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	 prowadzenie	 obowiązku	
		 gry	 piłeczkami	 plasti-
kowymi,	spowodowało	u	wielu	
zawodników	 duże	 problemy	 w	
grze.	 Pomimo	 tego,	 że	 jakość	
piłeczek	 plastikowych	 będzie	
się	 poprawiać,	 to	 oznacza	 to	
dla	 zawodników	 konieczność	
przystosowania	 techniki	 ude-
rzeń,	do	nowych	warunków	gry.
Niezadowolenie	 zawodników	 z	
tego	 faktu,	 można	 już	 dzisiaj	
przeczytać	na	forach	i	blogach	
internetowych:

„Moje uderzenie topspi-
nowe wiąże się z jesz-
cze silniejszym i więk-
szym ruchem ramienia, 
dlatego kosztuje mnie 
to jeszcze więcej wysił-

ku i wzrasta ryzyko 
kontuzji”

„piłeczka spada cza-
sami w dół jak kamień” 

„mało ekscytująca i 
radosna gra”

„wkrótce będzie się 
liczyć tylko uderzenie a 
nie technika gry”

Również	 na	 facebooku	 można	
zobaczyć	 i	 przeczytać	 o	 fru-
stracji	zawodników	–	niektórzy	
mówią	 nawet	 o	 zakończeniu	
gry.	Te	wpisy	na	pewno	niepo-
koją	i	są	alarmujące.

PRZEPIS  
NA 

SUKCES: 

+++ KAŻDY PROBLEM WYMUSZA ROZWIĄZANIE +++ NOWE OKŁADZINY ZREWOLUCJONIZUJĄ ŚWIAT TENISA STOŁOWEGO+++

			Sceny,	które	obecnie	obserwujemy,	powtarzają	się	na	całym	świecie:

				zdesperowani	gracze,	pokazują	swoje	niezadowolenie.

W dalszej 
części:

Sabine Winter 
mówi o nowej 
piłeczce 40+:

	Mistrzyni	Europy	w	deblu	w	2016	roku

Testy w laboratorium, symulacje 
komputerowe i analiza gry po 
wprowadzeniu nowej piłeczki!!

Rewolucja: zupełnie nowe kon-
cepcje w produkcji okładzin!

poprzez nowe doła-
dowanie piłeczki!

Analiza techniczna !

Nowe okładziny!

Nadzieja….

- 	 O G Ł O S Z E N I E 	 -

„Po wprowadzeniu 
do gry piłeczek 
plastikowych, 
skończyłem treno-
wać!”

Nowa piłeczka plastikowa: 
Czy musimy coś zmienić 

w naszej grze?

W

WYWIAD TECHNICZNE
NOWOŚCI

NOWE 
OKŁADZINY

AKCESORIA UDOSTĘPNIJ!

 „nieregularny       
 skok piłki i     
 wyraźnie mniej 
 rotacji”
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Doładowanie dla piłeczki znaleziono:

MISTRZ  
EUROPY  
JUNIORÓW  
KILIAN ORT:

 My zawodowcy musimy się zająć problemem,
 który się pojawił po wprowadzeniu nowej
 piłeczki. Kto pierwszy znajdzie pierwszy
 rozwiązanie problemu ten odniesie sukces.
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Zawodnicy	z	pierwszej	100	listy	
światowej	 rankingowej	 przy-
stosowali	się	do	nowej	sytuacji.	
W	 każdy	 Top-spin	 z	 piłeczką	
„40+”	 trzeba	 wyraźnie	 więcej	
siły	 włożyć.	 Zawodnicy	 gra-

jący	 kontrę	 blisko	 stołu	 mają	
mniej	 czasu	 na	 reakcję.	 Dużo	
zawodników	czeka	na	okładzi-
nę,	 którą	 będą	 mogli	 zagrać	 z	
większą	dynamiką.

Tak widzą ten pro-
blem zawodowcy: 
„Trudno przewidzieć tor lotu piłeczki.“

  Kilian Ort,
  Mistrz Europy w grze mieszanej 2013.

WYWIAD:
Co mówi Ralf Wosik , wielokrotny  
reprezentant Niemiec i szef firmy 
Schöler&Micke o aktualnej dyskusji 
o nowej piłeczce plastikowej.

becnie	 bardzo	

dużo	mówi	się	o	

zmianach,	które	

zostały	 wymu-

szone	 poprzez	 wprowadzenie	

nowej	 plastikowej	 piłeczki.	 Dla	

wielu	 zawodników	 a	 szczegól-

nie	dla	 starszych	 to	 już	 trzecia	

zmiana	warunków	gry.	Pierwsza	

zmiana	 była	 wtedy	 gdy	 wpro-

wadzono	powiększoną	piłeczkę	

z	 38	 na	 40	 mm,	 druga	 zmia-

na	 polegała	 na	 zakazie	 gry	 na	

świeżym	 kleju.	 Przede	 wszyst-

kim	 my	 jako	 przedstawiciele	

producentów	sprzętu	do	tenisa	

stołowego	wierzymy,	że	jakość	i	

stabilność	produkcji	przyczyni	

się	do	poprawy	jakości	

plastikowej	 piłeczki	

a	 to	 będzie	 gwa-

rantować	 dobre	

parametry	 gry,	

nie	 gorsze	 od	

piłeczek	 cel-

luloidowych.	

Poza	 tym	 	 są	

tak	duże,	że	nie	można	 ich	 tak	

łatwo	zniwelować.	Rzeczywiście	

dotychczas	produkowane	okła-

dziny	nie	są	w	stanie	w	kontakcie	

z	piłeczką	plastikową	nadać	 jej	

takich	samych	parametrów	gry,	

tzn.	rotacji	i	szybkości.	Problem	

z	 przestawieniem	 się	 na	 inną	

piłeczkę	 u	 wielu	 zawodników	

spowodował	 frustrację	 i	 nieza-

dowolenie,	 ponieważ	 musieli	

oni	zmienić	styl	gry.	Zawodnicy	

w	 Japonii	 są	 w	 porównaniu	 z	

europejczykami	 o	 jeden	 krok	

dalej	 przy	 każdych	 zmianach	

materiałowych.	 My	 jako	 han-

dlowcy	 jesteśmy	 zobowiązani	

każdemu	 zawodnikowi	 dostar-

czyć	 taki	 sprzęt	 aby	 mógł	 on	

w	nowych	warunkach	gry	osią-

gnąć	jak	największy	sukces.	Tak	

jak	we	wszystkich	dyscyplinach	

sportu	musimy	my	także	w	teni-

sie	 stołowym	 wspierać	 rozwój	

technologiczny	sprzętu	poprzez	

odpowiednie	innowacje.

„O

 Ralf Wosik, szef firmy Schöler & Micke

THE TT        REPORTER



40+

1.
40+

2.
40+

3.
40+

4.

ANALYZING

BALL TYPE 40+
SIZE TOLERANCE 40-40,6 MM
CW VALUE 0,875
ROUGHNESS VALUE RA=0,15
HARDNESS TOLERANCE 3%
REBOUND ACCURACY 96,5%
ROTATION LOSS 4-5%
CALCULATING FORMULA
READY......

40+ X = R

Naukowcy	 razem	 z	 ekspertami,	 pracujący	 dla	
firmy	 andro	 nad	 rozwojem	 technologii	 produk-
cji	 okładzin,	 poddali	 bardzo	 wnikliwej	 i	 obszer-
nej	 analizie	 i	 testom	 problemy	 jakie	 pojawiły	
się	 po	 wprowadzeniu	 piłeczek	 plastikowych.		
	
Dzięki	 tym	 badaniom	 otrzymano	 wyniki,	
które	 pozwoliły	 na	 optymalne	 przygotowa-
nie	 produkcji	 okładzin	 do	 tenisa	 stołowego.	
Pierwsza	eksperymentalna	seria	okazała	się	
tak	udana,	e	pozwoliła	na	dokonanie	rewolu-
cyjnych	zmian	w	produkcji	seryjnej.

Doładowanie dla piłeczki znaleziono:

4 fakty o piłeczkach plastikowych:

Nowe piłeczki plasti-
kowe mają średnice w 

górnej strefie tolerancji.

Z powodu powiększonej 
średnicy mają większy 
opór powietrza podczas 

lotu.

Powierzchnia piłeczek pla-
stikowych jest mało przy-
lepna w porównaniu do 
piłeczek celuloidowych.

Różnice materiałowe  oraz 
w procesach produkcyj-

nych prowadzą do  
różnic w odbiciu.

-  S T R O N A  3  -

ITTF-DECYZJA: CELLULOIDOWE-PIŁECZKI BĘDĄ Z POWODU ŁATWOPALNOŚCI ZAKAZANE!
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	 wa	rodzaje	okładzin	RASANTER	
	 mają	taki	sam	podkład	gąbczasty	
	 ale	o	różnym	stopniu	twardości.

Zadaniem	nowego	podkładu	gąbczaste-
go	jest	małą	prędkość	lotu	piłeczki	„40+”	
dynamicznie	przyspieszyć.

Nowa	struktura	komórek	z	małymi	pora-
mi	gwarantuje	duży	efekt	katapulty.	Ten	
efekt	 jest	 tym	 wyraźniejszy	 im	 grubszy	
jest	 gąbczasty	 podkład.	 To	 wyjątkowe	
odbicie	 rekompensuje	 zwiększony	 opór	

powietrza	 podczas	 lotu	 piłeczki	 „40+”.	
Absolutną	 innowacyjnością	 w	 dziedzi-
nie	 technologii	 TENSOR	 jest	 podkład	
ULTRAMAX	 z	 maksymalną	 grubością		
2,3	mm.

W	tej	wersji	osiągnięte	zostały	przełomo-
we	wartości	szybkości.

Technologia pod-
kładu gąbczastego: 

TT-REPORTER:	 Björn,	 to	 prze-
stawienie	 się	 na	 nową	 piłeczkę	
spowodowało	wiele	problemów.

BJÖRN	 HELBING:	 Ja	 mogę	 w	
chwili	obecnej	wszystkich	zawod-
ników	 uspokoić.	 My	 mamy	 okła-
dzinę	RASANTER	specjalnie	opra-
cowaną	 na	 spotkanie	 z	 piłeczką	
plastikową.	 Podczas	 opracowy-
wania	 technologii	 produkcji	 tej	
okładziny	 szybko	 zauważyliśmy:	
tutaj	 trzeba	 stworzyć	 zupełnie	
nową	 ,	 innowacyjną	 i	 wyjątko-
wą	 technologię.	 Taką	 właśnie	 od	
podstaw	 nową	 technologię	 pro-
dukcji	 okładzin	 opracowano	 bio-
rąc	 pod	 uwagę	 fizyczne	 własno-
ści	piłeczek	plastikowych.

TT-REPORTER:	 Dlaczego	 tech-
nologia	 produkcji	 okładzin	
RASANTER	jest	taka	wyjątkowa?

BJÖRN	 HELBING:	 Na	 rynku	 już	
od	kilku	miesięcy	jest	piłecz-

ka	 plastikowa.	 Po	 wielu	
badaniach	 i	 testach	

laboratoryjnych	 oraz	
analizach	 doszliśmy	
do	 następującego	
wniosku,	 że	 dwa	
parametry	 są	 inne	
niż	 w	 przypadku	
piłeczek	 celulo-
idowych:
1.	 Piłeczki	 pla-

stikowe	 mają	 zasadniczo	 inne	
fizyczne	właściwości,	które	 redu-
kują	parametr	szybkości.
2.	 Stwierdziliśmy	 także,	 że	 mniej	
rotacji	górnej	i	dolnej	jest	w	porów-
naniu	z	piłeczką	celuloidową.
Te	dwa	aspekty	stały	się	dla	nas	
punktami	wyjściowymi	przy	opra-
cowywaniu	 nowej	 technologii.	 W	
wyniku	 tych	 badań	 i	 dociekań	
powstała	 okładzina	 RASANTER,	
która	 w	 wypadku	 wystąpienia	
podczas	 gry	 krytycznych	 sytu-
acji,	czyli	najtrudniejszych	zagrań	
takich	jak	top-spin	rozpoczynają-
cy	 grę,	 czy	 top-spin	 kontra	 top-
-spin,	 znacząco	 pomaga	 właśnie	
w	takich	momentach.

TT-REPORTER:	 W	 jaki	 sposób	
osiągnęliście	 tak	 znaczący	 suk-
ces?

BJÖRN	 HELBING:	 To	 był	 natu-
ralnie	 bardzo	 trudny	 problem,	
przeprowadziliśmy	 dużo	 testów	 i	
prac	laboratoryjnych.	Ale	w	końcu	
dotarła	 do	 nas	 absolutnie	 naj-
ważniejsza	 sprawa,	 że	 podkład	
ma	 dominujące	 znaczenie,	 jeżeli	
chodzi	o	osiągnięcie	 jak	najwięk-
szej	 dynamiki	 zagrań	 oraz	 siły	
uderzeń.	 Tą	 poprawę	 dynamiki		
udało	nam	się	osiągnąć	w	wyniku	
zastosowania	absolutnie	nowego	
ULTRAMAX	podkładu	gąbczaste-
go,	który	posiada	nową	strukturę	

komórkową,	która	nadaje	większą	
moc	 a	 w	 przypadku	 zastosowa-
nia	 grubości	 podkładu	 2,3	 mm,		
osiąga	niespotykaną	maksymalną	
prędkość.	Żeby	poprawić	rotację,	
część	górną	okładziny	opracowa-
liśmy	 poprzez	 zmianę	 struktury	
budowy	komórek.	Rezultat:	część	
górna	 okładziny	 jest	 cieńsza,	 w	
wyniku	 tej	 zmiany,	 zawodnik	 nie	
tylko	obiektywnie	ma	lepsze	czu-
cie,	 lecz	 także	pomiary	wykazują	
obiektywnie	więcej	rotacji.

TT-REPORTER:	 Co	 powiedzieli	
Wasi	testowi	gracze	o	nowej	okła-
dzinie	RASANTER?

BJÖRN	 HELBING:	 Nasi	 najlepsi	
zawodnicy	 jak	 Sabina,	 Stefania	
czy	 Kilian	 od	 samego	 początku	
współpracowali	 podczas	 rozwoju	
tej	 technologii	 produkcji	 okładzin	
RASANTER.	 Oni	 dostarczyli	 nam	
kluczowych	 informacji	 potrzeb-
nych	do	osiągnięcia	celu.	Ale	także	
Damian	Eloi	 (kiedyś	numer	11	na	
światowej	 liście),	 który	 razem	 ze	
mną	 wiele,	 wiele	 godzin	 spędził	
na	 sali	 treningowej	 aby	 nawet	
najmniejszy	 mankament	 usunąć.	
Tak	 więc	 nasi	 andro	 –zawodnicy	
mogą	teraz	powiedzieć-	nareszcie	
możemy	iść	do	boju.

 WYWIAD: 

Björn Helbing temat 
Rozwój

„Nasi zawodnicy grający okła-
dzinami andro nie mogli się 
doczekać, wreszcie z okładzi-
ną RASANTER mogą iść do 
boju.“

 Björn Helbing, Produkt-Entwicklung andro®

PRZEPIS  
NA 

SUKCES:

- 	 O G Ł O S Z E N I E 	 -
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Grubsza być nie może! 
Nowa ULTRAMAX
	 oprzez	 zmniejszenie	 struktury	 komórek	 	
	 została	 znacznie	 powiększona	 powierzchnia	
	 kontaktu	 pomiędzy	 częścią	 górną	 okła-
dziny	a	piłeczką,	także	została	znacznie	wydłużona	
trwałość	okładziny.	Na	połączenie	tego	podkładu	z	
deską	,	potrzeba	teraz	znacznie	mniej	kleju	przez	
co	 cała	 rakietka	 jest	 lżejsza	 i	 dynamiczniejsza.	
Także	montaż	okładzin	stał	się	prostszy.

Ogólnie	 rzecz	 biorąc,	 wyniki	 badań	 zostały	
potwierdzone	w	praktyce,	większe	czucie	w	grze,	
skok	piłeczki	regularny-to	bardzo	ważny	parametr	
by	mieć	kontrolę	nad	piłeczką	w	grze.

Małe pory, zmniejszają ilość użytego kleju 
przez co zmniejszają ciężar całej rakietki.

ULTAMAX = WIĘCEJ GĄBKI= WIĘCEJ MOCY.

Gęstsza struktura komórek generuje  
większą moc i bezpośrednie czucie w grze.

	 zięki	bardzo	cienkiej	górnej	części		
	 	 okładziny,	której	łączna	grubość	w
	 	obu			 wersjach	 wynosi	 1,7	 mm,	
zwiększono	 grubość	 podkładu	 ULTRAMAX	 do	
2,3	mm,	co	przyczyniło	się	do	zwiększenia	rotacji	
i	dynamiki	całej	okładziny.	Lepkość	zwiększona	
górnej	części	okładziny	także	przyczyniła	się	do	
wzrostu	rotacji.
Ekstremalnie	cienka	górna	część	okładziny	w	kom-
binacji	 z	 nowo	 opracowaną	 geometrią	 czopów	
prowadzi	 do	 powiększenia	 powierzchni	 kontaktu	
między	 okładziną	 a	 piłeczką.	 To	 zwiększone	 pole	
kontaktu	 powoduje	 znaczny	 wzrost	 rotacji	 nawet	
przy	małej	prędkości	rakietki.	Ta	górna	część	okła-
dziny	 w	 wariancie	 R	 przyspiesza	 i	 zwiększa	 rota-
cję	piłeczki	na	 tyle,	 że	kompensuje	 to	straty	 jakie	
pojawiły	się	po	wprowadzeniu	piłeczki	plastikowej	
„40+”.	
Okładzina	RASANTER	w	wersji	V	ma	część	górną	
ze	specjalnym	układem	czopów,	które	umożliwiają	
przy	grze	blisko	stołu	duże	przyspieszenie.

2 nowe wersje części górnej okładziny

R	=	rotacja	=	gęste	rozmieszczenie	czo-
pów,	co	powoduje	zwiększoną	powierzch-
nię	kontaktu	okładziny	z	piłeczką.

V	=	prędkość	=	wąskie,	bardziej	oddalo-
ne	od	siebie	czopy,	które	przyczyniają	się	
do	zwiększenia	efektu	katapulty.			

P

D
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Na targach w Osace po raz pierwszy okładzina RASANTER została zaprezentowana. Ta prezentacja wzbudzi-

ła wielkie zainteresowanie wśród japońskich handlowców. Na zdjęciu drużyna andro-Japan na krótko przed 

otwarciem targów.

Pełny sukces też w Japonii

TT-REPORTER:	Stephane,	jakie	
są	dla	Ciebie	znaczące	zmiany	
w	grze	od	czasu	wprowadzenia	
piłeczki	„40+”

STÉPHANE	 OUAICHE:	 Dla	
mojej	 gry	 jest	 szczególnie	
ważne	 to	 aby	 grając	 w	 półdy-
stansie	 nie	 tracić	 rotacji	 przy	
grze	top-spinem.	To	oczywiście	
nie	 jest	 takie	 proste	 gdy	 gram	
piłeczką	 „40+”.	 Po	 za	 tym	 dla	
mnie	 szczególnie	 ważne	 jest	
to,	z	 jaką	rotacją	mogę	zagrać	
pierwszy	 top-spin,	 ponieważ	
wtedy	 zmuszam	 przeciwnika	
do	gry	defensywnej.

TT-REPORTER:	Stephane,	jakie	
pierwsze	wnioski	nasuwają	się	
Tobie	 po	 miesięcznym	 testo-
waniu	okładziny	RASANTER?

STÉPHANE	 OUAICHE:	 Wiele	
intensywnych	 testów	 z	 nową	
okładziną	 RASANTER	 pokaza-
ło,	 że	 szczególnie	 ważne	 jest	
dla	 mnie	 zagranie	 top-spinem	
w	 półdystansie,	 a	 właśnie	 ta	
okładzina	 zrekompensowa-
ła	 mi	 straty	 jakie	 wymusiła	
piłeczka	 „40+”.	 Grając	 okła-
dziną	 RASANTER	 zauważyłem	
znaczny	wzrost	dynamiki	moich	
rotacyjnych	zagrań.	Chcę	oczy-
wiście	 ten	 wzrost	 dynamiki	
wypróbować	tak	szybko	jak	się	
da	w	pojedynkach	meczowych	
i	turniejowych.

 WYWIAD: 

Stephane 
Ouaiche o piłeczce 
40+

  Stéphane Ouaiche,
  mewielokrotny Mistrz Francji

THE TT        REPORTER



andro-rasanter.de

Wszystkie informacje o nowej okła-
dzinie RASANTER znajdziecie teraz 
na naszej stronie internetowej:

Znajdź pasujący Tobie RASANTER! 

Odkryj całą historię RASANTER!

Z wielkim FAQ-obszarem do wszystkich wiadomości 

Prosty i jasny start do wszystkich komórek i PCs

Odwiedź andro 
też na Facebook 

i YouTube!
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Który RASANTER 
jest dla Ciebie?
Nowa rodzina 
RASANTER:  
prosto, jasno  
zrozumiale!

Tenisiści	 stołowi	 są	 indywidualistami:	
Każdy	 posiada	 swoją	 indywidualną	
technikę	uderzeń.	Żeby	móc	odpowie-
dzieć	na	takie	indywidualne	zapotrze-
bowanie	powstała	koncepcja	okładzin	
RASANTER	 z	 podkładami	 o	 różnym	
stopniu	 twardości.	 Także	 ważne	 było	
rozstrzygnięcie	czy	zawodnik	gra	rota-
cyjnie	czy	szybką	wymianę,	niezależ-
nie	od	poziomu	gry.

Żeby	obie	te	grupy	różniące	się	stylem	
gry	 wesprzeć	 optymalnie	 zostały	 w	
okładzinach	RASANTER	zastosowane	
dwa	rodzaje	części	górnej	:	wariant	R	

(rotacja)	lub	wariant	V	(prędkość),	róż-
niące	się	geometrią	czopów.

Obie	 części	 górne	 okładziny	
RASANTER	 są	 trochę	 cieńsze	 w	 sto-
sunku	do	okładzin	klasycznych:	Obok	
powiększonej	 powierzchni	 kontakto-
wej,	 maksymalnej	 rotacji	 i	 optymal-
nej	 kontroli,	 równie	 ważny	 jest	 efekt	
katapulty.	To	on	przyspiesza	piłeczkę	
plastikową	wyrównując	straty	jej	pręd-
kości.	

Każde	 dalsze	 warianty	 okładzin	
RASANTER	 bazują	 na	 podkładzie	
ULRAMAX	z	jedną	tylko	różnicą,	że	zmie-
nia	się	tylko	twardość	podkładu	gąbcza-
stego.	To	Ty	w	pierwszym	kroku	decydu-
jesz	czy	bierzesz	RASANTER	V	czy	R.	W	
2	kroku	konfigurujemy	okładzinę	swoich	
marzeń	 poprzez	 wybór	 twardości	 pod-
kładu.	I	już	jest	wszystko	gotowe!

Nowa	 generacja	 okładzin	 RASANTER	
została	 bardzo	 dokładnie	 i	 całościowo	
opracowana,	jeszcze	nigdy	w	Niemczech	
żadna	okładzina	nie	została	poddana	tylu	
testom	 i	 próbom.	 W	 celu	 łatwiejszego	 i	
bardziej	 zrozumiałego	 znalezienia	 tego	
właściwego	RASANTERA	opracowaliśmy	
następującą	strukturę:

Serię	okładzin	RASANTER	można	podzie-
lić	na	dwie	zasadnicze	grupy:

Wybieraj: 
R lub V...

R- to rotacja a więc część 
górna nadaje piłeczce mak-
symalną rotację.

V- to przede wszystkim szyb-
kość a wiec część górna okła-
dziny i podkład z maksymal-
nym parametrem szybkości.
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PHILOSOPHIE: MAX. SPEED - MAX. FEELING

Geometria czopów: Szybkość- większa odległość pomiędzy małymi i krótkimi czopami pozwala na 
mocne odbicie podkładu- poprzez perfekcyjne przełożenie energii uderzenia w prędkość piłeczki.
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RASANTER V47
> 	Twoja	 gra	 opiera	 się	 na	 szybkości.	 Czym	 piłeczka	

szybsza	tym	tor	lotu	bardziej	płaski.

>		➢Jeżeli	jako	zawodnik	jesteś	profesjonalistą,	technicz-
nie	na	najwyższym	poziomie	to	możesz	wziąć	podkład	
o	twardości	47°,	którym	będziesz	grać	z	niespotykaną	
mocą.

>		Jeżeli	w	Twojej	konfiguracji	wybierzesz	szybkość	jako	
parametr	dominujący,	 to	 ten	podkład	 jest	 idealnie	dla	
Ciebie,	 będziesz	 grać	 szybki	 top-spin	 i	 kontrę	 przy	
stole!	Tylko	nie	mów,	że	Ciebie	nie	ostrzegaliśmy	przed	
tą	prędkością!

RASANTER V42
> 	Twoja	gra	polega	na	utrzymaniu	dużego	tempa	gry.	Ty	

punktujesz	 krótkimi,	 płaskimi	 i	 bezpośrednimi	 zagra-
niami.

>	 	Jako	 zawodnik	 o	 średnim	 stopniu	 zaawansowania	
będziesz	zadowolony	z	tego	podkładu.	

>	 Tym	podkładem	możesz	zagrać	także	bez	zbytniego		
	 ryzyka	w	półdystansie,	szybko	i	ofensywnie.

ART-NR: 112290ART-NR: 112291
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ART-NR: 112289 ART-NR: 112288

RASANTER R50
>	 	Twoja	gra	oparta	jest	na	rotacji.	Ale	oprócz	maksymal-

nej	 rotacji	 z	 tym	 podkładem	 osiągniesz	 maksymalną	
prędkość.

>	 	Jako	zawodnik	możesz	grać	tą	okładziną	tylko	wtedy	
,	 gdy	 jesteś	 ze	 swoją	 techniką	 gry	 bardzo	 wysoko,	
praktycznie	jesteś	zawodowcem,	bo	to	bardzo	twardy	
podkład	50°,	 który	nada	Twojemu	Top-spinowi	 turbo-
doładowanie.

>	 	Twoje	krótkie	zagrania	blisko	stołu	będą	szybkie	i	rota-
cyjne	 jak	nigdy	dotąd.	Z	respektem	ale	 także	z	uzna-
niem	weź	RASANTER	R50	i	idź	do	przodu!	

RASANTER R47
>	 Jeżeli	Twoja	gra	jest	oparta	na	rotacji,	ofensywna	to	ta	
	 okładzina	jest	dla	Ciebie.

>	 	Jako	 zawodnik	 z	 wysokim	 technicznym	 przygotowa-
niem	możesz	osiągnąć	 	duże	korzyści	grając	podkła-
dem	 o	 twardości	 	 47°,	 te	 parametry	 przełożą	 się	 na	
wzrost	dynamiki	Twojej	gry.

>	 	Teraz	z	tą	okładziną	jesteś	bardzo	dobrze	przygotowa-
ny	do	dokładniejszego	zagrania	top-spinem	i	do	różnej	
gry	w	półdystansie.

-  S T R O N A  1 0  -

Geometria czopów: Rotacja-mały odstęp między czopami ,  
które mają większą średnicę a przez to dużą moc uderzeń.
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ART-NR: 112287 ART-NR: 112286

RASANTER R42
>	 	Twoja	gra	opiera	się	na	rotacji,	Ty	potrzebujesz	maksy-

malną	przyczepność.

>	 	Jako	zawodnik	cenisz	sobie	szczególnie	wysoką	kon-
trolę	w	grze	i	właśnie	podkład	42°	pomoże	Tobie	pano-
wać	nad	sytuacją	przy	stole.

>	 	Ty	grasz	urozmaiconą	grę,	dużo	myślisz	podczas	gry	
i	 właśnie	 RASANTER	 42°	 umożliwi	 Tobie	 różnorodne	
zagrania.

RASANTER R37
>	 	Twoja	gra	oparta	jest	także	na	rotacji	ale	Ty	potrzebu-

jesz	 jeszcze	 większej	 kontroli,	 bo	 grasz	 urozmaiconą	
grę,	w	różnej	odległości	od	stołu.

>	 Jako	zawodnik	opanowałeś	już	w	dostateczny	sposób		
	 technikę	 uderzeń	 ale	 potrzebujesz	 precyzyjnie	 grać	 i		
	 właśnie	ten	podkład	zrealizuje	Twoje	zadania.

>	 Rotacja	to	Twoja	podstawowa	broń	w	grze,	ta	okładzina	
	 zachwyci	Ciebie,	tor	lotu	piłeczki	będzie	ekstremalnie		
	 wygięty,	przez	to	popełnisz	mniej	błędów.	
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Modny kolor 2017: 
ZIELONY!

RASANTER
Pokrowiec ALU 
	ART-NR:	412219

RASANTER
Trenerska Torba 
Wielkość:	36	x	28,5	x	13,5	cm

ART-NR:	402294

RASANTER
Numerator Fairplay 
ART-NR: 242210

RASANTER Ręcznik 
Wielkość,	Größe:	38	x	82	cm

ART-NR:	632255

RASANTER
T-Shirt 

100%	Mikrofaser	

Wielkości:	S	–	3XL

ART-NR:	302209

RASANTER
Folia ochronna 
Wielkość:	17,5	x	17,5	cm

ART-NR:	132265

RASANTER
Taśma brzegowa 

RASANTER
Tekstylna taśma brzegowa 
 Na	1	rakietkę		

10mm	
ART-NR:		 14221810		

12mm	
ART-NR:		 14221812		

 5	Meter	 50	Meter		

10mm	
ART-NR:		 14220100	 14220150		

12mm	
ART-NR:		 14220200	 14220250		

RASANTER
Opaska przeciwpotowa 
80	%	Bawełna,	

20	%	Elastan,	

Wielkość:	8	x	8	cm

ART-NR:	562243

Przód

Tył
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