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RASANT GRIP Video

RASANT POWERGRIP | Wyprodukowana w najwyższej technologii, używaj jej 
na precyzyjne zagrania bez strat mocy.

Optymalne wykonanie części górnej powoduje równe odbicie na całej po-
wierzchni oraz dobry bezpośredni kontakt piłeczki z okładziną. Czujesz natych-
miast jak część górna okładziny i podkład pochłania energię piłki by oddać ją ze 
zwielokrotnioną siłą.

Maksymalna katapulta bez straty kontroli

Okładzina opracowana w celu zapewnienia super mocy podczas uderzeń

 Polecana wymagającym zawodnikom, technicznie zaawansowanym, na 
poziomie średnim i wyższym, grających ofensywnie nowoczesnym top-spi-
nem

MAXIMUM ENERGY TRANSFER

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1 163,00 zł
112218  czerwony / czarny   € 47,95

RASANT GRIP | Tą okładzinę będziesz wykonywał uderzenia dokładnie tam 
gdzie chcesz, nawet gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji.

Okładzina Rasant Grip dzięki mikro porom podkładu oraz dużej przyczepności 
górnej powierzchni okładziny daje jeszcze więcej rotacji. Optymalne wykonanie 
części górnej powoduje równe odbicie na całej powierzchni oraz dobry bezpo-
średni kontakt piłeczki z okładziną. Kształtuje samodzielnie tor lotu piłeczki, 
aż po granicę fizycznej możliwości. Urzeka swoim średnio-twardym podkładem 
o dużych porach podkładem a szczególnie efektem katapulty!

 Polecana dla zawodników grających top-spinem, na każdym etapie za-
awansowania technicznego, ofensywnie przy stole.

 
PURE GRIP

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1 163,00 zł
112219  czerwony / czarny  € 47,95

SLOW FAST

SPEED LEVEL

 S
O

FT
   MED  HAR

D

DENSITY

SLOW FAST

SPEED LEVEL

 S
O

FT
   MED  HAR

D

DENSITY

NEW

NEW



RASANT TURBO | Odkryj możliwości jakie daje ultra rotacyjna i przyczepna gór-
na powierzchnia okładziny  RASANT TURBO. Pozwala na zagranie z mocnych top
-spinów przeciwnika, mocniejszych i bardziej niebezpiecznych kontr top-spinów. 
Umożliwia nadanie piłce ekstremalnych rotacji i szybkości!  Potęguje wzrost dyna-
miki uderzeń, ukrytej w unikalnym eksplodującym energią, zielonym podkładzie 
okładziny  RASANT TURBO. Wykorzystaj przewagę! Zainstaluj aktualizację – teraz! 

 Dla wyczynowych zawodników wykazujących się umiejętnościami  gry rotacyjnej 
i top-spinowymi uderzeniami!

RASANT POWERSPONGE | Wykaż aktywność i graj okładziną RASANT POWER-
SPONGE! Doświadcz fuzję długotrwałej przyjemności w grze okładziną z ogrom-
ną 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 maksy-
malnie 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  

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

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

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

RASANT | Przeżyj pełne czucie w grze dzięki zielonemu , porowatemu, innowa-
cyjnemu podkładowi okładziny RASANT. Zneutralizuj rotację Twego przeciw-
nika, dzięki nowej strukturze górnej powierzchni okładziny i wykorzystaj ją do 
nadania jeszcze większej rotacji top-spinowej.  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. 

RASANT TECH-TALK
Video

IDEAL ACCELERATION

COMPACT PLAYING FEEL

FANTASTIC GAME EXPERIENCE

Dzięki technologii RASANT, firma andro® ustanowiła nową definicję 
rotacji i szybkości lotu piłki. Poprzez intensywne poszukiwanie najlep-
szej technologii, otrzymano wyjątkową w budowie strukturę komórko-
wą podkładu o ogromnej dynamice odbicia piłki.

SERIA OKŁADZINY RASANT:
TECHNOLOGIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!
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ONE TOP-TECHNOLOGY, FIVE CHARACTERS

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

HEXER HD
• Doskonały transfer energii, dzięki innowacyjnej konstrukcji podkładu! 
• Powierzchnia górna  z naturalnego kauczuku - przedłużona żywotność!
• Większa przyczepność przy top-spinie, dzięki nowej konstrukcji górnej po-
wierzchni okładziny!
• Większa szybkość!
• Wzmocniona siły gry- dzięki zastosowaniu nowej technologii High Definition 
w mikrostrukturze okładziny, zapewnia większą rotację i precyzję gry! 

 Dla zawodników bazujących na rotacji, szybkości i precyzji uderzeń

Specyficzna budowa mikrostrukturalna górnej powierzchni okładziny, w celu uzyskania maksymalnej rotacji.

HEXER HD
HIGH DEFINITION PERFORMANCE
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302336 black_red_weiß
302336 black_red_weiß
302337 azurblau_grün_weiß   € 46,95

HEXER POWERSPONGE | Dzięki tej wersji okładziny HEXER, również gracze prefe-
rujący 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 nadzwy-
czajną kontrolę.

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

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

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1  132,00 zł
112267  czerwony/czarny € 38,95

HEXER DURO | Spraw, by Twoja gra była bardziej optymalna i zwiększ swoje szanse na 
zwycięstwo. HEXER Duro została zaprojektowana dla wszystkich graczy, którzy wyma-
gają od swoich okładzin rotacji oraz szybkości połączonej z dużą wytrzymałością. Okła-
dzina zapewnia szerokie spektrum uderzeń: przyczepna, górna powierzchnia, zapew-
nia długi kontakt z piłką, dzięki czemu zawodnik uzyskuje większe czucie zarówno w 
pasywnych jak i ofensywnych zagraniach. Nadzwyczajna długowieczność tej okładzi-
ny, powoduje rzadką potrzebę  jej wymiany a tym samym gwarantuje oszczędność. 

 Dla zawodników wszystkich klas, dla których ważne jest zachowanie przez okła-
dzinę jak najdłużej dobrych parametrów gry.

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1  149,00 zł
112260  czerwony/czarny € 43,95

HEXER | Zawodnicy szukający okładziny do mocno rotacyjnego top-spina, będą 
zadowoleni z nowej okładziny HEXER . Górną powierzchnię tworzy nowa mieszanka 
kauczuku, który zwiększa przyczepność i wydłuża czas kontaktu z piłką. Osiągnięto 
dzięki temu, wzmocnienie efektu katapulty i rotacji, przy tej samej energii włożonej 
w uderzenie (EFFICIENT PERFORMANCE). Nowa, progresywna geometria czopów, 
pośredniczy w przekazywaniu energii kinetycznej i rotacji piłki. Czwarta generacja 
okładzin z serii TENSOR, rozwinie Wasze możliwości w grze nastawionej na rotację.

 Dla zawodników ofensywnych, zorientowanych na grę rotacyjną, top-spinową.

HEXER POWERSPONGE
SOUND PERFORMANCE

HEXER
EFFICIENT PERFORMANCE

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

HEXER+ | Szukasz okładziny, która pomimo dużej szybkości, zapewni doskonałe czucie 
w grze, której tempo zagrań nie pozwoli Twojemu przeciwnikowi na chwilę odpoczyn-
ku? Jeżeli tak, to weź okładzinę HEXER PLUS. Część górna okładziny wykonana jest z 
bardziej sprężystego materiału a także z nową konstrukcją czopów – pozwala okładzi-
nie na dużo mocniejszą katapultę podczas uderzeń i bardziej płaski tor lotu piłeczki. 
Zawodnik generuje większą szybkość przy mniejszym nakładzie siły. Podkład użyty w 
okładzinie HEXER PLUS to już czwarta generacja w okładzinach tensorowych, umoż-
liwia wyzwolenie potrzebnej dynamiki i pozwala na uderzenia z każdego dystansu. 

 Okładzinę polecamy zawodnikom grającym ofensywnie, rotacyjnie.

HEXER+
PACE PERFORMANCE

HEXER DURO
LONG-LASTING PERFORMANCE
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DUAL POWER

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

HEXER PIPS FORCE | Oznacza dodatkową energią i siłę gry, która przy uroz-
maiconym spektrum Twoich zagrań, zapędzi przeciwnika w kozi róg.  Średnio 
twardy podkład wykonany najnowszą technologią dba o parametry mobilno-
ści podczas gry i daje wysokie poczucie kontroli.  Opatentowana technologia 
0°/90° pozwala z jednej okładziny zrobić dwie, dzięki różnicy w rozmieszcze-
niu czopów. W zależności od sposobu naklejenia, możemy zwiększyć tempo 
gry(0°) lub zwiększyć kontrolę uderzeń(90°). 

 Dla zawodników bazujących na urozmaiconych, ofensywnych zagraniach!

HEXER PIPS FORCE

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

HEXER PIPS + | Nowa okładzina z czopami na zewnątrz wzbogacona o 
technologię 0/90. Okładzina ta jak każda z serii HEXER, ma zmagazyno-
waną rezerwę energii, ale wyróżnia się ona doskonałą kontrolą. Dzięki niej 
ilość błędów w grze zmniejszy się znacznie także przy uderzeniach kończą-
cych. Okładzina ta zaskoczy Was swoją precyzją. Przy naklejaniu tej okła-
dziny sami rozstrzygacie czy chcecie by była ona bardziej agresywna(0°), 
czy miała większą kontrolę(90°).

HEXER PIPS+

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1 149,00 zł 
112272  czerwony / czarny € 43,95

HEXER PIPS | Absolutny przebój wśród okładzin czopowanych. W produkcji 
tej okładziny z krótkimi czopami na zewnątrz,  została zastosowana abso-
lutnie 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 zależ-
ności 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 zastosowa-
niu wyłącznie naturalnego kauczuku. 

HEXER PIPS
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DUAL POWER

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

 Dla klasycznych graczy ofensywnych!

SHIFTER

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

SHIFTER POWERSPONGE | Okładzina andro® SHIFTER POWERSPONGE jest ide-
alnym wyborem dla zawodników lubiących dużą kontrolę w grze, którą zapew-
ni miękki i elastyczny podkład. Okładzina ta ma mocno rozszerzony przedział 
tolerancji popełnianych błędów, co jest szczególnie ważne dla młodych adep-
tów tenisa stołowego. 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. Dodatkowo istnieje również możliwość wy-
boru pomiędzy dwoma różnymi geometriami rozmieszczenia czopów (0° lub 90°).  

 Maksymalna kontrola!

SHIFTER POWERSPONGE

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

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

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

ROXON 330 | 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 pod-
kładem, który ustalił nowe granice pod względem dynamiki wśród okładzin 
miękkich. Zawodnik otrzymał nieprzeciętny, natychmiast odczuwalny efekt 
– niespodziewana precyzja w każdym uderzeniu! Wysoki tor lotu piłki i wspa-
niały dźwięk w połączeniu ze szczególną kontrolą czynią 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!

ROXON 450 | 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 ma-
łej redukcji szybkości i rotacji. Także trwałość tej okładziny pozwoli Wam na 
kilka tygodni treningu. 

 To okładzina dla każdego zawodnika z aspiracjami

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

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

ROXON 500 PRO | Zawodowcy są naszymi najbardziej wymagającymi klien-
tami. Tej prawdy nikt i nic nie może podważyć. Oni stawiają największe wy-
magania. Właśnie z myślą o zaspokojeniu tych wymagań firma andro® wpro-
wadza 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
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Grubość: 1,8 / 2,0 / max 136,00 zł 
112239  czerwony / czarny € 39,95

Grubość: 1,6 / 1,8 / 2,0 / max 136,00 zł 
112238 czerwony / czarny € 39,95

PLASMA 380 | Okładzina PLASMA 380 zachwyci wielu zawodników, którzy szukają 
okładziny ofensywnej, ale z podkładem bardzo miękkim i bardzo elastyczną. Okła-
dzinę PLASMA 380 dzięki wspaniałej kontroli szczególnie polecić można młodym 
zawodnikom, którzy potrzebują okładziny ratującej ich z opresji, a którą będą mogli 
„ograć” po kilku treningach.

 Dla zawodników średniozaawansowanych!

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1  126,00 zł 
112262  czerwony / czarny € 36,95

REVO FIRE | MMaksimum kontroli i siły rotacji. Okładzina sprawia, że potężne para-
metry 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 okła-
dzina dla Ciebie.

 Idealne proporcje między ceną i jakością!

PLASMA 470 | 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 kon-
trolą. Ta okładzina zadziwia swoją mocą przy szybkich uderzeniach top-spinowych.

 Dla zawodowców!

Grubość: 1,8 / 2,0 / max  136,00 zł 
112240  czerwony / czarny € 39,95

PLASMA 430 | Okładzinę PLASMĘ 430 można spokojnie polecić każdemu. W porów-
naniu do 470 podkład jest o 5 stopni miększy. W połączeniu z częścią górną okładzi-
ny,  każda piłka przy top-spinie będzie natychmiast niezwykle przyspieszana. EFEKT 
TRAMPOLINY jest natychmiast odczuwalny w ręce– także przy wolniejszych uderze-
niach. Okładzina PLASMA 430 jest przeznaczona w zależności od grubości podkładu 
dla super zawodników jak i tych z mniejszym wyszkoleniem technicznym.
  Dla zawodników trenujących regularnie!

PLASMA 470

PLASMA 430

PLASMA 380
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IMPULS POWERSPONGE
IMPULS POWERSPONGE | Jeśli poszukujesz okładziny, która łączy harmonij-
nie takie parametry jak: szybkość, rotację i wysoką kontrolę - wybierz Impuls 
Powersponge. Przy mniejszej ilości treningów będziesz mógł kontrolować 
przebieg wydarzeń przy stole. Ta okładzina charakteryzuje się dużą rotacją 
górnej części okładziny, podkład wykonany przy użyciu technologii TENSOR 
charakteryzuje się dużą ilością bąbelków powietrza, dzięki którym podczas 
uderzenia, wyzwalana jest duża energia, nawet podczas pasywnych zagrań. 

 Polecana zawodnikom nie mogącym trenować codziennie. 

Grubość: 1,8 / 2,0 / 2,2 139,00 zł
112214  czerwony / czarny € 40,95

IMPULS SPEED
IMPULS SPEED | Jest to 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 zawodnikom typu „allround” grającym wszystkie ude-
rzenia. 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: 1,8 / 2,0 / 2,2 133,00 zł
112246  czerwony / czarny € 38,95

IMPULS

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

IMPULS | 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. Za-
lecana 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 średniozaawansowanych graczy!
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Grubość: 1,6 / 1,8 / 2,0 / max.  92,00 zł 
112223  czerwony / czarny  € 26,95

ROCKET MEDIUM | To okładzina ze starą nazwą ale już z inną technologią, 
szczególnie dużo pracy włożono w jej górną część. Dzięki swojemu śred-
nio twardemu podkładowi pozwala ona na nadanie piłeczce dużej rotacji. 
Polecana zawodnikom lubiącym grę top-spinem. ROCKET MEDIUM to pro-
fesjonalna okładzina dla wszystkich, nawet dla tych, którzy grę w tenisa 
stołowego nie opanowali pod względem technicznym do końca. Twój ruch 
ramieniem przy tej okładzinie nie musi być szybki, aby piłeczki były przez 
Ciebie szybko posyłane na stół przeciwnika.

BACKSIDE 2.0 C
BACKSIDE 2.0 C |Zawodnicy defensywni poszukują okładzin o maksymalnym czu-
ciu piłki i pewności w grze. Okładzina Backside 2,0 C oferuje dokładnie to! Eks-
tremalnie przyczepna, prawie lepka powierzchnia zewnętrzna, umożliwia bardzo 
dokładne i bardzo rotacyjne zagrania, które doprowadzą Waszych przeciwników do 
rozpaczy. Na tej okładzinie możesz zawsze polegać, niezależnie od tego, w jakiej 
jesteś odległości od stołu. 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.

 Dla zawodników defensywnych i allround.

Grubość: 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1 112,00 zł 
112211 czerwony / czarny € 32,95

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

BACKSIDE 2.0 D | Okładzina Backside 2,0 D będzie odpowiadać zawodnikom zo-
rientowanym 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 i utrudnia przeciw-
nikom reakcje na Wasze zagrania. Grubości podkładu 1,3 i 1,5 będą odpowiadały 
zawodnikom allroundowym a 1,7 i większe – zawodnikom ofensywnym, skupiają-
cym się głównie na grze rotacyjnej. 

 Dla zawodników allround!

BACKSIDE 2.0 D
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CHAOS | Nowoczesny defensor jest zawsze zainteresowany, aby niezależnie od 
dystansu dzielącego go od stołu, znaleźć odpowiednio mocną odpowiedź. Wy-
chodząc naprzeciw życzeniom zawodników stworzono okładzinę CHAOS. Zinte-
growana technologia TENSOR gwarantuje najwyższą pewność w ekstremalnych 
sytuacjach - zawodnikom grającym defensywnie. Możliwość nadawania zmien-
nych 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 gwarantuje ci maksimum przyjemności w grze i stawia 
twoich rywali nierzadko przed dużymi problemami.

 Nieobliczalne uderzenia z każdego dystansu!

Grubość: 1,8 / 2,0 / max 126,00 zł 
112265  czerwony / czarny € 36,95

BLOWFISH+ | Okładzina BLOWFISH + z czopami na zewnątrz, z nieco 
twardszym podkładem od okładziny BLOWFISH, pomoże szczególnie za-
wodnikom z większymi ambicjami do gry ofensywnej. Te z założenia nad-
zwyczajnie szerokie czopy i średnio twardy podkład, nadają okładzinie eks-
plozji powodując, że każdy blok w mgnieniu oka przeistacza się w suche 
uderzenie. Ugięcie czopów podczas kontaktu z piłką umożliwia zagrywanie 
uderzeń top-spinowych z dużą rotacją. 

 Do agresywnego ataku!

Grubość: 1,8 / 2,0 / max 126,00 zł 
112264  czerwony / czarny € 36,95

Grubość: OX / 1,2 136,00 zł 
112266  czerwony / czarny € 39,95

BLOWFISH | Nowa okładzina BLOWFISH z krótkimi czopami, łatwa do ogrania 
już po krótkim okresie treningu. Dalszy rozwój w grze sprawi problemy two-
jemu rywalowi. Okładzina z krótkimi czopami pozwala nie tylko na grę blo-
kiem, ale także kontrą i top-spinem. W kombinacji z innowacyjną technologią 
TENSOR okładzina ta zachwyci cię niespotykaną dotąd możliwością nadawa-
nia szybkości uderzanej piłce. Nowy, miękki podkład zatroszczy się o większe 
czucie i kontrolę. To oznacza większą różnorodność stosowanych uderzeń i nie-
obliczalnie niebezpieczną grę dla przeciwnika.

 Miękka, szybka + kombinacyjna
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ONLINEandro ®ONLINE

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.

www.andro.deNEW WEBSITE
Właśnie ruszyła nowa strona andro.de. Wejdź i dowiedz 
się ciekawych informacji na temat produktów i technologii. 
W głównym menu ’’ STORIES ‘’ omawiamy aktualne tema-
ty związane z tenisem stołowym, przedstawiamy wywiady 
z najlepszymi graczami oraz treningowe wskazówki.



BLADES WITH SOUL

NEW

LIGNA ALL+ | Deska ta każdemu tenisiście kojarzy się od razu z doskonałą kon-
trolą, pozbawioną wad technologicznych deską. Zawodnik popełnia mniej błędów, 
ponieważ deska ma dobre czucie oraz nie za duże tempo gry. Deska andro® LIGNA 
ALL+ pokaże Ci jakie dodatkowe znaczenie może mieć ‘’kontrola’’. Dzięki dosko-
nale dobranej szybkości deski, możesz mieć grę pod stałą kontrolą. Weź prowa-
dzenie gry we własne ręce, kontroluj wydarzenia przy stole! Miej przegląd rotacji 
i korzystaj z niesamowitej kontroli w grze pozwalającej na doskonale precyzyjne 
uderzenia. Deska andro® LIGNA ALL+ przeznaczona jest dla wszechstronnych per-
fekcjonalistów w grze. Waga: 85g
102286 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY   340,00 zł   € 99,95

LIGNA OFF | Najlepsze deski odznaczają się nie tylko dobrą kontrolą i szybko-
ścią. Tutaj rozchodzi się o znacznie więcej, o ‘’duszę’’. LIGNA OFF udowadnia 
przy każdym uderzeniu, że taką duszę posiada. Deska charakteryzuje się do-
skonałym uderzeniem, pozwalającym nadać piłce wysoki tor lotu. Zapewnia 
doskonałą dynamikę gry, a wkładki z tworzywa sztucznego przyczyniają się do 
wysokiej kontroli podczas uderzeń ofensywnych. Deska andro® LIGNA OFF prze-
znaczona dla wyrafinowanych ofensywnie grających zawodników. Waga: 85g

102287 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY    408,00 zł   € 119,95

LIGNA OFF+ | Deska andro® LIGNA OFF+  wyróżnia się z pośród desek ofen-
sywnych swoją doskonałą równowagą zachowaną pomiędzy szybkością, 
a niespotykanym parametrem kontroli wśród desek ofensywnych. To było 
możliwe dzięki ręcznie klejonym i dobieranym fornirom. Doskonałe czucie 
przy pasywnych zagraniach, które w konwencjonalnych deskach OFF+ było 
dotychczas niemożliwe do uzyskania, jest dzisiaj dostępne dla zawodników 
grających deską andro® LIGNA OFF+.  Polecana jest dla zawodników grających 
bezkompromisowy atak. Waga: 85g
102288 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY 442,00 zł   € 129,95

Drewno nie jest równe drewnu. Pochodzenie, zawartość wody, przechowy-
wanie, obróbka i wiele innych aspektów ma duży wpływ na charakterystykę 
deski. Seria desek andro® LIGNA powstała w idei  by w żadnym wypadku nie 
godzić się na kompromisy. Wykorzystano tylko najlepsze surowce.

Szczególną uwagę zwrócono na metodę wycięcia kształtu deski z forniru, 
posłużono się przy tym zaawansowanymi piłami. W wyniku tego procesu 
powierzchnia deski z obu stron pozbawiona jest jakichkolwiek skaz. To jest 
drewno jakim powinno być.

Handmade in Germany

100% FEEDBACK SAWN VENEERS HAND MADE



GAME, SET + MATCH

NEW

KANTER ALL+ | Rdzeń z 4.5mm Balsy stanowi podstawą sukcesu . Powoduje 
on szczególnie dobre czucie w grze blokiem, kontrą i top-spinem. Deska andro® 
KANTER ALL+ dzięki swoim parametrom dodaje zawodnikowi pewności w grze. 
Zawodnicy wszystkich klas mogą tą doskonale opracowaną i wykonaną z bardzo 
lekkiego drewna Balsa deską zagrać precyzyjne kontry z dużą szybkością.
Waga: 66g.

102280 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      153,00 zł   € 44,95

KANTER OFF+ | Deska andro® KANTER OFF+ wykonana z drewna balsa charak-
teryzuje się dużą szybkością w grze. Rdzeń wykonany jest z 7mm forniru Bal-
sa, zapewniającego wysokie tempo gry. Precyzyjna konstrukcja nie pozwala na 
powstawanie wibracji zakłócających kontrolę i straty energii. Przeznaczona dla 
zawodników przedkładających tempo gry ponad wszystko. Waga: 72g.

102281 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY        153,00 zł   € 44,95

KANTER EXPLORER OFF | To klasyczna ofensywna deska, świetnie wywa-
żona z niespotykanie dużą powierzchnią sweet-spot dająca poczucie dużego 
komfortu w grze. To doskonale opracowana kombinacja fornirów, bazujących 
na drewnie  drzewa Kiri. Oferuje optymalny transfer energii podczas uderzenia 
piłki i prowadzi do najwyższych parametrów czucia. Deska andro® Explorer to 
kontynuacja długiej tradycji ofensywnych desek andro®. Waga: 85g

102282 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY       153,00 zł   € 44,95

TOP
BALANCE

MAX.
SWEET-SPOT

HIGH ENERGY 
TRANSFER

LIGHTWE-
IGHT

„LIGHT“ made with Balsa and Kiri-technology



TREIBER Q OFF | Fibre Reinforced Plywood - te trzy słowa opisują wspólną 
charakterystyką desek andro® Treiber. Zastosowanie włókna syntetycznego 
powoduje zwiększenie strefy sweet-spot. Deska Treiber przekazuje impuls 
od zewnętrznych fornirów do rdzenia tak wiernie, że masz doskonałą kon-
trolę i czucie w grze. Rdzeń deski wykonany jest z drewna Kiri, a zewnętrzne 
warstwy z Koto, pomiędzy nimi znajduję się tworzywo sztuczne, które dba o 
wspaniałą kontrolę i czucie w grze.
Brak wibracji i strat energii. Waga: 88g. 

102279 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY  238,00 zł   € 69,95

STEPHANE OUAICHE
French Champion 2014, Singles
Stephane Ouaiche plays Treiber Z

Każde tworzywo sztuczne jest inne! Seria 
desek andro® Treiber oferuje deski z wy-

różniającą się charakterystyką.

TOP
BALANCE

7 PLYWOODS MAX.
SWEET-SPOT

TOP SPEED

>> >>

CONTROLLED  
TEMPO RESERVES

NEW



TREIBER H OFF | Sztuczne forniry w budowie tej deski, bezpośrednio przykle-
jone z dwóch stron do rdzenia wykonanego z drewna Koto, powodują znaczne 
wzmocnienie impulsów przechodzących od uderzenia piłeczki, co przyczy-
nia 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. Waga ok.90 g.    

102272 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY  238,00 zł   € 69,95

TREIBER Z 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 miękkością i pełnią czucia.. Wykorzystaj nadzwyczajne czu-
cie 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.
102274 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY  374,00 zł   € 109,95

TREIBER K OFF | W tej desce zastosowano na zewnątrz, fornir wykonany z 
drewna Koto. W konstrukcji tej drzewo to ma zadanie pochłaniać szkodli-
we 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. Waga ok. 90 g.

102271 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      272,00 zł   € 79,95

TREIBER G OFF | Deska TREIBER G przekonuje do siebie, poprzez dosko-
nały stosunek parametrów szybkości do kontroli. W porównaniu do innych 
tworzyw, bardzo elastyczne forniry G-Fibre odgrywają w tej desce decydu-
jącą rolę. To szlachetnie opracowana, nowoczesna technologia, powięk-
sza 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 szukają-
cego deski, która pozwoli przetrwać każdą wymianę w grze i przejść do gry 
ofensywnej i kończącej. Waga ok. 90 g.

102270 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY  204,00 zł   € 59,95

COMPACT  
PLAYING FEEL

DIRECT 
 IMPACT

  TREIBER Z

OFF 

  TREIBER H

OFF 

  TREIBER K

OFF 

  TREIBER G

OFF 

UNIQUE REBOUND

SOFT-TOUCH OUTER PLYWOOD



OFF- | 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 za-
cięciem do gry ofensywnej jak i zawodników ofensywnych, którzy dokładną grą 
top-spinową zapewniają sobie przewagę. Waga ok. 85 g..

102207 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY  153,00 zł   € 44,95
 

OFF | Ta czysta jak spod lupy deska ofensywna, została opracowana przez ze-
spół 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 gwaran-
tuje system KINETIC. Szybkość, pełnia czucia w myśl najnowszych osiągnięć 
techniki. Waga ok.85 g.

102208 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY    153,00 zł   € 44,95

FREE YOUR ENERGY

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

102206 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY     153,00 zł   € 44,95

OFF+ | Deska KINETIC RECORD OFF + wpisuje się w tradycję doskonale opra-
cowanych 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 zawodni-
ków grających top-spina blisko stołu, którzy mocnymi uderzeniami na całą 
szerokość stołu wypychają przeciwnika od stołu. Waga ok. 85 g.

102209 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY 153,00 zł   € 44,95

MONO BLADE 
TECHNOLOGY

TOP 
BALANCE

KINETIC
HANDLE



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 dy-
namiczny impuls zwrotny likwiduje prawie w pełni wibracje, dodaje mocy uderzeniu a jednocześnie wzmacnia kontrolę i komfort czucia piłki. Masa 
kinetyczna uchwytu redukuje siłę uderzenia piłki przekazywaną do ręki. Im piłka mocniej uderza w rakietkę, tym mocniejsze są impulsy zwrotne 
energii kinetycznej uchwytu.

1

KIERUNEK RUCHU

RUCH DO  
UDERZENIA

Kinetic Technology

UDERZENIE  
PIŁKI2 MOMENT  

UDERZENIA

IMPULS ZWROTNY

ODBICIE PIŁKI

UCHWYT KINETIC Z NANO-
CARBONOWYMI 
KULECZKAMI



SPECIAL EFFECTS

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 ma-
teriałem, który umożliwia wzrost kontroli bez utraty szybkości, jest sztuczna 
włóknina Carbotox. Stanowi ona przedostatnią warstwę zewnętrzną. Włók-
nina ta posiada specjalną strukturę, która pozwala zawodnikowi w jednym 
momencie zredukować tempo gry, lub wyzwolić ze zgromadzonej  w niej ener-
gii - uderzenia, które zaskoczą Waszego przeciwnika. Ta deska naprawdę Was 
zachwyci! Waga ok. 90g.

TRONUM ARATOX OFF+ | Zawodnik grający deską andro® TRONUM ARATOX 
ma tylko jeden cel: jak najszybciej zdobyć punkt. W tym oczywiście pomoże 
mu deska OFF + zbudowana tak, by wyzwolić jak największą szybkość, wła-
śnie 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 po-
większenie powierzchni czynnej deski, przychodzącą energię rozkłada na całą 
powierzchnię, dzięki czemu rośnie też kontrola. Waga ok. 90 g.
 

102202 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY   204,00 zł   € 59,95

102201 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY  204,00 zł   € 59,95

MAX.
SWEET-SPOT

DIRECT
IMPACT

SYNTHETIC 
FIBRE



SPECIAL EFFECTS

102210 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY  340,00 zł   € 99,95

102211 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY   340,00 zł   € 99,95

PRO LOOM OFF | Poczuj udaną współpracę  zewnętrznej warstwy z drewna 
Akacji oraz nowoopracowanych warstw z kompozytów NPF, które umiesz-
czone między warstwami naturalnego drewna, dbają o optymalne przekazy-
wanie impulsów bezpośrednio do dłoni. Czujesz samoistnie dokładny punkt 
trafienia piłki oraz jej perfekcyjne czucie. Wykorzystaj te walory, żeby uzyskać 
przewagę nad przeciwnikiem. Optymalnie dobrana kombinacja warstw skut-
kuje mniejszą ilością popełnianych błędów. Deska ofensywna, która wyniesie 
twoją grę na wyższy poziom. Waga ok.88 g.

HI LOOM OFF | Kiedy trafisz piłkę prawie 100% środkiem rakietki - poczujesz 
to wraz z konkretnym impulsem i charakterystycznym 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. Dokładne im-
pulsy przekazywane do dłoni. Idealnie dopracowane w szczegółach sklejki 
zewnętrzne drewna Hinoki które ujawniają swą moc w grze top-spinowej. 
Innowacyjną technologię w budowie tej deski można określić jako „przeskok 
elektronu na inną powłokę”. Waga ok.88 g.

POWERED BY NATURE

Wyprodukowane  
z dbałością  
o ochronę  
środowiska

DIRECT IMPACT100% FEEDBACK POWER TRANSFER

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 ba-
zują na włóknach naturalnych, opracowanych z zastosowaniem 
szczególnych wymogów ochrony środowiska.
Ponadto bardzo przekonujące są właściwości grające nowoopra-
cowanych desek andro® PROLOOM i andro® HILOOM:

  podobne właściwości do włókien Carbonowych
  wysoka absorpcja energii uderzającej piłki
  Best possible transmission of your own power onto the ball
  100% przekazanego impulsu do dłoni

KOMPOZYTY NPF 
Ultralekkie warstwy kompozytów NPF 
umożliwiają dokładne przekazywanie 
impulsów do dłoni i zmniejszające 
wibracje.



ALL IN!

102255 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY     136,00 zł   € 39,95

CELL OFF+ | Deska Super Core CELL OFF+ to formuła 1 wśród desek. Opa-
nować jej szybkość mogli by tylko najlepsi zawodnicy, gdyby nie nowa tech-
nologia, 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 przeka-
zują 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 szybkości.

102221 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      238,00 zł   € 69,95

CELL CARBON OFF | 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 przy-
chodzi z pomocą technologia Nano-Carbo i dba o jeszcze większą prędkość 
i dokładność w odbiciu piłeczki. Skutkiem, jest zmniejszenie drgań blatu, 
większa jego stabilność, co skutkuje większą kontrolą i czuciem gry. Blat jest 
stosunkowo lekki, deska idealnie wyważona. Tą deskę polecamy lubiącym 
zaryzykować w grze, o dużych umiejętnościach technicznych. Waga ok. 85 g.

W uchwycie deski wykonano komory i wypełniono je pianką. Te puste przestrzenie wypełnione pianką 
mają za zadanie absorpcję drgań. Wibracje deski zakłócają kontrolę i czucie w grze. Krawędzie deski na 
całym obwodzie zostały wzmocnione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

FIBRE  
ENHANCEMENT

SUPER CORE  
SYSTEM

MAX.
SWEET-SPOT

LOW
WEIGHT

360°
PROTECTION



ALL IN!

102233 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      136,00 zł   € 39,95

CELL OFF | W tej ofensywnej desce, dwa zewnętrzne forniry, mają szczegól-
ne 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.

102232 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      136,00 zł   € 39,95

CELL OFF- | Chociaż szybkość tej deski, pozwala ją zaliczyć do desek ofen-
sywnych, to kontrola jest porównywalna z deskami typu allround, pomimo 
tego, że jest ona 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 specjalna konstruk-
cja deski, w uchwycie znajdują się specjalne cele wypełnione specjalną pi-
anką, które zwiększają czucie piłki. To pozwala nam popełnić znacznie mniej 
błędów w decydujących momentach gry. Tą deskę polecamy zawodnikom, 
którzy lubią panować nad grą, polegają na dokładnej grze i gdy pojawia się 
sprzyjająca sytuacja, przechodzą do kontrofensywy. Waga ok. 80 g.

102223 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY     136,00 zł   € 39,95

CELL ALL+ | To zupełnie nowa 7 warstwowa deska Allround + ze wzmocniony-
mi zewnętrznymi fornirami. Myślą podstawową przy konstrukcji tej deski, było 
optymalne pogodzenie takich parametrów jak: wytrzymałość deski, jej wysoka 
jakość, duża kontrola. Wspaniałe wyważenie deski, obojętnie jakie uderzenie 
top-spin czy kontra, piłeczka jest uderzana środkiem blatu, przez co czucie 
piłeczki jest optymalne. Forniry środkowe są cieńsze w porównaniu do deski 
Allround, jest ona znacznie szybsza, ale z perfekcyjną kontrolą. Wysoki tor lotu 
piłeczki powoduje, że popełniamy znacznie mniej błędów. Waga ok. 90 g

102222 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      136,00 zł   € 39,95

CELL ALL | Przed każdym zawodnikiem, stoi pierwsze i podstawowe zadanie, 
wybrać sobie tę jedną jedyną, najlepiej z „duszą” deskę. Jaka to deska?
Najpewniej ta, która ma najmniej wad technologicznych. Forniry deski Super 
Core CELL Allround są poddawane tak ostrej selekcji, że prawdopodobieństwo 
użycia forniry uszkodzonej lub wadliwej, jest bliskie zeru. To znaczy, że gdy nie 
trafimy piłeczki samym środkiem deski, to uzyskamy parametry odbitej piłeczki  
- bardzo zbliżone do idealnego odbicia. Dlatego forniry środkowe są trochę grub-
sze niż w deskach allroundowych, dotychczas produkowanych. Nie bez znacze-
nia w deskach tej serii, jest wspaniałe wyważenie, dzięki któremu nawet zawod-
nicy trenujący mniej intensywnie, będą popełniać mniej błędów. Waga ok. 90 g



ULTRA-LIGHT

CS 5 OFF- | 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 we-
wnętrznej 1,5 mm sklejki z drewna Avan , która zapewnia desce odpowiednią 
miękkość i pełnię czucia. Sklejka dba o harmonijne czucie w punkcie uderze-
nia 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.

102245 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      119,00 zł   € 34,95

CS 5 ALL+ | Deski kategorii Allround  firmy andro® cieszą się doskonałą opi-
nią. Deska CS 5 ALL + jest następną w tej kategorii. Zastosowanie sklejek o 
odpowiedniej twardości, dało desce stabilność i kontrolę. Umożliwia to zagra-
nie 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.

102244 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      119,00 zł   € 34,95

CS 5 CARBON OFF++ | Deska andro® CS 5 CARBON OFF++ jest uzupełnieniem 
serii CS 5 o najszybszy model. Solidna konstrukcja, opracowana w najdrob-
niejszych szczegółach i o nie spotykanej sile uderzenia. Składa się z trzech 
fornirów (rdzeń Kiri, zewnętrzne Hinoki), a także z dwóch dodatkowych 
warstw Carbonowych dbających o minimalną stratę energii. Dwie zewnętrzne 
warstwy Hinoki mają zwiększyć efekt katapulty, który nadaję piłeczce wysoki 
paraboliczny tor lotu. Waga: 88g.

102248 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      238,00 zł   € 69,95

CS 5 OFF+ | 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 odpowied-
nie parametry twardości zapewniające urozmaiconą grę top-spinową. Dużo 
dynamiki przy zachowaniu dużej kontroli to walory dające ogromną satysfak-
cję z gry. Waga ok.82 g.

102247 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      119,00 zł   € 34,95

CS 5 OFF | Nowoczesność, pełnia mocy, wyborne czucie piłki – to trzy atry-
buty, 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 kon-
strukcja, ułatwia grę. Deska CS 5 OFF to najlepsza droga do radości w grze dla 
zawodników grających ofensywnie. Waga ok. 82 g.

102246 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      119,00 zł   € 34,95

TOP
BALANCE

5 PLYWOODS LOW 
WEIGHT

NEW



102285 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY       163,00 zł   € 47,95

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 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 przeci-
wnika. Deska jest przeznaczona dla zawodników grających ofensywnie, 
blisko stołu o dużym zaawansowaniu technicznym. Waga ok. 90 g.
 

CS 7 PRO OFF | Ta deska przekona do siebie wielu zawodników, bo ma wspa-
niałą kontrolę i możliwość utrzymania dobrego tempa gry, a więc ofensyw-
nych 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 współdziałanie po-
szczególnych sklejek. To współdziałanie jest bezpośrednio odczuwalne przez 
zawodnika, który lepiej „czuje” grę i „duszę” deski. Deskę tą polecamy ambit-
nym zawodnikom, którzy prowadzą aktywną grę w pierwszej strefie. Waga 
ok. 90 g.

102283 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY   163,00 zł   € 47,95

CS 7 TOUR OFF | W porównaniu do deski CS7 PRO, model CS7 TOUR, posiada 
duże rezerwy szybkości, dzięki zastosowaniu w sklejkach zewnętrznych drze-
wa 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.

102284 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY 163,00 zł   € 47,95

TOP
BALANCE

7 PLYWOODS TOP SPEEDMAX.
SWEET-SPOT

HIGH-END OFFENSIVE BLADES

KILIAN ORT gra deską CS 7 TOUR



SUPER CORE CARBON LIGHT ALL+ | Dokładne zagranie - żaden problem z tą 
deską carbonową najwyższej klasy. Zaskakująco dokładna przy zmianie tem-
pa gry, można nią zagrać precyzyjnie w dowolne miejsce stołu. Nie mająca 
konkurencji przy grze blisko siatki, czy blokiem blisko stołu.  Waga: 70g.

102265 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY 201,00 zł   € 58,95

SUPER CORE CARBON LIGHT OFF+ | Dla zawodników lubiących wszystko 
szybko, blisko stołu rozstrzygać. Pomimo tej dużej szybkości dzięki wkładce 
carbonowej imponująca kontrola. Zalecana dla zawodników agresywnie gra-
jących blisko stołu. Doskonale opracowana deska w najdrobniejszych szcze-
gółach. Waga: 70g. 

102267 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY 201,00 zł   € 58,95

SUPER CORE CARBON LIGHT OFF | Deska ofensywna, ale z “duszą”, spełni 
w grze każde Wasze życzenie. Obojętnie czy będziecie chcieli zagrać moc-
nym top-spinem, czy zmienić tempo gry, czy mocno zaatakować uderzeniem 
„ona” spełni Wasze życzenie. Waga: 70 g. 

102266 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY 201,00 zł   € 58,95

Najlepiej sprzedająca się carbonowa deska andro®: niska 
waga w połączeniu z nowoczesnym włóknem carbono-

wym przekonuje do siebie do dzisiaj.

LOW WE-
IGHT

CARBON LIGHT

SUPER CORE  
VIBRATION 
DAMPING

CARBON FIBRES



FULL RESISTANCE

PARADE DEF | Na rynku do tenisa stołowego, nie ma zbyt wielu dobrych de-
fensywnych desek. Dlatego firma andro postanowiła się z tym problemem 
zmierzyć i wyprodukowała PARADE DEF. Ta deska to konstrukcja wyjątkowa, 
bardzo cienka i o niespotykanym czuciu w grze. Kto jak kto ale obrońca musi 
sparować bardzo niskie top-spinowe ataki i posłać piłeczkę tam, gdzie ata-
kujący zawodnik najmniej się tego spodziewa. Konstruktorzy tej deski, spę-
dzili bardzo dużo czasu z zawodnikam, by optymalnie dopasować stosunek 
długości blatu do jego szerokości oraz szerokość uchwytu do jego długości. 
Poprzez tą optymalizację, stworzono deskę o powiększonej strefie sweet-
spot i wspaniale wywarzoną. Deska przekonuje do siebie juz przy pierwszych 
piłkach, swym nie spotykanym czuciem w grze. 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: 90g.

102273 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY     170,00 zł   € 49,95
 

FIBERCOMP DEF | To cudowna broń dla zawodników grających defensywnie. 
Ta 7 sklejkowa deska, jest szczególnie polecana do gry kombinacyjnej z okła-
dzinami 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 sklej-
kom BALSA deska ta, jak na deskę obronną, pomimo dużego blatu, ma mały 
ciężar. Blat deski ma wymiar 156 mm, ale też dzięki temu wymiarowi wielko-
ści Sweetspot ma imponującą wielkość. Waga ok. 85 g.

102200 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      187,00 zł   € 54,95

DEF 2.0
Nowoczesna gra obronna nie polega na czekaniu 

na błąd przeciwnika, lecz oparta jest na możliwo-
ści kontr ataku i agresywnej zmianie rotacji.



TEMPER TECH OFF- | Zewnętrzne sklejki z drzewa Mahagoni, to niezwykłe 
parametry kontroli całej deski. W połączeniu z drzewem Kiri, które stanowi 
rdzeń tej deski, uzyskano wspaniałą kombinację parametrów gry. Ta deska to 
broń dla zawodników „Allround”. Deska ta pozwala ona Wam na urozmaicone 
zagrania ofensywne, ale także pasywne, jak blok czy podcięcie. Waga ok 80 g.

102261 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      187,00 zł   € 54,95

TEMPER TECH ALL+ | To deska, idealna dla zawodników przedkładających kon-
trolę 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 za-
grań. Waga ok 70 g.

102260 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      187,00 zl   € 54,95

TEMPER TECH OFF+ | 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 przygotowu-
jących atak top-spinem z dwóch stron. Waga ok. 85 g.

102263 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      187,00 zł   € 54,95

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

102262 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY    187,00 zł   € 54,95

FIRE YOUR OPPONENT UP

HIGH ENERGY
TRANSFER

MAX.
CONTROL

TEMPER
TREATMENT

LONG-LASTING

Technologia TEMPER TECH polega na trzymaniu sklejek ( fornirów ) przez 
długi czas w wysokiej temperaturze 150° - 230°. Podczas tej fazy produkcyj-
nej, drzewo pozbywa się wilgoci i staje się wyraźnie twardsze a zarazem lżej-
sze. Po tej operacji „temperaturą”, deska już nigdy nie wciągnie wilgoci z po-
wietrza w swoje struktury, co oczywiście pozwoli w długim okresie czasu, na 
zatrzymanie stałych parametrów szybkości, kontroli i sztywności tej deski.



Grubość: 1,8 / 2,1 68,00 zł 
112209  czerwony / czarny € 19,95

NIGHTMARE | Okładzina andro®  Nightmare, jest stworzona specjalnie 
dla zawodników młodych, z dużym potencjałem i jeszcze większymi ce-
lami do spełnienia. Bardzo przyczepna powierzchnia zewnętrzna, speł-
nia 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 wszyst-
kie właściwości, potrzebne umotywowanym młodym zawodnikom, 
w nauce najtrudniejszych technik uderzeń. Grając okładziną andro® 
Nightmare sprawicie, że Wasi przeciwnicy otrzymają lekcje strachu. 

 Allrounder

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

102204 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY      102,00 zł   € 29,95

NIGHTMARE ALL+ | Deskę andro® Nightmare ALL + , cechują bardzo wysokie 
parametry kontroli, przyczyniające się do zmniejszenia ilości popełnianych 
błędów. Zalecana jako pierwsza deska dla początkujących 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 uderzeń 
( zmniejszona rączka ).Deska dobrej jakości w niskiej cenie! Waga ok. 75 g.

102203 PROSTY | WKLĘSŁY | ANATOMICZNY   102,00 zł   € 29,95

FIRE YOUR OPPONENT UP LET‘EM CRAVE!
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Od 25 lat z rzędu, Borussia Düsseldorf wspólnie z andro®, organizuje 30.08-
01.09.2014 andro® Kids Open!

Od wielu lat, ten zainicjowany w 1988 roku wybitny puchar młodzieży, jest integralną 
częścią światowej sceny turniejowej. Klu¬czowe dane tej  tradycyjnej imprezy, która co 

roku przy¬ciąga uczestników z całego świata: w Andro Kids Open 2012 r uczestniczyło 
1363 młodych gwiazd. Zafascynowane Tenisem Stołowym dzieci, podróżują często dłu-

gie dystanse, aby na 80 stołach andro® w 24 kategoriach, konkuro¬wać z rówieśnikami. W 
ten sposób andro® i Borussia Düsseldorf znacznie wspierają rozwój młodych talentów na 

drodze do kariery. Również gwiazda andro® Christian Süβ, osiągnął swoje pierwsze sukcesy 
na andro® Kids Open. Niewątpliwie andro® Kids Open to największy turniej dla dzieci w Euro-

pie. Więcej informacji i formularze na www.kids-open.borussia-duesseldorf.com 
kids-open@borussia-duesseldorf.com 

Kolejnym sukcesem wieloletniej współpracy pomiędzy andro®, a Borussia Düsseldorf, jest szkoła 
andro® TT. 

Trenuj u boku profesjonalistów : www.tt-schule.borussia-duesseldorf.com

andro® KIDS OPEN Anniversary Event od 22 do 24 Sierpnia 2014.
Dzięki udanej współpracy pomiędzy andro® i Borussia Duesseldorf od 25 lat.

www.kids-open.borussia-duessldorf.com

STÉPHANE OUAICHE AND TOMAS KONECNY 
CHAMPS 2014

Na Krajowych Mistrzostwach 2014 20-letni Francuz 
Stephane Ouaiche i 28-letni Czech Tomas Konecny 
pozostawili rywali za sobą. Oto wywiad z nimi zaraz po 
ich sukcesie:
andro®: Stephane i Tomas, gratulujemy wygranej Kra-
jowych Mistrzostw. Jak się czujecie po tym sukcesie?
Tomas: Fantastycznie. Przez ostatnie 3 lata zawsze  
dochodziłem do pół-finałów. Teraz nareszcie udało się 
dojść do finału i zwyciężyć.
Stephane: Dziękuje. Dla mnie było to bardzo emocjon-
alne przeżycie, na początku sam nie moglem w to uwi-
erzyć. Przed zawodami, nie wyobrażałem sobie, że będę 

opuszczał sale jako nowy Mistrz Francji.
andro®: Kiedy nadszedł moment gdy zrozumieliście że 
możecie wygrać? 
Stephane: Po meczu przeciwko Salifou, ponieważ 
przeciwko niemu grałem na najwyższym poziomie.
Tomas: Kiedy zdobyłem ostatni punkt w finale, 
ponieważ nigdy wcześniej nie wygrałem z Dima Prokop-
cov.
andro®: Jakim sprzętem graliście podczas tych 
zawodów?
Tomas: Polegałem na desce andro KINETIC SUPREME 
CARBON z okładzinami RASANT i RASANT POWER-

SPONG.
Stephane: andro TREIBER-Z w połączeniu z gumami 
RASANT POWERSPONG zaprowadziły mnie do tytułu.
andro®:  Kiedy zaczęliście grać w tenisa stołowego?
Tomas : Miałem 6 lat gdy zaczął mnie uczyć gry mój dzi-
adek.
Stephane: Prawie 12 lat temu  kiedy miałem  9 lat.
Cały wywiad na: www.andro.de/stories

Tomas Konecny - Czech Champion 2014 Stéphane Ouaiche - French Champion 2014



STÉPHANE OUAICHE AND TOMAS KONECNY 
PLAYERS

TEAMS

VICTORIEN LEGUEN France
Pro A

TTC RAPID LUZERN
1st League Men Switzerland

NADINE BOLLMEIER Germany
Bronze Medal German Championships  
2012 Singles

MSK BRECLAV
1st League Women Czech Republic

TSV BAD KÖNIGSHOFEN 
2nd League Men Germany

DARIA CHERNOVA Russia
Girls Under 18’s National Team Russia

WU JIADUO Germany
Europe Top 12 Winner 2012, 
European Champion 2009 Singles
German Champion 2012 Singles and Doubles

REZENTACJA POLSKI  
MĘŻCZYZN
Official Equipment Supplier

TOMAS KONECNY Czech Republic
Czech Champion 2014

IVAN SULFARO Australia
Australian Under 15‘s Junior Champion 2012

REPREZENTACJA POLSKI KOBIET
Official Equipment Supplier

STÉPHANE OUAICHE France
French Champion 2014

CHARTRES ASTT
ETTU Cup Winner 2011
French Champion 2011/2012, 2012/2013

KILIAN ORT Germany
Winner German Top 16 Boys 2012

SV BÖBLINGEN
1st League Women Germany

DAMIEN ELOI France
Runner-up French Championships 2012

BORUSSIA DORTMUND
2nd League Men Germany

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

TUS BAD DRIBURG
2nd League Women Germany

KRALUV DVUR
1st League Men Czech Republic

WTTV
Western German TT asscociation



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



Nowa mikrofibra andro myśli na przyszłość. Innowacyjna konstrukcja wielo-
kanałowo wchłania i przepuszcza wilgoć szybciej i jeszcze bardziej efektywnie. 

Gładkie pory natychmiast reagują na wilgoć i odprowadzają wilgoć na zewnątrz 
przez splot usieciowionych kanałów. Niniejszym maksymalnej świeżości i oddy-

chalnością można utrzymać.

IndoorDRY jest funkcjonalna tkanina wykonana z najwyższej jakości włókien poliestro-
wych 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.

Nie tylko funkcjonalność ma znaczenie, ale również standard zgodności środowiskowej. Dlatego andro prze-
chodzi wyłącznie na tkaniny eudermic, badanych na zawartość substancji szkodliwych.

Wiemy, że gracze zmieniają drużyny, a zespoły pozyskują nowych członków. W celu przedstawienia jednolitego i spój-
nego 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 do-
stępności, można uzyskać u specjalistycznego dystrybutora produktów Andro.

Apparel video 2014



SARGAS | rozmiary XXS – 4XL
302362 granatowo / szary 
302363 niebiesko / granatowy       159,00 zł   € 46,95
                                                    
   

SARGAS | Regulacja przepływu wilgoci dzięki materiałowi indoorDRY INTELLIGENT zwiększa komfort i uczucie suchości. 
Bardzo dobra swoboda ruchów dzięki lekko rozciągliwemu materiałowi. Kontrastujące pasy kolorów tworzą wzór modnym i 
unikatowym. 100% poliester, indoorDRY INTELLIGENT.

SARGAS WOMEN | rozmiary 34 – 46    
302364 niebiesko / granatowy      159,00 zł   € 46,9507-2016

YATE SKIRT | Spódnica z dwoma kieszeniami oraz zintegrowanymi 
majtkami. Zawiera odpinane wstążkę w kolorze czarnym i białym.
90% poliester, 10% elastan

patrz str.   42

SUPERLIGHT

YATE SKIRT | rozmiary 34 – 46
322212 czarno / biały 119,00 z   € 34,95

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



SARGAS | rozmiary XXS – 4XL
302362 granatowo / szary 
302363 niebiesko / granatowy       159,00 zł   € 46,95
                                                    
   SARGAS WOMEN | rozmiary 34 – 46    
302364 niebiesko / granatowy      159,00 zł   € 46,95

PERFECT MOISTURE MANAGEMENT

ENDURING FIBRE PROTECTION 



PERFECT MOISTURE MANAGEMENT

ENDURING FIBRE PROTECTION  

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



KAITOS | rozmiary XXS – 4XL
302365 granatowo / zielony
302366 granatowo / żółty   
 153,00 zł   € 44,95

KAITOS WOMEN V-NECK | rozmiary 34 – 46
302367 granatowo / żółty  
 153,00 zł   € 44,95

KAITOS | Wysokiej jakości oddychająca koszulka, zrobiona z lekkiego, rozcią-
gliwego materiału. Optymalny przepływ wilgoci dzięki Scotchgard 3M Finish. 
Zapewnia uczucie suchości i jest przyjemy w dotyku. 100% poliester, indoor-
DRY INTELLIGENT

07-2016
SUPERLIGHT

patrz str.   42



QUALITY COOLMAX FIBER

INTEGRATED MESH INSERTS 

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



MERAK | rozmiar XXS – 5XL 153,00 zł
302368 niebiesko / granatowy   € 44,95

MERAK YOUNG | rozmiar 140/152 126,00 zł
302368 niebiesko / granatowy € 36,95

MERAK WOMEN | rozmiar 34 – 46 153,00 zł
302369 niebiesko / granatowy   € 44,95

MERAK | Zastosowanie materiału COOLMAX oraz przewiewne panele boczne zapewniają komfortowe do-
pasowanie nawet dla najbardziej wymagających sportowców. Niesymetryczny wzór oraz rękawy w dwóch 
kolorach nadają koszulce wigoru.  100% poliester, indoorDRY INTELLIGENT.

patrz str.
SALTA SKIRT | Dwu kolorowa spódniczka z 
wyrafinowaną falbaną. Elastyczny materiał 
oferuje optymalny komfort w połączeniu z 
zintegrowanymi majtkami. 90% poliester, 10% 
elastan. 
SALTA SKIRT | rozmiary 34 – 46 119,00 zł
322214 granatowo / niebieski   € 34,95

  42

MESH INSERTS KIDS SIZES

07-2016



ARAKIS | XXS – 5XL    
302376 czarno / niebieski
302379 niebiesko / zielony   
302377 czarno / zielony 143,00 zł  
302378 granatowo / czerwony   € 41,95

ARAKIS YOUNG | rozmiary 140/152
302376 czarno / niebieski 119,00 zł
302377 czarno / zielony  € 34,95

ARAKIS | Perfekcyjne wykończenie w połączeniu z materiałem andro® indoorDRY 
oraz eleganckim nadrukiem. Łatwo przepuszczająca mikrofibra gwarantuje wysoką 
oddychalność,  gwarantuje zachowanie odpowiedniej temperatury ciała nawet prze 
wysokiej intensywności wysiłku. 

ASCO SHORT | rozmiary 3XS – 5XL
312245 czarno / niebieski
312246 czarno / czerwony 112,00 zł
312247 granatowo / szary € 32,95

ASCO SHORT | Super lekki materiał idealnie dopasowany, daje zawod-
nikom dużą swobodę ruchów. Kieszenie z dwóch stron i sznurek do 
regulacji szerokości. Kolorowe wstawki oraz subtelny nadruk na tyl-
nej części spodenek, zapewnia sportowy i dynamiczny wygląd. 100% 
poliester

SUPERLIGHT

Wszystkie produkty na obu stronach są sprawdzone na zawartość sub-
stancji szkodliwych.

MESH INSERTS PERFECT DETAIL KIDS SIZES



ARAKIS WOMEN | rozmiary 34 – 46
100% poliester, indoorDRY
302380  czarno / niebieski 
302382  niebiesko / zielony 143,00 zł
302381  czarno / zielony  € 41,95

MESH INSERTS

PERFECTED DETAIL PROCESSING

EXTRA LARGE MESH INSERTS

PERFECT DETAIL



LUVA | rozmiary XXS – 4XL
302360 czerwono / szary 136,00 zł
302361 czarno / szary    € 39,95

LUVA WOMEN | rozmiary 34 – 46
302388 czarno / szary  136,00 zł 
  € 39,95

LUVA | Innowacyjna koszulka z efektem odprowadzania wilgoci dla długo-
trwałego efektu świeżości. Elegancka i praktyczna: wszelkie elementy wzor-
nictwa rozplanowane po bokach koszulki, by zapewnić dużo miejsca na klubo-
we nadruki. 100% poliester, indoorDRY

patrz str.   42

BACKSIDE IDEAL FOR PRINTING

FLAT PIPINGS

Wszystkie produkty na obu stronach są sprawdzone na zawartość substan-
cji szkodliwych.

IDEAL FOR PRINT FLAT PIPINGS

07-2016



LUVA WOMEN | rozmiary 34 – 46
302388 czarno / szary  136,00 zł 
  € 39,95

DEIMOS | Funkcjonalna koszulka dla drużyn, dostępna jako prze-
wiewna mikrofibra lub elastyczna bawełna. Sportowy wzór oraz 
rewelacyjna cena to jej główne atuty. Czarny gładki tył koszulki 
idealnie przystosowany na nadruk nazwy klubu lub sponsora. 100% 
poliester lub 94% bawełna 6% elastan

IDEAL FOR PRINT

DEIMOS WOMEN | rozmiary 34 – 46, 100% poliester mikrofaza
302373 czerwono / czarny (brak zdjęcia)
302375 niebiesko / czarny 119,00 zł
302374 zielono / czarny € 34,95

DEIMOS | rozmiary 2XS – 5XL
302370 czerwono / czarny
302372 niebiesko / czarny 119,00 zł
302371 zielono / czarny € 34,95

DEIMOS YOUNG | rozmiary 140 + 152, 100% poliester mikrofaza
302370 czerwono / czarny
302372 niebiesko / czarny 99,00 zł
302371 zielono / czarny € 28,95

DEIMOS COTTON | rozmiary 2XS – 5XL
302383 czerwono / czarny
302384 niebiesko / czarny 119,00 zł
302385 zielono / czarny   € 34,95KIDS SIZES

DURAN SHORT | rozmiary 3XS – 5XL
312248 czarny   89,00 zł   € 25,95

07-2016

DURAN SHORT | Klasyczne spodenki zrobione z od-
dychającej mikrofibra. Kieszenie po oby stronach oraz 
sznurek do regulacji szerokości. Jednolita czerń z na-
drukiem andro® 100% poliester

SELECTABLE MATERIAL:

MICROFIBER OR COTTON

07-2016



LAREDO TRACKSUIT | Zaawansowany technologicznie dres z super lekkiej 
oddychającej mikrofibra z modnymi pasami. Rozpinana bluza oraz końcówki 
nogawek oraz elastyczne ściągacze dla lepszego dopasowania. Długi zamek 
przy nogawkach.  100% poliester

ORONTES TRACKSUIT | Funkcjonalny oddychający dres z mikrofibry z 
rozpinaną bluzą oraz końcami spodni. Długi zamek przy nogawkach.  
100% poliester

LAREDO TRACKSUIT  | rozmiary 3XS – 5XL
342314 bluza czerwono / granatowy  3XS-XS   169,00 zł S-5XL  187,00 zł
342316 spodnie granatowo / biały  3XS-XS   112,00 zł S-5XL  129,00 zł
342315 bluza granatowo / niebieski  3XS-XS   169,00 zł S-5XL  187,00 zł 
342316 spodnie granatowo / biały   3XS-XS   112,00 zł S-5XL  129,00 zł

ORONTES TRACKSUIT | rozmiary 2XS – 4XL
342304 bluza czarno / niebieski   187,00 zł  € 54,95
342300 bluza czarno / biały   187,00 zł  € 54,95
342302 bluza czarno / czerwony   187,00 zł  € 54,95
342303 spodnie czarno / biały   118,00 zł  € 34,95

07-2016
07-2016

AVAILABLE SEPERATE
AVAILABLE SEPERATE

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



YARI T-SHIRT | Przyciągające wzrok duże logo andro® z 
przodu i z tyłu. Kolorowe wstawki od rękawów po szyję. 
100% poliester

ORONTES TRACKSUIT | rozmiary 2XS – 4XL
342304 bluza czarno / niebieski   187,00 zł  € 54,95
342300 bluza czarno / biały   187,00 zł  € 54,95
342302 bluza czarno / czerwony   187,00 zł  € 54,95
342303 spodnie czarno / biały   118,00 zł  € 34,95

YARI T-SHIRT | rozmiary 3XS – 3XL
302387 granatowo / niebieski   68,00 zł   € 19,95

MERU T-SHIRT | Przewiewna koszulka na trening z nadru-
kiem andro®.  100% poliester

MERU  T-SHIRT| rozmiary 3XS – 3XL
302386 czarno / biały    68,00 zł   € 19,95

back view



562238 czarny / srebrny 
562239 czarny / zielony 
562237 czarny / żółty  
562236 czarno / czerwony 14,00 zł
562235 czarno / niebieski € 4,00

COZY | rozmiar I (35 - 38), rozmiar II (39 - 42), rozmiar III (43 - 47)
362214 czarno / niebieski 24,00 zł   € 6,95

SKARPETKI SOCK COZY 
Materiał: 60% bawełna, 20% polyacrylics, 8% polya-
mide, 7% poliester, 5% polyurethane

RAP | rozmiar I (35 - 38), rozmiar II (39 - 42), rozmiar III (43 - 47)
362215 biało / niebieski 24,00 zł   € 6,95

SHORT SOCK RAP
Materiał: 60% bawełna, 20% polyacrylics, 8% polya-
mide, 7% poliester, 5% polyurethane

OPASKA NEW ALPHA  
Materiał: 80% bawełna, 20% elastane

RACY | rozmiar I (35 - 38), rozmiar II (39 - 42), rozmiar III (43 - 47)
362212 biało / czerwony 
362213 biało / szary 24,00 zł
362211 biało / niebieski € 6,95

SOCK RACY | Materiał: 60% bawełna, 20% polyacrylics, 8% polyamide, 7% 
poliester, 5% polyurethane

RASANT  TOWEL | z cyfrowym nadrukiem. 
Materiał: 100% bawełna

632240   50 x 100 cm, zielono / czarno / biały   55,00 zł   € 15,95

SPRING TOWEL 
Materiał: 100% bawełna / frota

632241   50 x 100 cm, szaro / biało / żółty     55,00 zł   € 15,95

TOURNAMENT TOWEL 
Materiał: 100% bawełna / frota

632242   38 x 85 cm, czarno / żółty                38,00 zł  € 10,95

WIN TOWEL   | wzór TT z paskami
Materiał: 100% bawełna / frota

632245   38 x 85 cm, niebieski 38,00 zł   € 10,95



ALPHA STEP I | Komfort noszenia i miękka podeszwa to przekonująca do sie-
bie charakterystyka nowych butów andro alpha step I. Podeszwa gwarantuje 
wysoką przyczepność i doskonałą stabilizację dla specyficznych kroków teni-
sa stołowego. Zastosowanie materiału z siatki łączącego ze sobą elementy 
ze skóry syntetycznej zapewnia komfortowe dopasowanie. Buty do tenisa 
stołowego dla każdego, w atrakcyjnej cenie!!

ALPHA STEP I | rozmiar UK 3 – 11 / EUR 35 - 46
352201    224,00 zł   € 59,95

ODDYCHAJĄCA SIATKA

LEKKOŚĆ NOSZENIA 

PRZYCZEPNA PODESZWA 

BOCZNA STABILIZACJA

DWIE PARY SZNURÓWEK



 BAGS

PROTRAVEL ROLLBAG II | Duża główna i przednia kie-
szeń. Rozsuwana teleskopowa rączka. Tylna kieszeń na 
pasy na ramiona. Kółka na łożyskach kulowych dys-
kretnie wbudowane w torbę. 
Materiał: poliester 600D 306,00 zł
402293  73 x 42 x 30 cm | czarny / żółty     € 89,95

BAG ARICA |  Duże główna komora, przestronne kieszenie boczne 
/ wyściełany, regulowany pasek na ramię / stopki na dole chro-
niące przed brudem i wilgocią / Wewnątrz: oddzielna kieszonka 
na mokre rzeczy oraz zapinane na zamek kieszenie 
Materiał: poliester 600D  
402213  54 x 26 x 28 cm | czarno / niebieski 163,00 zł  € 47,95

BACKPACK TULA | 2 kieszenie główne / duża kieszeń z przodu 
+ 2 kieszenie zapinane na zamek  / 2 kieszenie boczne z siatki / 
duża kieszeń na mokre rzeczy / wewnętrzna: wyściełana kieszeń 
A4 na laptop lub katalog / dodatkowa kieszeń wewnątrz z siatki.
Materiał: 420D poliester 
402214  50 x 36 x 16 cm | czarno / niebieski 146,00 zł  € 42,95

BAG RIOS | podwójny zamek na wygodną obsługę / 1 duża kie-
szeń / 2 przestronne zapinane na zamek kieszenie na buty lub 
rakietkę / 1 duża przednia kieszeń  / usztywniony, odpinany pa-
sek na ramię / stopki na dole chroniące przed brudem i wilgocią 
Materiał: 420-D Poliester
402210 M  56 x 26 x 28 cm | czarno/srebrny 156,00 zł  € 45,95
402211 L   70 x 32 x 32 cm | czarno/srebrny 174,00 zł  € 49,95

BACKPACK RIOS | Dwie główne komory, wyściełany panel tylny, 
regulowana długość pasów kilka mniejszych kieszenie i dodat-
kowe po bokach.
Materiał:  420-D Poliester
402212  50 x 36 x 16 | czarno/srebrny 126,00 zł   € 36,95

WOREK NA BUTY (MOKRE RZECZY)     
402233 44 x 30 cm | czarno / żółty    27,00 zł  € 7,95

TROLLEY MAIPO | Duża główna komora z podwójnym 
zamkiem, wewnętrzne kieszenie na zamek, kieszeń na 
frontowej części oraz uchwyty z dwóch stron.
Materiał: poliester 600D   306,00 zł
402289 45 x 32 x 18 cm | czarno / żółty € 89,95



WALLETS

POJEDYŃCZY BASIC | Materiał: 600D Poliester
412237 czerwono / granatowy 
412238 czarno / niebieski 
412239 niebiesko / granatowy 
412252 granatowo / żółty 
412253 niebiesko / srebrny
412240 czarny 
412244 czerwony  32,00 zł
412251 purpurowo / biały     € 8,95
  

ALU CASE ALPHA 
412215  wood décor 
412205  silver 
412206 black 
412213  red € 31,95

PODWÓJNY RIOS  
Materiał: 420D Poliester Jacquard
Wymiary: 31 x 22 x 8 cm 58,00 zł
412221 czarno / srebrny € 16,95
  
PODWÓJNY KIWU  
Materiał: 600D Poliester
Wymiary: 31 x 28 x 8 cm 58,00 zł/ € 16,95
412235 czerwono / granatowy
412236  niebiesko / czarny
  
POJEDYŃCZY RIOS  
Materiał: 420D Polyester Jacquard
Wymiary: 31 x 22 x 2,5 cm 44,00 zł
412220 czarno / srebrny € 12,95
  
POJEDYŃCZY NEVA  
Materiał: 600D Polyester
Wymiary: 31 x 22 x 2,5 cm 44,00 zł   € 12,95
412234  niebiesko / czarny  
412233  czerwono / granatowy  

POJEDYŃCZY RASANT  
Materiał: sztuczna skóra
Pojedyńczy. Rozmiar 28x16x5 cm 
412254 zielony 44,00 zł   € 12,95
  



TT-BALLS
PRECISION AND HIGHEST QUALITY

Mi1 SPEEDBALL
JUŻ WKRÓTCE:    
andro® PIŁECZKA NON-CELLULOID  
andro® SPEEDBALL Mi1

3PCS PACK 

SPEEDBALL

9PCS TUBE 

100PCS PACK 

PX TRAINING BALL

9PCS TUBE 

100PCS PACK 

SPEEDBALL | Precyzyjnie wykonana w najwyższej jakości. Stała waga za-
pewnia nie zmienne czucie podczas uderzeń. Oficjalna piłka wielu zawo-
dów państwowych i międzynarodowych. Ø 40mm. 

162240  biały | Pudełko 3szt. 15,00 zł       € 4,50
162241  biały | Tuba 9szt. 50,00 zł     € 14,95
162242  biały | Paczka 100szt. 420,00 zł   € 124,95

PX TRAINING BALL | andro®  PX nie jest zwykłą treningową piłką. Jest ona 
specjalnie selekcjonowana i tworzona co zapewnia jej jakość na poziomie 
2-gwiazdkowej piłeczki. Najlepiej sprzedająca się piłeczka treningowa. 
Ø40mm 

162290  biały | Tuba 9szt. 25,00 zł      € 7,50
162295  pom.| Tuba 9szt. 25,00 zł      € 7,50
162291  biały | Paczka 100szt. 112,00 zł   € 32,95
162296  pom.| Paczka 100szt.  112,00 zł   € 32,95

6PCS PACK 



GLUE+CARE

BRELOCZEK RASANT  | Dwu kolorowy,  zielono / czarny z nadrukiem 
RASANT, wykonany z PCV 
152240    10,00 zł    € 3,00

BRELOCZEK RAKIETKA  | Rakietka TT wykonana z elastomeru PVC 
w technologii 3D.
152215    10,00 zł    € 3,00

PRECISION AND HIGHEST QUALITY ALL YOU NEED

FREE GLUE | Innowacyjny klej, oparty na wodzie bez zawartości szko-
dliwych cząstek, zgodnie z najnowszymi regulacjami wprowadzonymi 
przez ITTF. Wygodne użycie za pośrednictwem aplikatura. Technologia 
TENSOR BOND. 
142240 25g dozownik z gąbką 25,00 zł      € 7,50 
142241   500g dozownik z pompką 102,00 zł   € 29,95 

TURBO FIX | Klej z szkodliwych rozpuszczalników, rozpuszczalny w wo-
dzie, dodaje przyspieszenia w grze. Zawiera uchwyt do aplikacji.
142233   50ml + 10 gąbek 34,00 zł     € 9,95 
142231   90ml + 15 gąbek 48,00 zł   € 13,50 
142234   250ml + 25 gąbek 75,00 zł   € 21,95 
142235   1000ml + 50 gąbek 199,00 zł  € 54,95

FREE CLEAN | Płyn do czyszczenia okładzin. Idealnie kompatybil-
ny z innymi produktami andro FREE. Technologia TENSOR BOND 
142247   100ml combi cleaner 15,00 zł       € 4,20 
142248   250ml spray  22,00 zł        € 6,50 
142250   1000ml uzupełnienie 40,00 zł       € 11,95

FREE SEAL | Lakier do desek, wolny od szkodliwych czą-
steczek – zgodnie z aktualnymi przepisami ITTF. Wygod-
ne użycie za pomocą dozownika wykonanego z gąbki. Zapew-
nia idealne przygotowanie deski do klejenia okładziny, przy użyciu 
kleju do okładzin lub folii FREE STICKER. Technologia TENSOR BOND. 
142242 25g  27,00 zł      € 7,95

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

TAŚMA BRZEGOWA RASANT - 12MM 
142225  50m  55,00 zł   € 15,95 
142226  5m (brak zdjęcia) 17,00 zł    € 4,95 
142227 na 1 rakietkę (brak zdjęcia)  5,00 zł     € 1,50

TAŚMA BRZEGOWA ANDRO - 12MM 
142203  50m   50,00 zł   € 14,95 
142204    5m    17,00 zł    € 4,95 
142205    na 1 rakietkę   5,00 zł     € 1,50 

TAŚMA BRZEGOWA ANDRO - 10MM (brak zdjęcia) 
142206  50m   50,00 zł   € 14,95  
142207   5m   17,00 zl     € 4,95 
142208    na 1 rakietkę  5,00 zł     € 1,50

CZYSZCZĄCA GĄBKA 
132220 Syntetyczna skóra 8,50 zł     € 2,50

CZYSZCZĄCA GĄBKA COTTON LEATHER | Gąbka zrobiona z dwóch róż-
nych materiałów. Żółta strona do czyszczenie, a niebieska do osuszenie 
powierzchni.
132240   10,00 zł    € 2,95

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

FOLIA OCHRONNA DO OKŁADZIN (bez zdjęcia) 
132255   7,00 zł     € 1,95

FOLIA OCHRONNA PRO FOIL  | Dla zachowanie optymalnej ochrony 
powierzchni. Możliwość przemycia, łatwa w obsłudze. 
132260   czarno / żółty  13,50 zł    € 3,95 
132261    RASANT    13,50 zł    € 3,95

FREE STICKER (bez zdjęcia) | Folia dwustronnie klejąca (do czopów) 
142244  1 szt.  6,00 zł     € 1,75



andro ® BAT SERIES
READY TO PLAY

R2P | Dla rekreacji jak i graczy turniejowych, a każdym poziomie umiejętności, od początkujących do doświadczonych graczy. Wszyscy oni 
skorzystają z wyrafinowanych materiałów serii andro READY 2 PLAY. Dobre deski połączone z wysokiej jakości okładzinami, dla graczy 
na każdym poziomie. Im lepiej rakietka przekazuje umiejętności zawodnika tym większe ma ona szanse rozwoju.

FUN LEVEL | Idealna dla początkujących i grających okazjonalnie w czasie 
wolnym. Okładziny 1.9 mm

122261 WKLĘSŁY 37,00 zł    € 10,95

ADVANCE | Dla podstawowego treningu i rozwoju umiejętności. Okładzi-
ny: andro® START / 1.7 mm dopuszczone przez ITTF

122234 WKLĘSŁY | 122235 ANATOMICZNY  126,00 zł    € 36,95

TEC LEVEL | Do podstawowego treningu technicznego i rozwoju umiejęt-
ności gry. Okładziny: andro® POWER 3 / 1.9 mm dopuszczone przez ITTF

122266 WKLĘSŁY 102,00 zł    € 29,95

VIGO | Odpowiedni start dla gry rekreacyjnej albo zmotywowanych począt-
kujących graczy. Okładziny: andro® UPGRADE / 1.7 mm dopuszczone przez 
ITTF

122232 WKLĘSŁY | 122233 ANATOMICZNY 84,00 zł    € 24,95

R2P COMPETITION | Dla graczy ćwiczących regularnie, umożliwia ćwicze-
nie wszystkich technik gry dzięki wysokiej jakości produktu. Andro CSV 
ALL+, andro ROCKET MEDIUM PH 2.1 mm + BH 1.8 mm W zestawie po-
krowiec.

122244 WKLĘSŁY | 122245 ANATOMICZNY  238,00 zł    € 69,95

EASY LEVEL | Suitable start for hobby players or motivated beginners in 
the learning process. Rubbers: andro® POWER3 (pimples in), appr. 1.9 mm, 
ITTF approved rubbers 

122263 WKLĘSŁY 68,00 zł    € 19,95

TOP LEVEL | Dla zawodników dbających o kontrolę z podstawową techniką 
dla rozgrywek taktycznych. Okładziny:  andro® POWER 6 / 1.9 mm dopusz-
czone przez ITTF

122268 WKLĘSŁY | 122269 ANATOMICZNY 152,00 zł    € 44,95 NEW



andro ® BAT SERIES
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

TABLES

DESCRIPTION
Supercompact-System, ITTF approved.  
In accordance with new European standard 
14468-1/class A. 25mm playing surface in 
protective durable finish.  
Powder treated frame with oversized under 
table contact area for perfectly even bounce 
among the whole surface.  
4 wheels sturdy steel legs with perfect height 
adjustment.  
Hydraulic system for extra easy handling.  
100% fully assembled. 

PROFILE
Small storage space:  
55 x 152,5 cm, height 162cm.  
Including a new security handle.

202210  green  € 795,00  
202215  blue  € 795,00


