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Oh my GOD,

IT‘S ALIVE!!!

...MEANWHILE IN THE SECRET andro® LAB...

...SUDDENLY !!!

Ha, Ha Ha, ...

POWER and spin 

like never before!



BAMM

...TIME
FOR NEW SUPERHEROES!



FAsT, FAsTER -

RAsANT

Odkryj możliwości jakie daje ultra rotacyjna i przyczepna górna 
powierzchnia okładziny RAsANT TURbO. Pozwala na zagranie z 
mocnych top-spinów przeciwnika, mocniejszych i bardziej 
niebezpiecznych kontr-topspinów. Umożliwia nadanie piłce 
ekstremalnych rotacji i szybkości oraz wykonanie uderzeń z 
ogromną dokładnością i absolutną precyzją! 
Potęguje wzrost dynamiki uderzeń, ukrytej w unikalnym eksplodują-
cym energią, zielonym podkładzie okładziny RAsANT TURbO.
Wykorzystaj przewagę! Zainstaluj aktualizację  teraz! 
Graj okładziną  RAsANT TURbO ! 

 Dla wyczynowych zawodników wykazujących się umiejętnościami  
gry rotacyjnej i topspinowymi uderzeniami!

Grubość podkładu 1,7/1,9/2,1
112216 kolory: czerwony/czarny                                   € 47,95     163,00 zł

Wykaż aktywność i graj okładziną RAsANT POWERsPONGE!
Doświadcz fuzję długotrwałej przyjemności w grze okładziną z 
ogromną kontrolą i miękkim, elastycznym podkładem. bądź
kreatywny: zmieniaj siłę i kierunek uderzeń według swojego uznania 
tak w grze pasywnej jak i w ataku. Wykorzystaj miękki, unikalny 
zielony podkład okładziny RAsANT- dający maksymalnie kontrolne 
czucie w grze! Zielony podkład absorbuje odebrane uderzenie i 
przetwarza w potężną siłę odbicia piłki.
Rotacja, szybkość i wysoka kontrola  to Twoje maksymalne 
wymagania? Więc graj okładziną RAsANT POWERsPONGE.

 Dla kreatywnych zawodników ofensywnych.

Grubości: 1,7 mm / 1,9 mm / 2,1 mm
112217 kolory: czerwony / czarny                                €  46,95     159,00 zł 

Przeżyj pełne czucie w grze dzięki zielonemu, porowatemu, 
innowacyjnemu podkładowi okładziny RAsANT. Zneutralizuj rotację  
Twego przeciwnika, dzięki nowej strukturze górnej powierzchni 
okładziny i wykorzystaj ją do nadania jeszcze większej rotacji 
topspinowej. Wzmocnij efektywność Twoich uderzeń! Osiągnij 
lepsze, mocniejsze rotacje z agresywnym torem lotu piłki.  
Podnieś swoje umiejętności na wyższy stopień  - graj okładziną  
andro® RAsANT.

 Dla graczy ofensywnych, którzy poprzez mocną grę top-spinową  
szukają drogi do zwycięstwa.  

Grubości: 1,7 mm / 1,9 mm / 2,1 mm       
112215 kolory: czerwony / czarny                            € 46,95     159,00 zł    

NEW!

NEW!

RASANT TuRbo

RASANT PoWERSPoNgE

RASANT

RASANT TuRbo
iDEAl ACCElERATiON

RASANT PoWERSPoNgE
FANTAsTiC GAME EXPERiENCE

RASANT
COMPACT PlAYiNG FEEl
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Nowe okładziny andro® RASANT.
Technologia na najwyższym poziomie!

Dzięki nowej technologii RASANT, firma andro®ustanowiła 
nową  definicję rotacji i szybkości lotu piłki. Jaki potencjał 
oferuje ta technologia,  udowadniają  dwa warianty no-
wych okładzin RASANT- TuRbo i PoWERSPoNgE.

Poprzez intensywne dalsze, nowe opracowania technolo-
giczne, otrzymano wyjątkową  w budowie strukturę 
komórkową podkładu o ogromnej dynamice odbicia piłki. 

okładzina RASANT TuRbo bazuje na specjalnym opraco-
waniu górnej powierzchni okładziny, która charakteryzuje 
się większą  przyczepnością: większa rotacja i optymalna 
katapulta.

okładzina RASANT PoWERSPoNgE przekonuje do siebie 
optymalną kontrolą, dzięki dużej elastyczności.

sTRUKTURA KOMÓRKOWA

sYMUlACJA ROTACJi

TECh TAlK Video
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hEXER

HEXER PoWERSPoNgE
sOUND PERFORMANCE

HEXER HD
hiGh DEFiNiTiON PERFORMANCE

JEDNA TOP - TEChNOlOGiA, PiĘĆ WARiANTÓW

POPRAW sWOJĄ GRĘ POPRZEZ WiĘKsZĄ PRECYZJĘ ZAGRAŃ
• Doskonały transfer energii, przez innowacyjny podkład!
• Powierzchnia górna z naturalnego kauczuku - przedłużona 
  żywotność okładziny!
• Większa przyczepność przy top-spinie, dzięki nowej konstrukcji 
  górnej powierzchni okładziny!
• Większa szybkość!
• Wzmocniona siła gry - dzięki zastosowaniu nowej technologii high 
    Definition w mikrostrukturze okładziny, uzyskujemy większą rotację 
  i precyzję gry!

 Dla zawodników bazujących na rotacji, szybkości i precyzji.

Grubość podkładu 1,7/1,9/2,1
112208 kolory: czerwony/czarny € 44,95     153,00 zł

Dzięki tej wersji okładziny hEXER, również gracze preferujący miękkie 
okładziny i odgłos świeżego kleju (sOUND PERFORMANCE), mogą 
skorzystać z zalet okładzin tensorowych czwartej generacji. Podczas 
odbicia, energia rotacji zostaje zaabsorbowana przez okładzinę i 
natychmiast przekształcona w energię odbitej piłki. Okładzina o 
tej charakterystyce, wybacza niewielkie błędy, dając nadzwyczajną  
kontrolę.

 Dla wszystkich  graczy  chcących poczuć szybkość i dźwięk bez 
utraty kontroli.

Grubość podkładu 1,7/1,9/2,1
112268 kolory: czerwony/czarny                               € 43,95     149,00 zł 

Mikrostrukturalna budowa okładziny, dla uzyskania maksymalnej przyczepności

HEXER PoWERSPoNgEHEXER HD
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HEXER
EFFiCiENT PERFORMANCE HEXER +

PACE PERFORMANCE HEXER DuRo
lONG lAsTiNG PERFORMANCE

szukasz okładziny, która zapewni Tobie, pomimo dużej szybkości, doskonałe 
czucie w grze, której tempo zagrań nie pozwoli Twojemu przeciwnikowi na 
chwilę odpoczynku, a Tobie pozwoli niepodzielnie panować przy stole i 
precyzyjnie posyłać piłeczki tam gdzie chcesz? Jeżeli tak, to weź okładzinę 
hEXER PlUs. Nowoczesna receptura  części górnej okładziny, wykonana jest z 
bardziej sprężystego materiału, a także z zupełnie nową konstrukcją czopów   
pozwala okładzinie hEXER PlUs na dużo mocniejszą katapultę podczas 
uderzeń i bardziej płaski tor lotu piłeczki. Następstwem tego krótszego toru 
lotu piłki, jest szybsze osiągnięcie celu zawodnik generuje większą szybkość 
przy mniejszym nakładzie siły (PACE PERFORMANCE). Podkład użyty w 
okładzinie hEXER PlUs to już czwarta generacja w okładzinach tensorowych, 
umożliwia wyzwolenie dynamiki i pozwala na uderzenia z każdego dystansu. 

 Okładzinę polecamy zawodnikom grającym ofensywnie, rotacyjnie. 

Grubość podkładu 1,7/1,9/2,1 
112261 kolory: czerwony /czarny                                € 43,95     149,00 zł 

spraw, by Twoja gra była bardziej optymalna i zwiększ swoje szanse na 
zwycięstwo. hEXER DURO została zaprojektowana dla wszystkich graczy, 
którzy wymagają od swoich okładzin rotacji oraz szybkości połączonej z dużą 
wytrzymałością. Dzięki kombinacji - górnej powierzchni okładziny wyprodu-
kowanej w 100%  z naturalnego kauczuku oraz średnio twardego podkładu 
- otwiera się szerokie spektrum uderzeń: przyczepna, górna powierzchnia, 
zapewnia długi kontakt z piłką, dzięki czemu zawodnik uzyskuje większe 
czucie zarówno w pasywnych jak i ofensywnych zagraniach. Nadzwyczajna 
długowieczność tej okładziny, powoduje rzadką  potrzebę jej wymiany.

 Dla zawodników, dla których ważne jest zachowanie przez okładzinę jak-
najdłużej dobrych parametrów gry. 

Grubość  podkładu:1,7/1,9/2,1 
112267  kolory:  czerwony/czarny     €  37,95     129,00 zł

Zawodnicy szukający okładziny do mocno rotacyjnego top-spina, będą  
zadowoleni z okładziny hEXER. Górną  powierzchnię tej okładziny, 
tworzy mieszanka ze 100% naturalnego kauczuku, który zwiększa jej 
przyczepność i wydłuża czas kontaktu z piłką. Osiągnięto dzięki temu, 
wzmocnienie efektu katapulty i rotacji, przy tej samej energii włożonej 
w uderzenie (EFFiCiENT PERFORMANCE). Nadaje to top-spinowi 
wyższej paraboli lotu piłki. Geometria czopów, pośredniczy dodatkowo 
w przekazywaniu energii kinetycznej i rotacji piłki. Czwarta generacja 
okładzin z serii TENsOR, rozwinie Wasze możliwości w grze nastawionej 
na rotację.

 Dla zawodników ofensywnych, do gry rotacyjnej, top-spinow.
 
Grubość podkładu: 1,7/1,9/2,1 
112260 kolory: czerwony/czarny                                       € 43,95     149,00 zł 

HEXER +
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HEXER PIPS FoRcE

HEXER PIPS +

HEXER PIPS

HEXER PIPS FoRcEHEXER PIPS+
Force - znaczy dodatkowa energia i siła gry, która przy urozmaiconym 
spektrum Twoich zagrań, zapędzi przeciwnika w kozi róg. Średnio 
twardy podkład wykonany najnowszą  technologią nie tylko dba o 
parametry mobilności podczas gry ale także daje wysokie poczucie 
kontroli. Opatentowana technologia 0°/90° pozwala z jednej okładziny 
zrobić dwie, dzięki różnicy w rozmieszczeniu czopów. W zależności 
od sposobu naklejenia okładziny, możemy zwiększyć tempo gry (0°) 
lub zwiększyć kontrolę uderzeń (90°). Decyzję musimy podjąć podczas 
klejenia.

 Dla zawodników bazujących na urozmaiconych, ofensywnych 
zagraniach!

Grubość podkładu: 1,7/1,9/2,1
112274 czerwony/czarny € 43,95     149,00 zł

Okładzina z czopami na zewnątrz wzbogacona o technologię 0/90. 
Okładzina ta jak każda z serii hEXER, ma zmagazynowaną  rezerwę 
energii, ale wyróżnia się ona doskonałą kontrolą. Dzięki niej ilość 
błędów w grze zmniejszy się znacznie także przy uderzeniach 
kończących. Okładzina ta zaskoczy Was swoją precyzją. Przy 
naklejaniu tej okładziny sami rozstrzygacie czy chcecie by była 
ona bardziej agresywna (0°), czy miała większą  kontrolę (90°). 

Grubość podkładu: 1,7/1,9/2,1
112273 czerwony/czarny                                       € 43,95     149,00 zł

Absolutny przebój wśród okładzin czopowanych. W produkcji tej 
okładziny z krótkimi czopami na zewnątrz,  została zastosowana 
absolutnie najnowsza technologia. W nowej serii hEXER PiPs po 
raz pierwszy połączono technologię wykorzystywaną  przy produkcji 
hEXER i technologię czwartej generacji, wykorzystywaną  przy 
produkcji podkładów. Generację okładzin tensorowych w tym 
przypadku wzbogacono o możliwość ,w zależności od sposobu 
przyklejenia, zwiększenia szybkości (0°) okładziny lub jej kontroli 
(90°). Także w tej okładzinie zadbano o to, by zwiększyć jej trwałość, 
tak aby zachowała ona jak najdłużej swoje parametry gry   dzięki 
zastosowaniu wyłącznie naturalnego kauczuku. Miękki podkład 
trzyma szybkość i kontrolę w doskonałych parametrach. 

Grubość podkładu: 1,7/1,9/2,1
112273 czerwony/czarny                                        € 43,95     149,00 zł

HEXER PIPS

WU JiADUO
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SHIFTER SHIFTER PoWERSPoNgE

SHIFTER PoWERSPoNgESHIFTER
Okładzina andro® shiFTER POWERsPONGE jest idealnym wyborem 
dla zawodników lubiących dużą  kontrolę w grze, którą  zapewni miękki i 
elastyczny podkład. Okładzina ta ma mocno rozszerzony przedział  tole-
rancji popełnianych będów, co jest szczególnie ważne dla młodych adep-
tów tenisa stołowego, uczących się nowych technik uderzeń. skorzystają  
z niej także zawodnicy o większym doświadczeniu. Połączenie miękkiego 
podkładu i przyczepnej, twardej powierzchni zewnętrznej -zwiększa nie 
tylko kontrolę lecz także różnorodność poszczególnych uderzeń. Powoduje 
to, że zarówno uderzenia pasywne, jak i ofensywne lądują  dokładnie w 
celu. istnieje również możliwość wyboru pomiędzy dwoma różnymi geo-
metriami rozmieszczenia czopów (0° lub 90°). Maksymalna kontrola! 

Grubość podkładu: 1,5/1,7/1,9/2,1
112206 czerwony/czarny                                                  € 32,95     112,00 zł

Okładzina andro® shiFTER należy do klasyki tego sportu: główną jej 
siłę stanowi kompozycja przyczepnej, twardej powierzchni zewnętrznej 
i średnio twardego podkładu. Takie zestawienie powoduje, że można 
ją polecić zarówno zawodnikom grającym wszechstronnie jak i typowo 
ofensywnie. Każdy z nich znajdzie w tej okładzinie to co z powodzeniem 
wykorzysta w swojej grze: rotację, kontrolę i bardzo przyjemne tempo. 
Dodatkową  zaletą  okładziny shiFTER jest fakt, iż naklejając ją  na 
deskę można wybierać między dwoma różnymi geometriami rozmiesz-
czenia czopów: 0°- większe tempo gry, 90°- więcej rotacji i kontroli. 
stanowi to o wyjątkowości okładziny andro® shiFTER.

 Dla klasycznych graczy ofensywnych!

Grubość podkładu: 1,3/1,5/1,7/1,9/2,1
112205 czerwony/czarny                                           € 32,95     112,00 zł

Okładziny wyprodukowane w zastrzeżonej 
przez firmę andro® technologii 0/90, 
dają  możliwość wyboru:  
montując okładzinę w położeniu 0°  
zwiększamy szybkość .  
montując okładzinę w położeniu 90°  
zwiększamy kontrolę.

ThE 0/90 PRiNCiPlE - 
          DUAl POWER.
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RoXoN 500 PRo

RoXoN 450
RoXoN 330

RoXoN 500 PRo

RoXoN 330RoXoN 450

Zawodowcy są naszymi najbardziej wymagającymi klientami. 
Tej prawdy nikt i nic nie może podważyć. Oni stawiają największe 
wymagania. Właśnie z myślą  o zaspokojeniu tych wymagań firma 
andro® wprowadza na rynek okładzinę ROXON 500 PRO. 
Perfekcyjnie wykonana górna warstwa o niespotykanej trwałości 
wśród okładzin Tensor. Przy bardzo wysokich parametrach 
szybkości i rotacji zapewnia dobrą  kontrolę. To dzięki tej kontroli 
poślecie piłkę dokładnie tam gdzie chcecie z szybkością  i rotacją , 
której nie spodziewa się Wasz przeciwnik. 

 To okładzina dla zawodowców

Grubość podkładu: 1,8 / 2,0 / max
112256 czerwony / czarny                                  € 41,95     143,00 zł

Coraz więcej zawodników przekonuje się do zalet technologii  
Tensor-bios. Mając na uwadze różnorodność charakterów gry, firma 
andro® rozszerzyła swoją  odnoszącą  sukcesy serię Tensor-bios o 
okładzinę ROXON 330. Dotychczasowa górna powierzchnia, została 
udoskonalona miękkim podkładem, który ustalił  nowe granice pod 
względem dynamiki wśród okładzin miękkich. Zawodnik otrzyma  
nieprzeciętny, natychmiast odczuwalny efekt   - niespodziewana pre-
cyzja w każdym uderzeniu!  Wysoki tor lotu piłki i wspaniały dźwięk w 
połączeniu ze szczególną  kontrolą  czyni  okładzinę ROXON 330  łatwą  
w kontroli dla każdego zawodnika. Więcej siły w grze aktywnej, przy 
większej kontroli w grze pasywnej! 

 Maksymalny dźwięk, najwyższe parametry kontroli! 

Grubość podkładu: 1,8 / 2,0 / max
112254 czerwony / czarny                   € 41,95     143,00 zł

To okładzina, która zadziwi Was swoją wagą, ten zredukowany 
ciężar pozwoli  Wam z jeszcze większą  prędkością  i precyzją   
uderzyć w piłkę. Podstawowym atutem tej okładziny jest 
wspaniała kontrola przy bardzo małej redukcji szybkości i rotacji. 
Także trwałość tej okładziny pozwoli Wam na kilka tygodni 
treningu. 

 To okładzina dla każdego zawodnika z aspiracjami

Grubość podkładu: 1,8 / 2,0 / max
112255 czerwony / czarny € 41,95     143,00 zł
 

ROXON -
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PLASMA 430

PLASMA 380

PLASMA 470

REvo FIRE

PLASMA 470

PLASMA 380

PLASMA 430

REvo FIRE

To okładzina której parametry szybkości i rotacji mają  największe 
wartości, przeznaczona dla zawodników trenujących codziennie. 
Pomimo swojego średnio-twardego podkładu, PlAsMĄ 470 gra 
się bardzo przyjemnie i z dużą kontrolą. Ta okładzina zadziwia 
swoją  mocą przy szybkich uderzeniach top-spinowych.

 Dla zawodowców!

Grubość podkładu: 1,8 / 2,0 / max
112240 czerwony / czarny  € 39,95     135,00 zł

Okładzina PlAsMA 380 zachwyci wielu zawodników, którzy szukają  
okładziny ofensywnej bardzo elastycznej z bardzo miekkim podkładem. 
Okładzinę PlAsMA 380 dzięki wspaniałej kontroli szczególnie polecić 
można młodym zawodnikom, którzy potrzebują  okładziny ratującej
 ich z opresji, a którą  będą  mogli  “ograć” już po kilku treningach.

 Dla zawodników średnio zaawansowanych!

Grubość podkładu: 1,6 / 1,8 / 2,0 / max
112238 czerwony / czarny                              € 39,95     135,00 zł

Okładzinę PlAsMĘ 430 można spokojnie polecić każdemu. 
W porównaniu do 470 podkład jest o 5 stopni miększy. W połączeniu z 
częcią górna  okładziny,  każda piłka przy top-spinie będzie natychmiast 
niezwykle przyspieszana. Efekt Trampoliny jest natychmiast odczuwalny 
w ręce  także przy wolniejszych uderzeniach. Okładzina PlAsMA 430 jest 
przeznaczona w zależności od grubości podkładu dla super zawodników 
jak i tych z mniejszym wyszkoleniem technicznym.

 Dla zawodników trenujących regularnie!

Grubość podkładu: 1,8 / 2,0 / max
112239 czerwony / czarny                                   € 39,95     135,00 zł
 

REVO FiRE to maksimum kontroli i siły rotacji. Okładzina sprawia, 
że potężne parametry stają  się przystępne dla wszystkich typów 
zawodników. Podkład w którym tkwi szczególna tajemnica tej 
okładziny, absorbuje energię piłeczki i oddaje ją  ze zdwojoną  mocą  
i niezwykłym czuciem. Jeśli szukasz niespotykanej kontroli i 
rotacji - to jest okładzina dla Ciebie.

 idealne proporcje między ceną  i jakością!

Grubość podkładu: 1,7 / 1,9 / 2,1
112262 czerwony / czarny                                          € 39,95     122,00 zł
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IMPuLS PoWERSPoNgE

IMPuLS SPEED

IMPuLS

IMPuLS PoWERSPoNgE IMPuLS SPEED

IMPuLS

Poszukujesz okładziny, która łączy harmonijnie takie parametry jak: 
szybkość, rotację i wysoką  kontrolę-polecamy iMPUls POWERsPONGE. 
To nowa okładzina od firmy andro® łacząca idealnie parametry gry 
tak, że nawet przy mniejszej ilości treningów będziesz mógł 
kontrolować gre przy stole. Ta okładzina charakteryzuje się dużą  
rotacją  górnej części okładziny, a podkład został  wykonany przy 
użyciu najnowszych osiągnięć technologii TENsOR. Podkład ten 
charakteryzuje się dużą  ilością  bąbelków powietrza, dzięki którym 
podczas uderzenia, wyzwalana jest duża energia, nawet podczas 
pasywnych zagrań. To co jest niebywale ważne, cały czas macie 
dużą  kontrolę gry. Jeżeli do tego dodacie wspaniały dźwięk podczas 
uderzeń, pozwalający Wam lepiej ocenić siłę uderzeń - to macie 
okładzinę która  łączy wszystko to, co potrzebne jest wam w grze.

 Polecana zawodnikom nie mogącym trenować codziennie. 

Grubości podkładu: 1,8 / 2,0 / 2,2
112214 czerwony / czarny                                           € 39,95     135,00 zł

iMPUls sPEED jest okładziną  ze zmodyfikowanym systemem 
TENsOR, jest bardziej elastyczna i miękka, niż konwencjonalne 
okładziny. Absorbuje ona energię przy  wolnej, pasywnej grze i 
wyzwala więcej energii przy grze ofensywnej. Zalecana zawodni-
kom typu “allround” grającym wszystkie uderzenia. Podkład ma 
30° twardości, co przyczyniło się do uzyskania doskonałej kontroli. 
Okładzina ta w ataku wyzwala niesamowitą moc, ale dzięki dużej 
kontroli piłeczki, pomimo swojej dużej prędkości - lądują precyzyjnie 
tam gdzie powinny. 

 Dla średnio zaawansowanych graczy! 

Grubość podkładu: 1,8 / 2,0 / 2,2
112246 czerwony / czarny                                          € 37,95     129,00 zł

Okładzina ze zmodyfikowanym systemem TENsOR. Jest bardziej 
elastyczna i miękka niż konwencjonalne okładziny. Absorbuje ona 
energię przy wolnej, pasywnej grze i wyzwala więcej energii przy 
grze ofensywnej. Zalecana do gry typu “allround” - grających 
wszystkie uderzenia. Podkład ma 30° twardości, co przyczyniło się 
do doskonałej kontroli. W ataku okładzina wyzwala niesamowitą  
moc, ale dzięki dużej kontroli piłeczki pomimo swojej dużej 
prędkości lądują  precyzyjnie tam gdzie powinny.

 Dla średnio zaawansowanych graczy!

Grubości podkładu:1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,1
112204 czerwony / czarny  € 32,95     112,00 zł

FUll iMPUlsE!
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bAckSIDE 2.0 D bAckSIDE 2.0 c

bAckSIDE 2.0 c

bAckSIDE 2.0 D

Ta nowa okładzina jest przynajmniej o jedną klasę lepsza od swojego oryginału 
z dużymi suksesami sprzedawanej na rynku. Okładzina bACKsiDE 2,0 C znajdzie 
swoich zwolenników zarówno u zawodników grających defensywnie jak i grają-
cych dużo kontrą. Zawodnicy defensywni poszukują okładzin o maksymalnym 
czuciu piłki i pewności w grze. Okładzina bACKsiDE 2,0 C oferuje dokładnie to! 
Ekstremalnie przyczepna, prawie lepka powierzchnia zewnętrzna, umożliwia 
bardzo dokładne i rotacyjne zagrania, które doprowadzą Waszych przeciwników 
do rozpaczy. Okładzina bACKsiDE 2,0 C jest dostępna także z bardzo cienkimi 
podkładami (od 1, 1 mm) i stanowi doskonały wybór dla specjalistów stylu 
defensywnego poszukujących okładziny ze wspaniała kontrolą, a równocześnie 
umożliwiającą grę wariacyjną, ze zmiennym tempem.

 Dla zawodników defensywnych i allround. 

Grubość podkładu: 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9
112207 czerwony / czarny                                         € 32,95     112,00 zł

Nowa okładzina bACKsiDE 2,0 D jest czymś więcej niż tylko repliką swojej po-
przedniczki. Ta nowa okładzina jest przynajmniej o jedną klasę lepsza od swojego 
oryginału. Dokładnie tak samo jak przedtem, tak i teraz nowa okładzina bACKsiDE 
2,0, znajdzie swoich zwolenników zarówno u zawodników grających defensywnie jak 
i grających dużo kontrą. Okładzina bACKsiDE 2,0 D będzie odpowiadać zawodnikom 
zorientowanym na grę ofensywną, ale z dużą kontrolą. Grając tą okładziną z łatwo-
ścią będą Wam przychodziły skuteczne i pełne kontroli uderzenia atakujące, na co 
pozwala podkład o twardości 40°. Zwiększa on efekt katapulty, utrudnia przeciwni-
kom reakcje na Wasze zagrania i zapewnia trafienia w żądane pola stołu nawet przy 
mocnych uderzeniach. Grubości podkładu 1,3 i 1,5 będą odpowiadały zawodnikom 
allroundowym. Od grubości podkładu 1,7 – zawodnikom ofensywnym, skupiającym 
się głównie na grze rotacyjnej. Ze względu na swoją wszechstronność, okładzina 
backside 2,0 D nazywana jest Multi talentem.  

 Dla zawodników allround!
 
Grubość podkładu: 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1
112211 czerwony / czarny    € 32,95     112,00 zł
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bLoWFISH bLoWFISH + cHAoS

PiMPlE POWER

bLoWFISH

cHAoS

bLoWFISH +
Nowa okładzina blOWFish z krótkimi czopami, łatwa do ogrania już 
po krótkim okresie treningu. Dalszy rozwój w grze sprawi problemy 
twojemu rywalowi. Okładzina z krótkimi czopami pozwala nie tylko 
na grę blokiem, ale także kontrą  i top-spinem. W kombinacji z 
innowacyjną  technologią  TENsOR okładzina ta zachwyci cię 
niespotykaną  dotąd możliwością  nadawania szybkości uderzanej 
piłce. Nowy, miękki podkład zatroszczy się o większe czucie i 
kontrolę. To oznacza większą  różnorodność stosowanych uderzeń 
i nieobliczalnie niebezpieczną  grę dla przeciwnika.

 Miękka, szybka + kombinacyjna

Grubość podkładu: 1,8 / 2,0 / max
112264 czerwony / czarny                                     € 36,95     125,00 zł

Okładzina blOWFish + z czopami na zewnątrz, z nieco twardszym 
podkładem od okładziny blOWFish, pomoże szczególnie zawodnikom z 
większymi ambicjami do gry ofensywnej, stosujacych okładziny tego typu. 
Te z założenia nadzwyczajnie szerokie czopy i średnio twardy 
podkład, nadają  okładzinie eksplozji powodując, że każdy blok w mgnie-
niu oka przeistacza się w suche uderzenie. Dalszą  zaletą  takiej geometrii 
czopów, jest ich doskonała stabilność. Ugięcie czopów podczas kontaktu 
z piłką  umożliwia zagrywanie uderzeń top-spinowych z dużą  rotacją. 
blOWFish + tradycyjna okładzina z czopami na zewnątrz, przekona cię do 
siebie zarówno w grze ofensywnej jak i pasywnej. 

 Do agresywnego ataku!

Grubość podkładu: 1,8 / 2,0 / max
112265 czerwony / czarny                                           € 36,95     125,00 zł

TENsOR  -   DŁUGiE CZOPY  -   POWER.              
Nowoczesny defensor jest zawsze zainteresowany, aby niezależnie 
od dystansu dzielącego go od stołu, znaleźć odpowiednio mocną  
odpowiedź. Jego celem jest: w rozstrzygających momentach 
przejmować inicjatywę w celu zdobycia punktu! Wychodząc naprzeciw 
życzeniom zawodników stworzono okładzinę ChAOs. Zintegrowana 
technologia TENsOR gwarantuje najwyższą  pewność w ekstremalnych 
sytuacjach - zawodnikom grającym defensywnie. Możliwość 
nadawania zmiennych rotacji, niebezpiecznych uderzeń zmieniających 
tor lotu piłki - powodują , że okładzina ta jest nieobliczalna dla każdego 
rywala. W kombinacji z cienkim podkładem andro® ChAOs pozwala na  
łatwe uderzenia atakujące przy stole. Ta nowoczesna okładzina gwaran-
tuje ci maksimum przyjemności w grze.

 Nieobliczalne uderzenia z każdego dystansu! 

Grubość podkładu: OX / 1,2
112266 czerwony / czarny                                   € 39,95     135,00 zł
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FIND uS oN FAcEbook

andro® YouTubE cHANNEL

facebook.com/andro.tabletennis

youtube.com/androtabletennis

cHAoS

Nie potrafisz się napatrzeć na gwiazdy i hity firmy andro®.  
Na kanale andro® YouTube, będziesz na bieżąco.

Zapraszamy wszystkich fanów firmy na Facebook andro®. 
Znajdziecie tam informacje o nowych produktach, gorące 
nowinki o Waszych gwiazdach, nauczycie się trików , 
weźmiecie udział  w akcjach promocyjnych i zobaczycie gry.
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NPF COMPOSITE
PRO LOOM

OFF

LOOM
      MOC DZIĘKI NATURZE

NEW!

Dla technologów od budowy desek firmy andro® czas 
nigdy nie stoi w miejscu. Dlatego ciągle wprowadzają  
nowe, optymalne materiały oraz komponenty do 
budowy desek. Zastosowanie kompozytów 
Nature Powered Fibre (NPF) wytycza nowe kierunki 
wykorzystania innowacyjnych materiałów. Kompozyty 
NPF bazują  na włóknach naturalnych, opracowanych z 
zastosowaniem szczególnych wymogów ochrony 
środowiska.Ponadto bardzo przekonujące są  
właściwości grające nowoopracowanych desek andro® 
PROLOOM i andro® HILOOM:

  podobne właściwości do włókien Carbonowych

  wysoka absorbcja energii uderzającej piłki

  jednoczesne przekazanie piłce optymalnej mocy 

  100° przekazanego impulsu do dłoni

Ultralekkie warstwy kompozytów 
NPF umożliwiają  przekazywanie 
impulsów i zmniejszają wygięcia

Wyprodukowane z 
dbałości  o ochronę 
środowiska

KOMPOZYTY NPF
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HI LOOM
OFF

PRO LOOM OFF

HI LOOM OFF

Poczuj udaną  współpracę  zewnętrznej warstwy z drewna Akacji 
oraz nowoopracowanych warstw z kompozytów NPF. Te zbudowane 
na naturalnej bazie kompozyty umieszczone między warstwami 
naturalnego drewna, dbają  o optymalne przekazywanie impulsów 
bezpośrednio do dłoni. Czujesz samoistnie dokładny punkt trafienia 
piłki oraz jej perfekcyjne czucie. Wykorzystaj te walory, żeby 
plasowanym blokiem lub radykalnymi top-spinami uzyskać przewagę 
nad przeciwnikiem. Optymalnie dobrana kombinacja warstw 
skutkuje mniejszą  ilością popełnianych błędów. Deska ofensywna, 
która wyniesie twoją  grę na wyższy poziom. Waga ok. 88 g.

10221001 PROSTy
10221002 WKLęSły
10221003 ANATOMICZNy                                                € 99,00     337,00 zł

Każdy zawodnik czuje to uczucie przy top-spinie, kiedy cały potencjał  
tkwiący w desce jest przekazany piłce. Kiedy trafisz piłkę prawie 100% 
środkiem rakietki - poczujesz to wraz z konkretnym impulsem i charak-
terystycznym dźwiękiem. Tor lotu piłki jak wymalowany. Dzięki ogromnej 
powierzchni SWEET SPOT (bardzo duża tolerancja dla popełnianych 
błędów poprzez powiększenie powierzchni czynnej deski) deska HI LOOM 
gwarantuje perfekcyjne czucie, które dominuje w Twojej codziennej grze. 
Dokładne impulsy przekazywane do dłoni (dające ogromna  przewagę w 
grze pasywnej ! ), idealnie dopracowane w szczegółach sklejki zewnętrz-
ne drewna Hinoki które ujawniają  swą  moc w grze top-spinowej   to 
właściwa charakterystyka tej wspaniałej deski. Waga ok. 88 g.

10221101 PROSTy                       
10221102 WKLęSły
10221103 ANATOMICZNy                            € 99,00     337,00 zł

                                           

POWER
TRANSFER

DIRECT
IMPACT

100%  
FEEDBACK

NEW!

CHRISTIAN SÜSS

Wyprodukowane z 
dbałości  o ochronę 
środowiska
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Kinetic, jak dotąd jedyny dynamiczny i naprawdę
efektywny  system uchwytu znany na świecie!

Kiedy piłka uderza w rakietkę- kulki Carbonowe 
przekazują  energię kinetyczną  do uchwytu w kierunku 
przeciwnym do uderzenia. 
Energia kinetyczna magazynowana w trakcie ruchu do 
uderzenia (1), generuje w momencie uderzenia impuls 
zwrotny w przeciwnym kierunku do uderzenia (2). 
Ten dynamiczny impuls zwrotny likwiduje prawie w 
pełni wibracje, dodaje mocy uderzeniu, a jednocześnie 
wzmacnia kontrolę i komfort czucia piłki. Masa kinetycz-
na uchwytu redukuje siłę uderzenia piłki przekazywaną  
do ręki. Im piłka mocniej uderza w rakietkę, tym 
mocniejsze są  impulsy zwrotne energii kinetycznej 
uchwytu.

Zeskanuj QR-code i 
dowiedz sie więcej!

FREE yOUR ENERGy
KINETIC RECORD

1

KIERUNEK RUCHU

UDERZENIE

UDERZENIE
PIŁKI

IMPULS ZWROTNYUCHWYT KINETIC Z 
NANO-CARBONOWYMI 
KULECZKAMI

>> >>

2

PODCZAS
ZAMACHU

PODCZAS
UDERZENIA
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OFF+

OFF

OFF-

ALL+

KINETIC RECORD OFF

KINETIC RECORD ALL+
KINETIC RECORD OFF-

KINETIC RECORD OFF+
Ta czysta jak spod lupy deska ofensywna, została opracowana przez 
zespół badawczo naukowy andro® dla potrzeb zawodników 
ofensywnych, którzy swoją  mocną  grą  zmuszają  przeciwników do 
błędu. Stabilna i twarda sklejka to zasadnicza część składowa deski 
KINETIC RECORD OFF. Najwyższej jakości, wyselekcjonowane sklejki 
dbają  o mocne odbicie piłki, zapewniające efektywne i przynoszące 
punkty ataki top-spinowe. Potrzebną  kontrolę i precyzję gwarantuje 
system KINETIC. Szybkość, pełnia czucia w myśl najnowszych 
osiągnięć techniki. Waga ok.85 g.

10220801 PROSTy
10220802 WKLęSły
10220803 ANATOMICZNy                                          € 44,95     153,00 zł

Wysokie wartości kontroli, wspaniałe czucie piłki  w pobliżu 
zaczarowanego przekazu sygnału w momencie odbicia piłki z rakietki 
do dłoni - to elementy charakteryzujące deskę KINETIC RECORD ALL+. 
Szczególnie polecana zawodnikom, którzy nie zawsze trafiają  
środkiem rakietki i potrzebują  rakietki z maksymalnym polem 
Sweetspot  (bardzo duża tolerancja dla popełnianych błędów 
poprzez powiększenie powierzchni czynnej deski). Parametry 
szybkości i kontroli są  tak dopasowane, że możliwe są  zagrania 
ofensywne umożliwiające zdobycie punktów. 
Waga ok. 85 g.

10220601 PROSTy
10220602 WKLęSły
10220603 ANATOMICZNy   € 44,95     153,00 zł

Deska opracowana dla graczy, którzy stawiają  deskom ofensywnym 
najwyższe wymagania. System KINETIC zapewnia maksymalne 
odbicie dzięki energii kinetycznej wytworzonej w momencie 
uderzenia piłki. Dzięki starannie dobranym i wyselekcjonowanym 
sklejkom została zachowana stała kontrola na maksymalnym 
poziomie. Deska pokazowa dla zawodników allroundowych z 
zacięciem do gry ofensywnej jak i zawodników ofensywnych, którzy 
dokładną  grą  top-spinową  zapewniają  sobie przewagę. 
Waga ok. 85 g.

10220701 PROSTy
10220702 WKLęSły
10220703  ANATOMICZNy                                                  € 44,95     153,00 zł

Deska KINETIC RECORD OFF + wpisuje się w tradycję doskonale 
opracowanych desek najwyższej szybkości firmy andro®. 
Dostosowując się do interpretacji najnowszych trendów 
ofensywnego Tenisa Stołowego, mimo bardzo dużej szybkości 
podstawowej, desce z uchwytem w systemie KINETIC nie można nic 
zarzucić pod względem kontroli. Jakość i precyzja wykonania 
dorównuje deskom z górnej półki kompozycja sklejek długo 
testowana pod względem najwyższych parametrów szybkości i 
kontroli gwarantuje dużą szybkość przy jednoczesnym  zachowaniu 
czucia piłki. Idealna dla zawodników grających top-spina blisko stołu, 
którzy mocnymi uderzeniami na całą  szerokość stołu wypychaja  
przeciwnika od stołu. Waga ok. 85 g.

10220901 PROSTy
10220902 WKLęSły
10220903 ANATOMICZNy                            € 44,95     153,00 zł

>> >>
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NEW!



OFF

OFF+

OFF-

ALL+

Pełna temperamentu, ofensywna Deska andro® z dużą  rezerwą  
szybkości jest przeznaczona dla nowoczesnych zawodników 
ofensywnych. Umożliwia rozwijanie akcji ofensywnych i stwarza 
możliwość podwyższenia tempa w każdej chwili. Sklejki drewna 
Limba i Ayous, gwarantują  odpowiednie parametry twardości 
zapewniające urozmaiconą  grę top-spinową . Dużo dynamiki przy 
zachowaniu dużej kontroli to walory dające ogromną  
satysfakcję z gry. Waga ok.82 g.

10224701 PROSTy
10224702 WKLęSły
10224703 ANATOMICZNy                                             € 34,95          119,00 zł

Jakie właściwości powinny cechować najlepsze deski klasy OFF -? 
Wysoka kontrola, a jednocześnie wystarczająca szybkość 
umożliwiająca typową  grę ofensywną ! Tajemnica deski CS 5 OFF - 
tkwi we wstawieniu wewnętrznej 1,5 mm sklejki z drewna Avan , 
która zapewnia desce odpowiednią  miękkość i pełnię czucia. 
Sklejka dba o harmonijne czucie w punkcie uderzenia piłki a 
jednocześnie działa jak katapulta, kiedy chcesz przyspieszyć grę. 
Deska, która z pewnością  przekona do siebie fanów klasycznej 
ofensywnej gry. Waga ok.82 g.

10224501 PROSTy
10224502 WKLęSły
10224503 ANATOMICZNy                                             € 34,95          119,00 zł

Deski kategorii Allround  firmy andro® cieszą  się doskonałą  opinią . 
Deska CS 5 ALL + jest następna  w tej kategorii. Zastosowanie sklejek 
o odpowiedniej twardości, dało desce stabilność i kontrolę. 
Umożliwia to zagranie piłek blokiem jak i mocnymi uderzeniami 
atakującymi. Optymalny dobór sklejek z drewna Kiri, Akacji i Fineline, 
zapewniło desce odpowiednie czucie  i sprawiło, że CS 5 ALL + jest 
niezwykłą  oraz solidną  deską  w kategorii Allround. 
Waga ok. 82 g.

10224401 PROSTy
10224402 WKLęSły
10224403 ANATOMICZNy                                            € 34,95          119,00 zł
 

Nowoczesność, pełnia mocy, wyborne czucie piłki   to trzy atrybuty, 
które w pełni określają  deskę CS 5 OFF. Sklejka górna z 3 mm 
drewna Kiri gwarantuje odpowiednią szybkość deski. Deska 
zapewnia wysoką  kontrolę nawet przy nie optymalnie trafionych 
uderzeniach. Niewielki ciężar i lekka konstrukcja, ułatwiają grę. 
Deska CS 5 OFF to najlepsza droga do radości w grze dla 
zawodników grających ofensywnie. Waga ok. 82 g.

10224601 PROSTy
10224602 WKLęSły
10224603 ANATOMICZNy                                             € 34,95          119,00 zł

SUPER LIGHTWEIGHT: CS 5

NEW!

CS 5 OFF+

CS 5 OFF

CS 5 OFF-

CS 5 ALL+

TOP
BALANCE

5 PLYWOODS LOW WE-
IGHT
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CHRISTIAN SÜSS
CS 7

ALL+

VELOCITY
OFF+

TOUR
OFF

PRO
OFF

CS 7 VELOCITY OFF+
Pełne tempo w grze ofensywnej, zapewnia tej desce drewno Ayous, 
z którego wykonano 5 sklejek wewnętrznych. Zostały one obłożone 
z zewnątrz sztywnymi sklejkami, wykonanymi z drzewa HINOKI. 
Jeżeli ruch Twojej ręki nie jest zbyt szybki, to dzięki nowej technologii i 
7 sklejkom, dotrzymasz wysokiego tempa w grze narzuconego przez 
Twojego przeciwnika. Rdzeń tej deski wykonany został  z elastycznego 
drewna Ayous, umożliwiającego grę w pół  dystansie top-spinem. Deska 
jest przeznaczona dla zawodników grających ofensywnie, blisko stołu o 
dużym zaawansowaniu technicznym. Waga ok. 90 g.

10228501 PROSTy
10228502 WKLęSły
10228503 ANATOMICZNy                                                € 47,95     163,00 zł

TOP
BALANCE

7 PLYWOODS MAX.
SWEET-SPOT

TOP SPEED

Ta deska przekona do siebie wielu zawodników, bo ma wspaniałą  kon-
trolę i możliwość utrzymania dobrego tempa gry, a więc ofensywnych 
top-spinowych zagrań. To wszystko umożliwiają  sklejki wykonane z 
drzewa Ayous o równej grubości, specjalnie sklejone. To sklejenie nie 
pozwala na powstanie niekorzystnych drgań, umożliwia dobre  współ-
działanie poszczególnych sklejek. To współdziałanie jest bezpośrednio 
odczuwalne przez zawodnika, który lepiej  czuje“ grę i  duszę“ deski. 
Deskę tą  polecamy ambitnym zawodnikom, którzy prowadzą  grę ak-
tywną  w pierwszej strefie i lubią  zaskoczyć przeciwnika, precyzyjnymi 
zagraniami top-spinowymi z większych odległości. Waga ok. 90 g. 

10228301 PROSTy
10228302 WKLęSły
10228303 ANATOMICZNy                                                 € 47,95     163,00 zł

W porównaniu do deski CS7 PRO, model CS7 TOUR, posiada duże 
rezerwy szybkości, dzięki zastosowaniu w sklejkach zewnętrznych 
drzewa Limba. Wewnętrzne sklejki są  o różnych grubościach i mają 
za zadanie, przy dużym tempie wymian, pozwolić utrzymać 
dużą  kontrolę w grze.  Waga ok. 90 g.

10228401 PROSTy
10228402 WKLęSły
10228403 ANATOMICZNy                                            € 47,95     163,00 zł

CS 7 PRO OFF

CS 7 TOUR OFF
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TREIBER K
OFF

TREIBER Z
OFF

TREIBER H
OFF

TREIBER G
OFF

Niezwykła kompozycja sklejek: deską  TREIBER Z OFF, firma andro® 
poszerza ofertę  serii o następną  najwyższej jakości deskę ofensywną  
z dodatkiem włókien Z-fibre. Przekonaj się sam jaką  te włókna 
wprowadzają  harmonię między miękkość  i pełnię  czucia, 
gwarantując jednocześnie twardość i stabilność tej deski. 
Wykorzystaj nadzwyczajne czucie piłki grając ciągłym, solidnym 
blokiem lub zaskocz przeciwnika potężnym uderzeniem 
top-spinowym. Optymalnie zbalansowana konstrukcja deski 
pozwala na posłanie piłki w określone miejsce, bez najmniejszych 
trudności. Prawdziwy multi- talent sprzętowy. Waga ok. 88 g.

10227401 PROSTy
1022702 WKLęSły
1022703 ANATOMICZNy                                               € 109,00     370,00 zł

Sztuczne forniry w budowie tej deski, bezpośrednio przyklejone z 
dwóch stron do rdzenia wykonanego z drewna Koto, powodują 
znaczne wzmocnienie impulsów przechodzących od uderzenia 
piłeczki, co przyczynia się do zwiększenia parametrów kontroli i 
większego czucia piłki. Przede wszystkim czuje się tą  kontrolę 
podczas gry top-spin, kontra top-spin i w pierwszej fazie gry, czyli 
przy podaniu i odbiorze. Ale zasadniczo moc tej deski objawia się 
podczas mocnej gry rotacyjnej. Wyjątkowa deska dla wyjtkowych 
zawodników. Waga ok.90 g

10227201 PROSTy
10227202 WKLęSły
10227203 ANATOMICZNy                                          € 69,95     238,00 zł

W tej desce zastosowano na zewnątrz, fornir wykonany z drewna 
Koto. W konstrukcji tej drzewo to ma zadanie pochłaniać szkodliwe 
wibracje pojawiające się podczas uderzeń. Wibracje te utrudniają  
odczyt przez zawodnika takich parametrów gry jak siła uderzenia i 
rotacja nadana piłeczce przez przeciwnika. Deska TREIBER K pomoże 
także w przypadku niedokładnego uderzenia piłeczki, podczas 
bardzo dynamicznej wymiany top-spinowej. Rdzeń tej deski został  
wykonany z 3 mm forniru drewna Koto, pozwala to na znaczne 
zwiększenie tempa gry, zachowując cały czas parametry kontroli na 
bardzo wysokim poziomie. Waga ok. 90 g.

10227101 PROSTy
10227102 WKLęSły
10227103 ANATOMICZNy                                             €  79,95     272,00 zł

Deska TREIBER G przekonuje do siebie, poprzez doskonały stosunek 
parametrów szybkości do kontroli. W porównaniu do innych tworzyw, 
bardzo elastyczne forniry G-Fibre odgrywaj  w tej desce decydującą  rolę. 
To szlachetnie opracowana, nowoczesna technologia, powiększa strefę 
mocnego uderzenia, zarówno dla uderzeń Top-spinowych jak i uderzeń 
kończących. W grze krótkiej przy stole lub pasywnej TREIBER G pozwala 
popełniać mniej błędów, dzięki wspaniałemu czuciu w grze na kontrę lub 
przy zmianie tempa gry. Jest to deska dla zawodnika szukającego deski, 
która pozwoli przetrwać każdą  wymianę w grze i przejść do gry ofensyw-
nej i kończącej.  Waga ok. 90 g.

10227401 PROSTy
10227402 WKLęSły
10227403 ANATOMICZNy                                                € 59,95     204,00 zł

CHASE YOUR OPPONENT 
OFF THE BOX

TREIBER Z OFF

TREIBER G OFF

TREIBER H OFF

TREIBER K OFF

TOP
BALANCE

7 PLYWOODS MAX.
SWEET-SPOT

TOP SPEED

NEW!
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TREIBER G
OFF

CARBOTOX
OFF

ARATOX
OFF+

TRONUM CARBOTOX OFF
Przy konstruowaniu tej deski chodziło o to, by nie tracąc szybkości, 
podnieść kontrolę, czyli czucie piłki podczas szybkich wymian   
wynik   - deska andro® TRONUM CARBOTOX ! Tym tajemniczym 
materiałem, który umożliwia wzrost kontroli bez utraty szybkości,
jest sztuczna włóknina Carbotox. Stanowi ona przedostatnią  war-
stwę zewnętrzną . Włóknina ta posiada specjalną  strukturę, która 
pozwala zawodnikowi w jednym momencie zredukować tempo gry, 
lub  wyzwolić ze zgromadzonej  w niej energii - uderzenia, które 
zaskoczą Waszego przeciwnika. Ta deska naprawdę Was zachwyci! 
Waga ok. 90g. 

10220201 PROSTy
10220202 WKLęSły
10220203 ANATOMICZNy                                          €  59,95     204,00 zł

SPECIAL EFFECTS: 
TRONUM

DIRECT
IMPACT

SYNTHETIC
FIBRE

MAX.
SWEET-SPOT

W tym oczywiście pomoże mu deska OFF + zbudowana tak , by 
wyzwolić jak największą  szybkość, właśnie ten parametr był  
rozstrzygający przy konstruowaniu tej deski. Do tego by uderzać 
mocno i szybko nie potrzeba wyrafinowanej technologii, ale by 
piłka trafiła w cel, potrzeba sztucznego włókna Aratox. To włókno 
powoduje powiększenie powierzchni czynnej deski ( Sweet-spot), 
przychodzącą energię rozkłada na całą  powierzchnię, dzięki czemu 
rośnie też kontrola. Waga ok. 90 g.

10220101 PROSTy
10220102 WKLęSły
10220103 ANATOMICZNy                                        €  59,95     204,00 zł

TRONUM ARATOX OFF+
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OFF+ CARBON
OFF

OFF

Deska SUPER CORE CELL OFF+ to formuła 1 wśród desek. Opanować 
jej szybkość mogą  tylko najlepsi zawodnicy i tak byśmy ją  
scharakteryzowali, gdyby nie nowa technologia, która przyczyniła się 
do tego, że znacznie wzrósł  parametr kontroli i elastyczności. To 
spowodowało, że tą  deską  jest naprawdę  łatwo zagrać, pomimo 
dużej jej szybkości. Sklejka posiada 7 fornirów, które idealnie przekazują  
energię uderzenia piłeczki w rakietkę. Dzięki dużej powierzchni czynnej tej 
deski czyli tzw. „Sweetspot“, nawet te piłeczki które nie zostaną  idealnie 
trafione środkiem blatu deski, będą  posiadać wystarczająco dużo szybko-
ści. Tą deskę polecamy zawodnikom grającym w pierwszej strefie, blisko 
stołu, starającym się w ataku non-stop, przechylić szalę zwycięstwa w 
swoim kierunku. Waga ok 85 g.  

10225501 PROSTy
10225502 WKLęSły
10225503  ANATOMICZNy                                € 39,95      135,00 zł

Dzięki zastosowaniu technologii Hi-Tec, poszczególne forniry 
carbonowe pomimo swej twardości, idealnie przekazują  parametry 
odbijanej piłeczki, poprzez punkty Senso. Czym te sygnały będą  
czystsze i bez zakłóceń, tym mniej popełnicie błędów w grze. W tym 
miejscu przychodzi z pomocą  technologia Nano-Carbo i dba o 
jeszcze większą  prędkość i dokładność w odbiciu piłeczki. Skutkiem 
tej nowoczesnej technologii, jest zmniejszenie drgań blatu, większa 
jego stabilność, co skutkuje większą  kontrolą  i czuciem gry. Blat jest 
stosunkowo lekki, deska idealnie wyważona. Tą  deskę polecamy 
zawodnikom lubiącym zaryzykować w grze, o dużych 
umiejętnościach technicznych. Waga ok. 85 g.

10222101 PROSTy
10222102 WKLęSły
10222103 ANATOMICZNy                                            €  69,95     239,00 zł

SUPER CORE CELL:
ALL IN.

CELL OFF+ CELL CARBON OFF

FIBRE 
ENHANCEMENT

SUPER CORE  
SYSTEM

MAX.
SWEET-SPOT

LOW WE-
IGHT

360°
PROTECTION
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OFF- ALL+ ALL

CELL ALL
Kto chociaż raz przetestował  deski z serii Allround wie, że różnią  się 
one między sobą . Pierwsze i podstawowe zadanie, wybrać sobie tę 
jedną  jedyną, najlepiej deskę z  „duszą“. Najpewniej tą, która ma 
najmniej wad technologicznych. Forniry deski SUPER CORE CELL 
ALL są  poddawane tak ostrej selekcji, że praktycznie procent użycia 
forniry uszkodzonej lub wadliwej, jest bliski zeru. To znaczy, że w 
przypadku, gdy nie trafimy piłeczki samym środkiem, to uzyskamy 
parametry odbitej piłeczki - zbliżone do idealnego odbicia. Dlatego 
forniry środkowe są  grubsze niż w deskach allroundowych, dotych-
czas produkowanych. Nie bez znaczenia w deskach tej serii, jest 
wspaniałe wyważenie, dzięki któremu nawet zawodnicy trenujący 
mniej intensywnie, będą  popełniać mniej błędów. Waga ok. 90 g.

10222201 PROSTy
10222202 WKLęSły
10222203 ANATOMICZNy                                   € 39,95               135,00 zł

To zupełnie nowa 7 warstwowa deska Allround+ ze wzmocnionymi 
zewnętrznymi fornirami. Myślą  podstawową  przy konstrukcji tej 
deski, było optymalne pogodzenie takich parametrów jak: 
wytrzymałość deski, jej wysoka jakość, duża kontrola. Ale najważ-
niejszą  rzeczą, która zachwyca wszystkich, to wspaniałe wyważenie 
deski, obojętnie jakie uderzenie top-spin czy kontra, piłeczka jest 
uderzana środkiem blatu, przez co czucie piłeczki jest optymalne. 
Dobra kontrola  - to mniej straconych piłek w grze. Forniry środkowe 
są  cieńsze w porównaniu do deski Allround, jest ona znacznie szyb-
sza, ale z perfekcyjną  kontrolą . Wysoki tor lotu piłeczki powoduje, 
że  popełniamy znacznie mniej błędów. Waga ok. 90 g.

10222301 PROSTy
10222302  WKLęSły
10222303  ANATOMICZNy                                       € 39,95           135,00 zł

W tej ofensywnej desce, dwa zewnętrzne forniry, mają  szczególne 
znaczenie dla podwyższenia toru lotu piłeczki, przy kontrze, 
uderzeniu Flipem   deska ta was zadziwi. Ta deska jest polecana 
zawodnikom, którzy lubią  grę urozmaiconą  np. w półdystansie 
top-spinem, blisko stołu -blok lub kontra. Deskę trzyma się świetnie 
w ręce, jej mały ciężar, powoduje mniejsze zmęczenie nadgarstka. 
Bardzo dobrze wyważona. Waga ok. 85 g.

10223301 PROSTy
10223302 WKLęSły
10223303 ANATOMICZNy                              € 39,95     135,00 zł

CELL ALL+CELL OFF

Chociaż szybkość tej deski, pozwala ją  zaliczyć do desek ofensywnych, 
to kontrola jest porównywalna z deskami typu allround, pomimo tego, że 
deska ta jest twardsza I szybsza. Największym plusem tej deski jest jej 
wspaniała kontrola podczas gry pasywnej np. blokiem i  łatwe przejście 
do gry ofensywnej. Tą  perfekcyjną  zmianę tempa gry, umożliwia specjal-
na konstrukcja deski, w uchwycie znajdują  się specjalne cele wypełnione 
specjalną pianką , które zwiększają  czucie piłki. To zwiększone czucie 
pozwala nam popełnić znacznie mniej błędów w decydujących momen-
tach gry. Tą  deskę możemy śmiało polecić zawodnikom, którzy lubia  
panować nad grą , polegają  na dokładnej grze i gdy pojawia się 
sprzyjająca sytuacja, przechodzą do kontrofensywy. Waga ok. 80 g. 

10223201  ROSTy
10223202 WKLęSły
10223203 ANATOMICZNy                                       € 39,95     135,00 zł

CELL OFF-
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OFF

OFF+

OFF-

ALL+

Rdzeń tej deski zrobiono z drzewa Kiri, a zewnętrzną  sklejkę stanowi 
drewno elastyczne, pozwalające zawodnikowi na dokładną  grę 
top-spinem. To klasyczna ofensywna deska dla zawodników 
przygotowujących atak top-spinem z dwóch stron. 
Waga ok. 85 g.

10226301 PROSTy
10226302 WKLęSły
10226303 ANATOMICZNy                                                  € 54,95     189,00 zł

TEMPER TECH  - rewolucyjne zmiany w sposobie produkcji 
tych desek, były kluczem do powstania tej zupełnie nowej 
serii desek o parametrach gry dotychczas niespotykanych. 
Technologia TEMPER TECH polega na trzymaniu sklejek 
(fornirów) przez długi czas w wysokiej temperaturze 
150° - 230°. Podczas tej fazy produkcyjnej, drzewo pozbywa 
się wilgoci i staje się wyraźnie twardsze, a zarazem lżejsze. 
Po tej operacji  „temperaturą“  deska już nigdy nie wciągnie 
wilgoci z powietrza w swoje struktury,  co oczywiście 
pozwoli w długim okresie czasu, na zatrzymanie stałych
parametrów szybkości, kontroli i sztywności tej deski.

Cienkie zewnętrzne sklejki ze szlachetnego drzewa Mahagoni, 
niezwykle duże parametry kontroli całej deski. W połączeniu z 
drzewem Kiri, które stanowi rdzeń tej deski, uzyskano wspaniałą   
kombinację parametrów gry. Ta deska to wspaniała broń dla tzw. 
zawodników  „Allround“.  Waga ok 80 g.

10226101 PROSTy
10226102 WKLęSły
10226103 ANATOMICZNy                                                € 49,95     169,00 zł

To deska, idealna dla zawodników przedkładających kontrolę w grze 
ponad wszystko. Osiągnięto ten wysoki parametr kontroli, dzięki nowej 
technologii, ale także dzięki bardzo cennemu drzewu Hinoki. 
Zewnętrzne sklejki to oczywiście drewno Hinoki. Zawodnik, który w 
walce stosuje różnego rodzaju uderzenia, znajdzie w tej desce dobrego 
partnera do precyzyjnych zagrań. Waga ok 70 g.

10226001 PROSTy
10226002 WKLęSły
10226003 ANATOMICZNy                                                  € 49,95     169,00 zł

Tylko w tym modelu deski z serii TEMPER TECH, zastosowano jako 
sklejki zewnętrzne drewno Limby. Drewno z drzewa Limby jest ekstre-
malnie twarde. Dlatego gra tą  deską , pozwala na osiągnięcie wysokiej 
dynamiki i szybkości. Nawet w pół dystansie, odbite piłki będą  szybko 
wracały na pole przeciwnika. Dla zawodników grających agresywny atak. 
Waga ok. 80 g.

10226201 ROSTy
10226202 WKLęSły
10226203 ANATOMICZNy                                                 € 54,95     189,00 zł

FIRE AT WILL!
TEMPER TECH

TEMPER TECH OFF+

TEMPER TECH OFF

TEMPER TECH OFF-

TEMPER TECH ALL+

HIGH ENERGY
TRANSFER

MAX.
CONTROL

TEMPER
TREATMENT

LONG-LASTING
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BLAX 
OFF

PARADE
DEF

BLAX
ALL+

FIBERCOMP
DEF

ALL+

BLAX OFF
To ofensywna deska ale z dobrą  kontrolą. Konstrukcja tej deski, 
pozwala na wyzwolenie niespotykanej siły uderzenia, która jest 
wyczuwalna dzięki wspaniałemu czuciu tej deski. Atutem tej deski
jest też mały ciężar. Rdzeń tej deski stanowi 6 mm grubości sklejka 
BALSA, wzmocniona od zewnątrz sklejką  Ajous. Polecana 
zawodnikom o średnim i wysokim zaawansowaniu technicznym. 
Waga ok. 78 g.

10223101  ROSTy
10223102 WKLęSły
10223103 ANATOMICZNy                                                  € 39,95     139,00 zł

Deska BLAX ALL+ to ekstremalnie lekka deska typu allround, z 
rdzeniem wykonanym z drzewa BALSA o gruboci 4,5mm. 
Najmocniejszą  stroną  tej deski jest niewątpliwie wspaniała kontrola 
i bardzo duża szybkość, jak dla desek tej grupy. Dzięki tym 
szczególnym parametrom, deska wykonana w technologii BLAX, 
może znacznie więcej, szczególnie w ważnych momentach gry, 
gdy parametr kontroli jest parametrem decydującym o wyniku 
meczu. Polecana wszystkim zawodnikom niezależnie od stopnia 
zaawansowania technicznego   -  sama gra. 
Waga ok. 73 g.

10223001 PROSTy
10223002 WKLęSły
10223003 ANATOMICZNy                                            € 39,95     139,00 zł

Deska PARADE DEF przekonuje do siebie juz przy pierwszych piłkach, 
swym nie spotykanym czuciem w grze. Bez większego problemu
oddacie z powrotem uderzenia top-spinowe waszego przeciwnika. 
Teraz gdy przeciwnik męczy się atakiem, trzeba przejść do ofensywy, 
wtedy deska PARADE DEF, zachwyci  Was tym  z jaką  łatwością  i 
dokładnością  zaatakujecie tam gdzie chcecie. Ta deska to prawdziwe 
dzieło sztuki pośród desek defensywnych.
Waga ok. 90g

10227301 PROSTy
10227302 WKLęSły
0227303 ANATOMICZNy                                               € 49,95     169,00 zł

To cudowna broń dla zawodników grających defensywnie. Ta 7 sklejkowa 
deska, jest szczególnie polecana do gry kombinacyjnej z okładzinami o 
długich czopach na zewnątrz, które mają  duży faktor zakłócający tor lotu 
piłki. Dwie sklejki wykonane z dużą  zawartością  szkła, sprawiają że deską  
tą można bardzo  łatwo przejść do ataku „zakłócającego”.  Dzięki sklejkom 
BALSA deska ta, jak na deskę obronną , pomimo dużego blatu, ma mały 
ciężar. Blat deski ma wymiar 156 mm, ale też dzięki temu wymiarowi wiel-
kość Sweatspot - ma imponującą. 
Waga ok. 85 g.

10220001 PROSTy
10220002 WKLęSły
10220003 ANATOMICZNy                                                    € 53,95     189,00 zł

BLAX ALL+

PARADE DEF

FIBERCOMP DEF
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NIGHTMARE
ALL+

NIGHTMARE
OFF

Jest wyjątkowo lekka. Wygląda dobrze. Powoduje u Twojego prze-
ciwnika respekt. Z deską  andro® NIGHTMARE macie w ręce broń, 
by Waszego przeciwnika  ograć na “sucho”. To żaden cud, ta deska 
na pewno Was zachwyci. Przede wszystkim jakością  wykonania. 
We współpracy z dużą  grupą  trenerów, zrobiono rączki proste, 
wklęsłe i anatomiczne specjalnie dla mniejszych rąk. Także pro-
porcjonalnie zmniejszono blaty tych desek. Oczywistym wynikiem 
tych poczynań, było zmniejszenie wagi desek do 75g. To na pewno 
ma znaczenie dla młodych zawodników. Deski najwyższej jakości 
dla przyszłych gwiazd tenisa stołowego.

Deskę andro® NIGHTMARE ALL+ , cechują  bardzo wysokie parametry 
kontroli, przyczyniające się do zmniejszenia ilości popełnianych błę-
dów. Zalecana jako pierwsza deska dla początkujacych zawodników. 
Osiągnięcie takich parametrów deski, umożliwia zastosowanie cienkiej 
warstwy celulozy, umieszczonej pod zewnętrznym fornirem. Zwiększa to 
powierzchnię czynną  deski sweetspot do maksimum, redukuje tempo, 
co pozwala na kontrolowane i poprawne technicznie wyprowadzenie ude-
rzeń (zmniejszona rączka ). Deska dobrej jakości w niskiej cenie! 
Waga ok. 75 g. 
10220301 MAły PROSTy
10220302 MAły WKLęSły
10220303 MAły ANATOM.                                                € 29,95     99,00 zł

Okładzina andro® NIGHTMARE, jest stworzona specjalnie dla zawodni-
ków młodych, z dużym potencjałem i jeszcze większymi celami do speł-
nienia. Bardzo przyczepna powierzchnia zewnętrzna, spełnia wszelkie 
wymogi w zakresie nauczania techniki. Bardzo elastyczny, średnio twardy 
podkład, pozwala młodym zawodnikom na utrzymanie kontroli nad 
piłką  i atakami rywali. Okładzina ta  łączy w sobie wszystkie właciwości, 
potrzebne umotywowanym młodym zawodnikom, w nauce najtrudniej-
szych technik uderzeń. Grając okładziną  andro® Nightmare sprawicie, że 
Wasi przeciwnicy otrzymają  lekcje strachu.

Allrounder 
Grubość podkładu: 1,8 / 2,1

112209 kolory: czerwony / czarny                                         € 19,95     69,00 zł

Deska andro® NIGHTMARE, stanowi ofensywną  wersję, przeznaczoną  
zarówno dla utalentowanych młodych zawodników, jak i dla tych 
bardziej zaawansowanych. Twardy, zewnętrzny fornir   Koto  
(preferowany również przez Wielkie gwiazdy tego sportu ) zapewnia 
zwiększenie tempa gry, przy zachowaniu kontroli i czucia piłki. 
Wyczuwalna, powiększona powierzchnia czynna deski, redukuje ilość 
popełnionych błędów, przyczyniając się do zwiększenia pewności gry, 
w najtrudniejszych sytuacjach (zmniejszona rączka ).  Waga ok. 75 g.

10220401 MAły PROSTy
10220402 MAły WKLęSły
10220403 MAły ANATOM .                                              € 29,95     99,00 zł

   KOSZMAR DLA 
     TWEGO PRZECIWNIKA

NIGHTMARE OFF

NIGHTMARE ALL+

NIGHTMARE
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ITTF APPROVED

KLEJE / PŁYNY
TURBO FIX - KLEJ 
Bez szkodliwych rozpuszczalników, rozpuszczalny w wodzie, dodaje przy-
spieszenia w grze. 
142233   50ml    10 gąbek + uchwyt                               € 9,95   35,00 zł 
142231   90ml    15 gąbek + uchwyt                              € 13,50      49,00 zł 
142234   250ml  25 gąbek + uchwyt                              € 21,95     75,00 zł

WAŁEK DO OKŁADZIN 
142260   szerokość 15cm                                                   € 6,95   25,00 zł

GĄBKA DO CZYSZCZENIA OKŁADZIN 
132220 Orginalna ircha                                                   € 2,50                   8,50 zł

PŁYN DO CZYSZCZENIA STOŁÓW 
142252 250 ml                                                                    € 5,95    20,00 zł

TAŚMA BRZEGOWA RASANT   12mm 
142215    50m                                                                      € 15,95     55,00 zł 
142216    5m                                                                           € 4,95    17,00 zł 
142217 na 1 rakietkę                                                          € 1,50                  5,00 zł 
  
TAŚMA BRZEGOWA andro® - 12mm 
142203   50m                                                                       € 14,95    50,00 zł 
142204   5m                                                                           € 4,95       17,00 zł 
142205 na 1 rakietkę                                                           € 1,50    5,00 zł 

TAŚMA BRZEGOWA andro® - 10mm 
142206   50m                                                                       € 14,95        50,00 zł 
142207    5m                                                                            € 4,95     17,00 zł 
142208 na 1 rakietkę                                                           € 1,50    5,00 zł  

FOLIA OCHRONNA DO OKŁADZIN 
132255    1 szt.                                                                        € 1,95     5,00 zł 

FREE STICKER   FOLIA DWUSTRONNA 
Folia dwustronnie klejąca (do czopów) 
142244   1szt.                                                                              € 1,75       6,00 zł 

FREE GLUE   KLEJ 
Innowacyjny klej, oparty na wodzie bez zawartości szkodliwych cząstek, 
(zgodnie z ITTF). Wygodne użycie za pomocą aplikatora w postaci gąbki 
(wersja 25g) lub za pomocą  praktycznego dozownika (wersja 500g). Tech-
nologia TENSOR BOND.  
142240    25g    Dozownik z gąbką                                         € 7,50       25,00 zł 
142241    500g  Dozownik z pompką                                 € 29,95    100,00 zł 

FREE SEAL   LAKIER DO DESEK 
Lakier do desek, wolny od szkodliwych cząsteczek   zgodnie z ITTF. Wygod-
ne użycie za pomocą  dozownika wykonanego z gąbki. Zapewnia idealne 
przygotowanie deski do klejenia okła- dziny, przy użyciu kleju do okładzin 
lub folii FREE STICKER. Technologia TENSOR BOND. 
142242    25g                                                                               € 7,95     27,00 zł 
142243    100g                                                                          € 24,95     85,00 zł 

FREE CLEAN   PŁYN DO CZYSZCZENIA OKŁADZIN 
Idealnie kompatybilny z innymi produktami andro® FREE. Technologia 
TENSOR BOND. 
142247    100ml COMBI CLEANER                                       € 4,20          15,00 zł 
142248   250ml SPRAy                                                           € 6,50     23,00 zł 
142250   1000ml do napełniania                                         € 11,95     41,00 zł

APPROVED

9 SZT. TUBA PX BALL

9 SZT. TUBA SPEEDBALL

    3 SZT.
SPEEDBALL

   100 SZT.
SPEEDBALL

PIŁECZKI
SPEED BALL 
Oficjalna piłka wielu zawodów państwowych i międzynarodowych 
162240    3szt. - Pudełko                                                     € 4,50       15,00 zł  
162241    9szt. - Tuba                                                         € 14,95       50,00 zł 
162242   100szt. - Paczka                                               € 124,95    350,00 zł 

PX - BALL   Piłki treningowe najlepszej jakości, 40 mm
162290   9szt. - Tuba                                                          € 7,50        25,00 zł 
162291   100szt. - Paczka                                                € 31,95      100,00 zł 

WAŁEK

GĄBKA

TAŚMA BRZEGOWA RASANT

TABLE CLEANER

TURBO FIX

FREE CLEANFREE GLUE FREE SEAL

TAŚMA BRZEGOWA

2928
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CHARTRES ASTT

HISTORIA SUKCESU
andro®

Od 24 lat z rzędu Borussia Düsseldorf wspólnie z 
andro organizuje 30.08 - 01.09.2013 andro® Kids 
Open. Od wielu lat, ten zainicjowany w 1988 roku 
wybitny puchar młodzieży, jest integralną częścią 
światowej sceny turniejowej. Kluczowe dane 
tej tradycyjnej imprezy, która co roku przyciąga 
uczestników z całego świata: w andro® KiDs Open 
2012 uczestniczyło 1363 młodych gwiazd. Zafa-
scynowane Tenisem stołowym dzieci, podróżują 
często długie dystanse, aby na 80 stołach andro® 
w 24 kategoriach, konkurować z rówieśnikami. 
W ten sposób andro® i Borussia Düsseldorf znacz-
nie wspierają rozwój młodych talentów na drodze 
do kariery. Równiez gwazda andro® Christian süβ, 
osiągnął swoje pierwsze sukcesy na andro® KiDs 
Open. niewatpliwie andro® KiDs Open to najwięk-
szy  turniej dla dzieci w europie.  
Więcej informacji i formularze na
www.kids-open.borussia-duesseldorf.com
kids-open@borussia-duesseldorf.com

www.chartres-astt.fr

Kolejnym sukcesem współpracy pomiędzy 
andro® a Borussia Düsseldorf jest szkoła 
andro® TT, funkcjonująca od wielu lat. 
Trenuj obok profesjonalistów. 
www.tt-schule.borussia-duesseldorf.com

Drużyna Chartres AsTT  jest jedną z drużyn we 
Francuskim Tenisie stołowym, która odnosi w 
ostatnich latach największe sukcesy. po krót-
kim czasie od wejścia do elitarnej Francuskiej 
pRO A ligi, rozpoczęła się droga na szczyty. 
sukces przyszedł z andro® gwiazdą Damien 
eloi, który dołączył do Chartres w 2009 roku. 
po krótkim czasie orientacji pod kierownic-
twem Loic Brehu, klub szybko osiągnął sukces 
wygrywając eTTU Cupw 2011r oraz Mistrzostwa 
Francji 2011/2012. W ciągu dwóch lat, zespół 
ugruntował swoją pozycję wśród najlepszych 
zespołów europejskich w tenisie stołowym. 
po dotarciu do półfinałów w 2012 roku i w 
finałach 2013 w europejskiej Lidze Mistrzów, 
zespół Chartres jeszcze bardziej umocnił swoją 
pozycję. W drodze do sukcesów, francuski top 
zespół stawia na sprzęt firmy andro®.   
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ZAWODNICY andro®

DRUŻYNY andro®

WU JIADUO Germany
europe Top 12 Winner 2012, 
european Champion 2009 singles

CHRISTIAN SÜSS Germany
Winner Czech Open 2012
european Champion Mens Double 2010

DAMIEN ELOI France
Runner-up French Championships 2012

TORBEN WOSIK Germany
German Champion 2008, singles

DARIA CHERNOvA Russia
Cadet Girl‘s no.1 Russia

IvAN SULfARO Australia
Australian Under 15‘s Junior Champion 2012

KILIAN ORT Germany
Winner German Top 16 Boys 2012

THERESA KRAfT Germany
Winner German Top 16 Girls 2012,  
Runner-up German Championships  
Women‘s Doubles 2012

NADINE BOLLMEIER Germany
Bronze Medal German Championship
2012 singles

TOMAS KONECNY Czech Republic
World Ranking 140 (Feb 2013)

REPREZENTACJA POLSKI  
MĘŻCZYZN                                                                      
Official equipment supplier

CHARTRES ASTT
eTTU Cup Winner 2011 
French Champion 2011/2012

BORUSSIA DORTMUND
2nd League Men Germany

TTC RAPID LUZERN
1st League Men switzerland

KRALUv DvUR
1st League Men Czech Republic

REPREZENTACJA POLSKI KOBIET
 Official equipment supplier

Sv BöBLINgEN
1st League Women Germany

TUS BAD DRIBURg
2nd League Women Germany

MSK BRECLAv
1st League Women Czech Republic

ŚWIATOWY SPONSORINg

Kolejnym sukcesem współpracy pomiędzy 
andro® a Borussia Düsseldorf jest szkoła 
andro® TT, funkcjonująca od wielu lat. 
Trenuj obok profesjonalistów. 
www.tt-schule.borussia-duesseldorf.com
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FUNKCJA, WYKONANIE, STYL
drESS-COdE

Nowa mikrofibra andro® myśli na przyszłość. Innowacyjna konstrukcja 
wielokanałowo wchłania i przepuszcza wilgoć szybciej i jeszcze bardziej 
efektywnie. Gładkie pory natychmiast reagują  na wilgoć i odprowadzają 
ją na zewnątrz przez splot usieciowionych kanałów. 

Nowe wykończenie Quick dry Finish z funkcjonalnych włókien 
zwiększających efekt kapilarny. Pot przy wysiłku fizycznym jest 
transportowany znacznie szybciej z powierzchni skóry, do zewnętrznej 
powierzchni tekstylnej, w którym odparowuje. Włókno nie chłonie 
wilgoci, a tym samym uzyskujemy pełną  oddychalność.
Wynikiem jest przyjemnie suchy komfort.

Maksymalną  swobodę ruchów oraz najwyższy komfort noszenia 
najlepiej charakteryzuje indoorDRY STrETCH. Specjalny skład 
włókien zapewnia najwyższą  elastyczność i odporność na rozrywanie.  
Elastan zapewnia komfort lekkości oraz długotrwałe zachowanie 
kształtu.

IndoorDRY jest to funkcjonalna tkanina wykonana z najwyższej jakości 
włókien poliestrowych opracowanych na potrzeby sportów halowych. 
Bardzo oddychająca struktura włókien poliestrowych w tym samym 
czasie odprowadza o 50% więcej wilgoci z dala od skóry niż bawełna. 
Oznacza to, szybsze parowanie potu. Podtrzymuje wydajność gracza.
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Nie tylko funkcjonalność ma znaczenie, 
ale również standard zgodności środowiskowej. 
dlatego andro® przechodzi wyłącznie na tkaniny 
eudermic, badanych na zawartość substancji 
szkodliwych.

GWARANTOWANA DOSTĘPNOŚĆ DO 07_2015

Wiemy, że gracze zmieniają drużyny, a zespoły pozyskują  
nowych członków. W celu przedstawienia jednolitego i 
spójnego z nowymi kolekcjami, wyglądu klubu w 
teraźniejszości oraz kolejnych latach, firma andro®
gwarantuje dostępność swoich kolekcji w nadchodzących 
latach   umieszczając informacje o tym już teraz. Informacje
dotyczące szczegółów dostępności, można uzyskać u 
specjalistycznego dystrybutora produktów andro®.

IndoorDRY STrETCH mikrofibra High Tech. 
Koszulka polo z doskonałą oddychalnością dzięki wykończeniu 

Quick dry.

Quick-drying  funkcjonalne tkaniny z systemem 
COOLMAx®. Stylowe płaskie szwy, duże boczne panele 
z siatki regulują  odprowadzanie wilgoci.
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RIPOLL
Funkcjonalny, sportowy, elegancki. delikatna, lekka mikrofibra 
z systemem Quick dry Finish. dosknałe dopasowanie dzięki 
wzmocnionemu kołnierzykowi oraz bezproblemowy nadruk.
100% poliester indoorDRY Intelligent.

RIPOLL rozmiary xxS - 4x                   € 44,95   150,00zł
302331 czerwony_granatowy_biały
302330 czarny_żółty_zielony
302332 lazurowy_zielony_biały

RIPOLL WOMEN rozmiary 34 - 46    € 44,95     150,00zł
302334 czarny_żółty_zielony 

Gwarantowana dostępność 07_2015

rIPOLL
302332

CALErA
312202

  37

WZMOCNIONY KOŁNIErZ
QUICK drY FINISH

Wszystkie produkty na obu stronach są sprawdzone na zawartość substancji szkodliwych. 
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rIPOLL
302331

rIPOLL
302330

rIPOLL
302334

CALErA
312202

  37

CALErA
312201
  37
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LASCA
Nie ma powodu, aby się spocić. Funkcjonalne włókna IndoorDRY  
oraz system COOLMAx® w połączeniu z dużymi wstawkami z siatki 
pod pachami powoduje usunięcie wilgoci.
Płaskie szwy i subtelne  elementy nadruku.
100% poliester indoorDRY

LASCA rOZMIArY xxS - 4xL
302336 czarny_czerwony_biały
302338 czarny_żółty_biały
302337 lazurowy_zielony_biały    € 46,95     159,00 ZŁ 

LASCA WOMEN rOZMIArY 34 - 46
302340 czarny_czerwony_biały
302342 czarny_żółty_biały
302341 lazurowy_zielony_biały    € 46,95     159,00 ZŁ 

GWArANTOWANA dOSTęPNOŚć 07_2015

LASCA
302341

LASCA
302337

EVOrA
312240

 39

          dUŻE  PANELE  rEGULUJĄCE  TEMPErATUrę  CIAŁA
MOdNE  PŁASKIE  SZWY
  SZYBKO  SCHNĄCE  WŁÓKNA  Z  SYSTEMEM  COOLMAx®

SEKKA
322203

 39

Wszystkie produkty na obu stronach są  sprawdzone na zawartość substancji szkodliwych.



37

CALERA SHORT

YATE SKIRT

Super lekki, elastyczny i funkcjonalny 
materiał.
92% poliester, 8% elastan

CALERA rozmiary 3xS   4xL
312201 czarny_biały
312202 granatowy_biały     € 28,95     99,00 zł 

Spódnica z dwoma kieszeniami oraz 
zintegrowanymi majtkami. Zawiera 
odpinaną wstążkę w kolorze 
czarnym i białym.
90% poliester mikrofibra 10% elastan

YATE rozmiary 34   46
322212 czarny_biały       €  34,95     119,00 zł 

LASCA
302338

LASCA
302342

LASCA
302340

LASCA
302336

YATE
322212

CALErA
312201

YATE
322212
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NAVAS
doskonała oddychalność dzięki nadzwyczaj szybko schnącej 
mikrofibry indoorDRY. Idealne do klubów i wyposażenia 
zespołów, gdyż wszystkie warianty kolorystyczne dostępne 
są  w wersjach męskich i damskich. duża przestrzeń dla 
nadruków zespołu. Panele boczne z siatki zapewniają
większą  swobodę ruchów i wentylację.

NAVAS rozmiary xxS - 4xL
302344 czarny_niebieski_biały
302346 czerwony_czarny_biały
302345 niebieski_granatowy_żó           €39,95     139,00 zł 

NAVAS WOMEN rozmiary 34 - 46
302347 czarny_niebieski_biały
302349 czerwony_czarny_biały
302348 niebieski_granatowy_żółty    €39,95     139,00 zł 

Gwarantowana dostępność 07_2015

NAVAS
302347

CALErA
312201

 37

NAVAS
302344

     DELIKATNE, SZYBKO SCHNĄCE WŁÓKNA
 PANELE BOCZNE WSPOMAGAJĄCE WENTYLACJE CIAŁA
     IDEALNE DLA DRUŻYN, DUŻA PRZESTRZEŃ NA NADRUKI

Wszystkie produkty na obu stronach są  sprawdzone na zawartość substancji szkodliwych.
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EVORA SHORT

SEKKA SKIRT

Elastyczna tkanina, funkcjonalne
siateczkowe panele boczne. 
Sznureczek do regulacji szerokości.
88% poliester, 12% elastan

EVORA rozmiary 3xS   4xL
312240 lazurowy_zielony
312241 czarny_żółty
312242 granatowy_niebieski
312243 czarny_biały             € 32,95     119,00 zł 

Gwarantowana dostępność 07_2015

Sportowy, kobiecy oraz elegancki 
wzór. Forma płatków kwiatu.
90% poliester, 10% elastan

SEKKA rozmiary 34-46
322202 czarny_czerwony
322203 granatowy_biały    € 32,95     119,00 zł 

SEKKA
322203

NAVAS
302348

NAVAS
302346

EVOrA
312243

NAVAS
302349

SEKKA
322202

NAVAS
302345

EVOrA
312242
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MISAR
Technologia indoorDRY STrECH stworzona dla optymalnej 
swobody ruchu oraz najlepsza oddychalność dzięki 
Quick dry Finish. Można nosić idealnie dopasowane dzięki 
wysokiej elastyczności. Obustronny, bez szwowy nadruk. 
Zamek oraz trendy kołnierzyk z opcją stójki jest dopełnieniem 
modnego stylu.
92% poliester, 8% elastan indoorDRY STrETCH

MISAR rozmiary xxS   4xL
302328 niebieski_czarny
302329 żółty_czarny          €48,95     169,00 zł 

Gwarantowana dostępność 07_2015

MISAr
302328

MISAr
302329

      WArIACJA  KOŁNIErZYKA:  W  STÓJCE  LUB  KLASYCZNIE
ELASTYCZNE  WŁÓKNA  Z  QUICK  drY  FINISH

TETAN SHORT
Super lekki funkcjonalny materiał. 
Klasyczne spodenki wykonane z 
mikrofibry. Miękki w dotyku materiał  
oraz dobry krój gwarantują  komfort 
noszenia. dwie kieszenie oraz 
sznureczek do regulacji szerokości.
100% poliester, mikrofibra 

TETAN rozmiary 3xS - 4xL
312238 czarny   € 25,95  89,00 zł 

 Wszystkie produkty na obu stronach są  sprawdzone na zawartość substancji szkodliwych.
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Wysokiej jakości bawełniane polo z akcentami koloru 
na kołnierzyku i rękawkach. Można ją nosić idealnie 
dopasowaną  dzięki elastanowi. Wysoki komfort noszenia 
dzięki miękkim 180g tkaniny bawełnianej - aktywna bawełna. 
Bądź klasyczny i modny.

TIRSO rozmiary xxS - 4xL
302351 czarny
302350 niebieski            € 32,95     119,00 zł 

Gwarantowana dostępność 07_2015

TIrSO
302351

TIrSO
302350

TIRSO

SZLACHETNE  KLASYCZNE
     POCZUCIE  KOMFOrTU  
          MIEKKOŚCI  I  WYGOdY

LETO SHORT
Anatomiczny krój, z wydłużonymi 
nogawkami.
100% poliester, mikrofibra

LETO rozmiary 3xS - 4xL
312206 czarny_biały   € 27,95   99,00 zł 

CALErA
312202

 37
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PECOS
T-shirt w modne paski z porzodu i z tyłu. Przepuszczalny 
funkcjonalny materiał .
100% poliester, mikirofibra 

PECOS 
rozmiary 3xS - S                                                          € 19,95      69,00 zł 
rozmiary M - 3xL                                                         € 21,95      79,00 zł 
302354 żółty_czarny
302352 granatowy_niebieski
302353 czarny_czerwony 

Gwarantowana dostępność 07_2015

PECOS
302353

PECOS
302354

CASIrI
322213

EVOrA
312241

 39

EVOrA
312242

 39

CASIRI WOMEN SHORT
Kobiece spodenki, elastyczny funkcjonalny materiał, ze 
wstawkami z siatki.
88% poliester mikrofibra, 12% elastan

CASIRI WOMEN rozmiary 34 - 46
322213 czarny                                                               € 29,95       99,00 zł 

PECOS
302352

Wszystkie produkty na obu stronach są  sprawdzone na zawartość substancji szkodliwych.
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RASANT T-SHIRT
Modny T-shirt w aktualnej kolorystyce do treningu 
oraz no co dzień.
100% bawełna, najlepsza jakość w super cenie!

RASANT rozmiary 2xS - 2xL
302327 zielony_biały                                       € 9,95        35,00 zł 

APONI rozmiary 3xS - 3xL
100% poliester mikrofibra
302355 lazurowy_zielony
302322 czarny_biały
302323 granatowy_niebieski               € 12,95      69,00 zŁ 

SEKKA
322203

 39

CALErA
312201

 37

APONI
302355

APONI
302322

APONI
302323

APONI

rASANT
302327
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SALTORO ORONTES
Prosty krój ze sznurkiem do regulacji szerokości. Zamek przy 
nogawkach zapewnia komfort zakładania i zdejmowania spodni.
100% poliester mikrofibra 

SALTORO
342305 bluza      czarny_żółty_biały  2xS - xS - 170,00 zł  / S - 4xL - 199,00 zł 
342306 spodnie czarny_żółty_biały  2xS - xS - 112,00 zł  / S - 4xL - 129,00 zł
342307 bluza      granatowy_biały     2xS - xS - 170,00 zł  / S - 4xL - 199,00 zł 
342308 spodnie granatowy_biały     2xS - xS - 112,00 zł  / S - 4xL - 129,00 zł

Gwarantowana dostępność 07_2015

Funkcjonalny oddychający dres z mikrofibry z rozpinaną  bluzą  
oraz końcami spodni.
100% poliester mikrofibra

ORONTES
342300 bluza       czarny_biały                   xxS - 4xL
342301 bluza       czarny_turkusowy         xxS - 4xL
342302 bluza       czarny_czerwony           xxS - 4xL      € 54,95  199,00 zł   
342303 spodnie  czarny_biały                    xxS - 4xL      € 34,95   119,00 zł   

SALTOrO
342305

SALTOrO
342306

SALTOrO
342307

SALTOrO
342308

Wszystkie produkty na obu stronach są  sprawdzone na zawartość substancji szkodliwych.
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3/4 PANT
342311

FLEECE
342312

VIENTO
342264

FLEECE
342313

OrONTES
342301

• Idealna dla sportu i rekreacji
• Wbudowane elastyczne mankiety z zaczepami i rzepy na mankietach dla ustawienia szerokości
• doczepiany kaptur z regulacją  wielkości
• Odblaskowe elementy na noc i złą  pogodę
• Przepuszczalność 5000gr/m2/24h
• Kolumna wody 5000mm
• Podszewka z siatki dla dobrej wentylacji
• 2 kieszenie na klatce / 2 boczne kieszenie + 1 ukryta wewnątrz
• Zintegrowana kieszeń dla telefonu i mp3 z luką  na słuchawki
92% poliester, 8% elastan, podszewka i wyściółka 100% poliester

VIENTO rozmiary xS - 3xL
342264 czarny_szary_żółty                                       €  139,95   440,00 zł 

VIENTO OUTDOOR JACKET

3/4 TRAININGSPANT
Funkcjonalny elastyczny materiał , od wewnątrz wykończone 
siateczką , ściągacze na końcach nogawek oraz w pasie do 
regulacji szerokości.
88% poliester mikrofibra, 12% elastan

3/4  TRAININGSPANT rozmiary xxS - 3xL
342311 czarny                                      €  44,95   149,00 zł       

FLEECE
342312

3/4 PANT
342311

VIENTO
342264

OrONTES
342300

OrONTES
342302

TRAININGSFLEECE
długi zamek zapewnia komfort zakładania i zdejmowania 
polaru. dwie zewnętrzne kieszenie. Alternatywa dla bluzy 
z dresu. Miękki w dotyku polar.
100% poliester

TREININGSFLEECE
rozmiary 2xS - xS                           €  29,95    99,00 zł       
rozmiary S - 3xL                              €  34,95   119,00 zł       
342313 niebieski_czarny
342312 czarny_niebieski

OrONTES
342303
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rIPOLL 302330

TETAN 312238 3/4 PANT 342311

SEKKA 322203

CASIrI W 322213

MISAr 302329 rIPOLL W 302334 SALTOrO 342305

WARIACJE KOLORÓW

Kolekcja andro® TT oferuje szeroką  gamę różnych wariacji 
kolorystycznych i krojów, na wysokiej rangi zawody i na 
trening. Każda część garderoby jest zintegrowana  z określonym 
kolorem. dzięki temu każdy klub może wybierać swój 
asortyment odzieży według barw własnego klubu.

SA
LT

Or
O 

34
23

06

rIPOLL 302331 NAVAS 302346

NAVAS W 302347 NAVAS W 302348 APONI 302323

LASCA 302336 PECOS 302353 NAVAS W 302349 LASCA W 302340

SEKKA 322202YATE 322212EVOrA 312243 LETO 312206

YATE 322212

CALErA 312202

THE andro® COLOr SYSTEM
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rIPOLL 302332 LASCA W 302341 APONI 302355

EVOrA 312240 SEKKA 322203

CASIrI W 322213

SA
LT

Or
O 

34
23

08

NAVAS 302344

LASCA 302338 PECOS 302354 TIrSO 302351 APONI 302322 LASCA W 302342 VIENTO 342264

NAVAS 302345 MISAr 302328 PECOS 302352TIrSO 302350 SALTOrO 342307

EVOrA 312243

EVOrA 312241 TETAN 312238 YATE 322212

EVOrA 312242 CALErA 312201

CALErA 312202

LASCA 302337

FLEECE 342313

FLEECE 342312
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TALCA

MAIPO

402287402289

402291

402290

402292

402286

402288

TORBY MAIPO

TALCA

TORBA MAIPO
Najwyższa jakość oraz funkcjonalne detale jak na przykład wentylowana komo-
ra, podwójny zamek, komora na mokre rzeczy oraz dodatkowe wewnętrzne 
kieszenie.
402286  M, 54 x 26 x 28 cM, czarny_żółty                      € 49,95     169,00 zł
402287  L,  68 x 32 x 34 cm, czarny_żółty                       € 64,95     220,00 zł

PLECAK MAIPO
Dwie główne komory z podwójnym zamkiem, komora na 
laptopa, wyściełany panel tylny, dodatkowe kieszenie zapinane na zamek.
402288  50 x 36 x 16 cm, czarny_żółty                             € 39,95     136,00 zł

TORBNA NA KÓŁKACH MAIPO
Duża główna komora z podwójnym zamkiem, wewnętrzne kieszenie na zamek, 
kieszeń na frontowej części oraz uchwyty z dwóch stron.
402289  45 x 32 x 18 cm, czarny_żółty                             € 89,95     299,00 zł

TORBA TALCA
Duża komora główna, 2 przestrzenne komory boczne, 
oddzielna komora na mokre rzeczy, oraz wiele dodatkowych 
schowków i kieszonek na zamek.
402290 M, 54 x 26 x 28 cm, czarny_biały_czerwony          € 41,95      139,00 zł
402291 L,   58 x 27 x 30 cm, czarny_biały_czerwony          € 49,95      169,00 zł

PLECAK TALCA
Komora główna z dwustronnym zamkiem i zamykane kieszenie.
402292   50 x 36 x 16 cm, czany_biały_czerwony                 € 34,95      119,00 zł

TORBA TOALETOWA
Material: 600D Polyester
402234  czarny                                                                            € 19,95        69,00 zł

WOREK NA BUTY ( MOKRE RZECZY )
402233  44 x 30 cm, czarny_żółty                                           € 7,95          27,00 zł
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412282 412285412288

CURICO

LOMASI

412281 412284412287

412251

BASIC

RASANT

412257 412244 412240412252 412253 412249

412254

412214 412205 412206 412213 412215

ALU CASE ALPHA

402234

WETBAG

402233

412250

POKROW-
CE 

POKROWIEC RASANT

POKROWIEC ALU ALPHA

POKROWIEC BASIC

Pojedynczy. Rozmiar 28 x 16 x 5 cm
412254   zielony                                                        € 12,95      44,00 zł

412214   metaliczny_niebieski / 412205 srebrny  
412206   czarny / 412213 czerwony    
412215   wzór drewna                                                € 31,95      99,00 zł         

Rozmiar: 31 x 22 x 8 cm
412282   czarny_biały_czerwony
412285   granatowy_zielony
412288   niebieski_granatowy                               € 16,95      59,00 zł

Rozmiar: 31 x 22 x 2,5 cm
412281   czarny_biały_czerwony
412284   granatowy_zielony
412287   niebieski_granatowy                               € 12,95      44,00 zł

412257  turkus_biały / 412244 czerwony / 412240 czarny /
412249  antracyt_limonkowy / 412250 limonkowy_gratanowy  
412251   purpurowy_biały / 412252 granatowy_żółty /
412253   niebieski_srebrny                                      € 8,95      30,00 zł

LOMASI - PODWÓJNY

CURICO - POJEDYŃCZY

NEW!

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

TOILET BAG
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AKCESORIA
RĘCZNIKI 
RASANT z cyfrowym nadrukiem
Materiał: 100% bawełna 
632240   RASANT     50 x 100 cm, zielony_czarny_biały         € 15,95    55,00 zł

SPRING
Materiał: 100% bawełna / frota
632241    SPRING  50 x 100 cm, szary_biały_żółty          € 15,95    55,00 zł

TOURNAMENT – Optymalny rozmiar for table tennis!
Materiał: 100% bawełna / frota
632242   TOURNAMENT   38 x 85 cm, czarny_żółty               € 10,95     9,00 zł

SKARPETKI  Rozmiar I (35-38), Rozmiar II (39-42), Rozmiar III (43-46)
COMP Skarpetki z funkcjonalnego materiału  Coolmax.
Materiał: 40% bawełna, 40% polyester, 18% polyamide,  
2% elastane
362209   COMP    Rozmiary I-III, czarny_antracyt_żółty        € 6,95     24,00 zł
362206   COMP    Rozmiary I-III, biały_szary                            € 6,95     24,00 zł

UNI Skarpetki
Materiał: 80% bawełna, 18% polyamide, 2% elastane
362210   UNI    Rozmary  I-III, biały                                             € 4,95     16,00 zł

OKA Skarpetki
Materiał: 98% polyamide, 2% elastane
362207   OKA     Rozmiary I-III, biały_niebieski_granatowy   € 5,95     20,00 zł
362208   OKA     Rozmiary I-III, biały_czerwony_czarny         € 5,95     20,00 zł

MINI RAKIETKA
152220                                                                   € 5,95     20,00 zł

MIDI RAKIETKA 
152230                                                                   € 8,95     30,00 zł

MINIATUROwA RAKIETKA 
152228                                                                                            € 3,95     13,00 zł

OPASKA NA RĘKĘ
Materiał: 80% bawełna, 20% elastane
562235 czarny_srebrny                                                  € 4,00     14,00 zł 
562236 czarny_zielony                                                   € 4,00     14,00 zł 
562237 czarny_żółty                                                      € 4,00     14,00 zł
  

BIDON 
152200   750 ml, czarny_żółty                                       € 5,00     17,00 zł
  
BRELOCZEK DO KLUCZY 
Rakietka TT wykonana z elastomeru PVC w technologii 3D
152215                                                    € 3,00     10,00 zł

PASEK DO KLUCZY 
Stylizowany firmą andro, z materiału podobnego do filcu
152201  czarny_żółty                                                      € 3,95    14,00 zł      

BRELOCZEK DO KLUCZY
152215

OPASKI

PASEK DO KLUCZY
152201

BIDON                                                                       
152200                                                                                          

MINI RAKIETKA
152220

MINATUROwA
 RAKIETKA

152228

RĘCZNIK TOURNAMENT
632242

RĘCZNIK RASANT
632240

RĘCZNIK SPRINg
632241 SKARPETKI 

COMP

SKARPETKI 
OKA

NEw!

NEw!

NEw!NEw!

NEw!

SKARPETKI 
UNI

362206

362209

562235
562236

562237

362210

362207

362208
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OUTSIDEROLLER

SNAP

NIVEAU

COMPETITION

MAgNUM SC

FAIR PLAY STABILO

STOŁY / AKCESORIA
OD KORTU CENTRALNEgO PO SALE  :
Tekstylia nie są naszą jedyną siłą. andro® prowadzi 
również sprzedaż kompletnego wyposażenia dla 
klubów, takich jak stoły i siatki, numeratory oraz płotki. 
Po więcej informacji o naszym profesjonalnym 
wyposażeniu sal, klubów i zawodów 
zajrzyj na: www.andro.pl



facebook.com/andro.tabletennis

andro®, germany      
www.andro.de      
andro@andro.de

All prices are recommended retail prices. Price  
changes of existing products valid from 01.06.2013.  
Due to our policy of continual improvement, product  
specifications may change without further notice. 
Colors may vary due to printing. No liability is  
taken for errors and printing errors. 

Looking for further products? Check our website  
for our complete product range: www.andro.de

Concept and design: www.floez.de

AgA SPORT
UL.WIEjSKA 50b    
44-100 GLIWICE     
Tel: 32-331-69-78 www.agasport.eu
Fax: 32-401-14-24 agasport@agasport.eu


