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Skrzynia gimnastyczna pięcioczęściowa 
skośna, poroflex

szt. 1 152,90 zł Drabinka gimnastyczna podwójna 3m szt. 657,58 zł

Skrzynia gimnastyczna pięcioczęściowa 
skośna, poroflex, z wózkiem 

szt. 1 471,32 zł Okucia do drabinek pojedynczych kpl. 41,48 zł

Skrzynia gimnastyczna pięcioczęściowa 
skośna, skóra naturalna

szt. 1 388,36 zł Okucia do drabinek podwójnych kpl. 50,02 zł

Skrzynia gimnastyczna pięcioczęściowa 
skośna, skóra naturalna, z wózkiem 

szt. 1 708,00 zł Drążek składany na drabinkę szt. 204,96 zł

Kozioł gimnastyczny, regulacja wysokości 
90-130cm, poroflex

szt. 1 228,54 zł Drążek – nakładka na drabinkę szt. 151,28 zł

Kozioł gimnastyczny, regulacja wysokości 
90-130cm, skóra naturalna

szt. 1 401,76 zł Przyżąd do leczenia płaskostopia UFO 
Jeż

szt. 123,10 zł

Odskocznia gimnastyczna szkolna szt. 278,16 zł Przyżąd do ćw. koordynacji ruchowej 
UFO

szt. 98,82 zł

Odskocznia gimnastyczna LAMPART szt. 437,98 zł Drabina gimnastyczna jutowa 5, 6, 7m szt. od 658,80zł

Odskocznia wyczynowa GEPARD szt. 572,18 zł Lina jutowa do wspinania 5m szt. 75,90 zł

Ławka gimnastyczna drewniana z 
równoważnią 2m

szt. 328,18 zł Lina jutowa do wspinania 6m szt. 80,80 zł

Ławka gimnastyczna drewniana z 
równoważnią 2,5m

szt. 378,20 zł Lina jutowa do wspinania 7m szt. 86,50 zł

Ławka gimnastyczna drewniana z 
równoważnią 3m

szt. 420,90 zł Lina jutowa do przeciągania 25m szt. 281,80 zł

Ławka gimnastyczna drewniana z 
równoważnią 4m

szt. 509,96 zł Piłka lekarska 1kg, poroflex szt. 29,40 zł

Podpórka pod nogi do ławki reh. szt. 87,84 zł Piłka lekarska 2kg, poroflex szt. 43,40 zł

Poduszka na ławkę rehabilitacyjną szt. 91,50 zł Piłka lekarska 3kg, poroflex szt. 50,40 zł

Materac gimnastyczny (200x120x5cm) szt. 206,18 zł Piłka lekarska 4kg, poroflex szt. 53,20 zł

Materac gimnastyczny (200x120x10cm) szt. 252,54 zł Piłka lekarska 5kg, poroflex szt. 61,60 zł

Materac gimnastyczny (200x120x20cm) szt. 419,68 zł Piłka lekarska 1kg, skóra naturalna szt. 39,20 zł

Materac gimnastyczny antypoślizgowy 
(200x120x10cm)

szt. 273,28 zł Piłka lekarska 2kg, skóra naturalna szt. 53,20 zł

Drabinka gimnastyczna pojedyncza 2,5m szt. 326,96 zł Piłka lekarska 3kg, skóra naturalna szt. 60,20 zł

Drabinka gimnastyczna pojedyncza 3m szt. 389,18 zł Piłka lekarska 4kg, skóra naturalna szt. 63,00 zł

Drabinka gimnastyczna podwójna 2,5m szt. 583,16 zł Piłka lekarska 5kg, skóra naturalna szt. 71,40 zł

LEKKOATLETYKA
Blok startowy treningowy szkolny (2 szt.) kpl. 153,72 zł Oszczep lekkoatletyczny szkolny 400g szt. 117,12 zł

Pałeczki sztafetowe (8 szt.) kpl. 62,22 zł Oszczep lekkoatletyczny szkolny 500g szt. 122,00 zł

Pałeczki sztafetowe (6 szt.) kpl. 46,36 zł Oszczep lekkoatletyczny szkolny 600g szt. 130,54 zł

Płotek lekkoatletyczny stalowy gięty, 5 
stopni wysokości 60–91cm

szt. 146,40 zł Oszczep lekkoatletyczny szkolny 700g szt. 139,08 zł

Płotek lekkoatletyczny stalowy gięty, 6 
stopni wysokości 68,6–106,7cm

szt. 154,94 zł Oszczep lekkoatletyczny szkolny 800g szt. 151,28 zł

Płotek lekkoatletyczny stalowy składany, 5 
stopni wysokości 60–91cm

szt. 157,38 zł Dysk treningowy drewniany 0,75kg szt. 75,64 zł

Płotek lekkoatletyczny stalowy składany, 6 
stopni wysokości 68,6–106,7cm

szt. 164,70 zł Dysk treningowy drewniany 1kg szt. 80,52 zł

Płotek lekkoatletyczny aluminiowy 
składany, 5 stopni wysokości 60–91cm

szt. 222,04 zł Dysk treningowy drewniany 1,25kg szt. 84,18 zł

Płotek lekkoatletyczny aluminiowy 
składany, 6 stopni wysokości 68,6–
106,7cm

szt. 231,80 zł Dysk treningowy drewniany 1,5kg szt. 86,62 zł
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Płotek lekkoatletyczny aluminiowy 
uchylny, 5 stopni wysokości 60–91cm

szt. 174,46 zł Dysk treningowy drewniany 1,75kg szt. 93,94 zł

Płotek lekkoatletyczny aluminiowy 
uchylny, 6 stopni wysokości 68,6–106,7cm

szt. 181,78 zł Dysk treningowy drewniany 2kg szt. 98,82 zł

Wskażnik toru POLSPORT szt. 217,16 zł Kula treningowa 3kg szt. 85,40 zł

Wskaźnik toru z numerem, ze wskaźnikiem 
falstartu, kwadrat 40cm

szt. 311,00 zł Kula treningowa 4kg szt. 98,82 zł

Wskaźnik toru z numerem, ze wskaźnikiem 
falstartu, trójkąt 60cm

szt. 311,00 zł Kula treningowa 5kg szt. 109,80 zł

Stojak do skoku wzwyż szkolny szt. 805,20 zł Próg do pchnięcia kulą szt. 353,80 zł

Poprzeczka do skoku wzwyż aluminiowa szt. 81,74 zł Okrąg do progu do pchnięcia kulą szt. 839,36 zł

Poprzeczka do skoku wzwyż wyczynowa szt. 292,80 zł Taśma miernicza 20m szt. 11,50 zł

Zeskok do skoku wzwyż (300x200x40cm) szt. 2 425,36 zł Taśma miernicza 30m szt. 15,86 zł

Zeskok do skoku wzwyż (400x300x50cm) szt. 5 734,00 zł Stopery 20 czasowe profesjonalne szt. 60,99 zł

Stojak do skoku o tyczce wyczynowy z 
atestem IAAF

kpl.
20 130,00 

zł
Stopery 2 czasowe szkolne szt. 18,68 zł

Poprzeczka do skoku o tyczce szt. 187,00 zł Stopery 2 czasowe, duże cyfry szt. 12,03 zł

Skrzynka do skoku o tyczce szt. 383,08 zł

Pokrywa skrzynki do skoku o tyczce szt. 270,84 zł

Belka do skoku w dal szt. 356,24 zł

Skrzynka belki do skoku w dal szt. 395,28 zł

Pokrywa skrzynki belki do skoku w dal szt. 261,08 zł

GRY ZESPOŁOWE
Tablica do koszykówki mała ze sklejki 
wodoodpornej 1,20x0,90m

szt. 274,50 zł Bramka do piłki nożnej przenośna 
aluminiowa 7,32x2,44m

szt. 2 793,80 zł

Tablica do koszykówki z żywic 
epoksydowych 1,80x1,05m

szt. 561,20 zł Bramka do piłki nożnej stacjonarna 
aluminiowa 7,32x2,44m

szt. 3 037,80 zł

Tablica do koszykówki mała z żywic 
epoksydowych 1,20x0,90m

szt. 347,70 zł Bramka do piłki nożnej przenośna 
aluminiowa 5x2m

szt. 2 049,00 zł

Tablica do koszykówki ze szkła 
akrylowego, przezroczysta z ramą 
metalową 1,80x1,05m

szt. 1 769,00 zł Bramka do piłki nożnej stacjonarna 
aluminiowa 5x2m

szt. 2 220,40 zł

Tablica do koszykówki ze szkła 
akrylowego, przezroczysta z ramą 
metalową 1,20x0,90m

szt. 872,30 zł Siatka do bramki p. nożna 7,32x2,44m, gł. 
80x150cm, bezwęzłowa HUCK

kpl. 390,00 zł

Tablica do koszykówki odlewana z plexi, 
1,80x1,05m

szt. 246,17 zł Siatka do bramki p. nożna 7,32x2,44m, gł. 
200x200cm, bezwęzłowa HUCK

kpl. 490,00 zł

Wysięgnik stalowy do tablic mini, do 0,5m szt. 469,70 zł Siatka do bramki p. nożna 5x2m, gł. 
80x150cm, bezwęzłowa HUCK

kpl. 280,00 zł

Wysięgnik stalowy naścienny stały do 
tablic 1,80x1,05cm, długość do 1m

szt. 818,62 zł Siatka standard do bramki p. nożna 
7,32x2,44m, gł. 80x150cm

kpl. 394,55 zł

Wysięgnik stalowy naścienny stały do 
tablic 1,80x1,05cm, długość do 2,2m

szt. 1 066,28 zł Siatka standarddo bramki p. nożna 
7,32x2,44m, gł. 200x200cm

kpl. 469,70 zł

Wysięgnik stalowy naścienny skłądany do 
tablic 1,80x1,05cm, długość 1 – 1,49m

szt. 1 295,64 zł Siatka standard do bramki p. nożna 5x2m, 
gł. 80x150cm

kpl. 300,60 zł

Wysięgnik stalowy naścienny składany do 
tablic 1,80x1,05cm, długość 1,5 – 1,99m

szt. 1 379,82 zł Bramka do piłki ręcznej wolnostojąca 
składana drewniana 3x2m

szt. 1 085,80 zł

Wysięgnik stalowy naścienny składany do 
tablic 1,80x1,05cm, długość do 2 – 2,49m

szt. 1 477,42 zł Bramka do piłki ręcznej stacjonarna 
(tuleje) drewniana 3x2m

szt. 1 218,78 zł

Regulacja wysokości tablicy 2,6 – 3,05m szt. 707,60 zł Bramka do piłki ręcznej przyścienna 
drewniana 3x2m

szt. 791,78 zł

Tablica mała z wysięgnikiem na drabinkę, 
kosz standardowy

kpl. 577,06 zł Bramka do piłki ręcznej wolnostojąca 
składana aluminiowa 3x2m

szt. 1 830,00 zł
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Kosz standardowy wzmocniony (obręcz, 
siatka)

kpl. 103,70 zł Bramka do piłki ręcznej stacjonarna 
aluminiowa 3x2m

szt. 2 147,20 zł

Kosz uchylny sprężynowo-gazowy szt. 353,80 zł Bramka do mini piłki ręcznej  2,4x1,6m szt. 1 272,46 zł

Kosz profesjonalny uchylny z siłownikami 
gazowymi

szt. 427,00 zł Siatka do bramki p. ręczna 3x2m, 3,5 mm kpl. 244,24 zł

Kosz do koszykówki ocynkowany z 
siateczką łańcuchową

kpl. 183,00 zł Siatka do bramki p. ręczna 3x2m, z 
piłkochwytem, 3,5 mm

kpl. 375,76 zł

Kosz uchylny sprężynowy szkolny szt. 152,96 zł
Siatka do bramki p. ręczna profesjonalna 
HUCK EXCLUSIVE 3x2m, 5mm 
bezwęzłowa (niebieska, biała, zielona)

kpl. 817,30 zł

Siatka do kosza profesjonalna rozm. 2,5 szt. 33,56 zł Siatka do bramki p. ręczna szkolna HUCK 
3x2m, 3mm bezwęzłowa zielona

kpl. 238,90 zł

Siatka do kosza profesjonalna rozm. 3 szt. 39,64 zł Piłkochwyt profesjonalny HUCK 5mm kpl. 452,64 zł

Siatka do kosza profesjonalna rozm. 4 szt. 52,56 zł Piłkochwyt szkolny HUCK 4mm kpl. 234,20 zł

Siatka do kosza standardowa szt. 9,50 zł Lina obciążająca piłkochwyt 200g/m szt. 36,60 zł

Słupki wolnostojące aluminiowe do tenisa 
z naciągiem siatki, owalne

kpl. 507,52 zł Bramka do hokeja na trawie halowa szt. 1 390,80 zł

Słupki wolnostojące stalowe do tenisa kpl. 311,10 zł Bramka do piłki nożnej plażowej szt. 1 828,78 zł

Siatka do tenisa ziemnego biała szt. 263,52 zł Podstawa aluminuiowa bramki plażowej szt. 817,40 zł

Siatka do tenisa ziemnego biała szt. 338,18 zł Siatka do bramki plażowej szt. 366,00 zł

Słupki wolnostojące aluminiowe 
uniwersalne (z osłonami) z regulowaną 
wysokością (siatkówka, badminton, tenis)

kpl. 1 550,62 zł Tyczka wyznaczająca pole gry na plaży szt. 86,62 zł

Słupki wolnostojące stalowe uniwersalne 
(z osłonami) z regulowaną wysokością 
(siatkówka, badminton, tenis)

kpl. 825,94 zł Linie pola gry do piłki nożnej plażowej kpl. 827,16 zł

Słupki przyścienne stalowe uniwersalne z 
regulacją wysokości (siatkówka, 
badminton, tenis)

kpl. 758,84 zł

Zestaw do siatkówki plażowej 
profesjonalny wolnostojący: słupki, 
tuleje, naciąg, siatka, linie boiska. Norma 
FIVB.

kpl. 4 475,57 zł

Słupki naścienne do siatkówki kpl. 591,70 zł

Zestaw do siatkówki plażowej 
profesjonalny naciągowy: słupki, linki 
naciągowe, napinacze siatki, siatka, linie 
boiska. Norma FIVB.

kpl. 2 749,88 zł

Tuleja aluminowa do mocowania słupków 
z pokrywą

szt. 61,00 zł
Zestaw do siatkówki plażowej 
rekreacyjny: słupki, linki naciągowe, 
siatka, linie boiska.

kpl. 658,80 zł

Tuleja stalowa do mocowania słupków z 
pokrywą

szt. 75,64 zł Siatka do siatkówki plażowej popularna 
bezwęzłowa HUCK 2mm

szt. 163,00 zł

Stanowisko sędziowskie do siatkówki z 
płynną regulacją wysokości

szt. 1 122,40 zł
Siatka do siatkówki plażowej 
profesjonalna obszyta dookoła 
bezwęzłowa HUCK 2,3mm

kpl. 371,63 zł

Siatka do siatkówki turniejowa prof., linka 
kewlarowa, obszyta z góry i z dołu taśmą, 
bezwęzłowa HUCK, atest FIVB, PZPS

szt. 530,00 zł Wieszak na siatki do siatkówki szt. 47,00 zł

Siatka do siatkówki treningowa, obszyta z 
góry taśmą, bezwęzłowa HUCK

szt. 266,00 zł Wieszak na słupki magazynowy kpl. 99,00 zł

Siatka do siatkówki popularna biała szt. 78,57 zł Rakieta do tenisa Dunlop Slam 27 szt. 119,00 zł

Siatka do siatkówki turniejowa czarna szt. 102,48 zł Rakieta do tenisa Vitory szt. 58,50 zł

Siatka do siatkówki turniejowa czarna, z 
antenkami

szt. 121,27 zł Rakieta do badmintona Carlton IYF szt. 44,90 zł

Siatka do siatkówki turniejowa biała szt. 85,40 zł Zestaw do badmintona Spokey (2 rakietki, 
lotki, pokrowiec)

kpl. 13,94 zł

Siatka do siatkówki turniejowa czarna, z 
antenkami, obszyta taśmą z 4 stron

szt. 225,46 zł Lotki do badmintona Carlton (6 szt.) kpl. 34,90 zł

Kieszenie mocujące do antenek (2 szt.) kpl. 45,75 zł Piłeczki do tenisa Dunlop (3 szt.) kpl. 23,50 zł

Antenki z kieszeniami mocującymi (2 szt.) 
atest PZPS

kpl. 81,91 zł Piłeczki do tenisa Impag (3 szt.) kpl. 7,55 zł
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TENIS STOŁOWY
Stół na kółkach Legend szkolny G127i szt. 544,43 zł Siatka z uchwytami klipsowa szkolna kpl. 18,10 zł

Stół na kółkach Legend treningowy 2001B szt. Siatka bez uchwytów szkolna szt. 6,30 zł

Stół na kółkach Sponeta z siatką S1-26i 
(niebieski lub zielony)

szt. 741,15 zł Rakietka tenisowa LEGEND szt. 5,84 zł

Stół na kółkach Sponeta wzmacniany 
turniejowy z siatką S3-46i (nieb. lub ziel.)

szt. 857,82 zł Rakietka tenisowa THORN Junior szt. 8,71 zł

Stół na kółkach turniejowy wzmocniony 
Tajfun Plus

szt. 938,18 zł Rakietka tenisowa THORN TOP-100 szt. 14,52 zł

Stół na kółkach wyczynowy wzmocniony 
Tornado, stelarz drewniany

szt. 1 811,70 zł Rakietka tenisowa THORN TOP-200 szt. 18,87 zł

Stół stacjonarny rekreacyjny Passat Plus szt. 642,94 zł Rakietka tenisowa THORN TOP-300 szt. 21,78 zł

Stół na kółkach rekreacyjny Relax szt. 711,26 zł Rakietka tenisowa THORN TOP-500 szt. 31,94 zł

Siatka z uchwytami profesjonalna 
dokręcana WALTEX

kpl. 78,43 zł Rakietka tenisowa THORN TOP-PRO szt. 43,55 zł

Siatka z uchwytami profesjonalna 
klipsowa WALTEX

kpl. 73,20 zł Piłeczka do tenisa stołowego (6 szt.)
 kpl
. 3,64 zł

Siatka z uchwytami profesjonalna 
dokręcana POLSPORT

kpl. 67,10 zł Przyrząd do treningu odbić top-spin szt. 154,94 zł

Siatka z uchwytami profesjonalna 
klipsowa POLSPORT

kpl. 63,44 zł Płotek grodzący z folią 2,77x0,7m szt. 103,70 zł

UNIHOC
Bramka klubowa 105x140 szt. 284,26 zł Maska bramkarska Reactor szt. 231,80 zł

Bramka młodzieżowa 60x90cm szt. 129,00 zł Spodnie bramkarskie Phantom szt. 223,26 zł

Kij Cobra 100cm szt. 15,69 zł Bluza bramkarska Phantom szt. 146,60 zł

Kij Cobra 95cm szt. 33,32 zł Kamizelka Phantom szt. 85,40 zł

Kij Cobra 85cm szt. 35,00 zł Banda 2m szt. 396,50 zł

Kij Cobra Junior 80cm szt. 36,25 zł Banda 1m szt. 280,60 zł

Kij Unihoc Reactor 95cm szt. 68,32 zł Banda narożna szt. 597,80 zł

Kij Unihoc Trener 85cm szt. 32,94 zł Piłeczka, krążek do unihokeja szt. 5,00 zł

Kij Unihoc Club 80cm szt. 26,84 zł szt.

Kij Unihoc Uni młodzieżowy 80cm szt. 18,30 zł szt.

POZOSTAŁE AKCESORIA I WYPOSAŻENIE
Pachołki treningowe 37 cm z otworami o 
otworem na górze

szt. 18,00 zł Gra świetlicowa “Piłkarzyki”, laminat szt. 969,90 zł

Pachołki treningowe 40 cm z otworami szt. 15,00 zł Gra świetlicowa “Piłkarzyki”, sklejka szt. 1 122,40 zł

Pachołki treningowe 40 cm bez otworów szt. 11,70 zł Gra świetlicowa “Piłkarzyki”, sklejka, na 
żetony, podświetlana

szt. 2 892,62 zł

Pachołki treningowe 23 cm szt. 5,30 zł Tablica wyników ręczna uniwersalna na 
stojaku (można mocowac na drabinkach)

szt. 603,90 zł

Pachołki treningowe 28 cm szt. 6,00 zł Tablica wyników stolikowa uniwersalna szt. 138,28 zł

Markery treningowe 9cm szt. 3,60 zł Tablica wyników do tenisa stołowego 
stolikowa

szt. 38,89 zł

Markery treningowe 6cm szt 2,10 zł Tablica wyników do siatkówki stolikowa szt. 46,67 zł

Tyczka plastikowa 150cm szt. 5,40 zł Tablica wyników świetlna szt. uzg.
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Tyczka plastikowa 120cm szt. 7,20 zł Tabliczki zmiany zawodników – siatkówka kpl. 628,30 zł

Złączka obrotowa do tyczek szt. 1,98 zł Wózek na piłki aluminiowy składany szt. 399,00 zł

Podstawa gumowa do tyczek szt. 12,00 zł Wózek na piłki zamykany na kółkach szt. 664,90 zł

Nakładka gumowa ochronna na tyczkę szt. 2,70 zł Ławki korytarzowe, nogi stalowe, 2, 3, 4m szt. od 408 zł

Szarfa do zabaw (10 szt.) kpl. 41,00 zł Ławki szatnowe z wieszakiem 2, 3m szt. od 589 zł

Woreczek rehabilitacyjny szt. 3,40 zł Wózek na materace szt. 381,86 zł

Skakanka sznurkowa z drewnianą rączką szt. 5,65 zł Kompresor 220V do pompowania piłek szt. 352,71 zł

Koło gimnastyczna (hulahop) szt. 3,35 zł Pompka do piłek duża z wyr. ciśnienia szt. 37,15 zł

Ringo szt. 8,70 zł Pompka do piłek dwustronna szt. 13,97 zł

Piłki sprężyste 50cm, z uchwytami szt. 20,80 zł Gwizdek FOX 40 Classic ze sznurkiem szt. 22,57 zł

Piłki sprężyste 60cm z uchwytami szt. 27,83 zł Gwizdek FOX 40 Mini ze sznurkiem szt. 20,52 zł

Hantle winylowe 2kg (2 szt.) kpl. 20,76 zł Gwizdek FOX 40 Pearl szt. 11,35 zł

Hantle winylowe 3kg (2 szt.) kpl. 26,72 zł Tablica trenerska dwustronna scieralna szt. 86,40 zł

Piłki gimnastyczne 55-100 cm szt. od 22,70 zł Dynatest kpl. 397,51 zł

Piłki do masażu 55-100cm szt. od 28,90 zł Puchary szt. uzg.

Piłki gumowe do zabaw śr. 22cm szt. 3,80 zł Siatki i wyroby z siatek szt. uzg.

Piłki zapachowe do zabaw śr. 22cm szt. 4,20 zł Kotary szt. uzg.

Kule Boule 3 szt. 27,71 zł Trybuny szt. uzg.

Kule Boule 6 szt. 39,74 zł

STROJE SPORTOWE I OCHRANIACZE

Oferujemy stroje sportowe do wszystkich dyscyplin sportu w dowolnych zestawach kolorów. Na strojach istnieje 
możliwość wykonania nadruków. Cena nadruku zależy od jego wielkości (5~10zł). Czas oczekiwania na stroje z 
nadrukiem - do 10 dni roboczych.

ODZIEŻ SPORTOWA OPIS CENA

Strój do piłki nożnej – krótki rękaw Koszulka + spodenki + numer 48,00 zł

Strój do piłki ręcznej – krótki rękaw Koszulka + spodenki + numer 48,00 zł

Strój do koszykówki – krótki rękaw Koszulka + spodenki + numer 48,00 zł

Strój do siatkówki – krótki rękaw Koszulka + spodenki + numer 48,00 zł

Getry sportowe Różne kolory 8,00 zł

Oznaczniki jednostronne 11,50 zł

Oznaczniki dwustronne 22,00 zł

Ochraniacze siatkarskie na kolana 20,00 zł

Ochraniacze na kolana adidas 61,12 zł

Ochraniacze na kolana Mikasa 49,90 zł
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KOSZYKÓWKA SIATKÓWKA

VEGA VSB 770 – rozmiar 7, atest FIBA szt. 174,25 zł VEGA VSLV 53A szt. 89,06 zł

VEGA VSB 070 – rozmiar 7 szt. 85,28 zł VEGA VSLV 52A szt. 79,90 zł

VEGA VSB 077 – rozmiar 7, na zewnątrz szt. 85,28 zł VEGA VCV51A szt. 43,43 zł

VEGA VRB 75 – rozmiar 7 szt. 29,90 zł AIRPOVER BALER szt. 39,00 zł

VEGA VRB 73 – rozmiar 7, nadruk rąk szt. 26,90 zł AIRPOVER V-50 szt. 31,83 zł

VEGA VRB 72 – rozmiar szt. 26,90 zł Gala Official szt. 194,40 zł

VEGA SPORT 7 – rozmiar 7 szt. 15,86 zł Gala Competition szt. 173,88 zł

Moltex GF7 – rozmiar 7, atest FIFA szt. 190,00 zł Gala School szt. 90,72 zł

Molten FX7 – rozmiar 7, atest FIFA szt. 132,00 zł Gala Training szt. 69,63 zł

Molten PBB-7 – rozmiar 7 szt. 30,50 zł Gala Mistral szt. 49,00 zł

Molten GR7 – rozmiar 7 szt. 41,83 zł Molten V5XSLC szt. 139,00 zł

Spalding NBA Platinum ZK Pro, atest FIBA szt. 259,00 zł Molten V5FLC szt. 109,80 zł

Spalding NBA All-Surface, rozmiar 7 szt. 218,90 zł Molten VP5C szt. 59,00 zł

Spalding Outdoor Silver Series – rozmiar 7 szt. 69,58 zł Molten V5UVMC, szyta szt. 30,74 zł

Spalding Klubowy – rozmiar 7 szt. 37,50 zł Mikasa MVP200 szt. 294,20 zł

VEGA VSB 660 – rozmiar 6, atest FIBA szt. 164,19 zł Mikasa MVP 2001 szt. 165,90 zł

VEGA VSB 066 – rozmiar 6 szt. 99,90 zł Mikasa MV210 szt. 137,90 zł

VEGA VSB 060 – rozmiar 6 szt. 75,00 zł Mikasa MGV230 – szyta, lekka szt. 74,90 zł

VEGA VRB 62 – rozmiar 6 szt. 23,92 zł Olimp Super Profi – szyta szt. 27,00 zł

VEGA VRB 63 – rozmiar 6, nadruk rąk szt. 23,92 zł Connect Smash – szyta, miękka szt. 24,00 zł

VEGA SPORT 6 – rozmiar 6 szt. 15,55 zł Selox Sun szt. 11,90 zł

Molten DX6 – rozmiar 6 szt. 157,00 zł VEGA VCV41A szt. 41,90 zł

Molten PBB-6 – rozmiar 6 szt. 30,00 zł AIRPOVER V40-Y/R szt. 29,96 zł

Molten GR6 – rozmiar 6 szt. 40,09 zł Gala Mini szt. 91,80 zł

Spalding Official WNBA, atest FIBA szt. 203,00 zł Molten V4VC szt. 78,00 zł

VEGA VSB 550, rozmiar 5 szt. 154,12 zł Molten VP4C szt. 59,00 zł

VEGA VSB 055, rozmiar 5 szt. 95,50 zł Molten V4UVMC szt. 30,74 zł

VEGA VSB 050 – rozmiar 5 szt. 69,00 zł Mikasa MGV230 #4 szt. 63,50 zł

VEGA VRB 52 – rozmiar 5 szt. 24,20 zł PIŁKA NOŻNA, PIŁKA NOŻNA HALOWA

VEGA VRB 53 – rozmiar 5, nadruk rąk szt. 24,20 zł Selox VSSL 90 szt. 23,00 zł

VEGA SPORT 5 – rozmiar 5 szt. 15,25 zł Baler Ruud szt. 26,40 zł

Molten FX5 – rozmiar 5 szt. 101,50 zł Puma Veneno szt. 42,50 zł

Molten PBB-5 – rozmiar 5 szt. 27,90 zł Puma v5.06 szt. 52,00 zł

PIŁKA RĘCZNA adidas Finale Sportivo szt. 62,00 zł

adidas Magnetic Grip – rozmiar 0, 1, 2, 3 szt. 79,00 zł Nike T90 Swift szt. 49,00 zł

adidas Magnetic MS – rozmiar 0, 1, 2, 3 szt. 56,62 zł adidas Fevernova Sala 75 - halowa szt. 76,00 zł

Select Super Five IHF Approv. – rozm. 2, 3 szt. 149,00 zł VCIF 0370 - halowa szt. 62,00 zł

Selox RH 200, 204 – rozmiar 0, 1, 2 szt. 24,91 zł Olimp Futsal - halowa szt. 45,00 zł

Selox CH 202 – rozmiar 1, 2, 3 szt. 47,90 zł Olimp Pro – halowa, filcowa szt. 42,00 zł

Barnet – rozmiar 0, 1, 2, 3 szt. 39,00 zł adidas Tango Indoor Training, filcowa szt. 89,00 zł



JAK DO NAS TRAFIĆ?

Centrum piłkarskie baler.pl mieści się w budynku CeKiRON (I piętro) położonym na odnodze ul. Wejherowskiej za 
zajezdnią tramwajową przy ul. Legnickiej (z ul. Legnickiej należy skręcić w kierunku hali Orbita, następnie pierwsza 
odnoga w lewo).

Centrum piłkarskie baler.pl - ul. Wejherowska 28, Wrocław
tel. (071) 354 80 02, 354 80 04, fax 354 80 08, e-mail: sklep@baler.pl

Godz. otwarcia: poniedziałek – piątek, 8:00 – 18:00, sobota, 10:00 – 13:00.

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA WYSYŁKOWE!

SPROWADZIMY KAŻDY SPRZĘT SPORTOWY NA ZAMÓWIENIE

ZAPRASZAMY!

BALER.PL W INTERNECIE
Największy w Polsce internetowy sklep sportowy!

– www.baler.pl – piłki i akcesoria do wszystkich dyscyplin sportu
– www.fut.baler.pl – sklep piłkarski: buty, odzież, akcesoria
– www.ksiegarnia.baler.pl – książki dla trenera i dla zawodnika

a także:
– www.swim.baler.pl – sklep pływacki


