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LEAGUE
wysokiej klasy
piłka meczowa

Top-quality 
match ball

289,00 zł

5

roZMIAr
SIZE

Profesjonalna piłka meczowa FiFA Approved, utrzymująca  opty-
malnie    właściwy    tor   lotu.    Poczucie   “miękkiości”   przy  ude-
rzeniu i szybkość lotu pozwala na idealną kontrolę nad piłką. 
reprezentuje  ona wysoki  stopień  okrągłość  i  stabilności  wymia-
rowej z doskonałą odpornością na ścieranie.  Laminacja  piłki 
jest wykonana z najwyższej jakości japońskich włókien. Micro 
FiBer PU - materiału syntetycznego zapewniającego doskonałą 
wydajność i trwałość w połączeniu wielu warstw. Ukośnie i wstępnie 
rozciągnięta, wzmocniona siatka stanowi ,,rusztowanie” dające 
podstawę do równomiernego rozłożenia podszewki i większej 
stabilności oraz trwałości. Piłka nie traci nic na swojej sprężystości i 
elastyczności materiału również w czasie zimowych warunków po-
godowych. Posiada 32 panelową budowę dla zachowania opty-
malnej krągłości kształtu. wysoka dokładność i wydajność  spraw-
dzona na trawiastych i sztucznych nawierzchniach. Piłka ta została 
uszyta ręcznie. silikonowy impregnat trwale i szczelnie zabez-
piecza poliestrowe szwy połączeń paneli. To znacznie zmniejsza 
opór, co z kolei poprawia prędkość i wpływa na odległość lotu. re-
wolucyjny system MXLoc2 zaworu piłki zapewnia wybitne cechy 
użytkowe podczas gry oraz pozwala na niemal 2-krotnie dłuższe 
zatrzymywanie powietrza niż inne piłki meczowe. 

Professional Quality Match Ball- FiFA Approved. Top performance match ball, designed for optimum 
bounce and trajectory properties, feels “soft” on the foot, is fast in fl ight, permits superb handling and
fi nest ball control. embodies a high degree of roundness and dimensional stability with an excellent abra-
sion resistance and is water resistant. High Performance Japanese synthetic Fibers Tough Japanese Micro 
Fiber PU synthetic Material gives excellent performance and durability combined with a multi layered 
diagonally pre-stretched reinforced network; known as 4 way advance balance lining system for greater 
stability, durability and performance in cold weather with added compression and softer heading. High 
Accuracy and exciting performance over many matches on natural and artifi cial surfaces. Hand stitched 
by ADULTs. The stitching: vital to ball performance, the best-quality waxed and twisted polyester threads 
are used to give permanently tight seams. it dramatically reduces the drag, which in turn increases speed 
and distance. MXLoc2 Air retention system provides 2 times the air retention  than other match balls.

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

A00241 A00242
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soLDAr swiss

Piłka wykonana w najnowocześniejszej technologii 
THerMo BoUnDeD.

sTAnDArDowA PiłkA 32-PAneLowA

Piłka szyta tradycyjną metodą.

struktura ręcznie szytych piłek nożnych firmy zina. nasze 
ręcznie szyte piłki posiadają dłuższą trwałość lepszą 
odbijalność i sprężystość dzięki specjalnie sworzonej 

kompozytowej skórze i wzmacniającemu ją materiałowi.

The  structure of our hand-sewn soccer ball has bet-
ter durability and bounce and softer feel, thanks to the 

specially constructed composite leather and backing 
materials.

THErMoBoNDED 
TECHNoLoGy

www.zina.pl

Profesjonalna piłka meczowa FiFA Approved, utrzymująca optymalnie właściwy tor lotu. Poczucie 
“miękkiości” przy  uderzeniu  i  szybkość  lotu  pozwala  na  idealną  kontrolę  nad  piłką.  reprezen-
tuje wysoki stopień okrągłość i stabilności wymiarowej z doskonałą odpornością na ścieranie. Lami-
nacja piłki wykonana z najwyższej jakości japońskich włókien. Micro FiBer PU  -  materiału  syntety-
cznego z apewniającego   doskonałą   wydajność  i  trwałość  w  połączenia  wielu  warstw.  Ukośnie 
i wstępnie  rozciągnięta  wzmocniona  siatka  stanowi  ,,rusztowanie”  dające  podstawę  do  równo-
miernego rozłożenia podszewki i większej stabilności oraz trwałości. Piłka nie traci nic na swojej 
sprężystości i elastyczności materiału również w czasie zimowych warunków pogodowych. rewolu-
cyjny system MXLoc2 zaworu piłki zapewnia wybitne cechy użytkowe podczas gry oraz pozwala na 
niemal 2-krotnie dłuższe zatrzymywanie powietrza niż inne piłki meczowe. 

Professional Quality Match Ball- FiFA Approved. Top performance match ball, designed for optimum 
bounce and trajectory properties, feels “soft” on the foot, is fast in fl ight, permits superb handling and
fi nest ball control. embodies a high degree of roundness and dimensional stability with an excellent 
abrasion resistance and is water resistant. High Performance Japanese synthetic Fibers Tough Japa-
nese Micro Fiber PU synthetic Material gives excellent performance and durability combined with a 
multi layered diagonally pre-stretched reinforced network; known as 4 way advance balance lining 
system for greater stability, durability and performance in cold weather with added compression and 
softer heading. revolutionary MXLoc2 Air retention system Provides outstanding playing character-
istics and 2 times the air retention than other match balls.

Powierzchnia
surface material

wysokiej jakości sprężysty 
materiał o dużej wytrzymałości 
i trwałości, stworzony specjalnie 
dla naszych piłek.

Composite material specially 
designed for our soccer ball. High-
quality material with a soft feel as 
well as strength and durability.

Struktura
Backing layer

Tkanina wykonana z poliestru
 i bawełny z dodatkiem naturalnej 
gumy. Proporcje składników zostały 
tak dobrane, aby osiągnąć optymalną 
trwałość, sprężystość i odbijalność.

special cloth made from polyester and 
cotton with natural rubber latex. The 
ratio of these elements is determined to 
ensure optimum durability, feel, rebound 
height and other criteria.

zawór butylowy
Butyl valve

rewolucyjny system MXLoc2 zaworu piłki 
zapewnia wybitne cechy użytkowe podczas gry 

oraz pozwala na niemal 2-krotnie dłuższe za-
trzymywanie powietrza niż inne piłki meczowe.

revolutionary MXLoC2 Air retention System
Provides outstanding playing characteristics 

and 2 times the air retention than
other match balls.

Blaza
Bladder

Aby zminimalizować ucieczkę 
powietrza w naszch piłkach 

wykorzystujemy do produkcji blazy 
syntetyczną gumę, wykonaną z 

butylu, zapewniającą o wiele lepsze 
zabezpieczenie niż naturalna guma.

To minimize air leakage, the blad-
ders inside our sports balls use a 

special compound rubber made from 
butyl, with far better air permeabil-

ity than natural rubber. 

łączenie
Bonding

 
THErMo BoUNDED

Technologia polegająca na łączeniu 
paneli piłki poprzez zgrzewanie 

zamiast tradycyjnego szycia.

THErMo BoUNDED
Technology based on merging 
panels of ball by welding in-

stead of the traditional sewing.
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SoLDAr

wysokiej klasy piłka meczowa z rewelacyjnym systemem DPs, który zapewnia szczególną 
miękkość odbicia i idealny tor lotu. wykonana z poliuretanu, 6-cio warstwowa.

Top-quality match football with an amazing DPs system which ensures unique softness 
while hitting the ball and a perfect trajectory. Made of polyurethane, consisting of 6 lay-
ers.

www.zina.pl

NEW

5

roZMIAr
SIZE

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

NEW

5

roZMIAr
SIZE

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLE

QUATTro

klasyczna,  wysokiej  jakości  poliuretanowa  piłka  me-
czowa FiFA Approved. szyta ręcznie. specjalna lamina-
cja z twardej powłoki znacząco wpływa na długotrwałe 
użytkowanie   na    naturalnych   i   sztucznych    nawie-
rzchniach. Piłka opracowana specjalnie na podstawie 
doświadczeń tysięcy klubów piłkarskich. wytrzymała 
struktura  z  zastosowaniem  warstwy poliuretanowej 
sprawia, że QUATTro stała się jedną z najbardziej 
popularnych klubowych piłek meczowych. złożona 
wielowarstwowa budowa, ukośnie rozciągnięta i  wzmo-
cniona siatka stanowi podbudowę piłki aby zapewnić 
doskonałą wydajność i zachowanie stabilnego kształtu 
na długie lata. silikonowy impregnat trwale i szczel-
nie zabezpiecza poliestrowe szwy połączeń paneli. To 
znacznie zmniejsza opór, co z kolei poprawia prędkość 
i wpływa na odległość lotu. rewolucyjny system MX-
Loc2 zaworu piłki zapewnia wybitne cechy użytkowe 
podczas gry oraz pozwala na niemal 2-krotnie dłuższe 
zatrzymywanie powietrza niż inne piłki meczowe. Do 
użytkowania we wszystkich warunkach pogodowych. 

Classic Tough & Lively PU Match Ball - FIFA Approved 
category. Lively performance match ball with tough 
coating for long lasting performances for use on natural 
& artificial surfaces. soft light feel PU surface especially 
Developed light feel PU surface makes the QUATTro one 
of the most popular club match ball combined with a multi 
layered diagonally pre-stretched reinforced network to 
ensure lively performance and excellent shape retention.
32 Panel Design for Total shape control High Accuracy 
and exciting performance over many matches on natural 
and artificial playing surfaces. Hand stitched by ADULTs. 
The stitching: vital to ball performance, the best-quality
waxed and twisted polyester threads are used to give 
permanently tight seams. it dramatically reduces the 
drag, which in turn increases speed and distance. revolu-
tionary MXLoC2 Air retention System Provides outstand-
ing playing characteristics and 2 times the air retention 
than other match balls. All weather Performances scien-
tifically treated synthetic leather ensures excellent water 
resistance over extended wet weather use.

www.zina.pl

QUATTro PHyToN

A00243 A00244

wysokiej klasy
piłka meczowa

Top-quality 
match ball

189,00 zł

wysokiej klasy
piłka meczowa

Top-quality 
match ball

289,00 zł

105104 www.zina.pl
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SIZE

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

wysokiej klasy piłka meczowa z rewelacyjnym systemem DPs, który zapewnia szczególną 
miękkość odbicia i idealny tor lotu. wykonana z poliuretanu, 6-cio warstwowa.

Top-quality match football with an amazing DPs system which ensures unique softness 
while hitting the ball and a perfect trajectory. Made of polyurethane, consisting of 6 lay-
ers.

wysokiej klasy
piłka meczowa

Top-quality 
match ball

119,00 zł

PELLE

kategoria – popularna poliuretanowa piłka meczowa - iMs Ap-
proved. Powszechnie uznana za doskonałą piłkę, wykorzystaną 
przy szkoleniu piłkarzy we wszystkich grupach wiekowych. 
Miękkość laminatu PU na całej powierzchni piłki znakomicie 
poprawia odbicie w każdym jej punkcie.  zastosowanie jed-
nowarstwowej pianki Pe zapewnia odpowiednią miękkość i 
długotrwałe utrzymanie pierwotnego kształtu nawet w niskich 
temperaturach. system MXLoc2 zaworu piłki pozwala na nie-
mal 2-krotnie dłuższe zatrzymywanie powietrza niż inne piłki 
meczowe.

classic Touch and Lively PU Match Ball – iMs Approved. soft 
Light Feel PU surface specially developed soft feel TPU sur-
face makes the ball, one of the most popular club match ball. 
exclusive Top lining system High performance is ensured by use 
of exclusive top lining (including 1 layer Pe Foam) which gives 
an extra soft feel and excellent shape retention even in low 
temperatures. revolutionary MXLoc2 Air retention system  
provides 2 times the air retention than other match balls.

5

roZMIAr
SIZE

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

wysokiej klasy
piłka meczowa

Top-quality 
match ball

109,00 zł

A00245 A00246 A00247

107106 www.zina.pl



MADrA

klasyczna, wysokiej jakości poliuretanowa piłka meczowa FiFA Approved. szyta ręcznie. specjalna laminacja z twardej 
powłoki znacząco wpływa na długotrwałe użytkowanie na naturalnych i sztucznych nawierzchniach. Piłka opracowa-
na specjalnie na podstawie doświadczeń tysięcy klubów piłkarskich. wytrzymała struktura z zastosowaniem warstwy 
poliuretanowej sprawia, że MADrA stała się jedną z najbardziej popularnych klubowych piłek meczowych. złożona, 
wielowarstwowa budowa oraz ukośnie rozciągnięta i wzmocniona siatka stanowią podbudowę piłki aby zapewnić 
doskonałą wydajność i zachowanie stabilnego kształtu na długie lata. silikonowy impregnat trwale i szczelnie zabez-
piecza poliestrowe szwy połączeń paneli. To znacznie zmniejsza opór, co z kolei poprawia prędkość i wpływa na 
odległość lotu. rewolucyjny system MXLoc2 zaworu piłki zapewnia wybitne cechy użytkowe podczas gry oraz pozwala 
na niemal 2-krotnie dłuższe zatrzymywanie powietrza niż inne piłki meczowe. Do użytkowania we wszystkich warunkach 
pogodowych. 

classic Tough & Lively PU Match Ball - FiFA Approved category. Lively performance match ball with tough coating for 
long lasting performances for use on natural & artificial surfaces. soft light feel PU surface especially Developed light 
feel PU surface makes the MADrA one of the most popular club match ball combined with a multi layered diagonally 
pre-stretched reinforced network to ensure lively performance and excellent shape retention. 32 Panel Design for Total 
shape control High Accuracy and exciting performance over many matches on natural and artificial playing surfaces. 
Hand stitched by ADULTs. The stitching: vital to ball performance, the best-quality waxed and twisted polyester threads 
are used to give permanently tight seams. it dramatically reduces the drag, which in turn increases speed and distance. 
revolutionary MXLoC2 Air retention System Provides outstanding playing characteristics and 2 times the air retention 
than other match balls. All weather Performances scientifically treated synthetic leather ensures excellent water resis-
tance over extended wet weather use.

www.zina.pl
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QUATTroSoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEPHyToN

THUNDEr

kategoria – najbardziej popularna poliuretanowa piłka trenin-
gowa. Powszechnie uznana za doskonałą, wykorzystywana 
przy szkoleniu piłkarzy we wszystkich grupach wiekowych.
Miękkość laminatu PU na całej powierzchni piłki znakomicie 
poprawia odbicie w każdym jej punkcie. idealna do gry nawet
na twardych, szorstkich, czy kamienistych nawierzchniach bois-
ka. Przeznaczona do użytkowania we wszystkich warunkach 
pogodowych. zastosowanie jednego z lepszych systemu pod-
szewki poliestrowej zapewnia długotrwałe utrzymanie pier-
wotnego kształtu.

The most popular PU training ball ever – FiFA inspected or 
iMs Approved. soft feel PU surface soft touch yet durable 
PU surface is ideal to play on hard, rough and stony pitches. 
improved all polyester lining system Performance and shape/
size retention have been improved by the new all polyester lin-
ing. All weather Performances scientifi cally treated synthetic 
leather ensures excellent water resistance over extended wet 
weather use. Air retention system provides 2 times the air re-
tention than other match balls.

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

5

roZMIAr
SIZE

4

A00248 A00249 A00250

wysokiej klasy
piłka treningowa

Top-quality 
training ball

69,00 zł

wysokiej klasy
piłka meczowa

Top-quality 
match ball

104,00 zł

109108 www.zina.pl



LUCA

Poliuretanowa piłka treningowa używana 
w szkoleniu piłkarskim dla najmłodszych. 
Miękkość  laminatu  PU  na  całej  powierz-
chni  piłki   znakomicie  poprawia  odbicie 
w każdym jej punkcie. Pokrycie z zewnątrz 
cienką warstwą twardego  laminatu  skute-
cznie poprawia jej trwałość. Unikalny sys-
tem wykonania górnej warstwy poszycia 
piłki daje dodatkowe poczucie miękkości 
i  doskonałe  zachowanie   kształtu  nawet 
w niskich temperaturach. 

classic Touch and Lively  PU  Training   Ball. 
specially developed soft feel TPU sur-
face. exclusive Top lining system. High 
performance is ensured by use of exclu-
sive top lining which gives an extra soft 
feel and excellent shape retention even in 
low temperatures. MXLoc2 Air retention 
system provides 2 times the air retention. 

4 4 3

www.zina.pl

roZMIAr
SIZE

roZMIAr
SIZE

roZMIAr
SIZE

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

wysokiej klasy
piłka treningowa

Top-quality 
training ball

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

A00251 A00252 A00253
280 gram290 gram350 gram

69,00 zł 64,00 zł 64,00 zł

FUTSAL EXTrACLASS

najwyższej jakości futsalowa piłka meczowa utrzymująca optymalnie właściwy tor lotu. Piłka o stłumionym do 50% 
odbiciu pozwala się idealnie kontrolować na nawierzchni z parkietu. Laminacja piłki wykonana z najwyższej jakości 
japońskich włókien Micro FiBer PU- materiału syntetycznego zapewniającego doskonałą wydajność i trwałość w 
połączenia wielu warstw. Ukośnie i wstępnie rozciągnięta wzmocniona siatka stanowi ,,rusztowanie” dające podstawę 
do równomiernego rozłożenia podszewki i większej stabilności, trwałości. Piłka nie traci nic na swojej sprężystości i 
elastyczności materiału. 32 panelowa budowa dla zachowania optymalnej krągłości kształtu. system MXLoc2 zaworu 
piłki pozwala na niemal 2-krotnie dłuższe zatrzymywanie powietrza niż inne piłki meczowe.

Top quality futsal match ball which maintains optimal flight trajectory. The ball is easily controllable on the surface 
of the indoor pitch due to its 50% bounce reduction. it shows excellent roundness and dimensional stability, together 
with perfect durability against abrasion. The ball lamination is made from top quality Japanese fiber, Micro FiBer 
PU – a synthetic material which ensures outstanding efficiency and durability owing to multiple layers. The reinforced 
outside layer of the ball is made from diagonally pre-stretched fabric, ensures an even distribution of the lining and 
enhances the ball’s durability and stability. The ball preserves high elasticity and bounce capacity. it has a 32-panel 
structure for optimally spherical shape. The MXLoc2 system of the valve allows twice as much time of holding the air 
in than ordinary game balls.

wysokiej klasy 
piłka futsalowa
rozmiar: 62 cm

Futsal match ball
size: 62 cm

289,00 zł

A00256

111110 www.zina.pl



www.zina.pl

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

FUTSAL EGo

najwyższej jakości futsalowa piłka meczowa utrzymująca optymalnie właściwy tor lotu. Piłka o stłumionym do 50% odbiciu 
pozwala się idealnie kontrolować na nawierzchni z parkietu. Laminacja piłki wykonana z najwyższej jakości japońskich włókien 
Micro FiBer PU- materiału syntetycznego zapewniającego doskonałą wydajność i trwałość w połączenia wielu warstw. Ukośnie 
i wstępnie rozciągnięta wzmocniona siatka stanowi ,,rusztowanie” dające podstawę do równomiernego rozłożenia podszewki 
i większej stabilności, trwałości. Piłka nie traci nic na swojej sprężystości i elastyczności materiału. 32 panelowa budowa dla 
zachowania optymalnej krągłości kształtu. system MXLoc2 zaworu piłki pozwala na niemal 2-krotnie dłuższe zatrzymywanie 
powietrza niż inne piłki meczowe.

Top quality futsal match ball which maintains optimal flight trajectory. The ball is easily controllable on the surface of the indoor 
pitch due to its 50% bounce reduction. it shows excellent roundness and dimensional stability, together with perfect durability 
against abrasion. The ball lamination is made from top quality Japanese fiber, Micro FiBer PU – a synthetic material which 
ensures outstanding efficiency and durability owing to multiple layers. The reinforced outside layer of the ball is made from di-
agonally pre-stretched fabric, ensures an even distribution of the lining and enhances the ball’s durability and stability. The ball 
preserves high elasticity and bounce capacity. it has a 32-panel structure for optimally spherical shape. The MXLoc2 system of 
the valve allows twice as much time of holding the air in than ordinary game balls.

A00257

Top quality futsal match ball which maintains optimal 
flight trajectory. The ball is easily controllable on the 
surface of the indoor pitch due to its 50% bounce re-
duction. it shows excellent roundness and dimensional 
stability, together with perfect durability against abra-
sion. The ball lamination is made from top quality 
Japanese fiber, Micro FiBer PU – a synthetic material 
which ensures outstanding efficiency and durability ow-
ing to multiple layers. The reinforced outside layer of 
the ball is made from diagonally pre-stretched fabric, 
ensures an even distribution of the lining and enhances 
the ball’s durability and stability. The ball preserves 
high elasticity and bounce capacity. it has a 32-panel 
structure for optimally spherical shape. The MXLoc2 
system of the valve allows twice as much time of hold-
ing the air in than ordinary game balls.

najwyższej jakości futsalowa piłka meczowa utrzymująca optymalnie właściwy tor lotu. Piłka o stłumionym do 50% odbiciu 
pozwala się idealnie kontrolować na nawierzchni z parkietu. reprezentuje wysoki stopień okrągłość i stabilności wymiarowej 
z doskonałą odpornością na ścieranie. Laminacja piłki wykonana z najwyższej jakości japońskich włókien Micro FiBer PU 
- materiału syntetycznego zapewniającego doskonałą wydajność i trwałość w połączenia wielu warstw. Ukośnie i wstępnie 
rozciągnięta wzmocniona siatka stanowi ,,rusztowanie” dające podstawę do równomiernego rozłożenia podszewki i większej 
stabilności oraz trwałości. Piłka  nie  traci  nic  na  swojej  sprężystości  i  elastyczności  materiału.  32  panelowa  budowa  dla 
zachowania optymalnej krągłości kształtu. system MXLoc2 zaworu piłki pozwala na niemal 2-krotnie dłuższe zatrzymywanie 
powietrza niż inne piłki meczowe.

FUTSAL LEAGUE

A00254 A00255

wysokiej klasy 
piłka futsalowa
rozmiar: 62 cm

Futsal match ball
size: 62 cm

109,00 zł

wysokiej klasy 
piłka futsalowa
rozmiar: 62 cm

Futsal match ball
size: 62 cm

189,00 zł

113112 www.zina.pl
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Torba piłkarska z rozpinanym pojemnikiem na buty
40% nylon / 60% poliester

rozmiar: 48cm x 28cm x 35cm

Soccer bag with bottom shoe compentment 
40% nylon / 60% polyester

size: 48cm x 28cm x 35cm

99,00 zł

FLAVIo JUNIor

FLAVIo SENIor

Torba piłkarska z rozpinanym 
pojemnikiem na buty
40% nylon / 60% poliester
rozmiar: 48cm x 30cm x 50cm

Soccer bag with bottom shoe compentment 
40% nylon / 60% polyester
size: 48cm x 30cm x 50cm

119,00 zł

www.zina.pl

A00262

A00266

A00263

A00267

A00264

A00268

A00265

A00269

FLAVIo MINI
A00270

Torba piłkarska z rozpinanym 
pojemnikiem na buty

40% nylon / 60% poliester
rozmiar: 39cm x 23cm x 30cm

Soccer bag with bottom shoe 
compentment 

40% nylon / 60% polyester
size: 39cm x 23cm x 30cm

89,00 zł

NEW

A00270
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MEDICAL

SPECTrA

CAMPUS

MANAGEr

A00271

Torba medyczna
40% nylon / 60% poliester
rozmiar: 44cm x 22cm x 26cm

Medical bag
40% nylon / 60% polyester
size: 44cm x 22cm x 26cm

159,00 zł

A00330

Torba podróżna
z 2 saszetkami
na buty
40% nylon / 
60% poliester
rozmiar: 
60cm x 38cm x 34cm

Travel bag with 
2 shoes sacks
40% nylon / 60% polyester
size: 60cm x 38cm x 34cm

139,00 zł

A00331

Plecak
100% poliester

rozmiar: 37cm x 22cm x 47cm

Backpack
100% polyester

size: 37cm x 22cm x 47cm

109,00 zł

A00332

Torba na laptop
100% poliester

Multiple compert-
ments bag with inte-
rior notebook pocket

100% polyester

149,00 zł

LUNA

koLory
CoLoUrS

Torba podróżna na kółkach
40% nylon / 60% poliester

rozmiar: 80cm x 38cm x 34cm

Travel bag with wheels
40% nylon / 60% polyester

size: 80cm x 38cm x 34cm

179,00 zł

A00272 A00273 A00274 A00275
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CorTEZ
A00280

Stopki
100% poliester

rozmiar: junior: 39-42, senior: 43-46

Footer
100% polyester

size: junior: 39-42, senior: 43-46

22,00 złSoLo
A00276

Skarpety
100% poliester

rozmiar: junior: 39-42, senior: 43-46

Socks
100% polyester

size: junior: 39-42, senior: 43-46

29,00 zł

ToweL
A00290

ręcznik
100% bawełna

rozmiar: 70cm x 140cm

Towel
100% cotton

size: 70cm x 140cm

89,00 zł

CAB

opaska kapitana - elastyczna, 
uniwersalny rozmiar, w 4 kolorach
(żółty, zielony, niebieski, czerwony)

capitan armband made of elastic.
in universal size.

 (yellow, green, blue, red)

11,00 zł

A00285 A00286 A00287 A00288
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kamizelka oznacznikowa
100% poliester

rozmiar:
senior, junior, mini

Training bib
100% polyester

size:
senior, junior, mini

24,00 zł

ZoNA
wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

A00291 A00292 A00293 A00294

A00295

rękawiczki
100% poliester
rozmiar: senior

Players winter gloves
100% polyester

size: senior

50,00 zł

A00296

Czapka
rozmiar: senior

reversible winter cap
size: senior

49,00 zł
VENTro

PoLArTECH
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PAMPA

wygLąD
View

A00297

worek na piłki
100% poliester

rozmiar: 45cm x 87cm

Sack ball
100% polyester

size: 45cm x 87cm

84,00 zł

www.zina.pl

ForCE
A00300

ochraniacze - 
ochrona kostki i 

ścięgna achillesa
rozmiar: senior

Shin guard
size: senior

65,00 zł

CorrIDA

LoCErEN

A00299

ochraniacz miękki -
nakładka

rozmiar: junior, senior

Shin pad
size: junior, senior

39,00 zł

NEW

A00298

ochraniacze -
ochrona kostki i ścięgna 

achillesa
rozmiar: senior

Shin guard
size: senior

65,00 zł
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MASSIVE

roZMIAr
SIZE

koszulka t-shirt
100% bawełna

T-shirt
100% cotton

29,00 zł

XS

S

M

L

XL

XXL

www.zina.pl

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

A00301 A00302 A00303 A00304

Spodenki 
100% poliester

Shorts
100% polyester

79,00 zł

SoNIC

LAke

koszulka polo
100% poliester

Polo shirt
100% polyester

85,00 zł

roZMIAr
SIZE

XS

S

M

L

XL

XXL

roZMIAr
SIZE

XS

S

M

L

XL

XXL

koLory
CoLoUrS

koLory
CoLoUrS

A00311 A00312

A00306

A00308

A00307

A00309

NEW
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uno, dos, tres

Termoaktywna bezszwowa koszulka ZINA 
AcTiVe wear z krótkim i długim rękawem 
oraz bezrękawnik. wykonane są z dzianiny o 
średniej grubości, całoroczne.
• Unikalna dwu-warstwowa konstrukcja 
(warstwa wewnętrzna utrzymuje doskonały 
micro-klimat dla skóry - odprowadza pot na 
zewnątrz; utrzymuje skórę suchą; warstwa 
zewnętrzna zapewnia lepszą ochronę oraz 
utrzymuje
naturalną ciepłotę ciała)
• reglanowy rękaw, zapewniający swobodę 
ruchów specjalne strefy o podwyższonym 
stopniu wentylacji, zapewnia swobodny 
przepływ powietrza w miejscach o zwiększonej 
emisji potu
• różne struktury dzianiny dopasowane do 
układu mięśni
• zapewnia właściwy mikroklimat, uwalnia 
wilgoć, zapewnia przyjemne uczucie świeżości 
łatwa w konserwacji.

Thermo-active seamless zinA AcTiVe wear 
T-shirt, short and long-sleeved, or sleeveless. 
All-seasons wear, made of medium-thick 
knitted fabric.
• Unique double-layer structure (inner layer 
maintains perfect micro-climate for the skin 
– it transports sweat outside and keeps the 
skin dry; the outer layer ensures enhanced 
protection and preserves the natural body 
warmth).
• sleeve guarantees freedom of movement; 
the areas with enhanced ventilation level 
ensures free air circulation in the places subject 
to high perspiration.
• Differentiated structure of material fibers 
corresponding with the direction of muscle 
fibers.
• ensures proper microclimate, eliminates 
moisture, gives a pleasant sensation of 
freshness and is easy in care.

UNo
A00313

koszulka bezszwowa
92% poliamid, 8% elastan

Seamless shirt
92% poliamid, 8% elastan

89,00 zł

TrES
A00315

golf termoaktywny
65% nylon, 8% elastan

Seamless thermoactive jersey
65% nylon, 8% elastan

129,00 zł

DoS
A00314

koszulka bezszwowa
92% poliamid, 8% elastan

Seamless shirt
92% poliamid, 8% elastan

99,00 zł

roZMIAr
SIZE

S-M

L-XL

XXL

roZMIAr
SIZE

S-M

L-XL

XXL

roZMIAr
SIZE

S-M

L-XL

XXL

A00313

A00314

A00315
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sprzęt 
training equipment

treningowy
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DrABinkA 
koorDynAcyJnA

A00317

dł. 460 cm/10 pól

long 460 cm/10 fields
Agility ladder school-multi

colour (adjustable) with
handle & bag

made of light weight

109,00 zł

zesTAw PłoTków 
koorDynAcyJnycH

A00316

Zestaw treningowy
(6 plotków w torbie)

szer. 31 cm
wys. max 31 cm

Agility hurdle collapsible
(set of 6 pcs with bag)

width 31 cm
high max 31 cm

199,00 zł

www.zina.pl

TyczkA sLALoMowA nA sPrężynie

TyczkA sLALoMowA szTywnA

A00318

wys.: 167cm
Spring pole

height: 167cm

45,00 zł

A00319

wys.: 167cm
Training pole
height: 167cm

34,00 zł
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inDoor kiT

A00320

zestaw treningowy złożony z:
 4 tyczek mocowanych w 
bazie (A00333), 2 poprzeczek 

i 4 klipów mocujących.

Training kit:
4 poles, 2 bars, 4 standfoots, 

4 hurdleholders

259,00 zł

groUnD kiT

A00321

zestaw treningowy złożony z:
4 tyczek wbijanych

2 poprzeczek
4 klipów mocujących

Training kit
4 poles

4 poles, 2 bars,
hurdleholders

174,00 zł

PAcHołek z DziUrkAMi

wys. max 38 cm, 12 dziur
kolor: żółty, czrwony

Cones marker - 15’’,
12 holes

colour: yellow, red

34,00zł

A00322

A00323

BAzA MocUJącA

A00333

Podstawek pod tyczkę 
28 mm lub obręcz.

stabilizacja poprzez 
napełnianie wodą.

Mould making charge

29,00zł

www.zina.pl
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A00335

średnica: 41cm
Balance board
diameter: 41cm

44,00 zł

A00337

wys. 15cm 

Super dome with holes
high: 6”

19,00 zł

TALErZ 
koorDynAcyJny

PAcHołek z 
DziUrkAMi

A00334

36 pól o wymiarach
40cm x 40cm

36 fields 
40cm x 40cm

199,00 zł

A00336

5 szt. o średnicy 20cm 

rubber flat marker kit
5 pcs., diameter: 20cm 

59,00 zł

zesTAw znAczników 
gUMowycH

DrABinkA 
koorDynAcyJnA 3D

A00339

koszyk na bidony
10 szt.

Bottle carrier
10 pcs.

99,00 zł

A00340

Bidon o pojemności 
1000ml

Sports water bottle
1000ml

15,00 zł

koszyk 
NA BIDoNy BIDoN SZAry

A00338

10 poprzeczek dł. 78 cm
20 kapturków w torbie

Training kit
10 bars long 78 cm

20 cones in bag

129,00 zł

zesTAw 
Treningowy
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A00344

wys. 15 cm
szer.  52 cm

Football passing trainer arc
high 15 cm
width 52 cm

39,00 zł

PłoTki

TyczkA łUkowA 
wBiJAnA

A00341
zestaw 6 płotków

wys. 15 cm
szer. 44 cm

Step hurdle
high 15 cm
width 44 cm

189,00 zł

A00342
zestaw 6 płotków

wys. 32 cm
szer. 44 cm

Step hurdle
high 32 cm
width 44 cm

219,00 zł

A00343
zestaw 6 płotków

wys. 40 cm
szer. 44 cm

Step hurdle
high 40 cm
width 44 cm

249,00 zł

www.zina.pl

rAMA z siATką Do 
oDBiJAniA Piłki

A00345

wys. 115cm
szer. 115cm

rebound frame
high 115cm
width 115cm

699,00 zł

zesTAw FLAg 
nArożnikowycH

A00346

Tyczka narożnikowa na 
przegubie, zestaw 4 szt. 

wys.  175 cm

corner flag set of 4 pcs
high: 175 cm

219,00 zł
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zesTAw siATek BrAMkowycH
A00347

Zestaw 2 siatek na bramki
100% nylon
wys. 250 cm
szer. 750 cm
głębokość
dół. 300 cm
góra. 330 cm
wys.tył: 130 cm

499,00 zł

MUr
JUNIor/SENIor

goals net set of 2 pcs
100% nylon
high: 250 cm
width: 750 cm
depth
down:300 cm
top: 330 cm
back: 130 cm

A00348

Junior
wys. 160 cm

Penatly dummies (junior) 
high: 160 cm

244,00 zł

A00349

Senior
wys. 180 cm

Penatly dummies (senior)
high: 180 cm

244,00 zł

www.zina.pl

TABLICA 
MAGNETyCZNA

A00351

Magnetyczna tablica 
taktyczna z magnesami
rozmiar: 45 cm x 60 cm

reversible soccer 
magnetic tactic board
size: 45 cm x 60 cm

219,00 zł

TABLicA TrenerskA
A00350

Akrylowa tablica taktyczna
dla trenera

rozmiar: 41 cm x 23 cm

Coache clip board-school
soccer made of white acrylic

size: 41 cm x 23 cm

79,00 zł
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zesTAw Treningowy 
20 PAcHołków

eksPAnDer

A00352

zestaw 20 pachołków 
w torbie : 10 pachołków żółtych, 

10 pachołków czerwonych
wys.  23 cm

Cone marker with 12 holes
set of 20 pcs with bag

yellow, red colours
high 23 cm

129,00 zł

A00353

Taśma do treningu 
szybkościowego

Multi-resistance train-
er including latex 
tube + waist belt

139,00 zł

PłoTek z regULowAną
PoPrzeczką

A00354

szerokość: 60cm; 
regulacja wysokości: 

10cm - 60cm

Hardle with regu-
lated crossbar 
width 60 cm 

height 10 - 60 cm

69,00 zł
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