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SPI / SPI ADVANCED
Dzięki dodatkowi SPI (Speed glue-Effect Inside System) zaprojektowanemu przez firmę 
Tibhar popularne niegdyś „klejenie“ należy już do przeszłości. System SPI zapewnia 
wszystkie dynamiczne efekty gry na „świeżym kleju“ bez konieczności częstego klejenia. 
Okładziny z systemem SPI należy przyklejać klejem wodnym. 

OPTRA
Technologia OPTRA powstała z myślą, aby maksymalnie zwiększyć możliwości nada-
wania rotacji. Wyzwolona z rotacji energia nadaje uderzeniom dodatkowego przyspies-
zenia. Im więcej nadamy rotacji, tym szybsze będzie zagranie. Jednocześnie większe 
obroty stabilizują tor lotu piłki, gra jest bardziej precyzyjna, choć też nieco bardziej 
ryzykowna. 

CLEAR TECHNOLOGY
Technologia ta została opracowana, aby radykalnie zmniejszyć negatywne efekty wyni-
kające z reakcji chemicznych podczas produkcji okładzin. Dzięki precyzyjnej „wulkani-
zacji“ guma zyskuje lepszą dynamikę, która przekłada się na trwałość gumy.

D-TECS
Podstawą technologii D. TecS oprócz technologii klejenia jest również wykorzystanie 
wybranych, innowacyjnych polimerów do produkcji gumy i podkładu. Okładziny z tech-
nologią D. TecS mają takie same właściwości gry jak okładziny klasyczne klejone klejem 
kauczukowym, posiadają również unikalne brzmienie.

RED POWER SPONGE
RED POWER SPONGE zastosowana w czerwonych podkładach okładzin EVOLUTION 
to podstawa ich wysokiej wydajności. W rezultacie podkład z technologią RPS zapewnia 
świetne czucie i precyzję uderzeń pasywnych, nieco dłuższy kontakt gumy z piłką przy 
zagraniach otwierających i pełną moc w szybkich uderzeniach z dużym katapultem.

PRO TENSION
Technologia ta zastosowana w gumie wierzchniej okładzin TIBHAR EVOLUTION, w 
połączeniu z technologią podkładu RPS wpływa na większą przyczepność i elastycz-
ność okładziny, co przekłada się na jej doskonałe czucie i precyzję zagrań zarówno 
pasywnych, jak również otwierających topspinów i mocnych ataków z dużą parabolą 
lotu piłki.

SYNT EFFICIENCY
SYNT-EFFICIENCY oznacza więcej dynamiki i efektu katapultu w grze plastikowymi 
piłkami, przy zachowaniu takiego samego poziomu gry. 

SSP CATAPULT TECHNOLOGY
SSP oznacza "Super-Sized Pad" – zupełnie nową konstrukcję składającą się ze znacznie 
cieńszej gumy wierzchniej i grubszego podkładu. Zmniejszenie w ten sposób wagi 
powoduje bardziej optymalne przenoszenie energii z gumy na piłkę – zwłaszcza w 
zagraniach ze stołu flipem lub blokiem. Okładziny na podkładzie "max" mają grubszy 
podkład niż dotychczas stosowany w tej grubości w innych okładzinach. Grubszy 
podkład oznacza większą prędkość i przyspieszenie. Technologia SSP zapewnia większą 
moc przy wyższych prędkościach, głównie przy wymianach topspin i kontra topspin.
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OKŁADZINY GŁADKIE MM STYL GRY TEMPO KONTROLA ROTACJA TW. PODKŁADU °

5Q 1,7 / 1,9 / 2,1 OFF 111 88 116 45
5Q SOUND 1,7 / 1,9 / 2,1 OFF- 108 93 117 37,5
5Q VIP 1,7 / 1,9 / 2,1 OFF 110 90 118 45
AURUS 1,7 / 1,9 / 2,1 OFF+ 109 90 110 47,5
AURUS PRIME 1,7 / 1,9 / 2,1 / MAX OFF+ 120 80 118 47,5
AURUS SELECT 1,7 / 1,9 / 2,1 / MAX OFF 108 90 115 45
AURUS SOFT 1,7 / 1,9 / 2,1 OFF 104 95 112 42,5
AURUS SOUND 1,7 / 1,9 / 2,1 OFF- 100 105 114 35
DANG 1,5 / 2,0 ALL- 87 88 93 50
EVOLUTION FX-P 1,7 / 1,9 / 2,1 OFF 115 90 120 39,1 - 41,1
EVOLUTION FX-S 1,7 / 1,9 / 2,1 OFF 118 88 122 41 - 43
EVOLUTION EL-P 1,7 / 1,9 / 2,1 OFF+ 120 85 120 42,4 - 44,4
EVOLUTION EL-S 1,7 / 1,9 / 2,1 OFF+ 123 85 122 43,8 - 45,8
EVOLUTION MX-P 1,7 / 1,9 / 2,1 OFF+ 125 80 120 45,7 - 47,7
EVOLUTION MX-S 1,7 / 1,9 / 2,1 OFF+ 125 80 120 45,7 - 47,7
GENIUS 1,8 / 2,0 / MAX OFF+ 107 94 109 47,5
GENIUS OPTIMUM 1,8 / 2,0 / MAX OFF+ 109 90 112 47,5
LEARN SPIN 1,5 ALL- 50 100 60 30
LEGEND 1,6 / 1,8 / 2,0 / MAX ALL- 87 90 96 42,5
NIMBUS 1,8 / 2,0 / MAX OFF 104 93 99 45
NIMBUS DELTA S 1,8 / 2,0 / MAX OFF- 104 90 110 42,5
NIMBUS DELTA V 1,8 / 2,0 / MAX OFF 106 90 107 47,5
NIMBUS SOFT 1,8 / 2,0 / MAX OFF- 100 95 99 37,5
NIMBUS SOUND 1,8 / 2,0 / MAX OFF- 97 100 100 32,5
NORM 1,7 ALL- 55 90 65 30-40
QUANTUM 1,8 / 2,0 / MAX OFF+ 112 90 114 50
QUANTUM S 1,8 / 2,0 / MAX OFF 110 92 117 45
RAPID 1,6 / 1,8 / 2,0 / MAX ALL+ 96 93 95 42,5
RAPID SOFT 1,6 / 1,8 / 2,0 / MAX ALL+ 95 95 96 35
SINUS 1,8 / 2,0 / MAX OFF 107 92 102 47,5
SINUS ALPHA 1,8 / 2,0 / MAX OFF 105 93 103 42,5
SINUS SOUND 1,8 / 2,0 / MAX OFF- 102 95 105 35
SPEEDY SPIN 1,0 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1 ALL+ 96 94 94 45
SUPER DEFENSE 40 0,5 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 DEF+ 64 99 105 45
SUPER DEFENSE 40 SOFT 1,3 / 1,6 DEF 60 102 105 35
VARI SPIN 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / MAX ALL 80 97 100 38
VARI SPIN D.TECS 1,5 / 1,8 / 2,0 / MAX ALL 82 90 100 32,5
VOLCANO+ 1,6 / 1,8 / 2,0 / MAX ALL- 78 96 93 37,5 - 42,5

CZOPY DŁUGIE MM STYL GRY TEMPO KONTROLA ROTACJA TW. PODKŁADU °

EXTRA LONG OX / 1,5 ALL- 10 / 30 90 / 85 60 / 70 35
GRASS D.TECS OX / 0,5 / 0,9 / 1,2 / 1,6 DEF 45 75 95 47,5
GRASS OX / 1,0 / 1,5 / 2,0 DEF 40 75 90 50
GRASS ULTRA OX / 0,5 / 1,0 / 1,5 DEF 54 85 95 40

CZOPY KRÓTKIE MM STYL GRY TEMPO KONTROLA ROTACJA TW. PODKŁADU °

SPEEDY SOFT D.TECS 1,5 / 2,0 OFF- 105 93 45 35
SPEEDY SOFT 1,0 / 1,5 / 2,0 OFF- 100 94 55 45
SPEEDY SOFT XD 1,5 / 1,8 / 2,0 / MAX OFF 103 80 50 40

ANTY-TOPSPIN MM STYL GRY TEMPO KONTROLA ROTACJA TW. PODKŁADU °

ELLEN DEF/OFF 1,5 / 2,0 DEF / DEF+ 20 / 25 100 / 90 50 / 40 28 / 38

TABELA OKŁADZIN 5



6 EVOLUTION

EVOLUTION MX-P
Najszybsza i najtwardsza, a także najczęściej 
kupowana okładzina z serii Evolution. Jedna z 
najpopularniejszych okładzin na świecie. 
Wykonana w technologii RPS (Red Power Sponge) 
i Pro Tension zapewnia przedłużony kontakt piłki 
z gumą, a tym samym znakomite czucie i precyzję 
w każdym zagraniu. Jednocześnie gwarantuje 
największą dynamikę zagrań przy zachowaniu 
bardzo dobrej kontroli. Bardzo porowaty podkład 
dodatkowo poprawia elastyczność i obniża wagę 
okładziny.
Evolution MX-P to okładziny najczęściej wybierane 
przez profesjonalnych zawodników ofensywnych. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

125 80
120 1,7–1,8 | 1,9–2,0 | 2,1–2,2

OFF+

EVOLUTION MX-S
W porównaniu z MXP okładzina MXS posiada 
większą rotację niezbędną do bardziej równego lotu 
piłki w uderzeniach topspin i kontra-topspin. Tak jak 
wszystkie  pozostałe okładziny tej serii wyprodu-
kowana jest w technologii RPS (Red Power Sponge) 
oraz Pro Tension. 
Polecana do agresywnej gry ofensywnej z dużą 
rotacją – zarówno w grze przy stole, jak i z dystansu. 
Szczególnie spodoba się zawodnikom, którzy lubią 
nadawać dodatkową rotację nadgarstkiem. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

125 80
120 1,7–1,8 | 1,9–2,0 | 2,1–2,2

OFF+



EVOLUTION 7

EVOLUTION EL-S
EL-S to połączenie wysokiej rotacji znanej z 
wersji MX-S z dużą mocą i dynamiką właściwą dla 
okładzin MX-P.  Średnio twardy, porowaty i lekki 
podkład oraz specjalnie zaprojektowane czopy w 
gumie wierzchniej gwarantują bardzo dużą ela-
styczność i sprawiają, że model EL-S wyróżnia się 
na tle pozostałych okadzin w serii Evolution.
Mimo dużej dynamiki i rotacji, EL-S ma bardzo 
dobre czucie. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

123 85
122 1,7–1,8 | 1,9–2,0 | 2,1–2,2

OFF+

EVOLUTION EL-P
Najbardziej elastyczna okładzina w serii Evolution. 
Średniej twardości podkład (43,5 stopnia) stawia 
ją pomiędzy twardymi i bardzo szybkimi MX-P i 
MX-S a miękkimi i wolniejszymi FX-P i FX-S. Bardzo 
elastyczna guma wierzchnia zastosowana w tym 
modelu zapewnia bardzo dużą rotację i wyjątkowe 
czucie oraz kontrolę. Idealny sprzęt dla zawodni-
ków, którzy lubią precyzyjne i dynamiczne ataki ze 
stołu i z drugiej strefy.
EL-P to okładzina wybierana przez wielu czołowych 
zawodników, którzy potrzebują okładzin szybkich, 
bardzo rotacyjnych, ale niezbyt twardych. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

120 85
120 1,7–1,8 | 1,9–2,0 | 2,1–2,2

OFF+



8 EVOLUTION

EVOLUTION FX-P
FX-P jest najbardziej miękką i najbardziej wszech-
stronną okładziną w rodzinie Evolution. Zapewnia 
maksymalne czucie i kontrolę w każdej sytuacji. 
Guma wierzchnia, bogata w rotację, zaś miękki 
porowaty podkład dodatkowo wzmacnia  efekt 
katapultu, a tym samym zapewnia odpowiednią 
dynamikę zagrań ofensywnych oraz wszechstro-
nych. Okładzina Evolution FX-P polecana jest dla 
zawodników, którzy lubią grę ofensywną bliżej 
stołu, preferują zagrania bardziej precyzyjne i 
potrzebują okładziny, która daje większy margines 
błędu w bloku i ataku. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

115 90
120 1,7–1,8 | 1,9–2,0 | 2,1–2,2

OFF

EVOLUTION FX-S
FX-S to młodsza siostra wersji EL-S. Posiada bardzo 
dużą rotację podobną do MX-S, ale w połącze-
niu z nową gumą wierzchnią i bardziej miękkim 
podkładem ma dużo lepszy parametr kontroli. FX-S 
jest wolniejsza od EL-S i nieco szybsza od FX-P, ma 
też minimalnie twardszy podkad niż FX-P, który 
przekłada się się na trochę większe tempo. 
Polecana do gry typowo ofensywnej, bardzo 
rotacyjnej, dla zawodników, którzy lubią grę bliżej 
stołu, ale potrzebują nieco większej dokładności i 
kontroli w grze z drugiej strefy. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

118 88
122 1,7–1,8 | 1,9–2,0 | 2,1–2,2

OFF
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5Q SOUND
Nowa wersja okładziny 5Q Sound z ulepszoną gumą wierzchnią. Wypro-
dukowana w technologii SPI Advanced (Tempo Effect Inside). Posiada 
miękki podkład o twardości 37,5 stopnia. Dzięki bardzo przyczepnej i 
elstycznej gumie zewnętrznej osiągnięto rotację większą o ok. 15% w sto-
sunku do okładziny 5Q. Podczas uderzenia 5Q Sound wydaje dźwięk klik-
nięcia – charakterystyczny dla tego rodzaju miękkich okładzin. Idealna do 
gry ofensywnej i wszechstronnej. Dla miłośników rotacji pod kontrolą.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

108 93
117 1,7 | 1,9 | 2,1

OFF-

5Q VIP
5Q VIP jest jeszcze bardziej zaawansowaną wersją okładzin 5Q, która 
perfekcyjnie łączy trzy główne cechy serii – równy tor lotu piłki, dyna-
miczny transfer energii poprzez dużą rotację oraz bardzo dobrą kontrolę. 
5Q VIP jest jeszcze bardziej dynamiczna i bardziej rotacyjna od swoich 
poprzedniczek. Twardy porowaty podkład z technologią SPI Advanced w 
połączeniu z elastyczną i bardzo rotacyjną gumą wierzchnią, sprawiają, 
że jest to dobra propozycja dla nowoczesnych zawodników ofensywnych, 
którzy swoją grę opierają na szybkich i efektownych zagraniach topspino-
wych. Idealna również dla miłośników gry z kontry z drugiej strefy. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

110 90
118 1,7 | 1,9 | 2,1

OFF

5Q
Bardzo szybka i rotacyjna okładzina tensorowa na średnio twardym 
porowatym podkładzie (45 stopni), w którym zastosowano technologię 
SPI Advanced. Nowoczesna elastyczna guma wierzchnia z technologią 
OPTRA zwiększa przyczepność i rotację. 5Q  doskonale sprawdzi się we 
wszelkich ofensywnych zagraniach z półdystansu i kontry.  Najszybsza 
okładzina w serii 5Q.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

111 88
116 1,7 | 1,9 | 2,1

OFF



10 AURUS

AURUS
Jedna z najpopularniejszych okładzin w ofercie firmy Tibhar. Klasyczny 
Aurus na twardym podkładzie z bardzo miękką gumą wierzchnią to połą-
czenie, które gwarantuje dużą prędkość, jak również pozwala na szeroki 
wachlarz bezpiecznych zagrań ofensywnych z dużym katapultem i bardzo 
dużą rotacją.
Aurus sprawdzi się idealnie w rękach zawodników, którzy potrzebują  
powtarzalności i maksymalnej dynamiki w szybkim ataku. Nowoczesna, 
trwała guma wierzchnia zapewnia dużą stabilność i dłużej zachowuje 
swoje parametry. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

109 90
110 1,7 | 1,9 | 2,1

OFF+

AURUS SOFT
Bardziej miękka wersja Aurusa ma jeszcze więcej rotacji i kontroli, przy 
zachowaniu wciąż dość dużej prędkości i typowo ofensywnego charakte-
ru. W zależności od grubości podkładu może być używana do szybkiej  
i rotacyjnej gry topspinowej lub do gry bardziej wszechstronnej z większą 
kontrolą.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

104 95
112 1,7 | 1,9 | 2,1

OFF

AURUS SOUND
Najwolniejsza wersja Aurusa z „klikającym” super miękkim podkładem, 
który zapewnia bardzo dużą kontrolę. Okładzina sprawdzi się zarówno  
w grze typowo ofensywnej z dużą rotacją, jak również w grze nastawio-
nej na dokładne zagrania i szlifowanie techniki. Aurus Sound ma bardzo 
wszechstronny charakter, jest łatwy do ogrania i pozwala czerpać dużą 
przyjemność z każdego zagrania. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

100 105
114 1,7 | 1,9 | 2,1

OFF-



AURUS 11

AURUS PRIME
Nowoczesna okładzina wykonana w nowej innowa-
cyjnej technologii SSP (Super Sized Pad), w której 
zastosowano cieńszą gumę wierzchnią na rzecz 
zwiększenia grubości podkładu. Także zmniejszenie 
wagi gumy powoduje tu wzrost szybkości, zwłasz-
cza we wszelkich zagraniach ze stołu.
Aurus PRIME to idealny wybór dla ofensywnych 
zawodników, 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 twardy podkład zapewnia 
duży katapult i dynamikę w każdej sytuacji. Aurus 
Prime produkowany jest z oryginalnym fioletowym 
podkładem o twardości 47,5 stopnia.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

120 80
118 1,7 / 1,9 / 2,1 / max

OFF+

AURUS SELECT
Innowacyjna technologia SSP (Super Sized Pad), 
duża rotacja przy optymalnej prędkości oraz 
znakomite czucie i precyzja to największe atuty tej 
okładziny. 
Aurus Select to bardzo groźna broń dla doświad-
czonych zawodników, którzy potrzebują powta-
rzalności w grze ofensywnej i dobrej kontroli  
w grze wszechstronnej. Produkowana z orygina-
nym różowym podkładem o twardości 45 stopni.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

108 90
115 1,7 / 1,9 / 2,1 / max

OFF



12 QUANTUM

QUANTUM
Seria Quantum z technologią „SYNT efficiency” 
została zaprojektowana pod kątem gry nowymi 
piłkami. Duży nacisk położono na uzyskanie dodat-
kowej dynamiki w chwili kontaktu piłki z rakietką 
oraz zwiększenie katapultu.  Zewnętrzna guma  
z bardzo dużą rotacją w połączeniu z porowatym 
podkładem zapewnia dużą regularność i precyzję 
zagrań. 
Quantum to szybsza i twardsza okładzina z serii. 
Przeznaczona do agresywnej gry ofensywnej.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

112 90
114 1,8 | 2,0 | MAX

OFF+

QUANTUM  S
Seria Quantum z technologią „SYNT efficiency” 
została zaprojektowana pod kątem gry nowymi 
piłkami. Duży nacisk położono na uzyskanie dodat-
kowej dynamiki w chwili kontaktu piłki z rakietką 
oraz zwiększenie katapultu.  Zewnętrzna guma  
z bardzo dużą rotacją w połączeniu z porowatym 
podkładem zapewnia dużą regularność i precyzję 
zagrań. 
Quantum S to minimalnie wolniejsza okładzina z 
serii. Bardziej miękka i rotacyjna, z dużą kontrolą.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

110 92
117 1,8 | 2,0 | MAX

OFF
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GENIUS
Przy produkcji okładziny Genius skupiono się głów-
nie na parametrze rotacji, która powoduje bardziej 
agresywny tor lotu piłki w grze topspinowej. 
W okładzinie tej zastosowano mieszankę gumy o 
zwiększonej odporności na szybkie ścieranie. Jest 
to jedna z najtrwalszych okładzin z efektem świe-
żego kleju. Wykonana w technologii SPI oraz Optra 
gwarantuje dużą dynamikę zagrań ofensywnych  
i daje duże możliwości nadawania rotacji z każdej 
pozycji przy stole. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

107 94
109 1,8 | 2,0 | MAX

OFF+

GENIUS OPTIMUM
Szybsza i bardziej dynamiczna wersja Geniusa. Przy 
jej produkcji skupiono się głównie na zwiększeniu 
parametru tempa, bez utraty rotacji, aby spowodo-
wać jeszcze bardziej agresywny tor lotu piłki.
Wykonana w technologii SPI oraz Optra gwarantu-
je dużą dynamikę zagrań ofensywnych i daje duże 
moliwości nadawania rotacji z każdej pozycji przy 
stole. Twardość podkładu większa niż w okładzinie 
Genius, uzyskana poprzez zmniejszenie wolnych 
przestrzeni w podkładzie (podkład jest mniej 
porowaty).

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

109 90
112 1,8 | 2,0 | MAX

OFF+



14 NIMBUS

NIMBUS SOFT
Bardziej miękka wersja popularnego Nimbusa. Podkład o twardości 37.5° 
pozwala na bardzo precyzyjne zagrania z dużą parabolą lotu piłki, a także 
daje bardzo duży margines błędu.  
Nieco mniejsza prędkość okładziny sprawia, że jest to guma idealna dla 
zawodników, ktorzy potrzebują bardzo dużej kontroli, a jednocześnie 
potrzebują okładziny z efektem świeżego kleju.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

100 95
99 1,8 | 2,0 | MAX

OFF-

NIMBUS SOUND
Najbardziej miękka i najwolniejsza okładzina w serii Nimbus. Idealna 
dla zawodników, którzy rozpoczynają swoją przygodę z ofensywnymi 
okładzinami tensorowymi. Bardzo rotacyjna i precyzyjna, z dużym margi-
nesem błędu. Miękki podkład w połączeniu z elastyczną gumą wierzchnią 
zapewniają maksymalną kontrolę oraz charakterystyczny dźwięk klikania 
przy odbiciu. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

97 100
100 1,8 | 2,0 | MAX

OFF-

NIMBUS
Najtwardsza i najszybsza okładzina w serii Nimbus.  Wykonana w techno-
logii SPI z efektem świeżego kleju. Podkład o twardości 45° odpowiada za 
duże tempo. Okładzina przeznaczona do ofensywnej i dynamicznej gry. 
Szczególnie polecana do szybkich i płaskich zagrań oraz ataków z kontry. 
Pasuje do twardych i średnio twardych desek. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

104 93
99 1,8 | 2,0 | MAX

OFF
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NIMBUS DELTA V
Zmiana geometrii czopów  oraz nowa technologia 
gumy wierzchniej spowodowały, że okładziny 
z serii Delta charakteryzują się większym tempem 
i bardzo dużym katapultem, a tym samym bardzo 
dobrze sprawdzają się w grze nowymi piłeczkami.
Delta V jest szybsza od Delty S, polecana jest do 
szybkiej gry topspinowej z bardzo dużą rotacją, 
zarówno w półdystansie, jak i w drugiej strefie. 
Zapewnia dużą powtarzalność i kontrolę (porówny-
walną do okładzin wszechstronnych) oraz bardzo 
duży katapult (typowy dla okładzin ofensywnych). 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

106 90
107 1,8 | 2,0 | MAX

OFF

NIMBUS DELTA S
Zmiana geometrii czopów  oraz nowa technologia 
gumy wierzchniej spowodowały, że okładziny  
z serii Delta charakteryzują się większym tempem 
i bardzo dużym katapultem, a tym samym bardzo 
dobrze sprawdzają się w grze nowymi piłeczkami.
Delta S jest wolniejsza od Delty V,  ma za to więcej 
czucia i kontroli. Polecana jest do rotacyjnej, pre-
cyzyjnej gry topspinowej z każdej strefy. Zapewnia 
dużą powtarzalność i kontrolę (porównywalną 
do okładzin wszechstronnych) oraz bardzo duży 
katapult (typowy dla okładzin ofensywnych). 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

104 90
110 1,8 | 2,0 | MAX

OFF-
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SINUS
Zaprojektowana dla wymagających profesjonalistów okładzina z wbudo-
wanym efektem świeżego kleju i elastyczną gumą wierzchnią. Szybka  
i dynamiczna dzięki twardemu podkładowi, który pozwala na wykony-
wanie zagrań przy minimalnych ruchach.  Guma wierzchnia odpowiada 
za wysoki parametr rotacji i przyczepność. Sinus jest szczególnie groźny 
w krótkich ofensywnych zagraniach ze stołu oraz podczas serwisu. 
Mimo twardego podkładu posiada dźwięk charakterystyczny dla gry „na 
świeżym kleju”. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

107 92
102 1,8 | 2,0 | MAX

OFF

SINUS ALPHA
Bardziej miękka wersja Sinusa, szczególnie polecana do pasywnej gry 
blokiem oraz zagrań ofensywnych blisko stołu.  Nie jest tak szybka jak kla-
syczny Sinus, lecz dzięki bardziej miękkiemu podkładowi pozwala na grę 
bardziej precyzyjną i z większą rotacją. Okładzina bardzo powtarzalna  
i wybaczająca, z dużą kontrolą. Dzięki technologii SPI pozwala na groźne 
zagrania z wysoką parabolą lotu.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

105 93
103 1,8 | 2,0 | MAX

OFF

SINUS SOUND
Najbardziej miękka okładzina z serii Sinus. Niezwykle tolerancyjna,  
z bardzo dobrym czuciem, pozwala na wykonywanie precyzyjnych ataków 
z wysoką parabolą lotu piłki. Bardzo dobrze sprawdza się także w wol-
niejszych wymianach, w których bardziej od siły zagrań liczy się rotacja i 
dokładność.  Miękki podkład i elastyczna guma wierzchnia sprawiają, że 
okładzina wydaje charakterystyczny głośny „klik”, podkreślający efekt 
świeżego kleju.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

102 95
105 1,8 | 2,0 | MAX

OFF-
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RAPID
Najbardziej klasyczna okładzina do gry ofensywnej  
w rodzinie okładzin Tibhar. Produkowana od wielu 
lat, wciąż niezwykle popularna. Charakteryzuje 
się średnio twardym podkładem oraz bardzo 
elastyczną gumą wierzchnią. Na cieńszym podkła-
dzie (1,6-1,8 mm)  ma wszelkie walory okładziny 
wszechstronnej – z dużą kontrolą, szczególnie w 
grze blokiem. Na grubszym podkładzie (2,0 mm-
-max) jest okładziną typowo ofensywną. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

96 93
95 1,6 | 1,8 | 2,0 | MAX

ALL+

RAPID SOFT
Miękka wersja klasycznego Rapida. W podkładzie 
tej okładziny zastosowano dużą ilość syntetycz-
nego kauczuku, który daje wrażenie miękkości, 
ale jednocześnie pozwala na szybkie zagrania z 
dużym katapultem. Okładzina przeznaczona do 
gry ofensywnej z dużą różnorodnością elementów 
technicznych. Bardzo precyzyjna i bezpieczna w za-
graniach rozpoczynających atak i podczas serwisu.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

95 95
96 1,6 | 1,8 | 2,0 | MAX

ALL+
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VARI SPIN D.TECS
Bardzo rotacyjna okładzina wszechstronna z technologią D.TecS. Bardzo 
miękka i ze znakomitą kontrolą. Polecana do gry wszechstronnej, w której 
duże tempo nie jest tak istotne jak maksymalna rotacja i kontrola. Jedna  
z popularniejszych okładzin wszechstronnych. Bardzo precyzyjna i „wy-
baczająca” techniczne błędy. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

82 90
100 1,5 | 1,8 | 2,0 | MAX

ALL

VARI SPIN
Bardzo rotacyjna okładzina wszechstronna o wielu możliwościach. 
Niezwykle elastyczna przyczepna guma zewnętrzna odpowiada za wysoki 
parametr rotacji, zaś średnio twardy podkład wpływa na parametr kon-
troli. Na cieńszym podkładzie sprawdzi się w roli okładziny defensywnej 
(1,2-1,5 mm) i wszechstronnej (1,8-2,0 mm),  grubszy podkład (2,0 mm-
-max) dodaje jej ofensywnego charakteru i  pozwala na bardzo precyzyjną 
i rotacyjną grę topspinową. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

80 97
100 1,2 | 1,5 |1,8 | 2,0 | MAX

ALL

SPEEDY SPIN
Klasyczna japońska okładzina ofensywna. Bez efektu świeżego kleju,  
ale bardzo przyczepna i rotacyjna. 
Na cieńszych podkładach może pełnić rolę okładziny defensywnej lub 
wszechstronnej, grubszy podkład nadaje jej bardziej ofensywnego 
charakteru. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

96 94
94 1,0 | 1,3 | 1,5 |1,7 | 1,9 | 2,1

ALL+
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SUPER DEFENSE 40 SOFT
Miękka wersja okładziny Super Defense 40. 
Również bardzo rotacyjna i z jeszcze lepszą kontro-
lą. Pozwala na wyprowadzenie groźnych rotacyj-
nych ataków, a jednocześnie gwarantuje bardzo 
dobrą kontrolę i czucie w grze pasywnej. Okładzina 
bardzo elastyczna, z dużą przyczepnością. Idealna 
do nowoczesnej gry defenywnej i wszechstronnej. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

60 102
105 1,3 | 1,6

DEF

SUPER DEFENSE 40
Współcześni zawodnicy defensywni oczekują 
od okładzin coraz większych możliwości i coraz 
większej wszechstronności.  Super Defense 40, 
na średnio twardym podkładzie, została zapro-
jektowana tak, aby spełniać wymagania stawiane 
nowoczesnym okładzinom do gry obronnej. Przy 
zachowaniu bardzo dobrej kontroli pozwala na 
wyprowadzenie szybkich ataków i uderzeń kontru-
jących. Jest przy tym bardzo rotacyjna i precyzyjna 
dzięki elastycznej i miękkiej gumie wierzchniej. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

64 99
105 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9

DEF+
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SPEEDY SOFT
Produkowane od wielu lat klasyczne krótkie czopy do gry ofensywnej 
na podkładzie o średniej twardości. Pozwalają na szybką grę przy stole z 
dodatkowymi zakłóceniami, charakterystycznymi dla tego typu okładzin, 
jednak bez utraty kontroli. Produkcja japońska.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

100 94
55 1,0 | 1,5 | 2,0

OFF-

SPEEDY SOFT XD
Krótkie czopy przeznaczone do gry ofensywnej blisko stołu. Porowate 
końcówki czopów zapewniają dużą przyczepność i kontrolę, a także 
sprawiają, że jest to okładzina dość łatwa do ogrania, także dla początku-
jących czopiarzy. 
Okładzina z dużym katapultem, dzięki podkładowi w technologii SPI, 
bardzo szybka i elastyczna.  

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

103 80
50 1,5 / 1,8 / 2,0 / max

OFF

SPEEDY SOFT D.TECS
Połączenie klasycznych krótkich czopów ze Speedy Softa z technologią 
D.TecS w podkładzie sprawiło, że powstała okładzina nie tylko szybsza i 
bardziej agresywna, ale też wyposażona w dodatkowy efekt zakłócający. 
Bardzo groźna szczególnie w bloku i grze z kontry.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

105 93
45 1,5 | 2,0

OFF-
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GRASS
Bardzo długie czopy w tej klasycznej japońskiej okładzinie zapewniają 
maksymalnie wydłużony kontakt piłki z gumą, tym samym poprawiają 
kontrolę i wzmacniają efekt zakłócający.  Czopy bardzo elastyczne, po-
zwalają na wykonanie wielu różnych zagrań, zarówno przy stole,  
jak i z drugiej strefy. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

40 75
90 OX | 1,0 | 1,5 | 2,0

DEF

EXTRA LONG
Czopy średnie z bardzo dobrą kontrolą i dość dużym efektem zakłócają-
cym. W wersji bez podkładu mogą być podobnie groźne jak czopy długie, 
jednak pozostają łatwiejsze do opanowania i gwarantują lepsze panowa-
nie nad piłką. W wersji z podkładem są bardziej wszechstronne  
i pozwalają na większy wachlarz zagrań. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

10/30 90/85
60/70 OX | 1,5

ALL-

GRASS D.TECS
Jedna z najbardziej popularnych okładzin z długimi czopami na rynku, 
która od wielu lat cieszy się nieustającym zaufaniem obrońców. Połą-
czenie klasycznego Grassa z technologią D.TecS zaowocowało  jeszcze 
większymi możliwościami w grze defensywnej z zakłóceniami. Bardziej 
elastyczna guma wierzchnia pozwala na wykonanie groźnych bloków oraz 
pchnięć. Na grubszym podkładzie także bardzo groźna w grze aktywnej. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

45 75
95 OX | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,6

DEF

GRASS ULTRA
Grass Ultra jest okładziną o długich czopach z przyczepną powierzchnią 
(zgodne z aktualnymi wymogami ITTF). Posiada duży wachlarz możliwości 
– od podcięcia i bloku w typowej grze defensywnej, aż po atak zakłócający 
ze stołu w aktywynej defensywie. Na podkładzie o grubości 1,0 mm i 1,5 
mm posiada możliwość lekkiego kontrataku. Okładzina bardzo elastyczna 
z czopami o długości 1,7 mm.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

54 85
95 OX | 0,5 | 1,0 | 1,5

DEF
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DANG
Zaprojektowana przez specjalistów z Chin, dostosowana do europej-
skiego stylu gry bardzo przyczepna okładzina na twardym podkładzie. 
Przeznaczona do gry wszechstronnej. Bardzo groźna w grze pasywnej, 
szczególnie w zagraniach blokiem. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

87 88
93 1,5 | 2,0

ALL-

VOLCANO +
Bestsellerowa okładzina wszechstronna dla początkujących zawodników 
i amatorów. Bardzo rotacyjna i ze znakomitą kontrolą. Średniej twardości 
podkład posiada duże zapasy energii niezbędnej do nauki i treningu –  
także zagrań ofensywnych. Konkurencyjna cena sprawia, że jest to jedna  
z najbardziej popularnych okładzin na rynku.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

78 96
93 1,6 | 1,8 |  2,0 | MAX

ALL-

LEGEND
Bardzo przyczepna okładzina na miękkim podkładzie. Charakteryzuje się 
dużą rotacją i charakterystyczną dla chińskich okładzin „klejącą” gumą 
wierzchnią. Przeznaczona do gry wszechstronnej i ofensywnej. 

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

87 90
96 1,6 | 1,8 |  2,0 | MAX

ALL-
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ELLEN DEF/OFF
Bardzo łatwa w ograniu okładzina antytopspinowa. Idealna jako pierwsza 
okładzina tego typu do nauki gry defensywnej antytopspinem.  ELLEN 
DEF przeznaczona jest do typowej gry defensywnej. Miękki podkład 
zapewnia jej bardzo dobrą kontrolę. ELLEN OFF z nieco twardszym pod-
kładem dobrze sprawdzi się w grze bardziej aktywnej z dużą różnorodno-
ścią zagrań wszechstronnych.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

20/25 100/90
50/40 1,5 | 2,0

DEF

DEF+

NORM
Przyczepna okładzina na miękkim podkładzie. Przeznaczona do gry 
wszechstronnej dla początkujących zawodników.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

55 90
65 1,7

ALL-

LEARN SPIN
Okładzina stworzona przede wszystkim do nauki elementów technicz-
nych. Doskonała jako pierwsza profesjonalna okładzina dla początkują-
cych zawodników. Posiada miękki podkład z bardzo dobrą kontrolą.

TEMPO: KONTROLA:

ROTACJA:

50 100
60 1,5

ALL-



UCHWYTY

 prosty konkav anatomiczny koniczny

SPONGE GRIP SYSTEM
Nowo opracowany system uchwytu „SGS“ (system Sponge-Grip-System) zapew-
nia optymalne przenoszenie impulsów na dłoń w momencie, gdy piłka styka się 
z rakietką, czego rezultatem jest wyraźnie lepsze czucie piłki. Środkowa część 
uchwytu wykonana z pianki pozwala na stabilny i bardzo wygodny chwyt.

CARBON TECHNOLOGY
Specjalnie zaprojektowane włókna węglowe nadają desce większej twardości, 
ale także zapewniają elastyczność, umożliwiając tym samym zagrywanie mocnie-
jszych piłek, nawet przy bardzo niewielkim wysiłku w grze.

CONTACT LIGHT SYSTEM
Prosta, ale niezwykle skuteczna technologia, która sprawia, że uchwyt jest lże-
jszy, a w rezultacie znacząco poprawia się kontrola i czucie. Wewnątrz uchwytu 
zastosowano bardzo lekkie drewno z balsy, które ma za zadanie poprawienie 
„przewodzenia” wibracji z główki rakietki do rączki. Lżejszy uchwyt powoduje 
także przeniesienie środka ciężkości w stronę blatu, dzięki temu deska ma lepszą 
kontrolę oraz ułatwia wykonanie szybkich zagrań. 

SMALL HANDS
Ponieważ dzieci mają mniejsze ręce, a tym samym mniejszą siłę, opracowaliśmy 
specjalne deski przyjazne dla dzieci. Deski te mają węższy i krótszy wklęsły uch-
wyt, który idealnie pasuje do ręki. Rakietki stworzone w oparciu o tę koncepcję 
są lżejsze i bardziej poręczne. Deski z technologią Small Hands pozwalają zmini-
malizować ilość siły potrzebnej do wykonywania uderzeń.

SENSORY AMPLIFIER
Nowa technologia S. AM w uchwycie poprawia reakcję na zagrania przeciw-
ników poprzez lepsze czucie piłki, lepsze przewidywanie oraz w rezultacie 
bardziej instynktowny dobór zagrań.

EXBO
EXBO to skrót od Extreme Bounce, czyli „ekstremalne odbicie“. Dzięki tej tech-
nologii, poprzez specjalny rodzaj klejenia warstw forniru, wzmocniony jest efekt 
katapultu.

HYBRID ZC
Hybrid ZC to zaawansowany technologicznie materiał kompozytowy z Zylonu i 
włókien węglowych formowanych pod ciśnieniem z dużą precyzją, dzięki czemu 
zachowana jest stała jakość i powtarzalność materiału. Hybrid ZC to połączenie 
dużej twardości włókien węglowych z wytrzymałością i elastycznością Zylonu, 
aby zapewnić stabilność i dobry balans w przechodzeniu z gry ofensywnej do 
zagrań bardziej pasywnych.
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MODEL FL AN ST CON WAGA WARSTWY TEMPO KONTROLA STRATEGIA

AKKAD • • • 85G 7 9+ 9 OFF

ALLROUND CLASSIC • • • 85G 5 6+ 8+ ALL

BALSA DEF 25 • • • 75-80G 5 3+ 10 DEF

BALSA ALLROUND 50 • • • 70-75G 5 7- 9 ALL

BALSA FIBRE OFF 60 • • • 70-75G 7 8 8 OFF-

BALSA FIBRETEC 75 • • • 70-75G 5 9- 8- OFF

BALSA SGS • • • 75G 5 7+ 9 ALL+

BLACK CARBON • • • 85G 7 9+ 6+ OFF+

CCA 7 • • • 85-90G 7 8+ 8+ OFF

CCA UNLIMITED • • • 85-90G 7 9 7+ OFF

CHAMP • • 90G 4 7 5 ALL

CHILA OFF • • • 75G 5 7+ 8 OFF

CO-S-3 • 85G 3 3+ 10- DEF

DEFENSE PLUS • • 75G 5 3+ 10 DEF

DRINKHALL ALLROUND CLASSIC • • • 85G 5 6+ 9 ALL+

DRINKHALL OFFENSIVE CLASSIC • • • 85-90G 5 8 8+ OFF-

DRINKHALL POWER SPIN CARBON • • • 85-90G 7 9+ 7+ OFF

FORCE PRO BLACK EDITION • • • 85-90G 7 9- 7+ OFF

H - 1 - 9 • • • 85G 1 10+ 5- OFF+

H - 3 - 9 • • • 85-90G 3 9+ 6- OFF+

IV-L • • • • 85G 4 7 9- ALL

IV-L BALSA • • • 70G 6 6 9+ ALL

IV-L LIGHT CONTACT • • • 80G 4 7 8 OFF/ALL

IV-L SGS • • • 85-90G 4 7 9 ALL

IV-S • • • • 90G 5 8+ 7+ OFF-

IV-S SGS • • • 85-90G 5 8+ 8 OFF/ALL

KINETIC SPEED • • • 82-87G 7 9 7 OFF

LEBESSON • • • 85G 5 8 8 OFF-

MATCH • • • 90G 5 7- 6- ALL

NIMBUS ALL • • • 80-85G 7 8- 9+ ALL+

NIMBUS OFF • • • 85G 6 8+ 8+ OFF-

NUYTINCK HYBRID ZC • • • 82-87G 7 9- 7 OFF

RAPID CARBON LIGHT • • • 75G 7 9+ 6- OFF+

SAMSONOV ALPHA • • • 85G 5 8 8- OFF-

SAMSONOV ALPHA SGS • • • 85G 5 8 8 OFF-

SAMSONOV CARBON • • • 90-95G 7 10 5+ OFF+

SAMSONOV FORCE PRO • • • 85G 7 9- 7 OFF

SAMSONOV PREMIUM CONTACT • • • 85G 5 8- 8 OFF/ALL 

SAMSONOV PREMIUM JUNIOR • 75G 5 7 6 ALL+

SAMSONOV PURE WOOD • • • 80-85G 5 7 9+ ALL+

SAMSONOV START • 85G 4 5 8 ALL-

SAMSONOV STRATUS CARBON • • • 85G 7 10- 7- OFF+

SMASH • • • 85G 4 6- 7- ALL

STRATUS POWERDEFENSE • • • 80G 5 6+ 10 ALL

STRATUS POWERWOOD • • • 85G 5 9 7+ OFF-

TECHNO POWER CONTACT • • • 85G 5 7-/6- 8-/9 ALL+

TRIPLE CARBON • • • 90G 11 10 6- OFF+

VS UNLIMITED • • • 85-90G 7 9 8+ OFF

KEY:  FL=KONKAV  |  AN=ANATOMICZNY  |  ST=PROSTY  |  CON=KONICZNY

TABELA DESEK 25
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CCA UNLIMITED
Nawyższej klasy szybka deska 7-warstwowa z dwie-
ma przekładkami z Fiber Carbonu poprawiającymi 
czucie piłki i znacznie poszerzającymi pole jednorod-
ności odbicia. Technologia EXBO umożliwia precy-
zyjne zagrania z dużym katapultem przy zachowaniu 
niezbędnej kontroli.  Deska bardzo powtarzalna w 
grze topspinowej z półdystansu oraz bardzo stabilna 
w zagraniach kontrujących i bloku. Przyjazna rotacji, 
sprawdzi się w zagraniach ofensywnych w każdej 
strefie. Dobrze komponuje się z nowoczesnymi 
rotacyjnymi okładzinami tensorowymi. 

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

9 7+
7 85 – 90 G

     OFF

CCA 7
Sygnowana nazwiskiem Mistrza Świata w deblu 
Chen Chien-An, deska o wielu możliwościach. 
Mimo iż jest dość twarda, charakteryzuje się 
miękkim czuciem w zagraniach rozpoczynających, 
takich jak odbiór serwisu, przebicie czy flip. Deska 
przyjazna rotacji – bardzo dobrze sprawdza się  
w grze topspinowej, również daleko od stołu. 
Polecana do szybkiej gry z dużą rotacją oraz zagrań, 
które wymagają bardzo dobrej kontroli, „miękkiej 
ręki” i dokładności.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

8+ 8+
7 85 – 90 G

     OFF



DESKI OFF 27

KINETIC SPEED
Sekret tej deski leży w jej unikalnej konstrukcji  
- przekładki z włókna Hybrid ZC powodują mak-
symalne zwiększenie pola jednorodności odbicia 
oraz wyjątkowe doznania w trakcie serwowania. 
Deska Kinetic Speed zaprojektowana została do 
gry blisko stołu i w półdystansie. Jest lekka oraz 
elastyczna. Nawet w bardzo szybkich wymianach 
jest łatwa w prowadzeniu, zaś technologia EXBO 
ułatwia wyprowadzanie zagrań z dużą rotacją.  

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

9 7
7 82-87 G

     OFF

NUYTINCK  
HYBRID ZC
Wysokiej klasy deska z przekładkami z nowego 
syntetycznego materiału, który gwarantuje lekkość 
i stabilność, jednocześnie zapewnia dużą precyzję 
zagrań. Belgijski zawodnik Cédric Nuytinck współ-
pracował z zespołem Tibhara przy opracowaniu 
tego modelu. Jego celem było stworzenie 7-sklej-
kowej deski, która będzie dynamiczna i średnio 
twarda w odbiciu. Powstała innowacyjna deska - 
ekstremalnie szybka, przyjazna zagraniom z dużym 
katapultem oraz bardzo precyzyjnie wykonana.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

9- 7
7 82-87 G

     OFF



28 BALSA

BALSA ALLROUND 50
Podczas projektowania tej deski ważne były dwa 
elementy – kontrola i czucie piłki. Powstała deska, 
która pozwala na duży wachlarz zagrań wszech-
stronnych i ofensywnych – czy będzie to precyzyj-
ny topspin, blok przy stole czy rotacyjna kontra.  
Rdzeń z miękkiej balsy o grubości 5 mm nadaje jej 
szybkości i lekkości oraz poprawia kontrolę.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

7- 9
5 70 - 75 G

     ALL

BALSA DEF 25
Bardzo lekka i cienka deska pieciowarstwowa  
z powiększonym blatem. Rdzeń blatu z miękkiej 
balsy o grubości 2,5 mm poprawia kontrolę. Deska 
przeznaczona do klasycznej defensywy z okazjo-
nalnymi uderzeniami kończącymi.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

3+ 10
5 75 – 80 G

     DEF



BALSA 29

BALSA FIBRETEC 75
Bardzo lekka deska pięciowarstwowa z dwiema 
dodatkowymi przekładkami z fiberglasu pod war-
stwą zewnętrzną. Rdzeń blatu wykonany z miękkiej 
balsy o gr. 7,5 mm, która odpowiada za szybkość 
deski i umożliwia bardzo mocne zagrania. Dodatek 
włókna szklanego poprawia stabilność i zwiększa 
pole jednorodności odbicia.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

9- 8-
5 70 - 75 G

     OFF

BALSA FIBRE OFF 60
Bardzo lekka deska pięciowarstwowa z dwiema 
dodatkowymi przekładkami z fiberglasu. Rdzeń 
blatu wykonany z miękkiej balsy o grubości 6 
mm. Zaprojektowana dla zawodników, którzy 
lubią szybką grę, ale jednocześnie oczekują deski 
bardzo precyzyjnej. Balsa nadaje desce lekkości i 
miękkości, zaś dodatek włókna szklanego poprawia 
stabilność i zwiększa pole jednorodności odbicia.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

8 8
7 70 - 75 G

     OFF-



30 SAMSONOV

FORCE PRO  
BLACK EDITION
„Młodsza siostra” deski Force Pro. Osobiście testo-
wana przez Vladimira Samsonova, który po grze 
powiedział, że „grając tą deską zawsze czuje się 
piłkę na rakietce, bez względu czy uderzasz lekko 
czy mocno”. Deska szybka, ofensywna, z bardzo 
dużym przyspieszeniem. 
Polecana zawodnikom, którzy lubią typowo ofen-
sywną grę z dużym czuciem i rotacją.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

9- 7+
7 85 – 90 G

     OFF

SAMSONOV FORCE PRO
Jedna z najpopularniejszych desek ofensywnych, 
stworzona do dynamicznej gry z dużą prezycją za-
grań. Zewnętrzne warstwy z drewna limby podkre-
ślają ofensywny charakter deski, zaś wewnętrzne 
forniry odpowiadają za bardzo dobrą kontrolę  
i czucie piki. 

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

9- 7
7 85 G

     OFF



SAMSONOV 31

VS UNLIMITED
Siedmiowarstwowa deska z dwiema przekładkami  
z Fiber Carbonu, klejonymi w technologii EXBO. 
Syntetyczne przekładki poprawiają czucie piłki, 
wzmacniają efekt katapultu oraz poszerzają pole 
jednorodności odbicia. Konstruowana przy współ-
pracy z Vladimirem Samsonovem tak, aby spełniała 
wymagania zawodników, którzy lubią różnorodną 
grę ofensywną opartą na mocnych topspinach. 
Pozwala na bardzo groźne rotacyjne zagrania z 
półdystansu oraz wszelkie zagrania kontrujące z 
wykorzystaniem siły zagrań przeciwnika. Wyróżnia 
ją duża łatwość przekazywania energii oraz siła z 
jaką oddaje moc podczas kontaktu z ostro zagrywa-
nymi piłkami.  

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

9 8+
7 85 - 90 G

     OFF

SAMSONOV   
PURE WOOD
Pięciowarstwowa deska firmy sygnowana na-
zwiskiem Vladimira Samsonowa, zainspirowana 
została jego unikalnym stylem gry. Wykonana ze 
starannie selekcjonowanych pięciu warstw drewna, 
Pure Wood jest deską wyjątkową – zapewnia 
bardzo dobrą kontrolę, zwłaszcza w grze blokiem 
oraz znakomite czucie we wszystkich zagraniach 
topspinowych. Przeznaczona dla zawodników 
ofensywnych, preferujących dynamiczną grę z dużą 
różnorodnością zagrań rotacyjnych

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

7 9+
5 80 – 85 G

     ALL+



32 DRINKHALL

DRINKHALL   
ALLROUND CLASSIC
Pięciosklejkowa deska wszechstronna o dużych możliwościach. 
Użyte w niej forniry z drewna ayous i limba zapewniają bardzo 
dobry balans parametrów oraz nadają wszystkie cechy dobrej deski 
typu ALL. Przede wszystkim bardzo dobrą kontrolę. Mimo średnie-
go tempa ma bardzo duży potencjał także  w ataku.

SPEED: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

6+ 9
5 85 G

     ALL

DRINKHALL   
OFFENSIVE CLASSIC
5-warstwowa deska do gry ofensywnej. Specjalna budowa drugiej 
warstwy pod warstwą zewnętrzną poprawia czucie i precyzję 
zagrań. Zaprojektowana do klasycznej gry topspinowej. 
Deska ta ma dość miękkie odbicie, ale także duże możliwości pro-
wadzenia szybkiej i agresywnej gry.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

8 8+
5 85 - 90 G

     OFF-

DRINKHALL   
POWER SPIN CARBON
Deska sygnowana nazwiskiem Paula Drinkhalla. Bardzo stabilna  
i dynamiczna – zarówno w grze blisko stołu, jak i w półdystansie. 
Dwie syntetyczne przekładki karbonowe poprawiają parametr 
kontroli i jednorodność odbicia. Deska ze znakomitym czuciem, 
szczególnie w agresywnej grze ze stołu, a także – dzięki odpowied-
niemu doborowi fornirów – bardzo elastyczna i groźna w zagra-
niach kontrujących z drugiej strefy.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

9+ 7+
7 85 - 90 G

     OFF



HINOKI 33

H-3-9
Nowoczesna deska wykonana z ekskluzywnego drew-
na Hinoki. Składa się z jednej grubej środkowej war-
stwy i dwóch cieńszych warstw zewnętrznych. Mimo, 
że jest bardzo szybka, posiada znakomite czucie i 
bardzo dobrą kontrolę (charakterystyczny atut desek 
z drewna hinoki). Podobnie jak w przypadku H-1-9, 
również produkcja tej deski została zmodyfikowana 
tak, by dostosować ją do wymogów współczesnej 
dyscypliny.  Dostępna na zamówienie.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

9+ 6-
3 85 – 90 G

     OFF+

H-1-9
Wyjątkowa deska zbudowana z jednej warstwy 
japońskiego drewna Hinoki. Ekstremalnie szybka, 
dla lubiących grę agresywną bazującą na zbiciu koń-
czącym. Produkcja legendarnej deski Tibhar Hinoki 
została zmodyfikowana tak, by dostosować ją do 
wymogów współczesnej dyscypliny.  Poprawiono jej 
kształt i uchwyt. Powstała ekskluzywna deska do 
tenisa stołowego bardzo twarda i szybka.  Dostępna 
na zamówienie z wszystkimi rodzajami uchwytów.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

10+ 5-
1 85 G

     OFF+



34 IV

IV-L BALSA
Bardzo ceniona za swoje znakomite czucie i lekkość 
wszechstronna deska o ciekawej 6-warstwowej 
konstrukcji.  Zewnętrzne forniry wykonane  
z drewna ayous – bardzo miękkie, ale też szybkie 
– dają duże możliwości zarówno w uderzeniach 
pasywnych, jak i aktywnych. Rdzeń deski stanowi 
połącznie forniru z drewna okoume z warstwą 
miękkiej balsy. Taka budowa zapewnia lekkość, 
optymalną dynamikę i bardzo dobrą kontrolę  
w każdej sytuacji.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

6 9+
6 70 G

     ALL

IV-L
Produkowana od wielu lat ciekawa wszechstron-
na deska o bardzo dobrej kontroli. Posiada dość 
niespotykaną czterowarstwową konstrukcję. IV-L 
to deska miękka, z bardzo dobrym czuciem, ale 
też posiada spore możliwości w grze ofensywnej. 
W zestawieniu z szybkimi okładzinami może być 
naprawdę groźna.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

7 9-
4 85 G

      ALL



IV 35

IV-S
Produkowana od wielu lat popularna deska ofen-
sywna. Poza bardzo dobrym czuciem i prowadze-
niem piłki posiada niepowtarzalny własny charak-
ter. Deska miękka i szybka, pozwala na wykonanie 
agresywnych ataków przy dużej dokładności. 
Pasuje do miękkich i średnio twardych okładzin.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

8+ 7+
5 90 G

      OFF-

IV-L LIGHT CONTACT
Popularna czterosklejkowa deska z serii IVL – w te 
wersji ze specjalną technologią uchwytu „Contact 
Light System”, która poprawia kontrolę. Deska za-
projektowana do gry wszechstronnej i ofensywnej. 
Lżejsza od klasycznej IVL dzięki odciążeniu uchwy-
tu, ma też przesunięty lekko środek ciężkości dla 
lepszej kontroli w zagraniach ofensywnych. 

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

7 8
4 80 G

     OFF/ALL



36 SGS

SAMSONOV  
ALPHA SGS
Unowocześniona wersja popularnej deski Samso-
nov Alpha. Konstrukcja deski pozostała nie zmie-
niona, jednak dzięki zastosowaniu innowacyjnego 
systemu SGS (Sponge-Grip-System) w uchwycie, 
poprawił się stosunek kontroli do tempa. Uchwyt 
SGS zapewnia też lepsze czucie piłki.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

8 8
5 85 G

     OFF-

BALSA SGS
Super lekka ofensywna deska z 3,5 milimetrowym 
rdzeniem z miękkiej balsy. Uchwyt wykonany  
w technologii SGS z wbudowaną wkładką z lekkiej 
pianki, która poprawia przyczepność uchwytu i daje 
lepsze czucie dzięki przesunięciu środka ciężkości 
w stronę blatu. Deska bardzo precyzyjna, przezna-
czona do gry ofensywnej oraz wszechstronnej  
z dużą kontrolą.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

7+ 9
5 75 G

     ALL+



SGS 37

IV-S SGS
Unowocześniona wersja deski IV-S (zobacz str. 
35). Konstrukcja blatu pozostała nie zmieniona, ale 
dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu SGS 
(Sponge-Grip-System), czyli umieszczeniu wkładek 
z gąbki na rączce, polepszył się znacząco stosunek 
kontroli do tempa. Dodatkowo zwiększyło się 
czucie na desce. Deska miękka, przeznaczona do 
gry ofensywej z dużą rotacją i precyzją. 

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

8+ 8
5 85 – 90 G

     OFF/ALL

IV-L SGS
Deska IV-L SGS to unowocześniona wersja deski 
IV-L (zobacz str. 34). Czterowarstwowa konstruk-
cja blatu pozostała nie zmieniona, dzięki czemu 
zawodnicy grający deską IV-L nie będą mieli pro-
blemów z ograniem tego modelu. Dzięki zastoso-
waniu innowacyjnego systemu SGS (Sponge-Grip-
-System), czyli umieszczeniu wkładek z gąbki na 
rączce, polepszył się znacząco stosunek kontroli do 
tempa. Dodatkowo zwiększyło się czucie na desce. 
Deska przeznaczona do gry wszechstronnej oraz 
kontrolującej ofensywy. 

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

7 9
4 85 – 90 G

     ALL



38 CARBON

BLACK CARBON
Stosunkowo lekka deska ofensywna zaprojektowa-
na wspólnie z koreańskimi i chińskimi specjalistami 
od budowy desek. Dwie specjalne syntetyczne 
przekładki karbonowe pod zewnętrznymi fornira-
mi dodają sztywności, poprawiają kontrolę oraz 
zwiększaja pole jednorodności odbicia, a przy tym 
nie podnoszą zbytnio wagi deski. Przeznaczona do 
agresywnej gry ofensywnej z użyciem szybkich, 
ale niezbyt twardych okładzin z wbudowanym 
efektem świeżego kleju. Polecana do okładzin z 
technologią SPI oraz D.TecS. 

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

9+ 6+
7 85 G

     OFF+

RAPID CARBON 
LIGHT
Bardzo ciekawa siedmiowarstwowa deska do gry 
ofensywnej. Rdzeń blatu wykonano z miękkiej 
balsy o grubości 4 mm, zaś pomiędzy rdzeniem 
a fornirami zewnętrznymi wbudowano dwie 
przekładki karbonowe. Taka budowa powoduje 
dodatkowy katapult  w grze topspinem i z kontry, 
przy zachowaniu bardzo dużej precyzji i dobrej 
kontroli. Zaletą tej deski jest też jej niewielka waga 
oraz bardzo wygodny uchwyt. 

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

9+ 6-
7 75 G

     OFF+



CARBON 39

TRIPLE CARBON
Podstawą budowy tej deski są różne rodzaje prze-
kładek karbonowych, które regulują tempo i kon-
trolę deski. Środkowa grubsza warstwa poprawia 
stabilność i optymalną sztywność. Dwie cieńsze 
zewnętrzne przekładki zapewniają odpowiednie 
tempo uderzeń. Poprzez użycie miękkich fornirów 
pomiędzy warstwami karbonu deska uzyskała do-
skonałą kontrolę przy zachowaniu dużej szybkości.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

10 6-
11 90 G

     OFF+

SAMSONOV CARBON
Bardzo szybka deska, w której zastosowano m.in. 
miękkie drewno ayous w połączeniu z przekładka-
mi z karbonu. Dzięki takiemu zestawieniu fornirów 
uzyskano bezkompromisową deskę dla miłośni-
ków dominującej gry ofensywnej. Deska o dużym 
stopniu sztywności.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

10 5+
7 90 – 95 G

     OFF+



40 DESKI ALL/OFF

SAMSONOV   
PREMIUM CONTACT
Ofensywna deska z z uchwytem typu „Contact Light System” dla 
lepszej kontroli i czucia oraz nowoczesnym zestawieniem fornirów. 
Zaprojektowana wspólnie z Vladimirem Samsonovem. Deska po-
siada dość duże tempo oraz bardzo dobrą kontrolę. Przeznaczona 
do gry wszechtronnej i ofensywnej. Spodoba się także zawodnikom, 
którzy lubią deski z dużym czuciem – w tym przypadku gwarantuje 
je technologia Contact Light w uchwycie.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

8- 8
5 85 G

     OFF/ALL

TECHNO   
POWER CONTACT
Ofensywna deska z z uchwytem typu „Contact Light System” dla 
lepszej kontroli i czucia oraz nowoczesnym zestawieniem fornirów. 
Zaprojektowana wspólnie z Vladimirem Samsonovem. Deska ta 
posiada ciekawą konstrukcję po jednej stronie (forhendowej) jest 
szybsza, po drugiej (bekhendowej) nieco wolniejsza, ale z lepszą 
kontrolą. Przeznaczona do gry wszechstronnej i ofensywnej, 
zwłaszcza dla zawodników, którzy grają nieco różnym stylem po 
stronie forhendowej i bekhendowej.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

7- / 6- 8- / 9
5 85 G

     ALL+

SAMSONOV ALPHA
Popularna deska ofensywna ze wzmocnionymi fornirami wewnętrz-
nymi, które gwarantują duże przyśpieszenie piłki przy optymalnej 
kontroli. Daje dużą łatwość przechodzenia z gry pasywnej do ataku.
Idealna dla zawodników lubiących różnorodną grę ofensywną, 
zwłaszcza blisko stołu i w półdystansie.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

8 8-
5 85 G

     OFF-



STRATUS 41

STRATUS   
POWERDEFENSE
Stosunkowo twarda deska z powiększonym blatem, przeznaczona 
do nowoczesnej gry defensywnej. Lekka pięciowarstwowa kon-
strukcja umożliwia szybką reakcję na wszystkie, nawet najtrud-
niejsze uderzenia przeciwnika, niezależnie od miejsca, z którego 
wykonywane są zagrania.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

6+ 10
5 80 G

     ALL

STRATUS   
POWERWOOD
Jedna z najbardziej popularnych desek ofensywnych. Umożliwia 
szeroką paletę zagrań – od agresywnego flipa ze stołu po finezyjne  
i rotacyjne uderzenia topspinowe. Deska Typu OFF- z bardzo dobrą 
kontrolą i średnią wagą. 

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

9 7+
5 85 G

     OFF-

SAMSONOV   
STRATUS CARBON
Wysokiej jakości 7-sklejkowa deska ofensywna z dodatkiem 
specjalnie wyselekcjonowanych włókien Kevlar, które są lżejsze od 
klasycznego karbonu. Idealne połączenie szybkości i kontroli.  
Przekładki syntetyczne zapewniają odpowiednią stabilność ude-
rzeń. Deska gwarantuje doskonałe czucie w każdym zagraniu.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

10- 7-
7 85 G

     OFF+



42 DESKI ALL/OFF

ALLROUND CLASSIC
Klasyczna deska do gry wszechstronnej. Dzięki 
nowoczesnej technice łączenia fornirów posia-
da bardzo dobry balans parametrów – wysoką 
kontrolę, średnie tempo i dobre czucie. Idealna dla 
średniozaawansowanych graczy, sprawdzi się też  
grze ofensywnej z uwagi na dość dużą sztywność  
oraz łatwość prowadzenia piłki. 

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

6+ 8+
5 85 G

     ALL

CHILA OFF
Produkowana od wielu lat deska czołowego nie-
gdyś zawodnika Europy Patricka Chila. 
Bardzo lekka za sprawą rdzenia wykonanego  
z miękkiej balsy. Zewnętrzne forniry z drewna 
limby umożliwiają grę topspinem z dużym przyśpie-
szeniem i bardzo dobrą kontrolę. 

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

7+ 8
5 75 G

     OFF



DESKI  OFF 43

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 topspino-
wych z dużą siłą i kontrolą. Dostępna także w 
zestawie z okładzinami Evolution FX-P.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

8 8
5 85G

     OFF-

AKKAD
Siedmiosklejkowa deska ofensywna w swej 
konstrukcji nawiązująca do tradycyjnych ofensyw-
nych desek Tibhara. Accad imponuje dokładno-
ścią w szybkich zagraniach ze stołu i pozwala na 
precyzyjny groźny atak z drugiej strefy – z dużą 
parabolą lotu piłki. Idealna deska jako składowa no-
woczesnych rakietek do tenisa stołowego oraz do 
gry plastikowymi piłkami. Sprawdzi się najlepiej z 
twardymi tensorowymi okładzinami na podkładzie 
min. 44 stopnie.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

9+ 9
7 85 G

     OFF



44 NIMBUS

NIMBUS OFF
6-warstwowa ofensywna deska do nowoczesnej 
gry opartej na różnorodnych uderzeniach topspi-
nowych i agresywnym bloku. Deska o dużej twar-
dości, szczególnie polecana do gry okładzinami z 
wbudowanym efektem świeżego kleju. Powierzch-
nia blatu zabezpieczona lakierem, dostosowana do 
częstego używania kleju wodnego. 

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

8+ 8+
6 85 G

     OFF-

NIMBUS ALL
7-warstwowa miękka deska typu ALL do gry 
wszechstronnej z bardzo dobrą kontrolą. Dobrze 
sprawdza się w zagraniach rotacyjnych topspinem i 
blokiem. Doskonale współgra z okładzinami  
o niedużej lub średniej twardości oraz posiadający-
mi wbudowany efekt świeżego kleju (szczególnie 
z serii Nimbus). Powierzchnia blatu zabezpieczona 
lakierem, dostosowana do częstego używania kleju 
wodnego. 

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

8- 9+
7 80 – 85 G

     ALL+
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DEFENSE PLUS
Specjaliści od gry defensywnej w firmie Tibhar 
skonstruowali deskę do gry obronnej z możliwo-
ścią ataku. Specyficzna kombinacja fornirów z 
dodatkiem dwóch warstw lekkiej balsy powoduje 
większy efekt „hamowania” przy odbiorze mocnych 
piłek i wystarczające tempo przy wyprowadzaniu 
ataku. Mimo powiększonej główki deska jest lekka. 
Polecana do kombinacyjnej gry defensywnej,  
w której przydaje się dobre czucie oraz dobre 
przyspieszenie.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

3+ 10
5 75 G

    DEF

CO-S-3
Idealna deska dla klasycznych pasywnych obroń-
ców, którzy potrzebują maksymalnej kontroli  
i dobrego efektu spowalniającego. 
Dobrze komponuje się z gładkimi okładzinami 
defensywnymi, które umożliwiają grę podcięciem 
z drugiej strefy oraz z długimi czopami odwracają-
cymi rotację.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

3+ 10-
3 85 G

   
DEF
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CHAMP
Popularna pięciosklejkowa deska z fornirów z drewna egzotycz-
nego. Przeznaczona do szybszej gry wszechstronnej i ofensywnej. 
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Dobrze sprawdzi się jako 
pierwsza profesjonalna deska do gry w klubach i na zawodach.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

7 5
4 90 G

    ALL

MATCH
Pięciosklejkowa deska do gry wszechstronnej.  
Szczególnie polecana do młodzieżowych sekcji tenisa stołowego. 
Dobra jakość w przystępnej cenie.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

7- 6-
5 90 G

     ALL

SMASH
Czterosklejkowa deska dla początkujących adeptów tenisa 
stołowego oraz dla amatorów lubiących grę wszechstronną z dużą 
kontrolą. Bardzo przystępna cena.  

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

6- 7-
4 85 G

     ALL
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SAMSONOV   
PREMIUM JUNIOR
Deska o zmniejszonym blacie i krótszej rączce 
dla początkujących zawodników. Jest kopią deski 
Samsonov Premium Contact, która powstawała pod 
okiem Vladimira Samsonova.
Podobnie jak jej większa siostra gwarantuje bardzo 
dobre czucie piłki i kontrolę, zachowując przy tym 
swój dynamiczny charakter, za który odpowiada 
elastyczne drewno użyte do budowy deski. 

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

7 6
5 75 G

   
ALL+

SAMSONOV  START
Propozycja dla najmłodszych zawodników. Deska 
ta została opracowana specjalnie dla dzieci oraz 
bardzo młodych graczy, którzy nie osiągnęli jeszcze 
dojrzałości. Zmniejszyliśmy nieco blat i rączkę, aby 
obniżyć wagę i poprawić komfort trzymania. Wyso-
kiej jakości forniry gwarantują kontrolę niezbędną 
do nauki i szlifowania techniki.

TEMPO: KONTROLA:

WARSTWY: WAGA:

5 8
4 85 G

   
BEGINNER



SAMSONOV 1000
Rakietka dla początkujących oraz do gry 
rekreacyjnej. Okładziny o grubości 1,5 mm. 
Uchwyt konkav.

ZESTAW OUTDOOR
Dwie rakietki z profilowanej gumy i PCV. 
Odporne na zmienne warunki pogodowe. 
W zestawie trzy plastikowe piłeczki.

SAMSONOV 
2000 PRO
 Rakietka dla początkujących do 
nauki techniki oraz dla zawodni-
ków rozpoczynających regularne 
treningi i grę w zawodach. Okła-
dziny z atestem ITTF. Uchwyt 
konkav.

SAMSONOV 
2000
Rakietka do gry amatorskiej i na-
uki techniki. Okładziny z atestem 
ITTF o grubości 1,5 mm. Uchwyt 
konkav.

CCA   
2000
Rakietka do gry amatorskiej i na-
uki techniki. Okładziny z atestem 
ITTF o grubości 1,5 mm. Uchwyt 
konkav.

DRINKHALL 1000
Rakietka dla początkujących oraz do gry 
rekreacyjnej. Okładziny o grubości 1,5 mm. 
Uchwyt konkav.

SAMSONOV   
JUNIOR
 Lekka rakietka zaprojektowana 
specjalnie dla dzieci rozpoczy-
nających przygodę z tenisem 
stołowym. Główka rakietki jest 
mniejsza, a uchwyt krótszy oraz 
smuklejszy. Posiada okładziny  
z atestem ITTF.  Uchwyt konkav. 
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SAMSONOV   
TOP (NORM)
Rakietka wszechstronna z dobrą kontrolą. 
Dla stawiających pierwsze kroki w trenin-
gach klubowych i zawodach. Okładziny 
Tibhar Norm o grubości 1,7 mm z atestem 
ITTF. Uchwyt konkav.

SAMSONOV  
TRIPLE X
Lekka rakietka półprofesjonalna do 
wszechstronnej gry amatorskiej i dla 
zawodników, którzy opanowali podstawy 
techniki. Posiada okładziny z atestem ITTF 
o grubości 1,5 mm. Uchwyt konkav. 

SAMSONOV  
MASTER
Półprofesjonalna rakietka złożona z deski 
Samsonov Master i okładzin Tibhar Legend 
z atestem ITTF o grubości 1,5-1,8 mm.  
Idealna do rotacyjnej gry wszechstronnej  
i szkolenia techniki. Uchwyt konkav.

SAMSONOV   
POWERGRIP
Rakietka przeznaczona dla zawodników 
początkujących i startujących w pierwszych 
zawodach. System Power Grip w uchwycie 
gwarantuje doskonałą kontrolę. Rakietka 
posiada okładziny Tibhar Phantom o grubo-
ści 2,0 mm zatwierdzone przez ITTF.

VOLCANO X
Rakietka do gry wszechstronnej i ofensyw-
nej. Dobra zarówno do gry amatorskiej, 
jak i wyczynowej. Wszechstronna deska 
5-sklejkowa z uchwytem konkav w zesta-
wie z profesjonalnymi okładzinami Tibhar 
Volcano o grubości podkładu 2,0 mm.

CCA   
BALSA LIGHT
Rakietka półprofesjonalna dla średnio- 
zaawansowanych amatorów lubiących grę  
z dobrą rotacją i kontrolą. Bardzo lekka 
deska z przekładką z drewna balsy  
w komplecie z okładzinami Tibhar Norm  
o grubości 2,0 mm. Uchwyt konkav.
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SERIA PIŁEK PRODUKT GŁÓWNE CECHY

TIBHAR SYNTT NG

★★★ 40+  
SYNTT NG

Nowa wersja piłek ze szwem SynTT.

Charakteryzują się równym kształtem i wysoką wytrzymałością.

Piłki z serii NG (new generation) gwarantują wysokie, równe odbicie 
z nieco mniejszą rotacją niż piłki SynTT. 

BASIC 40+  
SYNTT NG

TIBHAR SYNTT

★★★ 40+ SYNTT Piłki plastikowe ze szwem. 

Najbardziej podobne do piłek celuloidowych.

Najbardziej rotacyjne ze wszystkich piłek plastikowych Tibhar.BASIC ★★ 40+ 
SYNTT

TIBHAR SL

★★★ 40+ SL
Bezszwowe piłki plastikowe. 

Charakteryzują się wysokim, równym odbiciem. 

Produkują mniej rotacji niż piłki SynTT i piłki celuloidowe.

BASIC 40+ SL

CHARAKTERYSTYKA PIŁEK PLASTIKOWYCH

BASIC 40+ SYNTT NG  
OPAKOWANIE 6 SZT.
• Wysokiej jakości piłki treningowe 
• Bez celuloidu 
• Dostępne białe i pomarańczowe

BASIC 40+ SYNTT NG 
OPAKOWANIE 72 SZT.
• Wysokiej jakości piłki treningowe 
• Bez celuloidu 
• Dostępne białe i pomarańczowe
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★★★ 40+ SYNTT NG  
OPAKOWANIE 3 SZT.
• Najwyższej klasy piłki meczowe  
• Bez celuloidu 
• Najlepszy stosunek jakości do ceny
• Dostępne w kolorze białym

★★★ 40+ SYNTT NG  
OPAKOWANIE 72 SZT.
• Najwyższej klasy piłki meczowe  
• Bez celuloidu 
• Najlepszy stosunek jakości do ceny
• Dostępne w kolorze białym

POJEMNIK NA PIŁKI
• Mieści trzy piłeczki
• Piłki sprzedawane osobno

ROLLERBOX ALU
• Wałek do przyklejania okładzin
• Wewnątrz miejsce na cztery piłeczki
• Wykonany z aluminium 
• Plastikowe zamknięcie
• Piłki sprzedawane osobno
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PIŁKI FUN BALLS 
WIELOBARWNE

PIŁKI FUN BALLS 
DWUKOLOROWE



BASIC ★★ 40+ SYNTT 
OPAKOWANIE 6 SZT.
• Dwugwiazdkowe piłki treningowe bez celuloidu 
• Zapewniają precyzyjne i regularne odbicie
• Dostępne w kolorze białym

BASIC ★★ 40+ SYNTT 
OPAKOWANIE 72 SZT.
• Dwugwiazdkowe piłki treningowe bez celuloidu 
• Zapewniają precyzyjne i regularne odbicie
• Dostępne w kolorze białym

BASIC 40+ SL   
OPAKOWANIE 72 SZT.
• Bezszwowe piłki treningowe
• Bez celuloidu
• Dostępne w kolorze białym

BASIC 40+ SL   
OPAKOWANIE 6 SZT.
• Bezszwowe piłki treningowe
• Bez celuloidu
• Dostępne w kolorze białym
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★★★ 40+ SYNTT  
OPAKOWANIE 72 SZT.
•   Technologia TIBHAR 40+ SYNTT  ★★★  gwarantuje 

optymalny kształt i twardość oraz zapewnia bardzo 
regularne odbicie

• Bez celuloidu 
• Dostępne w kolorze białym

★★★ 40+ SYNTT  
OPAKOWANIE 3 SZT.
•  Technologia TIBHAR 40+ SYNTT  ★★★  gwarantuje 

optymalny kształt i twardość oraz zapewnia bardzo 
regularne odbicie

• Bez celuloidu 
• Dostępne w kolorze białym

★★★ 40+ SL 
OPAKOWANIE 72 SZT.
• Bezszwowe piłki meczowe
• Doskonałe parametry odbicia
• Bez celuloidu 
• Bardzo wytrzymałe
• Dostępne w kolorze białym

★★★ 40+ SL 
OPAKOWANIE 3 SZT..
• Bezszwowe piłki meczowe
• Doskonałe parametry odbicia
• Bez celuloidu 
• Bardzo wytrzymałe
• Dostępne w kolorze białym
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¹ Do wyczerpania zapasów

★★★ 40MM  
WOREK 144 SZT.¹
• Dostępne w kolorze pomarańczowym

★★★ 40MM  
OPAKOWANIE 3 SZT.¹
• Dostępne białe i pomarańczowe

★★★ 40MM  
OPAKOWANIE 72 SZT.¹
• Dostępne w kolorze białym

OFICJALNE PIŁKI MISTRZOSTW 
W 2009, 2006, 2003 ORAZ  
2002 ROKU
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BASIC 40MM  
OPAKOWANIE 6 SZT.¹
• Dostępne białe i pomarańczowe

¹ Do wyczerpania zapasów

JPS ★★★ + 
OPAKOWANIE 100 SZT.¹
• Najwyższej jakości selekcjonowane piłki meczowe 
• Produkowane w Japonii
• Niezwykle równe, bardzo twarde, wytrzymałe 
• Regularne odbicie  
• Dostępne w kolorze białym

JPS ★★★ + 
OPAKOWANIE 5 SZT.¹
• Najwyższej jakości selekcjonowane piłki meczowe 
• Produkowane w Japonii
• Niezwykle równe, bardzo twarde, wytrzymałe 
• Regularne odbicie  
• Dostępne w kolorze białym

BASIC 40MM  
OPAKOWANIE 72 SZT.¹
• Dostępne białe i pomarańczowe
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KLEJ CLEAN FIX 500G
Duży pojemnik uzupełniający.

KLEJ CLEAN FIX 25G
 Mały podręczny klej wodny VOC-free w 
pojemniku z gąbką do łatwiejszego rozprowa-
dzania kleju na okładzinie i desce. Wystarcza 
na przyklejenie ok. 10 okładzin. Czas schnięcia: 
min. 5 minut. 

GĄBKA COMBI
Dwustronna gąbka wykonana z jednej strony 
ze sztucznej irchy, przeznaczonej do rozprowa-
dzania płynu na okładzinie, zaś z drugiej strony 
z naturalnej irchy, która służy do pochłaniania 
płynów oraz gwarantuje dokładne czyszczenie 
bez pozostawiania smug.
Materiał : gąbka + ircha sztuczna i naturalna

GĄBKA MICRO
Dwustronna gąbka wykonana z jednej strony z 
delikatnej mikrofibry, przeznaczonej do rozpro-
wadzania płynu na okładzinie, zaś z drugiej stro-
ny z naturalnej irchy, która służy do pochłaniania 
płynów oraz gwarantuje dokładne czyszczenie 
bez pozostawiania smug.
Materiał : gąbka + mikrofibra / ircha naturalna

GĄBKA TWIN
 Cienka dwustronna gąbka wykonana z jednej 
strony ze sztucznej irchy, która służy do rozpro-
wadzania płynu na okładzinie, zaś z drugiej stro-
ny z klasycznej porowatej gąbki, która dobrze 
wchłania  płyny oraz pozwala na równomierne 
czyszczenie bez pozostawiania smug.
 Materiał : sztuczna ircha / gąbka

GĄBKA TIBHAR
Gąbka do czyszczenia okładzin z irchą.
Materiał: gąbka + naturalna ircha
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KLEJ VS TOP GLUE
Szybko wysychający klej wodny VOC-free. 
W zestawie z dużą gąbką oraz szczypcami, które 
umożliwiają równomierną aplikację kleju na okła-
dzinie i desce. Pojemnik 90 ml.

KLEJ CLUE 25 G
Klej wodny VOC-free w pojemniku z gąbką. 

KLEJ CLUE 150 ML
 Klej VOC-free wykonany na bazie wody oraz do-
mieszki naturalnego kauczuku. Spełnia wszelkie 
wymagania ITTF odnośnie klejów. Wysycha w 
5-10 minut. Dzięki dodatkowi kauczuku pozwala 
łatwo oderwać gumę od deski, również łatwo 
sam odchodzi od okładziny. Pojemnik 150 ml z 
wygodnym pędzelkiem do smarowania. 

PŁYN CZYSZCZĄCY 
GRIP 125 ML
 Spray pielęgnujący do okładzin, dodatkowo 
poprawiający przyczepność gumy.

PŁYN CZYSZCZĄCY 
250 ML
Spray czyszczący z pompką.

PŁYN CZYSZCZĄCY 
1000 ML
Płyn do czyszczenia okładzin VOC-free. 
Chroni okładziny przed szkodliwym działaniem 
kurzu i brudu oraz przedłuża trwałość. Dodat-
kowowo poprawia przyczepność gumy i pozwala 
zachować właściwości okładzin na dłużej. PŁYN CZYSZCZĄCY 

100 ML
Płyn czyszczący z gąbką.

PŁYN CZYSZCZĄCY 
GRIP 250 ML

PŁYNY / KLEJE 57



FOLIA OCHRONNA 
FRESH
Chroni okładziny przed kurzem i brudem.

FOLIA KLEJĄCA 
Folia klejąca VOC-free z klejem po jednej 
stronie. Polecana do montażu nowych okładzin. 
Może być używana do przyklejania czopów bez 
podkładu – zapobiega powstawaniu pęcherzy 
powietrznych i sklejaniu się gumy podczas przy-
klejania do deski.

FOLIA KLEJĄCA 
DUO
Dwustronna folia klejąca z klejem VOC-free. 
Może być używana do przyklejania czopów bez 
podkładu – zapobiega powstawaniu pęcherzy 
powietrznych i sklejaniu się gumy podczas przy-
klejania do deski.

NÓŻ DO OKŁADZIN 
EASY
Mały nożyk do wycinania okładzin z wymiennym 
ostrzem. 

WAŁEK DO 
OKŁADZIN

NÓŻ DO OKŁADZIN 
COMFORT
Wygodny nóż do wycinania okładzin z bardzo 
twardym wymiennym ostrzem oraz ergonomicz-
ną rączką z dodatkiem gumy. Bardzo stabilny.

LAKIER CLEAN COAT 
Mały podręczny lakier wodny VOC-free w 
pojemniku z gąbką do łatwiejszego rozprowa-
dzania lakieru na desce. Chroni blat deski przed 
uszkodzeniami, które mogą powstać w wyniku 
częstego zrywania i przyklejania okładzin.  
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OWIJKA SUPER 
GRIP NA UCHWYT
Taśma na uchwyt rakietki, poprawiająca przy-
czepność. Wykonana ze specjalnego materiału, 
który bardzo dobrze wchłania pot. 
Długość: 110 cm 
W zestawie 2 sztuki 
Kolory: niebieski, żółty, czarny

TAŚMA BRZEGOWA 
12 MM
• Długość: 5 metrów 
• Kolor: niebieski

TAŚMA BRZEGOWA 
12 MM
• Długość: 50 metrów 
• Kolor: niebieski

TAŚMA BRZEGOWA 
EVOLUTION 5
• Długość: 5 metrów 
• Szerokość: 12 mm 
• Kolory: czarny, czerwony

TAŚMA BRZEGOWA 
EVOLUTION 50
• Długość: 50 metrów 
• Szerokość: 12 mm 
• Kolory: czarny, czerwony

TAŚMA BRZEGOWA 
SOFT
• Samoprzylepna taśma na jedną rakietkę 
•  Miękka pianka dobrze chroni brzeg rakietki 

przed uderzeniami

TAŚMA BRZEGOWA 
9 MM
• Długość: 5 metrów 
• Kolor: czerwony

TAŚMA BRZEGOWA 
9 MM
• Długość: 50 metrów 
• Kolor: czerwony
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60 STOŁY WYCZYNOWE

Kółka w pozycji do gry

Kółka do transportu

KLASA SAMA W SOBIE

Stół Absolute-W Advanced spełnia wysokie wymogi odnośnie klasy, 
bezpieczeństwa i jakości stawiane wyczynowym stołom do tenisa 
stołowego. 
Specjalnie zaprojektowany wielowarstwowy blat z powłoką odporną 
na promieniowanie UV gwarantują idealne warunki gry na całej po-
wierzchni stołu, a także wyjątkową stabilność i odporność. Starannie 
dobrany kolor turkusowy „les yeux bleus” nie męczy oczu i zapewnia 
dodatkową przyjemność z gry, jak również dobrze komponuje się na 
zdjęciach i filmach wideo.  
Specjalna konstrukcja jezdna z czterema podwójnymi kołami to nowa 
jakość i jeszcze lepsza mobilność. 
Oczywiście w stole tej klasy nie mogło zabraknąć solidnego i łatwego w 
obsłudze mechanizmu składania i rozkładania, który spełnia wszelkie 
wymogi działania blokad bezpieczeństwa, potwierdzone wielokrotnymi 
testami oraz atestem ITTF.
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Regulacja wysokości

BLAT STOŁU

Powłoka ochronna UV

Powłoka główna

Wierzch – płyta 

Rdzeń – płyta 

Rama MDF 

ABSOLUTE W ADVANCED
• Profesjonalny stół kompaktowy z atestem ITTF do rozgrywek wyczynowych
•  Spełnia wymagania nwoczesnej gry w tenisa stołowego – zarówno pod 

względem jakości odbicia, jak i bezpieczeństwa
• Zgodny z europejską normą klasy A 14468-1 
•  Przystosowany do treningów i zawodów osób niepełnosprawnych dzięki ok. 

420 mm wolnej przestrzeni na końcach stołu
• Wielowarstwowy 25-milimetrowy blat najwyższej klasy
•  Rewolucyjna konstrukcja mobilna z podwójnymi kołami (w tym dwa z ha-

mulcem) dla łatwiejszego przemieszczania i lepszej stabilności 
• Unikatowy na rynku kolor dla przyjemniejszych doznań
• Czarna siatka z atestem ITTF w komplecie

Wymiary: 
Pole gry:  2740x1525x760 mm 
Po złożeniu:  580x1525x1620 mm
Waga:  142 kg
Kolor:  "Les Yeux Bleus" – turkusowy



POKROWIEC NA STÓŁ
• Pasuje do wszystkich składanych stołów 
• Z boku zapinany na zamek 
• Na dole sznurek do regulacji szerokości
• Wykonany z półprzezroczystej grubej folii
• Wymiary: 150 x 160 x 55-80 cm

SMASH 28/SC
• Stół z atestem ITTF do rozgrywek wyczynowych
• Najwyższej klasy solidne blaty o grubości 28 mm
• Konstrukcja Super Compact gwarantuje bezproblemowe składanie 
i rozkładanie przez jedną osobę
•  Cylindry ciśnieniowe wyrównują ciężar powierzchni blatów
• Nogi z regulacją do 30 mm
•  Blat stołu oraz konstrukcja spełniają normę europejską 14468-1
• Dostarczany zmontowany, gotowy do użytkowania
• Dostępne kolory: niebieski lub zielony
• Transport na terenie Polski gratis

SMASH 28 ITTF
•  Nogi składane do środka, wewnątrz każdego blatu dwa gumowe 

kółka do transportu  
• Dostępne kolory: niebieski lub zielony

SMASH 28/R ITTF
•  Stół z atestem ITTF do rozgrywek wyczynowych
• Najwyższej klasy solidne blaty o grubości 28 mm
• Zabezpieczenia przed samoczynnym rozłożeniem
• Każdy blat na osobnej konstrukcji jezdnej z 4 kółkami
• Dostępne kolory: niebieski lub zielony

62 STOŁY WYCZYNOWE



TIBHAR 3000
• Blat stołu o grubości 19 mm z ramą stalową 
• Stabilna metalowa konstrukcja jezdna – wspólna dla obu blatów
• Zabezpieczenie przed samoczynnym rozkładaniem
• Siatka zamontowana na stałe (bez piłek i rakietek)
• Dostępny w kolorze zielonym
• Sprowadzany na zamówienie

TIBHAR 3600 W
• Blat stołu o grubości 19 mm z ramą stalową 
• Konstrukcja jezdna z siatką – wspólna dla obu blatów
• Zabezpieczenie przed samoczynnym rozkładaniem
• Odporny na zmienne warunki pogodowe
• Dostępny w kolorze zielonym

TIBHAR 1000
• Blat stołu o grubości 19 mm bez ramy
• Konstrukcja jezdna z siatką – wspólna dla obu blatów
• Zabezpieczenie przed samoczynnym rozkładaniem
• Dostępny w kolorze zielonym
• Sprowadzany na zamówienie

TIBHAR 1200
• Blat stołu o grubości 19 mm z ramą stalową 
• Metalowa konstrukcja jezdna – wspólna dla obu blatów
• Zabezpieczenie przed samoczynnym rozkładaniem
• Siatka zamontowana na stałe (bez piłek i rakietek)
• Dostępny w kolorze zielonym
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NET SMASH
•  Bardzo wytrzymała i stabilna konstrukcja stalowa z 

„ziarnistym“ wykończeniem powłoki
• Duża wygodna śruba do mocowania do stołu
• Łatwa regulacja wysokości naciągu
• Gumowe podkładki chroniące blat  
• Atest ITTF do rozgrywek wyczynowych
• Zapasowy naciąg do kupienia osobno 
• Dostępna w kolorze zielonym i niebieskim

64 SIATKI / MIARKI

NET CLIP
• Bardzo wytrzymała i stabilna konstrukcja stalowa z 
„ziarnistym“ wykończeniem powłoki
•  Szybkie mocowanie do stołu dzięki praktycznemu 

klipsowi
• Łatwa regulacja wysokości naciągu
• Gumowe podkładki chroniące blat  
• Atest ITTF do rozgrywek wyczynowych
• Zapasowy naciąg do kupienia osobno 
• Dostępna w kolorze zielonym i niebieskim

NET HOBBY CLIP
• Do użytku amatorskiego
• Mocna stalowa konstrukcja 
• Łatwe mocowanie za pomocą klipsa
• Regulowana wysokość naciągu 
• Dostępna w kolorze czarnym

1  MIARKA PLASTIKOWA
Miarka do ustalania prawidłowej wysokości siatki. 
Wykonana z tworzywa sztucznego. Można nią sprawdzać 
również grubość okładzin. Kolor niebieski.

2  MIARKA METALOWA
 Miarka do mierzenia i ustalania prawidłowej wysokości 
siatki. Wykonana z metalu. Można nią sprawdzać również 
wysokość siatki do Large Balla oraz grubość okładzin. 
Kolor czarny.

1
2



NUMERATOR  
SMASH
Stabilny, trwały i lekki, wykonany z twardego 
tworzywa sztucznego. Numerki 0-20 i 0-5. 
Numerator składany w formę pudełka. 

NUMERATOR   
TIME OUT
Składany numerator w okleinie z PCV. Numer-
ki 0-20 i 0-5. Kieszonki na oznaczenie przerw i 
udzielone kartki. Kartki w komplecie.

NUMERATOR   
BASIC
Numerki 0-20 i 0-5. Konstrukcja składana z 
usztywnionego PCV. Wymiary 39 x 19 cm

NUMERATORY 65

NUMERATOR SCORER
Składany numerator do pokazywania punktacji w 
meczach klubowych. Numerki od 0 do 11. Bez polskich 
napisów.

NUMERATOR TIBHAR
Bardzo stabilny klasyczny numerator z numerami 
0-21 (punkty) i 0-5 (sety). Składany dla wygody prze-
chowywania.



PŁOTEK 
FULLCOVER
• Trwała tkanina nylon 210D 
• Całkowicie zakrywa rurki 
• W komplecie z metalowymi rurkami 
• Dostępny z logo Tibhar po obu stronach 
• Dostępny czarny, zielony i niebieski
• Długość: 2.33 m

PŁOTEK TIBHAR
• Metalowe rurki + folia PCV
• Z logo Tibhar po jednej stronie lub gładki  
• Dostępny zielony lub niebieski

2,00 M 
BEZ NADRUKU 

2,00 M 
Z NADRUKIEM

2,33 M WITH 
 NADRUKIEM

66 PŁOTKI / AKCESORIA

ZESTAW SĘDZIOWSKI 
W ETUI
•  Zawiera po 2 czerwone, żółte i białe kartki
• W zestawie krążek do losowania i miarka do siatki
• W wygodnym etui do przechowywania

ZESTAW SĘDZIOWSKI 
• Zawiera po 2 czerwone, żółte i białe kartki
• W zestawie krążek do losowania i miarka do siatki

STOLIK SĘDZIOWSKI
•  Składany stolik z płyty MDF 
• Wymiary: 80x32x70 cm 
• Dostępny niebieski, zielony lub czarny
• Sprzedawany bez numerków widocznych na zdjęciu

NUMERATOR NA STOLIK
• Łatwo montuje się na stoliku sędziowskim 
• Numerki z PCV od 0 do 20 
• Dostępny z napisami w języku niemieckim
• W ofercie tylko na zamówienie



STOLIK MIDI 
• W zestawie z przykręcaną siatką 
• Składane na płasko osobne blaty 
• Wymiary: 180x80x76 cm

MINI TABLE
• W zestawie z przykręcaną siatką 
• Składane na płasko osobne blaty  
• Wymiary: 90x45x76 cm

AKCESORIA / STOŁY HOBBY 67

ZBIERAK NA PIŁKI
•  Niezastąpiony w treningu na wiele 

piłek 
• Pasuje do plastikowych piłeczek
•  Długa ergonomiczna rączka   
• Mieści ok. 130 piłeczek 
• Kolor niebieski

STOJAK NA RĘCZNIKI
DUŻY
• FWykonany z czarnej tektury
• Składany na płasko
• Wymiary: 31x31x82 cm

STOJAK NA RĘCZNIKI  
MAŁY
• Wykonany z czarnej tektury
• Składany na płasko
• Wymiary: 28,3x28,3x78 cm

SIATKA DO 
ZBIERANIA PIŁEK
•  Poręczna siatka na piłki z regulo-

waną teleskopową rączką
•  Umożliwia zbieranie piłeczek bez 

schylania się
• Idealna do użytku w klubach



ROBOPRO MASTER
• Ulepszona wersja robota ROBOPRO GENIUS 
• Mocna konstrukcja na kółkach z dużym pojemnikiem na piłki
• Posiada dwie głowice do wyrzucania piłek ze stacją sterującą
• Posiada 30 programów ćwiczeń oraz możliwość zaprogramowa-
nia wyrzutu piłek z różną rotacją w ramach jednej serii
•  Możliwość dokupienia części zapasowych 
• W zestawie z siatką do łapania piłek – robot samozbierający

Plik PDF z instrukcją obsługi 
dostępny na stronie 

www.tibhar.com 
lub www.modest.com.pl.

68 ROBOTY
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ROBOPRO JUNIOR
•  Nieduży kompaktowy robot dla amatorów i zawodowców
• Do ustawienia na stole
• Idealny do nauki i szlifowania wszystkich elementów techniki 
•  Ruchoma głowica obejmuje zasięgiem niemal cały stół
• Regulacja tempa i rotacji za pomocą zdalnego pilota
• Pojemnik na piłki mieści ok. 100 piłeczek
• W ofercie internetowej także w zestawie z piłkami i siatką

ROBOTY 69

SIATKA DO ZBIERANIA PIŁEK
• Idealna do treningu na wiele piłek
• Składana i łatwa w montażu



ROBOPRO GENIUS
• Mocna konstrukcja na kółkach z dużym pojemnikiem na piłki
• Posiada jedną ruchomą głowice do wyrzucania piłek
• Gwarantuje wrażenie prawdziwej gry 
• Umożliwia zaprogramowanie kombinacji kierunku, długości i powta-
rzalności wyrzutu piłek oraz kombinacji piłek krótkich i długich
•  Możliwość dokupienia części zapasowych 
• W zestawie z siatką do zbierania piłek – robot samozbierający
• Sterowany pilotem na długim kablu

Plik PDF z instrukcją obsługi  
dostępny na stronie 

www.tibhar.com 
lub www.modest.com.pl.

70 ROBOTY

Możliwość zaprogramowania ćwiczeń 
aż do 999 powtórzeń w serii oraz w 11 
różnych pozycjach wyrzutu piłek. 
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ROBOPRO PLUS
• Lekki i prosty w obsłudze zaawansowany robot samozbierający
• Stabilna konstrukcja z zamontowaną siatką na piłki
• Posiada jedną ruchomą głowicę sterowaną pilotem
• Możliwość ustawienia częstotliwości wyrzutu piłek, rotacji oraz 
zmian kierunku
• Możliwość dokupienia części zapasowych

Plik PDF z instrukcją obsługi 
dostępny na stronie 
www.tibhar.com 
lub www.modest.com.pl.

ROBOTS 71
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ELASTIC

BI- BI-ELASTIC
Włókna elastyczne nadają tkaninie ruch-
liwość w wielu kierunkach. Materiał może 
być rozciągnięty do 150%, a następnie 
powraca do oryginalnego kształtu.

DRY

COOL COOL DRY
Nowoczesna mikrofibra poliestrowa cha-
rakteryzująca się wyjątkową rozciągliwością 
i stabilnością kształtu.

COTTON FEELING
Miękka tkanina z powierzchnią imitującą 
bawełnę. Delikatne uczucie na skórze w 
połączeniu z zaletami włókna funkcjonal-
nego.

DOBBY

DRYFIT

DOBBY DRY FIT
Doskonała regulacja temperatury dzięki 
oddychającej mikrofibrze. Lekka tkanina  
z powierzchnią o strukturze plastra miodu.

EFFERENT DRY
Przenosi wilgoć bezpośrednio na zewnątrz 
i szybko schnie. Ciepło i pot są odprowad-
zane z ciała. Wilgoć jest transportowana nie 
tylko do tkaniny, ale również na pow-
ierzchnię, gdzie bardzo szybko odparowuje.

INDOOR

COOL

INDOOR COOL
Tkanina do sportów halowych, stworzona 
specjalnie do noszenia blisko ciała. Oddy-
chający aktywny materiał  odprowadza pot  
z ciała i reguluje temperaturę. Zawodnikom 
zapewnia uczucie chłodu i suchości.

INDOOR INDOOR LIGHT
Włókno funkcyjne do uprawia-
nia sportów halowych. Zwiększa 
przepuszczalność potu, który jest 
zbierany w poprzecznych kanalikach 
i odprowadzany na zewnątrz. Lekki 
materiał zapewnia wysoki komfort.

KIDS

KIDS
Wiele z naszych tekstyliów jest 
również dostępnych w bardzo 
małych rozmiarach dziecięcych, 
takich jak 4XS i 5XS.

LADIES

LADIES
Krój specjalnie zaprojektowany dla 
kobiet, które lubią bardziej dopaso-
wane stroje z wcięciem w talii.

MICRO

FLEX

MICROFLEX
Nowa tkanina dedykowana dla 
sportów halowych. Materiał przenosi 
wilgoć na zewnątrz, dając skórze 
uczucie świeżości i lekkości. Dzięki 
technologii Microflex tkanina po-
zostaje elastyczna w każdej sytuacji. 
Nie wchłania potu i nie przykleja się 
do skóry.

BACK

PRINTABLE PRINTABLE BACK
Wystarczająca ilość miejsca na 
plecach, aby umieścić nazwę klubu 
lub logo.

PURE COTTON
Najlepsza egipska bawełna, bardzo 
chłonna, przyjazna dla skóry, trwała 
oraz łatwa w pielęgnacji, wytrzymała 
i elastyczna.

SHAPE

RETAINING

SHAPE RETAINING
Zachowuje kształt nawet po 
wielokrotnym praniu i noszeniu. Nie 
powoduje odkształceń lub zwijania 
się tkaniny.

SOFT

MICROFIBRE

SOFT MICROFIBRE
Bardzo wytrzymałe mikrowłókno, 
które jest odporne na mechacenie 
i niezwykle łatwe w pielęgnacji. 
Delikatne uczucie na skórze. Szybko 
odparowuje wchłoniętą wilgoć, a tym 
samym bardzo szybkie schnie i daje 
uczucie oddychania. 

SPEED DRY
Tkanina zapewnia stałą regulację 
termiczną. Wilgoć nie zbiera się 
na koszulce, ponieważ materiał 
szybko ją absorbuje i odprowadza na 
zewnątrz.

POLYESTER

JERSEY

STRETCH JERSEY
Bardzo elastyczna tkanina o wysokim 
komforcie noszenia i stopniu odpa-
rowywania ciepła. Gładka powierzch-
nia o lekko błyszczącej strukturze.

SUPER

SOFT

SUPER SOFT
Bardzo miękka tkanina funkcjonalna. 
Zapewnia przyjemne odczucia w 
kontakcie ze skórą.

UNISEX

UNISEX
Krój ubrań zaprojektowany zarówno 
dla kobiet, jak i mężczyzn. Komfort 
noszenia i swoboda ruchów są zag-
warantowane dla obu płci.

STOSOWANE TECHNOLOGIE
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GYM 73

Zapinane kieszenie bocz-
ne z gumowym wykoń-
czeniem

Bluza i spodnie do nabycia 
osobno

Kaptur z grubym sznur-
kiem do regulacji 

Wąski dół nogawek obszy-
ty elastyczną lamówką

Zapina kieszonka 
na piersi

Spodnie i bluza   
z nadrukiem TIBHAR

Elastyczna lamówka  
w mankietach  
i na dole bluzy

Specjalne szycia przy 
kolanach dla większej 
swobody ruchu

BLUZA I SPODNIE GYM
SHAPE

RETAINING    

SUPER

SOFT    BACK

PRINTABLE

   UNISEX

Materiał:  85% bawełna / 15% poliester
Rozmiary:  XXS-4XL
Kolor:  szary

Wąski krój noga-
wek

Sznurek do regulacji  
w pasie



74 SELECT

PRIME i SELECT 

Nowa generacja odzieży do tenisa stołowego  
z serii Prime i Select powstała w wyniku dosto-
sowania technologii używanych przy produkcji 
odzieży outdoorowej do warunków sportów 
halowych. 

Dzięki współpracy ze specjalistami z dziedziny 
produkcji tkanin powstał materiał niezwykle lek-
ki, niemal niewyczuwalny w kontakcie ze skórą, a 
który spełnia duże wymagania stawiane odzieży 
sportowej, m.in. doskonałą przepuszczalność 
wilgoci i szybkie wysychanie. 

Kolejną zaletą nowej tkaniny jest jej elastycz-
ność, która gwarantuje nieograniczoną swobodę 
ruchów w czasie gry. 



SELECT 75

T-SHIRT SELECT
MICRO

FLEX    

SUPER

SOFT    ELASTIC

BI-

         BACK

PRINTABLE

   UNISEX

Przód: 76% poliester, 24% elastan
Tył:  92% poliester, 8% elastan
Rozmiary:  XXS–5XL
Kolory:  niebieski, szary, czerwony

Zintegrowana 
wkładka absorbują-
ca pot

Okrągły kołnierzyk

Płaskie  
szwy 

Prosty design

Bardzo miękka 
ultra lekka tkanina

Nowoczesna 
tkanina microflex 
po bokach  
i na plecach

Technologia tkanin  
outdoorowych dostosowana  
do sportów halowych

Dopasowany  
bezuciskowy krój



76 PRIME

KOSZULKA PRIME
MICRO

FLEX    

SUPER

SOFT    ELASTIC

BI-

         BACK

PRINTABLE

   UNISEX

Front: 100% poliester
Back:  92% poliester, 8% elastan
Rozmiary:  XXS–5XL
Kolory:  czarny, niebieski, czerwony

Zintegrowana 
wkładka  
absorbująca pot

Miękki kołnierzyk 

Płaskie  
szwy 

Prosty design

Bardzo miękka 
ultra lekka tkanina

Dopasowany bez- 
uciskowy krój,  

elastyczna tkanina

Nowoczesna 
tkanina microflex 

po bokach i na 
plecach

Technologia tkanin  
outdoorowych zaadaptowana  
do sportów halowych

Bezszwowy 
nowoczesny 
zamek



PRIME 77



78 ASTRA

KOSZULKA ASTRA
INDOOR

   

SHAPE

RETAINING       

SUPER

SOFT    KIDS    BACK

PRINTABLE

   UNISEX

Materiał: 100% poliester
Rozmiary:  5XS-5XL
Kolory:  niebieski, zielony, czerwony, turkusowy

Nowoczesna mikrofibra  
do sportów halowych

Zintegrowana wkładka 
absorbująca pot

Płaskie szwy

Kontrastująca 
linia guzików

Bezszwowe 
rękawy

Niewyczuwalny nadruk  
sublimacyjny



ASTRA 79

DRES ASTRA
SHAPE

RETAINING    BACK

PRINTABLE

   UNISEX

Materiał: 94% poliester / 6% elastan
Rozmiary:  XXS-4XL
Kolory:  niebieski, zielony, czerwony, turkusowy

Zapinane kieszenie  
po bokach bluzy

Nogawki rozpinane  
od dołu

Elastyczna lamówka  
w mankietach  
i na dole bluzy

Bluza i spodnie do naby-
cia także osobno

Dopasowany krój

Kieszenie w spodniach zapi-
nane zamkiem

Lekka lecz wytrzymała  
tkanina oddychająca

Proste nogawki



80 ASTRA / ASTRA LADY

KOSZULKA ASTRA LADY
INDOOR

   

SHAPE

RETAINING       

SUPER

SOFT    LADIES    BACK

PRINTABLE

Materiał: 100% poliester
Rozmiary:  XXS-3XL
Kolory:  różowy, granatowy

SPODENKI ASTRA
DOBBY

DRYFIT    KIDS    UNISEX

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

Gumka ze sznurkiem  
do regulacji

Dwie kieszenie  
boczne

Bez slipów w środku

Wygodna  
oddychająca  
mikrofibra

Nowoczesna tkanina 
do sportów halo-

wych

Wygodna mikrofibra  
do sportów halowych

Zintegrowana wkładka absorbu-
jąca pot

Płaskie szwy

Linia guzików  
w kontrastującym kolorze

Bezszwowe 
rękawy

Niewyczuwalny nadruk sublima-
cyjny

Nadruk z boku  
nogawki

Damski krój  
z wcięciami



ASTRA LADY 81

DRES ASTRA LADY
SHAPE

RETAINING    LADIES    BACK

PRINTABLE

   

Materiał: 94% poliester / 6% elastan
Rozmiary:  XXS-3XL
Kolor:  różowy

Zapinane kieszenie  
po bokach bluzy

Nogawki rozpinane  
od dołu

Elastyczna lamów-
ka na rękawach i na 
dole bluzy

Bluza i spodnie do naby-
cia także osobno

Damski krój  
z wcięciami

Kieszenie w spodniach zapi-
nane zamkiem

Lekka lecz wytrzymała 
tkanina oddychająca



82 CROSS

T-SHIRT CROSS

KIDS    BACK

PRINTABLE

   UNISEX

Materiał: 100% poliester
Rozmiary:  5XS-5XL
Kolory:  czarny, niebieski, czerwony

Bardzo wygodna 
nowoczesna tkanina 
oddychająca

Okrągły kołnierzyk

Płaskie szwy

Ergonomiczny krój

Nadruk z przodu



SPODENKI TIBHAR 83

SPODENKI 
TIBHAR LADY
SOFT

MICROFIBRE    

SUPER

SOFT    LADIES

Materiał: 100% poliester
Rozmiary:  XXS-3XL
Kolor:  czarny

SPODENKI 
TIBHAR
SOFT

MICROFIBRE    

SUPER

SOFT    UNISEX

Materiał: 100% poliester
Rozmiary:  XXS-5XL
Kolor:  czarny

Gumka ze sznurkiem 
do regulacji

Dwie boczne 
kieszenie

Bez slipów w środku

Bardzo wygodne 
dzięki nowoczesnej 
tkaninie 

Prosty design

Dostępne w trzech 
długościach

Gumka ze sznurkiem 
do regulacji

Prosty design

Dwie boczne kieszenie

Krótsze i bardziej 
dopasowane nogawki

Bez slipów w środku

Długi krój (LC) łredni krój (MC) Krótki krój (SC)
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T-SHIRT EVOLUTION

   

SHAPE

RETAINING    

SUPER

SOFT    BACK

PRINTABLE

   UNISEX

Materiał: 100% poliester
Rozmiary:  XXS-4XL
Kolory:  czarny, niebieski, czerwony, zielony

Oddychająca 
tkanina

Okrągły kołnierzyk

Ergonomiczny  
krój

Nadruk EVOLUTION  
z przodu
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SPODENKI STRIPE
DOBBY

DRYFIT    

SUPER

SOFT    UNISEX    KIDS

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

DRES STRIPE
DOBBY

DRYFIT    

SUPER

SOFT    BACK

PRINTABLE

   UNISEX

Materiał: 100% poliester
Podszewka:  100% poliester
Rozmiary:  XXS–4XL
Bluza: niebieski/czarny
Spodnie: czarny

Nowa oddychajca 
i szybkoschnąca 

tkanina

Gumka ze sznurkiem 
do regulacji

Dwie boczne 
kieszenie

Dwie zapinane kie-
szenie boczne

Bluza i spodnie do nabycia 
także osobno

Nowoczesna oddychają-
ca tkanina

Prosty krój

Nogawki rozpinane  
od dołu

Podszewka z siatki

Dwukolorowy 
kołnierzyk

Bez slipów w środku Prosty wygodny 
krój

Wzmocniony kołnierzyk

Zintegrowana wkładka 
absorbująca pot, 

bezszwowy kołnierzyk

Płaskie szwy

Zapinana na trzy guziki

Ściągacze w pasie  
i w mankietach

Wkładka z siatki  
dla lepszej wentylacji

KOSZULKA STRIPE
INDOOR

      

SHAPE

RETAINING    BACK

PRINTABLE

   UNISEX    KIDS

Materiał:  100% poliester 
Rozmiary:  5XS–5XL
Kolory: niebieski, czarnyLżejsza tkanina  

pod pachami  
dla większej swobody



DRES CURVE

DRY

COOL

   

SHAPE

RETAINING    BACK

PRINTABLE

   UNISEX

Materiał: 100% poliester
Rozmiary:  XXS–4XL
Bluza: niebieski, zielony, czerwony
Spodnie: czarny

Dwie zapinane kie-
szenie boczne

Nogawki rozpinane 
od dołu

Elastyczna lamówka 
na rękawach i na 

dole bluzy

Dół bluzy obszyty 
lamówką

Bluza i spodnie do nabycia 
także osobno

Dopasowany krój

Kieszenie w spodniach zapi-
nane zamkiem

Lekka, elastyczna  
i szybkoschnąca  

oddychajca tkanina
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KOSZULKA CURVE
INDOOR

COOL       

SHAPE

RETAINING    

SUPER

SOFT    BACK

PRINTABLE

   UNISEX    KIDS

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

Elastyczny kołnierzyk z dekoracyj-
nym paskiem

Zintegrowana wkładka 
absorbująca pot, 
bezszwowy kołnierzyk

Zapinana na trzy guziki

Płaskie szwy

Niewyczuwalny nadruk 
sublimacyjny

SPODENKI GENIUS
SOFT

MICROFIBRE    UNISEX    KIDS

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

Gumka ze sznurkiem 
do regulacji

Dwie boczne kieszenie

Bez slipów w środku

Długie szerokie nogawki

Wkładka z siatki  
dla lepszej wentylacji
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KOSZULKA ARROWS

   ELASTIC

BI-

   

SHAPE

RETAINING    BACK

PRINTABLE

   UNISEX    KIDS

Materiał:  100% poliester
Rozmiary:  5XS–5XL
Kolors: granatowy/czerwony, granatowy/niebieski,  
 zielony/niebieski, niebieski/żółty

SPODENKI ARROWS
SOFT

MICROFIBRE    UNISEX    KIDS

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

Gumka ze sznurkiem do 
regulacji

Dwie boczne kieszenie

Bez slipów w środku

Haftowane logo

Kolorowe wstawki 
po bokach

Wygodne bezszwo-
we rękawy

Kontrastująca linia 
guzików

Haftowane logo

Graficzny wzór strza-
łek na rękawach

Kolorowe wstawki 
po bokach

Dwie boczne kieszenie

Prosty  
wygodny krój
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SPODENKI ARROWS LADY
SOFT

MICROFIBRE    LADIES

Materiał:  100% poliester
Rozmiary:  XXS–3XL
Kolory: niebieski/zielony, granatowy/czerwony

BLUZA ARROWS

   

SHAPE

RETAINING    UNISEX

Materiał:  100% bawełna
Rozmiary:  XXS–4XL
Kolory: niebieski/żółty, granatowy/czerwony

KOSZULKA ARROWS LADY

   ELASTIC

BI-

   

SHAPE

RETAINING    BACK

PRINTABLE

   LADIES

Materiał:  100% poliester
Rozmiary:  XXS–3XL
Kolory: zielony/niebieski, granatowy/czerwony

Ściągacz w pasie  
oraz w mankietach

Bawełna 
egipska

Graficzny wzór 
strzałek na 
rękawach

Elastyczny kołnierzyk

Dwie boczne 
kieszenie

Dwie boczne kieszenie

Gumka ze sznurkiem 
do regulacji

Dwie boczne kieszenie

Krótszy damski  
krój nogawek

Graficzny wzór 
strzałek na 
rękawach

Kontrastujący  pasek  
na linii guzików

Haftowane logo

Haftowane logo

Bezszwowe 
rękawy

Dopasowany krój

Kolorowe wstawki  
po bokach

Kolorowe 
wstawki  
po bokach

Haftowane logo

Kolorowe wstawki  
po bokach
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KOSZULKA GRIP
INDOOR

   

SHAPE

RETAINING       BACK

PRINTABLE

   UNISEX    KIDS

Materiał:  100% polyester
Rozmiary:  5XS-5XL
Kolors: czarny/pomarańczowy, niebieski/żółty 
 szary/zielony

SPODENKI GRIP
DOBBY

DRYFIT    UNISEX    KIDS

Materiał:  100% poliester
Rozmiary:  5XS-5XL
Kolors: czarny/niebieski, czarny/zielony 
 czarny/biały

Zintegrowana wkładka 
absorbująca pot

Zapinana na trzy guziki

Wygodne bezszwo-
we rękawy

Dwukolorowy kołnie-
rzyk

Malowany wzór

Modne jaskrawe kolory

Gumka ze sznurkiem do 
regulacji

Dwie boczne kieszenie

Bez slipów w środku

Prosty wygodny 
krój

Wkładka z siatki  
dla lepszej wenty-
lacji

Malowany 
wzór

Płaskie szwy

Nowoczesna mikrofibra
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Wzór malowany

DRES GRIP
DOBBY

DRYFIT    UNISEX    BACK

PRINTABLE

Materiał: 100% poliester
Podszewka: 100% poliester
Rozmiary:  XXS-4XL
Kolory: czarny/pomarańczowy, niebieski/żółty 
 szary/zielony

Dwie boczne 
kieszenie 

Bluza i spodnie  
do nabycia  

także osobno

Nowoczesna mikrofibra

Straight cut

Nogawki rozpinane  
od dołu

Podszewka z siatki

Dwukolorowy kołnie-
rzyk

Elastyczne 
ściągacze
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SPÓDNICZKA FASHION

ELASTIC

BI-

   LADIES

Materiał: 80% nylon / 20% poliester
Rozmiary:  XXS–3XL
Kolor: jasny fiolet

Zintegrowana wkładka 
absorbująca pot

Zapinana na trzy guziki

Wygodne bezszwo-
we rękawy

Dwukolorowy 
kołnierzyk

Malowany wzór

Modne jaskrawe kolory

Płaskie szwy

Dopasowany krój

KOSZULKA GRIP LADY
INDOOR

      

SHAPE

RETAINING    LADIES    BACK

PRINTABLE

Materiał: 100% poliester
Rozmiary:  XXS-3XL
Kolory: czarny/pomarańczowy, niebieski/żółty

Gumka  
w pasie

Oddychająca 
tkanina

Krój dający  
swobodę ruchów

Haftowany wzór

Dopasowany 
krój

Wbudowane spodenki

Rozszerzany dół
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KOSZULKA TRIPLE X

   

SHAPE

RETAINING       UNISEX    BACK

PRINTABLE

   KIDS

Materiał: 100% poliester
Rozmiary:  5XS-5XL
Kolory: czarny/żółty, niebieski/limonkowy 
 czerwony/srebrny

KOSZULKA TRIPLE X LADY

   

SHAPE

RETAINING       BACK

PRINTABLE

   LADIES

Materiał: 100% poliester
Rozmiary:  XXS-4XL
Kolory: niebieski/limonkowy, śliwkowy/fiolet

Zintegrowana 
wkładka absorbu-

jąca pot 

Dopasowany krój

Malowany wzór na 
ramieniu

Bezszwowe rękawy

Szybkoschnący 
materiał

Płaski kontrastują-
cy szew 

Modne gumo-
we logo

Zapinana na trzy guziki
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SPODENKI HITECH
• Bardzo wygodna lekka mikrofibra
• Gumka ze sznurkiem do regulacji 
• Długi krój nogawek
• Bez slipów w środku

Materiał: 100% poliester 
Rozmiary: 5XS-5XL 
Kolory: czarny, granatowy

SOFT

MICROFIBRE    

SUPER

SOFT    UNISEX    KIDS

KOSZULKA MATCH
• Wysokiej jakości koszulka w klasycznym designie
• Bardzo wygodna elegancka tkanina
• Optymalne odprowadzanie wilgoci

Materiał: 100% poliester 
Rozmiary: XXS-4XL 
Kolory: szary, czarny

SHAPE

RETAINING       

SUPER

SOFT    BACK

PRINTABLE

   UNISEX
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SPODENKI TRIPLE
• Wygodne spodenki z mikrofibry
• Gumka ze sznurkiem do regulacji 
• Prosty wygodny krój 
• Bez slipów w środku

Materiał: 100% poliester 
Rozmiary: XXS – 4XL 
Kolor: czarny

SPODENKI DUO
• Wygodne spodenki z mikrofibry 
• Szybkoschnący materiał
• Gumka ze sznurkiem do regulacji  
• Wygodne kieszenie po bokach

Materiał: 100% poliester
Rozmiary: XXS – 4XL
Kolory: czarny, granatowy

OPASKA NA WŁOSY
Materiał: 100% bawełna 
Wymiary: 16 x 5 cm 
Kolor: czarny 

CHUSTA LOGO 8 IN 1
• Delikatna miękka tkanina
• Nadruk sublimacyjny
•  Wiele funkcji 

Materiał: 100% poliester 
Kolor: czarny 

FROTKA NA RĘKĘ  SMALL
Materiał: 100% bawełna
Wymiary: 8 x 6 cm
Kolor: czarny

FROTKA NA RĘKĘ LARGE
Materiał: 100% bawełna
Wymiary: 12 x 7 cm
Kolor: czarny

SPÓDNICZKA LADY
• Prosta spódniczka z wbudowanymi spodenkami  
• Bardzo elastyczna tkanina
• Właściwości oddychające
• Gumka w pasie

Materiał: 85% poliester / 15% elastan 
Rozmiary: XXS – 4XL 
Kolor: czarny 

ELASTIC

BI-

   

SHAPE

RETAINING    LADIES
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RĘCZNIK  
TRIPLE X
• Klasyczny ręcznik dobrze absorbujący wilgoć
• Bawełna czesankowa
• Dwukolorowy design

Materiał: 100% bawełna 
Wymiary: 50 x 100 cm 
Kolors: czarny/żółty, niebieski/pomarańczowy 
 

RĘCZNIK  
TRIPLE X FRANCE
• Klasyczny ręcznik dobrze absorbujący wilgoć
• Bawełna czesankowa

Materiał: 100% bawełna
Wymiary: 50 x 100 cm
Kolor: niebieski/czerwony
 

RĘCZNIK ARROWS
• Klasyczny ręcznik dobrze absorbujący wilgoć
• Bawełna czesankowa

Materiał: 100% bawełna
Dimensions: 50 x 100 cm
Kolory: czarny/czerwony, niebieski/żółty 
 niebieski/zielony 

RĘCZNIK LOGO
• Duży ręcznik kąpielowy
• Bawełna egipska czesankowa

Materiał: 100% cotton
Wymiary: 70 x 130 cm 
Kolor: czarny/czerwony 
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RĘCZNIK MICROFIBRE
• Miękka szybkoschnąca mikrofibra
• W zestawie z workiem

Materiał: 100% poliester 
Wymiary: 40 x 80 cm 
Kolor: niebieski

SKARPETKI FRANCE
• Tkanina termoaktywna 
• Przewiewna tkanina siatkowa na górnej powierzchni
• Optymalna regulacja wilgoci

Materiał: 90% poliester / 10% elastan
Rozmiary: 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47
Kolor: biały/niebieski/czerwony

SKARPETKI CLASSIC
• Tkanina termoaktywna 
• Przewiewna tkanina siatkowa na górnej powierzchni
• Optymalna regulacja wilgoci

Materiał: 90% poliester / 10% elastan 
Rozmiary: 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 
Kolors: biały/niebieski, biały/zielony, biały/czerwony
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PROGRESS ROTARIO
Klasyczny kształt podeszwy został „zaktualizowany“ o unowoczesnionł gumł, która jest teraz trwalsza i bard-
ziej elastyczna, gwarantujłc znakomitł przyczepnołł do kałdego podłoła. Wierzchnia człłł buta teł została 
poddana liftingowi - ma teraz mocniejsze i lepiej oddychajłce materiały.

Materiał:  siatka/PU 
Rozmiary:  36-46 
Kolor:  biały/czerwony/czarny

Mikrofibra O
2

MAX  zapewnia 
optymalne oddychanie stopy  

Mikrofibra Soft-Skin 
dla przyjemności noszenia

Wzmocniony przód buta dzięki 
użyciu wytrzymałego unowow-

cześnionego materiału

SIDE PROTECT TECHNOLOGY: 
Wzmocniona część boczna  
poprawia stabilność stopy

Wkładka z oddychających 
materiałów

Znana konstrukcja podeszwy  
dla optymalnej przyczepności  

i dynamiki podczas szybkiej gry
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PROTEGO RAPID
W tym modelu zamiast standardowych materiałów zastosowano ultra lekki i bardzo wytrzymały 
materiał TPU, który w bardzo dułym stopniu obniłył wagł całego buta. 
W łrodkowej człłci cholewki umieszczono specjalnł wkładkł „Side Protect” stabilizujłcł stopł przy 
szybkich ruchach na boki. Dodatek oddychajłcej mikrofibry zapewnia dobre oddychanie. 
Przyczepna podeszwa z technologił „Diamond-GP” wspomaga ochronł łciłgien podczas gwałtow-
nych zmian kierunków i szybkiego przemieszczania sił przy stole. Wysokiej klasy guma gwarantuje 
dobrł przyczepnołł na kałdym podłołu.

Materiał:  TPU-film/siatka/PU 
Rozmiary:  36-46 
Kolor:  niebieski/granatowy

Mikrofibra O
2

MAX  zapewnia 
optymalne oddychanie stopy  

Mikrofibra Soft-Skin 
dla przyjemności noszenia

Bardzo mocny  nowoczesny ma-
teriał TPU redukuje wagę  

i poprawia stabilność

SIDE PROTECT TECHNOLOGY: 
Wzmocniona część boczna popra-

wia stabilność stopy

Wkładka z oddychających 
materiałów

Technologia  
DIAMOND GRIP&PROTECT po-

prawia stabilność stopy 



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

Materiał: siatka/PU/Phylon
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 meshu 

* Dla rozmiaru 43
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Dwa komponenty podeszwy dla 
odciążenia stopy

Mikrofibra Soft-Skin 
dla przyjemności noszenia

Specjalna konstrukcja podeszwy  
dla optymalnej dynamiki  

i przyczepności

Konwertor energii pochłania 
wibracje w czasie nagłych za-

trzymań i zwrotów

Wygodna termoaktywna  
wkładka z mikrokanalikami 

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

Materiał: Siatka/PU/Phylon 
Rozmiary: 36-46
Kolory: srebrny/pomarańczowy, niebieski/srebrny
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Wzmocnienie pięty  
dla lepszej stabilizacji kostki

Wysokiej jakości materiał z ekstrawaganckim 
trójwymiarowym nadrukiem

Specjalna elastyczna podeszwa 
dla lepszej przyczepności  

w każdych warunkach

Wkładka z oddychających 
materiałów

REVOLUTION FLEX
• Cholewka z dwuskładnikowego nowoczesnego materiału
• Dodatek miękkiej tkaniny dla lepszej przewiewności i komfortu
• Usztywnienie pięty zapewnia dobrą stabilizację kostki

Materiał: 100% advanced PU/siatka poliestrowa
Rozmiary: 36–46
Kolory: zielony/czarny, biały/czarny
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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 
• Zaprojektowane specjalnie dla tenisistów stołowych

Materiał: TPU-Film/Mesh/PU/Phylon
Rozmiary: 36–46
Kolor: granatowy/niebieski

* Dla rozmiaru 43
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104 SERIA SHANGHAI

FUTERAŁ POJEDYNCZY SHANGHAI
Futerał na jedną lub dwie rakietki z miękkim obiciem ścianek i dwustron-
nym zapięciem. Pionowy układ z zawieszką u góry oraz zaokrąglone 
narożniki nadają mu lekkości i modnego charakteru.

Materiał: 100% poliester
Wymiary:  22 x 31 x 4 cm
Kolor:  czarny 

FUTERAŁ PODWÓJNY SHANGHAI
Futerał na dwie lub cztery rakietki z dwiema komorami w miękkim obi-
ciu. Każda przegroda zapinana dwustronnym zamkiem. Pionowy układ 
futerału wyróżnia go na tle klasycznych prostokątnych pokrowców. 

Materiał: 100% poliester 
Wymiary:  22 x 31 x 7,5 cm
Kolor: czarny

PLECAK SHANGHAI
 Wielofunkcyjny plecak z licznymi zamykanymi przegroda-
mi oraz kieszonkami na drobiazgi. Posiada zamyka- 
ną komorę na laptop, a także wyjście USB z boku 
plecaka. Regulowane uchwyty oraz miękkie obicie 
tyłu zapewniają wygodę noszenia. 

Materiał: 100% poliester 
Wymiary:  31 x 48 x 23 cm
Kolor:  czarny
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FUTERAŁ  PROTECT
Sztywny futerał w miękkim obiciu z dodatkową plastikową wkładką na 
jedną lub dwie rakietki i dwie lub cztery piłeczki. Całkowicie otwierany.
Wygodna rączka do noszenia w dłoni.

Materiał:  100% Oxford poliester /PP
Wymiary:  31 x 22 x 3 cm
Kolor: czarny

KUFEREK  ALU CASE
POJEDYNCZY
Elegancki kuferek z uchwytem. Mieści jedną rakietkę i 
trzy piłeczki. Wytrzymały materiał zapewnia najlepszą 
ochronę przez uderzeniami. Zaokrąglone narożniki 
gwarantują większą wytrzymałość. Wewnątrz profilo-
wana wkładka dla dodatkowej ochrony.

Materiał: aluminium 
Wymiary:  30,5 x 23,5 x 5,5 cm
Kolor:  srebrny

KUFEREK ALU CASE
PODWÓJNY 
Elegancki kuferek z uchwytem. Mieści dwie rakietki i 
trzy piłeczki. Wytrzymały materiał zapewnia najlepszą 
ochronę przez uderzeniami. Zaokrąglone narożniki 
gwarantują większą wytrzymałość. Wewnętrzne zapię-
cie na rzep zapobiega przemieszczaniu się rakietek.

Materiał: aluminium 
Wymiary:  30,5 x 23,5 x 6,5 cm
Kolor:  srebrny
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FUTERAŁ DELUXE
Pojedynczy klasyczny futerał na jedną lub dwie rakietki z uchwytem do 
noszenia w dłoni. Pianka ochronna wbudowana w ścianki futerału.

Materiał: 100% poliester 1680D
Wymiary:  31 x 21 x 2,5 cm
Kolory:  granatowy/czerwony, niebieski/czarny

TORBA DELUXE
Duża torba z jedną główną pojemną komorą i trzema 
mniejszymi na buty i akcesoria. Pasek do noszenia na 
ramieniu jest regulowany i odpinany. 

Materiał: 100% poliester 1680D
Wymiary:  68 x 31 x 30 cm
Kolory:  granatowy/czerwony, niebieski/czarny
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FUTERAŁ PODWÓJNY 
DELUXE
Usztywniony futerał z dwiema przegrodami i uchwytem do noszenia.

Materiał: 100% poliester 1680D
Wymiary:  31 x 21 x 4,5 cm
Kolory:  granatowy/czerwony, niebieski/czarny

PLECAK DELUXE
Pojemny plecak treningowy z trzema komorami.  
Miękka wyściółka tyłu i pasków na ramiona 
dla komfortu noszenia. 

Materiał: 100% poliester 1680D
Wymiary:  23 x 47 x 21 cm
Kolor:  granatowy/czerwony
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KUFEREK  NA DWIE RAKIETKI 
SAFE
Lekki kuferek na jedną lub dwie rakietki oraz cztery piłeczki. Za bezpie-
czeństwo sprzętu odpowiada wyprofilowana wewnętrzna gąbka oraz 
usztywniane ścianki, zaś duży uchwyt gwarantuje mobilność.

Materiał:  skóra syntetyczna, gąbka
Wymiary:  30 x 20 x 6 cm
Kolory:  niebieski, czarny, srebrny

TORBA THERMO NA PIŁKI
Zaprojektowana specjalnie do nowych plastikowych piłeczek torba 
Thermo chroni przed negatywnym wpływem dużych zmian temperatury, 
chroni przed zimnem i gorącem. Wieczko zamykane od góry zapobiega 
wysypywaniu się piłeczek. Regulowany pasek do noszenia na ramieniu. 
Torba mieści do 25 piłeczek. 

Materiał:  poliester 600 D / PE foam
Wymiary:  13 x 25 cm
Kolor:  czarny
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FUTERAŁ POJEDYNCZY HORIZON
Usztywniony futerał na jedną lub dwie rakietki. Posiada uchwyt do no-
szenia w dłoni. Dwustronny zamek ułatwia otwieranie i zamykanie.

Materiał:  poliester 1680 D / Oxford poliester
Wymiary:  32 x 21 x 3 cm
Kolor:  niebieski/czarny/srebrny

FUTERAŁ PODWÓJNY HORIZON
Usztywniony futerał z dwiema komorami i uchwytem do noszenia w 
dłoni. Pomieści maksymalnie cztery rakietki. Dwustronny zamek ułatwia 
otwieranie i zamykanie.

Materiał:  poliester 1680 D / Oxford poliester
Wymiary:  32 x 21 x 5 cm
Kolor:  niebieski/czarny/srebrny

PLECAK HORIZON
Pojemny plecak treningowy z dwiema przegrodami i kieszonką na bidon 
lub butelkę. Miękka wyściółka tyłu i pasków na ramiona poprawiają kom-
fort noszenia. Dwustronne zamki ułatwia otwieranie i zamykanie. 

Materiał:  poliester 1680 D / Oxford poliester
Wymiary:  30 x 46 x 22 cm
Kolor:  niebieski/czarny/srebrny

TORBA HORIZON
Duża torba sportowa z jedną dużą komorą i dwiema mniejszymi. Regu-
lowany i odpinany pas do noszenia na ramieniu z trwałymi metalowymi 
zapięciami. Specjalne łączenie krótkich uchwytów z torbą dla lepszej 
wytrzymałości. 

Materiał:  poliester 1680 D / Oxford poliester
Wymiary:  68 x 32 x 30 cm
Kolor:  niebieski/czarny/srebrny



FUTERAŁ POJEDYNCZY CROWN
Lekko usztywniony klasyczny futerał na jedną lub dwie rakietki. Pianka 
ochronna wbudowana w ścianki futerału. Dwie kieszonki z siateczki 
z przodu po jednej stronie mogą służyć do przechowywania piłeczek 
lub akcesoriów. Z boku uchwyt do noszenia w dłoni. Futerał zapinany 
dwustronnym zamkiem.

Materiał:  100% poliester
Wymiary:  32 x 21 x 3 cm
Kolory: czarny/czerwony, czarny/niebieski

FUTERAŁ PODWÓJNY CROWN
Futerał dwukomorowy pomieści maksymalnie cztery rakietki. Pianka 
ochronna wbudowana w ścianki futerału. Dwie kieszonki z siateczki 
z przodu po jednej stronie mogą służyć do przechowywania piłeczek 
lub akcesoriów. Z boku uchwyt do noszenia w dłoni. Futerał zapinany 
dwustronnym zamkiem.

Materiał:  100% poliester
Wymiary:  32 x 21 x 5 cm
Kolory: czarny/czerwony, czarny/niebieski

TORBA CROWN MAŁA
Mała torba treningowa z jedną komorą główną i czterema po bokach. 
Z przodu zamykana kieszeń na całej długości oraz dwie kieszonki na 
drobiazgi. Pasek do noszenia na ramieniu regulowany i odpinany. 

Materiał:  100% poliester
Wymiary:  48 x 30 x 26 cm
Kolory: czarny/czerwony, czarny/niebieski

TORBA CROWN DUŻA
Duża wersja torby Crown o takiej samej konstrukcji. Posiada jedną dużą 
przegrodę główną i kilka mniejszych – zarówno z przodu, jak i po bokach.

Materiał:  100% poliester
Wymiary:  68 x 33 x 32 cm
Kolory: czarny/czerwony, czarny/niebieski
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FUTERAŁ POJEDYNCZY LOGIC
Pokrowiec na jedną rakietkę wykonany z miękkiego neoprenu. Chroni 
przed kurzem i brudem, zmianami temperatur i wilgocią. Zapinany dwu-
stronnym zamkiem. Nowoczesny design z wypukłym wzorem. 

Materiał:  neoprene 
Wymiary:  30 x 21 x 3 cm
Kolory: czarny, srebrny

FUTERAŁ PODWÓJNY LOGIC
Pokrowiec z dwiema komorami wykonany z miękkiego neoprenu. Chroni 
przed kurzem i brudem, zmianami temperatur i wilgocią. Zapinany dwu-
stronnym zamkiem. Nowoczesny design z wypukłym wzorem.

Materiał:  neoprene 
Wymiary:  30 x 21 x 5 cm
Kolory: czarny, srebrny

KUFEREK  PREMIUM
Elegancki kuferek na jedną rakietkę i trzy piłki. Dzięki odpornemu na 
uderzenia aluminium oraz wewnętrznym wkładkom z pianki zapewnia 
maksymalną ochronę. Zaokrąglone narożniki dla większej trwałości.

Materiał:  aluminium 
Wymiary:  22 x 29,5 cm
Kolory: czarny, brąz drewna

KUFEREK  EXCLUSIVE
Elegancki kuferek na jedną rakietkę i trzy piłki. Dzięki odpornemu na 
uderzenia aluminium oraz wewnętrznym wkładkom z pianki zapewnia 
maksymalną ochronę. Zaokrąglone narożniki dla większej trwałości.

Materiał:  aluminium 
Wymiary:  22 x 29,5 cm
Kolory: złoty, srebrny, brąz, niebieski
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FUTERAŁ EVA
Sztywny futerał na jedną lub dwie rakietki wykonany z lekkiej pianki 
EVA. Wodoodporny, chroni przed uderzeniami i kurzem. Rączka do no-
szenia w dłoni z praktycznymi rzepami. Futerał zapinany jest dwustron-
nym zamkiem. Dostępny w aż pięciu kolorach. 

Materiał:  pianka EVA 
Wymiary:  29 x 21 x 4,5 cm 
Kolory: czarny, niebieski, beżowy, granatowy, różowy

FUTERAŁ POJEDYNCZY FUTURE
Pokrowiec na jedną rakietkę wykonany z miękkiego neoprenu. Chroni 
przed kurzem i brudem, zmianami temperatur i wilgocią. Zapinany dwu-
stronnym zamkiem. Futurystyczny design z wypukłym wzorem. 

Materiał:  neopren 
Wymiary:  30 x 21 x 3 cm 
Kolory: czarny, niebieski

FUTERAŁ PODWÓJNY FUTURE
Pokrowiec z dwiema komorami wykonany z miękkiego neoprenu. Chroni 
przed kurzem i brudem, zmianami temperatur i wilgocią. Zapinany dwu-
stronnym zamkiem. Futurystyczny design z wypukłym wzorem.

Materiał:  neopren 
Wymiary:  30 x 21 x 5 cm 
Kolory: czarny, niebieski
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TORBA TRENERSKA
CURVE
Podręczna torba trenerska na ramię z jedną większą 
komorą oraz jedną mniejszą. Mieści dokumenty 
w formacie A4. Zapinana dwustronnym zamkiem 
błyskawicznym. Z boku dodatkowa kieszonka z siatki 
na butelkę z wodą. Regulowany pasek do noszenia na 
ramieniu z miękką podkładką dla większej wygody. 

Materiał:  poliester 600 D 
Wymiary:  24 x 30 x 12 cm 
Kolor: czarny/czerwony

TORBA PODRÓŻNA CENTURY
Duża torba podróżna na kółkach z pojemną komorą główną i kilkoma 
mniejszymi po bokach. Posiada wysuwaną teleskopową rączkę dla lep-
szej mobilności. Pasek do noszenia na ramieniu regulowany i odpinany.

Materiał:  100 % poliester 
Wymiary:  64 x 35 x 32 cm 
Kolor: czarny/niebieski

FUTERAŁ CARBON ROUND
Usztywniony pokrowiec na jedną rakietkę wykonany ze specjalnej pianki 
EVA wzmocnionej włóknem węglowym. Pomieści także piłeczki.  
Po rozpięciu całkowicie się rozkłada. Długi uchwyt do trzymania w dłoni 
dla wygody noszenia. Nowoczesny tłoczony wzór.

Materiał:  włókno węglowe / EVA 
Wymiary:  19 x 29 x 5 cm 
Kolory: srebrny, czarny

FUTERAŁ CARBON SQUARE
Usztywniony pokrowiec na jedną rakietkę wykonany ze specjalnej pianki 
EVA wzmocnionej włóknem węglowym. Pomieści także piłeczki.  
Po rozpięciu całkowicie się rozkłada. Długi uchwyt do trzymania w dłoni 
dla wygody noszenia. Nowoczesny tłoczony wzór. 

Materiał:  włókno węglowe / EVA 
Wymiary:  19 x 29 x 5 cm 
Kolory: srebrny, czarny
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KUFEREK DE LUXE
Lekki kuferek na jedną rakietkę i trzy piłeczki wykonany z pianki EVA. 
Wewnątrz dodatkowa warstwa pianki dla jeszcze lepszej ochrony przed 
uderzeniami. Zapinany dwustronnym zamkiem. Duży uchwyt do nosze-
nia w dłoni spinany rzepem. 

Materiał:  pianka EVA
Wymiary:  30 x 22 x 8 cm 
Kolory: czarny, niebieski

FUTERAŁ METRO ROUND
Poularny futerał w kształcie rakietki zapewnia podstawową ochronę. 
Ścianki futerału delikatnie wzmocnione wewnątrz miękką gąbką.  
Wygodny uchwyt z boku do noszenia w dłoni. 

Materiał:  poliester 420 D 
Wymiary:  30,5 x 20 x 2 cm 
Kolory: granatowy, czarny/zielony, czarny/pomarańczowy, 
czarny/czerwony

FUTERAŁ METRO ROUND 
Z KIESZONKĄ NA PIŁKI
Popularny mały futerał na jedną rakietkę z dodatkową kieszonką na 
trzy piłeczki. Ścianki futerału delikatnie wzmocnione wewnątrz miękką 
gąbką. Wygodny uchwyt z boku do noszenia w dłoni. 

Materiał:  poliester 420 D 
Wymiary:  30,5 x 20 x 2 cm 
Kolory: granatowy, czarny/zielony, czarny/pomarańczowy, 
czarny/czerwony
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FUTERAŁ NA BUTY METRO
Futerał na buty z przewiewną siateczką dla lepszej wentylacji. Ścianki 
delikatnie wzmocnione gąbką. Wygodny uchwyt do noszenia w dłoni.

Materiał:  poliester 420 D 
Wymiary:  40 x 15 x 12 cm 
Kolor: granatowy

SASZETKA METRO
Podręczna saszetka, która może służyć do przechowywania płynu do 
czyszczenia i gąbki lub innych akcesoriów. Ścianki wzmocnione gąbką.

Materiał:  poliester 420 D 
Wymiary:  18 x 13 x 6 cm
Kolor: granatowy

FUTERAŁ POJEDYNCZY METRO
Popularny futerał na jedną lub dwie rakietki. Ścianki delikatnie wzmoc-
nione wewnątrz miękką gąbką. Całkowicie rozkładany po rozpięciu.

Materiał:  poliester 420 D
Wymiary:  30 x 20 x 2,5 cm 
Kolory: granatowy, czarny/zielony, czarny/pomarańczowy, 
czarny/czerwony

FUTERAŁ PODWÓJNY METRO
Futerał na z dwiema komorami, pomieści maksymalnie cztery rakietki. 
Ścianki wyłożone miękką gąbką. Całkowicie rozkładany po rozpięciu.

Materiał:  poliester 420 D
Wymiary:  30 x 20 x 5 cm
Kolory: granatowy, czarny/zielony, czarny/pomarańczowy, 
czarny/czerwony
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CLIP CLAP BOUNCY BALL

KSIĄŻKA „TENIS 
STOŁOWY 2000“
Dostępna w polskiej wersji  z płytą DVD.

DYPLOM TIBHAR DYPLOM PLAYER

SMYCZ TIBHAR LOGO
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RĘKAW NA ŁOKIEĆ
Wygodna opaska kompresyjna z elastycznego 
oddychającego materiału bez dodatku neopre-
nu. Idealnie dopasowuje się do ciała, poprawia-
jąc cyrkulację krwi i odciążając stawy. 

Materiał:  55% nylon/35% elastan/10% poliester
Rozmiary:  S, M, L
Kolor:  czarny

OPASKA NA KOLANO
Elastyczna opaska kompresyjna na kolano wyko-
nana z oddychającego materiału. Odciąża kolano 
przy dużym wysiłku. Dwie wkładki żelowe zapo-
biegają przesuwaniu się opaski na nodze.

Materiał:  55% nylon/35% elastan/10% poliester
Rozmiary:  S, M, L, XL
Kolor:  czarny

OPASKA NA KOSTKĘ
Elastyczna opaska kompresyjna na kostkę 
wykonana z oddychającej mieszanki włókien. 
Idealnie dopasowuje się do ciała, poprawia 
krążenie i lekko usztywnia staw skokowy.

Materiał:  55% nylon/35% elastan/10% poliester
Rozmiary:  S, M, L
Kolor:  czarny



BIDON TIBHAR
Klasyczny lekki bidon na wodę i zimne napoje 
wykonany z atestowanego plastiku. Posiada 
miarkę pojemności. 

PE 
0,6 l 
niebieski

BIDON ALU
Elegancki bidon na wodę i napoje wykonany  
z wytrzymałego lekkiego aluminium. Plastikowe 
zamknięcie z miękkiego tworzywa dla dodatko-
wej higieny. 

Aluminium 
0,5 l 
srebrny

BIDON TIBHAR  
Z PIŁKĄ
Pojemny lekki bidon na wodę i zimne napoje 
wykonany z atestowanego plastiku. Dekoracyj-
na piłka dodaje mu pingpongowego charakteru. 

PE
0,75 l 
czarny

RAKIETKA PICCOLO

DESKA MAXI DESKA MINI

DESKA MIDI

DESKA MINI 
Z LUSTERKIEM

RAKIETKA MIDI
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RAKIETKA MINI

RAKIETKA MAXI



MINI RAKIETKA LED
Breloczek w kształcie rakietki z wbudowaną 
mini-latarką led i zawieszką z logo Tibhar.

BRELOCZEK LED
Breloczek w kształcie rakietki z wbudowaną 
mini-latarką led.

BRELOCZEK 
MINI RAKIETKA

BRELOCZEK 
METAL TT-BAT
Dostępny w kolorze czarnym lub czerwonym.

BRELOCZEK 
SILVER
Posrebrzany breloczek z zawieszką.

BRELOCZEK 
STRESS BALL
Antystresowa piłka z elastycznej pianki.

BRELOCZEK 
40+

SŁUCHAWKI 
MINI RAKIETKI

118 AKCESORIA

BRELOCZEK  
RAKIETKA SOFT
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ŁAŃCUSZEK RAKIETKA 
MIKRO GOLD
Pozłacana miniatura rakietki z piłeczką na 
cienkim łańcuszku o długości 46 cm. Wielkość 
rakietki: 15 x 9 mm.

ŁAŃCUSZEK RAKIETKA 
MINI GOLD
Pozłacana miniatura rakietki z piłeczką na 
cienkim łańcuszku o długości 46 cm. Wielkość 
rakietki: 22 x 15 mm.

ŁAŃCUSZEK RAKIETKA 
MINI SILVER
Posrebrzana miniatura rakietki z piłeczką na de-
likatnym łańcuszku o długości 46 cm. Nie utlenia 
się i nie wywołuje reakcji alergicznych. Wielkość 
rakietki: 22 x 15 mm.

ŁAŃCUSZEK CRYSTAL
 Kompozycja dwóch posrebrzanych galwanicznie 
rakietek z imitacją czopów wykonanych  
z białych i czarnych kryształków oraz piłeczką ze 
sztucznej masy perłowej. Całość zawieszona na 
cienkim łańcuszku o długości 46 cm. Łańcuszek 
nie utlenia się i nie wywołuje reakcji alergicznych. 
Wymiary zawieszki: 22 x 22 mm.

ŁAŃCUSZEK RAKIETKA 
MIKRO SILVER
Posrebrzana miniatura rakietki z piłeczką na de-
likatnym łańcuszku o długości 46 cm. Nie utlenia 
się i nie wywołuje reakcji alergicznych. Wielkość 
rakietki: 15 x 9 mm.

INFORMACJE PRAWNE 

Zdjęcia mają charakter poglądowy. Produkty mogą różnić się nieznacznie od przedstawionych na zdjęciach lub ulec zmianie. 

© TIBHAR Tibor Harangozo GmbH 2018  
Teksty polskie © P.P.H.U. MODEST Sp. z o.o.

Zdjęcie na okładce dzięki uprzejmości T2 Asia – Pacific.



www.tibhar.com
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