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I AKCESORIA TRENINGOWE
mury piłkarskie

I AKCESORIA TRENINGOWE / mury piłkarskie
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mury piłkarskie
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Trening to nie tylko narzędzie służące do podnoszenia sprawności
fizycznej czy pomysł na spędzanie czasu wolnego, to także sposób
na poznanie siebie. Doskonałym przykładem takiego treningu jest
trening piłkarski, który uczy samoakceptacji, dyscypliny, pokonywania
własnych słabości, wytrwałości, ale i pokory. Futbol stanowi także
ujście dla negatywnych emocji. Dzięki piłce nożnej nastawiamy się na
sukces. To sport, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
Mawia się, że trening czyni mistrza, jednak tylko dzięki efektywnym
ćwiczeniom można wypracować pożądane umiejętności. Skuteczny
trening zapewnią zaś odpowiednie akcesoria. Akcesoria marki NO10.
Produkty tej marki pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno, ale
prędko podbiły serca miłośników piłki nożnej. Wszystko za sprawą
solidnego wykonania i atrakcyjnych cen. W ofercie NO10 znaleźć
można między innymi piłki, mury piłkarskie, drabinki koordynacyjne,
znaczniki, pachołki, reboundery czy tablice taktyczne. Z produktów
marki NO10 korzystają szkoły, kluby piłkarskie, akademie oraz szkółki.

www.no10.pl
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I AKCESORIA TRENINGOWE / mury piłkarskie

I AKCESORIA TRENINGOWE
mury piłkarskie

I AKCESORIA TRENINGOWE

I AKCESORIA TRENINGOWE / mury piłkarskie

I AKCESORIA TRENINGOWE
mury piłkarskie
Mur piłkarski NO10 180 cm

Mur piłkarski NO10 180 cm

Profesjonalny mur piłkarski NO10 gabarytami przypominający
przeciętnego zawodnika to doskonałe narzędzie do ćwiczenia
rzutów wolnych. Idealnie sprawdzi się także podczas innego rodzaju
treningów, gier i zabaw. Niezwykle wytrzymały. Posiada solidne mocowanie w postaci 5 szpilek poprzedzonych sprężynowym mostem.
Dzięki pojedynczemu konturowi mur jest lekki, a co za tym idzie
pozwala na szybką zmianę swojego położenia.

Profesjonalny mur piłkarski NO10 gabarytami przypominający
przeciętnego zawodnika to doskonałe narzędzie do ćwiczenia
rzutów wolnych. Idealnie sprawdzi się także podczas innego rodzaju
treningów, gier i zabaw. Niezwykle wytrzymały. Posiada solidne mocowanie w postaci 5 szpilek poprzedzonych sprężynowym mostem.
Mur piłkarski z podwójnym konturem stworzy szczelną barierę przed
strzałami i zagwarantuje doskonałą lekcję celności.

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Symbol: PDM-SP180L2

Symbol: PDM-SP180L4

Wysokość:

180 cm

Wysokość:

180 cm

Szerokość:

tułów - 44 cm, nogi - 25 cm

Szerokość:

tułów - 44 cm, nogi - 25 cm

Wysokość szpilek:

13 cm, 20 cm (łącznie ze sprężynami)

Wysokość szpilek:

13 cm, 20 cm (łącznie ze sprężynami)

Ilość szpilek:

5 szt.

Ilość szpilek:

5 szt.

Mur piłkarski NO10 160 cm

Mur piłkarski NO10 180 cm

Profesjonalny mur piłkarski NO10 gabarytami przypominający
przeciętnego zawodnika to doskonałe narzędzie do ćwiczenia
rzutów wolnych. Idealnie sprawdzi się także podczas innego rodzaju
treningów, gier i zabaw. Niezwykle wytrzymały. Posiada solidne
mocowanie w postaci 5 szpilek. Mur piłkarski z podwójnym konturem
stworzy szczelną barierę przed strzałami i zagwarantuje doskonałą
lekcję celności.

Profesjonalny mur piłkarski NO10 gabarytami przypominający
przeciętnego zawodnika to doskonałe narzędzie do ćwiczenia
rzutów wolnych. Idealnie sprawdzi się także podczas innego rodzaju
treningów, gier i zabaw. Niezwykle wytrzymały. Posiada solidne
mocowanie w postaci 5 szpilek. Mur piłkarski z podwójnym konturem
stworzy szczelną barierę przed strzałami i zagwarantuje doskonałą
lekcję celności.

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Symbol: PDM-E160L4

Symbol: PDM-E180L4

Wysokość:

160 cm

Wysokość:

180 cm

Szerokość:

tułów - 44 cm, nogi - 25 cm

Szerokość:

tułów - 47 cm, nogi - 28,5 cm

Wysokość szpilek:

13 cm

Wysokość szpilek:

14 cm

Ilość szpilek:

5 szt.

Ilość szpilek:

5 szt.

www.no10.pl

5

I AKCESORIA TRENINGOWE / Wózek / REBOUNDER

I AKCESORIA TRENINGOWE
wózek do muru piłkarskiego / Rebounder
Wózek pod mur piłkarski NO10

Rebounder NO10 100 cm x 100 cm

Wózek pod mur piłkarski to niezbędny element wyposażenia każdego klubu piłkarskiego czy szkółki. Pozwala na przytwierdzenie oraz
szybką zmianę położenia murów piłkarskich na boisku. Pomieści
maksymalnie pięć murów piłkarskich marki NO10. Wózek wyposażony jest dwa kółka oraz wspornik, dzięki czemu całość jest stabilna.

Rebounder to urządzenie wspomagające doskonalenie umiejętności
piłkarskich, przeznaczone dla bramkarzy i zawodników. Dzięki regulacji kąta nachylenia pozwala na dogodne ustawienie powrotnego
toru lotu piłki.

Symbol: VPDM-CAO

Długość wózka: 280 cm

Rebounder NO10 120 cm x 120 cm
Symbol: VMR-SU12M

Rebounder to urządzenie wspomagające doskonalenie umiejętności
piłkarskich, przeznaczone dla bramkarzy i zawodników. Dzięki regulacji kąta nachylenia pozwala na dogodne ustawienie powrotnego
toru lotu piłki.
Wymiary: 120 cm x 120 cm

6
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Symbol: VMR-SU1M

Wymiary: 100 cm x 100 cm

Płotek treningowy NO10

I AKCESORIA TRENINGOWE / Płotki / Drabinki

I AKCESORIA TRENINGOWE
Płotki treningowe / Drabinki
Płotek treningowy NO10

Symbole: VTH-06E O (15 cm), VTH-09E O (23 cm),
VTH-12E O (30 cm), VTH-16E O (40 cm)

Symbole: VTH-06E Y (15 cm), VTH-09E Y (23 cm),
VTH-12E Y (30 cm), VTH-16E Y (40cm)

Płotek treningowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Niezbędny podczas treningu piłkarskiego. Pomocny w poprawie
zdolności motorycznych i szlifowaniu szybkości. Trening przy użyciu
płotków poprawia również pracę kolan.

Płotek treningowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Niezbędny podczas treningu piłkarskiego. Pomocny w poprawie
zdolności motorycznych i szlifowaniu szybkości. Trening przy użyciu
płotków poprawia również pracę kolan.

Kolor:

Kolor:

Dostępne wysokości: 15 cm, 23 cm, 30 cm, 40 cm

Dostępne wysokości: 15 cm, 23 cm, 30 cm, 40 cm

Drabinka koordynacyjna do treningu NO10
Symbole: AGL-FF04 (4m), AGL-FF06 (6m),
AGL-FF08 (8m), AGL-FF09 (9m)

Drabinka to rewelacyjny przyrząd treningowy - prosty a zarazem
bardzo skuteczny. Trening przy użyciu drabinek koordynacyjnych
poprawia wydolność organizmu, precyzję ruchów, koncentrację,
a także wzmacnia nogi i poprawia pracę kolan. Całość zapakowana
w poręczny pokrowiec.
Specyfikacja:
Szerokość szczebli:

42 cm

Kolor:

żółto-czarny

Ilość szczebli:

uzależniona od długości drabiny

Materiał:

PCV (szczebelki), taśma polietylenowej
(rama)

Dostępne długości:

4 m, 6 m, 8 m, 9 m

www.no10.pl
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I AKCESORIA TRENINGOWE / pachołki Treningowe

I AKCESORIA TRENINGOWE
PACHOŁKI Treningowe
Pachołek NO10 23 cm

Symbole: VCM-9S1TH B (niebieski), VCM-9S1TH Y (żółty),
VCM-9S1TH O (pomarańczowy), VCM-9S1TH R (czerwony)

Pachołek NO10 30 cm

Symbole: VCM-12B (niebieski), VCM-12R (czerwony)

Pachołek treningowy charakteryzujący się dużą giętkością oraz
odpornością na warunki atmosferyczne to produkt, który powinien
znaleźć się w wyposażeniu każdego klubu czy szkółki piłkarskiej.
Swoje zastosowanie znajdzie podczas różnego typu ćwiczeń doskonalących technikę, szybkość czy koordynację. Dzięki pachołkom
wyznaczysz też obszar boiska. Na szczycie pachołka znajduje się
otwór do mocowania poprzeczek. W podstawie cztery niewielkie
otwory służące do przytwierdzania pachołka do podłoża.

Pachołek treningowy charakteryzujący się dużą giętkością oraz
odpornością na warunki atmosferyczne to produkt, który powinien
znaleźć się w wyposażeniu każdego klubu czy szkółki piłkarskiej.
Swoje zastosowanie znajdzie podczas różnego typu ćwiczeń doskonalących technikę, szybkość czy koordynację. Dzięki pachołkom wyznaczysz też obszar boiska. W podstawie cztery niewielkie otwory
służące do przytwierdzania pachołka do podłoża.

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Wysokość:

23 cm

Wysokość:

30 cm

Szerokość podstawy:

13 cm

Szerokość podstawy:

18,5 cm

Średnica otworu:

2,5 cm

Materiał:

PCV

Materiał:

PCV

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Pachołek NO10 38 cm

Symbole: VCM-15Y (żółty), VCM-15O (pomarańczowy)

Pachołek treningowy charakteryzujący się dużą giętkością oraz
odpornością na warunki atmosferyczne to produkt, który powinien
znaleźć się w wyposażeniu każdego klubu czy szkółki piłkarskiej.
Swoje zastosowanie znajdzie podczas różnego typu ćwiczeń doskonalących technikę, szybkość czy koordynację. Dzięki pachołkom
wyznaczysz też obszar boiska.
Specyfikacja:

Pachołek z otworami NO10 40 cm

Symbole: VCM-16H12 B (niebieski), VCM-16H12 Y (żółty),
VCM-16H12 O (pomarańczowy), VCM-16H12 R (czerwony)

Pachołek treningowy z otworami charakteryzujący się dużą giętkością oraz odpornością na warunki atmosferyczne to produkt, który
powinien znaleźć się w wyposażeniu każdego klubu czy szkółki
piłkarskiej. Swoje zastosowanie znajdzie podczas różnego typu
ćwiczeń doskonalących technikę, szybkość czy koordynację. Do
stosowania na hali lub boisku. Po bokach i na szczycie pachołka
znajdują się otwory do mocowania poprzeczek.
Specyfikacja:

Wysokość:

38 cm

Szerokość podstawy:

25 cm

Materiał:

PCV

Dostępne kolory:

Wysokość:

40 cm

Szerokość podstawy:

23,5 cm

Średnica otworu:

2,7 cm

Materiał:

PCV

Dostępne kolory:

8
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Pachołek NO10 6 cm 40 szt.

Pachołek NO10 6 cm 50 szt.

Pachołki treningowe wykonane z PCV o sprężystej strukturze powinny znaleźć się w wyposażeniu każdej szkółki piłkarskiej czy klubu.
To idealne narzędzie do ćwiczeń wytrzymałościowych i kształtujących koordynację. Pachołki mogą też posłużyć jako podstawka pod
piłkę lub element wyznaczający pole. Trwałe i odporne na warunki
środowiskowe. Do stosowania w obiektach zamkniętych oraz na
zewnątrz. Na szczycie pachołka znajduje się otwór. W opakowaniu
40 pachołków oraz stojak.

Pachołki treningowe wykonane z PCV o sprężystej strukturze powinny znaleźć się w wyposażeniu każdej szkółki piłkarskiej czy klubu.
To idealne narzędzie do ćwiczeń wytrzymałościowych i kształtujących koordynację. Pachołki mogą też posłużyć jako podstawka pod
piłkę lub element wyznaczający pole. Trwałe i odporne na warunki
środowiskowe. Do stosowania w obiektach zamkniętych oraz na
zewnątrz. Na szczycie pachołka znajduje się otwór. W opakowaniu
50 pachołków oraz stojak.

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Symbol: VCM-P2S40PB

Symbol: VCM-P2S50PB

6 cm

Wysokość:

6 cm

Średnica podstawy:

19 cm

Średnica podstawy:

19 cm

Średnica otworu:

5 cm

Średnica otworu:

5 cm

Materiał:

PCV

Materiał:

PCV

Wysokość:

I AKCESORIA TRENINGOWE / PACHOŁKI Treningowe

I AKCESORIA TRENINGOWE
pachołki Treningowe

www.no10.pl
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I AKCESORIA TRENINGOWE / Pachołki / tyczki / podstawki / spadochron

I AKCESORIA TRENINGOWE
Pachołki / tyczki / podstawki pod tyczki / spadochron treningowy
Pachołek NO10 7 cm 40 szt.

Tyczka slalomowa NO10 160 cm

Pachołki treningowe to niezbędny element wyposażenia każdej
szkółki piłkarskiej czy klubu. To doskonałe narzędzie do ćwiczeń wytrzymałościowych i kształtujących koordynację. Pachołki mogą też
posłużyć jako element wyznaczający pole. Giętkie, trwałe i odporne
na warunki atmosferyczne. Do stosowania w obiektach zamkniętych
oraz na zewnątrz. Na szczycie pachołka znajduje się otwór. Zestaw
zawiera 40 pachołków oraz stojak.

Tyczka piłkarska to produkt chętnie wykorzystywany przez trenerów
podczas ćwiczeń poprawiających koordynację ruchową czy precyzję
w prowadzeniu piłki. Za pomocą kilku tyczek stworzysz tor slalomu,
wyznaczysz bramki lub granice boiska. Tyczkę należy osadzić w gumowej podstawce lub wbić w podłoże ostrym końcem.

Symbol: VCM-3S40

Specyfikacja:

Symbol: SPL-HD160

Specyfikacja:
Dł. końcówki:

10 cm

Wysokość:

7 cm

Średnica szpikulca:

ok. 1,5 cm

Średnica podstawy:

20 cm

Średnica tyczki:

ok. 2,4 cm

Średnica otworu:

2,5 cm

Dł. tyczki:

160 cm

Materiał:

PCV

Materiał:

plastik, stal (końcówka)

Dostępne kolory:

Podstawa gumowa to tyczki NO10

Spadochron treningowy NO10

Gumowa podstawa pozwoli na stabilne osadzenie tyczki slalomowej.
To niezbędny element przy tworzeniu toru slalomowego czy
wyznaczania bramek lub granic boiska. Ciężka i trwała.

Spadochron treningowy w kolorze czarnym to produkt, który
gwarantuje dwa typy treningów - szybkościowy i wytrzymałościowy.
Pierwszy z nich zawodnik wykonuje w momencie startu, drugi
podczas biegu oporowego zmuszającego mięśnie do większego
wysiłku. Spadochron treningowy to narzędzie, które znajdzie
zastosowanie w profesjonalnym treningu piłkarskim. Średnica
spadochronu: ok. 1 m. Regulowany pas i zapięcie.

Symbol: VRB-B18

Specyfikacja:

10

Średnica elementu:

22 cm

Średnica otworu:

2,5 cm
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Symbol: VSC-R10CB

Pas treningowy NO10

Opaska kapitana NO10

Pas treningowy to produkt dla zawodników, którym zależy na poprawie dynamiki. Odpowiednia praca nóg jest bardzo ważna w treningu
piłkarskim. Ćwiczenia z użyciem produktu pozwolą na doprowadzenie jej do perfekcji. Taśma oporowa do treningu szybkościowego
umożliwia poprawę wytrzymałości i samej techniki biegu. Pas jest
w pełni regulowany i umożliwia poruszanie się we wszystkich kierunkach. Trening wymaga dwóch osób. Pokrowiec w zestawie.

Opaska kapitana na ramię to produkt, który wskaże osobę odpowiedzialną za zespół. Napis CAPITAN na kontrastowym tle oraz
jaskrawa kolorystyka całości nie umknie nikomu na boisku. Wykonana z tworzywa sztucznego, elastyczna. Obwód bez rozciągania:
ok. 28 cm. Obwód przy maksymalnym rozciągnięciu: ok. 48 cm.

Symbol: VRT-WB

I AKCESORIA TRENINGOWE / pas treningowy / OPASKI / ZNACZNIKI

I AKCESORIA TRENINGOWE
pas treningowy / OPASKI / ZNACZNIKI

Symbol: CAB-LI100

Dostępne kolory:

Znacznik NO10

Symbole: TBN-80 SF B (niebieski), TBN-80 SF G (zielony),
TBN-80 SF Y (żółty), TBN-80 SF O (pomarańczowy),
TBN-80 SF R (czerwony)

Znacznik NO10 to produkt, którego nie może zabraknąć
w szkole czy szkółce piłkarskiej. Pozwala odróżnić zawodników
poszczególnych drużyn podczas rozgrywek. Lekki, przewiewny,
nie krępuje ruchów i pasuje na każdy rodzaj sylwetki.
Dostępne rozmiary:

S

M

L

XL

Dostępne kolory:

www.no10.pl
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II AKCESORIA TRENERSKIE I SĘDZIOWSKIE / tablice taktyczne

II AKCESORIA TRENERSKIE I SĘDZIOWSKIE
tablice taktyczne

II AKCESORIA TRENerskie
i sędziowskie

12
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Tablica taktyczna NO10 22 cm x 40 cm
Symbol: VCCBE-S916

Dwustronna tablica taktyczna dla trenerów piłki nożnej to produkt, który służy do rozrysowywania założeń taktycznych oraz
prezentowania ich zespołowi. Niewielki rozmiar pozwala na łatwe
przenoszenie i wykorzystywanie w różnych miejscach np. na boisku
czy w szatni. Wykonana z akrylu o grubości 3 mm z praktycznym
klipsem. Łatwo ścieralna powierzchnia. Do tablicy dołączono marker.
Wymiary: 22 cm x 40 cm

II AKCESORIA TRENERSKIE I SĘDZIOWSKIE / Tablice taktyczne

ii AKCESORIA TRENERSKIE I SĘDZIOWSKIE
tablice taktyczne
Tablica taktyczna magnetyczna clipboard NO10
22 cm x 36 cm
Symbol: VCCBM-S91620

Magnetyczna tablica taktyczna w formie deski z klipsem i okładką
(clipboard) to niezbędne akcesorium trenera piłki nożnej. Ułatwi
opracowanie strategii i taktyki gry nawet w warunkach terenowych.
Poręczna i praktyczna. Wewnątrz notatnik z nadrukiem (boisko +
tabela na notatki) przytrzymywany wygodną klamrą. Okładka z nadrukiem linii boiska zawiera z kolei magnes, do którego przytwierdzone zostały kolorowe magnetyczne pionki.
Wymiary: 22 cm x 36 cm
W zestawie:
• magnesy (11 żółtych, 11 czerwonych, 1 czarny)
• 50 arkuszy z boiskiem do piłki nożnej

Tablica taktyczna magnetyczna NO10
60 cm x 45 cm i 90 cm x 60 cm
Symbol: VMTB-S6045 (60 cm x 45 cm),
VMTB-S9060 (90 cm x 60 cm)

Dwustronna, ścieralna magnetyczna tablica taktyczna dla trenera
piłki nożnej do kreślenia założeń taktycznych i przedstawiania ich
zawodnikom. Na jednej stronie tablicy znajduje się zarys całego
boiska, a na drugiej - jego połowa. Tablica posiada uchwyty z możliwością regulacji szerokości rozstawienia. Dzięki nim tablicę można
powiesić na ścianie np. w szatni. Do tablicy dołączony jest komplet
pionków magnetycznych i marker.
Dostępne wymiary: 60 cm x 45 cm, 90 cm x 60 cm

www.no10.pl
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II AKCESORIA TRENERSKIE I SĘDZIOWSKIE / karty / chorągiewki / gwizdki

II AKCESORIA TRENERSKIE I SĘDZIOWSKIE
karty / chorągiewki / gwizdki
Kartki sędziowskie

Taśma miernicza NO10

Komplet kartek sędziowskich w etui to niezbędny element wyposażenia każdego arbitra meczu piłki nożnej. Kartki wykonane
z tworzywa sztucznego. Charakteryzują się wysoką odpornością na
ścieranie i warunki pogodowe.

Taśma miernicza to produkt, który z pewnością przyda się trenerowi
czy sędziemu. Znajdzie zastosowanie między innymi podczas szlifu
strzałów z określonej odległości. Poręczna i solidnie wykonana.
Blokada ułatwia odmierzanie. Składana korbka przyspieszy zwijanie.

W zestawie:
• kartki sędziowskie (żółta i czerwona)
• notes (20 arkuszy z nadrukiem, tytuły rubryk w j.angielskim)
• plastikowe etui

Specyfikacja:
• szerokość taśmy: 13 mm
• blokada taśmy
• składana korbka do szybkiego zwijania
• obudowa z tworzywa sztucznego

Symbol: VRC-220

Symbol: MST-OR  

Dostępne długości: 30 m, 50 m, 100 m

Chorągiewka liniowa NO10

Gwizdek plastikowy NO10

Czerwono-żółta chorągiewka w formie szachownicy to niezbędny
element wyposażenia każdego sędziego liniowego. Chorągiewka
wykonana z poliestru. Rękojeść gumowa.

Klasyczny gwizdek kulkowy to produkt przeznaczony dla trenerów
i sędziów. Donośny dźwięk z pewnością pozwoli utrzymać
dyscyplinę na boisku. Gwizdek wykonany z plastiku.

Symbol: LFA-RP050

Długość rękojeści: ok. 50 cm
Wymiary flagi: ok. 40 cm x 40 cm
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III AKCESORIA DLA ZAWODNIKÓW
ochraniacze
Ochraniacze piłkarskie NO10 Futura

Ochraniacze piłkarskie NO10 Striker

Wysokiej jakości ochraniacze piłkarskie, których zewnętrzna
powłoka wykonana została z gęstej pianki o znakomitych
właściwościach tłumiących uderzenia. Dodatkową zaletą produktu
jest jego niska waga oraz energetyzująca kolorystyka.

Wysokiej jakości ochraniacze piłkarskie, których zewnętrzna
powłoka wykonana została z gęstej pianki o znakomitych
właściwościach tłumiących uderzenia. Dodatkową zaletą produktu
jest jego niska waga oraz energetyzująca kolorystyka.

Materiał: polietylen, etylen winylowy, poliester, bawełna, guma.

Materiał: polietylen, etylen winylowy, poliester, bawełna, guma.

Dostępne rozmiary:

Dostępne rozmiary:

Symbol: Futura

S

M

L

Symbol: Striker

M

L

Ochraniacze piłkarskie NO10 Player Pro Kid

Ochraniacze piłkarskie NO10 Player Pro

Ochraniacze piłkarskie dla dzieci wykonane z wysokiej jakości
materiałów. Bardzo wytrzymała skorupa oraz wewnętrzne, tłumiące
uderzenia panele z pianki EVA są gwarancją doskonałej ochrony
oraz komfortu użytkowania. Dodatkowym atutem tego modelu jest
praktyczny, zintegrowany z całością ochraniacz kostek. Nagolenniki
zapinane na rzep.

Ochraniacze piłkarskie wykonane z wysokiej jakości materiałów.
Bardzo wytrzymała skorupa oraz wewnętrzne, tłumiące uderzenia
panele z pianki EVA są gwarancją doskonałej ochrony oraz
komfortu użytkowania. Dodatkowym atutem modelu jest praktyczny,
zintegrowany z całością ochraniacz kostek. Nagolenniki zapinane
na rzep.

Materiał: polietylen, etylen winylowy, poliester, bawełna, guma.

Materiał: polietylen, etylen winylowy, poliester, bawełna, guma.

Symbol: Player Pro Kid

Symbol: 56098 A

Dostępne rozmiary:

16
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Ochraniacze piłkarskie NO10 Player

Rękawice bramkarskie NO10 Pro Kid Red/Yellow

Ochraniacze piłkarskie wykonane w wysokiej klasy materiałów.
Wytrzymała skorupa od wewnątrz wyścielona tłumiącą uderzenia
pianką EVA gwarantuje maksimum ochrony piszczeli oraz wysoki
komfort użytkowania. Produkt zapinany na podwójny rzep.

Model Pro Kid wykonany został z wykorzystaniem materiału
Dumbex. Ich tylną część uszyto z wysoko spienionej pianki
o grubości 3 mm, wnętrze z kolei stanowi połączenie poliuretanu
z pianką poliakrylową. Rękawice posiadają elastyczny mankiet
o szerokości 5 cm z zapięciem na rzep, który dobrze stabilizuje
nadgarstek Zastosowanie kroju typu Flat Cut gwarantuje dużą
wytrzymałość na uszkodzenia oraz właściwości wentylacyjne.

Symbol: 56098 B

Materiał: polietylen, etylen winylowy, poliester, bawełna, guma.
Dostępne rozmiary:

S

M

L

Symbol: Pro Kid Red/Yellow

Dostępne rozmiary:

4

5

6

7

Rękawice bramkarskie NO10 Pro Kid

Rękawice bramkarskie NO10 Club Red

Rękawice bramkarskie Pro Kid o kroju Flat Cut wykonane zostały
z wykorzystaniem materiału Dumbex. Charakteryzują się dużą
wytrzymałością na uszkodzenia oraz dobrą wentylacją. Tylna część
rękawic z pianki wysoko spienionej o grubości 3 mm, a wewnętrzną
część stanowi połączenie poliuretanu z pianką poliakrylową.
Elastyczny mankiet. Szeroki pasek (5 cm) zapinany na rzep.

Wysokiej jakości rękawice bramkarskie wyprodukowane przy
użyciu lateksu Latico, który charakteryzuje się bardzo dobrymi
właściwościami chwytnymi. Tylna i wewnętrzna część rękawicy
wykonana została z wysoko spienionej pianki o grubości
3 mm. Elastyczny bandaż oraz mocny rzep o szerokości 5 cm
na wysokości nadgarstka sprawiają, że rękawica znakomicie trzyma
się na dłoni. Krój Negative Cut zwiększa również powierzchnię
chwytną rękawicy.

Symbol: 56091

Dostępne rozmiary:

4

5

6

7
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III AKCESORIA DLA ZAWODNIKÓW
Ochroniacze / rękawice

Symbol: 56094

Dostępne rozmiary:

4

5

6

7
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III AKCESORIA DLA ZAWODNIKÓW / Rękawice

III AKCESORIA DLA ZAWODNIKÓW
Rękawice
Rękawice bramkarskie NO10 Club Green
Symbol: 56094

Symbol: Defender Blue/Orange

Rękawice bramkarskie Club wykonane zostały z zastosowaniem
lateksu Latico, który charakteryzuje się dobrymi właściwościami
chwytnymi. Tylna i wewnętrzna część modelu wykonana została
z pianki wysoko spienionej o grubości 3 mm. Elastyczny bandaż
oraz mocny rzep na nadgarstku sprawiają, że rękawica bardzo
dobrze trzyma się na dłoni. Wykorzystanie kroju Negative Cut
zwiększa powierzchnię styku rękawicy z piłką oraz pozwala na
idealne dopasowanie.

Rękawice bramkarskie Defender to model o kroju Flat Cut.
Dzięki zastosowaniu materiału Dumbex mogą poszczycić się
dużą wytrzymałością. Tylna część rękawic wykonana została
z wysoko spienionej pianki o grubości 3 mm, a jej wnętrze ze skóry
syntetycznej. Zapięcie za pomocą paska na rzep umożliwia dobre
dopasowanie.

Dostępne rozmiary:

4

5

6

Dostępne rozmiary:

4

5

6

7

7

Rękawice bramkarskie NO10 Defender

Rękawice bramkarskie NO10 Replica Black

Rękawice bramkarskie Defender charakteryzują dużą odpornością
na uszkodzenia oraz dobrą wentylacją. Za wysoką odporność na
zniszczenia odpowiada materiał Dumbex. Tylna część rękawic
wykonana została z wysoko spienionej pianki o grubości 3 mm,
a wewnętrzna część ze skóry syntetycznej. Rękawice posiadają
mankiet z elastycznego materiału. Zapinane są za pomocą paska
na rzep. W modelu wykorzystany został jeden z najpopularniejszych
krojów - Flat Cut.

Rękawice bramkarskie Replica o kroju Flat Cut wykonane zostały
z materiału Dumbo Crescent 3 mm, który zapewnia odporność na
uszkodzenia oraz cyrkulację powietrza. Tylna część dłoni oraz pasek
wykonane zostały z pianki wysoko spienionej o grubości 3 mm.
Wewnętrzną część rękawic stanowi skóra syntetyczna oraz pianka
poliakrylowa. Dodatkowe usztywnienie zapewnia szeroki pasek
(5 cm) zapinany na rzep.

Symbol: 56093

Dostępne rozmiary:
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5

6

7

Symbol: Replica Black

Dostępne rozmiary:

5

6

7

8

9

10
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III AKCESORIA DLA ZAWODNIKÓW
rękawice
Rękawice bramkarskie NO10 Replica Grey

Rękawice bramkarskie NO10 Classic

Rękawice bramkarskie Replica o kroju Flat Cut wykonane zostały
z materiału Dumbo Crescent 3 mm, który zapewnia odpowiednią
wytrzymałość produktu. Tylna część dłoni oraz pasek uszyte
z pianki wysoko spienionej o grubości 3 mm. Wewnętrzną część
rękawic stanowi z kolei skóra syntetyczna oraz pianka poliakrylowa.
Dodatkowe usztywnienie zapewnia szeroki pasek (5 cm) zapinany
na rzep. Model cechuje się dużą wytrzymałością na uszkodzenia
mechaniczne oraz właściwościami wentylacyjnymi.

Rękawice bramkarskie Classic wykonane zostały z materiału
Super Low 3 mm + 3 mm, którego zastosowanie przekłada się na
doskonały chwyt piłki podczas gry. Tylna część dłoni oraz pasek
uszyte z wysoko spienionej pianki o grubości 3 mm, natomiast
wewnętrzna część rękawic to połączenie poliuretanu z pianką
poliakrylową. Dobrą stabilizację nadgarstka gwarantuje szerokie
na 5 cm zapięcie na rzep. W rękawicach zastosowano krój typu
Negative Cut, który zwiększa powierzchnię chwytną oraz ułatwia
dopasowanie.

Symbol: Replica Grey

Dostępne rozmiary:

5

6

7

8

9

10

Symbol: 56088

Dostępne rozmiary:

5

6

7

8

9

10

Rękawice bramkarskie NO10 Comfort Red Palm  

Rękawice bramkarskie NO10 Adhesion Technology

Rękawice bramkarskie o kroju typu Flat Cut. Wykonane są
z wysokiej jakości lateksu oraz pianki syntetycznej. Dopasowanie
w nadgarstku gwarantuje szeroki, wygodny pasek zapinany na rzep.
W górnej części rękawic wykorzystano wysoko spienioną piankę
o grubości 3 mm, a ich wnętrze natomiast wyścieła materiał micro
mesh 4 mm.

Rękawice bramkarskie o kroju Negative Cut zapewniają dużą
powierzchnię styku z piłką oraz dobre przyleganie do dłoni.
Zastosowanie gęstego lateksu poprawia właściwości chwytne
tego modelu. Tylną część dłoni oraz pasek wykonano z materiału
Dumbex, natomiast część wewnętrzną z lateksu Latico połączonego
z pianką poliakrylową. Zapinany na rzep pasek o szerokości 5 cm
dobrze usztywnia i zabezpiecza nadgarstek bramkarza.

Symbol: Comfort Red Palm

Dostępne rozmiary:

5

6

7

8

9

10

Symbol: 56089

Dostępne rozmiary:

5

6

7

8

9

10
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III AKCESORIA DLA ZAWODNIKÓW
Rękawice / Bidon
Rękawice bramkarskie NO10 PRO 7000 Aqua Palm

Bidon NO10 750 ml

Rękawice bramkarskie PRO 7000 Aqua Palm wykonane zostały
z materiału Aqua Blue Latex 3 mm, który zapewnia wysoki komfort
użytkowania. Tylna część dłoni oraz pasek uszyte z materiału
Super Low 3 mm. Wewnętrzną część rękawicy stanowi natomiast
wytłaczany neopren o grubości 2,5 mm. Szeroki pasek (5,5 cm)
zapinany na rzep oraz krój Rollfinger sprawiają, że rękawica dobrze
trzyma się dłoni oraz gwarantują indywidualne dopasowanie.

Uniwersalny bidon z szerokim otworem ułatwiającym napełnienie
oraz czyszczenie. Lekki, trwały i poręczny. Na bidonie znajduje
się duże logo NO10 Football. Wyprodukowany z bezpiecznego,
bezwonnego i certyfikowanego tworzywa HDPE, zgodnie
z wytycznymi PZH.

Dostępne rozmiary:

Dostępne kolory:

Symbol: Aqua Palm

20
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6

7

8

9
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Symbol: BID-009

Pojemność: 750 ml

IV Piłki i akcesoria
do piłek
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IV PIŁKI I AKCESORIA DO PIŁEK
Piłki / OUTDOOR
Piłka nożna NO10 Grace

Piłka nożna NO10 Advance

OUTDOOR

OUTDOOR

Piłka nożna o tradycyjnej konstrukcji. Jej osłona złożona jest z 32
elementów szytych ręcznie i klejonych. Model ten wykonano w nowej technologii z miękkiego, podwójnie laminowanego materiału PU
wzmocnionego okładziną gwarantującą elastyczność. Doskonała do
rozgrywek treningowych na naturalnej bądź sztucznej trawie.

Wysokiej jakości piłka nożna przeznaczona do treningów na
naturalnej nawierzchni. Wykonana w nowej technologii z miękkiego
materiału PU wzmocnionego okładziną zapewniającą wysoką
elastyczność. Osłona posiada tradycyjną konstrukcję złożoną z 32
elementów.

Rozmiar: 5

Rozmiar: 5

Piłka nożna NO10 Brilliant

Piłka nożna NO10 Impact

OUTDOOR

OUTDOOR

Wysokiej jakości treningowa piłka nożna przeznaczona do gry na
naturalnej nawierzchni. Jej osłona posiada klasyczną, szytą ręcznie
konstrukcję o 32 elementach. Mocne szycie gwarantuje piłce
właściwą rotację oraz idealną, odporną na odkształcenia krągłość.
Tekstura Lenz została podwójnie pokryta materiałem PU oraz
wzmocniona powłoką, która zapewnia jej wysoką elastyczność.

Wysokiej jakości piłka nożna przeznaczona do gry na naturalnej
nawierzchni. Matowe wykończenie z poliuretanu gwarantuje większą
trwałość. Posiada wielowarstwową, połączoną diagonalnie konstrukcję oraz butylowy wentyl. Mocne szycie zapewnia piłce właściwą
rotację oraz idealną okrągłość.

Symbol: 56001

Symbol: 56005

Rozmiar: 5
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Symbol: 56002

Symbol: 56006

Rozmiar: 5

Piłka nożna NO10 Thunder-B
Symbol: 56009-B

OUTDOOR

Piłka nożna przeznaczona do rekreacyjnej gry na naturalnych bądź
sztucznych nawierzchniach zewnętrznych. Dzięki połyskliwemu,
poliuretanowemu wykończeniu grubości 1 mm, piłka ta jest odporna
na uszkodzenia nawet podczas gry na twardym podłożu. Model
o tradycyjnej konstrukcji z 32 elementów.
Rozmiar: 5

Piłka nożna NO10 Pro Team
Symbol: 56017

OUTDOOR

Piłka nożna przeznaczona do gry na naturalnej nawierzchni. Model
o tradycyjnej konstrukcji złożonej z 32 ręcznie szytych elementów.
Konstrukcja jest wielowarstwowa i połączona diagonalnie. Dla
dodatkowego wzmocnienia jej osłony, piłka pokryta została
materiałem PVC. Wentyl w tym modelu jest butylowy.
Rozmiar: 5

IV PIŁKI I AKCESORIA DO PIŁEK / piłki / OUTDOOR

IV PIŁKI I AKCESORIA DO PIŁEK
piłki / OUTDOOR
Piłka nożna NO10 Digital
Symbol: 56014-B
OUTDOOR

Piłka nożna przeznaczona do rekreacyjnej gry na naturalnej
nawierzchni. Model o tradycyjnej konstrukcji złożonej w 32
elementów, klejony. Piłka wykonana w nowej technologii z miękkiego
materiału PU wzmocnionego okładziną zapewniającym jej wysoką
elastyczność. Dodatkowe wzmocnienie stanowią warstwy z wiskozy
poliuretanowej oraz łaty wykonane z pianki.
Rozmiar: 5

Piłka nożna NO10 United

Symbole: 56018-A (biała), 56018-B (żółta), 56018-C (zielona)
OUTDOOR

Piłka nożna przeznaczona do rekreacyjnej gry na naturalnej
nawierzchni trawiastej. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego. Złożona z 32 ręcznie szytych paneli. Takie łączenie
elementów osłony zapewnia jej trwałość i precyzyjny lot.
Dostępne rozmiary:

4

5

Dostępne kolory:
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IV PIŁKI I AKCESORIA DO PIŁEK
Piłki / OUTDOOR
Piłka nożna NO10 Skill

Piłka nożna NO10 Champion 56029

OUTDOOR

OUTDOOR

Piłka nożna przeznaczona do amatorskiej gry na naturalnych
nawierzchniach. W całości wykonana z wytrzymałych materiałów
syntetycznych. Model o tradycyjnej konstrukcji składającej się z 32
ręcznie szytych elementów. Wentyl butylowy.

Piłka nożna do rekreacyjnej gry na świeżym powietrzu. Wykonana
została z 32 ręcznie zszywanych paneli. Dzięki użyciu dobrej
jakości materiałów syntetycznych piłka jest odporna na uszkodzenia
mechaniczne.

Rozmiar: 5

Dostępne rozmiary:

Symbol: 56020-A

Symbole: 56029 A (biało-niebieska), 56029 B (biało-zielona)

Dostępne kolory:

Piłka nożna NO10 Master
Symbol: Master
OUTDOOR

Piłka nożna przeznaczona do gry na obiektach otwartych.
Wykonana jest w tworzywa PCV, które zwiększa odporność piłki
na uszkodzenia mechaniczne, co jest szczególnie istotne podczas
gry na twardej nawierzchni. Piłka posiada tradycyjną konstrukcję
złożoną z 32 elementów.
Dostępne rozmiary:

24
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4

5

4

5

Piłka nożna NO10 Magnum
Symbol: Magnum

OUTDOOR

Piłka nożna NO10 Champion Blue Skill Mini
Symbol: 56029 A
OUTDOOR

Piłka nożna przeznaczona do gry na obiektach otwartych.
Wykonana jest w tworzywa PCV, które zwiększa odporność piłki
na uszkodzenia mechaniczne, co jest szczególnie istotne podczas
gry na twardej nawierzchni. Piłka posiada tradycyjną, ręcznie szytą
konstrukcję złożoną z 32 elementów.
Dostępne rozmiary:

IV PIŁKI I AKCESORIA DO PIŁEK / piłki / OUTDOOR

IV PIŁKI I AKCESORIA DO PIŁEK
piłki / OUTDOOR

3

4

5

Piłka nożna w wersji mini to znakomity gadżet kolekcjonerski, ale też
i sprzęt do szlifowania tricków piłkarskich oraz zabawy z dzieckiem.
Posiada klasyczną konstrukcję złożoną z 32 ręcznie szytych
elementów. Wykonana z dobrej jakości tworzywa sztucznego.
Rozmiar: 1

www.no10.pl
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IV PIŁKI I AKCESORIA DO PIŁEK
Piłki / indoor
Piłka nożna NO10 Indoor Star
Symbol: 56030
INDOOR

4

5

Piłka nożna NO10 Club Sala
Symbol: 56041
INDOOR

26

Symbol: 56040
INDOOR

Wykonana z miękkiego filcu piłka halowa o bardzo wyrazistej
kolorystyce. Tradycyjna osłona składa się z 32 ręcznie zszywanych
elementów. Jej konstrukcja jest wielowarstwowa i połączona
diagonalnie. Mocne szycie przekłada się na dobrą rotację oraz
odporność na odkształcenia. Piłka wyposażona jest w wentyl
butylowy.
Dostępne rozmiary:

Piłka nożna NO10 Impact Sala

Piłka nożna przeznaczona do rozgrywek halowych. Wykończona
poliuretanem, który wzmacnia jej trwałość przy grze na twardych
nawierzchniach. Model o osłonie złożonej z 32 ręcznie zszywanych
elementów. Jego konstrukcja jest wielowarstwowa i połączona
diagonalnie. Piłkę wyposażono w butylowy wentyl.
Rozmiar: 4

Piłka nożna NO10 Team Sala
Symbol: 56044
INDOOR

Piłka nożna przeznaczona do gry na hali sportowej. Zbudowana
jest z 32 ręcznie zszywanych elementów. Matowe, poliuretanowe
wykończenie przedłuża jej żywotność podczas gry na twardych
nawierzchniach. Piłkę wyposażono w butylowy wentyl.

Piłka nożna przeznaczona do gry na halach sportowych. Dzięki
powłoce z tworzywa PVC jest ona wytrzymała na uszkodzenia
mechaniczne. Posiada tradycyjną, zszywaną ręcznie konstrukcję
składającą się z 32 elementów. Wyposażona w butylowy wentyl.

Rozmiar: 4

Rozmiar: 4

www.no10.pl

Siatka na 10 piłek NO10

Siatka na 14 piłek NO10

Symbole: BCB1-2436 (niebieska), BCB2-2436G (zielona)

Symbole: BCB1-3442 (czarna), BCB1-3442 (niebieska),
BCB2-3442 (czerwona)

Praktyczna siatka do zbierania, przechowywania i transportowania
piłek. Pomieści ich około 10. Wygodna i trwała. Wykonana
z poliestru.

Praktyczna siatka do zbierania, przechowywania i transportowania
piłek. Pomieści ich około 14. Wygodna i trwała. Wykonana
z poliestru.

Przybliżone wymiary:

Przybliżone wymiary:

87 cm x 58 cm

105 cm x 83 cm

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

Siatka na 10 piłek NO10 biało-niebieska

Siatka na 14 piłek NO10 biała

Bardzo praktyczna i trwała siatka na piłki NO10. Wykonana jest
z biało-niebieskiego poliestrowego sznurka. Pomieści 10 piłek.

Bardzo praktyczna i trwała siatka na piłki NO10. Wykonana jest
z białego poliestrowego sznurka. Pomieści 14 piłek.

Dostępny kolor:

Dostępny kolor:

Symbol: BCN-810BD

IV PIŁKI I AKCESORIA DO PIŁEK / torby i siatki

IV PIŁKI I AKCESORIA DO PIŁEK
torby i siatki

Symbol: BCN-1214B

www.no10.pl
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IV PIŁKI I AKCESORIA DO PIŁEK / torby i siatki / wózek / igły

IV PIŁKI I AKCESORIA DO PIŁEK
Piłki / torby i siatki / wózek / igły
Siatka na 10 piłek NO10 2 mm i 3 mm
Symbol: BCN-810JP B (2 mm - niebieski),
BCN-810TW (3 mm - zielony)

Siatka na piłki NO10 - praktyczna i wygodna. Pomieści 10 piłek.
Wykonana z tworzywa sztucznego PVC.
Dostępne kolory: 2 mm

3 mm

Torba na piłki NO10 czarna
Symbol: BCB-P3521

Niezwykle wygodna i praktyczna torba na piłki to produkt niezbędny
w każdym klubie. Wykonana z bardzo trwałego materiału, co
przekłada się na żywotność produktu. Regulowany pas na ramię
ułatwi transport. Z góry ściągana grubym sznurkiem.
Wymiary: 90 cm x 53 cm
Dostępny kolor:

Wózek na piłki NO10

Igły do piłek NO10 5mm 5 szt.

Wygodny, składany wózek na piłki. Bardzo pomocny
w magazynowaniu i transportowaniu piłek. Posiada lekką,
aluminiową konstrukcję oraz kółka. Koszyk uszyto z dwóch rodzajów
materiału - wzmocnionej tkaniny w kolorze żółtym na górze oraz
z niebieskiej siatki w dolnej jego części.

Igły o gwincie szerokości 5 mm wykonane są ze stali.
W opakowaniu znajduje się 5 szt.

Symbol: VBCC-100B

Specyfikacja:
• Wysokość całkowita: 88 cm
• Koszyk: długość 62 cm x szerokość 62 cm x wysokość 45 cm

28
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Symbol: 56114B

V WYPOSAŻENIE BOISK
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V WYPOSAŻENIE BOISK / chorągiewka uchylna / wózek DO MALOWANIA linii

V WYPOSAŻENIE BOISK
chorągiewka uchylna / wózek do malowania linii
Chorągiewka uchylna NO10 4 szt.

Wózek do malowania linii

Chorągiewki uchylne w poręcznym pokrowcu z szelką. Słupek
plastikowy osadzony w metalowej kotwie ze sprężyną.

Profesjonalny wózek do malowania linii na boiskach z użyciem farby
emulsyjnej. Wózek posiada 3 metalowo-gumowe koła i solidną
metalową ramę zapewniającą stabilność podczas aplikacji. Farba
jest nanoszona pod ciśnieniem. Końcówka opryskiwacza stanowi
jednocześnie regulację szerokości strumienia farby, natomiast
łopatki na dole wózka regulują szerokość linii boiska. Metoda
ta pozwala na uzyskanie wyraźnych linii oraz gwarantuje ich
jednolitość. Malowanie na mokro zapewnia liniom trwałość oraz
odporność na warunki atmosferyczne.

Symbol: CFG-100SWB

Wysokość chorągiewek:
W opakowaniu

150 cm

4 szt.

Wózek do malowania linii
Symbol: W0020

Profesjonalny wózek do malowania linii na nawierzchniach
trawiastych za pomocą wapna lub kredy. Wózek posiada 3
metalowo - gumowe koła, które zapewniają stabilność podczas
aplikacji nawet na nierównym podłożu oraz łatwe manewrowanie
wózkiem w przypadku malowania kół i półkoli. Konstrukcja wózka
wykonana jest ze stali, co zapewnia długą żywotność. Mechanizm
pozwala w prosty sposób ustawić szerokości linii. Istnieje również
prosty sposób na regulację ilości dozowanego materiału, co pozwala
dopasować parametry jakości linii i ilość zużytego materiału.
Specyfikacja:
• wysokość: 98 cm
• szerokość: 43 cm
• długość: 130 cm
• pojemność zbiornika: ok. 15 L
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Symbol: W0104

Specyfikacja:
• regulacja szerokości linii od 5 do 15 cm
• wygodne ramię umożliwia łatwe prowadzenie wózka
• pojemność robocza zbiornika: 11,0 dm3
• pojemność całkowita zbiornika: 11,66 dm3
• średni wydatek cieczy: 0,3-1,50 litra/min
• maksymalne ciśnienie robocze: 0,4 MPa
• masa: 2,3 kg
• wymiary po złożeniu: wysokość - 95 cm, szerokość - 85 cm,
długość - 115 cm

notatki

