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RASANT GRIP Video

PURE GRIP

MAXIMUM ENERGY TRANSFER

• 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 bezpośredni 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
  zaawansowania technicznego, ofensywnie przy stole.
112218  czerwony / czarny         Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1
€ 47,95 163,00 zł

• Wyprodukowana w najwyższej technologii, używaj jej na precyzyjne zagrania bez
strat mocy.
• Optymalne wykonanie części górnej powoduje równe odbicie na całej
powierzchni oraz dobry bezpośredni kontakt piłeczki z okładziną.
• Czujesz natychmiast 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-spinem.
112219  czerwony / czarny         Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1
€ 47,95 163,00 zł

WYBUCHOWY DZIWIĘK I POTWORNA ROTACJA
• The Beat Box wśród wszystkich miękkich gum!
• Duży potencjał dla wielkich rotacji!
• Imponująca tolerancja na błędy! Więcej piłeczek dociera do celu!
• Wyjątkowo miękki  podkład zapewnia dłuższy czas kontaktu z piłka, w którym
wierzchnia warstwa przywraca do równowagi stabilność piłeczki.
• Nowy system czopów, który został zaprojektowany, aby dopasować się do cech
podkładu optymalizuje czucie gry  i sprawia, że łatwiej jest wykorzystać cały potencjał gumy !
Dla graczy, którzy kochają rotację, dźwięk i czysty tenis stołowy!
112220  czerwony / czarny
Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1
€ 47,95 163,00 zł

RASANT BEAT Video

NEW!

IDEAL ACCELERATION

FANTASTIC GAME EXPERIENCE

Odkryj możliwości jakie daje ultra rotacyjna i przyczepna górna powierzchnia okładziny. Pozwala na zagranie z mocnych top-spinów przeciwnika, mocniejszych i bardziej niebezpiecznych kontr top-spinów. Umożliwia nadanie piłce ekstremalnych
rotacji i szybkości oraz wykonanie uderzeń z ogromną dokładnością i absolutną
precyzją!  Potęguje wzrost dynamiki uderzeń , ukrytej w unikalnym eksplodującym
energią, zielonym podkładzie okładziny   RASANT TURBO. Wykorzystaj przewagę!
Zainstaluj aktualizację – teraz! Graj  okładziną RASANT TURBO!
Dla wyczynowych zawodników wykazujących się umiejętnościami  gry rotacyjnej i
top-spinowymi uderzeniami!!
112216  czerwony / czarny
Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1
€ 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!
112217  czerwony / czarny

COMPACT PLAYING FEEL
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 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.
112215 czerwony / czarny

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1

€ 46,95

159,00 zł

RASANT Tech Talk
Video

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1

€ 46,95

159,00 zł

NEW!

LASER INSPIRED PRECISION AND BALLISTICS

• Ekstremalne miękki podkład  dla maksymalnego ducha gry w połączeniu z najwyższą kontrolą i tolerancją błędów.
• Nowo opracowana powierzchnia doskonale harmonizuje się z podkładem i bezpośrednio przekazuje impuls z rakietki na ręke gracza.
• Doświadcz najlepszego czucia i kontroli. Tolerancja błędów wyznacza nowe granice
dla  Twoich możliwości.
• Idealne gumy dla graczy, którzy preferują miękkie gumy mające na celu dostosowanie się do nowych plastikowych piłeczek.
Dla średniej i niższej klasy graczy!
112250  czerwony / czarny

Grubość: 1,8 / 2,0 / max.

• Plaxton 400 dla czystej precyzji: większa kontrola i laserową precyzja! Stała prędkość piłeczki nawet przy nie całkowicie precyzyjnych uderzeniach, zwłaszcza przy
lżejszych uderzeń top-spinem.
• Ogranicz ilość swoich błędów: nowo opracowana struktura powierzchni doskonale
przetwarza uderzenie piłeczki  i zwiększa liczbę udanych zagrań.
• Znakomita warstwa wierzchnia zapobiega utracie energii oraz niedokładności w
każdym zbiciu.
• Poczuj bezpośredni dotyk PLAXON – doskonałe czucie piłki!
Dla średniej i niższej klasy graczy!

€ 39,95

138,00 zł

112251  czerwony / czarny

Grubość: 1,8 / 2,0 / max.

€ 39,95

138,00 zł

BEZPOŚREDNIE ZBICIE

Kombinacja podkładu i nowo opracowanej wierzchniej warstwy gumy PLAXON generuje ultra precyzyjne i bezpośrednie
uderzenie.

Technologia gumy andro PLAXON ucieleśnia precyzję ambitnie inspirowaną nowoczesnym systemem
laserowym. Nowy energetyczny podkład oferuje niezwykle bezpośrednią, mocną krzywą lotu piłeczki.
To czyni okładziny PLAXON idealną odpowiedzią na
nowe plastikowe piłeczki z zachowaniem najwyższej
kontroli!
4 STOPNIE TWARDOŚCI – DLA INDYWIDUALNEGO
DOPASOWANIE
Wybierz najlepszą okładzinę dla swojego stylu gry
spośród 4 wariantów twardości podkładu, od maksymalnego dźwięku PLAXON do maksymalnej szybkości PLAXON

PLAXON Video

• Dużo energii, prędkości i najlepszej kontroli nad piłką - Android Plaxton 450 umożliwia każdemu dostęp do tych cechy!
• Kompaktowy średni podkład z rezerwą prędkości dla silnej i precyzyjnej gry ofensywnej. Prowadzi piłkę prosto do celu, bez żadnych objazdów.
• Nowo opracowana powierzchnia gumy zapewnia doskonałą przyczepność i pozwala
uniknąć jakichkolwiek strat energii lub precyzji podczas zbicia.
• Zmniejsz ilość błędów przy jednoczesnym zwiększeniu współczynnika zabawy!
Dla graczy na wszystkich klas!
112252  czerwony / czarny

Grubość: 1,8 / 2,0 / max.

• andro PLAXON 525 dla maksymalnej mocy i precyzji!
• Twardy podkład z wysokiej sprężystości  i ogromnym zapasem mocy prowadzi piłkę
bezpośrednio do przodu bez żadnych objazdów.
• Specjalna powierzchnia gumy katapultuje piłkę z ogromną rotacją i prędkości  prosto z rakietki.
• Znakomita struktura powierzchni zwiększa sweet spot (optymalne strefy uderzenia) w momencie uderzenia.
Dla graczy na wszystkich klas wolą grać blisko stołu!

€ 39,95

138,00 zł

112253  czerwony / czarny

Grubość: 2,0 / max.

€ 39,95

138,00 zł

HEXER

ONE TOP-TECHNOLOGY, FIVE CHARACTERS

Specific microstructure of the rubber surface for strong rotation

HIGH DEFINITION PERFORMANCE
- Doskonały transfer energii, dzięki innowacyjnej konstrukcji podkładu!
-Powierzchnia górna  z naturalnego kauczuku-przedłużona żywotność okładziny!
-Większa przyczepność przy top-spinie, dzięki nowej konstrukcji górnej powierzchni okładziny!
-Większa szybkość!
-Wzmocniona siły gry- dzięki zastosowaniu nowej technologii High Definition w
mikrostrukturze okładziny, uzyskujemy większą rotację i precyzję gry!
Dla zawodników bazujących na rotacji, szybkości i precyzji uderzeń.
112208  czerwony / czarny

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1

€ 44,95

153,00 zł

PACE PERFORMANCE

SOUND PERFORMANCE

Szukasz okładziny, która zapewni Tobie, pomimo dużej szybkości, doskonałe czucie w grze? 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 potrzebnej dynamiki i pozwala na uderzenia z każdego dystansu.
Okładzinę polecamy zawodnikom grającym ofensywnie, rotacyjnie!
112261  czerwony / czarny
Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1  
€ 43,95 149,00 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

LONG-LASTING PERFORMANCE

EFFICIENT PERFORMANCE

Spraw, by Twoja gra była bardziej optymalna i zwiększ swoje szanse na zwycięstwo.
Okładzina dla wszystkich graczy, którzy wymagają od swoich okładzin rotacji oraz
szybkości połączonej z dużą wytrzymałością. Dzięki  kombinacji - górnej powierzchni
okładziny wyprodukowanej 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 a tym samym gwarantuje oszczędność.
Dla zawodników wszystkich klas, dla których ważne jest zachowanie przez okładzinę jak najdłużej dobrych parametrów gry.

Zawodnicy szukający okładziny do mocno rotacyjnego top-spina, będą zadowoleni z
nowej okładziny HEXER . Górną powierzchnię tej okładziny, tworzy nowa 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. Nowa, progresywna 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, zorientowanych na grę rotacyjną, top-spinową.
112260  czerwony / czarny
Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1
€ 43,95 149,00 zł

112267  czerwony / czarny

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1

€ 38,95

132,00 zł

Dla wszystkich graczy chcących poczuć szybkość i dźwięk bez utraty kontroli.
112268  czerwony / czarny

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1  

€ 43,95

149,00 zł

DUAL POWER
Oznacza dodatkową energią i siłę 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!
112274  czerwony / czarny

Nowa 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°).

112273  czerwony / czarny

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1

€ 43,95

149,00 zł

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1

€ 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. W tym przypadku w zależności od sposobu przyklejenia, zwiększamy
szybkość (0°) okładziny lub jej kontrolę (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.
112272  czerwony / czarny

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1

€ 43,95

149,00 zł

CLASSIC RUBBER
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 coś 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 rozmieszczenia
czopów: 0°- większe tempo gry, 90°- więcej rotacji i kontroli. Stanowi to o wyjątkowości okładziny andro® SHIFTER.
Dla klasycznych graczy ofensywnych!
112205  czerwony / czarny Grubość:  1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1 € 32,95 112,00 zł

DUAL POWER

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.

Okładzina jest idealnym wyborem dla zawodników lubiących dużą kontrolę w grze,
którą zapewni miękki i elastyczny podkład. Okładzina ta ma mocno rozszerzony
przedział tolerancji popełnianych błędów, co jest szczególnie ważne dla młodych
adeptów, 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. Dodatkowo istnieje również możliwość wyboru pomiędzy dwoma różnymi geometriami rozmieszczenia czopów (0° lub 90°).
Maksymalna kontrola!
112206  czerwony / czarny Grubość: 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1

€ 32,95

112,00 zł

FULL IMPULSE!
Jeśli poszukujesz okładziny, która łączy harmonijnie takie parametry jak: szybkość,
rotację i wysoką kontrolę - wybierz Impuls Powersponge. To okładzina od firmy andro łącząca idealnie parametry gry, 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. To co jest
niebywale ważne , cały czas macie dzięki tej technologii, dużą kontrolę gry. Jeżeli
do tego dodacie wspaniały dźwięk podczas uderzeń, pozwalający lepiej ocenić siłę
uderzeń - to macie okładzinę która łączy w sposób kompleksowy wszystko to, co
potrzebne jest wam w grze.
Polecana zawodnikom nie mogącym trenować codziennie.
112214  czerwony / czarny

Grubość: 1,8 / 2,0 / 2,2

€ 40,95

139,00 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!

  Dla średniozaawansowanych graczy!
112204  czerwony / czarny

Grubość: 1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,1

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 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.

€ 32,95

112,00 zł

112246  czerwony / czarny

Grubość: 1,8 / 2,0 / 2,2

€ 38,95

133,00 zł

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.

Grubość: 1,8 / 2,0 / max

To okładzina dla każdego zawodnika z aspiracjami
112255  czerwony / czarny

To okładzina dla zawodowców
112256  czerwony / czarny

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.

€ 41,95

Grubość: 1,8 / 2,0 / max

€ 41,95

143,00 zł

143,00 zł

ROXON

PLASMA

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!
112240  czerwony / czarny

Grubość: 1,8 / 2,0 / max

€ 39,95

136,00 zł

Okładzinę PLASMĘ 430 można spokojnie polecić każdemu. W porównaniu do 470
podkład jest o 5 stopni miększy. W połączeniu z częścią górną 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!
112239  czerwony / czarny

Grubość: 1,8 / 2,0 / max

€ 39,95

136,00 zł

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! 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 gwarantuje ci maksimum przyjemności w grze i stawia twoich rywali nierzadko przed dużymi problemami.
Nieobliczalne uderzenia z każdego dystansu!
112266  czerwony / czarny

Thickness: OX / 1,2

€ 39,95

136,00 zł

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
112264  czerwony / czarny

Grubość: 1,8 / 2,0 / max

€ 36,95

126,00 zł

Okładzina BLOWFISH + z czopami na zewnątrz, z nieco twardszym podkładem od
okładziny BLOWFISH, pomoże szczególnie zawodnikom z większymi ambicjami
do gry ofensywnej, stosujących przy tym okładziny tego typu. Te z założenia nadzwyczajnie szerokie czopy i średnio twardy podkład, nadają okładzinie eksplozji
powodując, że każdy blok w mgnieniu 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!
112265  czerwony / czarny

Grubość: 1,8 / 2,0 / max

€ 36,95

126,00 zł

To okładzina ze starą nazwą ale już z inną technologią, szczególnie dużo pracy
włożono w jej górną część. Dzięki swojemu średnio twardemu podkładowi pozwala ona na nadanie piłeczce dużej rotacji. Polecana zawodnikom lubiącym grę
top-spinem. ROCKET MEDIUM to profesjonalna 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.

€ 28,95

€ 32,95

Grubość: 1,7 / 1,9 / 2,1

€ 36,95

126,00 zł

92,00 zł

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 bardzo rotacyjne zagrania, które doprowadzą Waszych przeciwników do rozpaczy. Na tej okładzinie możesz zawsze polegać, niezależnie od tego, w jakiej jesteś odległości od
stołu, bądź sytuacji, na którą musisz odpowiednio zareagować. 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.
112207 czerwony / czarny Grubość: 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9

Idealne proporcje między ceną i jakością!
112262  czerwony / czarny

Optymalny klasyk
112223  czerwony / czarny Grubość: 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2

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.

112,00 zł

Okładzina będzie odpowiadać zawodnikom zorientowanym na grę ofensywną, ale
z dużą kontrolą. Grając tą okładziną z łatwością będą Wam przychodziły skuteczne i pełne kontroli uderzenia atakujące, na co pozwala podkład o twardości 40°.
Zwiększa on efekt katapulty, utrudnia przeciwnikom 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 nazywana jest Multi talentem.
Dla zawodników allround!
112211 czerwony / czarny Grubość: 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1
€ 32,95 112,00 zł

Drewno nie jest równe drewnu. Pochodzenie, zawartość wody,
przechowywanie, 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.

100% FEEDBACK

SAWN VENEERS

HAND MADE

NEW!

Lite drewno (czyli drewno bez żadnych syntetycznych warstw) jest bardzo szczególne. Lite drewna zapewnia dobre połączenie kontroli, czucia   i tempa, jednocześnie
odbicie nie powinno być za twarde. Wyjątkowe deski powinny być w stanie zaoferować  szczególne doznania.  andro LIGNA TOUR właśnie to robi i oferuje kompletny
pakiet doskonałej równowagi dla lepszej współpracy, doskonała jakość wykonania
i wyjątkowe wyczucie piłki. Każdy Twoje uderzenie zyskuje na jakości, aby uczynić
go bardziej trudnym dla przeciwnika. Zwiększenia kontrolę nad piłką i obniża ilości
popełnianych błędów.
10229101 PROSTY | 10229102 WKLĘSŁY

  

€ 109,95

374,00 zł

NEW!

Deski z pośrednimi syntetycznymi fornirami z włókien najczęściej mają tylko milisekundy by udowodnić że są topowymi. Jedną milisekundę, w której piłka dotyka rakietki i natychmiast odbija się. Deski, jak andro LIGNA F.R. które zostały dokładnie
przetworzone, sklejone i zaprojektowane z dbałością o szczegóły, oddają tą precyzję
w każdym uderzeniu. Możesz poczuć, że duży sweetspot zapewnia stałe odbicie z
dowolnego miejsca deski. Poczuj jak piłka odchodzi z rakietki bez jakiejkolwiek utraty
kontroli podczas przechodzenia z pasywnego do aktywnego uderzenia. To są właśnie
te milisekundy, w których andro LIGNA FR pokazuje swoje atuty i rozwija Twoją grę.
10229201 PROSTY | 10229202 WKLĘSŁY

  

€ 139,95

473,00 zł

Deska ta każdemu tenisiście kojarzy się od razu z doskonałą kontrolą, pozbawioną wad
technologicznych deską. Zawodnik popełnia mniej błędów, ponieważ deska ma dobre
czucie oraz nie za duże tempo gry. Ta deska pokaże Ci jakie znaczenie może mieć ‘’kontrola’’. Dzięki doskonale dobranej szybkości deski, możesz mieć grę pod stałą kontrolą.
Szybkie przestawianie się z gry pasywnej na ofensywną jest bardzo łatwe. Weź prowadzenie gry we własne ręce, kontroluj wydarzenia przy stole! Miej przegląd rotacji i korzystaj z niesamowitej kontroli pozwalającej na doskonale precyzyjne uderzenia. Deska
andro® LIGNA ALL+ przeznaczona jest dla wszechstronnych perfekcjonalistów w grze.
10228601 PROSTY | 10228602 WKLĘSŁY

Deska andro® LIGNA OFF+  wyróżnia się z pośród desek ofensywnych 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+.  Szczególnie przy ofensywnych zagraniach
pokazuje swoją moc, polecana jest dla zawodników grających bezkompromisowy atak.
10228801 PROSTY | 10228802 WKLĘSŁY

€ 129,95

442,00 zł

           

€ 99,95

340,00 zł

Najlepsze deski w historii tenisa stołowego nie odznaczają się nie tylko dobrą kontrolą i szybkością. Tutaj rozchodzi się o znacznie więcej, znawcy (profesjonaliści) używają
słowa ‘’dusza’’. Deska andro® LIGNA OFF udowadnia przy każdym uderzeniu ,że taką
duszę posiada. Ta ofensywna deska charakteryzuje się doskonałym 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 przeznaczona dla wyrafinowanych ofensywnie grających
zawodników.
10228701 PROSTY | 10228702 WKLĘSŁY

  

€ 119,95

408,00 zł

NEW!
ENGINEERED BALANCE

POWERED BY NATURE
Pomysł brzmi absurdalnie, ale jednocześnie ciekawe:  
połączenie naturalnych włókien, które są znane ze
swojej sztywności  i odporności na rozdarcie i umieszczenie ich w desce jako warstwa pośrednia. Zespół
andro dbający o rozwój spróbował tego i uzyskał przekonywujące wyniki w licznych  testach. Firma andro
przedstawia dwie nowe deski FLAXONITE CRUISER i
FLAXONITE DRIVER, które idealnie wpasowują się w
lukę pomiędzy klasycznymi deskami  i  tymi z wkładką karbonową.
Zalet tej innowacji są oczywiste:
- Lekkość!
- Dokładne czucie pomiędzy deskami klasycznymi a
karbonowymi !
- Optymalna równowaga pomiędzy szybkością a
kontrolą!

Optymalna równowaga, czyste i bezpośrednie czucie, ale nie zbyt twarde odbicie - są
to ważne podstawy deski andro FLAXONITE DRIVER. Kluczem tych cech  jest nowo
opracowane włókno kompozytowe które jest umieszczone dookoła rdzenia deski.
Naturalne włókno zamiast węglowego lub innych sztucznych włókien. To naturalne
włókno po przetworzeniu  jest stosunkowo sztywne i odporne na rozerwanie, dzięki
czemu FLAXONITE DRIVER staje się o krok twardsze od klasycznych desek i jest doskonałym rozwiązanie dla graczy którzy doświadczyli gry karbonem, ale był ona zbyt
twardy i niekontrolowalny.
10222501 PROSTY | 10222502 WKLĘSŁY |
10222503 ANATOMICZNY 		

€ 54,95

187,00 zł

andro FLAXONITE CRUISER jest stworzona dla maksymalnej wszechstronności. Bez
względu na to, jakie uderzenie chcesz zagrać: FLAXONITE CRUISER będzie Twoim
wsparciem. Uderzenia pasywne są wspomagane doskonałym czuciem i kontrolą, jednak agresywny atak  stają się bardzo niebezpieczny dla przeciwnika dzięki  FLAXONITE CRUISER. Kluczem do sukcesu tego niezwykłego włókna, jest unikalne czucie i
kontrola, dzięki naturalnym włóknom które sprawiają ze deska nie jest zbyt twarda.
10222401 PROSTY | 10222402 WKLĘSŁY |
10222403 ANATOMICZNY 		

€ 54,95

187,00 zł

NEW!
HANDCRAFTED IN JAPAN
WANOKIWAMI - to unikalny projekt. Takeshi Wanaka, to
Japoński stolarz skupiający się na przetwarzaniu szlachetnego
drewna współpracujący z inżynierami andro. Wanaka, znana
osobistość w swojej dziedzinie z wieloma międzynarodowymi
nagrodami, przyniósł całe know-how: selekcji, przetwarzania i
najwyższej jakości klejenia drewna - do tego projektu. Zespół
andro celowo pozostawił wolną rękę do Takeshi Wanaka pod
wieloma względami ,aby uniknąć wpływów z innego procesu
przetwórstwa drewna. Zespół rozwoju andro prowadził te
wpływy i pomysły w dobrym kierunku, a wynikiem tego jest
jakościowo znakomita deska. Zawodnicy, trenerzy i gracze
firmowi potwierdzili liczne testy jednym głosem.

Wanokiwami AO przekonuje Ciebie od momentu wzięcia go do ręki po raz pierwszy.
Starannie oszlifowane brzegi, w taki sposób by idealnie leżała w dłoni - to powoduje
idealne czucie w grze!
Duszą deski jest 4.2mm grubości rdzeń zapewniający wysoką sztywność, jenocześnie nie pozbawiając doskonałego czucia w grze. Dwa forniry pośrednie i zewnętrzne
zapewniają wyróżniające się czucie przy uderzeniu, dzięki zastosowaniu najwyższej
klasy drewna.
Wanokiwami AO - deska jak żadne inne.
10228901 PROSTY | 10228902 WKLĘSŁY

€ 129,95

442,00 zł

Wanokiwami Midori jest arcydziełem andro pośród desek obronnych. Doskonaly
proces tworzenia, zapewnia wszystkie potrzeby wymagane przez graczy obronnych.
Wanokiwami Midori spełnia wszystkie pragnienia nowoczesnego obrońcy. W procesie
tworzenia skoncentrowano się na zachowaniu równowagi pomiędzy atakiem i obroną.
Głównym celem było stworzenie deski, która zapewni najlepszą kontrolę przy różnorodnym tempie gry, bez poniesienia straty mocy przy ataku. andro i Wanokiwami
Midori opanowali to dzięki stworzeniu dość grubego rdzenia oklejonego bardzo cienkimi fornirami pośrednimi i zewnętrznymi. Rdzeń zapewnia moc uderzenia, a miękkie
warstwy zewnętrzne troszczą się o kontrolę w grze.
10229001 PROSTY | 10229002 WKLĘSŁY  

€ 129,95

442,00 zł

CHASE YOUR OPPONENT
Każde tworzywo sztuczne jest inne! Seria
desek andro® Treiber oferuje deski z wyróżniającą się charakterystyką.

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

TOP BALANCE

MAX. SWEET-SPOT

TOP SPEED

KONTROLOWANY ZAPAS MOCY

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 kontrolę 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
10227901 PROSTY | 10227902 WKLĘSŁY |
10227903 ANATOMICZNY

€ 69,95

238,00 zł

MIĘKKI ZEWNĘTRZNY FORNIR

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 podczas gry top-spin,
kontra top-spin i w pierwszej fazie gry, czyli przy podaniu i odbiorze. Wyjątkowa
deska dla wyjątkowych zawodników. Waga ok.90 g
10227201 PROSTY | 10227202 WKLĘSŁY |
10227203 ANATOMICZNY
€ 69,95 238,00 ZŁ

KOMPAKTOWE CZUCIE

W tej desce zastosowano na zewnątrz, fornir wykonany z drewna Koto. Ma to
zadanie pochłaniać szkodliwe wibracje pojawiające się podczas uderzeń, które
utrudniają odczyt przez zawodnika takich parametrów gry jak siła i rotacja. 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 ANATOMIC    

€ 79,95

272,00 zł

UNIKALNE ODBICIE

Niezwykła kompozycja sklejek : 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, 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 pozwala na posłanie
piłki w określone miejsce. Prawdziwy multi- talent sprzętowy. Waga ok. 88 g.
10227401 PROSTY | 10227402 WKLĘSŁY |
10227403 ANATOMICZNY

€ 109,95

374,00 ZŁ

BEZPOŚREDNIE UDERZENIE

Deska przekonuje do siebie, poprzez doskonały stosunek parametrów szybkości
do kontroli. W porównaniu do innych tworzyw, bardzo elastyczne forniry G-Fibre
odgrywają 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. Waga ok. 90 g.
10227001 PROSTY | 10227002 WKLĘSŁY |
10227003 ANATOMIC

€ 59,95

204,00 zł

GAME, SET + MATCH
To klasyczna ofensywna deska, świetnie wyważona 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®.
10228201 PROSTY | 10228202 WKLĘSŁY |
10228203 ANATOMICZNY

LOW
WEIGHT

TOP BALANCE

     € 46,95

MAX. SWEET-SPOT

159,00 zł

POWER TRANSFER

Deska andro® KANTER OFF+ wykonana z drewna balsa charakteryzuje się dużą
szybkością w grze. Rdzeń wykonany jest z 7mm forniru Balsa, zapewniającego
wysokie tempo gry. Precyzyjna konstrukcja nie pozwala na powstawanie wibracji
zakłócających kontrolę i straty energii. Przeznaczona dla zawodników przedkładających tempo gry ponad wszystko.

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.

10228101 PROSTY | 10228102 WKLĘSŁY |
10228103 ANATOMICZNY  

10228001 PROSTY | 10228002 WKLĘSŁY |
10228003 ANATOMICZNY

€ 46,95

159,00 zł

€ 46,95

159,00 zł

FREE YOUR ENERGY
ODBICIE PIŁKI
Kiedy piłka uderza w rakietkę- kulki Carbonowe przekazują energię kinetyczną do
uchwytu w kierunku przeciwnym do uderzenia, co generuje w tym momencie impuls zwrotny. Ten dynamiczny impuls likwiduje prawie w pełni wibracje, dodaje
mocy uderzeniu a jednocześnie wzmacnia kontrolę i komfort czucia piłki.
TOP BALANCE

NANO KARBONOWE KULECZKI

KINETIC HANDLE

KINETIC
Technology

IMPULS ZWROTNY

Wysokie tempo dzięki specjalnej kombinacji fornirów. Wysoka jakość wykonania.
Idealna dla zawodników grających blisko stołu, rozpracowując przeciwnika silnymi
i precyzyjnymi top-spinami.

Deska typowo ofensywna, jej stabilny i twardy rdzeń zapewniają najefektywniejszy
atak. Wystarczająca kontrola i precyzja dla wszystkich ofensywnych zagrań dzięki
zintegrowanemu systemowi KINETIC w rączce.

10220901 PROSTY | 10220902 WKLĘSŁY |
10220903 ANATOMICZNY

10220801 PROSTY | 10220802 WKLĘSŁY |
10220803 ANATOMICZNY  

€ 46,95

159,00zł

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.
10220701 PROSTY | 10220702 WKLĘSŁY |
10220703 ANATOMICZNY

€ 46,95

159,00 zł

€ 46,95

159,00 zł

Wysoka kontrola, wspaniałe czucie piłki w momencie odbicia 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 . Parametry szybkości i kontroli są
zrównoważone, umożliwiając zagrania ofensywne.
10220601 PROSTY | 10220602 WKLĘSŁY |
10220603 ANATOMICZNY  

€ 46,95

159,00 zł

ALL IN
SUPER CORE
SYSTEM

FIBER
ENHANCEMENT

360°
PROTECTION

MAX. SWEET-SPOT

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.

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. 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.
10222101 PROSTY | 10222102 WKLĘSŁY |
10222103 ANATOMICZNY    

€ 74,95

254,00 zł

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. 7 fornirów, które idealnie przekazują energię uderzenia piłeczki
w rakietkę. Dzięki dużej powierzchni czynnej, nawet te piłeczki które nie zostaną
idealnie trafione środkiem blatu deski, będą posiadać wystarczająco dużo szybkości. Tę deskę polecamy zawodnikom grającym w pierwszej strefie, blisko stołu,
starającym się w ataku non-stop, przechylić szalę zwycięstwa w swoim kierunku.
10225501 PROSTY | 10225502 WKLĘSŁY |
10225503 ANATOMIC 		
€ 42,95 146,00 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 		

€ 42,95

146,00 zł

Chociaż szybkość tej deski, pozwala ją zaliczyć do desek ofensywnych, to kontrola
jest porównywalna z deskami typu allround. Największym plusem tej deski jest jej
wspaniała kontrola podczas gry pasywnej i łatwe przejście do gry ofensywnej. Tą perfekcyjną zmianę tempa gry, umożliwia specjalna konstrukcja deski, w uchwycie znajdują się specjalne cele wypełnione specjalną pianką, które zwiększają czucie piłki, co
pozwala nam popełnić znacznie mniej błędów w decydujących momentach gry. Tą
deskę polecamy zawodnikom, którzy lubią panować nad grą, polegają na dokładnej
grze i w sprzyjającej sytuacji przechodzą do kontrofensywy.
10223201 PROSTY  | 10223202 WKLĘSŁY  |
10223203  ANATOMICZNY     

5 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 najważniejszą
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
szybsza, ale z perfekcyjną kontrolą. Wysoki tor lotu piłeczki powoduje, że popełniamy znacznie mniej błędów.
10222301 PROSTY  | 10222302 WKLĘSŁY  | 10222303  ANATOMICZNY |
10222306 SMALL-FLAIR
€ 42,95 146,00 zł

€ 42,95

146,00 zł

Najlepiej wybrać deske, która ma najmniej wad technologicznych. Forniry deski Super Core CELL Allround są poddawane tak ostrej selekcji, że praktycznie prawdopodobieństwo użycia forniry uszkodzonej lub wadliwej, jest bliskie zeru. To znaczy, że
w przypadku, gdy nie trafimy piłeczki samym środkiem deski, to uzyskamy parametry odbitej piłeczki  - bardzo zbliżone do idealnego odbicia. Dlatego forniry środkowe są trochę grubsze niż w deskach allroundowych, dotychczas produkowanych.
Nie bez znaczenia w deskach tej serii, jest wspaniałe wyważenie, dzięki któremu
nawet zawodnicy trenujący mniej intensywnie, będą popełniać mniej błędów.   
10222201 PROSTY  | 10222202 WKLĘSŁY  |
10222203 ANATOMICZNY 		

€ 42,95

146,00 zł

Deska andro® CS 5 CARBON OFF++ jest uzupełnieniem serii CS 5 o najszybszy model.
Solidna konstrukcja, opracowana w najdrobniejszych szczegółach i o nie spotykanej sile
uderzenia. Składa się z trzech fornirów (rdzeń z drewna Kiri, zewnętrzne forniry z drewna Hinoki), a także z dwóch dodatkowych warstw Carbonowych dbających o minimalną
stratę energii. Dwie zewnętrzne warstwy Hinoki mają zwiększyć efekt katapulty. Idealne
deska dla zawodników przekładających parametr prędkości ponad wszystko!
10224801 PROSTY | 10224802 WKLĘSŁY | 10224803 ANATOMICZNY€ 69,95/238 zł

ULTRA-LIGHT

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.
10224701 PROSTY | 10224702 WKLĘSŁY |
10224703 ANATOMICZNY    

LOW
WEIGHT

€ 34,95

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, ułatwia grę. Deska CS 5 OFF to najlepsza
droga do radości w grze dla zawodników grających ofensywnie.
10224601 PROSTY | 10224602 WKLĘSŁY |
10224603 ANATOMICZNY    

119,00 zł

€ 34,95

119,00 zł

TOP BALANCE

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.

Deski kategorii Allround  firmy andro® cieszą się doskonałą opinią. Deska CS 5 ALL + jest
następną 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.

10224501 PROSTY | 10224502 WKLĘSŁY |
10224503 ANATOMICZNY    

10224401 PROSTY | 10224402 WKLĘSŁY |
10224403 ANATOMICZNY    

€ 34,95

119,00 zl

€ 34,95

119,00 zł

HIGH-END OFFENSIVE BLADES

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.
10228501 PROSTY  | 10228502 WKLĘSŁY  |
10228503  ANATOMICZNY     
TOP BALANCE

€ 47,95
MAX. SWEET-SPOT

163,00 zl

TOP SPEED

KILIAN ORT
plays CS7 TOUR

Ta deska przekona do siebie wielu zawodników, bo ma wspaniałą kontrolę 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 współdziałanie poszczególnych sklejek.
Deskę tą polecamy ambitnym zawodnikom, którzy prowadzą aktywną grę w
pierwszej strefie.
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.
10228401 PROSTY | 10228402 WKLĘSŁY |
10228403 ANATOMICZNY    

€ 47,95

163,00 zł

FIRE YOUR OPPONENT UP
Tylko model TEMPER TECH posiada pełny energii fornir z drewna Limba. Deska
z super dynamicznymi i imponującym zapasem prędkości, zwłaszcza podczas
wszystkich uderzeń z pół dystansu. Dla zdecydowanych ofensywnych graczy.
10226301 PROSTY | 10226302 WKLĘSŁY |
10226303 ANATOMICZNY    

€ 54,95

187,00 zł

Tylko w tym modelu deski z serii TEMPER TECH, zastosowano jako sklejki zewnętrzne drewno Limby. Drewno z drzewa Limby jest ekstremalnie 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.
10226201 PROSTY | 10226202 WKLĘSŁY |
10226203 ANATOMICZNY    

LONG-LASTING

TEMPER
TREATMENT

HIGH ENERGY
TRANSFER

187,00 zł

MAX. CONTROL

Cienkie zewnętrzne sklejki ze szlachetnego drzewa Mahagoni, to nie tylko
optyczne Highliht, ale także 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”. Deską tą „rządzicie” przy stole, pozwala ona Wam na urozmaicone
zagrania ofensywne, ale także pasywne, jak blok czy podcięcie.
10226101 PROSTY | 10226102 WKLĘSŁY |
10226103 ANATOMICZNY    

€ 54,95

€ 54,95

187,00 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.
10226001 PROSTY | 10226002 WKLĘSŁY |
10226003 ANATOMICZNY    

€ 54,95

187,00 zł

CARBON LIGHT
Dla zawodników lubiących wszystko szybko, blisko stołu rozstrzygać. Pomimo tej
dużej szybkości dzięki wkładce carbonowej imponująca kontrola. Zalecana dla zawodników agresywnie grających blisko stołu. Doskonale opracowana deska w najdrobniejszych szczegółach.
10226701 PROSTY | 10226702 WKLĘSŁY |
10226703 ANATOMICZNY  

€ 59,95

204,00 zł

Deska ofensywna, ale z “duszą”, spełni w grze każde Wasze życzenie. Obojętnie czy
będziecie chcieli zagrać mocnym top-spinem, czy zmienić tempo gry, czy mocno
zaatakować uderzeniem „ona” spełni Wasze życzenie.
10226601 PROSTY | 10226602 WKLĘSŁY |
10226603 ANATOMICZNY  

€ 59,95

204,00 zł

Dokładne zagranie - żaden problem z tą deską carbonową najwyższej klasy. Zaskakująco dokładna przy zmianie tempa gry, można nią zagrać precyzyjnie w dowolne
miejsce stołu. Nie mająca konkurencji przy grze blisko siatki, czy blokiem blisko
stołu.
10226501 PROSTY | 10226502 WKLĘSŁY |
10226503 ANATOMICZNY

€ 59,95

204,00 zł

FULL RESISTANCE

NEW!
Szybciej, mocniej, lepiej - przymiotniki opisujące najlepiej nowoczesny tenis stołowy. W celu przeciwdziałania atakom przeciwnika wszystko musi idealnie współgrać.
Zapewnia to materiał! andro DEFCONE to deska dla wszystkich grających klasyczną
obroną, którzy próbują przerwać rytm gry przeciwnika ukierunkowanymi atakami. andro DEFCON składa się wyłącznie z fornirów ayonus, gdzie fornir rdzenia wzmocniony
jest z dwóch stron warstwami karbonu. Te dwie warstwy włókien syntetycznych dodają
pewności uderzeniom bez podnoszenia tempa gry. Najważniejszą cechą jest wyjątkowo
intensywne czucie piłki podkreślone impulsem. andro DEFCON to specjalnie zoptymalizowana rączką i wymiary deski przystosowane dla obrońców.

10222601 PROSTY | 10222601 WKLĘSŁY

€ 59,95

204,00 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 wielkości Sweetspot ma imponującą wielkość.

10220001 PROSTY | 10220002 WKLĘSŁY |
10220003 ANATOMICZNY    

€ 54,95

187,00 zł

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 atakujący zawodnik najmniej się tego spodziewa. Konstruktorzy tej
deski, spędzili bardzo dużo czasu z zawodnikami grającymi w defensywie, by optymalnie dopasować stosunek długości blatu do jego szerokości oraz szerokość uchwytu do
jego długości. Poprzez tą optymalizację parametrów geometrycznych deski, stworzono
deskę o powiększonej strefie sweetspot (optymalna strefa uderzenia) i wspaniale wywarzoną. 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.
10227301 PROSTY | 10227302 WKLĘSŁY |
10227303 ANATOMICZNY

€ 49,95

170,00 zł

LET‘EM CRAVE!

Okładzina andro®  Nightmare, jest stworzona specjalnie dla zawodników młodych, z dużym potencjałem i jeszcze większymi celami do spełnienia. 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 właściwości, potrzebne umotywowanym młodym zawodnikom, w nauce najtrudniejszych technik uderzeń. Grając okładziną andro®
Nightmare sprawicie, że Wasi przeciwnicy otrzymają lekcje strachu.
Allrounder
112209  czerwony / czarny
Grubość: 1,8 / 2,1
€ 19,95 68,00 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 ).
10220401 PROSTY | 10220402 WKLĘSŁY |
10220403 ANATOMICZNY    

€ 32,95

112,00 zł

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!
10220301 PROSTY | 10220302 WKLĘSŁY |
10220303 ANATOMICZNY    

€ 32,95

112,00 zł

andro ® - BY PLAYERS FOR PLAYERS
Geneza firmy andro sięga późnych lat 80.
Gdy ponad 25 lat temu powstały pierwsze
pomysły i produkty z doświadczenia byłych
graczy pierwszej krajowej drużyny, Wilfrieda Micke i Ralfa Wosika, marka wtedy była
mała i specjalnie dostosowywana do potrzeb zawodników w Niemczech. Dziś, blisko
trzy dekady później, firma andro osiągnęła
poziom międzynarodowej marki.  
Podstawy rozwoju firmy to koniec lat
90, kiedy to marka zaczeła stabilizować
swoją pozycje na profesjonalnym rynku
tenisa stołowego. Zespół działający pod
prezesurą Micke & Wosik idealnie przekładają własne doświadczenia w rozwój i
innowacje produktów andro, by pozostawić

po sobie ślad na rynku tenisa stołowego.
Tak więc opracowane do roku 2000 deski i
okładziny były opracowywane by zaspokoić
specyficzne potrzeby zawodników i graczy
na różnym poziomie. Każdy gracz indywidualnie może i powinien odnaleźć produkty
andro dopasowane do swojego poziomu
gry.
Dawny slogan „bądź pierwszym w najszybszej grze na świecie” podkreśla ambicje w najlepszym sporcie. Podążając za tym
międzynarodowi profesjonalni zawodnicy
zwyciężają dla marki oraz turnieje takie jak
Mistrzostwa Europy czy Europejskie TOP12
są wyposażone w sprzęt i materiały marki
andro. Wiele krajowych związków jak na
przykład West German TT Federation oraz

międzynarodowe topowe kluby są na kontraktach od wielu lat. Wielokrotny mistrz
Francji i zwycięzca ETTU Cup z 2011, Charts
AST, jak i reprezentacja Polski są wyposażane przez andro. Poza tym promocja młodych utalentowanych zawodników
tenisa stołowego zawsze była integralną
częścią zarządzania marką.
Marka andro stworzyła Kids Open największy Europejski turniej tenisa stołowego dla młodzieży który trwa już nie przerwanie od 25 lat, przyciągając corocznie do
Dusseldorfu 1500 dzieci. Zlokalizowana
jest tam także szkoła andro TT-school.
Od lat mocno stawia na rozwój i szkolenie
młodzieży.

WU JIADUO Germany

STÉPHANE OUAICHE France

KILIAN ORT Germany

ADAM SZUDI Hungary

TOMAS KONECNY Czech Republic

DAMIEN ELOI France

THERESA KRAFT Germany

NADINE BOLLMEIER Germany

IVAN SULFARO Australia

DARIA CHERNOVA Russia

MELISSA TAPPER Australia

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

Czech Champion 2014

Australian Under 15‘s Junior Champion 2012

French Champion 2014
Runner-up French Championships 2015

Runner-up French Championships 2012

Girls Under 18’s National Team Russia

German Junior Champion 2014

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

European Junior Champion in Doubles 2013 & 2014
Hungarian Junior Champion in Singles and
Doubles 2014

Bronze Medal German Championships
2012 Singles
Winner German Top 48 2014

2012 Paralympics – Womens Table Tennis 4th Place
2014 Commonwealth Games Bronze Medalist
Womens Team Event

Marka andro czerpie przyjemność z bycia
pionierem i podążaniem własną drogą w
tenisie stołowym. To andro jako pierwsza
marka w tenisie stołowym zastosowała
oddychające koszulki z mikrofibra na rynek,
gdy w tamtym czasie bawełniane koszulki
dominowały na halach sportowych.

Specjalne uwaga jest zwracana na okładziny do tenisa stołowego które są podstawą
w grze. Zespół zarządzający produktem  
który jest prowadzony przez byłego niemieckiego zwycięzcę TOP12 i gracza drugo ligowego Bjorn Helbig nieustannie rozwija i poszerza zakres okładzin w ścisłej
współpracy z inżynierami i chemikami z
produkcji. Profesjonaliści potrzebują innych
okładzin on zawodników niższych
lig, co jest brane pod uwagę w
tworzeniu nowych okładzin
andro.

26. andro® KIDS OPEN 2015
August 21 st - 23 rd , 2015.
www.kids-open.borussia-duesseldorf.com
andro® TT-SCHOOL BORUSSIA DÜSSELDORF
www.tt-schule.borussia-duesseldorf.com

andro® in change of time: CI and Look have
been continually improved

REPREZENTACJA POLSKI
MĘŻCZYZN

CHARTRES ASTT

TTC RAPID LUZERN

REPREZENTACJA POLSKI KOBIET

Official Equipment Supplier

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

SV BÖBLINGEN

TUS BAD DRIBURG

MSK BRECLAV

TSV BAD KÖNIGSHOFEN

1st League Women Germany

WTTV

Western German TT association

2nd League Women Germany

1st League Men Switzerland

1st League Women Czech Republic

Official Equipment Supplier

2nd League Men Germany

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

Produkty na obu stronach sprawdzono  
na obecność substancji szkodliwych.

Więcej szczegółów
www.andro.pl

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.

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 wilgoć na zewnątrz przez splot
usieciowionych kanałów. Niniejszym maksymalnej
świeżości i oddychalnością można utrzymać

IndoorDRY jest 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.

Apparel video 2015

• Równomierne odprowadzanie wilgoci, trwała ochrona włókien,
wysoka oddychalność
• Wzmocniony kołnierz i kolorowe wzmocnienia na ramionach
• Dostosowany do specyficznych ruchów w tenisa stołowego
• indoorDRY intelligent mikrofibra z wykończeniem Scotchgard 3M

FERRIS | rozmiary XXS – 4XL
302223 czarno/zielony
302224 czerwono/czarny
302226 niebiesko/limonkowy
€ 46,95

164,00 zł

andro® FERRIS video

Produkty na obu stronach sprawdzono  
na obecność substancji szkodliwych.

Więcej szczegółów
www.andro.pl

• Super lekki funkcjonalny materiały dla optymalnej swobody ruchu
• Dwie kieszenie po bokach, sznurek do regulacji szerokości
• Subtelne nadruki - idealnie dopasowane do kilku koszulek
100% poliester mikrofibra
FLINT | rozmiary 3XS – 5XL
312270 czarno/biały
312271 granatowo/biały
312272 błękitno/biały
€ 32,95 115,00 zł

SUPERLIGHT INDOORDRY
INTELLIGENT FUNCTIONAL FIBER
GWARANCJA

SUPER LEKKI

DOSTĘPNOŚCI

100% mikrofibra poliester, indoorDRY Intelligent
FERRIS WOMEN V-Neck rozmiary 34-46
302227 czerwono/czarny
302228 niebiesko/limonkowy
302229 czarno/zielony
€ 46,95

164,00 zł

• Elastyczny materiał dla optymalnego komfortu noszenia
• Zintegrowane majtki
• Delikatne zmarszczona jednostronnie
90% poliester mikrofibra, 10% elastan
ADA SKIRT | rozmiary 34-46
322215 czarno/biały
322216 granatowo/biały
€ 34,95 122,00 zł

• Do sportowo i na codzienny
• Wysoce funkcjonalna mikrofibra dla suchego odczucia i doskonałe odprowadzanie wilgoci
• Wzmocniony kołnierz i kolorowe wzmocnienia na ramionach
100% poliester mikrofibra, indoor DRY Intelligent
DUNCAN | rozmiary XXS - 4XL
302220 czarno/błękitny
302221 czarno/żółty
€ 46,95

Patrz str.

164,00 zł

100% poliester mikrofibra, indoor DRY Intelligent
DUNCAN WOMEN V-NECK | rozmiary 34-46
302222 czarno/żółty
€ 46,95 164,00 zł

Produkty na obu stronach sprawdzono  
na obecność substancji szkodliwych.

Patrz str.

Więcej szczegółów na:
www.andro.pl

FUNCTIONAL FIBER
IN THE LUXURIOUS LOOK
GWARANCJA

DOSTĘPNOŚCI

SUPER LEKKI

MAGO | rozmiary XXS - 5XL
• Bardzo przewiewna , odprowadza  wilgoć dzięki włókom
302230 niebiesko/czarny
indoorDRY
302231 czerwono/czarny
• płaskie szwy i subtelne elementu druku
• Idealna koszula dla zespołów z dużym obszarem na nadruki 302232 czarno/zielony
• Dostępne również w rozmiarach dziecięcych
€ 42,95 149,00 zł
100% mikrofibra poliester, indoorDRY

MAGO YOUNG | rozmiary 140 + 152
302230 niebiesko/czarny
302232 czarno/zielony
€ 36,95

129,00 zł

INDOORDRY SHIRT FOR
DYNAMIC REQUIREMENTS
IDEALNY
DO NADRUKÓW

GWARANCJA

DOSTĘPNOŚCI

ROZMIARY

DZIECIĘCE

andro® MAGO video

Produkty na obu stronach sprawdzono  
na obecność substancji szkodliwych.

Więcej szczegółów na:
www.andro.pl

Patrz str.

Patrz str.   37

100% mikrofibra poliester, indoorDRY
MAGO WOMEN | rozmiary 34-46
302233 niebiesko/czarny
302234 czerwono/czarny
302236 czarno/zielony
€ 42,95

149,00 zł

• Długie i elastyczne nogawki
• Sznurek do regulacji szerokości
• Dwie kieszenie boczne
• Oddychający materiał z mikrofibry
100% poliester mikrofibra

SLIGO SHORT | rozmiary 3XS - 4XL
312249 czarny
€ 28,95

99,00 zł

KOSZULKA INDOORDRY
Z WSTAWKAMI Z SIATKI
IDEALNY
DO NADRUKÓW

GWARANCJA

WSTAWKI MESH

DOSTĘPNOŚCI

andro® SKIP video

Produkty na obu stronach sprawdzono  
na obecność substancji szkodliwych.

Więcej szczegółów na:
www.andro.pl

• Funkcjonalna koszulka dla zachowania doskonałego tempera- SKIP | rozmiary XXS - 4XL
tury ciała
302237 czarno/żółty
• Oddychające wstawki z siatki i mikrofibry
302238 czarno/czerwony
• Nadruki na ramionach i wyróżniające kolorem pasy
302239 niebiesko/biały/poma100% poliester mikrofibra, indoorDRY
rańczowy
€ 39,95 139,00 zł

100% poliester mikrofibra, indoorDRY
SKIP WOMAN | rozmiary 34-46
302241 czarno/żółty
302242 niebiesko/biało/pomarańczowy
€ 39,95 139,00 zł

• Dwustronne nadruki
• Dwie kieszenie na zamek
• Elastyczny pas ze sznurkiem
100% poliester mikrofibra
rozmiary 3XS - 5XL
312273 czarno/szaro/biały
€ 28,95 99,00 zł

Patrz str.

• Sportowa wzór w atrakcyjnej cenie
• Regulacja wilgotności mikrofibry lub elastycznej bawełny
koszulka dla zespołów
• Cały czarny tył - idealny na nadruki
• Dostępne również w rozmiarach dziecięcych
100% mikrofibry poliestrowej lub 94% aktywnych bawełna, 6% elastyna / spandex

DEIMOS | rozmiary 2XS - 5XL
302210 błękitno/czarno/biały
302211 zielono/czarno/biały
€ 36,95

129,00 zł

DEIMOS COTTON |
rozmiary 2XS - 5XL
302216 błękitno/czarno/biały
302217 zielono/czarno/biały
€ 36,95

129,00 zł

DEIMOS WOMEN | rozmiary 34 - 46, 100% polieser mikrofibra
302212 błękitny/czarno/biały
302213 zielono/czarno/biały
€ 36,95

129,00 zł

DEIMOS YOUNG | rozmiary 140 + 152, 100% poliester mikrofibra
302210 błękitno/czarno/biały
302211 zielono/czarno/biały
€ 29,95

99,00 zł

Patrz str.

Produkty na obu stronach sprawdzono  
na obecność substancji szkodliwych.

Więcej informacji na:
www.andro.pl

MATERIAL CHOICE:
MICROFIBER OR ACTIVE COTTON
IDEALNY
DO NADRUKU

GWARANCJA

DOSTĘPNOŚCI

ROZMIARY

DZIECIĘCE

INNOVATIVE MATERIAL MIX
IDEALNY
DO NADRUKU

• Bardzo wysoki komfort dzięki mieszance mikrofibra i wiskozy
• wzór z płaskich szwów
• Idealne do druku
• Jedwabiście miękkie w dotyku
Podstawowy materiał: 100% poliester mikrofibra, wstawia 96% wiskoza
4% elastan / spandex
CORBIN | rozmiary 2XS-5XL
302218 szaro/błękitny
€ 39,95 139,00 zł

Lekka, stylowa koszulka - pozwala uzyskać
pełną wydajność podczas treningu.
100% poliester mikrofibra
ENNIS | rozmiary 3XS - 3XL
302245 czarno/biało/
zielony
€ 19,95 69,00 zł

• przyciągające wzrok logo andro alpha z przodu
i z tyłu
• wstawki w kontrastowych kolorach
• Idealny dla młodych zespołów
100% poliester mikrofibra

YARI | rozmiary 3XS - 3XL
302387 granoatowo/niebiesko/biały
302246 czarno/żółto/biały
NOWOŚĆ!
302247 czarno/czerwono/biały
NOWOŚĆ!
€ 21,95 76,00 zł

Produkty na obu stronach sprawdzono  
na obecność substancji szkodliwych.

Więcej informacji na:
www.andro.pl

TT-SUIT
DOSTĘPNE

ODDZIELNIE

GWARANCJA

DOSTĘPNOŚCI

• Lekka oddychająca mikrofibra
• Bluza prosta pasie i sznurkiem do regulacji szerokości
• Zakończenie nogawek  z elastycznym paskiem
• Długi zamek na nodze dla wygodnego ubierania i rozbierania
100% poliester mikrofibra

NOLAN | rozmiary 3XS - 5XL
342317 bluza czerwono/czarny
342318 spodnie czarno/czerwony
342319 bluza niebiesko/czarny
342320 spodnie czarno/niebieski

3XS-XS €49,95
3XS-XS €32,95
3XS-XS    €49,95
3XS-XS €32,95

174,00zł
115,00zł
174,00zł
115,00zł

S-5XL
S-5XL
S-5XL
S-5XL

€54,95
€37,95
€54,95
€37,95

192,00zł
132,00zł
192,00zł
132,00zł

RASANT TOWEL

z cyfrowym nadrukiem
Materiał: 100% bawełna
632240 50 x 100 cm, zielono / czarno / biały € 15,95

55,00 zł

TOWEL TOURNAMENT
Materiał: 100% bawełna / frota. Idealny rozmiar do stołu!
632246 38 x 85 cm, czarno / niebieski
632242 38 x 85 cm, czarno / żółty
€ 11,95 40,00 zł

WIN TOWEL

wzór TT z paskami
Materiał: 100% bawełna / frota
632245 38 x 85 cm, niebieski
€ 11,95

40,00 zł

SWEATBAND NEW ALPHA
Materiał: 80% bawełna, 20% elastane
562235 czarny / srebrny
562236 czarny / zielony
562237 czarny / żółty
562238 czarno / czerwony
562239 czarno / niebieski
€ 4,95

SOCK RACY

SHORT SOCK COZY

Materiał: 60% bawełna,
20% polyacrylics, 8% polyamide, 7% poliester, 5% polyurethane. Rozmiary: I (35-38), II (39-42), III (43-47)
362214 czarno / niebieski
€ 6,95 24,00 zł

SHORT SOCK RAP

Materiał: 60% bawełna,
20% polyacrylics, 8% polyamide, 7% poliester, 5% polyurethane. Rozmiary: I (35-38), II (39-42), III (43-47)
362215 biało / niebieski
€ 6,95 24,00 zł

Materiał: 60% bawełna, 20% polyacrylics, 8% polyamide, 7% poliester, 5% polyurethane
Rozmiary: I (35-38), II (39-42), III (43-47)
362212 biało / czerwony
362213 biało / szary
362211 biało / niebieski
€ 6,95 24,00 zł

SOCK FLASH

Materiał: 60% bawełna, 20%
polyacrylics, 8% polyamide, 7% poliester, 5% polyurethane. Rozmiary: I (35-38), II (39-42), III (43-47)
362218 niebiesko / biały
362219 czerwono / biały
€ 6,95 24,00 zł

MIDSOCKE MOVE

Materiał: 60% bawełna, 20%
polyacrylics, 8% polyamide, 7% poliester, 5% polyurethane
Rozmiary: I (35-38), II (39-42), III (43-47)
362217 biało / niebieski
€ 6,95 24,00 zł

16,00 zł

ALPHA STEP II

andro ALPHA STEP II oferuje najlepsze możliwe wsparcie
podczas wszystkich specyficznych ruchów w tenisie stołowym. Zapewniają wysoką
elastyczność i doskonałą przyczepność dzięki białej części podeszwy. Przylegające
i bardzo wygodne ALPHA STEP I jest na czele dzięki swojej ulepszonej podeszwie,
amortyzuje stopę i oddaje impuls dla szybszej pracy przy stole. Oddychające
wkładki z siatki z przodu jak i po bakach zapewniają także wysoki komfort. Elementy stabilizujące po bokach jak i z przodu  zapewniają dobre trzymanie. andro

ALPHA STEP II jest lekkim i optymalnym butem dla grających w tenisa stołowego.
Rozmiary UK 3-11 / EUR 35-46
352202 czerwono / biały
352204 niebiesko / biały

€ 69,95

244,00 zł

VERY GRIPPY OUTER SOLE .

BREATHABLE MESH MATERIAL

NEW!

SOFT WEARING COMFORT

HIGH LATERAL STABILITY

INCL. ALTERNATE BLUE LACES

ALPHA STEP I

Komfort noszenia i miękka podeszwa to przekonująca do
siebie charakterystyka nowych butów andro alpha step I. Podeszwa gwarantuje
wysoką przyczepność i doskonałą stabilizację dla specyficznych kroków tenisa
stołowego. Zastosowanie materiału z siatki łączącego ze sobą elementy ze skóry
syntetycznej zapewnia komfortowe dopasowanie. Buty do tenisa stołowego dla
każdego, w atrakcyjnej cenie!
Rozmiary: UK 3-11 / EUR 35-46
352201

€ 59,95

214,00 zł

WETBAG

402233 44 x 30 cm | czarno / żółty
		
€ 8,95

29,00 zł

BAGS
BAG PEAK

Modny wzór nadruków. Duża główna komora, 2 duże boczne
kieszenie. Wyścielany, regulowany pasek na ramię. Spód odporny na zabrudzenia
i wilgoć. Cechy wewnętrzne: Oddzielna komora na mokre + wiele wewnętrznych
kieszeni na zamek.
Materiał: 600D poliester
402215 M, 54x26x28 cm czarno/czerwony 			€ 54,95 188,00 zł
402216 L, 58x27x30 cm czarno/czerwony 			
€ 64,95 220,00 zł

PROTRAVEL ROLLBAG II

Duża główna i przednia kieszeń. Rozsuwana teleskopowa rączka. Tylna kieszeń na pasy na ramiona. Kółka na łożyskach kulowych dyskretnie wbudowane w torbę.
Materiał: poliester 600D
402289 45 x 32 x 18 cm, czarny / żółty
€ 89,95 306,00 zł

BACKPACK PEAK

Modny wzór nadruków. 2 duże komory główne z dwustronnymi zamkami. Duża kieszeń z przodu i dwie kieszenie zapinane na zamek, 2
boczne kieszenie z siatki. Wytrzymały pasek do przenoszenia / wyściełane szelki.
Regulowana długość szelek i paska piersiowego. Dół: dwustronny zamek / duża
komora na mokre rzeczy. Cechy wewnętrzne: Wyściełana kieszeń na laptopa w formacie A4, kieszeni z siatki na zamek. Materiał: 600D poliester
402217 50x36x16 cm czarno/czerwony
€ 46,95 159,00 zł

BAG ARICA

| Duże główna komora, przestronne kieszenie boczne / Wewnątrz: oddzielna kieszonka na mokre rzeczy oraz zapinane na zamek kieszenie
Materiał: poliester 600D
Wymiary: 54 x 26 x 28 cm             czarno / niebieski		€ 49,95 169,00 zł

BACKPACK TULA

2 przestronne kieszenie główne zapinane podwójnym
zamkiem / duża kieszeń z przodu + 2 kieszenie zapinane na zamek / duża kieszeń
na dole na mokre rzeczy / wewnętrzna: wyściełana kieszeń A4 na laptop lub katalog
/ dodatkowa kieszeń wewnątrz z siatki
Materiał: 420D poliester
Wymiary: 50 x 36 x 16 cm czarno / niebieski
€ 44,95 152,00 zł

DOUBLE WALLET KIWU

Materiał: 600D Polyester
Wymiary: 31 x 28 x 8 cm
412235 czerwono / granatowy €16,95/58,00zł
412236 niebiesko / czarny
€16,95/58,00zł

SINGLE WALLET NEVA
Materiał: 600D Polyester
Wymiary: 31 x 22 x 2,5 cm
412234 niebiesko/czarny
€12,95/44,00 zł
412233 czerwono/granatowy €12,95/44,00 zł

COVER BASIC

Pojedynczy z kieszenią
na piłeczki
Materiał: 600D Polyester
412237 czerwono / granatowy
412238 czarno / niebieski
412239 niebiesko / granatowy
422229 żółto / czarny
412252 granatowo / żółty
412240 czarny
412244 czerwony
412251 purpurowo / biały
412231 granatowo / różowy € 9,95 34,00 zł

SINGLE WALLET RASANT
Materiał: sztuczna skóra
Pojedynczy. Rozmiar 28x16x5 cm
412254 zielony
€ 12,95
		

44,00 zł

WALLETS

ALU CASE ALPHA

412215 wzór drewna
412205 srebrny
412206 czarny

€ 32,95

112,00 zł

DOUBLE WALLET PEAK

Dwustronny zamek, zintegrowane panele
ochronne.
Materiał: 600D poliester
Wymiary: 31 x 23 x 5 cm
412225 czarno / czerwony € 19,95 68,00 zł

SINGLE WALLET PEAK

Materiał: 600D poliester
Wymiary: 31 x 22 x 2,5 cm
412224 czarno_czerwony € 14,95

49,00 zł

BASIC WALLET PEAK
Materiał: sztuczna skóra
Wymiary: 29x19x3 cm
412254 zielony

€ 11,95

40,00 zł

TT-BALLS
PRECISION AND

PO-

andro POLYX – to Podstawowa wersja piłeczki treningowej wykonanej z
plastiku. Dostosowane do użycie w robotach, treningu najmłodszych i nauki techniki
za pomocą użycia wielu piłek. Zapakowane w wygodne pudełko.
162223 andro POLYX biały| 72szt.
€ 39,95 135,00 zł

HIGHEST QUALITY

59
POLYXX
andro POLYXX jest wysokiej jakości ** piłką treningową. Odpowiadają
one niemal piłeczkom turniejowym jeżeli chodzi o ich charakterystykę w grze, andor
POLYXX jest idealną piłeczką na trening dla ambitnych klubów. Zapakowane w wygodne pudełko.
162224 andro POLYXX** biały | 72szt.
€ 59,95 205,00 zł

6PCS PACK

SPEEDBALL Mi1

Kilka etapów selekcji i kontroli jakości przed, podczas i pod
koniec produkcji gwarantują wysoki standard. Rezultatem tego jest znikoma różnica
pomiędzy piłeczkami celuloidowymi a plastikowymi.
16222006 Speedball Mi1 biały|   6 szt.
€ 8,95 31,00 zł
16222144 Speedball Mi1 biały | 48 szt.
€ 62,95 214,00 zł

72PCS PACK

72PCS PACK

PX PRACTISE BALL

100PCS PACK

100PCS PACK

3PCS PACK

9PCS TUBE

SPEEDBALL

Precyzyjnie wykonana w najwyższej jakości. Stała waga zapewnia
nie zmienne czucie podczas uderzeń. Oficjalna piłka wielu zawodów państwowych i
międzynarodowych. Ø 40mm
162240
162241
162242

biały | Pudełko 3szt.
biały | Tuba 9szt.
biały | Paczka 100szt.

€ 4,95
€ 15,95
€ 124,95

17,00 zł
54,00 zł
424,00 zł

9PCS TUBE

PX-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. Ø 40mm
162290 biały | Tuba 9szt.
162295 pom.| Tuba 9szt.
162291 biały | Paczka 100szt.
162296 pom.| Paczka 100szt.
162287 biały | Worek 100szt.

€ 7,95
€ 7,95
€ 35,95
€ 35,95
€ 34,50

27,00zł
27,00zł
122,00zł
122,00zł
117,00zł

GLUE+CARE
ALL YOU NEED
ANDRO SPIN-FIX Klej

bez szkodliwych substancji najnowszej
generacji wraz z gąbkami do rozprowadzania. 90ml buteleczka gęstszego kleju do aplikacji na okładzine, buteleczka 37ml z rzadszym klejem do
aplikacji na deskę. Przeznaczone głównie do nowej generacji okładzin
TENSOR.
142238 Spin-Fix Zestaw
€ 29,95
99,00 zł

FREE GLUE

Innowacyjny klej, oparty na wodzie bez zawartości szkodliwych cząstek, zgodnie z najnowszymi regulacjami wprowadzonymi
przez ITTF. Wygodne użycie za pośrednictwem aplikatura w postaci gąbki lub za pomocą praktycznego dozownika. Technologia TENSOR BOND.
142240   25g dozownik z gąbką
€ 7,50
25,00 zł
142241   500g dozownik z pompką
€ 29,95 102,00 zł

TURBO FIX

W Klej bez szkodliwych rozpuszczalników, rozpuszczalny w wodzie, dodaje przyspieszenia w grze. Zawiera uchwyt do
aplikacji.
142233   50ml, 10 gąbek
€ 10,50
36,00 zł
142231   90m, 15 gąbek
€ 14,50
49,00 zł
142234   250ml, 25 gąbek
€ 22,95
79,00 zł
142250    1000ml, 50 gąbek
€ 54,95 194,00 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
22,00 zł
142250   1000ml uzupełnienie
€ 11,95 40,00 zł

FREE SEAL

Lakier do desek, wolny od szkodliwych cząsteczek
– zgodnie z aktualnymi przepisami ITTF. Wygodne użycie za pomocą
dozownika wykonanego z gąbki. Zapewnia idealne przygotowanie
deski do klejenia okładziny, przy użyciu kleju do okładzin lub folii FREE
STICKER. Technologia TENSOR BOND.
142242   25g
€ 7,95
27,00zł

TABLE CLEANER
142252

250 ml spray

€ 7,95

EDGE TAPE RASANT -12 MM
142225
142226
142227

taśma brzegowa 50 m
€ 15,95
taśma brzegowa 5 m (w/o pic.)
€ 4,95
taśma brzegowa na 1 rakietkę (brak zdjęcia)  € 1,50

EDGE TAPE -12 MM

142203 taśma brzegowa 50m
142204    taśma brzegowa 5m
142205    taśma brzegowa na 1 rakietkę

EDGE TAPE -10 MM

(brak zdjęcia)
142206 taśma brzegowa 50m
142207   taśma brzegowa 5m
142208    taśma brzegowa na 1 rakietkę

CLEANING SPONGE
132225

syntetyczna skóra

27,00 zł
55,00 zł
17,00 zł
5,00 zł

€ 14,95
€ 4,95
€ 1,50

50,00 zł
17,00 zł
5,00 zł

€ 14,95
€ 4,95
€ 1,50

50,00 zł
17,00 zł
5,00 zł

€ 2,50

8,50 zł

CLEANING SPONGE COTTON LEATHER

Gąbka zrobiona z dwóch różnych materiałów. Żółta strona do czyszczenie, a niebieska do osuszenie powierzchni.
132240
€ 2,95
10,00 zł

PIN - ROLLER
142260

Wałek do okładzin - szerokość 15cm

RUBBER - PROTECTION SHEET
132255

Folia ochronna do okładzin

€ 7,95
(brak zdjęcia)
€ 1,95

27,00 zł
7,00 zł

RUBBER - PROTECTION SHEET PRO FOIL

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

FREE STICKER
142244 1 szt.

Folia dwustronnie klejąca (do czopów)
€ 1,75

6,00 zł

KEYRING RASANT

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

KEYRING RASANT - BAT

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

READY andro
TO PLAY
BAT SERIES
®

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.

COMPETITION

Dla graczy ćwiczących regularnie, umożliwia ćwiczenie wszystkich technik gry dzięki wysokiej jakości produktu. Andro CSV ALL+, andro ROCKET
MEDIUM PH 2.1 mm + BH 1.8 mm W zestawie pokrowiec.
122244 WKLĘSŁY | 122245 ANATOMICZNY
€ 74,95 254,00 zł

TOP LEVEL

Dla zawodników dbających o kontrolę z podstawową techniką
dla rozgrywek taktycznych. Okładziny:  andro® POWER 6 / 1.9 mm dopuszczone
przez ITTF
122268 WKLĘSŁY | 122269 ANATOMICZNY
€ 44,95 152,00 zł

VIGO

ADVANCE

Dla podstawowego treningu i rozwoju umiejętności. Okładziny:
andro® START / 1.7 mm dopuszczone przez ITTF
122234 WKLĘSŁY | 122235 ANATOMICZNY
€ 36,95 125,00 zł

EASY LEVEL

TEC LEVEL

FUN LEVEL

Do podstawowego treningu technicznego i rozwoju umiejętności
gry. Okładziny: andro® POWER 3 / 1.9 mm dopuszczone przez ITTF
122266 WKLĘSŁY
€ 29,95 102,00 zł

Odpowiedni start dla gry rekreacyjnej albo zmotywowanych początkujących graczy. Okładziny: andro® UPGRADE / 1.7 mm dopuszczone przez ITTF
122232 WKLĘSŁY | 122233 ANATOMICZNY
€ 25,95 88,00 zł

Odpowiedni start dla gry rekreacyjnej albo zmotywowanych początkujących graczy. Okładziny: andro® POWER 3 / 1.9 mm dopuszczone przez ITTF
122263 WKLĘSŁY
        € 19,95 68,00 zł

Idealna dla początkujących i grających okazjonalnie w czasie
wolnym. Okładziny 1.9 mm
122261 WKLĘSŁY
€ 10,95 37,00 zł

TABLES
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

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
202215  blue

€ 795,00
€ 795,00

