


      

Piłki / BALLS

100 League

102 Soldar

105 Quattro

106 Phyton

107 Pelle

108 Madra

109 Thunder

110 Luca

111 Futsal Extraclass

112 Futsal League

113 Futsal Ego

TorBy / BAGS
116 Flavio junior, Flavio senior

117 Flavio mini

118 Medical, Manager, Campus

119 Luna, Spectra

 AkcesoriA / ACCESorIES

122 Solo, Cortez - skarpetki

123 opaska kapitana, ręcznik

124 Zona - kamizelka oznacznikowa

125 Ventro - rękawiczki, Polartech - czapka

126 Pampa - torba na piłki

127 Corrida, Force, Loceren - ochraniacze

INDEX

LIFESTyLE / LIFESTyLE

130 Massive - t-shirt

131 Sonic - polo, Lake - spodenki

132 Uno, Dos, Tres - odzież termoaktywna

sPrzęT Treningowy
/ TrAINING EQUIPMENT

136 Drabinka koordynacyjna,

zestaw płotków treningowych

137 Tyczka slalomowa na sprężynie,

Tyczka slalomowa sztywna

138 Indoor kit, Ground kit

139 Pachołek z dziurkami, Baza mocująca

140 Talerz koordynacyjny, Zestaw znacz-

ników gumowych, Drabinka koordyna-

cyjna 3D,  Pachołek z dziurkami

141 Bidon, koszyk na bidony, zestaw trenin-

gowy (10 poprzeczek, 20 kapturków)

142 Tyczka łukowa wbijana, Płotki

143 rama z siatką do odbijania piłki,

zestaw flag narożnikowych

144 Zestaw siatek bramkowych, Mur

145 Tablica trenerska, Tablica magnetyczna

146 zestaw treningowy 20 pachołków,  

Płotek z regulowaną poprzeczką, 

koMPLeTy PiłkArskie 
/ FooTBALL kiTs

8 Figaro - komplet

10 Picardo - komplet

12 Topaz - komplet

16 Benites - komplet

18 Lascala - koszulka

20 Puerto - koszulka

22 Carnival - koszulka

24 El vital - koszulka

26 Corto - spodenki 

28 Benites - spodenki

29 Vini - opinacze

30 Figaro - getry

32 Puerto - getry

33 Libra - getry

BrAMkArz / goALkeePer

36 Bravo short - spodenki

38 Bravo long - spodnie długie

40 Diabolic - bluza bramkarska

42 Plata - kombinezon bramkarski

44 Borneo gk - komplet bramkarski

rękAwice / GLoVES
48 Power

49 Premium

50 Targa Pro

51 Volante, Caracaz

52 Vuelta

53 Sempre

sęDziowskie / rEFErEE

56 Gemini - koszulka, spodenki

58 Salvadore women - koszulka, spodenki

DrESy / TrAcksUiT

62 Urbanic - dres

64 Toreno - dres

66 Falco - dres

68 Fortaleza - dres

70 Fortaleza mid - bluza

72 Delta mid - dres

74 Ganador - bluza

76 Fortaleza - spodnie

78 Ganador, Ganadores - spodnie

80 Delta, Malta - spodnie

82 Supra - bluza

84 Santana - bluza

kUrTki / JAckeTs

88 Promo

90 Valeroza rain

92 Turaleza

94 Caliente

96 Corrado

MICro TECH - Zastosowanie technologii szybkiego trans-
portu pary wodnej i potu na zewnętrzną stronę odzieży, 
dające wysoki komfort użytkowania.

Porowata sktruktura 
poprawiająca tor lotu piłki.

Technologia polegająca na 
łączeniu paneli piłki poprzez 
zgrzewanie zamiast tradycyj-

nego szycia.

gwarancja idealnej sferyczności 
piłki oraz jednolity rozkład 

naprężenia.

oficjalny rozmiar piłki nożnej.

AcTiVe inTerweAVe - szczególny rodzaj splotu dzia-
niny gwarantujący optymalną wentylację i właściwości 
hydrofilne.

soFT FiBre - specjalne włókno dające wrażenie szczegól-
nie przyjemnego w dotyku materiału Ventilation chanels 
połączenie właściwości hydrofilnych włókien absorbujących 
pot z powierzchni skóry z włóknami transmisyjnymi, 
potęgujące efekt wypierania wilgoci.

AQUA sToP - Technologia zabezpieczająca przed prze-
makaniem a jednocześnie pozwalająca na odprowadzanie 
potu na zewnątrz. impregnacja warstwowa tkaniny, która 
nie zostaje pozbawiona właściwego przepływu powietrza.

AcTiV Dry - specjalistyczna technologia ułatwiająca 
transport potu na zewnątrz oraz szybki proces schnięcia 
materiału.

PrEMIUM ZINA - Produkty najwyższej jakości z zastoso-
wanymi najnowocześniejszymi technologiami.

Finger ProTecT - konstrukcja rękawicy zabezpieczająca 
palce przed urazami.

Air zinA sTrecH - Miękkie i delikatne włókna, dosko-
nale dopasowujące się do budowy ciała posiadające 
podwyższone właściwości oddychające dzięki czemu wilgoć 
jest odprowadzana błyskawicznie na zewnątrz dzianiny.

ABs control - Użycie miękkiego silikonu zabezpiecza przed 
niekontrolowanym ślizgom piłki

PPs PoLiProPyLen soFT - specjalne włókna ułatwiające 
oddychanie, niezwykle miękkie o właściwościach antygrzy-
bicznych.

VenTiLATion cHAneLs - Połączenie właściwości hydrofil-
nych   włókien   absorbujących    pot  z  powierzchni  skóry 
z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi efekt wypierania 
wilgoci.

A00000
rękaw krótki/short sleeve

A00000
rękaw długi/long sleeve

Ekspander

Uszlachetnianie odzieży - nadruki147
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piłkarskie
komplety

football kits
6



FIGAro
komplet piłkarski

100% poliester
rękaw: krótki/długi

Football set
100% polyester

sleeves: short/long

149,00 zł
159,00 zł

XS

S

M

L

XL

XXL

roZMIAr
SIZE

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

w skład zestawu wchodzą koszulka i spo-
denki meczowe, wykonane z Micro TecH . 
Połączenie właściwości hydrofilnych włókien 

absorbujących pot z powierzchni skóry 
z włóknami transmisyjnymi potęguje efekt wy-

pierania wilgoci. system odprowadzania 
potu z powierzchni skóry na całą zewnętrzną 
powierzchnię odzieży umożliwia strumieniowi 

powietrza efektywne odparowanie wilgoci. 
spodenki wykonane są z poliestru, w ich wnętrzu  

znajduje się przewiewny wkład z siateczki.

The set includes a match shirt and shorts. The 
shirts are made of Micro TecH. 

Micro Tech’s is highly breathable due to its hy-
drophilic fibres helping to absorb sweat from the 

skin’s surface. This is enhanced by the “transmit-
ting” fibres by pushing the moisture to the ex-

ternal surface. with the sweat being channeled 
from the internal to the external surface, you 

will benefit from remaining dryer for longer. The 
shorts are made of polyester and have a mesh 

lining for breathability. 

A00001
A00012

A00002
A00013

A00003
A00014

A00004
A00015

A00005
A00016

A00006
A00017

A00007
A00018

A00008
A00019

A00009
A00020

A00010
A00021

A00011
A00022

FIGAro

dł. rękaw/Ls dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss  kr. rękaw/ss

9www.zina.pl8 www.zina.pl



PICArDoPICArDo
wygLąD
View

picardo

w skład zestawu wchodzą koszulka i spodenki 
meczowe wykonane z PoLiesTer AcTiVe weAVe.
Dzianina wyprodukowana z mieszanki sztucznych 
mikrowłókien jest miękka w chwycie, a jej nadzwycza-
jne właściwości użytkowe wynikają z połączenia cech 
włókien hydrofilnych, absorbujących pot z powierzchni 
skóry z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi efekt 
wypierania  wilgoci.   system   odprowadzania   potu 
z powierzchni skóry na całą zewnętrzną powierzchnię 
odzieży umożliwia strumieniowi powietrza efektywne 
odparowanie wilgoci. spodenki wykonane są z poli-
estru, a w ich wnętrzu znajduje się przewiewny wkład 
z siateczki.

The set includes a match shirt and shorts. Made of 
PoLyesTer AcTiVe weAVe. 
The knitted material is made of a combination of ar-
tificial microfibers creating a soft to touch garment. its 
unique properties result from bringing together differ-
ent types of fiber qualities. The combination of hydro-
philic fibers that absorb sweat from the skin surface 
with the transmitting fibers, strengthens the effect of 
pushing the moisture out. Due to the system of chan-
neling sweat from the skin to the whole outer surface 
of the clothing, the air stream may enhance dryness. 
The shorts are made of polyester and have a mesh 
lining for breathability.

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

komplet piłkarski
100% poliester

rękaw: krótki

Football set
100% polyester

sleeves: short

109,00 zł

A00023 A00024 A00025 A00026 A00027 A00028 A00029

koLory
CoLoUrS

 kr. rękaw/ss

11www.zina.pl10



komplet piłkarski 
w skład zestawu wchodzą koszulka i spodenki meczowe
wykonane z PoLiesTer AcTiVe weAVe + VenTiLATion cHAn-
neLs. Dzianina wyprodukowana z mieszanki sztucznych mikrowłókien 
jest miękka w chwycie, a jej nadzwyczajne właściwości użytkowe 
wynikają z połączenia cech włókien hydrofilnych, absorbujących pot 
z powierzchni skóry z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi efekt 
wypierania wilgoci. system odprowadzania potu z powierzchni  
skóry na całą zewnętrzną powierzchnię odzieży umożliwia 
strumieniowi powietrza efektywne odparowanie wilgoci. zastoso-
wanie technologii VENTILATIoN CHANELS jeszcze skuteczniej 
wentyluje ciało. spodenki wykonane są z poliestru, a w ich wnętrzu 
znajduje się przewiewny wkład z siateczki.

Football kit
The set includes a match shirt and shorts. Made of PoLyesTer Ac-
TiVe weAVe + VenTiALTion cHAnneLs. The knitted material is 
made of a combination of artificial microfibers creating a soft to 
touch garment. its unique properties result from bringing together 
different types of fiber qualities. The combination of hydrophilic 
fibers that absorb sweat from the skin surface with the transmitting 
fibers, strengthens the effect of pushing the moisture out. Due to the 
system of channeling sweat from the skin to the whole outer surface 
of the clothing, the air stream may enhance dryness. VenTiLATion 
cHAnneLs technology lets air in to those areas of the body which 
are subject to the most intense overheating. The shorts are made 
of polyester and have a mesh lining for breathability.

ToPAZ  

1312 www.zina.plwww.zina.plwww.zina.pl



ToPAZ

topaz

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

ToPAZ
komplet piłkarski

100% poliester
rękaw: krótki

Football set
100% polyester

sleeves: short

159,00 zł

A00030 A00031 A00032 A00033 kr. rękaw/ss

15www.zina.pl14



S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

BENITESBENITES

benites

NEW

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

w   skład   kompletu   wchodzą   koszulka  i  spodenki  me-
czowe. koszulka wykonana jest ze specjalengo poliestru, 
gwarantującego wysoki stopień przepływu powietrza. Dzięki 
temu nadmiar wilgoci zostaje odprowadzany na zewnątrz. 
spodenki wykonane są z poliestru, a w ich wnętrzu znajduje 
się przewiewny wkład z siateczki.

The set includes a match shirt and shorts. The T-shirt is made 
of a special polyester material that guarantees excellent 
air circulation. As a result of this, the surplus of moisture is 
transmitted outside of the garment. The shorts are made of 
polyester and have a mesh lining for breathability.

komplet piłkarski
100% poliester

rękaw: krótki/długi

Football set
100% polyester

sleeves: short/long

89,00 zł
99,00 zł

A00034
A00042

A00035
A00043

A00036
A00044

A00037
A00045

A00038
A00046

A00039
A00047

A00040
A00048

A00041
A00049

122

128

134

roZMIAry 
Dziecięce
kiDs sizes

140

d.r. /Ls

 k.r. /ss

17www.zina.pl16



wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

LASCALALASCALA

lascala

koszulka meczowa wykonana z PoLi-
esTer AcTiVe weAVe. Dzianina wy-
produkowana z mieszanki sztucznych 
mikrowłókien   jest   miękka   w   chwycie, 
a jej nadzwyczajne właściwości użytkowe 
wynikają z połączenia cech włókien hy-
drofilnych, absorbujących pot z powier-
zchni skóry z włóknami transmisyjnymi, 
potęgującymi efekt wypierania wilgoci. 
System odprowadzania potu z powierzch-
ni skóry na całą zewnętrzną powierzchnię 
odzieży umożliwia strumieniowi powi-
etrza efektywne odparowanie wilgoci.

Match T-shirt made of PoLyesTer AcTiVe 
weAVe. The knitted material made of a 
combination of artificial microfibers is soft 
to the touch. its unique properties result 
from bringing together different types 
of fiber qualities. The combination of hy-
drophilic properties of fibers which ab-
sorb sweat from the skin surface with the 
transmitting fibers strengthens the effect 
of pushing the moisture out. Thanks to the 
system of channeling sweat from the skin 
to the whole outer surface of the clothing, 
the air stream may effectively vaporize 
dampness.

koszulka piłkarska
100% poliester

rękaw: krótki/długi

Football t-shirt
100% polyester

sleeves: short/long

129,00 zł
139,00 zł

A00226
A00232

A00225
A00231

A00227
A00233

A00228
A00234

A00229
A00235

A00230
A00236dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss

19www.zina.pl18



wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

PUErToPUErTo
koszulka piłkarska

100% poliester
rękaw: krótki/długi

Football t-shirt
100% polyester

sleeves: short/long

59,00 zł
69,00 zł

puerto

NEW

koszulka meczowa wykonana z PoLiesTer AcTiVe weAVe.
Dzianina wyprodukowana z mieszanki sztucznych 
mikrowłókien jest miękka w chwycie, a jej nadzwyczajne 
właściwości użytkowe wynikają z połączenia cech włókien 
hydrofilnych,   absorbujących   pot   z   powierzchni     skóry 
z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi efekt wypierania 
wilgoci. system odprowadzania potu z powierzchni skóry na 
całą zewnętrzną powierzchnię odzieży umożliwia strumien-
iowi powietrza efektywne odparowanie wilgoci.

Match T-shirt made of PoLyesTer AcTiVe weAVe. The knit-
ted material made of a combination of artificial microfibers 
is soft to the touch. its unique properties result from bringing 
together different types of fiber qualities. The combination 
of hydrophilic properties of fibers which absorb sweat from 
the skin surface with the transmitting fibers strengthens the 
effect of pushing the moisture out. Thanks to the system of 
channeling sweat from the skin to the whole outer surface of 
the clothing, the air stream may effectively vaporize damp-
ness.

A00055
A00059

A00056
A00060

A00057
A00061

A00058
A00062dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss

21www.zina.pl20



wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

CArNIVALCArNIVAL NEW

koszulka meczowa wykonana z PoLiesTer Ac-
TiVe weAVe. Dzianina wyprodukowana  z mie-
szanki sztucznych mikrowłókien jest miękka 
w chwycie, a jej nadzwyczajne właściwości 
użytkowe wynikają z połączenia cech włókien 
hydrofilnych, absorbujących pot z powierzchni 
skóry z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi 
efekt wypierania wilgoci. system odprow-
adzania potu z powierzchni skóry na całą 
zewnętrzną powierzchnię odzieży umożliwia 
strumieniowi powietrza efektywne odpar-
owanie wilgoci.

Match T-shirt made of PoLyesTer AcTiVe 
weAVe. The knitted material made of a com-
bination of artificial microfibers is soft to the 
touch. its unique properties result from bringing 
together different types of fiber qualities. The 
combination of hydrophilic properties of fibers 
which absorb sweat from the skin surface with 
the transmitting fibers strengthens the effect of 
pushing the moisture out. Thanks to the system 
of channeling sweat from the skin to the whole 
outer surface of the clothing, the air stream 
may effectively vaporize dampness.

carnival

A00063
A00067

A00064
A00068

A00065
A00069

A00066
A00070

koszulka piłkarska
100% poliester

rękaw: krótki/długi

Football t-shirt
100% polyester

sleeves: short/long

59,00 zł
69,00 zł

dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss
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wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

EL VITALEL VITAL

el vital

NEW

koszulka meczowa wykonana z PoLiesTer soFTFiBre. zas-
tosowanie   wielowłókienkowej   przędzy   powoduje  pole-
pszenie  właściwości   absorbowania  wody,  a   ich   odpo-
wiedni splot  gwarantuje szybkie transportowanie wilgoci 
na zewnątrz. Dodatkowy komfort użytkowania wyrobu daje 
niezwykła miękkość zastosowanego materiału.

Match shirt made of PoLyesTer soFTFiBre. The use of 
multi-fiber yarn results in an enhanced water absorption ca-
pacity, and this particular weave allows fast transportation 
of moisture to the outside of the fabric. The unique softness 
of the material adds to the comfort of wearing the shirt.

A00071
A00076

A00072
A00077

A00073
A00078

A00074 A00075
A00079 A00080

koszulka piłkarska
100% poliester

rękaw: krótki/długi

Football t-shirt
100% polyester

sleeves: short/long

109,00 zł
119,00 zł

dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss

25www.zina.pl24



wygLąD
View

Spodenki
100% poliester

Shorts
100% polyester

49, 00 zł

koLory
CoLoUrS

NEW

corto

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

CorTo

A00081 A00082 A00083 A00084 A00085

CorTo

2726 www.zina.plwww.zina.pl



wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

opinacze
92% poliamid

 8% elastan

Elastic shorts
92% poliamid

8% elastan

59,00 zł

wygLąD
View

BENITES

koLory
CoLoUrS

A00086 A00087 A00088 A00089 A00090 A00091 A00092 A00093 A00094

Spodenki
100% poliester

Shorts
100% polyester

44,00 zł

VINIBENITES

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

122

128

134

roZMIAry 
Dziecięce
kiDs sizes

140

S

M

L

XL

roZMIAr
SIZE

29www.zina.pl28 www.zina.pl



figaro

getry    piłkarskie   wykonane   z   polipropylenu,   nylonu   i   eA-sPAnDeX.    Materiał    
z domieszkami elastycznych włókien, zapewnia wyjątkową miękkość i lekkość produktu. 
Użyty polipropylen gwarantuje doskonałą przepuszczalność powietrza, pochłania pot 
oraz odprowadza go do warstwy wierzchniej. Dzięki temu nawet przy największym 
wysiłku zamiast nieprzyjemnego uczucia wilgoci przepoconej odzieży, odczuwamy je-
dynie przyjemny dotyk  suchej getry.

Football socks made of polypropylene, nylon and eA-sPAnDeX. Due to the addition of 
elastic fabric the product is unusually soft and light. Polypropylene guarantees excellent 
air permeability, sweat absorption and then transmits it to the outer surface of the gar-
ment. As a direct result, even during intensive workouts, instead of the unpleasant sensa-
tion of sweaty clothes, you will feel the pleasant touch of a dry sock on your skin.

FIGAro

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

FIGAroNEW

A00095 A00096 A00097 A00098 A00099 A00100 A00101 A00102 A00103 A00104 A00105 A00106 A00107 A00108

Skarpetogetry
78% poliester 
14% ny/pa

8% ea-spandex

Football socks
78% polyester 

14% ny/pa
8% ea-spandex

22,00 zł

roZMIAr/SIZE

junior: 36 - 39
senior: 40 - 46

roZMIAr/SIZE

3130 www.zina.pl



wygLąD
View

PUErTo

koLory
CoLoUrS

NEW

www.zina.pl

Skarpetogetry
78% poliester 
14% ny/pa

8% ea-spandex

Football socks
78% polyester 

14% ny/pa
8% ea-spandex

24,00 zł

junior: 36 - 39
senior: 40 - 46

roZMIAr/SIZE

A00109 A00110 A00111 A00112 A00113 A00114 A00115 A00116 A00117 A00118

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

LIBrA

mini: 31-35
junior: 36 - 39
senior: 40 - 46

roZMIAr/SIZE

Skarpetogetry
78% poliester 
14% ny/pa

8% ea-spandex

Football socks
78% polyester 

14% ny/pa
8% ea-spandex

21,00 zł

NEW

A00119 A00120 A00121 A00122 A00123 A0124 A00125 A00126 A00127 A00128 A00129

33www.zina.pl32



goalkeeper
bramkarz

34



bravo short

A00130

Spodenki 
bramkarskie

100% poliester

Goalkeeper’s shorts
100% polyester

79,00 zł

XS

S

M

L

XL

XXL

BrAVo
SHorT

roZMIAr
SIZE

wygLąD
View

A00130

spodenki wykonane są z super trwałego i wzmacnianego 
rodzaju   poliestru,  który   zapobiega    mechaceniu   się 
i efektowi ,,pillingu”. zastosowanie pianek neoprenowych 
zabezpiecza przed otarciami naskórka.

The shorts are made of super-durable and toughened 
polyester fibre, which prevents the material from bob-
bling. neoprene foam protects the skin from being chafed.
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bravo long

A00131

Spodnie bramkarskie
100% poliester

Goalkeeper’s pants
100% polyester

109,00 zł

XS

S

M

L

XL

XXL

BrAVo
LoNG

roZMIAr
SIZE

wygLąD
View

spodnie wykonane są z super trwałego i wzmacnianego 
rodzaju   poliestru,  który   zapobiega   mechaceniu   się 
i efektowi ,,pillingu”. zastosowanie pianek neopre-
nowych zabezpiecza przed otarciami naskórka.

The shorts are made of super-durable and toughened 
polyester fibre, which prevents the material from bob-
bling. neoprene foam protects the skin from being 
chafed.

A00131
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diabolic

XS

S

M

L

XL

XXL

DIABoLIC

roZMIAr
SIZE

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

Bluza bramkarska
100% poliester

Goalkeeper’s jersey
100% polyester

149,00 zł

Bluza wykonana jest z poliestru MICro TECH, co gwaran-
tuje odzieży wysoki stopień ,,oddychalności” i transportu 
wilgoci na zewnątrz wyrobu. Dodatkowo system ABs con-
trol w postaci silikonowych partii na zewnątrz bluzy zapo-
biega poślizgom chwytanej piłki.

The sweatshirt is made of Micro TecH polyester, which 
guarantees high breathability and a top-rate transporta-
tion of moisture to the outer surface. Additionally, the ABs 
control system in the form of silicone parts on the surface 
of the shirt prevents the ball from sliding while caught.

A00132 A00133 A00134 A00135
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plata

PLATA

XS S M L XL XXLroZMIAr
SIZE

wygLąD
View

A00258

kombinezon bramkarski
100% poliester

goalkeeper’s uniform
100% polyester

219,00 zł

NEW

Profesjonalny, jednoczęściowy uniform bramkarski. 
zastosowanie materiału PoLiesTer seMiFUncTionAL 
powoduje polepszenie jakości jaką gwarantuje miękki 
i elastyczny rodzaj użytej dzianiny ze wzmocnieniem 
i stabilizacją (zapobieganie wypychaniu). strój ma 
odpowiednio zwężane u dołu nogawki. 

Professional one-piece goalkeeper’s uniform. The use of 
PoLyesTer seMiFUncTionAL enhances the quality of 
the knitted fabric, stabilized and reinforced to prevent 
the material from bagging. The trousers have fitted ta-
pered legs.

A00258
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komplet bramkarski składa się z bluzy oraz spodenek.  Bluza wykonana jest z poliestru Micro 
TecH, co gwarantuje odzieży wysoki stopień ,,oddychalności” i transportu wilgoci na zewnątrz. 
Dodatkowo system ABs control w postaci silikonowych partii na zewnątrz bluzy zapobiega 
poślizgom. spodnie wykonane z supertrwałego, wzmacnianego rodzaju poliestru, który zapo-
biega mechaceniu się i efektowi ,,pillingu”. zastosowanie pianek neoprenowych zabezpiecza 
przed otarciami naskórka.

The set includes a sweatshirt and match shorts.  The sweatshirt is made of Micro TecH polyes-
ter, which guarantees high breathability and a top-rate transportation of moisture to the outer 
surface. Additionally, the ABs control system in the form of silicone parts on the surface of the 
shirt prevents the ball from sliding while caught. The shorts are made of super-durable and 
toughened polyester fibre, which prevents the material from bobbling. neoprene foam protects 
the skin from being chafed.

NEW

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

borneo gk

Borneo gk

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

A00136 A00137 A00138

komplet bramkarski
100% poliester

goalkeeper’s uniform
100% polyester

149,00 zł

Borneo gk
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gloves
rękawice
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najwyższej klasy rękawice bramkarskie. nowa, supermiękka pianka lateksowa sUPergriP 
zwiększa pewność chwytu, szczególnie gdy piłka jest mokra. innowacyjny krój zapewnia 
odpowiednią wentylację dłoni. specjalna konstrukcja rękawicy z systemem Finger ProTecT 
optymalnie zabezpiecza palce. 

Top quality goalkeeper gloves. sUPergriP – the new super-soft latex foam – enhances the 
grip especially when the ball is wet. An innovative cut guarantees a proper ventilation to the 
hands. The glove also includes the Finger ProTecT system that provides the optimum pro-
tection for the fingers.

Power
A00139

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper
gloves

269,00 zł

PrEMIUM

Anatomiczne ukształtowanie oraz rozszerzenie pal-
ców zostało polepszone dzięki zastosowaniu lateksu 
wokół kciuka. kształt rękawic oraz oddalenie palców 
od siebie zapewnia Ergonomic Finger Bulb System, 
który tym samym narzuca naturalne ułożenie dłoni 
podczas chwytu. zawinięcie lateksowej pianki wokół 
kciuka polepsza pewność chwytu piłki. odpowiedni 
krój, w połączeniu z siateczką poliestrową między 

palcami zapewnia odpowiednią wentylację dłoni. Lateks rękawicy przylegający 
do wewnętrznej części dłoni jest pozbawiony wyściółki, a tym samym idealnie 
,,skleja” dłoń bramkarza z rękawicą. szeroka opaska wokół nadgarstka zapo-
biega przesuwaniu się rękawicy.

Ergonomic Finger Bulb System gives the glove its proper shape and spacing 
of fingers, and ensures a natural hand position while catching a ball. The latex 
foam around the thumb strengthens the grip while maintaining the structure. The 
cut, together with the polyester mesh between the fingers, guarantees the ap-
propriate ventilation of the hand. The latex in the glove molds naturally to the 
users palm. An additional wrist strap provides extra support to keep the gloves 
in place.

A00140

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper

gloves

199,00 zł

roZMIAr
SIZE

7       8       9      10      11

roZMIAr
SIZE

7       8       9      10      11
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CArACAZVoLANTE

TArGA 
Pro

najwyższej klasy rękawice bramkarskie. 
nowa, supermiękka pianka lateksowa 
sUPergriP zwiększa pewność chwytu, 
szczególnie    gdy     piłka      jest     mokra. 
innowacyjny krój zapewnia odpowiednią 
wentylację dłoni.

Top-class goalkeeper’s gloves. sUPergriP 
– the new super-soft latex foam – en-
hances the strength of the grip, especially 
when handling a wet ball. An innovative 
glove cut ensures adequate ventilation to 
the hand.

najwyższej klasy rękawice bramkarskie. nowa, supermiękka pianka lateksowa 
sUPergriP zwiększa pewność chwytu, szczególnie gdy piłka jest mokra. inno-
wacyjny krój zapewnia odpowiednią wentylację dłoni. Dodatkowo rękawica 
VoLAnTe posiada zszywane od środka palce optymalizujące czucie piłki.

Top-class goalkeeper’s gloves. sUPergriP – the new super-soft latex foam – en-
hances the strength of the grip, especially when handling a wet ball. An innova-
tive glove cut ensures adequate ventilation to the hand.

www.zina.pl

A00142

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper

gloves

149,00zł

A00143

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper

gloves

149,00 zł
A00141

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper
gloves

189,00 zł

roZMIAr
SIZE

7       8       9      10      11

roZMIAr
SIZE

roZMIAr
SIZE

7 7 

9 9 

8 8 

10 10 

11 11 
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VUELTA

www.zina.pl

SEMPrE

rękawica treningowa mająca zastosowanie 
szczególnie wśród młodych adeptów sztuki 
bramkarskiej. wysokiej jakości pianka lateks-
owa pozwala na poprawny chwyt w każdych 
warunkach pogodowych.

This is a popular training goalkeeper’s gloves, 
especially with youth football players. The 
high-quality latex foam ensures sufficient grip 
in all weather conditions. 

Ergonomic Finger Bulb System gives 
the glove its proper shape and spac-
ing of fingers, and ensures a natural 
hand position while catching a ball. 
The latex foam around the thumb 
strengthens the grip while maintain-
ing the structure. The cut, together 
with the polyester mesh between the 
fingers, guarantees the appropriate 
ventilation of the hand. The latex in 
the glove molds naturally to the us-
ers palm. An additional wrist strap 
provides extra support to keep the 
gloves in place.

wysokiej jakości rękawica trenin-
gowa. Anatomiczne ukształtowanie 
oraz rozszerzenie palców zostało 
polepszone dzięki zastosowaniu 
lateksu wokół kciuka. Anatomiczne 
ukształtowanie rękawicy oraz odda-
lenie palców od  siebie     zapewnia
Ergonomic Finger Bulb System, 
który tym samym narzuca naturalne 
ułożenie dłoni podczas chwytu. 
zawinięcie lateksowej  pianki  wokół
kciuka polepsza pewność chwytu piłki. odpowiedni krój w połączeniu z siateczką poliestrową między palcami zapewnia odpowiednią wentylację dłoni. 
Lateks rękawicy przylegający do wewnętrznej części dłoni jest pozbawiony wyściółki , a tym samym idealnie ,,skleja” dłoń bramkarza z rękawicą.
szeroka opaska wokół nadgarstka zapobiega przesuwaniu się rękawicy.

A00145

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper
gloves

89,00 zł

A00144

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper

gloves

129,00 zł

roZMIAr
SIZE

7       8       9      10      11

roZMIAr
SIZE

4 

6 

5 

7 

8 
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sędziowskie
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gemini

GEMINI

roZMIAr
SIZE

koszulka sędziowska
100% poliester

rękaw: krótki/długi
referee uniform
100% polyester

sleeves: short/long

149,00 zł
159,00 zł

Spodenki 
sędziowskie

100% poliester
referee shorts

100%  polyester

79,00 zł

XS

S

M

L

XL

XXL

koszulka  wykonana   jest   z   PoLiesTer   AcTiVe   weAVe 
+   VenTLATion    cHAneLs.    Dzianina    wyprodukowana 
z mieszanki sztucznych mikrowłókien jest miękka w chwycie, 
a   jej    nadzwyczajne    właściwości   użytkowe    wynikają 
z połączenia cech włókien hydrofilnych, absorbujących   pot 
z powierzchni skóry z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi 
efekt wypierania wilgoci. system odprowadzania potu 
z powierzchni  skóry na całą zewnętrzną powierzchnię 
odzieży umożliwia strumieniowi powietrza efektywne odp-
arowanie wilgoci. zastosowanie technologii VenTLATion 
CHANELS w postaci paneli na plecach i po bokach koszulki 
skutecznie poprawia przewiewność wyrobu.

T-shirt made of PoLyesTer AcTiVe weAVe + VenTiAL-
Tion cAHnneLs technology, in the form of special panels 
on the back and sides of the lightweight T-shirt maximizing 
ventilation.. The knitted material made of a combination of 
artificial microfibers is soft to the touch. its unique proper-
ties result from bringing together different types of fiber 
qualities. The combination of hydrophilic properties of fibers 
which absorb sweat from the skin surface with the transmit-
ting fibers strengthens the effect of pushing the moisture out. 
Thanks to the system of channeling sweat from the skin to 
the whole outer surface of the clothing, the air stream may 
effectively vaporize dampness. VenTiLATion cHAnneLs 
technology, in the form of special panels on the back and 
the sides of the T-shirt, enhances lightness and ventilation of 
the product.

GEMININEW

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

A00146
A00150

A00147
A00151

A00148
A00152

A00149 A00223 A00224
A00153dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss
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salvadore woman

koszulka wykonana jest z PoLiesTer AcTiVe weAVe + VenTLATion 
cHAneLs. Dzianina wyprodukowana z mieszanki sztucznych mikrowłókien 
jest miękka w chwycie, a jej nadzwyczajne  właściwości  użytkowe   wynikają 
z połączenia cech włókien hydrofilnych, absorbujących pot z powierzchni 
skóry z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi efekt wypierania wilgoci. 
system odprowadzania potu z powierzchni  skóry na całą zewnętrzną 
powierzchnię odzieży umożliwia strumieniowi powietrza efektywne odpar-
owanie wilgoci. zastosowanie technologii VenTLATion cHAneLs w postaci 
paneli na plecach i po bokach koszulki skutecznie poprawia przewiewność 
wyrobu.

T-shirt made of PoLyesTer AcTiVe weAVe + VenTiALTion cAHnneLs 
technology, in the form of special panels on the back and sides of the light-
weight T-shirt maximizing ventilation.. The knitted material made of a combi-
nation of artificial microfibers is soft to the touch. its unique properties result 
from bringing together different types of fiber qualities. The combination 
of hydrophilic properties of fibers which absorb sweat from the skin surface 
with the transmitting fibers strengthens the effect of pushing the moisture out. 
Thanks to the system of channeling sweat from the skin to the whole outer 
surface of the clothing, the air stream may effectively vaporize dampness. 
VenTiLATion cHAnneLs technology, in the form of special panels on the 
back and the sides of the T-shirt, enhances lightness and ventilation of the 
product.

www.zina.pl

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

NEW SALVADorE
woMAn

A00155
A00158

A00156
A00159

A00157 A00154
A00160dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss

SALVADorE
woMAn

roZMIAr
SIZE

koszulka sędziowska
100% poliester

rękaw: krótki/długi

referee uniform
100% polyester

sleeves: short/long

149,00 zł
159,00 zł

Spodenki 
sędziowskie

100% poliester

referee shorts
100%  polyester

79,00 zł

XS

S

M

L

XL

XXL
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