene yderst behagelige at have på.

Style nr. 710007 Str. S, M, L, XL
Vejl. udsalgspris 250,-
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DOMMERTØJ
Vi introducerer vores nye tøjkollektion med dommertøj.
SELECT dommertøj har fokus på bevægelighed og komfort
med brugbare detaljer som to brystlommer, separat lomme til
skriveredskab og praktisk shorts med inderlomme.
Tøjet er udviklet og testet i samarbejde med dommere, og
fremstillet i et hurtigtørrende, åndbart og slidstærkt materiale.

DOMMERTØJ 113

Black / black

Yellow / black

Black / black

Yellow / black

REFEREE SHIRT S/S V21

REFEREE SHIRT L/S V21

• Dommertrøje med to brystlommer med velcrolukning.
• Separat lomme til skriveredskab.
• Mesh i sidepanel for ventilation.

• Langærmet dommertrøje med to brystlommer med velcrolukning.
• Separat lomme til skriveredskab.
• Mesh i sidepanel for ventilation.

Style nr. 680001 Str. XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL
Vejl. udsalgspris 300,-

Style nr. 680002 Str. XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL
Vejl. udsalgspris 350,-

Black

Neonyellow

Black

REFEREE SHORTS V21

FOOTBALL SOCKS ELITE

• Dommershorts med to sidelommer samt to baglommer med velcro.
• Desuden findes en lille nøglelomme på indersiden.
• Uden indertrusse

• 95% nylon og 5% elastane
• Ekstra support i foden
• Ekstra support rundt om anklen, som holder bedre på benskinnen

Style nr. 680003 Str. XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL
Vejl. udsalgspris 250,-

Style nr. 650031 Str. 37-41, 42-47
Vejl. udsalgspris 80,-

114 TORINO FRITIDSTØJ

HOODIE TORINO
• French Terry i 65% bomuld og 35%
polyester.
• Kængurulomme.
• Ribkant i livet og ved ærmeafslutning.
• Hætte med snøre.

Style nr. 630020
Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style nr. 630027
Str. 6-8-10-12-14

Vejl. udsalgspris 380,Navy

Grey

Black

ZIP HOODIE
TORINO
• French Terry i 65% bomuld og 35%
polyester.
• Kængurulomme.
• Ribkant i livet og ved ærmeafslutning.
• Hætte med snøre.

Style nr. 630018
Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Vejl. udsalgspris 400,-

Black

Grey

Blue

Navy

Red

ZIP HOODIE
TORINO
WOMEN
• French Terry i 65% bomuld og 35%
polyester.
• Kængurulomme.
• Ribkant i livet og ved ærmeafslutning.
• Hætte med snøre.

Style nr. 630019
Str. XS-S-M-L-XL

Vejl. udsalgspris 400,Black

Gret

Navy

TORINO FRITIDSTØJ 115

Navy

Grey

Navy

Black

Grey

Black

SWEAT PANTS TORINO

SWEAT PANTS TORINO WOMEN

• French Terry i 65% bomuld, 35% polyester
• Skrå sidelommer
• Baglomme

•
•
•
•
•

Style nr. 630021 Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL
Vejl. udsalgspris 300,-

Navy

Grey

French Terry i 65% bomuld, 35% polyester
Skrå sidelommer
Baglomme
Regular fit
Elastik med snøre i livet

Style nr. 630022 Str. XS-S-M-L-XL
Vejl. udsalgspris 300,-

Black

Navy

Grey

Black

SWEAT SHORTS TORINO

SWEAT SHORTS TORINO WOMEN

• French Terry i 65% bomuld, 35% polyester
• Skrå sidelommer
• Baglomme

•
•
•
•

Style nr. 630023 Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL
Vejl. udsalgspris 250,-

French Terry i 65% bomuld, 35% polyester
Skrå frontlommer
Baglomme
Elastik med snøre i livet

Style nr. 630024 Str. XS-S-M-L-XL
Vejl. udsalgspris 250,-
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POLO T-SHIRT
TORINO
• 60% bomuldspiqué, 40%
polyester
• Klassisk basis polo
• Ribdetaljer på ærmer
• Kraftig kvalitet - 215 g/m2

Style nr. 630017
Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Vejl. udsalgspris 230,Black

Grey

Navy

White

Red

Blue

T-SHIRT TORINO
• 60% bomuld, 40% polyester
• God kvalitet - 165 g/m2

Style nr. 630015
Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Vejl. udsalgspris 180,-

Black

Grey

Navy

White

Red

Blue

T-SHIRT TORINO
WOMEN
• 60% bomuld, 40% polyester.
• Damepasform med V-hals.
• God kvalitet - 165 g/m2

Style nr. 630016
Str. XS-S-M-L-XL

Vejl. udsalgspris 180,-

Black

Grey

Navy

White

Red
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Black

Black

PADDED JACKET
TORINO
•
•
•
•
•

Yder- og indermateriale af 100% shiny polyester
Med hætte og ribbet foring
Let og praktisk
Elastik forneden og i ærmerne
To sidelommer med lynlås

Style nr. 620042 Str. XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Vejl. udsalgspris 600,-

PADDED VEST CHIEVO
•
•
•
•
•

Yder- og indermateriale af 100% shiny polyester
Kanalsyet fyld
Let og praktisk
Elastik forneden og i ærmerne
To sidelommer med lynlås

Style nr. 620010
Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL

PLAYER GLOVES

HAIRBAND

• 95% nylon og 5% spandex
• Siliconeprint på indersiden sikrer
et godt greb på bolden

•
•
•
•

3-pak hårbånd.
Lavet af 65% nylon og 35% elastik.
Holder håret på plads under sport.
Silikone på indersiden, så hårbåndet
ikke glider af hovedet.
• Lille SELECT-logo på ydersiden.
• One size

Style nr. 650049 Str. 4-5-6-7-8-9-10-11
Vejl. udsalgspris 120,-

NECK WARMER
Halsvarmer og hue i én
100% mikropolyester
Select-logo broderet på ydersiden
Elastiksnor til at justere halskraven
og omdanne halsvarmeren til en hue
• Hurtigtørrende

Style nr. 650021

Style nr. 650034
Vejl. udsalgspris 100,-

black, orange, limegreen

•
•
•
•

Vejl. udsalgspris 400,Så længe lager haves.

Grey, white, black

Vejl. udsalgspris 60,Leveres fra 01.07.2021.

Style nr. 650021
Vejl. udsalgspris 60,-

WRISTBAND PAIR 2 PCS
•
•
•
•

Så længe lager haves.

Til aftørring af sved.
Fremstillet i 85% bomuld og 15% elastik.
Str. 8 x 10,5 cm.
Leveres sætvis.

Style nr. 650048
Vejl. udsalgspris 30,-

T-SHIRT BASIC
SELECT V20
• 100% bomuld
• God kvalitet – 140 g/m2

Style nr. 630031
Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL

Style nr. 630030
Str. 6/8-10/12-14/16

Vejl. udsalgspris 100,-

Black

KNITTED HAT

SANDALS SELECT

• 95% akryl, 5% spandex
• Blød og behagelig strikket hue

• Fremstillet i soft EVA
• Ydersål fremstillet i EVA med gummi

Style nr. 650012 One size
Vejl. udsalgspris 100,-

Style nr. 860049
Str. 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47

Vejl. udsalgspris 150,Leveres fra 01.06.2021.

TOWEL MICROFIBER
•
•
•
•

80% microfiber polyester, 20% bomuld.
Blødt og behageligt.
Hurtigtørrende håndklæde.
Str 150 x 85 cm.

Style nr. 870023
Vejl. udsalgspris 150,-
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Størrelsesskema (Mål er angivet i centimeter)
HERRESTØRRELSER

De angivne mål er vejledende. Prøv altid produktet for at sikre, at størrelsen er korrekt.

XS

S

M

L

XL

XXL

A

Bryst

92

96

100

104

108

110

XXXL
116

B

Talje

77

82

87

92

97

102

107

C

Hofte

94

98

102

106

112

116

120

D

Skridtlængde

81

83

85

87

89

91

93

E

Højde

172/174

176/178

180/182

184/186

188/190

192/194

196/198

A
XS

S

M

L

XL

XXL

A

Bryst

DAMESTØRRELSER

84

88

92

96

100

104

B

Talje

68

72

76

80

84

88

C

Hofte

96

100

104

108

112

116

D

Skridtlængde

E

Højde

A

Bryst

B

Talje

56/58

C

Hofte

64/66

D

Skridtlængde

52/54

E

Højde

116/122

BØRNESTØRRELSER

BASELAYER

78

80

82

84

86

88

158/162

162/166

166/170

170/174

174/178

178/180

6 år

8 år

10 år

12 år

14 år

58/60

64/66

69/71

75/77

84/86

58/60

61/63

66/68

69/71

68/70

75/77

81/83

89/91

58/60

64/66

70/72

77/79

122/128

140/146

146/152

164/170

Børnestr.

B

C

S

M

L

XL

XXL

89-94

96-102

104-109

111-119

121-130

10/12 y (71-78)
14/16 (80-86)

89-94

96-102

104-109

111-119

121-130

B Tights short Baselayer

8 y (53-54)
10 y (55-56)
12 y (57-58)
14 y (59-60)

70-82

82-88

88-94

94-100

100-106

B Tights pants Baselayer

8 y (54-58)
10 y (58-62)
12 y (62-66)
14 y (66-70)

70-82

82-88

88-94

94-100

100-106

64-71

71-78

78-86

86-94

A Shirt S/S Baselayer
A Shirts L/S Baselayer

B 6402W Compression shorts women

D

E

MONACO

ARGENTINA / SPAIN

SPILLERTRØJER

BØRN & VOKSNE

BØRN & HERRER

DAMER

PLAYER SHIRT S/S ARGENTINA

PLAYER SHIRT MONACO

PLAYER SHIRT S/S ARGENTINA WOMAN
TECHNICAL POLO
MONACO
PLAYER SHIRT S/S ARGENTINA STRIPED

SHORTS

PLAYER SHIRT L/S ARGENTINA

TRÆNINGSBUKSER

TRAINING SWEAT / JACKETS

PLAYER SHORTS MONACO

PLAYER SHORTS ARGENTINA

PLAYER SHORTS ARGENTINA WOMAN

MÅLMANDSTØJ

TRAINING
SWEAT
1/2 ZIP
ARGENTINA

TRAINING SWEAT
MONACO
ZIP HOODIE
MONACO

TRAINING
SWEAT
ARGENTINA

ZIP JACKET
MONACO

ZIP JACKET
ARGENTINA

GOALKEEPER SHIRT ARGENTINA

GOALKEEPER SHORTS ARGENTINA

HANDBALL
PANTS
MONACO

PANTS
MONACO

TRAINING PANTS
MONACO

BERMUDASHORTS
MONACO

PANTS ARGENTINA

TRAINING PANTS
ARGENTINA

TRAINING
KNICKERS
ARGENTINA

TRAINING
KNICKERS
SPAIN

JAKKER

GOALKEEPER SHIRT MONACO

TRAINING JACKET
MONACO

ALL-WEATHER JACKET
MONACO

FUNCTIONAL JACKET
MONACO

COACH JACKET
SPAIN

WINDBREAKER
ARGENTINA

ALL-WEATHER JACKET
ARGENTINA

GOALKEEPER SHORTS MONACO

SPILLERTRØJER

PISA

BASELAYER

BØRN & VOKSNE

BØRN & VOKSNE

TORINO
HERRER

DAMER

T-SHIRT TORINO
SHIRT S/S BASELAYER

PLAYER SHIRTS S/S PISA

T-SHIRT TORINO WOMAN

SHORTS

POLO T-SHIRT TORINO

TIGHTS SHORT BASELAYER

FRITIDSTØJ

NECK WARMER

SWEAT SHORTS TORINO

SWEAT SHORTS TORINO WOMAN

ZIP HOODIE
TORINO

HÆTTETRØJE M. LYNLÅS
TORINO WOMAN

HOODIE
TORINO

SHIRT L/S BASELAYER

PADDED VEST CHIEVO

KNITTED HAT

TIGHTS / SWEATBUKSER

PADDED JACKET TORINO

LANGÆRMET / HÆTTETRØJER

PLAYER SHORTS PISA

TIGHTS PANTS BASELAYER

SWEAT PANTS TORINO

SWEAT PANTS TORINO WOMAN

DOMMERTØJ
T-SHIRT BASIC
SELECT

PLAYER GLOVES

REFEREE SHIRT S/S

REFEREE SHIRT L/S

REFEREE SHORTS

MÅLMANDSHANDSKER

ET ANATOMISK
KUNSTSTYKKE

4

Ved hjælp af Anatomical Fit System er handsken udformet let foroverbøjet efter håndens naturlige gribeposition. Herved sikres komfort, fleksibilitet, og at handsken bevæger sig i takt med fingrenes hastighed.
Topmodellen 93 Elite har elastic insert mellem pege- og tommelfinger for optimal bevægelsesfrihed. Håndryggen består af en kombination af varmestøbt gummi-mønster
samt en 3mm Deep Embossed Soft Latex Punch Zone, som sikrer en blød og fleksibel
handske. En bred håndledsstrop giver en følelse af stabilitet og sikkerhed i håndleddet.

2

Vigtigst af alt er naturligvis håndfladen. 93 Elite kommer med 3mm Adhesion Plus
latex, som giver et ultimativt greb i al slags vejr.
Handsken har flat cut skæring og indeni sikrer et tyndt latex-lag en sikker og fast fornemmelse samtidig med, at det ekstra lag yder ekstra stød-absorbering. Asymetrisk
håndledskonstruktion med elastic insert gør handsken let at få på, utrolig komfortabel
at bære og sikrer et minimalt optag af vand ved spil i regnvejr.

1

2

3

4

AIRPRENE
FOR BEDRE
VENTILATION

ELASTISK
INDSATS
FOR HØJ
FLEKSIBILITET

ADHESION
PLUS
LATEX

VARMESTØBT
GUMMIMØNSTER

3

1

5
5
GØR DINE HANDSKER PERSONLIGE
På samtlige handsker i vort sortiment er der gjort
plads til navn på den brede latex-strop. Kontakt den
lokale forhandler for dette.

Skæringstyper

Negative Cut
En populær handskeskæring, der minder om
Flat Cut. Denne handske har også kiler mellem
håndfladen og baghånden. Kilerne i 88-handsken er også fremstillet i latex og giver ligesom
Roll Finger Cut konstant latexkontakt mellem
handske og bold. Negative Cut har en strammere pasform, hvor fingrene holdes på plads,
hvilket giver optimal boldkontakt, når den gribes. Dette er den mest almindelige pasform
blandt professionelle.

Hyla Cut
Indeholder de bedste aspekter af Roll Cut og
Flat Cut. Latex er rullet omkring hver fingerspids for en tætsiddende pasform og fornemmelse kombineret med en flad håndflade, der
giver fingrene øget komfort og åndbarhed. Den
unikke kombination af pasform og fornemmelse tillader brugeren at have den gode pasform
fra Roll Finger samt plads nok til beskyttelse af
fingrene.

Flat Cut
Den traditionelle handskefacon med en flad
håndfladekonstruktion giver et større kontaktområde og gør handsken mere fleksibel. Denne
type handske har en løsere pasform end mange andre handsker med mere plads til fingrene.
Kommer med aftagelige skinner for tilpasset
beskyttelse af enkelte fingre eller faste skinner
til forstærkning og beskyttelse af alle fingre.

Latex-teknologi

Super Soft Latex
Meget blød og slidstærk latex brugt til professionelle handsker. Giver et fremragende greb
og optimal kontakt med bolden. Velegnet til
alle vejrforhold.

Punch Zone
Det ru materiale reducerer rotationseffekten
på bolden og sikrer øget kraft.

Flexion Latex
Slidstærk latex udviklet til ungdomshandsker.
Egent til alle vejrforhold.
New Basic Latex
Slidstærk latex med fantastisk greb i al slags
vejr, der gør den velegnet til både træning og
kampe.
New Softy Latex
Blød og slidstærk latex – egent til alle vejrforhold. Det bedste greb opnås, når handsken
vådtes før brug.
Dura Grip Latex
Blød og stærk latex til alle vejrforhold. Latexen er langtidsholdbar og egnet til både
træning og kamp.

Ultra Pro Latex
Blød og slidstærk latex specielt udviklet til
vores bedste ungdomshandsker, da den
kombinerer holdbarhed med et fantastisk
greb. Til al slags vejr.
Nova Grip Latex
Topkvalitets-latex. Ideel til professionelle
handsker. Sikrer et markant bedre greb i både
vådt og tørt vejr i forhold til andre typer af
latex.
Elite Soft Latex
Topkvalitets-latex med et godt greb i al slags vejr
og fremragende kontakt med bolden.

Dura Pro Latex
Stærk og holdbar latex specielt egnet til brug
på kunstgræsbane.

Handske-teknologi

Professional Grip Latex
Topkvalitets-latex til professionelle kampe.
Handsken har et perfekt greb i al slags vejr.

Anatomic Fit System
Sikrer korrekt pasform, da handsken er designet efter håndens naturlige gribeposition.

Bred strop
Ekstra bred håndledslukning med forbedret
støtte og komfort.
Komfort
Mesh on the inside of fingers to ensure good
air circulation.
Fleksibilitet
Sprøjtestøbt spindelvævsdesign for øget
fleksibilitet og lethed.

Beskyttelse
Fastmonterede skinner
Forstærker og beskytter fingrene.
Latex på fingerspidser
Sikrer stabilitet og beskytter mod stød.

Handskestørrelse
Mål håndlængden som vist og find vejledende
størrelser i skemaet til højre.

Str.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12

Håndlængde
13 cm
13.5 cm
14 cm
15 cm
15.5 cm
16 cm
16.5 cm
17 cm
18 cm
18.5 cm
19 cm
19.5 cm
20 cm
20.5 cm
21 cm
21.5 cm
22 cm
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ELITE

VARME



03 YOUTH

TOMMELFINGER



04 KIDS PROTECTION

FLEKSIBILITET



22 FLEXI GRIP

VENTILATION

33 FUTSAL

HÅNDLED

33 ALLROUND



34 PROTECTION

PASFORM






Latex på fingerspidserne sikrer stabilitet og beskytter mod
stød

PUNCH ZONE

88 KIDS

Gummibelagte fingre sikrer stabilitet og beskyttelse mod
stød



TRÆNING









Fastmonterede skinner forstærker og beskytter fingrene

BESKYTTELSE



55 EXTRA FORCE





56 WINTHER

Hyla cut



78 PROTECTION





77 SUPER GRIP

Flat Cut

88 PRO GRIP

CUT

90 FLEXI PRO

93 ELITE

Negative Cut

TRÆNING / KAMP






















Sikrer komfort og øget kraft og præcision





























Anatomical Fit System sikrer korrekt pasform, da
handsken er designet efter håndens naturlige gribeposition





























Elastisk neopren-strop sikrer en tæt og pålidelig pasform













































Ekstra bred håndledslukning med forbedret støtte og
komfort




Mesh på indersiden af fingrene sikrer god luftgennemstrøm
Sprøjtestøbt spindelvævsdesign for øget fleksibilitet og
lethed











Fingerspidserne er frie for at opnå optimal boldkontrol
Samlet fra håndflade til håndryg for at optimere grebet
Fleece- og neoprenforing for ekstra varme
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ELITE

ELITE

FLAT CUT

HYLA CUT

93 ELITE V21

93 ELITE

• 3 mm Adhesion Plus Latex sikrer perfekt greb
i al slags vejr
• Samlet fra håndflade til håndryg for at optimere grebet
• Gummibelagte fingre sikrer stabilitet og
beskyttelse mod stød
• Punch Zone sikrer komfort og øget kraft og
præcision
• Anatomical Fit System sikrer optimal pasform, da handsken er udformet efter håndens
naturlige gribeposition
• Elastisk håndledslukning sikrer en tæt og
sikker pasform
• Elastisk indsats og asymmetrisk håndled gør
det nemt at tage handsken på

• 4 mm Elite Soft Latex sikrer godt greb og god
kontakt med bolden
• Gummibelagte fingre sikrer stabilitet og
beskyttelse mod stød
• Samlet fra håndflade til håndryg for at optimere grebet
• Punch Zone sikrer komfort og øget kraft og
præcision
• Anatomical Fit System sikrer korrekt pasform,
da handsken er designet efter håndens
naturlige gribeposition
• Airprene-materiale indvendigt sikrer god komfort, fleksibilitet og minimal vandoptagelse
• Bred, elastisk strop sikrer god støtte og
pasform

Style nr. 500060

Style nr. 500040

Str. 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12

Vejl. udsalgspris 850,-

Str. 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12

Vejl. udsalgspris 850,Så længe lager haves

ELITE

ELITE

NEGATIVE CUT

NEGATIVE CUT

88 PRO GRIP V21

88 PRO GRIP V20

• 3 mm Adhesion Plus Latex sikrer perfekt greb
i al slags vejr
• Samlet fra håndflade til håndryg for at optimere grebet
• Gummibelagte fingre sikrer stabilitet og
beskyttelse mod stød
• Punch Zone sikrer komfort og øget kraft og
præcision
• Anatomical Fit System sikrer optimal pasform, da handsken er udformet efter håndens
naturlige gribeposition
• Airprene-materiale indvendigt sikrer god komfort, fleksibilitet og minimal vandoptagelse
• Elastisk indsats og asymmetrisk håndled gør
det nemt at tage handsken på

• 3 mm Nova Grip Latex sikrer perfekt greb i
al slags vejr
• Samlet fra håndflade til håndryg for at optimere grebet
• Punch Zone sikrer komfort og øget kraft og
præcision
• Anatomical Fit System sikrer korrekt pasform,
da handsken er designet efter håndens
naturlige gribeposition
• Airprene-materiale indvendigt sikrer god komfort, fleksibilitet og minimal vandoptagelse
• Elastisk neopren-strop sikrer en tæt og
pålidelig pasform

Style nr. 500058

Vejl. udsalgspris 750,-

Str. 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12

Så længe lager haves

Vejl. udsalgspris 750,-

Style nr. 500053
Str. 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12
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ELITE

ELITE

NEGATIVE CUT

HYLA CUT

90 FLEXI PRO V21

77 SUPER GRIP

• 3 mm Professional Grip Latex sikrer perfekt
greb i al slags vejr
• Udvidet gribezone
• Neopren-baghånd sikrer stor fleksibilitet
• Gummibelagte fingre sikrer stabilitet og
beskyttelse mod stød
• Punch Zone sikrer komfort og øget kraft og
præcision
• Anatomical Fit System sikrer optimal
pasform, da handsken er udformet efter
håndens naturlige gribeposition
• Elastisk indsats og asymmetrisk håndled
gør det nemt at tage handsken på

• 4 mm Super Soft Latex for et perfekt greb
i al slags vejr
• Latex på fingerspidserne sikrer stabilitet
og beskyttelse mod stød
• Anatomical Fit System sikrer korrekt
pasform, da handsken er designet efter
håndens naturlige gribeposition
• Håndryg med sprøjtestøbt spindelvævsdesign for øget fleksibilitet og lethed
• Bred latexstrop der støtter håndleddet og
sikrer en hurtig, nem og korrekt justering

Style nr. 500059

Vejl. udsalgspris 550,-

Style nr. 500042
Str. 7-8-8½-9-9½-10-10½-11

Str. 8-8½-9-9½-10-10½-11-12

Vejl. udsalgspris 550,-

ELITE

TRÆNING / KAMP

FLAT CUT - PROTECTION

FLAT CUT

78 PROTECTION

56 WINTER

• 3 mm Super Soft Latex for et perfekt greb
i al slags vejr
• Fastmonterede skinner til forstærkning og
beskyttelse af fingrene
• Punch Zone sikrer komfort og øget kraft
og præcision
• Anatomical Fit System sikrer korrekt
pasform, da handsken er designet efter
håndens naturlige gribeposition
• Bred latexstrop der støtter håndleddet og
sikrer en hurtig, nem og korrekt justering
• Håndryg med sprøjtestøbt spindelvævsdesign for øget fleksibilitet og lethed

• 3 mm grå Dura Pro Latex der særligt
velegnet til anvendelse på kunstgræs
• Foret med fleece og neopren for ekstra
varme
• Punch Zone sikrer komfort og øget kraft
og præcision
• Mesh på indersiden af fingrene sikrer god
luftgennemstrøm
• Anatomical Fit System sikrer korrekt
pasform, da handsken er designet efter
håndens naturlige gribeposition
• Håndryg med sprøjtestøbt spindelvævsdesign for øget fleksibilitet og lethed
• Bred latexstrop der støtter håndleddet og
sikrer en hurtig, nem og korrekt justering

Style nr. 500043
Str. 7-8-8½-9-9½-10-10½-11-12

Vejl. udsalgspris 600,-

Style nr. 500045
Str. 7-8-8½-9-9½-10-10½-11

Vejl. udsalgspris 350,-
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TRÆNING / KAMP

TRÆNING

FLAT CUT

FLAT CUT - PROTECTION

55 EXTRA FORCE

34 PROTECTION

• 3 mm New Basic Latex - er yderst holdbar
og derfor velegnet til anvendelse på
kunstgræs.
• Fingrene har Mesh i siderne, hvilket sikrer
god luftgennemstrømning.
• Anatomical Fit System sikrer optimal
pasform, da handsken er udformet efter
håndens naturlige gribeposition.
• Bred latex-strop giver øget støtte til
håndleddet, og sikrer en hurtig, nem og
korrekt justering.

• 3 mm Dura Grip Latex sikrer godt greb og
lang holdbarhed.
• Fastmonterede skinner til forstærkning og
beskyttelse af fingrene.
• Anatomical Fit System sikrer optimal
pasform, da handsken er udformet efter
håndens naturlige gribeposition.
• Bred latexstrop der støtter håndleddet og
sikrer en hurtig, nem og korrekt justering

Style nr. 500044

Vejl. udsalgspris 300,-

Style nr. 500046
Str. 5-6-7-8-8½-9-9½-10-11

Str. 7-8-8½-9-9½-10-10½-11

Vejl. udsalgspris 350,-

TRÆNING

TRÆNING / KAMP

NEGATIVE CUT

KIDS - FLAT CUT

33 ALLROUND V21

88 KIDS V21

• 3 mm New Basic Latex sikrer godt greb og
lang holdbarhed
• Præget latex baghånd sikrer stabilitet og
fleksibilitet
• Punch Zone sikrer komfort og øget kraft
og præcision
• Anatomical Fit System sikrer optimal
pasform, da handsken er udformet efter
håndens naturlige gribeposition
• Mesh på indersiden af fingrene sikrer god
luftcirkulation
• Bred latexstrop der støtter håndleddet og
sikrer en hurtig, nem og korrekt justering

• 3 mm Ultra Pro Latex sikrer et perfekt greb
i al slags vejr
• Præget latex baghånd sikrer stabilitet og
fleksibilitet
• Punch Zone sikrer komfort og øget kraft
og præcision
• Anatomical Fit System sikrer optimal
pasform, da handsken er udformet efter
håndens naturlige gribeposition
• Semi-elastisk og ekstra bred håndledslukning sikrer forbedret støtte og komfort

Style nr. 500057

Vejl. udsalgspris 200,-

Str. 5-6-7-8-8½-9-9½-10-11

Vejl. udsalgspris 300,-

Style nr. 500061
Str. 3-4-5-6-7

MÅLMANDSHANDSKER 131

TRÆNING / KAMP

TRÆNING

KIDS - FLAT CUT

FLAT CUT - PROTECTION

88 KIDS V20

04 KIDS PROTECTION

• 3 mm Ultra Pro Latex sikrer perfekt greb i
al slags vejr.
• Fingrene har Mesh i siderne, hvilket sikrer
god luftgennemstrømning.
• Anatomical Fit System sikrer optimal
pasform, da handsken er udformet efter
håndens naturlige gribeposition.
• Ekstra bred håndedslukning med forbedret
støtte og komfort

• 3 mm New Basic Latex sikrer perfekt greb
i al slags vejr.
• Fastmonterede skinner til forstærkning og
beskyttelse af fingrene.
• Punch Zone sikrer komfort og øget kraft
og præcision.
• Anatomical Fit System sikrer korrekt
pasform, da handsken er designet efter
håndens naturlige gribeposition.
• Ekstra bred håndledslukning med
forbedret støtte og komfort.

Style nr. 500054
Str. 3-4-5-6-7

Vejl. udsalgspris 200,-

Style nr. 500050

Så længe lager haves

Str. 0-1-2-3-4-5-6-7

TRÆNING

Vejl. udsalgspris 180,-

TRÆNING

KIDS - FLAT CUT

NEGATIVE CUT

03 YOUTH V21

33 FUTSAL LIGA

• 3 mm Flexion Latex sikrer perfekt greb i al
slags vejr
• Præget EVA baghånd sikrer beskyttelse
og stabilitet
• Punch Zone sikrer komfort og øget kraft
og præcision
• Mesh på indersiden af fingrene sikrer god
luftcirkulation
• Anatomical Fit System sikrer optimal
pasform, da handsken er udformet efter
håndens naturlige gribeposition

• 3 mm New Basic Latex sikrer godt greb og
lang holdbarhed.
• Punch Zone sikrer komfort og øget kraft og
præcision.
• Anatomical Fit System sikrer korrekt
pasform, da handsken er designet efter
håndens naturlige gribeposition.
• Fingerspidserne er frie for at opnå optimal
boldkontrol.
• Bred strop der støtter håndleddet og sikrer
en hurtig, nem og korrekt justering.

Style nr. 500056

Style nr. 500051

Str. 0-1-2-3-4-5-6

Vejl. udsalgspris 150,-

Str. 5-6-7-8-9-10-11

Vejl. udsalgspris 250,-

BENSKINNER

134 BENSKINNER

SHIN GUARDS HIGH SAFE V20

SHIN GUARDS STANDARD V20

• Klassisk benskinne.
• Fleksibel med stærk polyethylen plade,
som sikrer en effektiv beskyttelse.
• Ekstra ankelbeskyttelse og velcrolukning.

• Letvægtsbenskinne med skal og EVA-skum.
• Dobbelt velcrolukning gør, at benskinnen sidder
perfekt.

Style nr. 850017 Str. XXS, XS, S, M, L
Vejl. udsalgspris 130,-

SHIN GUARD SUPER SAFE V20
• Super fleksible benskinne.
• Let benskinne, der er nem at tage af og på.
• Sok med lomme, der holder benskinne på plads.

Style nr. 850019 Str. XS, S, M, L
Vejl. udsalgspris 200,-

Style nr. 850018 Str. S, M, L
Vejl. udsalgspris 80,-

SHINGUARD HOLDER
• Et smart og enkelt tilbehør i stedet for tape.
• Hjælper benskinnen med at blive på plads.

Style nr. 800051 One Size
Vejl. udsalgspris 40,-

136

BENSKINNER OG
KOMPRESSIONS
TØJ
REVOLUTIONIZING
PROTECTION GEAR

G-Form har revolutioneret verdenen af beskyttelsesteknologi til
sportsfolk. Mærkets avancerede
materialer og sammensætninger
kombinerer beskyttelse mod slag
og stød på højt niveau med fuld
bevægelsesfrihed.
I ro støder G-Form’s molekyler
sig lidt fra hinanden, hvilket gør
puderne bløde og fleksible. Når
de rammes, binder molekylerne
sig øjeblikkeligt sammen, så de
absorberer og omfordeler energien. G-Form’s eksklusive teknologi
sker via en unik støbeproces. Den
komprimerer og indkapsler de
mange innovative materialer, hvilket giver et stærkere, tyndere og
mere fleksibelt produkt.

SHIN GUARDS PRO-S BLADE
• Pro-S Blade med lav og strømlinet profil der yder overlegen beskyttelse. De patenterede G-form RPT-puder
er bløde og fleksible under spil men hærder ved stød.
• Puderne kan indsættes i sokker eller holde på plads
med de medfølgende lægbind (inkl.)
• Lægbind er i tyndt og svedtransporterende polyester,
der holder benskinnerne på plads
• Puder og lægbind kan maskinvaskes så hudirritation
kan undgås

Style nr. 856015 Str. S, M, L, XL
Vejl. udsalgspris 350,-

G-FORM 137

SHIN GUARDS PRO-S ELITE 2

SHIN GUARDS PRO-S GRAFFITI YOUTH

SHIN GUARDS PRO-S COMPACT GRAFFITI

• Stødabsorberende SmartFlex ™ pudder, med form-fitting teknologi der sikrer
at de er tætsiddende samt er fleksibel under spil og som hærder ved stød.
• Integreret benskinne og lægbind giver en sikker pasform under spil.
• Pudens design sørger for høj ydeevne og fleksibilitet samtidig med at skinnens
vægt reduceres.
• Det komfortable lægbind er nemt at tage på og af og yder let kompression.
• Svedtransporterende egenskaber sørger for en tør og behagelig oplevelse.
• Maskinvaskbar.

• Verdens første bløde og fleksible benskinne med lægbind til fodbold, som
opfylder CE- og NOCSAE-standarder.
• Benskinnen kombinerer G-Form’s patenterede støbekonstruktioner og design
med en unik integration af XRD® Technology til at give den bedste kombination af beskyttelse mod slag, komfort og ydeevne.
• Konstrueret med et holdbart og åndbart lægbind, som gør den ekstrem komfortabel og velegnet til maskinvask.

• Verdens første bløde og fleksible benskinne med lægbind til fodbold, som
opfylder CE- og NOCSAE-standarder.
• Benskinnen kombinerer G-Form’s patenterede støbekonstruktioner og design
med en unik integration af XRD® Technology til at give den bedste kombination af beskyttelse mod slag, komfort og ydeevne.
• Konstrueret med et holdbart og åndbart lægbind, som gør den ekstrem
komfortabel og velegnet til maskinvask.

Style nr. 856019 Str. S/M-L/XL

Style nr. 856018 Str. S-M-L-XL

Style nr. 856020 Str. S, M, L, XL

Vejl. udsalgspris 600,-

Vejl. udsalgspris 400,-

Vejl. udsalgspris 500,-

PRO-X ANKLE

COMPRESSION SHIRT S/S PRO-X

COMPRESSION SHORTS PRO-X

•
•
•
•
•

• Kompressionstrøje, som giver maksimal beskyttelse. RPT™Impact Protection er
anatomisk designet til at bøje med overkroppen for at give fuld bevægelsesfrihed.
• Den utrolige komfort og holdbarhed af trøjen gør den idéel til massivt brug og
gentagne vaske.

• Alsidige kompressionsshorts med ugenerende RPT™ Impact Protection, som
giver den bedst dækkende beskyttelse i hofte, sidelår og haleben.
• Lang holdbarhed og svedtransporterende kompressionsstof i høj kvalitet gør
shortsene klar til enhver kamp og efterfølgende maskinvask.

Style nr. 856013 Str. S-M-L-XL

Style nr. 856014 Str. S-M-L-XL

Let ankelstøtte med fleksible puder der hærder ved stød.
Ankel- og akillesbeskyttelse.
Svedtransporterende kompressionsstof der holder dig tør og komfortabel.
Lavprofil – passer under al tøj og sportudstyr.
Maskinvaskbar.

Style nr. 856012 Str. S-M-L-XL

Vejl. udsalgspris 300,-

Vejl. udsalgspris 1000,-

Vejl. udsalgspris 800,-
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KOMPROMISLØS
BESKYTTELSE

FREMTIDENS
KOMPRESSIONSSTØTTE

Alle vores kompressionsbind har et ”grippy” silikonemønster på
indersiden, hvilket giver dem en kinesiologisk effekt og dermed
øger blodgennemstrømningen. Det giver mere energi og en bedre
restitution både under og efter kamp og træning.
Polyamid- og spandex-fibren i kompressionsbindene er en stærk
letvægtsfiber med fremragende slidstyrke. Den har meget høj elasticitet og modstandskraft. På grund af lycra-spandex er stoffet suverænt til at genfinde sin form, og stoffets særlige struktur
giver høj kompression og hjælper med at normalisere tilstanden i
musklerne.

Synlig, grøn markering på ydersiden for
korrekt placering af silikonemønstret på
indersiden.

Silikonemønstret på indersiden er placeret med hensyn til musklens anatomi. Kompressionsbindet holder musklerne stabile og
forhindrer vibrationsskader i muskelvævet, og den flade sømkonstruktion er stærk og hindrer irritationer.
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ID
E

”Grippy” silikonemønster på indersiden med
kinesiologisk effekt.

KOMPRESSIONSBIND MED KINESIOLOGISK EFFEKT 141

6650 COMPRESSION ELBOW
SUPPORT HANDBALL

6651 COMPRESSION ELBOW
SUPPORT HANDBALL YOUTH

• Lavet af 82% polyamid og 18% spandex.
• 3-punkts stødabsorberende EVA-pude med Armortec
ydermateriale sikrer optimal beskyttelse og bevægelsesfrihed.
• Et ”Grippy” silikonemønster på indersiden af ærmet
giver en kinesiologisk effekt og øger blodgennemstrømningen, hvilket resulterer i mere energi i armen og
lettere restitution under og efter træning og kamp.
• Et 4-vejs stræk øger mobilitet og komfort.
• Praktisk at spille med i varme haller, da sveden ikke
løber ned i hånden og generer grebet om bolden.

• Lavet af 82% polyamid og 18% spandex.
• Stødabsorberende Hyper Foam-pude med Armortec
ydermateriale sikrer optimal beskyttelse og bevægelsesfrihed.
• Et ”Grippy” silikonemønster på indersiden af ærmet
giver en kinesiologisk effekt og øger blodgennemstrømningen, hvilket resulterer i mere energi i armen og
lettere restitution under og efter træning og kamp.
• Et 4-vejs stræk øger mobilitet og komfort.

Style nr. 710014 Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 250,-

Style nr. 710015 Str. S/M, L/XL
Vejl. udsalgspris 200,-

6407 COMPRESSION SHORTS

6350 COMPRESSION THIGH

• Lavet af 82% polyamid og 18% spandex.
• ”Grippy” silikonemønster på indersiden med en kinesiologisk effekt.
• Øger blodgennemstrømningen og giver mere energi samt
en lettere restitution under og efter træning og kamp.
• Et 4-vejs stræk for mobilitet og komfort.

• Lavet af 82% polyamid og 18% spandex.
• ”Grippy” silikonemønster på indersiden med en kinesiologisk effekt.
• Øger blodgennemstrømningen og giver mere energi i låret
samt en lettere restitution under og efter træning og kamp.
• Et 4-vejs stræk for mobilitet og komfort.

Style nr. 710011 Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 550,-

Style nr. 710004 Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 250,-

6610 COMPRESSION SLEEVE
• Specialudviklet kompressionsærme i
82% polyamid og 18% spandex.
• Et ”grippy” silikonemønster på indersiden af ærmet giver en kinesiologisk
effekt og øger blodgennemstrømningen, hvilket resulterer i mere energi i
armen og lettere restitution under og
efter træning og kamp.

• Et 4-vejs stræk giver øget mobilitet og
komfort.
• Praktisk at spille med i varme haller,
da sveden ikke løber ned i hånden og
generer grebet om bolden i håndbold.
• Leveres sætvis.

6252 COMPRESSION KNEE
SUPPORT
• Lavet af 82% polyamid og 18% spandex.
• ”Grippy” silikonemønster på indersiden med en kinesiologisk effekt.
• Øger blodgennemstrømningen og giver mere energi samt
en lettere restitution under og efter træning og kamp.
• Et 4-vejs stræk for mobilitet og komfort.

Style nr. 710003 Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 200,-

Style nr. 710013 Black
Style nr. 710013 White
Style nr. 710013 Red
Style nr. 710013 Blue
Str. XS, S, M, L, XL

Vejl. udsalgspris 330,-

6150 COMPRESSION CALF
SUPPORT
• Lavet af 82% polyamid og 18% spandex.
• ”Grippy” silikonemønster på indersiden med en kinesiologisk
effekt.
• Øger blodgennemstrømningen og giver mere energi i benet
samt en lettere restitution under og efter træning og kamp.
• Et 4-vejs stræk for mobilitet og komfort.
• Leveres sætvis.

Style nr. 710002 Black, str. XS, S, M, L, XL
Style nr. 710002 White str. XS, S, M, L, XL
Vejl. udsalgspris 300,-

142 PROFCARE NEOPRENBIND

6603 ELBOW SUPPORT WITH
SPLINTS
• Albuebind i 4 mm og 3 mm SBR-neopren.
• Forhindrer hyperekstension af albuen, og minimerer
risikoen for skader generelt.
• Bindet justeres nemt på plads ved hjælp af de
tværgående remme.

6702 WRIST SUPPORT
• Håndledsbind i 1,5 mm SBR-neopren.
• Varmer, støtter og stabiliserer, og giver smertelindring
ved lettere overanstrengelse og inflammation i hånd
eller underarm.

Style nr. 700025 One Size
Vejl. udsalgspris 150,-

Style nr. 700022 Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 650,-

6600 ELBOW SUPPORT

6700 WRIST SUPPORT

6701 WRIST SUPPORT

6500 SHOULDER SUPPORT

• Albuebind med bagside i 4 mm SBR-neopren for optimal varme-påvirkning og forside i 1,5 mm SBR-neopren
for at sikre fleksibilitet i leddet.
• Giver varme og støtte omkring albueleddet.
• Kan bruges ved forstrækninger og forebyggelse.

• Håndledsbind i 4 mm SBR-neopren med dobbelt
velcrolukning for optimal støtte.
• Hvis den 3,8 cm brede velcrolukning placeres nærmest
håndleddet opnås større støtte og mindre fleksibilitet.
• Placeres den 2,5 cm brede velcrolukning nærmest
håndleddet opnås mere bevægelighed.
• Giver varme og støtte samt aflaster led- og senebånd
ved hård belastning af håndleddet.

• Håndledsbind i 4 mm SBR-neopren med indbygget
skinne.
• Bindet giver varme og kompression og støtter håndleddet, når det belastes voldsomt.
• Vælg mellem højre og venstre.

• Skulderbind i 4 mm SBR-neopren med god pasform.
• Giver varme og smertelindring omkring skulderleddets
muskulatur.
• Anvendes f.eks. ved overbelastet skulder og ved genoptræning.

Style nr. 700024 Venstre, str. XS/S, M/L, XL/XXL
Style nr. 700039 Højre, str. XS/S, M/L, XL/XXL
Vejl. udsalgspris 250,-

Style nr. 700018 Str. XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Vejl. udsalgspris 400,-

Style nr. 700019 Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 200,-

Style nr. 700023 Str. XS/S, M/L, XL/XXL
Vejl. udsalgspris 150,-

PROFCARE NEOPRENBIND OG VARMEBUKSER 143

6400 THERMAL TROUSERS
• Varmebukser i 1,5 mm SBR-neopren.
• Optimal pasform giver varme og støtte og er velegnet
som forebyggelse mod lyskeproblemer og diverse
muskelskader.
• Bukserne er vendbare med to farvemuligheder.

Style nr. 700014 Black / blue

Style nr. 700014 Black / red

Str. XS, S, M, L, XL, XXL

Str. XS, S, M, L, XL, XXL

Vejl. udsalgspris 400,-

Vejl. udsalgspris 400,-

Style nr. 700014 Black / white
Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 400,-

6421 COMPRESSION SHORTS
WITH PADS
• Kompressionsshorts i 80% polyamid og 20% spandex.
• Med puder på hofter, lår og haleben som beskytter
mod slag og fald på hårde underlag.
• Et 4-vejs stræk giver øget mobilitet og komfort.
• De flade systing gør shortsene yderst behagelige at
bære.

Style nr. 710012 Str. S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 550,-

6410 BACK SUPPORT
• Lændebind i 4 mm SBR-neopren.
• Giver god varme, stabilitet samt smertelindring til rygog lændemuskler.

Style nr. 700016 Str. S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 350,-

6411 BACK SUPPORT WITH
SPLINTS

6401 THERMAL TROUSERS
WITH LYCRA

• Lændebind i 4 mm SBR-neopren.
• Giver god varme, stabilitet samt smertelindring til rygog lændemuskler.
• Bindet har udtagelige skinner og remme til ekstra støtte.

• Varmebukser i 1,5 mm SBR-neopren og lycra.
• Optimal pasform giver varme og støtte.
• Bukserne er yderst velegnede til indendørs brug.

Style nr. 700045 Str. S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 400,-

Style nr. 700015 Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 400,-

6420 GOALKEEPER PANTS
• Målmandsbukser i 1,5 mm SBR-neopren med speciel
EVA-forstærkning omkring hofterne, som sikrer mod
stød og fald på hårde underlag.
• Optimal pasform giver varme og støtte og er velegnet
som forebyggelse mod lyskeproblemer og diverse
muskelskader.

Style nr. 700017 Str. S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 450,-

144 PROFCARE NEOPRENBIND

6205 KNEE SUPPORT WITH
LARGE PAD
• Knæbind i 4 mm SBR-neopren og 4 mm perforeret SBRneopren der giver varme og støtte.
• Stødabsorberende EVA-pude med Armortec ydermateriale beskytter mod slag og stød.
• Bagside i perforeret neopren øger fleksibiliteten og
åndbarheden.

Style nr. 700008 Str. S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 350,-

6206 KNEE SUPPORT
VOLLEYBALL

6207 KNEE SUPPORT FOR
JUMPER’S KNEE

• Komfortabelt og fleksibelt knæbind i polyester/spandex.
• Pudens ydre er fremstillet i et kraftigt og varmebestandigt
materiale, og det stødabsorberende EVA Hyper skum
beskytter mod stød og fald.
• Den åbne bagside forhindrer folder bag på knæet.

•
•
•
•

Style nr. 700009 Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 400,-

Style nr. 700041 Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 250,-

6300 THIGH SUPPORT

6100 ANKLE SUPPORT

6110 CALF SUPPORT

• Lårbind i 4 mm SBR-neopren.
• Giver varme og støtte samt øger blodgennemstrømningen.
• Velegnet til forebyggelse af skader eller efter fibersprængninger og til genoptræning af låret på både
for- og bagside.

• Ankelbind i 4 mm SBR-neopren.
• Giver varme og støtte samt smerte-lindring til ankelleddet.

• Lægbind med forside i 1,5 mm SBR-neopren og bagside i 4 mm SBR-neopren for optimal varmepåvirkning.
• Giver varme og støtte i læggen samt øger blodgennemstrømningen ved forstrækninger og overbelastninger.

Style nr. 700013 Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 200,-

Knæbind i 4 mm SBR-neopren.
Optimal aflastning til Schlatter- og springerknæ.
Giver desuden varme og støtte til knæet.
Bagsiden i perforeret neopren giver et mere fleksibelt
bind og forøger åndbarheden.

Style nr. 700001
Str. XS (35-37), S (37-39), M (39-41), L (41-43), XL (43-46)

Vejl. udsalgspris 200,-

Style nr. 700002 Str. S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 200,-

PROFCARE NEOPREN- OG KOMPRESSIONSBIND 145

6202 KNEE SUPPORT
HANDBALL UNISEX

6202W KNEE SUPPORT
HANDBALL WOMEN

• Knæbind i 4 mm SBR-neopren med anatomisk form, som
sikrer optimal pasform.
• Bagsiden i perforeret SBR-neopren giver et mere fleksibelt
bind og forøger åndbarheden.
• Giver varme og støtte.
• EVA-stødabsorberende pude med ydermateriale af slidstærkt Armortec-materiale sikrer mod stød og fald.

• Knæbind i 4 mm SBR-neopren med anatomisk form, som
sikrer optimal pasform.
• Bagsiden i perforeret SBR-neopren giver et mere fleksibelt
bind og forøger åndbarheden.
• Giver varme og støtte.
• EVA-stødabsorberende pude med ydermateriale af slidstærkt Armortec-materiale sikrer mod stød og fald.

Style nr. 700005 Str. XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Vejl. udsalgspris 300,-

Style nr. 700006 Str. XS, S, M, L, XL
Vejl. udsalgspris 300,-

6200 KNEE SUPPORT
• Knæbind i 4 mm SBR-neopren.
• Giver varme og støtte til knæet.
• Bagsiden i perforeret neopren giver et mere fleksibelt
bind og forøger åndbarheden.

Style nr. 700003 Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 200,-

6201 KNEE SUPPORT
WITH HOLE
• Knæbind med patellastøtte i 4 mm SBR-neopren.
• Giver varme og støtte til knæet.
• Bagsiden i perforeret neopren giver fleksibilitet og forøger åndbarheden.
• Særligt velegnet til idrætsudøvere, der ikke må få direkte
tryk på knæskallen.
• Seneømhed omkring knæskallen eller gener ved beskadiget brusk på indersiden af denne kan ofte mindskes
ved brug af denne type bind.

Style nr. 700004 Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 250,-

6204 KNEE SUPPORT
WITH SIDE SPLINTS

6291 COMPRESSIONS KNEE
SUPPORT HANDBALL YOUTH

6250 KNEE SUPPORT
HANDBALL UNISEX

6251W COMPRESSION KNEE
SUPPORT HANDBALL WOMEN

•
•
•
•
•

• Lavet af 80% polyamid og 20% spandex.
• Materialet er let og har et 4-vejs stræk, som øger mobilitet og komfort.
• Stødabsorberende EVA-pude med ydermateriale af
slidstærkt Armortec sikrer mod stød og fald.
• 2-pak.

• Letvægts kompressions-knæbind i 80% polyamid og 20%
spandex.
• Materialet har et 4-vejs stræk som øger mobilitet og komfort.
• Bindet er lavet i et smidigt letvægtsmateriale.
• EVA Stødabsorberende pude med ydermateriale af slidstærkt Armortec materiale sikrer mod stød og fald.

• Lavet af 80% polyamid og 20% spandex.
• Materialet er let og har et 4-vejs stræk, som øger
mobilitet og komfort.
• Stødabsorberende EVA-pude med ydermateriale af
slidstærkt Armortec sikrer mod stød og fald.

Style nr. 700043 Str. S, M, L, XL
Vejl. udsalgspris 300,-

Style nr. 700010 Str. XS, S, M, L, XL, XXL
Vejl. udsalgspris 300,-

Knæbind i 4 mm SBR-neopren der giver varme og støtte.
Åbning til knæskal letter belastning af knæskallen.
Wrap-around metode sikrer en altid god individuel pasform.
Fire Velcro bånd giver bedre støtte.
Skinnerne i aluminium kan justeres lidt i enderne ved at
bøje på dem.

Style nr. 700040 Str. XS/S, M/L, XL/XXL
Vejl. udsalgspris 600,-

Style nr. 700011 Str. XS, S, M, L, XL
Vejl. udsalgspris 300,-

146 PROFCARE ELASTIKBIND

ELASTIC KNEE SUPPORT
W/PAD 2-PACK
• Velegnet ved forstrækninger og til at minimere risikoen
for fremtidige skader
• Ideel til brug over sport og genoptræning
• Til Støtte og aflastning af muskler og led
• Bestytter mod mindre skader fra fald og hudafskrabninger
• 46% nylon, 29% EVA, 18% polyester, 7% spandex

ELASTIC KNEE SUPPORT
• Velegnet ved forstrækninger og til at minimere risikoen
for fremtidige skader
• Ideel til brug over sport og genoptræning
• Til Støtte og aflastning af muskler og led
• 86% nylon, 14% spandex

Style nr. 700065 Str. S, M, L, XL
Vejl. udsalgspris 120,-

• Velegnet ved forstrækninger og til at minimere risikoen for
fremtidige skader
• Ideel til brug over sport og genoptræning
• Til Støtte og aflastning af muskler og led
• Bestytter mod mindre skader fra fald og hudafskrabninger
• 43% eVA, 37% nylon, 13% bomuld, 7% spandex

Style nr. 700068 Str. XS, S, M, L, XL
Vejl. udsalgspris 150,-

• Velegnet ved forstrækninger og til at minimere risikoen
for fremtidige skader
• Ideel til brug over sport og genoptræning
• Til Støtte og aflastning af muskler og led
• Hullet omkring knæskallen, sikre at der ikke kommer
pres på knæskallen
• 86% nylon, 14% spandex

TENNIS ELBOW SUPPORT
• Med dobbelt punkttryk. Afhjælper overbelastning i muskelbugen under albuen.
• Giver et koncentreret tryk over muskelbugen og aflaster
derved senehæftet for musklerne i underarmen.
• Er også velegnet til golf og musse albue.

Style nr. 700047 One Size
Vejl. udsalgspris 150,-

Style nr. 700064 Str. S, M, L, XL
Vejl. udsalgspris 120,-

Style nr. 700066 Str. XS, S, M, L, XL
Vejl. udsalgspris 140,-

ELASTIC ELBOW SUPPORT
W/PADS 2-PACK

ELASTIC KNEE SUPPORT
WITH HOLE FOR KNEE CAP

ELASTIC ELBOW SUPPORT

ELASTIC ANKLE SUPPORT

ELASTIC WRIST SUPPORT

• Velegnet ved forstrækninger og til at minimere risikoen
for fremtidige skader
• Ideel til brug over sport og genoptræning
• Til Støtte og aflastning af muskler og led
• 86% nylon, 14% spandex

• Velegnet ved forstrækninger og til at minimere risikoen
for fremtidige skader
• Ideel til brug over sport og genoptræning
• 86% nylon, 14% spandex

• Til aflastning af håndleddet.
• Passer til både højre og venstre hånd.
• Velcobåndet giver mulighed for at tilpasse til den
ønskede støtte.
• Idell til brug over sport og genoptræning
• 63% nylon, 24% polyester, 13% spandex

Style nr. 700067 Str. S, M, L, XL
Vejl. udsalgspris 120,-

Style nr. 700063 Str. S, M, L, XL
Vejl. udsalgspris 120,-

Style nr. 700069 Str. S/M, L/XL
Vejl. udsalgspris 120,-

PROFCARE STØTTER OG BANDAGER 147

ANKLE SUPPORT 2-PARTS

KNEE STRAP

ANKLE SUPPORT LACE-UP

•
•
•
•

• Knæstrop med aflastende pelot.
• Benyttes til slatter- og springerknæ.

•
•
•
•
•
•

Neopren-ankelstøtte i 2 dele
Forebygger forstuvninger og støtter ankelledet
Giver varme, støtte og stabiliserer ankelledet
Passer til både venstre og højre fod

Style nr. 700030 Str. XS, S, M, L, XL

Style nr. 700026 One Size

Vejl. udsalgspris 180,-

Vejl. udsalgspris 250,-

Giver optimal støtte og forebygger belastningsskader af anklen.
Det hurtige snøresystem giver en nem påsætning.
Med åben hæl.
Elastisk strop øverst til individuel tilpasning.
Polstret foring, der giver ekstra komfort.
Passer til både venstre og højre fod.

Style nr. 700060 Str. XS, S, M, L, XL

Vejl. udsalgspris 350,-

ANKLE VELOCITY DONJOY

ACTIVE ANKLE T2

ACTIVE ANKLE T2

•
•
•
•

• Suveræn beskyttelse som forener bedste stabilitet med optimal funktion i
fodleddet.

• Suveræn beskyttelse som forener bedste stabilitet med optimal funktion i
fodleddet.

Style nr. 700062 Str. S, M, L

Style nr. 700062 Str. S, M, L

Ankle Velocity Donjoy er markedets bedste ankelbeskyttelse.
Udviklet med formbar fodplade, der sikrer optimal pasform for alle typer af fødder.
Perfekt til forebyggelse af ankelskader eller behandling af disse.
Suveræn beskyttelse med uovertruffen kontrol, optimal pasform og fantastisk
komfort.
• Fås til både højre og venstre fod.

Style nr. 700049 Left, Str. S, M, L
Style nr. 700050 Right, Str. S, M, L

Vejl. udsalgspris 600,-

Vejl. udsalgspris 600,-

Vejl. udsalgspris 600,-

Størrelsesskema (mål angivet i centimeter)
NEOPRENE SUPPORTS

3

Børnestr.

De angivne mål er vejledende. Prøv altid produktet for at sikre, at størrelsen er korrekt.

XS

S

M

L

XL

XXL

1 6600 Elbow support

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

32-34

1 6603 Elbow support with splints

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

32-34

2 6700 Wrist support

14-16

14-16

16-18

16-18

18-20

18-20

2 6701 Wrist support

14-16

14-16

16-18

16-18

18-20

18-20

2 6702 Wrist support

4

1
5

2

7

One Str.

3 6500 Shoulder support

25-27

27-29

29-31

31-33

33-35

35-37

5 6400 Thermal trousers

61-69

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

5 6401 Thermal trousers with lycra

61-69

105-115

69-77

77-85

85-95

95-105

5 6421 Compression shorts with pads

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

5 6410 Back support

64-72

72-80

80-90

90-100

100-110

5 6411 Back support with splints

64-72

72-80

80-90

90-100

100-110

5 6420 Goalkeeper pants

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

6 6205 Knee support with large pad

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46
43-46

6 6202 Knee support handball UNISEX

31-33

33-35

35-37

37-40

40-43

6 6202W Knee support handball women

30-32

32-34

34-36

36-38

38-40

6 6204 Knee support with side splints

31-35

31-35

35-40

35-40

40-46

40-46

6 6200 Knee support

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 6201 Knee Support with hole

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 6207 Knee support for jumper’s knee

31-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 6206 Knee support VOLLEYBALL

29-33

33-36

36-39

39-42

42-45

45-48

7 6300 Thigh support

45-48

48-51

51-54

54-57

57-61

61-64

32-35

35-38

38-41

41-44

44-47

37-39

39-41

41-43

43-46

8 6110 Calf support
9 6100 Ankle support

6

8

9

XXXL

35-37

37-39

46-49

Størrelsesskema (mål angivet i centimeter)
COMPRESSION SUPPORTS w/ kinesiological effect

De angivne mål er vejledende.
Prøv altid produktet for at sikre, at størrelsen er korrekt.

XS

S

M

L

XL

1 6610 Compression elbow

19-22

22-25

25-28

28-31

31-34

1 6650 Compression elbow support - handball

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

18-21

18-21

21-24

21-24

1 6651 Compression elbow support - handball youth

XXL

32-34

5 6407 Compression shorts

61-69

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

6 6252 Compression knee support

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

7 6350 Compression thigh

42-45

45-48

48-51

51-54

54-57

57-61

8 6150 Calf compression support

29-32

32-35

35-38

38-41

41-44

3
4

1
5

Størrelsesskema (mål angivet i centimeter)
COMPRESSION SUPPORTS

De angivne mål er vejledende.
Prøv altid produktet for at sikre, at størrelsen er korrekt.

XS

S

M

L

XL

XXL

6 6250 Knee support handball UNISEX

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 6251W Compression knee support women

30-32

32-34

34-36

36-38

38-40

25-27

27-29

29-31

31-33

6 6291 Compressions knee support Handball-Youth

Størrelsesskema (mål angivet i centimeter)
ELASTIC SUPPORTS AND OTHER

XS

1 Elastic elbow support
1 Elastic elbow support w/pads 2-pack

15-20

De angivne mål er vejledende.
Prøv altid produktet for at sikre,
at størrelsen er korrekt.

S

M

L

XL

20-25

25-30

30-35

35-40

25-30

30-35

35-40

20-25

1 Tennis elbow support
S/M 15-17

L/XL 18-20

6 Elastic knee support

30-35

35-40

40-45

45-50

6 Elastic knee support with hole for knee cap

30-35

35-40

40-45

45-50

35-40

40-45

45-50

6 Elastic knee support w/pad 2-pack

25-30

30-35

6 Knee strap

One Size

9 Elastic ankle support (shoe size)

7

6

One Size

2 Elastic wrist support

2

35-38

38-41

41-44

44-47

9 Ankle support 2-parts (shoe size)

35-37

37-39

39-41

41-43

43-46

9 Ankle support Lace-Up (shoe size)

35-37

37-39

39-41

41-43

43-46

8

9

SPORTSPLEJEMIDLER
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TILSÆT
BLOT VAND
Den nye ECO ICE PACK er en CO2-venlig
ispose, der er let, sikker og nem at bruge.
Vores ispose uden vand har gjort det muligt for
os at reducere vores CO2-udledning med 44%
ved at undlade at transportere 45 tons vand
hvert år.
Isposen er en del af vores stigende fokus på
bæredygtighed i vores produktion og logistik.
Vand er ofte lige ved hånden under enhver
sports- eller træningsaktivitet. Tilsæt blot vand
og så er isposen klar til brug.
SELECT har eksklusive rettigheder verden over
for isposen ved sportsbrug. Isposen består af
ikke-giftige indholdsstoffer, som kan bortskaffes
med almindeligt husholdningsaffald uden fare
for miljøet.

ECO ICE PACK 153

ECO ICE PACK - BOX 12 PCS.
•
•
•
•
•

Nem, hurtig og kølende hjælp ved skader - tilsæt kun vand
Let og med blød tekstilside
Allergi- og miljøvenlig
Fri for PVC og latex
Æske med 12 stk

Style nr. 720108
Leveres fra februar 2021.

Vejl. udsalgspris 300,Vejl. stykpris 25,-

154 PROFCARE MEDICINTASKER OG DIVERSE

MEDICAL BAG MINI

MEDICAL BAG JUNIOR

MEDICAL BAG LARGE W/WHEELS

•
•
•
•

•
•
•
•

• Stor og slidstærk førstehjælpstrolley.
• Stort rum med ruminddeling i toppen af tasken samt et rum under til ekstra lager.
• Str.: 50 l.

Passer til ungdomshold.
Fås med eller uden indhold.
Indeholder: 2 isposer, 2 coach tape 3,8 cm, plaster, saks, elastikbind.
Str.: 5 l.

Style nr. 730009 med indhold
Style nr. 730008 uden indhold

Vejl. udsalgspris 250,Vejl. udsalgspris 100,-

Førstehjælpstaske med fleksible ruminddelinger.
Flaskeholder – ekskl. drikkedunk.
Flere rum med lynlåse.
Indeholder: 4 isposer, 1x strappal tape 4 cm, saks, plaster,
elastikbind, Absorbing Pads (25 stk.), varmecreme med
kamfer 250ml, samt Skin Clean.
• Str.: 24 l.

Style nr. 730012 uden indhold

Vejl. udsalgspris 900,-

Style nr. 730011 med indhold
Vejl. udsalgspris 650,Style nr. 730010 uden indhold
Vejl. udsalgspris 350,-

COOL BOX

WATER BUCKET

THERMO BAG

• Køleboks velegnet til opbevaring af f.eks.
genbrugs-isposer eller isterninger.
• Volume 10 l.

• Praktisk spand med bærehank.
• Stort åbent rum til vand og svamp.
• Flaskeholder på hver side.

• Termotaske til f.eks. genbrugsisposer eller isterninger.

Style nr. 720075
Vejl. udsalgspris 500,-

Style nr. 720047
Vejl. udsalgspris 125,-

Style nr. 720046
Vejl. udsalgspris 125,Photo: BILDBYRÅN

PROFCARE CREMER OG SALVER 155

1

3

2

MUSCLE OINTMENT 1

MUSCLE OINTMENT 2

MUSCLE OINTMENT 3

• Anvendes til lette muskelproblemer og ømme led.
• Giver en let varmende og lindrende virkning til muskler
og sener på det skadede område.
• Må ikke anvendes i de første 48 timer efter akut skade.
• Str. 100 ml.

• Til mere besværlige muskel- og ledproblemer.
• Har større varmevirkning og anvendes til svære og/eller
gamle skader.
• Må ikke anvendes i de første 48 timer efter akut skade.

• Anvendes til kroniske muskelproblemer og ømme led.
• Har meget kraftig varmevirkning og kan anvendes til
kroniske gener ved gamle skader.
• Må ikke anvendes i de første 72 timer efter akut skade.
• Str. 100 ml.

Style nr. 720020

Vejl. udsalgspris 100,-

Style nr. 720021 100 ml. Vejl. udsalgspris 100,Style nr. 720022 500 ml. Vejl. udsalgspris 350,-

Style nr. 720023

Vejl. udsalgspris 100,-

MUSCLE OINTMENT WITH
CAMPHOR
• Anvendes typisk før opvarmning, hvor den opbløder
stivhed i musklerne og huden.
• Beskytter mod vind og vejr.
• Hudvenlig med behagelig drøj konsistens.
• Stort indhold af kamfer.
• Kan anvendes flere gange dagligt mod ømme og stive
muskler.
• Str. 500 ml.

Style nr. 720014

HEAT CREAM WITH
CAMPHOR
• Anvendes typisk før opvarmning, hvor den
opbløder stivhed i musklerne.
• Varmecremen er fremstillet af hudvenlige,
vegetabilske og mineralske råvarer.
• Str. 250 ml.

Style nr. 720042
Vejl. udsalgspris 100,-

MUSCLE BALM EXTRA
• Anvendes før opvarmning, træning og
konkurrence, hvor længerevarende varme
og øget blodcirkulation ønskes.
• Reducerer ømhed og stivhed i muskler.
Velegnet til massage af stive muskler, også
efter sport.
• Str. 500 ml.

Style nr. 720016
Vejl. udsalgspris 200,-

MUSCLE GEL

MASSAGE OIL

• Reducerer stivhed og ømhed.
• Til massage af stive og overbelastede
muskler.
• Kulde/varmeveksling øger stimulation af
musklerne.
• Str. 250 ml.

• Anvendes til alle former for massage
og er yderst skånsom over for huden.
• Indeholder ikke farve og parfume.
• Kan anvendes sammen med muskelsalverne.
• Str. 500 ml.

Style nr. 720024
Vejl. udsalgspris 120,-

Style nr. 720019
Vejl. udsalgspris 150,-

Vejl. udsalgspris 140,-

MASSAGE CREAM
• Anvendes til alle former for massage.
• Fremstillet specielt til fysioterapeuter og
massører.
• Indeholder hudvenlige, vegetabilske og mineralske råvarer og ikke parfume og farve.
• Kan anvendes sammen med muskelsalverne.

Style nr. 720017 500 ml.
Vejl. udsalgspris 150,Style nr. 720018 2500 ml.
Vejl. udsalgspris 500,-

156 PROFCARE KØLEPRODUKTER OG DIVERSE

HOT/COLD PACK

ICE PACK

ICE SPRAY

SKIN CLEAN

•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Giver overfladisk og kølende lindring, men kan ikke
erstatte isposer.
• NB! Bruges med forsigtighed, idet den kan give forfrysninger på huden.
• Str. 200 ml.

•
•
•
•
•
•

Posen kan anvendes til både nedkøling og opvarmning.
Gelmassen giver optimal og langvarig effekt.
Perfekt til RICE behandling.
Kan bruges igen og igen.
Pakning af 25 stk.

Style nr. 720072

Vejl. udsalgspris 1.250,Vejl. stykpris 50,-

Engangspose.
Fantastisk køleeffekt.
Ideel til skader på idrætsplads, arbejde og i hjemmet.
Pakning af 24 stk.

Style nr. 720050
		

Vejl. udsalgspris 480,Vejl. stykpris 20,-

Style nr. 720102

Vejl. udsalgspris 60,-

COOL DOWN ICE GEL

BLISTER PLASTER

ABSORBING PADS

• Hurtigtvirkende, kølende gel med effektiv lettelse af
overbelastede dele af kroppen.
• Dens øjeblikkelige kølevirkning er ideel til behandling,
massage og genopbygning af nedbrudte muskler efter
sport og motion.
• Opfriskende og bruges ved generelle muskelspændinger.
• Gelen fremmer restitution ved brug lige efter fysisk
udfoldelse.
• Str. 150 ml

• Ultratyndt plaster der virker som et andet lag hud.
• Beskytter det ømme punkt og giver det optimal
mulighed for hurtig heling.
• Leveres i æske med 2 x small og 4 x medium.
• Pakning med 6 æsker.

• Absorberende og åndbare pads til kompression på
blødende sår, midlertidig forbinding og generel sårpleje
• Velegnet til hudafskrabninger og brandsår
• Absorberer hurtigt væske
• Blød og behagelig
• Beskytter mod infektioner

Style nr. 720051

Vejl. udsalgspris 100,-

Style nr. 720026

Vejl. udsalgspris 65,-

Style nr. 720099 Str. 7,5 cm x 7,5 cm
Vejl. udsalgspris 60,-

Mild og skånsom rensning af huden
Desinficerende og bakteriedræbende
Velegnet til småskader som hudafskrabninger og rifter
Hjælper tape til at hæfte bedre på huden
Indhold: Vand, klorhexidin
Str. 100 ml.

Style nr. 720052

Vejl. udsalgspris 80,-

SCISSORS
• Saks til afklipning af tape og bandager.

Style nr. 720025
Vejl. udsalgspris 50,-

158 PROFCARE K, TAPE OG BANDAGER

PROFCARE K

• Komfortabel og åndbar tape, der tillader ubesværet
bevægelse.
• Heler og forebygger sportsskader og forbedrer blodgennemstrømningen.
• Tapen giver støtte til musklerne, og dæmper muskelspændinger.
• Bliver siddende i 3-5 dage.

PLASTER
•
•
•
•
•

Style nr. 720003 black. Str. 5 cm x 5 m.
Style nr. 720003 lightblue. Str. 5 cm x 5 m.
Style nr. 720003 red. Str. 5 cm x 5 m.
Style nr. 720003 beige. Str. 5 cm x 5 m.
Vejl. udsalgspris 80,-

Til at dække hudskader og sår
Med høj og pålidelig klæbestyrke
Efterlader ingen rester på huden
God trækstyrke
Stof: 100% Rayon

Style nr. 720053 Str. 6 cm x 1 m.
Vejl. udsalgspris 30,-

ELASTIC BANDAGE
MACURE FOAM TAPE
COMPRESSION WRAP

• Transparent film til at holde Hot-Cold Pack og Ice Pack
på plads.
• Nem at anvende.

Style nr. 720031 Str. 10 cm
Vejl. udsalgspris 130,-

•
•
•
•
•
•

Klæbende, elastisk beskyttelsestape
Giver tryk aflastning til følsomme områder
Latex-fri og vandtæt
Let at rive over
100% Tan PVC-skum
Leveres i 6 stk. pakning

Style nr. 720059 Str. 5 cm x 3 m.
Vejl. udsalgspris 400,-

• Velegnet til støtte og lindring, f.eks. ved forstuvning og forvridning
af ankler og håndled.
• Kan strækkes ca. 180 % og stadig opretholde elasticiteten.
• Efter gentagen brug mister bandagen noget af sin elasticitet
og støtteeffekt. Efter vask bliver bandagen dog elastisk igen.

Style nr. 720092 Str. 7,5 cm. x 7 m.
Style nr. 720093 Str. 10 cm. x 7 m.

Vejl. udsalgspris 80,Vejl. udsalgspris 80,-

12-pack
Style nr. 720107 Str. 7,5 cm. x 7 m.
Style nr. 720107 Str. 10 cm. x 7 m.

Vejl. udsalgspris 960,Vejl. udsalgspris 960,-
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SUPREME SPORTSTAPE
•
•
•
•
•
•

Rigid tape med særlig høj ydeevne
Stor trækkraft og meget stærk klæbeevne
Uelastisk og giver maksimal kompression
Porøst klæbemiddel lader huden ånde
Let at rive over med hånden
Stof: 100% rayon

Style nr. 720103 Str. 3,8 cm x 13,7 m.

Vejl. udsalgspris 100,-

8-pack
Style nr. 720104 Str. 3,8 cm x 13,7 m.

Vejl. udsalgspris 800,-

COACH SPORTSTAPE
• Standardtape med god klæbeeffekt

2-pack
Style nr. 720078 Str. 2,5 cm x 9 m.
Vejl. udsalgspris 60,Style nr. 720079 Str. 3,8 cm x 9 m.
Vejl. udsalgspris 70,32-pack
Style nr. 720077 Str. 3,8 cm x 9 m.
Vejl. udsalgspris 1.120,-

STRETCH TAPE
PRO STRAP TAPE
•
•
•
•
•
•

Tape med høj trækstyrke
Uelastisk med meget stærkt klæbemiddel
Let at rive over med hånden både i længde og bredde
Porøst klæbemiddel lader huden ånde
Giver stærk støtte ved sportsskader
Stof: 100% rayon

2-pack
Style nr. 720106 Size 2,5 cm x 10 m.
Style nr. 720106 Size 4 cm x 10 m.

Vejl. udsalgspris 65,Vejl. udsalgspris 100,-

•
•
•
•
•
•

Elastisk og klæbende letvægts-sportstape
Lader huden ånde
Giver god beskyttelse samt fastholdelse af mobiliteten
Anvendes på andre bandager til behandling af venøse sår
Latex-fri, blød og behagelig
Stof: 95% bomuld, 5% spandex

Style nr. 720060 Str. 5 cm x 6,9 m.
Style nr. 720061 Str. 7,5 cm x 6,9 m.

Vejl. udsalgspris 50,Vejl. udsalgspris 70,-

24-pack
Style nr. 720097 Str. 5 cm x 6,9 m.

Vejl. udsalgspris 1.200,-

16-pack
Style nr. 720098 Str. 7,5 cm x 6,9 m.

Vejl. udsalgspris 1.120,-
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STRETCH EXTRA BANDAGE
•
•
•
•
•

FIXING TAPE
•
•
•
•

Selvklæbende, non-woven tape
Anvendes til fastgørelse af forbindinger eller som underlægningstape.
Åndbar og latex-fri
Stof: 60% terylen polyester, 40% viskose fiber

Style nr. 720057 Str. 5 cm x 10 m.

Elastisk selvklæbende kompressionsbandage
Klæber ikke til huden, kun til sig selv
Sved- og vandafvisende
Kan rives over med hånden
Stof: 95% bomuld, 5% spandex

Style nr. 720062 Str. 6 cm. x 3 m.
Style nr. 720063 Str. 8 cm. x 3 m.

Vejl. udsalgspris 60,-

STRETCH SOFT TAPE
•
•
•
•

Porøs konstruktion lader huden ånde og fugt passere
Suverænt stræk og bevarelse af egenskaber
God tilpasningsevne
Stof: 100% bomuld

Style nr. 720065 Str. 5 cm x 4,5 m.
Style nr. 720066 Str. 7,5 cm x 4,5 m.

Vejl. udsalgspris 70,Vejl. udsalgspris 90,-

Vejl. udsalgspris 80,Vejl. udsalgspris 90,-
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STRETCH BANDAGE

FOAM TAPE
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Klæbende, elastisk beskyttelsestape
Giver trykaflastning til følsomme områder
Latex-fri og vandtæt
Let at rive over
100% Tan PVC-skum

Style nr. 720058 Str. 5 cm x 3 m.

Style nr. 720054 Str. 5 cm x 4,5 m.
Style nr. 720055 Str. 7,5 cm x 4,5 m.
Style nr. 720056 Str. 10 cm x 4,5 m.

Vejl. udsalgspris 75,-

PRE WRAP
• Underbind til tape
• Designet til placering under sportstape for at beskytte huden mod
klæbemidlet
• Skumkonstruktionen giver et blødt, polstret lag mellem hud og tape
• Høj elasticitet
• 100% PU-skum

12-pack
Style nr. 720067 Str. 7 cm x 20 m.
		

Selvklæbende bandage med kortstræk
Let og elastisk
Let at rive over og giver god kompression
Klæber ikke til huden, kun til sig selv
Stof: 95% bomuld, 5% spandex

Vejl. udsalgspris 360,Vejl. stykpris 30,-

Vejl. udsalgspris 50,Vejl. udsalgspris 70,Vejl. udsalgspris 80,-
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STRAPPAL TAPE

LEUKO TAPE P

LEUKO TAPE K

• Med yderst kraftig og hudvenlig klæbemasse, der minimerer risikoen for
allergiske reaktioner.
• Stabil, selv under kraftige påvirkninger.
• Uelastisk og let at rive over.
• Benyttes på topplan.

•
•
•
•

• Leukotape K med Pain Relief Technique er en elastis
tape, som tapes direkte på huden i det smerteramte område.
• Giver smertelindring ved hjælp af forstyrrende signaler.
• Virkning efter kort tid.

36-pack
Style nr. 720033 Str. 2,5 cm x 10 m. Vejl. udsalgspris 1.800,Vejl. stykpris 50,		
24-pack
Style nr. 720034 Str. 4 cm x 10 m.
Vejl. udsalgspris 1.440,		
Vejl. stykpris 60,18-pack
Style nr. 720035 Str. 5 cm x 10 m.
Vejl. udsalgspris 1.260,		
Vejl. stykpris 70,-

Style nr. 720036 Str. 3,8 cm

TENSOPLUS

TENSOPLAST

TENSOSPRAY

•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Benyttes hvis man ønsker en større klæbeevne mellem tape
og hud.

Elastisk selvhæftende bandage i høj kvalitet.
Klæber ikke til huden, men kun til sig selv.
Let at påsætte og rive over på tværs.
Giver den rette støttekompression og bliver på plads.
Kan bruges igen og igen.

Style nr. 720043 Str. 8 cm

Vejl. udsalgspris 100,-

Kraftig uelastisk tape med ekstra god klæbeeffekt.
Tapen er vandafvisende.
Porøs klæbemasse tillader huden at ånde.
Anvendes bl.a. til McConnell tapeteknik eller hvor en ekstra stærk
tape er påkrævet.

Vejl. udsalgspris 120,-

Fremragende elasticitet og klæbeevne.
Tillader huden at ånde ved længere tids brug.
Ingen snærende kanter, rynker ikke og ingen mærker på huden.
Godt støttebind ved fiber-, knæ- og ankelskader.

Style nr. 720037 Str. 5 cm x 4,5 m.
Style nr. 720038 Str. 7,5 cm x 4,5 m.

Vejl. udsalgspris 100,Vejl. udsalgspris 120,-

Style nr. 720029 Str. 2,5 cm
Style nr. 720030 Str. 5 cm

Style nr. 720045 300 ml.

Vejl. udsalgspris 130,Vejl. udsalgspris 240,-

Vejl. udsalgspris 130,-
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MEDICINE BALLS

TRAINING ELASTIC BAND

• Tunge bolde til styrketræning og genoptræning.
• Slidstærke og nemme at vedligeholde.

• 2-pak træningselastik
• Blå: Hård modstand
• Rød: Medium modstand

Style nr. 420018 2 kg.
Style nr. 420018 3 kg.
Style nr. 420018 4 kg.
Style nr. 420018 5 kg.
Style nr. 420018 7 kg.

Vejl. udsalgspris 250,Vejl. udsalgspris 300,Vejl. udsalgspris 350,Vejl. udsalgspris 400,Vejl. udsalgspris 500,-

Style nr. 800048

BALANCE BOARD
•
•
•
•

To-i-et balancebræt.
Et enkelt, men særdeles effektivt træningsredskab.
Til genoptræning efter skader i ankler og knæ eller forebyggende træning.
To udskiftelige kugler: Stor og langsom til at træne balance og koordination. Lille og hurtig til at øge sværhedsgraden.

Style nr. 800002 1 stor og 1 lille kugle
Style nr. 800016 1 stor kugle

Vejl. udsalgspris 300,Vejl. udsalgspris 200,-

Vejl. udsalgspris 75,-
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FOREBYG
HELBRED
GENVIND
Tag massøren med overalt

MASSAGEBOLDE 165

BALL-PUNKTUR
& BALL-STIK
Ball-Stik og Ball-Punktur blev udviklet for
mere end 45 år siden af afspændingspædagogen Grete Müller. Siden har bolden fået
ikonstatus og har længe været fast inventar
i træningscentre, på skoler og i private hjem.
Massageboldene blødgør ømme muskler,
sætter gang i blodomløbet samt skaber cirkulation i lymferne, så evt. hævelse falder.
Boldene er produceret i Danmark, siden 1972,
med phatalat-fri blødgørere.

Ball-Punktur er lille og let og kan medbringes
overalt.
I sit arbejde med Tour de France-ryttere har
Kristoffer introduceret Ball-Punktur til cykelryttere som 3 x verdensmesteren Peter Sagan
efter en hård dag i sadlen. Massagebolden
hjælper rytterne med at reducere muskelspændinger, styrker muskler og øger blodomløbet, så de kan præstere deres ypperste.

BALL-PUNKTUR
• Lille massagebold til blødgørelse af ømme muskler, igangsættelse af
blodomløbet samt mindskelse af myoser.
• Kan bruges overalt, og er nem at have med i tasken.
• Leveres i æske med 1 eller 2 stk.

Style nr. 420008 (1 stk.)
Style nr. 420009 (2 stk.)

Vejl. udsalgspris 120,Vejl. udsalgspris 200,-

Ball-Punktur følger også det danske håndboldlandshold, blandt andet under VM i
herrehåndbold i 2019, hvor Danmark tog
sejren hjem, og massagebolden skal igen
med landsholdet under EM i herrehåndbold
Euro 2020.

“Det moderne liv leves desværre udelukkende
på plane flader. Vi bliver ikke længere udfordret og
spærrer vores fødder inde i sko med stive såler.
Resultatet bliver, at vores kroppe bliver ”dovne” og glemmer ”fjedre”.
Ball-Punkturen er en fantastisk hjælp til at ”vække” vores krop igen”
Kristoffer Glavind Kjær, Kropsterapeut, har arbejdet topatleter inden for cykling og håndbold samt ejer af Manuvision.

BALL-STIK
• Massagebold til styrkelse af muskler, mindskelse af spændinger og myoser samt minimering af fedtdepoter og appelsinhud.
• Leveres i æske.

Style nr. 420010

Vejl. udsalgspris 250,-

166 HÆLSTØTTER

HEEL SPUR WITH REMOVABLE SPUR PAD

HEEL CUP WITH SOFT CENTER SPOT

HEEL WEDGE WITH SOFT CENTER SPOT

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• Aflaster og støddæmper ved lette smerter i hæl/akillesene.
• Ved hjælp af Soft Center Spot gives ekstra stødabsorbering på det mest
udsatte område.
• Holder formen perfekt.
• Kan håndvaskes.
• Fremstillet af 100% silicone gel.
• Str. S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Dæmper smerten ved hælsporeproblemer.
Den udskiftelige pude fjernes ved sådanne problemer.
Effektiv stødabsorbering.
Holder formen perfekt.
Kan håndvaskes.
Fremstillet af 100% silicone gel.
Str. S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Style nr. 860018

Vejl. udsalgspris 150,-

Øger komforten ved løb, gang og stilstand.
Ved hjælp af Soft Center Spot under hælen maksimeres stødabsorberingen.
Anvendes især ved udtrådt fedtpude i hælen.
Holder formen perfekt.
Kan håndvaskes.
Fremstillet af 100% silicone gel.
Str. S (35-38), M (39-42), L (43-47)

Style nr. 860000

GEL HEEL
• Allround hælpude af gel for komfort og energi.
• Reducerer træthed, hælgener og følelsen af brændende fødder.
• Den polstrende gel giver dynamisk stødabsorbering samt energi og komfort til
hælen.
• Kan vaskes, genbruges, bevarer formen og slides ikke.
• Det koniske design gør hælpuden perfekt til de fleste sko.

Style nr. 860034 One Size, damer 35-41
Style nr. 860035 One Size 40-46

Vejl. udsalgspris 100,-

Vejl. udsalgspris 150,-

Style nr. 860017

Vejl. udsalgspris 150,-

SÅLER 167

FLEX COMFORT LOW ARCH

FLEX FREE MEDIUM ARCH

FLEX FREE HIGH ARCH

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

High performance indlægssål.
Giver stabilitet og komfort for sko med lav svang.
Reducerer træthed og følelsen af brændende fødder.
Fodsengen af skum holder foden på plads og støtter for langvarig komfort.
Poron® hælpude sikrer fremragende stødabsorbering og udligner pres.

Style nr. 860020 Str. 36-38, 39-41, 41-43
Style nr. 860021 Str. 44-47

Vejl. udsalgspris 150,-

Giver dynamisk støtte til sko med medium svang.
Forlænger udholdenheden og reducerer træthed i fødder og lægmuskler.
Fodsengens dynamiske form giver langvarig støtte.
Den dybe hæl holder foden sikkert på plads.
Poron® hælpude sikrer fremragende stødabsorbering, udligner pres og
forbedrer afsættet.

Style nr. 860022 Str. 36-38, 39-41, 41-43
Style nr. 860023 Str. 44-47

Vejl. udsalgspris 250,-

Giver dynamisk støtte til sko med høj svang.
Forlænger udholdenheden og reducerer træthed i fødder og lægmuskler.
Den dybe hæl holder foden sikkert på plads.
Fodsengens dynamiske form giver langvarig støtte.
Poron® hælpude sikrer fremragende stødabsorbering, udligner pres og
forbedrer afsættet.

Style nr. 860024 Str. 36-38, 39-41, 41-43
Style nr. 860025 Str. 44-47

GEL SUPPORT

REPLACE

SNEAKER SUPPORT

• Allround sålpude for komfort og energi.
• Reducerer træthed, ubehag og følelsen af brændende fødder.
• Den polstrende gel og små luftlommer giver dynamisk
stødabsorbering, hvor det behøves.
• Udligner pres og giver energi samt komfort.

• Allround erstatningssål for stabilitet, komfort og en fornyet følelse til skoene.
• Den anatomiske form holder foden på plads for komfort og støtter dens naturlige
bevægelser.
• Puder i hæl og forfod giver stødabsorbering og udligner pres.
• Erstatter de fleste såltyper.
• Udviklet særligt til sportssko, løbesko og støvler.

•
•
•
•
•

Style nr. 860036 Str. 35-38, 39-42, 43-46
Vejl. udsalgspris 150,-

Style nr. 860041 Str. 26-28, 29-31, 32-34,
Vejl. udsalgspris 80,Style nr. 860042 Str. 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46

Vejl. udsalgspris 250,-

Reducerer træthed og følelsen af brændende fødder.
High performance 3/4-fodseng giver stabilitet og komfort.
Fodsengen af skum holder foden på plads og støtter for langvarig komfort.
Poron® hælpude sikrer fremragende stødabsorbering og udligner pres.
Udviklet særligt til sneakers, træningssko og sko med flad profil.

Style nr. 860026 Str. S (35-38), M (39-42)
Style nr. 860027 Str. L (43-46)

Vejl. udsalgspris 170,-

168 PLEJEPRODUKTER

PLEJEPRODUKTER 169

IN WASH PROTECTION

TEXTILE WASH PLUS

DOWN & WOOLWASH

• Effektivt, flydende imprægneringsmiddel til
alle vaskbare tekstiler – også med all-weather-membran.
• Beskytter mod fugt, snavs og pletter.
• Opretholder åndbarheden af membraner i al
slags vejr.
• Velegnet til maskinvask og håndvask.

• Specialvaskemiddel til sports- og fritidsbeklædning lavet af microfiber stof og/eller
med tex-membran.
• Vasker tøjet grundigt uden at påvirke åndbarheden og evnen til at afvise vind og vand.
• Velegnet til maskinvask og håndvask.
• Indeholder ingen blødgøringsmidler eller
blegemidler og er biologisk nedbrydeligt.

• Finvaskemiddel til vask af duntøj og soveposer samt puder og dyner af dun.
• Forhindrer dunene i at klumpe.
• Bevarer den naturlige fedtbalance og holder
det blødt, elastisk og åndbart.
• Velegnet til maskinvask og håndvask.
• Indeholder ingen blødgøringsmidler og er
biologisk nedbrydeligt.

Brugsanvisning: Bruges direkte i vaskemaskinen.
Let at bruge takket være praktisk doseringssystem. Følg flaskens anvisning nøje.

Brugsanvisning: Bruges direkte i vaskemaskinen.
Let at bruge takket være praktisk doseringssystem. Følg flaskens anvisning nøje.

Style nr. 860011

Style nr. 860013

Brugsanvisning: Bruges direkte i vaskemaskinen.
Tilføj midlet til den sidste vaskcyklus og lad det
tørre. Tørring i tørretumbler ved lav temperatur
øger effekt. Kan bruges samtidig med DOWN
WASH og TEXTILE WASH.

Style nr. 860014

Str. 500 ml.

Str. 500 ml.

Vejl. udsalgspris 150,-

Str. 500 ml.

Vejl. udsalgspris 150,-

Vejl. udsalgspris 150,-

WATERPROOF

MAGIC FRESH

• Højst effektiv beskyttelse af alle sportssko
og sportstøj – især ruskind og tekstiler med
all-weather-membraner.
• Kraftfulde nanopartikler imprægnerer, og
danner en beskyttende struktur på overfladen
af materialet og gør det vandafvisende.
• Vanddråber triller simpelthen af, og støv og
smudspartikler kan let fjernes.

• Yderst effektiv skodeodorant på spray med
sølvioner for langvarig beskyttelse.
• Fjerner ubehagelige lugte og sikrer hygiejnisk
friskhed i skoen.
• Sølvionerne er baseret på nanoteknologi og
forhindrer dannelsen af lugte.
• Kan bruges til alle typer af tekstiler samt
eksempelvis cykelhjelme eller andre beskyttende hjelme.

Brugsanvisning: Sprayes på. Anvendes regelmæssigt for optimal beskyttelse.

Style nr. 860050
Str. 300 ml.

Vejl. udsalgspris 100,-

Brugsanvisning: Sprayes på i ganske få
sekunder. Regelmæssig brug anbefales.

Style nr. 860006
Str. 100 ml.

Vejl. udsalgspris 100,-

KAMP- &
TRÆNINGSUDSTYR

172 SPORTSTASKER

SPORTSBAG LAZIO SMALL

SPORTSBAG LAZIO MEDIUM

BACKPACK LAZIO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

100% melange polyester, indvendig PU-coating
Slidstærk bund
Stort hovedrum indvendigt
En udvendig lomme med lynlås og en mesh-lomme
Håndtag og skulderstroppe så den kan bruges som rygsæk
Rummer 36 l.
Mål: 52 x 25 x 28 cm.

Style nr. 830012 black
Style nr. 830012 navy

Vejl. udsalgspris 250,-

TRAVELBAG LAZIO W/WHEELS
•
•
•
•
•
•
•

100% melange polyester, indvendig PU-coating
Slidstærk bund
To-delt med rum forneden til sko og rum foroven til tøj
En udvendig lomme med lynlås
Med hjul og teleskop-håndtag
Rummer 50 l.
Mål: 56 x 29 x 31 cm.

Style nr. 830016

Vejl. udsalgspris 600,-

100% melange polyester, indvendig PU-coating
Slidstærk bund
Stort hovedrum indvendigt
En udvendig lomme med lynlås og en mesh-lomme
Håndtag og skulderstroppe så den kan bruges som rygsæk
Rummer 65 l.
Mål: 62 x 31 x 34 cm.

Style nr. 830012 black
Style nr. 830012 navy

100% melange polyester, indvendig PU-coating
Slidstærk bund
To rum, begge med lynlås
Mesh-lommer i begge sider til flasker
Rummer 25 l.
Mål: 48 x 30 x 17 cm.

Style nr. 830017

Vejl. udsalgspris 300,-

Vejl. udsalgspris 200,-

TEAMBAG LAZIO

TEAMBAG LAZIO W/WHEELS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

100% melange polyester, indvendig PU-coating
Slidstærk bund
Stort hovedrum indvendigt
En udvendig lomme med lynlås
Håndtag og skulderstrop
Rummer 95 l.
Mål: 68 x 39 x 36 cm.

Style nr. 830014

Vejl. udsalgspris 300,-

100% melange polyester, indvendig PU-coating
Slidstærk bund
Stort hovedrum indvendigt
En udvendig lomme med lynlås
Med hjul og teleskop-håndtag
Rummer 105 l.
Mål: 75 x 40 x 35 cm.

Style nr. 830015

Vejl. udsalgspris 600,-

SPORTSTASKER 173

CROSSBODY BAG LAZIO

GYM BAG LAZIO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

100% melange polyester, indvendig PU-coating
Smart og praktisk taske
Kan bæres på skulderen eller på tværs
Justerbar skulderrem
Mange praktiske lommer
Rummer 2 l.
Mål: 23 x 17 x 6 cm.

Style nr. 830019

Style nr. 830018

Vejl. udsalgspris 70,-

Vejl. udsalgspris 150,-

MATCH BALL BAG
• Taske med plads til 6 stk. håndbolde eller 5 stk.
fodbolde.
• Perfekt til kampdagen.
• Fremstillet i kraftig nylon, og med skillerum.

Style nr. 810058

100% melange polyester, indvendig PU-coating
Praktisk støvle-/gymnastikpose
Udvendigt lomme med lynlås
Rummer 9 l.
Mål: 36 x 44 cm.

Vejl. udsalgspris 250,-

BALL BAG SINGLE
FOR HANDBALL LAZIO
• Smart taske til én håndbold.
• Perfekt til børn og unge, der selv medbringer bold til
træning.
• Foret er fastgjort med velcro, og kan let aftages og
vaskes.

Style nr. 810059

Vejl. udsalgspris 120,-

174 BOLDTILBEHØR

AIR COMPRESSOR MINI

PRESSURE GAUGE

VALVE OIL

NEEDLES

Style nr. 810003
Vejl. udsalgspris 260,-

Style nr. 810004
Vejl. udsalgspris 1.200,-

• Trykmålere til sikring af korrekt lufttryk ved
oppumpning af fodbolde og håndbolde.
• Med udluftningshul.
• Ventil inklusiv.
• Vælg mellem analog og digital.
• Analog-udgaven er inkl. nippel og trykregulator.

• Forhindrer utæthed og
udtørring af ventilen på
bolde.
• 10 ml.
• Leveres i æsker af 10 stk.

• Sæt med 3 stk.
• Plastik eller metal

• 1 stk. nippel inkluderet.

• Transportabel kompressor med manometer.
• Vejer kun 4 kg.
• Incl. nippel.

COMPRESSOR PISTOL
AIRBOY

1 stk. ekstra nippel

Style nr. 810044
Vejl. udsalgspris 30,-

Style nr. 810046 Analog
Vejl. udsalgspris 150,Style nr. 810019 Digital
Vejl. udsalgspris 350,-

Style nr. 810007
Vejl. udsalgspris
25,- pr. stk.

Style nr. 810048 Plastik
Style nr. 810047 Metal
Vejl. udsalgspris 10,-

BALL PUMP MICRO

BALL PUMP MINI

BALL PUMP CLUB

BALL PUMP W/TUBE

• Kompakt boldpumpe i plast med plastnippel.
• Kun 182 x 23 mm.
• Pumper luft både ved ind- og udgående
bevægelse.
• Æsker à 12 stk.

• Lille boldpumpe i plast med metalnippel.
• Æsker à 12 stk.

• Boldpumpe i plast med metalnippel.
• Æsker à 12 stk.

Style nr. 810051
Vejl. udsalgspris 35,- pr. stk.

Style nr. 810052
Vejl. udsalgspris 60,- pr. stk.

• Minipumpe med 15 cm ventilslange i nylon.
• Pumper ved både ind- og udgående
bevægelse.

Style nr. 810050
Vejl. udsalgspris 60,- pr. stk.

Style nr. 810049
Vejl. udsalgspris 100,-

STØVLE- OG DOMMERTILBEHØR 175

SHOELACES FLAT

SOCK TAPE

SOCK WRAP

LANYARD

• Længde: 90, 120 og 150 cm.
• Sort og hvid.
• Leveres i æske med 12 stk.

• Elastisk tape.
• Hvid, sort, blå, rød, gul, grøn
og transparent.
• Str. 1,9 cm. x 15 m
• Leveres i æske med 10 stk.

• Ny strømpe wrap i seks forskellige farver.
• Revolutionerende sammensætning af latex
får materialet til at klæbe mod hinanden.
• Benyttes til at holde både skinner og sokker
på plads.
• Kan bruges direkte på benet.
• Rød, sort, gul, hvid, blå, grøn.
• Leveres i æske med 12 stk.

• Snor til dommerfløjte.
• Længde 48 cm.

Style nr. 860048 90 cm
Style nr. 860048 120 cm
Style nr. 860048 150 cm
Vejl. udsalgspris
25,- pr. stk.

Style nr. 800036
Vejl. udsalgspris
10,- pr. stk.

Style nr. 820021
Vejl. udsalgspris 15,-

REFEREE WHISTLE
PLASTIC W/LANYARD
• 1 stk. dommerfløjte + snor

Style nr. 820025
Vejl. udsalgspris 30,-

Style nr. 800041 str. 5 cm x 4,5 m
Vejl. udsalgspris 20,- pr. stk.

REFEREE WHISTLE
VIKING SOUND

REFEREE WHISTLE
METAL

• Internationalt anerkendt fløjte.
• Pakke med 20 stk.

• Str. Stor
• Pakke med 20 stk.

Style nr. 820019
Vejl. udsalgspris
50,- pr. stk.

Style nr. 820023
Vejl. udsalgspris
40,- pr. stk.

REFEREE WHISTLE
W/METAL FINGER
GRIP
• Pakke med 20 stk.

Style nr. 820022
Vejl. udsalgspris
40,- pr. stk.

REFEREE WHISTLE
PLASTIC

REFEREE WHISTLE
CLASSIC

• Pakke med 20 stk.

• Vælg mellem lille og stor model.
• Pakke med 20 stk.

Style nr. 820024 small
Style nr. 820024 large
Vejl. udsalgspris
20,- pr. stk.

Style nr. 820018
Vejl. udsalgspris
30,- pr. stk.
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CORNER FLAG
• Stofflag til hjørnestok.
• Vælg mellem 4 farver - rød, gul, blå, grøn.

Style nr. 820013
Vejl. udsalgspris 40,-

CORNER POLE
W/SPIKE

CORNER POLE W/
BASE BENDABLE

• Brudsikker plast
• Ø30 mm.

• Med gummifjeder og base.
• Brudsikker plast
• Ø30 mm.

Style nr. 800044
Vejl. udsalgspris 75,-

REFEREE CARDS SET

REFEREE GAME CARDS

• Gult og rødt.

• 1 rødt kort, 1 gult kort, 2 dommernoteskort, 1 blyant og 1 mønt

• 20 stk. noteskort

Style nr. 820016
Vejl. udsalgspris 100,-

Style nr. 820017
Vejl. udsalgspris 100,-

• Klemme til fastholdelse af flag på hjørnestok.

Style nr. 820014
Vejl. udsalgspris 25,-

Style nr. 800043
Vejl. udsalgspris 150,-

REFEREE CARDS
Style nr. 820026 1 sæt
Vejl. udsalgspris 25,-

CLIP FOR CORNER FLAG

LINESMAN´S FLAG
CLASSIC 2 PCS

LINESMAN´S FLAG
PRO 2 PCS

• 2 stk. linjevogterflag.

• Professionelt linjevogterflag med
drejeligt håndtag.
• 2 stk. i pose.

Style nr. 820027
Vejl. udsalgspris 140,-

Style nr. 820028
Vejl. udsalgspris 220,-
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TACTICS CASE A4
ALL GAMES

TACTICS BOARD ALU
HANDBALL

TACTICS BOARD
FOLDABLE FOOTBALL

TACTICS BOARD ALU
FOOTBALL

MAGNET SET W/23 PCS
+ PEN + SPONGE

• Praktisk mappe i A4-størrelse til flere
sportsgrene.
• Indeholder papir, pen og brikker.

• Taktiktavle til håndbold.
• Indeholder magnetiske brikker, pen og
afrensningssvamp.
• Str. 60x90 cm (b x h)

• Foldbar og praktisk taktiktavle.
• Fylder ikke meget, og kan nemt tages med
på udebane.
• White board på bagsiden kan anvendes,
når tavlen er sammenfoldet.
• Magnetiske brikker, pen og afrensningssvamp medfølger.
• Str. 60x45 cm. (b x h)

• Taktiktavle til fodbold.
• Indeholder magnetiske brikker, pen og
afrensningssvamp.
• Str. 60x90 cm. (b x h)

• Ekstra sæt til taktiktavler bestående af 23 små
magnetiske brikker, pen og afrensningssvamp.

Style nr. 800017
Vejl. udsalgspris 200,-

Style nr. 800003
Vejl. udsalgspris 600,-

Style nr. 800019
Vejl. udsalgspris 600,-

Style nr. 800046
Vejl. udsalgspris 130,-

Style nr. 800020
Vejl. udsalgspris 600,-

INFLATABLE
FREE KICK
FIGURE
Oppustelig frisparksfigur
205 cm høj
100% gummi
Put vand i bunden og luft i den
øverste del, så rejser den sig
selv op
• Må ikke bruges ved temperatur under 5 grader, da vandet
fryser til is

TRAINING /
FREE KICK
FIGURE

TRAINING /
FREE KICK
FIGURE

• 160 cm med spyd.
• Nem at sætte i jorden.

• 180 cm med spyd.
• Nem at sætte i jorden.

Style nr. 800047
Vejl. udsalgspris 1000,-

Style nr. 800030
Vejl. udsalgspris 700,-

Style nr. 800031
Vejl. udsalgspris 700,-

•
•
•
•

RUBBER BASE F/FIGURE
• Til brug indendørs eller på kunstgræsbane.
• Vægtet for bedre stabilitet.
• Bøjer af, hvis man tilfældigt løber ind i den.

Style nr. 800032
Vejl. udsalgspris 450,-

178 TRÆNINGSTILBEHØR

MARKING CONE
W/HOLES

MARKING CONE
SET 25 PCS V20

• Markeringskegle i blød plast.
• Højde 34 cm. Med huller til
stang.
• Vægt 310 gr.

• Markeringskegle-sæt med
25 stk.
• Markeringskegle i blød plast
• Højde 23 cm
• Vægt 82 gr.

Style nr. 800009
Vejl. udsalgspris 60,-

Style nr. 800052
Vejl. udsalgspris 275,-

MULTI-TRAINER SET
• Træningssæt med 2 kegler, 3 stænger samt
2 stangholdere.
• Holderne har et smart kliksystem, som gør
det muligt at placere stængerne præcis
som ønsket - eksempelvis på skrå.

Style nr. 800007 Stangholder
Vejl. udsalgspris 20,Style nr. 800006 Stang
Vejl. udsalgspris 55,Style nr. 800009 Kegle
Vejl. udsalgspris 60,-

MARKER
SET 48 PCS
W/PLASTIC
HOLDER

MARKER
SET 24 PCS
W/PLASTIC
HOLDER

• Indeholder 16 gule, 16 blå
og 16 røde brikker.
• Højde pr. stk. 7 cm.
• Vægt pr. stk. 52 g.

• Indeholder 12 gule og
12 røde brikker.
• Højde pr. stk. 7 cm.
• Vægt pr. stk. 52 g.

Style nr. 800022
Vejl. udsalgspris 350,-

Style nr. 800021
Vejl. udsalgspris 300,-

MARKING MAT SET
24 PCS. W/HOLDER
• Sæt med 12 gule og 12 orange markeringsmåtter.
• Fremstillet i et skridsikkert gummimateriale,
og derfor specielt velegnet til indendørs
brug.
Eksempelvis til håndboldtræning som
erstatning for kegler.

Style nr. 800008
Vejl. udsalgspris 300,-

Vejl. udsalgspris
pr. sæt 325,-

AGILITY LADDER

AGILITY LADDER RUBBER

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ideel til udendørs koordinationstræning.
Kan sammenkobles og forlænges.
6 mtr. lang.
Taske medfølger.

Style nr. 800023
Vejl. udsalgspris 250,-

Ideel til koordinationstræning indendørs.
Kan sammenkobles og forlænges.
6 mtr. lang.
Taske medfølger.
Fremstillet i gummi så den ikke skrider på det
glatte halgulv.

Style nr. 800010
Vejl. udsalgspris 300,-

PASSING ARC

SLALOM POLE

BAG FOR POLES

• Port til træning af præcision i bl.a.
afleveringsøvelser.
• Tykkelse: 33 mm.

• Professionel slalomstang i
brudsikker plast.
• Længde 160 cm. Ø33 mm.

Style nr. 800024
Vejl. udsalgspris 80,-

Style nr. 800004
Vejl. udsalgspris 50,-

• Praktisk taske til slalomstænger og
hjørnestokke.
• Kan indeholde 13-15 stk. afhængig af
tykkelsen.

Style nr. 800033
Vejl. udsalgspris 125,-
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RUBBER BASE FOR
SLALOM POLE AND
PASSING PORT
• Til brug indendørs eller på kunstgræsbane.
• Vægtet for bedre stabilitet.
• Basen sørger for, at stangen bøjer af, hvis
man tilfældigt løber ind i den.

Style nr. 800005
Vejl. udsalgspris 50,-

BASKETBALL HOOP
W/NET
• Solid basketkurv med forstærket vægbeslag.
• Internationale standardmål.
• Leveres med net.

Style nr. 810028
Vejl. udsalgspris 400,-

TRAINING HURDLE
JUNIOR

TRAINING HURDLE
SENIOR

BAG FOR TRAINING
HURDLES

COORDINATION RINGS
SET W/12 RINGS

• Træningshæk til løbe- og springøvelser.
• En bane kan bestå af 6 eller 8
trænings-hække på række.
• Str. Junior 15 cm.

• Træningshæk til løbe- og springøvelser.
• En bane kan bestå af 6 eller 8
træningshække på række.
• Str. Senior 30 cm.

• Praktisk taske til træningshække.
• Kan indeholde 10 stk. senior hække.

• Koordinationsringe til løbe- og koordinationsøvelser.
• Diameter: 60 cm. 12 stk. - 4 x limegrøn,
4 x orange, 4 x gul.

Style nr. 800011
Vejl. udsalgspris 70,-

Style nr. 800011
Vejl. udsalgspris 90,-

BASKETBALL NET

POP UP GOALS 2 PCS

• Passer til standardkurv.

• Smart sæt med 2 stk. pop-up mål til brug på
træningsbanen eller i haven.
• Målene kan pakkes sammen i den medfølgende
taske i løbet af ingen tid.

Style nr. 810056
Vejl. udsalgspris 50,-

Style nr. 800039
Vejl. udsalgspris 500,-

Style nr. 800034
Vejl. udsalgspris 125,-

Style nr. 800013
Vejl. udsalgspris 500,-

TRAINING
PACKAGE
HANDBALL
• 1 stk. Agilitystige i gummi, 1 sæt Markeringsmåtter 24 stk., 1 sæt Koordinationsringe 60 cm 12
stk., 6 stk. Multitrænerstænger, 4 stk. Multitræner stangholdere med kliksystem,
12 stk. Markeringskegler.

Vejl. udsalgspris 1.999,-
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Her er sammensat fire forskellige træningspakker til fodboldtræning på alle niveauer - velegnet til brug på både græs- og kunstgræsbaner. Produkterne kan også bestilles enkeltvis som supplement - se de foregående sider.

TRAINING PACKAGE 1

TRAINING PACKAGE 2

2 stk.
1 stk.
6 stk.
12 stk.

2 stk. 		
6 stk. 		
6 stk. 		
1 stk. 		
24 stk.
12 stk.
24 stk.

Agilitystiger, 6 meter
Markeringssæt, 24 kegler
Multitrænerstang
Markeringskegler

Vejl. udsalgspris 1.970,-

Agilitystiger, 6 meter
Træningshække, Junior 15 cm
Træningshække, Senior 30 cm
Markeringssæt, 24 kegler
Multitrænerstang
Multitrænerstangholder med kliksystem
Markeringskegler

Vejl. udsalgspris 4.790,-

TRAINING PACKAGE 3

TRAINING PACKAGE 4

2 stk. 		Agilitystiger, 6 meter
6 stk. 		Træningshække, Junior 15 cm
6 stk. 		Træningshække, Senior 30 cm
12 stk. 		Koordinationsringe, Ø60 cm
12 stk. 		Afleveringsporte
12 stk. 		Slalomstænger
1 stk. 		Markeringssæt, 24 kegler
36 stk. 		Multitrænerstang
24 stk. 		Multitrænerstangholder med
		kliksystem
24 stk. 		Markeringskegler

5 stk.

NB: Gummibase til afleveringsporte og
sla-lomstang er ikke inkluderet i pakken. Disse
kan købes separat, så udstyret kan bruges på
kunstgræsbaner.

Vejl. udsalgspris 7.690,-

Figurer med spyd, vælg mellem
160 og 180 cm.

NB: Gummibaser er ikke inkluderet i pakken.
Disse kan købes separat, så udstyret kan
bruges på kunstgræsbaner.

Vejl. udsalgspris 3.500,-
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HANDBALL BAG
SELECT 10-12
BALLS

FOOTBALL BAG
SELECT 10-12
BALLS

• Plads til 10-12 håndbolde.

• Plads til 10-12 fodbolde.

Style nr. 810001
Vejl. udsalgspris 150,-

Style nr. 810021
Vejl. udsalgspris 200,-

BIB BASIC
• Basic overtræksvest i 100% polyester
• Leveres i pakninger a 12 stk.

Style nr. 640007
Style nr. 640007
Style nr. 640007
Style nr. 640007

White

BALL NET

CAPTAIN’S BAND

• Slidstærkt boldnet i nylon.
• Findes i fire forskellige størrelser.

• Vælg mellem seks farver.
• I voksenstørrelsen har bindet velcrolukning og ekstra elastikbånd til fastholdelse på armen.
• Børnestørrelsen har traditionel elastisk lukning.

Style nr. 810010 1 bold
Style nr. 810053 6-8 bolde
Style nr. 810053 10-12 bolde
Style nr. 810053 14-16 bolde

Black

Str. Mini: Blå, grøn, gul, orange, lyseblå, bordeaux, lilla
Str. Junior: Hvid, sort, blå, grøn, gul, orange, lyseblå, bordeaux, lilla
Str. Senior: Hvid, sort, blå, grøn, gul, orange, lyseblå, bordeaux, lilla
Str. XXL: Blå, gul, orange

Blue

Green

Vejl. udsalgspris 55,Vejl. udsalgspris 55,Vejl. udsalgspris 55,Vejl. udsalgspris 55,-

Vejl. udsalgspris 15,Vejl. udsalgspris 60,Vejl. udsalgspris 60,Vejl. udsalgspris 60,-

Yellow

Style nr. 870022 Str. Junior: Blå, gul, orange, pink
Style nr. 870022 Str. Senior: Sort, blå, gul, orange, pink, regnbue
Vejl. udsalgspris 30,- (regnbue 40,-)

Orange

Lightblue

Bordeaux

Purple
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BIODEGRADABLE
PRODUCT

WATER BOTTLE SELECT
• Robust flaske med skruelåg og drikketud.
• Bio Bottle er lavet af bionedbrydeligt plastik
- al plastikken nedbrydes, hvilket gør den
miljøvenlig.

BOTTLE CARRIER SELECT

MOUTH GUARD

JOCKSTRAP

• Til 8 flasker.

• Vælg mellem klar og sort
• (sort dog kun i str. Senior).

• Med udtagelig skål.
• Str. S, L

Style nr. 870018 Junior
Style nr. 870018 Senior
Vejl. udsalgspris 40,-

Style nr. 870024
Vejl. udsalgspris 130,-

Style nr. 800026
Vejl. udsalgspris 80,-

Style nr. 800049 0,5 l.
Vejl. udsalgspris 30,Style nr. 800049 0,7 l.
Vejl. udsalgspris 35,-

Bio-Bottle er en bionedbrydelig,
miljøvenlig vandflaske.
Den er fremstillet af polyethylen
samt et masterbatch-tilsætningsstof, der nedbryder plastikken
100% og omdanner det til biogas
og biomasse.
Flasken har samme modstandsdygtighed som en almindelig
vandflaske og tåler sollys og varme.

METAL RING FOR BIBS

PEDOMETER SELECT

STOP WATCH SELECT

• Til samling og opbevaring af overtræksveste.
• Pakke med 5 stk.

•
•
•
•
•

• Med flg. funktioner:
Tidtagning (1/100 sek.)
ur og dato.

Style nr. 870001
Vejl. udsalgspris 25,-

3D professionel skridttæller.
Skridttæller, distance og beregner kalorieforbrug.
Display med dato og tid.
Vælg mellem 12- eller 24-timers-format.
30 dages hukommelse.

Style nr. 870020
Vejl. udsalgspris 200,-

Style nr. 870019
Vejl. udsalgspris 150,-
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LEGENDARY SINCE 1947
SELECT Sport blev grundlagt i 1947 af Eigil Nielsen, målmand for det danske
fodboldlandshold, som viede sit liv til at skabe den perfekte bold. Navnet på
virksomheden blev givet på grund af det eksklusive læder, der var specielt
udvalgt til boldproduktionen.

SELECT er i dag kendt som boldspecialisten. Vores fodbolde, futsalbolde og
håndbolde kan findes i mere end 50 lande, og vi er verdens største leverandør af håndbolde. Mere end tre millioner forskellige SELECT-bolde produceres
hvert år gennem et tæt samarbejde med Anwar Khawaja Industries i Pakistan.

Ved at skabe mange af boldbranchens banebrydende opfindelser såsom
den første snøreløse fodbold, den første bold med 32 felter og bolde lavet af
syntetisk læder blev SELECT naturligvis en trendsætter.

Vi har udviklet bolde i 70 år, og passionen for innovativt håndværk lever stadig
videre i vores daglige arbejde. Fodbold-, futsal- og håndboldkampe rundt om
i verden spilles med bolde baseret på Eigil Nielsens oprindelige konstruktion
med 32 felter, ligesom de fleste bolde produceret på verdensplan er baseret på
SELECTs opfindelser.

Tilbage i 1951 underskrev SELECT en kontrakt om levering af bolde til det danske fodboldlandshold, og i 1957 blev SELECT udnævnt som officiel leverandør til Dansk Håndbold Forbund. Disse partnerskaber har fortsat lige siden og
er nogle af de længste i sportens historie. En lang række af aftaler med både
bemærkelsesværdige fodbold- og håndboldforbund samt klubber og spillere er
siden blevet indgået.

1947

Eigil Nielsen udvikler
sin første fodbold, og
SELECT dannes.

1951

SELECT præsenterer
verdens første snøreløse
fodbold.

1962

SELECT præsenterer
verdens første fodbold
med 32 felter.

1972

SELECT præsenterer
verdens første håndbold
med 32 felter.
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1974

SELECT præsenterer
verdens første håndsyede
PU-bold.

2012

SELECT præsenterer
verdens første intelligente
fodbold, SELECT iBall.

2017

SELECT præsenterer
verdens første håndbold med
klæbende overflade, MAXI
GRIP.

2018

SELECT præsenterer
verdens første intelligente
håndbold, SELECT iBall.

2021

SELECT præsenterer
verdens første fodbold
fremstillet med ultrasonisk
teknologi.

select-sport.com/da
/ selectsportdk

/ selectsport1947
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