top startowy

spodenki startowe

Idealnie dopasowany do damskiej sylwetki. Specjalistyczna
dzianina zapewnia wysoką oddychalność i zachowanie
suchej powierzchni skóry przy największym wysiłku. Miękkie,
płaskie szwy redukują ryzyko otarć, a wykończenie silikonową
gumką utrzymuje top na miejscu podczas najbardziej ekstremalnych ruchów.

koszulka startowa

Elastyczna, nie ogranicza ruchów. Płaskie szwy nie powodują
otarć. Model wykonany z dzianiny DrySystem® gwarantuje
najlepszą oddychalność oraz szybkie odprowadzanie potu.
W wersji ZenSystem® jony srebra zapobiegają rozwojowi
bakterii i przykrym zapachom.

legginsy startowe

Elastyczne i lekkie, dobrze dopasowane do ciała, nie
ograniczają ruchów. Struktura materiału DrySystem®
gwarantuje najlepszą oddychalność oraz szybkie odprowadzanie potu. Jony srebra w dzianinie ZenSystem® zapobiegają rozwojowi bakterii i przykrym zapachom.
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bezrękawnik treningowy

Niezwykle lekki, sprężysty i elastyczny. Płaskie szwy eliminują
otarcia i zapewniają komfort użytkowania. Jony srebra w dzianinie ZenSystem® zapobiegają rozwojowi bakterii i przykrym
zapachom.

bluza treningowa

Specjalnie pogrubiony materiał, drapany od spodu, zapewnia
większy komfort termiczny i jest bardzo przyjemny dla ciała.
Jony srebra w dzianinie WarmSystem® zapobiegają rozwojowi
bakterii i przykrym zapachom.

t-shirt treningowy

Uniwersalny, bardzo lekki, do różnych form treningu. Przyjemny w dotyku. Wykonany z dzianiny SubtleSystem®. Włókna
srebrnej nitki zapewniają maksymalną ochronę przed
przykrym zapachem i bakteriami.

legginsy i spodnie treningowe

Legginsy z dwóch rodzajów dzianin do wyboru: ZenSystem®
na cieplejsze oraz WarmSystem® na chłodniejsze dni. Spodnie
dostępne w wersji WarmSystem®. Obie dzianiny wzbogacone
o jony srebra.

3

4

strój sprinterski

Jednoczęściowy, idealnie dopasowany do sylwetki, zapewnia
szybkość bez żadnych zahamowań i wyjątkową swobodę
ruchów. Miękkie, płaskie szwy redukują ryzyko otarć.

koszulka startowa

Elastyczna, nie ogranicza ruchów. Płaskie szwy nie powodują
otarć. Jony srebra w dzianinie ZenSystem® zapobiegają
rozwojowi bakterii i przykrym zapachom.

koszulka startowa

Elastyczna, nie ogranicza ruchów, płaskie szwy nie powodują
otarć. Dzięki materiałowi typu mesh koszulka jest lekka
i przewiewna, co zwiększa komfort użytkowania w trakcie
intensywnego wysiłku.

legginsy startowe

Elastyczne i lekkie, nie ograniczają ruchów. Materiał
DrySystem® gwarantuje najlepszą oddychalność i szybkie
odprowadzanie potu. Jony srebra w dzianinie ZenSystem®
zapobiegają rozwojowi bakterii i przykrym zapachom.

5

6

bezrękawnik treningowy

Niezwykle lekki, sprężysty i elastyczny. Płaskie szwy eliminują otarcia i zapewniają komfort użytkowania. Jony srebra
w dzianinie ZenSystem® zapobiegają rozwojowi bakterii
i przykrym zapachom.

bluza treningowa

t-shirt treningowy

Uniwersalny, bardzo lekki, do różnych form treningu. Przyjemny w dotyku. Wykonany z dzianiny SubtleSystem®. Włókna
srebrnej nitki zapewniają maksymalną ochronę przed przykrym zapachem i bakteriami.

legginsy i spodnie treningowe

czarna,
rozmiary S i M

Specjalnie pogrubiony materiał, drapany od spodu, zapewnia
większy komfort termiczny i jest bardzo przyjemny dla ciała.
Jony srebra w dzianinie WarmSystem® zapobiegają rozwojowi
bakterii i przykrym zapachom.

Legginsy z dwóch rodzajów dzianin do wyboru: ZenSystem®
na cieplejsze oraz WarmSystem® na chłodniejsze dni. Spodnie
dostępne w wersji WarmSystem®. Obie dzianiny wzbogacone o jony srebra.
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bandana sportowa

bandana ocieplana

czarna

czerwona
niebieska
żółta

Wielofunkcyjna bandana sportowa Polanik. Cienki, elastyczny
materiał zapewnia maksymalny komfort oraz różne możliwości
zastosowania.

opaska biegowa

Wielofunkcyjna bandana sportowa Polanik. Cienki materiał,
został ocieplony miękkim polarem, dzięki czemu bandana
świetnie nadaje się na mroźne dni.

czapka biegowa

czarna,
rozmiar uniwersalny

Lekka i wygodna, zapewniająca komfort termiczny podczas
jesiennych i zimowych treningów. Specjalnie zaprojektowana
by chronić uszy.

czapeczka Coolmax

czerwona
czarna

Wykonana z lekkiego i przewiewnego materiału. Z tyłu
posiada regulację szerokości na rzep. Wewnątrz czapki
znajduje się opaska odprowadzająca wilgoć z czoła.
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czarna,
rozmiar uniwersalny

Zapewnia ochronę głowy w chłodniejsze dni. Dopasowana
i elastyczna. Przeznaczona do biegania, jak również może być
zakładana pod kask, ochraniacz, itp.

okulary sportowe

czarne
żółte

ultralekka kurtka biegowa

worek sportowy

czerwony
czerwona, unisex
niebieska, unisex

Do biegania i na rower. Chroni przed wiatrem i deszczem.
Kaptur chowany w kołnierz. Od wewnątrz kieszonka na suwak,
na zewnątrz dwie kieszenie. Unisex.

Niezastąpiony na najpotrzebniejsze rzeczy na zawody i treningi.
Z łatwością zmieści buty, strój startowy czy bidon.

frotki sportowe

skarpety sportowe

czerwone
czarne

białe, quarter, rozm. od 35 do 47
czarne, quarter, rozm. od 35 do 47
białe, stopki, rozm. od 35 do 47
czarne, stopki, rozm. od 35 do 47

Przeznaczone do intensywnego treningu. Miękki, nieuciskający
szew. Mikrowłókna wzbogacone o jony srebra zapewniają
naturalną równowagę skóry.

Komplet 2 frotek. Bardzo dobrze pochłaniają pot, utrzymują
ciepło rozgrzanych nadgarstków. Elastyczne, nieuciskające.

akcesoria do kolców

bidon treningowy Tritan
kluczyk
do wkrętów

wkręty
6, 9, 12 mm

kod: KS
Uniwersalny kluczyk
do wkrętów
lekkoatletycznych.

Uniwersalny gwint. W zależności od rodzaju podłoża
do wyboru różne długości.

antypoślizgowe nakładki
na buty biegowe kod: IG

niebieski

Lekki, wykonany z niezwykle odpornego na uszkodzenia
tworzywa Tritan™, który jest przyjazny dla zdrowia i środowiska. Nie przyjmuje i nie przenosi zapachów. Pojemność
750 ml.
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kolce sprinterskie
Najlepiej sprawdzające się na dystansach od 60 do 400 metrów,
nadają się również na dłuższe odległości, mogą być także
wykorzystywane w konkurencjach skokowych.

kolce sprinterskie
Najlepiej sprawdzające się na dystansach od 60 do 400 metrów,
nadają się również do biegów przez płotki.

kolce sprinterskie
Najlepiej sprawdzające się na dystansach od 60 do 400 metrów,
nadają się również na dłuższe dystansu jak również mogą być
wykorzystywane w konkurencjach skokowych.

kolce do biegów
średnich i długich
Najlepiej sprawdzające się na dystansach od średnich (800 - 1500)
do długich (3 000, 5 000, 10 000 metrów).
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kolce do biegów
średnich i długich

kolce do skoku w dal

Najlepiej sprawdzające się na dystansach od średnich (800-1 500 metrów)
do długich (3 000, 5 000, 10 000 metrów).

kolce do trójskoku
i skoku o tyczce
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kolce do skoku wzwyż
model T2003P

kolce do rzutu oszczepem
model 503-02P

buty rzutowe
(kula, dysk, młot)

model 504-03P

Uniwersalne do konkurencji rzutowych (młot, kula dysk). Polecane
zawodnikom pchającym kulą zarówno techniką obrotową, jak i klasyczną.

buty biegowe

model M5301C

Idealnie nadają się dla początkujących biegaczy oraz tych bardziej
zaawansowanych.

buty biegowe
Idealnie nadaje się dla początkujących biegaczy oraz tych bardziej
zaawansowanych.
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buty do Wushu

buty do Taiji

Lekkie, miękkie, wysokiej jakości, idealne do treningu Wushu sportowego. Specjalny krój umożliwia w sposób technicznie prawidłowy
wykonywanie kopnięć wymagających różnego ułożenia stopy. Cienka,
gumowa podeszwa zapewnia odpowiednie czucie podłoża.
Cholewka
- z miękkiej skóry naturalnej
Podeszwa
- na całej długości wykonana z czarnej gumy
- dostępne rozmiary 36-47

buty bokserskie

model 607-01

Przeznaczone dla profesjonalistów oraz początkujących zawodników,
dobra przyczepność i niska waga.
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model W3200A

Bardzo trwałe. Stosunkowo lekkie. Prosty wzór. Wygodny krój
i dobra przyczepność gwarantują, że każda technika i pozycja może
być wykonywana w sposób poprawny i swobodny.
Cholewka
- z miękkiej skóry naturalnej
Podeszwa
- na całej długości wykonana z gumy
- dostępne rozmiary 36-45

buty do szermierki

model 5401-02

Przeznaczone dla profesjonalistów oraz początkujących zawodników,
ze wzmocnioną piętą i podeszwą o podwyższonej przyczepności.

buty zapaśnicze

model J6211A

Przeznaczone dla profesjonalistów oraz początkujących zawodników,
dobra przyczepność i niska waga.

buty do podnoszenia ciężarów

buty zapaśnicze

model J6611B

Przeznaczone dla profesjonalistów oraz początkujących zawodników,
dobra przyczepność i niska waga.

buty do podnoszenia ciężarów
model J1038N

Profesjonalne buty do wszelkich treningów siłowych, podczas których
obciążona jest dolna część ciała. Idealne do crossfitu. Pozwalają
osiągnąć imponujące wyniki zarówno na treningach jak i zawodach.

Nadają się również do innych treningów siłowych, podczas których
obciążona jest dolna część ciała. Pozwalają osiągnąć imponujące
wyniki zarówno na treningach jak i zawodach.
Cholewka
- z naturalnej skóry bydlęcej oraz włókien syntetycznych
- w przedniej części otwory wentylacyjne
- tradycyjne wiązanie wzmocnione rzepem zapewniającym optymalne
utrzymanie stopy
Podeszwa
- stabilna i trwała, wykonana z drewna w gumie
- dostępne rozmiary 36-47
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