


AURUS PRIME
Idealny wybór dla ofensywnych zawodników technicznych, 
którzy specjalizują się we wszelkiego rodzaju atakach i 
potrzebują okładziny bardzo dokładnej oraz dynamicznej.  
Guma wierzchnia w tym modelu zorientowana jest na grę 
rotacyjną i długie wymiany, zaś śrdnio twardy podkład 
zapewnia duży katapult i dynamikę w każdej sytuacji. Inno-
wacyjna technologia SSP sprawia, że okładzina ta posiada 
zarówno dużą moc, jak  i łatwość ogrania. 
Aurus Prime produkowany jest z oryginalnym fioletowym 
podkładem.  

AURUS SELECT
Innowacyjna technologia SSP zastosowana w tej okładzinie 
stanowi o jej ofensywnym charakterze - duża rotacja przy 
optymalnej prędkości oraz znakomite czucie i precyzja. 
Aurus Select to guma o maksymalnych możliwościach 
- idealna broń dla doświadczonych zawodników, którzy 
potrzebują powtarzalności i dobrej kontroli. 
Aurus Selct produkowany jest z oryginalnym różowym 
podkładem.  

SINCE WE BELIEVE IN CHOICE
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SINCE WE BELIEVE IN CHOICE

Szybki Aurus Prime oraz precyzyjny Aurus Select to dwie nowe 
okładziny  w serii wyposażone w nowoczesną technologię SSP 
(Super-Sized Pad). Zastosowano w nich cieńszą gumę wierzchnią na 
rzecz zwiększenia grubości podkładu. Zmniejszenie wagi powoduje 
zwiększenie szybkości, zwłaszcza w ataku flipem, blokiem oraz 
wszelkich zagraniach ze stołu. 

Okładziny na maksymalnym podkładzie (grubszym niż stosowany 
do tej pory) generują więcej mocy i mają większy potencjał w ataku. 
Technologia SSP doskonale sprawdza się w szybkich atakach, takich 
jak topspin i kontra topspin. 



SPEEDY SOFT XD
Nowoczesne krótkie czopy do szybkich ataków ze stołu. Porowate, przyczepne końcówki 
zapewniają duże możliwości nadawania różnorodnych rotacji, jednocześnie nie sprawiają dużych 
problemów zawodnikom, którzy wcześniej grali tylko okładzinami gładkimi. Dynamiczny podkład 
gwarantuje duży katapult oraz tempo, zaś elastyczna guma wierzchnia pozwala wyprowadzać 
groźne zagrania w każdej sytuacji. 

Kolory: czerwony, czarny  |  Twardość podkładu: 40°  |  Grubość podkładu: 1,5 / 1,8 / 2,0 / max
Tempo: 98  |  Rotacja: 73  |  Kontrola: 70  |  Styl gry: OFF



KINETIC SPEED
Sekretem tej deski są unikatowe syntetyczne przekładki, które zapewniają wyjątkową  
jednorodność odbicia oraz niedoścignione wrażenia przy serwisie . 

To idelna deska do ofensywnej gry zarówno przy stole, jak i w półdytansie. Również  
w bardzo szybkich wymianach daje się łatwo prowadzić. Osiągając najwyższe standardy 
jakościowe, Kinetic Speed łączy w sobie lekkość, elastyczność oraz stabilność.  

Uchwyty: konkav, anatomiczny, prosty  |  Warstwy: 5+2 Zylon-fibre |  Waga: 82-87 g
Tempo: 94  |  Kontrola: 90  |  Styl gry: OFF



NUYTINCK HYBRID ZC
Wysokiej klasy deska z przekładkami z nowego syntetycznego materiału, który gwarantuje 
lekkość i stabilność, jednocześnie zapewnia dużą precyzję zagrań. 

Cédric Nuytinck współpracował z zespołem Tibhara przy opracowaniu tego modelu. Jego 
celem było stworzenie 7-sklejkowej deski, która będzie dynamiczna i średnio twarda w 
odbiciu. Powstała innowacyjna deska - ekstremalnie szybka, przyjazna zagraniom z dużym 
katapultem oraz bardzo precyzyjnie wykonana. 

Uchwyty: konkav, anatomiczny, prosty  |  Warstwy: 5+2 Zylon-fibre  |  Waga: 82-87 g
Tempo: 93  |  Kontrola: 90  |  Styl gry: OFF



LEBESSON
Deska sygnowana nazwiskiem Mistrza Europy 2016. Ofensywna, pięciowarstwowa. Rdzeń 
deski wykonany jest z bardzo twardego drewna, które sprzyja agresywnym atakom. Deska 
przeznaczona dla zawodników preferujących nowoczesny styl gry ofensywnej, bazujący na 
uderzeniach topspinowych z dużą siłą i kontrolą. 

Bardzo dobrze komponuje się z twardymi i średnio twardymi okładzinami ofensywnymi. 
Dostępna także w zestawie z okładzinami Tibhar Evolution FX-P.

Uchwyty: konkav, anatomiczny, prosty  |  Warstwy: 5  |  Waga: 85 g
Tempo: 86  |  Kontrola: 90  |  Styl gry: OFF-



SAMSONOV XXX
• Bardzo solidna wysokiej klasy rakietka amatorska  
• Okładziny z atestem ITTF
• Idealna dla początkujących oraz zawodników z podstawową techniką 
• Ultra lekka i wygodna

Uchwyt: konkav  |  Okładziny: TIBHAR PHANTOM 1,5 mm
Tempo: 7+  |  Rotacja: 8+  |  Kontrola: 8+  |  Styl gry: ALL



SAMSONOV MASTER
• Bardzo wygodny uchwyt
• Idealna do nauki podstawowych elementów technicznych
• Duży katapult i kontrola w zagraniach bardziej ofensywnych

Uchwyt: konkav  |  Okładziny: TIBHAR LEGEND 1,5
Tempo: 8  |  Rotacja: 8  |  Kontrola: 8  |  Styl gry: ALL



MESH FLEXLIGHT 
• Ultra lekkie buty o wadze ok. 260 g.
•  Dwukomponentowa konstrukcja podeszwy 
• Wierzch buta z elastycznej oddychającej tkaniny 
• Wzmocnienia z tyłu buta dla lepszej ochrony kostki
• Wkładka z oddychającej mikrofiby Soft Skin

Materiał: 100% advanced PU/poliester Mesh 
Rozmiary: 36–46
Kolor: biały/czarny

Wzmocnienie pięty dla lepszej ochrony kostki

Mikrofibra Soft-Skin 
dla przyjemności noszenia

Specjalna dwukomponentowa 
konstrukcja podeszwy dla lepszej 

stabilności śródstopia i pięty

Konwertor energii pochłania wibracje w 
czasie nagłych zatrzymań i zwrotów

Termoaktywny nylon,  
elastyczna mikrofibra mesh 

dla zwiększenia komfortu 



TITAN ULTRA STRONG 
• Mikrofibra Soft-Skin dla przyjemności noszenia
• Wygodna termoaktywna wkładka z mikro kanalikami
• Konwertor energii pochłania wibracje w czasie nagłych zatrzymań i zwrotów
• Specjalna konstrukcja podeszwy dla optymanej dynamiki i przyczepności

Materiał: 100% advanced PU/poliester Mesh 
Rozmiary: 36-46
Kolory: srebrny/pomarańczowy, niebieski/srebrny

Dwa komponenty w podeszwie 
dla odciążenia stopy

Mikrofibra Soft-Skin 
dla przyjemności noszenia

Specjalna konstrukcja podeszwy 
dla optymalnej dynamiki  

i przyczepności

Konwertor energii pochłania 
wibracje w czasie nagłych 

zatrzymań i zwrotów

Wygodna termoaktywna 
wkładka  z mikro kanalikami 



Wzmocnienie pięty dla lepszej stabilizacji kostki

Wysokiej jakości  materiał z ekstrawaganckim 
trójwymiarowym nadrukiem

Specjalna elastyczna podeszwa dla 
lepszej przyczepności

Wkładka z oddychających 
materiałów

REVOLUTION FLEX 
• Bardzo przyczepna podeszwa dobrze trzyma się każdego podłoża
• Cholewka z dwuskładnikowego nowoczesnego materiału
• Dodatek miękkiej tkaniny dla lepszej przewiewności i komfortu
• Usztywnienie pięty zapewnia dobrą stabilizację kostki

Materiał: 100% advanced PU/poliester Mesh 
Rozmiary: 36–46
Kolory: limonkowy/czarny, biały/czarny



Dwa komponenty w podeszwie 
dla odciążenia stopy

Mikrofibra Soft-Skin 
dla przyjemności noszenia

Specjalna konstrukcja podeszwy 
dla optymalnej dynamiki,  
szybkości i przyczepności 

Konwertor energii pochłania  
wibracje  w czasie nagłych zatrzymań

Technologia Comfort-Zone 
dla swobody ruchów

SUPER POWER 
• Bardzo lekkie buty o wadze ok. 250 g.
• Specjalna konstrukcja podeszwy zapewnia dynamikę i przyczepność
•  Innowacyjna technologia „Comfort-Zone“ w części wierzchniej  

zapewnia swobodę ruchu stopy w czasie gry
• Zaprojektowane specjalnie dla tenisistów stołowych
• Lekka i oddychająca mikrofibra „Soft Skin“ wewnątrz buta

Materiał: 100% advanced PU/poliester Mesh 
Rozmiary: 36–46
Kolor: granatowy/niebieski



DRES CURVE 
• Nowoczesny dres o prostym wąskim kroju
• Termoaktywna tkanina
• Futurystyczny ciekawy design
• Bluza i spodnie sprzedawane osobno

Materiał: 100% poliester 
Podszewka:  100% poliester 
Rozmiary:  XXS–4XL

Bluzy: czarny/niebieski
czarny/zielony
czarny/czerwony

Spodnie: czarny

KOSZULKA CURVE 
• Koszulka polo z oddychającej mikrofibry 

Cool-Dry
• Futurystyczny ciekawy design
• Wstawki poprawiające wchłanianie potu
• W kolekcji także dziecięce rozmiary

Materiał:  100% poliester 
Rozmiary:  5XS–5XL

Kolory: czarny/niebieski, czarny/
zielony, czarny/czerwony



KOSZULKA CURVE 
• Koszulka polo z oddychającej mikrofibry 

Cool-Dry
• Futurystyczny ciekawy design
• Wstawki poprawiające wchłanianie potu
• W kolekcji także dziecięce rozmiary

Materiał:  100% poliester 
Rozmiary:  5XS–5XL

Kolory: czarny/niebieski, czarny/
zielony, czarny/czerwony

KOSZULKA STRIPE 
• Klasyczna koszulka polo
• Wykonana z wygodnej mikrofibry Cool-Dry
• Materiał odprowadzający wilgoć
• W kolekcji także dziecięce rozmiary

Materiał:  100% poliester 
Rozmiary:  5XS–5XL

Kolory: niebieski, czarny

SPODENKI STRIPE 
• Wykonane z miękkiej mikrofibry 
• Klasyczny wzór na nogawce
• Gumka w pasie z dodatkową regulacją
• Prosty i wygodny krój
• W kolekcji także dziecięce rozmiary

Materiał:  100% poliester 
Rozmiary:  5XS–5XL

Kolor: czarny

DRES STRIPE 
• Wykonany z mikrofibry Dobby-Dry-Fit
• Tkanina termoaktywna
• Miękka podszewka
• Prosty krój ze ściągaczami w rękawach
• Klasyczny design z paskami na nogawce
• Bluza i spodnie sprzedawane osobno

Materiał: 100% poliester 
Podszewka:  100% poliester 
Rozmiary:  XXS–4XL

Bluza: niebieski/czarny
Spodnie: czarny



KOSZULKA ARROWS 
• Wysokiej klasy elegancka koszulka
• Oddychający materiał dobrze odprowadza wilgoć
•  Wzór na obu rękawach
• W kolekcji także dziecięce rozmiary

Materiał:  100% poliester 
Rozmiary:  5XS–5XL

Kolory: granatowy/czerwony, granatowy/niebieski,  
limonkowy/niebieski, niebieski/żółty

SPODENKI ARROWS 
• Bardzo wygodna tkanina 
• W pasie gumka z dodatkową regulacją
• Długi krój
• Wzór po obu stronach
• W kolekcji także dziecięce rozmiary

Materiał:  100% poliester 
Rozmiary:  5XS–5XL
Kolory: granatowy/czerwony, granatowy/niebieski, 

niebieski/limonkowy, niebieski/żółty



KOSZULKA ARROWS LADY 
• Damski krój z wcięciem w talii
• Wstawki odprowadzające pot
• Nowoczesna struktura materiału
• Wzór na obu rękawach

Materiał:  100% poliester 
Rozmiary:  XXS–3XL

Kolory: limonkowy/niebieski,  
granatowy/czerwony

SPODENKI ARROWS LADY 
• Bardzo wygodna tkanina 
• W pasie gumka z regulacją
• Krótki damski krój
• Wzór po obu stronach
• Bez wewnętrznych majtek

Materiał:  100% poliester 
Rozmiary:  XXS–3XL

Kolory: niebieski/limonkowy,  
granatowy/czerwony

BLUZA ARROWS 
• Miękka egipska bawełna
• Wzór na obu rękawach
• Zapinana na zamek, ze ściągaczami

Materiał:  100% bawełna 
Rozmiary:  XXS–4XL

Kolory: niebieski/żółty, granatowy/czerwony



  T-SHIRT SQUARE 
• Ergonomiczny krój
• Wygodna „gładka“ tkanina
• Optymalne odprowadzanie wilgoci
• W kolekcji także dziecięce rozmiary

Materiał:  100% poliester 
Rozmiary:  5XS-5XL

Kolory: granatowy/biały/niebieski,  
niebieski/biały/żółty,  
czarny/biały/zielony

SPODENKI GENIUS 
• Miękka termoaktywna mikrofibra
• Optymalnie regulują teperaturę
• Przedłużone nogawki
• W kolekcji także dziecięce rozmiary

Materiał:  100% poliester 
Rozmiary:  5XS–5XL

Kolor: czarny



FUTERAŁ HORIZON DOUBLE 
• Usztywniony futerał z dwiema komorami
• Wewnątrz kieszonki z siatki
• Solidny zamek dwustronny
• Rączka do noszenia

Materiał:  100% poliester 
Wymiary:  32 x 21 x 5 cm

Kolor: niebieski/czarny

PLECAK HORIZON 
• Pojemny plecak z dwiema komorami
• Solidny dwustronny zamek
• Wzmocnione plecy 

Materiał:  100% poliester 
Wymiary:  30 x 46 x 22 cm

Kolor: niebieski/czarny

FUTERAŁ HORIZON 
• Usztywniony futerał na jedną rakietkę 
• Wewnątrz kieszonka z siatki
• Solidny zamek dwustronny
• Rączka do noszenia

Materiał:  100% poliester 
Wymiary:  32 x 21 x 3 cm

Kolor: niebieski/czarny

TORBA HORIZON 
• Torba sportowa z dużą komorą główną
• Boczne kieszonki na akcesoria
• Dodatkowa komora z przodu
• Odpinany uchwyt do noszenia na ramieniu

Materiał:  100% poliester 
Wymiary:  68 x 32 x 30 cm

Kolor: niebieski/czarny



TORBA TREND BIG 
• Duża torba sportowa z pojemną komorą główną
• Cztery boczne kieszonki na akcesoria i mniejszy sprzęt

Materiał:  100% poliester 
Wymiary:  70 x 36 x 32 cm

Kolor: niebieski/biały/czerwony

TORBA TREND SMALL 
• Praktyczna mała torba treningowa
• Jedna duża komora i cztery mniejsze po bokach

Materiał:  100% poliester 
Wymiary:  56 x 32 x 30 cm

Kolor: niebieski/biały/czerwony

PLECAK TREND 
• Pojemny plecak z trzema komorami
• Wygodne miękkie uchwyty do noszenia
• Wzmocniony miękki tył
• Regulacja długości uchwytów

Materiał:  100% poliester 
Wymiary:  31 x 44 x 24 cm

Kolor: niebieski/biały/czerwony



TORBA TREND ROLLERBAG DUŻA 
• Duża torba podróżna na kółkach z teleskopową rączką
• Jedna komora główna i cztery mniejsze po bokach 
• Wzmocnione zamki i uchwyty do noszenia w dłoni

Materiał:  100% poliester 
Wymiary:  78 x 36 x 34 cm

Kolor: niebieski/biały/czerwony

TORBA TREND ROLLERBAG MAŁA 
• Mała torba podróżna na kółkach z wysuwaną rączką
• Jedna komora główna i cztery mniejsze po bokach 
• Wzmocnione zamki i uchwyty do noszenia w dłoni

Materiał:  100% poliester 
Wymiary:  64 x 34 x 32 cm

Kolor: niebieski/biały/czerwony

PLECAK TREND TROLLEY 
• Plecak na kółkach z teleskopową rączką
• Posiada dwie komory zapinane na zamek
• Mikkie regulowane uchwyty do noszenia

Materiał:  100% poliester 
Wymiary:  31 x 47 x 22 cm

Kolor: niebieski/biały/czerwony



TAŚMA BRZEGOWA SOFT EDGE 
• Samoprzylepna taśma na jedną rakietkę
• Lekka miękka pianka zapewnia dobrą ochronę

Kolory: czarny, niebieski, czerwony

FUTERAŁ SAFE 
• Na jedną lub dwie rakietki oraz cztery piłeczki
• Bardzo stabilny z szerokim uchwytem do noszenia
• Wewnątrz pianka z wyciętym kształtem na sprzęt

Kolory: niebieski, czarny, szary



TORBA NA PIŁKI THERMO 
• Zamykana na zamek torba na piłki z uchwytem do noszenia
• Zaprojektowania do przechowywania piłek plastikowych - by miały dłuższą 

żywotność i zachowywały dłużej swoje parametry

Kolor: czarny



Przedstawiciel firmy TIBHAR 
w Polsce:

P.P.H.U. MODEST Sp. z o.o.
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź

www.modest.com.pl

Telefon:  42 676 29 19, 500 247 233
Faks:  42 298 62 68
E-mail:  modest@modest.com.pl


