


      

Piłki / BALLS

100 League

102 Soldar

105 Quattro

106 Phyton

107 Pelle

108 Madra

109 Thunder

110 Luca

111 Futsal Extraclass

112 Futsal League

113 Futsal Ego

TorBy / BAGS
116 Flavio junior, Flavio senior

117 Flavio mini

118 Medical, Manager, Campus

119 Luna, Spectra

 AkcesoriA / ACCESorIES

122 Solo, Cortez - skarpetki

123 opaska kapitana, ręcznik

124 Zona - kamizelka oznacznikowa

125 Ventro - rękawiczki, Polartech - czapka

126 Pampa - torba na piłki

127 Corrida, Force, Loceren - ochraniacze

INDEX

LIFESTyLE / LIFESTyLE

130 Massive - t-shirt

131 Sonic - polo, Lake - spodenki

132 Uno, Dos, Tres - odzież termoaktywna

sPrzęT Treningowy
/ TrAINING EQUIPMENT

136 Drabinka koordynacyjna,

zestaw płotków treningowych

137 Tyczka slalomowa na sprężynie,

Tyczka slalomowa sztywna

138 Indoor kit, Ground kit

139 Pachołek z dziurkami, Baza mocująca

140 Talerz koordynacyjny, Zestaw znacz-

ników gumowych, Drabinka koordyna-

cyjna 3D,  Pachołek z dziurkami

141 Bidon, koszyk na bidony, zestaw trenin-

gowy (10 poprzeczek, 20 kapturków)

142 Tyczka łukowa wbijana, Płotki

143 rama z siatką do odbijania piłki,

zestaw flag narożnikowych

144 Zestaw siatek bramkowych, Mur

145 Tablica trenerska, Tablica magnetyczna

146 zestaw treningowy 20 pachołków,  

Płotek z regulowaną poprzeczką, 

koMPLeTy PiłkArskie 
/ FooTBALL kiTs

8 Figaro - komplet

10 Picardo - komplet

12 Topaz - komplet

16 Benites - komplet

18 Lascala - koszulka

20 Puerto - koszulka

22 Carnival - koszulka

24 El vital - koszulka

26 Corto - spodenki 

28 Benites - spodenki

29 Vini - opinacze

30 Figaro - getry

32 Puerto - getry

33 Libra - getry

BrAMkArz / goALkeePer

36 Bravo short - spodenki

38 Bravo long - spodnie długie

40 Diabolic - bluza bramkarska

42 Plata - kombinezon bramkarski

44 Borneo gk - komplet bramkarski

rękAwice / GLoVES
48 Power

49 Premium

50 Targa Pro

51 Volante, Caracaz

52 Vuelta

53 Sempre

sęDziowskie / rEFErEE

56 Gemini - koszulka, spodenki

58 Salvadore women - koszulka, spodenki

DrESy / TrAcksUiT

62 Urbanic - dres

64 Toreno - dres

66 Falco - dres

68 Fortaleza - dres

70 Fortaleza mid - bluza

72 Delta mid - dres

74 Ganador - bluza

76 Fortaleza - spodnie

78 Ganador, Ganadores - spodnie

80 Delta, Malta - spodnie

82 Supra - bluza

84 Santana - bluza

kUrTki / JAckeTs

88 Promo

90 Valeroza rain

92 Turaleza

94 Caliente

96 Corrado

MICro TECH - Zastosowanie technologii szybkiego trans-
portu pary wodnej i potu na zewnętrzną stronę odzieży, 
dające wysoki komfort użytkowania.

Porowata sktruktura 
poprawiająca tor lotu piłki.

Technologia polegająca na 
łączeniu paneli piłki poprzez 
zgrzewanie zamiast tradycyj-

nego szycia.

gwarancja idealnej sferyczności 
piłki oraz jednolity rozkład 

naprężenia.

oficjalny rozmiar piłki nożnej.

AcTiVe inTerweAVe - szczególny rodzaj splotu dzia-
niny gwarantujący optymalną wentylację i właściwości 
hydrofilne.

soFT FiBre - specjalne włókno dające wrażenie szczegól-
nie przyjemnego w dotyku materiału Ventilation chanels 
połączenie właściwości hydrofilnych włókien absorbujących 
pot z powierzchni skóry z włóknami transmisyjnymi, 
potęgujące efekt wypierania wilgoci.

AQUA sToP - Technologia zabezpieczająca przed prze-
makaniem a jednocześnie pozwalająca na odprowadzanie 
potu na zewnątrz. impregnacja warstwowa tkaniny, która 
nie zostaje pozbawiona właściwego przepływu powietrza.

AcTiV Dry - specjalistyczna technologia ułatwiająca 
transport potu na zewnątrz oraz szybki proces schnięcia 
materiału.

PrEMIUM ZINA - Produkty najwyższej jakości z zastoso-
wanymi najnowocześniejszymi technologiami.

Finger ProTecT - konstrukcja rękawicy zabezpieczająca 
palce przed urazami.

Air zinA sTrecH - Miękkie i delikatne włókna, dosko-
nale dopasowujące się do budowy ciała posiadające 
podwyższone właściwości oddychające dzięki czemu wilgoć 
jest odprowadzana błyskawicznie na zewnątrz dzianiny.

ABs control - Użycie miękkiego silikonu zabezpiecza przed 
niekontrolowanym ślizgom piłki

PPs PoLiProPyLen soFT - specjalne włókna ułatwiające 
oddychanie, niezwykle miękkie o właściwościach antygrzy-
bicznych.

VenTiLATion cHAneLs - Połączenie właściwości hydrofil-
nych   włókien   absorbujących    pot  z  powierzchni  skóry 
z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi efekt wypierania 
wilgoci.

A00000
rękaw krótki/short sleeve

A00000
rękaw długi/long sleeve

Ekspander

Uszlachetnianie odzieży - nadruki147
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piłkarskie
komplety

football kits
6



FIGAro
komplet piłkarski

100% poliester
rękaw: krótki/długi

Football set
100% polyester

sleeves: short/long

149,00 zł
159,00 zł

XS

S

M

L

XL

XXL

roZMIAr
SIZE

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

w skład zestawu wchodzą koszulka i spo-
denki meczowe, wykonane z Micro TecH . 
Połączenie właściwości hydrofilnych włókien 

absorbujących pot z powierzchni skóry 
z włóknami transmisyjnymi potęguje efekt wy-

pierania wilgoci. system odprowadzania 
potu z powierzchni skóry na całą zewnętrzną 
powierzchnię odzieży umożliwia strumieniowi 

powietrza efektywne odparowanie wilgoci. 
spodenki wykonane są z poliestru, w ich wnętrzu  

znajduje się przewiewny wkład z siateczki.

The set includes a match shirt and shorts. The 
shirts are made of Micro TecH. 

Micro Tech’s is highly breathable due to its hy-
drophilic fibres helping to absorb sweat from the 

skin’s surface. This is enhanced by the “transmit-
ting” fibres by pushing the moisture to the ex-

ternal surface. with the sweat being channeled 
from the internal to the external surface, you 

will benefit from remaining dryer for longer. The 
shorts are made of polyester and have a mesh 

lining for breathability. 

A00001
A00012

A00002
A00013

A00003
A00014

A00004
A00015

A00005
A00016

A00006
A00017

A00007
A00018

A00008
A00019

A00009
A00020

A00010
A00021

A00011
A00022

FIGAro

dł. rękaw/Ls dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss  kr. rękaw/ss

9www.zina.pl8 www.zina.pl



PICArDoPICArDo
wygLąD
View

picardo

w skład zestawu wchodzą koszulka i spodenki 
meczowe wykonane z PoLiesTer AcTiVe weAVe.
Dzianina wyprodukowana z mieszanki sztucznych 
mikrowłókien jest miękka w chwycie, a jej nadzwycza-
jne właściwości użytkowe wynikają z połączenia cech 
włókien hydrofilnych, absorbujących pot z powierzchni 
skóry z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi efekt 
wypierania  wilgoci.   system   odprowadzania   potu 
z powierzchni skóry na całą zewnętrzną powierzchnię 
odzieży umożliwia strumieniowi powietrza efektywne 
odparowanie wilgoci. spodenki wykonane są z poli-
estru, a w ich wnętrzu znajduje się przewiewny wkład 
z siateczki.

The set includes a match shirt and shorts. Made of 
PoLyesTer AcTiVe weAVe. 
The knitted material is made of a combination of ar-
tificial microfibers creating a soft to touch garment. its 
unique properties result from bringing together differ-
ent types of fiber qualities. The combination of hydro-
philic fibers that absorb sweat from the skin surface 
with the transmitting fibers, strengthens the effect of 
pushing the moisture out. Due to the system of chan-
neling sweat from the skin to the whole outer surface 
of the clothing, the air stream may enhance dryness. 
The shorts are made of polyester and have a mesh 
lining for breathability.

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

komplet piłkarski
100% poliester

rękaw: krótki

Football set
100% polyester

sleeves: short

109,00 zł

A00023 A00024 A00025 A00026 A00027 A00028 A00029

koLory
CoLoUrS

 kr. rękaw/ss

11www.zina.pl10



komplet piłkarski 
w skład zestawu wchodzą koszulka i spodenki meczowe
wykonane z PoLiesTer AcTiVe weAVe + VenTiLATion cHAn-
neLs. Dzianina wyprodukowana z mieszanki sztucznych mikrowłókien 
jest miękka w chwycie, a jej nadzwyczajne właściwości użytkowe 
wynikają z połączenia cech włókien hydrofilnych, absorbujących pot 
z powierzchni skóry z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi efekt 
wypierania wilgoci. system odprowadzania potu z powierzchni  
skóry na całą zewnętrzną powierzchnię odzieży umożliwia 
strumieniowi powietrza efektywne odparowanie wilgoci. zastoso-
wanie technologii VENTILATIoN CHANELS jeszcze skuteczniej 
wentyluje ciało. spodenki wykonane są z poliestru, a w ich wnętrzu 
znajduje się przewiewny wkład z siateczki.

Football kit
The set includes a match shirt and shorts. Made of PoLyesTer Ac-
TiVe weAVe + VenTiALTion cHAnneLs. The knitted material is 
made of a combination of artificial microfibers creating a soft to 
touch garment. its unique properties result from bringing together 
different types of fiber qualities. The combination of hydrophilic 
fibers that absorb sweat from the skin surface with the transmitting 
fibers, strengthens the effect of pushing the moisture out. Due to the 
system of channeling sweat from the skin to the whole outer surface 
of the clothing, the air stream may enhance dryness. VenTiLATion 
cHAnneLs technology lets air in to those areas of the body which 
are subject to the most intense overheating. The shorts are made 
of polyester and have a mesh lining for breathability.

ToPAZ  

1312 www.zina.plwww.zina.plwww.zina.pl



ToPAZ

topaz

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

ToPAZ
komplet piłkarski

100% poliester
rękaw: krótki

Football set
100% polyester

sleeves: short

159,00 zł

A00030 A00031 A00032 A00033 kr. rękaw/ss

15www.zina.pl14



S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

BENITESBENITES

benites

NEW

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

w   skład   kompletu   wchodzą   koszulka  i  spodenki  me-
czowe. koszulka wykonana jest ze specjalengo poliestru, 
gwarantującego wysoki stopień przepływu powietrza. Dzięki 
temu nadmiar wilgoci zostaje odprowadzany na zewnątrz. 
spodenki wykonane są z poliestru, a w ich wnętrzu znajduje 
się przewiewny wkład z siateczki.

The set includes a match shirt and shorts. The T-shirt is made 
of a special polyester material that guarantees excellent 
air circulation. As a result of this, the surplus of moisture is 
transmitted outside of the garment. The shorts are made of 
polyester and have a mesh lining for breathability.

komplet piłkarski
100% poliester

rękaw: krótki/długi

Football set
100% polyester

sleeves: short/long

89,00 zł
99,00 zł

A00034
A00042

A00035
A00043

A00036
A00044

A00037
A00045

A00038
A00046

A00039
A00047

A00040
A00048

A00041
A00049

122

128

134

roZMIAry 
Dziecięce
kiDs sizes

140

d.r. /Ls

 k.r. /ss

17www.zina.pl16



wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

LASCALALASCALA

lascala

koszulka meczowa wykonana z PoLi-
esTer AcTiVe weAVe. Dzianina wy-
produkowana z mieszanki sztucznych 
mikrowłókien   jest   miękka   w   chwycie, 
a jej nadzwyczajne właściwości użytkowe 
wynikają z połączenia cech włókien hy-
drofilnych, absorbujących pot z powier-
zchni skóry z włóknami transmisyjnymi, 
potęgującymi efekt wypierania wilgoci. 
System odprowadzania potu z powierzch-
ni skóry na całą zewnętrzną powierzchnię 
odzieży umożliwia strumieniowi powi-
etrza efektywne odparowanie wilgoci.

Match T-shirt made of PoLyesTer AcTiVe 
weAVe. The knitted material made of a 
combination of artificial microfibers is soft 
to the touch. its unique properties result 
from bringing together different types 
of fiber qualities. The combination of hy-
drophilic properties of fibers which ab-
sorb sweat from the skin surface with the 
transmitting fibers strengthens the effect 
of pushing the moisture out. Thanks to the 
system of channeling sweat from the skin 
to the whole outer surface of the clothing, 
the air stream may effectively vaporize 
dampness.

koszulka piłkarska
100% poliester

rękaw: krótki/długi

Football t-shirt
100% polyester

sleeves: short/long

129,00 zł
139,00 zł

A00226
A00232

A00225
A00231

A00227
A00233

A00228
A00234

A00229
A00235

A00230
A00236dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss

19www.zina.pl18



wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

PUErToPUErTo
koszulka piłkarska

100% poliester
rękaw: krótki/długi

Football t-shirt
100% polyester

sleeves: short/long

59,00 zł
69,00 zł

puerto

NEW

koszulka meczowa wykonana z PoLiesTer AcTiVe weAVe.
Dzianina wyprodukowana z mieszanki sztucznych 
mikrowłókien jest miękka w chwycie, a jej nadzwyczajne 
właściwości użytkowe wynikają z połączenia cech włókien 
hydrofilnych,   absorbujących   pot   z   powierzchni     skóry 
z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi efekt wypierania 
wilgoci. system odprowadzania potu z powierzchni skóry na 
całą zewnętrzną powierzchnię odzieży umożliwia strumien-
iowi powietrza efektywne odparowanie wilgoci.

Match T-shirt made of PoLyesTer AcTiVe weAVe. The knit-
ted material made of a combination of artificial microfibers 
is soft to the touch. its unique properties result from bringing 
together different types of fiber qualities. The combination 
of hydrophilic properties of fibers which absorb sweat from 
the skin surface with the transmitting fibers strengthens the 
effect of pushing the moisture out. Thanks to the system of 
channeling sweat from the skin to the whole outer surface of 
the clothing, the air stream may effectively vaporize damp-
ness.

A00055
A00059

A00056
A00060

A00057
A00061

A00058
A00062dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss

21www.zina.pl20



wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

CArNIVALCArNIVAL NEW

koszulka meczowa wykonana z PoLiesTer Ac-
TiVe weAVe. Dzianina wyprodukowana  z mie-
szanki sztucznych mikrowłókien jest miękka 
w chwycie, a jej nadzwyczajne właściwości 
użytkowe wynikają z połączenia cech włókien 
hydrofilnych, absorbujących pot z powierzchni 
skóry z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi 
efekt wypierania wilgoci. system odprow-
adzania potu z powierzchni skóry na całą 
zewnętrzną powierzchnię odzieży umożliwia 
strumieniowi powietrza efektywne odpar-
owanie wilgoci.

Match T-shirt made of PoLyesTer AcTiVe 
weAVe. The knitted material made of a com-
bination of artificial microfibers is soft to the 
touch. its unique properties result from bringing 
together different types of fiber qualities. The 
combination of hydrophilic properties of fibers 
which absorb sweat from the skin surface with 
the transmitting fibers strengthens the effect of 
pushing the moisture out. Thanks to the system 
of channeling sweat from the skin to the whole 
outer surface of the clothing, the air stream 
may effectively vaporize dampness.

carnival

A00063
A00067

A00064
A00068

A00065
A00069

A00066
A00070

koszulka piłkarska
100% poliester

rękaw: krótki/długi

Football t-shirt
100% polyester

sleeves: short/long

59,00 zł
69,00 zł

dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss
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wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

EL VITALEL VITAL

el vital

NEW

koszulka meczowa wykonana z PoLiesTer soFTFiBre. zas-
tosowanie   wielowłókienkowej   przędzy   powoduje  pole-
pszenie  właściwości   absorbowania  wody,  a   ich   odpo-
wiedni splot  gwarantuje szybkie transportowanie wilgoci 
na zewnątrz. Dodatkowy komfort użytkowania wyrobu daje 
niezwykła miękkość zastosowanego materiału.

Match shirt made of PoLyesTer soFTFiBre. The use of 
multi-fiber yarn results in an enhanced water absorption ca-
pacity, and this particular weave allows fast transportation 
of moisture to the outside of the fabric. The unique softness 
of the material adds to the comfort of wearing the shirt.

A00071
A00076

A00072
A00077

A00073
A00078

A00074 A00075
A00079 A00080

koszulka piłkarska
100% poliester

rękaw: krótki/długi

Football t-shirt
100% polyester

sleeves: short/long

109,00 zł
119,00 zł

dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss

25www.zina.pl24



wygLąD
View

Spodenki
100% poliester

Shorts
100% polyester

49, 00 zł

koLory
CoLoUrS

NEW

corto

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

CorTo

A00081 A00082 A00083 A00084 A00085

CorTo

2726 www.zina.plwww.zina.pl



wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

opinacze
92% poliamid

 8% elastan

Elastic shorts
92% poliamid

8% elastan

59,00 zł

wygLąD
View

BENITES

koLory
CoLoUrS

A00086 A00087 A00088 A00089 A00090 A00091 A00092 A00093 A00094

Spodenki
100% poliester

Shorts
100% polyester

44,00 zł

VINIBENITES

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

122

128

134

roZMIAry 
Dziecięce
kiDs sizes

140

S

M

L

XL

roZMIAr
SIZE

29www.zina.pl28 www.zina.pl



figaro

getry    piłkarskie   wykonane   z   polipropylenu,   nylonu   i   eA-sPAnDeX.    Materiał    
z domieszkami elastycznych włókien, zapewnia wyjątkową miękkość i lekkość produktu. 
Użyty polipropylen gwarantuje doskonałą przepuszczalność powietrza, pochłania pot 
oraz odprowadza go do warstwy wierzchniej. Dzięki temu nawet przy największym 
wysiłku zamiast nieprzyjemnego uczucia wilgoci przepoconej odzieży, odczuwamy je-
dynie przyjemny dotyk  suchej getry.

Football socks made of polypropylene, nylon and eA-sPAnDeX. Due to the addition of 
elastic fabric the product is unusually soft and light. Polypropylene guarantees excellent 
air permeability, sweat absorption and then transmits it to the outer surface of the gar-
ment. As a direct result, even during intensive workouts, instead of the unpleasant sensa-
tion of sweaty clothes, you will feel the pleasant touch of a dry sock on your skin.

FIGAro

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

FIGAroNEW

A00095 A00096 A00097 A00098 A00099 A00100 A00101 A00102 A00103 A00104 A00105 A00106 A00107 A00108

Skarpetogetry
78% poliester 
14% ny/pa

8% ea-spandex

Football socks
78% polyester 

14% ny/pa
8% ea-spandex

22,00 zł

roZMIAr/SIZE

junior: 36 - 39
senior: 40 - 46

roZMIAr/SIZE

3130 www.zina.pl



wygLąD
View

PUErTo

koLory
CoLoUrS

NEW

www.zina.pl

Skarpetogetry
78% poliester 
14% ny/pa

8% ea-spandex

Football socks
78% polyester 

14% ny/pa
8% ea-spandex

24,00 zł

junior: 36 - 39
senior: 40 - 46

roZMIAr/SIZE

A00109 A00110 A00111 A00112 A00113 A00114 A00115 A00116 A00117 A00118

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

LIBrA

mini: 31-35
junior: 36 - 39
senior: 40 - 46

roZMIAr/SIZE

Skarpetogetry
78% poliester 
14% ny/pa

8% ea-spandex

Football socks
78% polyester 

14% ny/pa
8% ea-spandex

21,00 zł

NEW

A00119 A00120 A00121 A00122 A00123 A0124 A00125 A00126 A00127 A00128 A00129

33www.zina.pl32



goalkeeper
bramkarz

34



bravo short

A00130

Spodenki 
bramkarskie

100% poliester

Goalkeeper’s shorts
100% polyester

79,00 zł

XS

S

M

L

XL

XXL

BrAVo
SHorT

roZMIAr
SIZE

wygLąD
View

A00130

spodenki wykonane są z super trwałego i wzmacnianego 
rodzaju   poliestru,  który   zapobiega    mechaceniu   się 
i efektowi ,,pillingu”. zastosowanie pianek neoprenowych 
zabezpiecza przed otarciami naskórka.

The shorts are made of super-durable and toughened 
polyester fibre, which prevents the material from bob-
bling. neoprene foam protects the skin from being chafed.
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bravo long

A00131

Spodnie bramkarskie
100% poliester

Goalkeeper’s pants
100% polyester

109,00 zł

XS

S

M

L

XL

XXL

BrAVo
LoNG

roZMIAr
SIZE

wygLąD
View

spodnie wykonane są z super trwałego i wzmacnianego 
rodzaju   poliestru,  który   zapobiega   mechaceniu   się 
i efektowi ,,pillingu”. zastosowanie pianek neopre-
nowych zabezpiecza przed otarciami naskórka.

The shorts are made of super-durable and toughened 
polyester fibre, which prevents the material from bob-
bling. neoprene foam protects the skin from being 
chafed.

A00131
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diabolic

XS

S

M

L

XL

XXL

DIABoLIC

roZMIAr
SIZE

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

Bluza bramkarska
100% poliester

Goalkeeper’s jersey
100% polyester

149,00 zł

Bluza wykonana jest z poliestru MICro TECH, co gwaran-
tuje odzieży wysoki stopień ,,oddychalności” i transportu 
wilgoci na zewnątrz wyrobu. Dodatkowo system ABs con-
trol w postaci silikonowych partii na zewnątrz bluzy zapo-
biega poślizgom chwytanej piłki.

The sweatshirt is made of Micro TecH polyester, which 
guarantees high breathability and a top-rate transporta-
tion of moisture to the outer surface. Additionally, the ABs 
control system in the form of silicone parts on the surface 
of the shirt prevents the ball from sliding while caught.

A00132 A00133 A00134 A00135
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plata

PLATA

XS S M L XL XXLroZMIAr
SIZE

wygLąD
View

A00258

kombinezon bramkarski
100% poliester

goalkeeper’s uniform
100% polyester

219,00 zł

NEW

Profesjonalny, jednoczęściowy uniform bramkarski. 
zastosowanie materiału PoLiesTer seMiFUncTionAL 
powoduje polepszenie jakości jaką gwarantuje miękki 
i elastyczny rodzaj użytej dzianiny ze wzmocnieniem 
i stabilizacją (zapobieganie wypychaniu). strój ma 
odpowiednio zwężane u dołu nogawki. 

Professional one-piece goalkeeper’s uniform. The use of 
PoLyesTer seMiFUncTionAL enhances the quality of 
the knitted fabric, stabilized and reinforced to prevent 
the material from bagging. The trousers have fitted ta-
pered legs.

A00258
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komplet bramkarski składa się z bluzy oraz spodenek.  Bluza wykonana jest z poliestru Micro 
TecH, co gwarantuje odzieży wysoki stopień ,,oddychalności” i transportu wilgoci na zewnątrz. 
Dodatkowo system ABs control w postaci silikonowych partii na zewnątrz bluzy zapobiega 
poślizgom. spodnie wykonane z supertrwałego, wzmacnianego rodzaju poliestru, który zapo-
biega mechaceniu się i efektowi ,,pillingu”. zastosowanie pianek neoprenowych zabezpiecza 
przed otarciami naskórka.

The set includes a sweatshirt and match shorts.  The sweatshirt is made of Micro TecH polyes-
ter, which guarantees high breathability and a top-rate transportation of moisture to the outer 
surface. Additionally, the ABs control system in the form of silicone parts on the surface of the 
shirt prevents the ball from sliding while caught. The shorts are made of super-durable and 
toughened polyester fibre, which prevents the material from bobbling. neoprene foam protects 
the skin from being chafed.

NEW

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

borneo gk

Borneo gk

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

A00136 A00137 A00138

komplet bramkarski
100% poliester

goalkeeper’s uniform
100% polyester

149,00 zł

Borneo gk
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gloves
rękawice
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najwyższej klasy rękawice bramkarskie. nowa, supermiękka pianka lateksowa sUPergriP 
zwiększa pewność chwytu, szczególnie gdy piłka jest mokra. innowacyjny krój zapewnia 
odpowiednią wentylację dłoni. specjalna konstrukcja rękawicy z systemem Finger ProTecT 
optymalnie zabezpiecza palce. 

Top quality goalkeeper gloves. sUPergriP – the new super-soft latex foam – enhances the 
grip especially when the ball is wet. An innovative cut guarantees a proper ventilation to the 
hands. The glove also includes the Finger ProTecT system that provides the optimum pro-
tection for the fingers.

Power
A00139

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper
gloves

269,00 zł

PrEMIUM

Anatomiczne ukształtowanie oraz rozszerzenie pal-
ców zostało polepszone dzięki zastosowaniu lateksu 
wokół kciuka. kształt rękawic oraz oddalenie palców 
od siebie zapewnia Ergonomic Finger Bulb System, 
który tym samym narzuca naturalne ułożenie dłoni 
podczas chwytu. zawinięcie lateksowej pianki wokół 
kciuka polepsza pewność chwytu piłki. odpowiedni 
krój, w połączeniu z siateczką poliestrową między 

palcami zapewnia odpowiednią wentylację dłoni. Lateks rękawicy przylegający 
do wewnętrznej części dłoni jest pozbawiony wyściółki, a tym samym idealnie 
,,skleja” dłoń bramkarza z rękawicą. szeroka opaska wokół nadgarstka zapo-
biega przesuwaniu się rękawicy.

Ergonomic Finger Bulb System gives the glove its proper shape and spacing 
of fingers, and ensures a natural hand position while catching a ball. The latex 
foam around the thumb strengthens the grip while maintaining the structure. The 
cut, together with the polyester mesh between the fingers, guarantees the ap-
propriate ventilation of the hand. The latex in the glove molds naturally to the 
users palm. An additional wrist strap provides extra support to keep the gloves 
in place.

A00140

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper

gloves

199,00 zł

roZMIAr
SIZE

7       8       9      10      11

roZMIAr
SIZE

7       8       9      10      11
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CArACAZVoLANTE

TArGA 
Pro

najwyższej klasy rękawice bramkarskie. 
nowa, supermiękka pianka lateksowa 
sUPergriP zwiększa pewność chwytu, 
szczególnie    gdy     piłka      jest     mokra. 
innowacyjny krój zapewnia odpowiednią 
wentylację dłoni.

Top-class goalkeeper’s gloves. sUPergriP 
– the new super-soft latex foam – en-
hances the strength of the grip, especially 
when handling a wet ball. An innovative 
glove cut ensures adequate ventilation to 
the hand.

najwyższej klasy rękawice bramkarskie. nowa, supermiękka pianka lateksowa 
sUPergriP zwiększa pewność chwytu, szczególnie gdy piłka jest mokra. inno-
wacyjny krój zapewnia odpowiednią wentylację dłoni. Dodatkowo rękawica 
VoLAnTe posiada zszywane od środka palce optymalizujące czucie piłki.

Top-class goalkeeper’s gloves. sUPergriP – the new super-soft latex foam – en-
hances the strength of the grip, especially when handling a wet ball. An innova-
tive glove cut ensures adequate ventilation to the hand.

www.zina.pl

A00142

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper

gloves

149,00zł

A00143

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper

gloves

149,00 zł
A00141

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper
gloves

189,00 zł

roZMIAr
SIZE

7       8       9      10      11

roZMIAr
SIZE

roZMIAr
SIZE

7 7 

9 9 

8 8 

10 10 

11 11 
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VUELTA

www.zina.pl

SEMPrE

rękawica treningowa mająca zastosowanie 
szczególnie wśród młodych adeptów sztuki 
bramkarskiej. wysokiej jakości pianka lateks-
owa pozwala na poprawny chwyt w każdych 
warunkach pogodowych.

This is a popular training goalkeeper’s gloves, 
especially with youth football players. The 
high-quality latex foam ensures sufficient grip 
in all weather conditions. 

Ergonomic Finger Bulb System gives 
the glove its proper shape and spac-
ing of fingers, and ensures a natural 
hand position while catching a ball. 
The latex foam around the thumb 
strengthens the grip while maintain-
ing the structure. The cut, together 
with the polyester mesh between the 
fingers, guarantees the appropriate 
ventilation of the hand. The latex in 
the glove molds naturally to the us-
ers palm. An additional wrist strap 
provides extra support to keep the 
gloves in place.

wysokiej jakości rękawica trenin-
gowa. Anatomiczne ukształtowanie 
oraz rozszerzenie palców zostało 
polepszone dzięki zastosowaniu 
lateksu wokół kciuka. Anatomiczne 
ukształtowanie rękawicy oraz odda-
lenie palców od  siebie     zapewnia
Ergonomic Finger Bulb System, 
który tym samym narzuca naturalne 
ułożenie dłoni podczas chwytu. 
zawinięcie lateksowej  pianki  wokół
kciuka polepsza pewność chwytu piłki. odpowiedni krój w połączeniu z siateczką poliestrową między palcami zapewnia odpowiednią wentylację dłoni. 
Lateks rękawicy przylegający do wewnętrznej części dłoni jest pozbawiony wyściółki , a tym samym idealnie ,,skleja” dłoń bramkarza z rękawicą.
szeroka opaska wokół nadgarstka zapobiega przesuwaniu się rękawicy.

A00145

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper
gloves

89,00 zł

A00144

rękawice 
bramkarskie
Goalkeeper

gloves

129,00 zł

roZMIAr
SIZE

7       8       9      10      11

roZMIAr
SIZE

4 

6 

5 

7 

8 

53www.zina.pl52



referee
sędziowskie
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gemini

GEMINI

roZMIAr
SIZE

koszulka sędziowska
100% poliester

rękaw: krótki/długi
referee uniform
100% polyester

sleeves: short/long

149,00 zł
159,00 zł

Spodenki 
sędziowskie

100% poliester
referee shorts

100%  polyester

79,00 zł

XS

S

M

L

XL

XXL

koszulka  wykonana   jest   z   PoLiesTer   AcTiVe   weAVe 
+   VenTLATion    cHAneLs.    Dzianina    wyprodukowana 
z mieszanki sztucznych mikrowłókien jest miękka w chwycie, 
a   jej    nadzwyczajne    właściwości   użytkowe    wynikają 
z połączenia cech włókien hydrofilnych, absorbujących   pot 
z powierzchni skóry z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi 
efekt wypierania wilgoci. system odprowadzania potu 
z powierzchni  skóry na całą zewnętrzną powierzchnię 
odzieży umożliwia strumieniowi powietrza efektywne odp-
arowanie wilgoci. zastosowanie technologii VenTLATion 
CHANELS w postaci paneli na plecach i po bokach koszulki 
skutecznie poprawia przewiewność wyrobu.

T-shirt made of PoLyesTer AcTiVe weAVe + VenTiAL-
Tion cAHnneLs technology, in the form of special panels 
on the back and sides of the lightweight T-shirt maximizing 
ventilation.. The knitted material made of a combination of 
artificial microfibers is soft to the touch. its unique proper-
ties result from bringing together different types of fiber 
qualities. The combination of hydrophilic properties of fibers 
which absorb sweat from the skin surface with the transmit-
ting fibers strengthens the effect of pushing the moisture out. 
Thanks to the system of channeling sweat from the skin to 
the whole outer surface of the clothing, the air stream may 
effectively vaporize dampness. VenTiLATion cHAnneLs 
technology, in the form of special panels on the back and 
the sides of the T-shirt, enhances lightness and ventilation of 
the product.

GEMININEW

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

A00146
A00150

A00147
A00151

A00148
A00152

A00149 A00223 A00224
A00153dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss
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salvadore woman

koszulka wykonana jest z PoLiesTer AcTiVe weAVe + VenTLATion 
cHAneLs. Dzianina wyprodukowana z mieszanki sztucznych mikrowłókien 
jest miękka w chwycie, a jej nadzwyczajne  właściwości  użytkowe   wynikają 
z połączenia cech włókien hydrofilnych, absorbujących pot z powierzchni 
skóry z włóknami transmisyjnymi, potęgującymi efekt wypierania wilgoci. 
system odprowadzania potu z powierzchni  skóry na całą zewnętrzną 
powierzchnię odzieży umożliwia strumieniowi powietrza efektywne odpar-
owanie wilgoci. zastosowanie technologii VenTLATion cHAneLs w postaci 
paneli na plecach i po bokach koszulki skutecznie poprawia przewiewność 
wyrobu.

T-shirt made of PoLyesTer AcTiVe weAVe + VenTiALTion cAHnneLs 
technology, in the form of special panels on the back and sides of the light-
weight T-shirt maximizing ventilation.. The knitted material made of a combi-
nation of artificial microfibers is soft to the touch. its unique properties result 
from bringing together different types of fiber qualities. The combination 
of hydrophilic properties of fibers which absorb sweat from the skin surface 
with the transmitting fibers strengthens the effect of pushing the moisture out. 
Thanks to the system of channeling sweat from the skin to the whole outer 
surface of the clothing, the air stream may effectively vaporize dampness. 
VenTiLATion cHAnneLs technology, in the form of special panels on the 
back and the sides of the T-shirt, enhances lightness and ventilation of the 
product.

www.zina.pl

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

NEW SALVADorE
woMAn

A00155
A00158

A00156
A00159

A00157 A00154
A00160dł. rękaw/Ls

 kr. rękaw/ss

SALVADorE
woMAn

roZMIAr
SIZE

koszulka sędziowska
100% poliester

rękaw: krótki/długi

referee uniform
100% polyester

sleeves: short/long

149,00 zł
159,00 zł

Spodenki 
sędziowskie

100% poliester

referee shorts
100%  polyester

79,00 zł

XS

S

M

L

XL

XXL
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dresy
tracksuit
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urbanic

Dres wykonany z PoLIESTEr CLIMACoMForT - wysokiej 
jakości tkaniny poliestrowej,  złożonej z wielowłókienkowej 
przędzy  zapewniającej   idealny   komfort   użytkowania 
i nadzwyczajne walory funkcji „oddychania”. Lekki i ide-
alnie skrojony dres reprezentacyjny wykonany według 
najnowocześniejszych   standardów.      wewnątrz       bluzy 
i spodni zastosowano siateczkową podszewkę.

Tracksuit made of PoLyesTer LiMAcoMForT – high 
quality polyester material made of multi-fiber yarn, 
which ensures perfect comfort and extraordinary 
breathability. The light-weight and the excellent cut of 
the tracksuit meets state-of-the-art sportswear standards. 
The sweatshirt and trousers have a mesh lining inside.

XS

S

M

L

XL

XXL

UrBANIC

roZMIAr
SIZE

Dres reprezentacyjny
100% poliester

representative tracksuit
100% polyester

254,00 zł

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

A00161 A00162 A00164A00163 A00165
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toreno

Dres wykonany z PoLIESTEr SoFTFIBrE   -  wysokiej
jakości   tkaniny   poliestrowej   złożonej z wielo-
włókienkowej przędzy zapewniającej idealny kom-
fort użytkowania i nadzwyczajne walory funkcji 
„oddychania”. Lekki i idealnie skrojony dres reprezen-
tacyjny wykonany według najnowocześniejszych 
standardów. wewnątrz bluzy i spodni zastosowano 
siateczkową podszewkę.

Tracksuit made of PoLyesTer LiMAcoMForT - high 
quality polyester material made of multi-fiber yarn, 
which ensures perfect comfort and extraordinary 
breathability. The light-weight and the excellent cut 
of the representative tracksuit meets state-of-the-art 
sportswear standards. The sweatshirt and trousers 
have a mesh lining inside.

XS

S

M

L

XL

XXL

TorENo

roZMIAr
SIZE

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

NEW

Dres reprezentacyjny
100% poliester

representative tracksuit
100% polyester

259,00 zł

A00166 A00167 A00169A00168 A00170
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falco

wykonany   z    poliestru   spor-
towego dres przeznaczony do 
treningu i użytkowania na co 
dzień. rozpinane wykończenie 
dołu spodni ułatwia zakładanie. 
specjalny krój bluzy zapewnia 
odpowiednią wentylację.

The tracksuit is made of sports 
polyester, designed for training 
and everyday casual wear. The 
zippers at the bottom of the 
trousers make them easier to 
put on. The special cut of the 
sweatshirt ensures adequate 
ventilation.

FALCo

090601 090601 090601

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

NEW
Dres treningowy
100% poliester

Training tracksuit
100% polyester

144,00 zł

A00171 A00172 A00174A00173

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

122

128

134

roZMIAry 
Dziecięce
kiDs sizes

140

148XXS -
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fortaleza

Profesjonalny dres treningowy dla piłkarzy. zastoso-
wanie materiału PoLiesTer seMiFUncTionAL  powo-
duje   polepszenie   jakości   jaką   gwarantuje  miękki
i elastyczny rodzaj użytej dzianiny ze wzmocnieniem 
i stabilizacją (zapobieganie wypychaniem). spodnie 
treningowe z materiału PoLiesTer seMiFUncTionAL 
o odpowiednio zwężanej u dołu nogawce.

Professional training tracksuit for football players. 
The use of PoLyesTer seMiFUncTionAL material 
enhances quality due to the soft and elastic knitted 
fabric. The training trousers, made of PoLyesTer 
seMiFUncTionAL, have fittingly tapered legs and are 
reinforced around the knee to maintain their shape.

XS

S

M

L

XL

XXL

ForTALEZA 

roZMIAr
SIZE

Dres treningowy
100% poliester

Training tracksuit
100% polyester

219,00 zł

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

A00175 A00176 A00178 A00179A00177
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fortaleza mid

w bluzie zastosowano materiał PoLiesTer seMiFUncTionAL 
powodujący polepszenie jakości jaką gwarantuje miękki i elas-
tyczny rodzaj użytej dzianiny ze wzmocnieniem i stabilizacją 
(zapobieganie wypychaniu). 

Training sweatshirt made of PoLyesTer seMiFUncTionAL 
material enhances quality ensured by the soft and elastic 
knitted fabric, reinforced and stabilized to prevent the material 
from bagging at the elbow. 

XS

S

M

L

XL

XXL

ForTALEZA MID

roZMIAr
SIZE

Bluza treningowa
100% poliester

Sweatshirt
100% polyester

119,00 zł

wygLąD
View

A00180 A00181 A00183 A00184A00182

koLory
CoLoUrS
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delta mid

Profesjonalny dres treningowy dla piłkarzy.
zastosowanie materiału PoLiesTer seMi-
FUNCTIoNAL powoduje polepszenie 
jakości jaką gwarantuje miękki i elastyczny 
rodzaj użytej   dzianiny  ze   wzmocnieniem 
i stabilizacją (zapobieganie wypychaniu). 
spodnie treningowe również wykonane są 
z materiału PoLiesTer seMiFUncTionAL 
o odpowiednio zwężanej u dołu nogawce.

Professional training tracksuit for 
football players. The use of PoLyesTer 
SEMIFUNCTIoNAL material enhances 
quality due to the soft and elastic knitted 
fabric. The training trousers, made of 
PoLyESTEr SEMIFUNCTIoNAL, have 
fittingly tapered legs and are reinforced 
around the knee to maintain their shape. 

DELTA MID 

Dres treningowy
100% poliester

Training tracksuit
100% polyester

189,00 zł

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

A00185 A00186 A00188A00187

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

128

134

roZMIAry 
Dziecięce
kiDs sizes

140

148XXS -
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ganador

w bluzie zastosowano materiał PoLiesTer seMiFUncTionAL 
powodujący polepszenie jakości jaką gwarantuje miękki i elas-
tyczny rodzaj użytej dzianiny ze wzmocnieniem i stabilizacją 
(zapobieganie wypychaniu). 

Training sweatshirt made of PoLyesTer seMiFUncTionAL 
material enhances quality ensured by the soft and elastic 
knitted fabric, reinforced and stabilized to prevent the material 
from bagging at the elbow. 

XS

S

M

L

XL

XXL

GANADor

roZMIAr
SIZE

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

NEW
Bluza treningowa

100% poliester

Sweatshirt
100% polyester

119,00 zł

A00189 A00190 A00192 A00193A00191
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fortaleza

Spodnie treningowe wykonane 
z materiału PoLiesTer seMi-
FUNCTIoNAL o odpowiednio 
zwężanej u dołu nogawce. 

The training trousers, made of 
PoLyESTEr SEMIFUNCTIoNAL, 
have fittingly tapered legs.

ForTALEZA
Spodnie dresowe

100% poliester

Training pants
100% polyester

109,00 zł

S

M

L

XL

XXL

roZMIAr
SIZE

koLory
CoLoUrS

XS

A00194

A00195

A00196
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ganador/ganadores

spodnie treningowe wykonane z PoLyesTer seMiFUncTionAL. Jest to dzianina o miękkim 
połączeniu włókien typu mikrofibra. Takie połączenie poprawia właściwości ”oddychalnosci” 
i sprawia,  że materiał jest przyjemny w dotyku. Długie spodnie mają odpowiednio zwężane 
nogawki, dopasowujące się do nogi.

Training trousers made of PoLyesTer seMiFUncTionAL – the knitted combination of soft 
microfibers enhances breathability and makes for a softer finish. Long trousers have fittingly 
tapered legs and are reinforced around the knee to maintain their shape.

XS

S

M

L

XL

XXL

roZMIAr
SIZE

XS

S

M

L

XL

XXL

roZMIAr
SIZE

GANADor GANADorES
Spodnie 

treningowe 3/4
100% poliester

Training 
pants 3/4

100% polyester

79,00 zł

A00197

A00199

A00198

A00200

Spodnie dresowe
100% poliester

Training pants
100% polyester

109,00 zł
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spodnie treningowe z materiału PoLiesTer seMiFUncTionAL 
o odpowiednio zwężanej u dołu nogawce. 

The training trousers, made of PoLyesTer seMiFUncTionAL, 
have fittingly tapered legs..

Spodnie treningowe 3/4 z PoLyESTEr SEMIFUNCTIoNAL - 
dzianiny o miękkim połączeniu włókien typu mikrofibra.
Takie połączenie poprawia właściwości ”oddychalnosci” 
i sprawia, że materiał jest przyjemny w dotyku.

3/4 Length training trousers made of PoLyesTer 
seMiFUncTionAL – the knitted combination of soft microfibers 
enhances breathability and makes for a softer finish.

MALTA

DELTA

www.zina.pl

DELTA MALTA
Spodnie dresowe

100% poliester

Training pants
100% polyester

84,00 zł

Spodnie 
treningowe 3/4
100% poliester

Training 
pants 3/4

100% polyester

74,00 zł

A00201

A00202

A00203

A00204

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

delta/malta

128

134

roZMIAry 
Dziecięce
kiDs sizes

140

148XXS -
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supra

Bluza dresowa, treningowa - PoLiesTer/BAwełnA. Połączenie 
włókna    poliestrowego   z   włóknem    bawełnianym    powoduje 
polepszenie  jakości.  naturalna  bawełna  powoduje  wzmonienie 
i stabilizację (zapobieganie wypychaniu) dzianiny. 

Training sweatshirt – PoLyesTer/coTTon.  The combination of 
polyester and cotton enhances the quality of cotton, stabilized 
and reinforces the material to prevent bagging.

SUPrA
Bluza treningowa

bawełna/poliester

Sweatshirt
cotton/polyester

109,00 zł

XS

S

M

L

XL

XXL

roZMIAr
SIZE

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

A00205 A00206 A00207
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santana

Bluza dresowa, treningowa - PoLIESTEr/
BAwełnA.   Połączenie    włókna  poliestro-
wego z włóknem bawełnianym powoduje 
polepszenie jakości. naturalna bawełna 
powoduje wzmocnienie i stabilizację (zapo-
bieganie wypychaniu) dzianiny.

Training sweatshirt – PoLyesTer/coTTon.  
The combination of polyester and cotton 
enhances the quality of cotton, stabilized 
and reinforces the material to prevent 
bagging.

SANTANA

090601

wygLąD
View

NEW

XS

S

M

L

XL

XXL

roZMIAr
SIZE

A00208 A00209 A00210

Bluza treningowa
bawełna/poliester

Sweatshirt
cotton/polyester

109,00 zł

koLory
CoLoUrS

85www.zina.pl84



jackets
kurtki

86



promo mid

kurtka wykonana z poliestru  AQUA  sToP.
Jest   to    tkanina     poliestrowa        pokryta 
z zewnątrz warstwą zapobiegającą prze-
nikaniu wilgoci do wewnątrz. wewnętrzna 
strona jest powlekana dodatkowym impre-
gnatem. Podszewka z siateczki zapewnia 
przyjemny kontakt najbliższej ciału warst-
wie. 

Jacket made of AQUA sToP material. 
Polyester fabric prevents moisture from 
soaking through. The inner side of the jacket 
is additionally waterproof. The mesh lining 
gives the pleasant feel to the skin. The 
hidden hood inside the collar is perfectly 
useful in rainy weather.

ProMo MID

wygLąD
View NEW

kurtka ortalionowa
100% poliester

Jacket

100% polyester

79,00 zł

S

M

L

XL

XXL

XS

roZMIAr
SIZE

128

134

roZMIAry 
Dziecięce
kiDs sizes

140

148XXS -

koLory
CoLoUrS

A00211 A00222
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valeroza rain

kurtka wykonana z materiału AQUA sToP. Jest to tkanina poli-
estrowa pokryta z zewnątrz warstwą zapobiegającą przenikaniu 
wilgoci do wewnątrz. wewnętrzna strona jest powlekana dodat-
kowym impregnatem. Podszewka z siateczki zapewnia przyjemny 
kontakt najbliższej ciału warstwie. w kołnierzu ukryty jest kaptur.

Jacket made of AQUA sToP material. Polyester fabric prevents 
moisture from soaking through. The inner side of the jacket is 
additionally waterproof. The mesh lining gives the pleasant feel 
to the skin. The hidden hood inside the collar is perfectly useful in 
rainy weather.

VALEroZA rAIN

roZMIAr
SIZE

XS

S

M

L

XL

XXL

koLory
CoLoUrS

wygLąD
View

kurtka ortalionowa
100% poliester

Jacket

100% polyester

129,00 zł

A00212 A00213 A00214
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turaleza

kurtka wykonana z impregnowanego poliestru cLi-
MAcoMForT/FLeece. Jest to tkanina poliestrowa 
pokryta z zewnątrz warstwą zapobiegającą prze-
nikaniu wilgoci do wewnątrz. wewnętrzna strona jest 
powlekana dodatkowym impregnatem. innowacyjne 
rozwiązanie tkaniny cLiMAcoMForT polega na utrzy-
maniu oddychalności tkaniny pomimo tak gruntownego 
zabezpieczenia  przeciwko wilgoci   z   zewnątrz.   Pod-
szewka  z  tkaniny  typu  FLEECE  zapewnia  przyjemny 
i ciepły kontakt najbliższej ciału warstwie. Ukryty w 
kołnierzu, rozwijany kaptur skutecznie sprawdza się 
podczas deszczu.

Jacket made of an impregnated polyester 
cLiMAcoMForT/FLeece. Polyester fabric prevents 
moisture from soaking through. The inner side of the 
jacket is additionally waterproof. An innovative solution 
offered by the cLiMAcoMForT material maintains 
high breathability together with excellent protection 
against water and dampness from outside. The FLeece 
lining ensures pleasant and warm feel to the skin. The 
hidden hood inside the collar is perfectly useful in rainy 
weather.

TUrALEZA
kurtka jesienna
100% poliester

warm jacket
100% polyester

225,00 zł

roZMIAr
SIZE

XS

S

M

L

XL

XXL

koLory
CoLoUrS

NEW
wygLąD
View

A00215 A00216 A00217 A00218
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caliente

kurtka   zimowa   wykonana  z  poliestru  AQUA  sToP 
zapewnia skuteczną ochronę przed deszczem i wia-
trem. gruba warstwa użytego ocieplacza zapewnia 
właściwości termoizolacyjności wyrobu. specjalny krój o 
dłuższym tyle kurtki zabezpiecza przed przenikaniem
zimna.

winter jacket made of AQUA sToP polyester ensuring 
perfect protection against rain and wind. The thick 
padding guarantees heat-insulating properties. The 
special elongated back cut of the jacket enhances the 
protection from the cold.

CALIENTE

roZMIAr
SIZE

XS

S

M

L

XL

XXL

A00219

kurtka zimowa
100% poliester

warm jacket
100% polyester

289,00 zł

wygLąD
View

NEW

A00219
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corrado

kurtka  zimowa   wykonana  z  poliestru  AQUA  sToP 
zapewnia skuteczną ochronę przed deszczem  i  wia-
trem. gruba warstwa użytego ocieplacza zapewnia 
właściwości termoizolacyjności wyrobu. specjalny   krój 
o dłuższym tyle kurtki zabezpiecza przed przenikaniem
zimna.

winter jacket made of AQUA sToP polyester ensuring 
perfect protection against rain and wind. The thick 
padding guarantees heat-insulating properties. The 
special elongated back cut of the jacket enhances the 
protection from the cold.

CorrADo
kurtka zimowa

100% poliester

warm jacket
100% polyester

289,00 zł

roZMIAr
SIZE

XS

S

M

L

XL

XXL

koLory
CoLoUrS

wygLąD
View

A00220 A00221
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piłki
balls
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LEAGUE
wysokiej klasy
piłka meczowa

Top-quality 
match ball

289,00 zł

5

roZMIAr
SIZE

Profesjonalna piłka meczowa FiFA Approved, utrzymująca  opty-
malnie    właściwy    tor   lotu.    Poczucie   “miękkiości”   przy  ude-
rzeniu i szybkość lotu pozwala na idealną kontrolę nad piłką. 
reprezentuje  ona wysoki  stopień  okrągłość  i  stabilności  wymia-
rowej z doskonałą odpornością na ścieranie.  Laminacja  piłki 
jest wykonana z najwyższej jakości japońskich włókien. Micro 
FiBer PU - materiału syntetycznego zapewniającego doskonałą 
wydajność i trwałość w połączeniu wielu warstw. Ukośnie i wstępnie 
rozciągnięta, wzmocniona siatka stanowi ,,rusztowanie” dające 
podstawę do równomiernego rozłożenia podszewki i większej 
stabilności oraz trwałości. Piłka nie traci nic na swojej sprężystości i 
elastyczności materiału również w czasie zimowych warunków po-
godowych. Posiada 32 panelową budowę dla zachowania opty-
malnej krągłości kształtu. wysoka dokładność i wydajność  spraw-
dzona na trawiastych i sztucznych nawierzchniach. Piłka ta została 
uszyta ręcznie. silikonowy impregnat trwale i szczelnie zabez-
piecza poliestrowe szwy połączeń paneli. To znacznie zmniejsza 
opór, co z kolei poprawia prędkość i wpływa na odległość lotu. re-
wolucyjny system MXLoc2 zaworu piłki zapewnia wybitne cechy 
użytkowe podczas gry oraz pozwala na niemal 2-krotnie dłuższe 
zatrzymywanie powietrza niż inne piłki meczowe. 

Professional Quality Match Ball- FiFA Approved. Top performance match ball, designed for optimum 
bounce and trajectory properties, feels “soft” on the foot, is fast in fl ight, permits superb handling and
fi nest ball control. embodies a high degree of roundness and dimensional stability with an excellent abra-
sion resistance and is water resistant. High Performance Japanese synthetic Fibers Tough Japanese Micro 
Fiber PU synthetic Material gives excellent performance and durability combined with a multi layered 
diagonally pre-stretched reinforced network; known as 4 way advance balance lining system for greater 
stability, durability and performance in cold weather with added compression and softer heading. High 
Accuracy and exciting performance over many matches on natural and artifi cial surfaces. Hand stitched 
by ADULTs. The stitching: vital to ball performance, the best-quality waxed and twisted polyester threads 
are used to give permanently tight seams. it dramatically reduces the drag, which in turn increases speed 
and distance. MXLoc2 Air retention system provides 2 times the air retention  than other match balls.

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

A00241 A00242
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soLDAr swiss

Piłka wykonana w najnowocześniejszej technologii 
THerMo BoUnDeD.

sTAnDArDowA PiłkA 32-PAneLowA

Piłka szyta tradycyjną metodą.

struktura ręcznie szytych piłek nożnych firmy zina. nasze 
ręcznie szyte piłki posiadają dłuższą trwałość lepszą 
odbijalność i sprężystość dzięki specjalnie sworzonej 

kompozytowej skórze i wzmacniającemu ją materiałowi.

The  structure of our hand-sewn soccer ball has bet-
ter durability and bounce and softer feel, thanks to the 

specially constructed composite leather and backing 
materials.

THErMoBoNDED 
TECHNoLoGy

www.zina.pl

Profesjonalna piłka meczowa FiFA Approved, utrzymująca optymalnie właściwy tor lotu. Poczucie 
“miękkiości” przy  uderzeniu  i  szybkość  lotu  pozwala  na  idealną  kontrolę  nad  piłką.  reprezen-
tuje wysoki stopień okrągłość i stabilności wymiarowej z doskonałą odpornością na ścieranie. Lami-
nacja piłki wykonana z najwyższej jakości japońskich włókien. Micro FiBer PU  -  materiału  syntety-
cznego z apewniającego   doskonałą   wydajność  i  trwałość  w  połączenia  wielu  warstw.  Ukośnie 
i wstępnie  rozciągnięta  wzmocniona  siatka  stanowi  ,,rusztowanie”  dające  podstawę  do  równo-
miernego rozłożenia podszewki i większej stabilności oraz trwałości. Piłka nie traci nic na swojej 
sprężystości i elastyczności materiału również w czasie zimowych warunków pogodowych. rewolu-
cyjny system MXLoc2 zaworu piłki zapewnia wybitne cechy użytkowe podczas gry oraz pozwala na 
niemal 2-krotnie dłuższe zatrzymywanie powietrza niż inne piłki meczowe. 

Professional Quality Match Ball- FiFA Approved. Top performance match ball, designed for optimum 
bounce and trajectory properties, feels “soft” on the foot, is fast in fl ight, permits superb handling and
fi nest ball control. embodies a high degree of roundness and dimensional stability with an excellent 
abrasion resistance and is water resistant. High Performance Japanese synthetic Fibers Tough Japa-
nese Micro Fiber PU synthetic Material gives excellent performance and durability combined with a 
multi layered diagonally pre-stretched reinforced network; known as 4 way advance balance lining 
system for greater stability, durability and performance in cold weather with added compression and 
softer heading. revolutionary MXLoc2 Air retention system Provides outstanding playing character-
istics and 2 times the air retention than other match balls.

Powierzchnia
surface material

wysokiej jakości sprężysty 
materiał o dużej wytrzymałości 
i trwałości, stworzony specjalnie 
dla naszych piłek.

Composite material specially 
designed for our soccer ball. High-
quality material with a soft feel as 
well as strength and durability.

Struktura
Backing layer

Tkanina wykonana z poliestru
 i bawełny z dodatkiem naturalnej 
gumy. Proporcje składników zostały 
tak dobrane, aby osiągnąć optymalną 
trwałość, sprężystość i odbijalność.

special cloth made from polyester and 
cotton with natural rubber latex. The 
ratio of these elements is determined to 
ensure optimum durability, feel, rebound 
height and other criteria.

zawór butylowy
Butyl valve

rewolucyjny system MXLoc2 zaworu piłki 
zapewnia wybitne cechy użytkowe podczas gry 

oraz pozwala na niemal 2-krotnie dłuższe za-
trzymywanie powietrza niż inne piłki meczowe.

revolutionary MXLoC2 Air retention System
Provides outstanding playing characteristics 

and 2 times the air retention than
other match balls.

Blaza
Bladder

Aby zminimalizować ucieczkę 
powietrza w naszch piłkach 

wykorzystujemy do produkcji blazy 
syntetyczną gumę, wykonaną z 

butylu, zapewniającą o wiele lepsze 
zabezpieczenie niż naturalna guma.

To minimize air leakage, the blad-
ders inside our sports balls use a 

special compound rubber made from 
butyl, with far better air permeabil-

ity than natural rubber. 

łączenie
Bonding

 
THErMo BoUNDED

Technologia polegająca na łączeniu 
paneli piłki poprzez zgrzewanie 

zamiast tradycyjnego szycia.

THErMo BoUNDED
Technology based on merging 
panels of ball by welding in-

stead of the traditional sewing.

103102 www.zina.pl



SoLDAr

wysokiej klasy piłka meczowa z rewelacyjnym systemem DPs, który zapewnia szczególną 
miękkość odbicia i idealny tor lotu. wykonana z poliuretanu, 6-cio warstwowa.

Top-quality match football with an amazing DPs system which ensures unique softness 
while hitting the ball and a perfect trajectory. Made of polyurethane, consisting of 6 lay-
ers.

www.zina.pl

NEW

5

roZMIAr
SIZE

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

NEW

5

roZMIAr
SIZE

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLE

QUATTro

klasyczna,  wysokiej  jakości  poliuretanowa  piłka  me-
czowa FiFA Approved. szyta ręcznie. specjalna lamina-
cja z twardej powłoki znacząco wpływa na długotrwałe 
użytkowanie   na    naturalnych   i   sztucznych    nawie-
rzchniach. Piłka opracowana specjalnie na podstawie 
doświadczeń tysięcy klubów piłkarskich. wytrzymała 
struktura  z  zastosowaniem  warstwy poliuretanowej 
sprawia, że QUATTro stała się jedną z najbardziej 
popularnych klubowych piłek meczowych. złożona 
wielowarstwowa budowa, ukośnie rozciągnięta i  wzmo-
cniona siatka stanowi podbudowę piłki aby zapewnić 
doskonałą wydajność i zachowanie stabilnego kształtu 
na długie lata. silikonowy impregnat trwale i szczel-
nie zabezpiecza poliestrowe szwy połączeń paneli. To 
znacznie zmniejsza opór, co z kolei poprawia prędkość 
i wpływa na odległość lotu. rewolucyjny system MX-
Loc2 zaworu piłki zapewnia wybitne cechy użytkowe 
podczas gry oraz pozwala na niemal 2-krotnie dłuższe 
zatrzymywanie powietrza niż inne piłki meczowe. Do 
użytkowania we wszystkich warunkach pogodowych. 

Classic Tough & Lively PU Match Ball - FIFA Approved 
category. Lively performance match ball with tough 
coating for long lasting performances for use on natural 
& artificial surfaces. soft light feel PU surface especially 
Developed light feel PU surface makes the QUATTro one 
of the most popular club match ball combined with a multi 
layered diagonally pre-stretched reinforced network to 
ensure lively performance and excellent shape retention.
32 Panel Design for Total shape control High Accuracy 
and exciting performance over many matches on natural 
and artificial playing surfaces. Hand stitched by ADULTs. 
The stitching: vital to ball performance, the best-quality
waxed and twisted polyester threads are used to give 
permanently tight seams. it dramatically reduces the 
drag, which in turn increases speed and distance. revolu-
tionary MXLoC2 Air retention System Provides outstand-
ing playing characteristics and 2 times the air retention 
than other match balls. All weather Performances scien-
tifically treated synthetic leather ensures excellent water 
resistance over extended wet weather use.

www.zina.pl

QUATTro PHyToN

A00243 A00244

wysokiej klasy
piłka meczowa

Top-quality 
match ball

189,00 zł

wysokiej klasy
piłka meczowa

Top-quality 
match ball

289,00 zł
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PHyToN
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5

roZMIAr
SIZE

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

wysokiej klasy piłka meczowa z rewelacyjnym systemem DPs, który zapewnia szczególną 
miękkość odbicia i idealny tor lotu. wykonana z poliuretanu, 6-cio warstwowa.

Top-quality match football with an amazing DPs system which ensures unique softness 
while hitting the ball and a perfect trajectory. Made of polyurethane, consisting of 6 lay-
ers.

wysokiej klasy
piłka meczowa

Top-quality 
match ball

119,00 zł

PELLE

kategoria – popularna poliuretanowa piłka meczowa - iMs Ap-
proved. Powszechnie uznana za doskonałą piłkę, wykorzystaną 
przy szkoleniu piłkarzy we wszystkich grupach wiekowych. 
Miękkość laminatu PU na całej powierzchni piłki znakomicie 
poprawia odbicie w każdym jej punkcie.  zastosowanie jed-
nowarstwowej pianki Pe zapewnia odpowiednią miękkość i 
długotrwałe utrzymanie pierwotnego kształtu nawet w niskich 
temperaturach. system MXLoc2 zaworu piłki pozwala na nie-
mal 2-krotnie dłuższe zatrzymywanie powietrza niż inne piłki 
meczowe.

classic Touch and Lively PU Match Ball – iMs Approved. soft 
Light Feel PU surface specially developed soft feel TPU sur-
face makes the ball, one of the most popular club match ball. 
exclusive Top lining system High performance is ensured by use 
of exclusive top lining (including 1 layer Pe Foam) which gives 
an extra soft feel and excellent shape retention even in low 
temperatures. revolutionary MXLoc2 Air retention system  
provides 2 times the air retention than other match balls.

5

roZMIAr
SIZE

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

wysokiej klasy
piłka meczowa

Top-quality 
match ball

109,00 zł

A00245 A00246 A00247
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MADrA

klasyczna, wysokiej jakości poliuretanowa piłka meczowa FiFA Approved. szyta ręcznie. specjalna laminacja z twardej 
powłoki znacząco wpływa na długotrwałe użytkowanie na naturalnych i sztucznych nawierzchniach. Piłka opracowa-
na specjalnie na podstawie doświadczeń tysięcy klubów piłkarskich. wytrzymała struktura z zastosowaniem warstwy 
poliuretanowej sprawia, że MADrA stała się jedną z najbardziej popularnych klubowych piłek meczowych. złożona, 
wielowarstwowa budowa oraz ukośnie rozciągnięta i wzmocniona siatka stanowią podbudowę piłki aby zapewnić 
doskonałą wydajność i zachowanie stabilnego kształtu na długie lata. silikonowy impregnat trwale i szczelnie zabez-
piecza poliestrowe szwy połączeń paneli. To znacznie zmniejsza opór, co z kolei poprawia prędkość i wpływa na 
odległość lotu. rewolucyjny system MXLoc2 zaworu piłki zapewnia wybitne cechy użytkowe podczas gry oraz pozwala 
na niemal 2-krotnie dłuższe zatrzymywanie powietrza niż inne piłki meczowe. Do użytkowania we wszystkich warunkach 
pogodowych. 

classic Tough & Lively PU Match Ball - FiFA Approved category. Lively performance match ball with tough coating for 
long lasting performances for use on natural & artificial surfaces. soft light feel PU surface especially Developed light 
feel PU surface makes the MADrA one of the most popular club match ball combined with a multi layered diagonally 
pre-stretched reinforced network to ensure lively performance and excellent shape retention. 32 Panel Design for Total 
shape control High Accuracy and exciting performance over many matches on natural and artificial playing surfaces. 
Hand stitched by ADULTs. The stitching: vital to ball performance, the best-quality waxed and twisted polyester threads 
are used to give permanently tight seams. it dramatically reduces the drag, which in turn increases speed and distance. 
revolutionary MXLoC2 Air retention System Provides outstanding playing characteristics and 2 times the air retention 
than other match balls. All weather Performances scientifically treated synthetic leather ensures excellent water resis-
tance over extended wet weather use.

www.zina.pl

5

roZMIAr
SIZE

4

QUATTroSoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEPHyToN

THUNDEr

kategoria – najbardziej popularna poliuretanowa piłka trenin-
gowa. Powszechnie uznana za doskonałą, wykorzystywana 
przy szkoleniu piłkarzy we wszystkich grupach wiekowych.
Miękkość laminatu PU na całej powierzchni piłki znakomicie 
poprawia odbicie w każdym jej punkcie. idealna do gry nawet
na twardych, szorstkich, czy kamienistych nawierzchniach bois-
ka. Przeznaczona do użytkowania we wszystkich warunkach 
pogodowych. zastosowanie jednego z lepszych systemu pod-
szewki poliestrowej zapewnia długotrwałe utrzymanie pier-
wotnego kształtu.

The most popular PU training ball ever – FiFA inspected or 
iMs Approved. soft feel PU surface soft touch yet durable 
PU surface is ideal to play on hard, rough and stony pitches. 
improved all polyester lining system Performance and shape/
size retention have been improved by the new all polyester lin-
ing. All weather Performances scientifi cally treated synthetic 
leather ensures excellent water resistance over extended wet 
weather use. Air retention system provides 2 times the air re-
tention than other match balls.

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

5

roZMIAr
SIZE

4

A00248 A00249 A00250

wysokiej klasy
piłka treningowa

Top-quality 
training ball

69,00 zł

wysokiej klasy
piłka meczowa

Top-quality 
match ball

104,00 zł
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LUCA

Poliuretanowa piłka treningowa używana 
w szkoleniu piłkarskim dla najmłodszych. 
Miękkość  laminatu  PU  na  całej  powierz-
chni  piłki   znakomicie  poprawia  odbicie 
w każdym jej punkcie. Pokrycie z zewnątrz 
cienką warstwą twardego  laminatu  skute-
cznie poprawia jej trwałość. Unikalny sys-
tem wykonania górnej warstwy poszycia 
piłki daje dodatkowe poczucie miękkości 
i  doskonałe  zachowanie   kształtu  nawet 
w niskich temperaturach. 

classic Touch and Lively  PU  Training   Ball. 
specially developed soft feel TPU sur-
face. exclusive Top lining system. High 
performance is ensured by use of exclu-
sive top lining which gives an extra soft 
feel and excellent shape retention even in 
low temperatures. MXLoc2 Air retention 
system provides 2 times the air retention. 

4 4 3

www.zina.pl

roZMIAr
SIZE

roZMIAr
SIZE

roZMIAr
SIZE

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

wysokiej klasy
piłka treningowa

Top-quality 
training ball

SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

A00251 A00252 A00253
280 gram290 gram350 gram

69,00 zł 64,00 zł 64,00 zł

FUTSAL EXTrACLASS

najwyższej jakości futsalowa piłka meczowa utrzymująca optymalnie właściwy tor lotu. Piłka o stłumionym do 50% 
odbiciu pozwala się idealnie kontrolować na nawierzchni z parkietu. Laminacja piłki wykonana z najwyższej jakości 
japońskich włókien Micro FiBer PU- materiału syntetycznego zapewniającego doskonałą wydajność i trwałość w 
połączenia wielu warstw. Ukośnie i wstępnie rozciągnięta wzmocniona siatka stanowi ,,rusztowanie” dające podstawę 
do równomiernego rozłożenia podszewki i większej stabilności, trwałości. Piłka nie traci nic na swojej sprężystości i 
elastyczności materiału. 32 panelowa budowa dla zachowania optymalnej krągłości kształtu. system MXLoc2 zaworu 
piłki pozwala na niemal 2-krotnie dłuższe zatrzymywanie powietrza niż inne piłki meczowe.

Top quality futsal match ball which maintains optimal flight trajectory. The ball is easily controllable on the surface 
of the indoor pitch due to its 50% bounce reduction. it shows excellent roundness and dimensional stability, together 
with perfect durability against abrasion. The ball lamination is made from top quality Japanese fiber, Micro FiBer 
PU – a synthetic material which ensures outstanding efficiency and durability owing to multiple layers. The reinforced 
outside layer of the ball is made from diagonally pre-stretched fabric, ensures an even distribution of the lining and 
enhances the ball’s durability and stability. The ball preserves high elasticity and bounce capacity. it has a 32-panel 
structure for optimally spherical shape. The MXLoc2 system of the valve allows twice as much time of holding the air 
in than ordinary game balls.

wysokiej klasy 
piłka futsalowa
rozmiar: 62 cm

Futsal match ball
size: 62 cm

289,00 zł

A00256
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SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN SoLDArLEAGUE THUNDEr FUTSALMADrA LUCAPELLEQUATTro PHyToN

FUTSAL EGo

najwyższej jakości futsalowa piłka meczowa utrzymująca optymalnie właściwy tor lotu. Piłka o stłumionym do 50% odbiciu 
pozwala się idealnie kontrolować na nawierzchni z parkietu. Laminacja piłki wykonana z najwyższej jakości japońskich włókien 
Micro FiBer PU- materiału syntetycznego zapewniającego doskonałą wydajność i trwałość w połączenia wielu warstw. Ukośnie 
i wstępnie rozciągnięta wzmocniona siatka stanowi ,,rusztowanie” dające podstawę do równomiernego rozłożenia podszewki 
i większej stabilności, trwałości. Piłka nie traci nic na swojej sprężystości i elastyczności materiału. 32 panelowa budowa dla 
zachowania optymalnej krągłości kształtu. system MXLoc2 zaworu piłki pozwala na niemal 2-krotnie dłuższe zatrzymywanie 
powietrza niż inne piłki meczowe.

Top quality futsal match ball which maintains optimal flight trajectory. The ball is easily controllable on the surface of the indoor 
pitch due to its 50% bounce reduction. it shows excellent roundness and dimensional stability, together with perfect durability 
against abrasion. The ball lamination is made from top quality Japanese fiber, Micro FiBer PU – a synthetic material which 
ensures outstanding efficiency and durability owing to multiple layers. The reinforced outside layer of the ball is made from di-
agonally pre-stretched fabric, ensures an even distribution of the lining and enhances the ball’s durability and stability. The ball 
preserves high elasticity and bounce capacity. it has a 32-panel structure for optimally spherical shape. The MXLoc2 system of 
the valve allows twice as much time of holding the air in than ordinary game balls.

A00257

Top quality futsal match ball which maintains optimal 
flight trajectory. The ball is easily controllable on the 
surface of the indoor pitch due to its 50% bounce re-
duction. it shows excellent roundness and dimensional 
stability, together with perfect durability against abra-
sion. The ball lamination is made from top quality 
Japanese fiber, Micro FiBer PU – a synthetic material 
which ensures outstanding efficiency and durability ow-
ing to multiple layers. The reinforced outside layer of 
the ball is made from diagonally pre-stretched fabric, 
ensures an even distribution of the lining and enhances 
the ball’s durability and stability. The ball preserves 
high elasticity and bounce capacity. it has a 32-panel 
structure for optimally spherical shape. The MXLoc2 
system of the valve allows twice as much time of hold-
ing the air in than ordinary game balls.

najwyższej jakości futsalowa piłka meczowa utrzymująca optymalnie właściwy tor lotu. Piłka o stłumionym do 50% odbiciu 
pozwala się idealnie kontrolować na nawierzchni z parkietu. reprezentuje wysoki stopień okrągłość i stabilności wymiarowej 
z doskonałą odpornością na ścieranie. Laminacja piłki wykonana z najwyższej jakości japońskich włókien Micro FiBer PU 
- materiału syntetycznego zapewniającego doskonałą wydajność i trwałość w połączenia wielu warstw. Ukośnie i wstępnie 
rozciągnięta wzmocniona siatka stanowi ,,rusztowanie” dające podstawę do równomiernego rozłożenia podszewki i większej 
stabilności oraz trwałości. Piłka  nie  traci  nic  na  swojej  sprężystości  i  elastyczności  materiału.  32  panelowa  budowa  dla 
zachowania optymalnej krągłości kształtu. system MXLoc2 zaworu piłki pozwala na niemal 2-krotnie dłuższe zatrzymywanie 
powietrza niż inne piłki meczowe.

FUTSAL LEAGUE

A00254 A00255

wysokiej klasy 
piłka futsalowa
rozmiar: 62 cm

Futsal match ball
size: 62 cm

109,00 zł

wysokiej klasy 
piłka futsalowa
rozmiar: 62 cm

Futsal match ball
size: 62 cm

189,00 zł
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Torba piłkarska z rozpinanym pojemnikiem na buty
40% nylon / 60% poliester

rozmiar: 48cm x 28cm x 35cm

Soccer bag with bottom shoe compentment 
40% nylon / 60% polyester

size: 48cm x 28cm x 35cm

99,00 zł

FLAVIo JUNIor

FLAVIo SENIor

Torba piłkarska z rozpinanym 
pojemnikiem na buty
40% nylon / 60% poliester
rozmiar: 48cm x 30cm x 50cm

Soccer bag with bottom shoe compentment 
40% nylon / 60% polyester
size: 48cm x 30cm x 50cm

119,00 zł

www.zina.pl

A00262

A00266

A00263

A00267

A00264

A00268

A00265

A00269

FLAVIo MINI
A00270

Torba piłkarska z rozpinanym 
pojemnikiem na buty

40% nylon / 60% poliester
rozmiar: 39cm x 23cm x 30cm

Soccer bag with bottom shoe 
compentment 

40% nylon / 60% polyester
size: 39cm x 23cm x 30cm

89,00 zł

NEW

A00270
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MEDICAL

SPECTrA

CAMPUS

MANAGEr

A00271

Torba medyczna
40% nylon / 60% poliester
rozmiar: 44cm x 22cm x 26cm

Medical bag
40% nylon / 60% polyester
size: 44cm x 22cm x 26cm

159,00 zł

A00330

Torba podróżna
z 2 saszetkami
na buty
40% nylon / 
60% poliester
rozmiar: 
60cm x 38cm x 34cm

Travel bag with 
2 shoes sacks
40% nylon / 60% polyester
size: 60cm x 38cm x 34cm

139,00 zł

A00331

Plecak
100% poliester

rozmiar: 37cm x 22cm x 47cm

Backpack
100% polyester

size: 37cm x 22cm x 47cm

109,00 zł

A00332

Torba na laptop
100% poliester

Multiple compert-
ments bag with inte-
rior notebook pocket

100% polyester

149,00 zł

LUNA

koLory
CoLoUrS

Torba podróżna na kółkach
40% nylon / 60% poliester

rozmiar: 80cm x 38cm x 34cm

Travel bag with wheels
40% nylon / 60% polyester

size: 80cm x 38cm x 34cm

179,00 zł

A00272 A00273 A00274 A00275

www.zina.pl 119www.zina.pl118
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CorTEZ
A00280

Stopki
100% poliester

rozmiar: junior: 39-42, senior: 43-46

Footer
100% polyester

size: junior: 39-42, senior: 43-46

22,00 złSoLo
A00276

Skarpety
100% poliester

rozmiar: junior: 39-42, senior: 43-46

Socks
100% polyester

size: junior: 39-42, senior: 43-46

29,00 zł

ToweL
A00290

ręcznik
100% bawełna

rozmiar: 70cm x 140cm

Towel
100% cotton

size: 70cm x 140cm

89,00 zł

CAB

opaska kapitana - elastyczna, 
uniwersalny rozmiar, w 4 kolorach
(żółty, zielony, niebieski, czerwony)

capitan armband made of elastic.
in universal size.

 (yellow, green, blue, red)

11,00 zł

A00285 A00286 A00287 A00288
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kamizelka oznacznikowa
100% poliester

rozmiar:
senior, junior, mini

Training bib
100% polyester

size:
senior, junior, mini

24,00 zł

ZoNA
wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

A00291 A00292 A00293 A00294

A00295

rękawiczki
100% poliester
rozmiar: senior

Players winter gloves
100% polyester

size: senior

50,00 zł

A00296

Czapka
rozmiar: senior

reversible winter cap
size: senior

49,00 zł
VENTro

PoLArTECH
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PAMPA

wygLąD
View

A00297

worek na piłki
100% poliester

rozmiar: 45cm x 87cm

Sack ball
100% polyester

size: 45cm x 87cm

84,00 zł

www.zina.pl

ForCE
A00300

ochraniacze - 
ochrona kostki i 

ścięgna achillesa
rozmiar: senior

Shin guard
size: senior

65,00 zł

CorrIDA

LoCErEN

A00299

ochraniacz miękki -
nakładka

rozmiar: junior, senior

Shin pad
size: junior, senior

39,00 zł

NEW

A00298

ochraniacze -
ochrona kostki i ścięgna 

achillesa
rozmiar: senior

Shin guard
size: senior

65,00 zł
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MASSIVE

roZMIAr
SIZE

koszulka t-shirt
100% bawełna

T-shirt
100% cotton

29,00 zł

XS

S

M

L

XL

XXL

www.zina.pl

wygLąD
View

koLory
CoLoUrS

A00301 A00302 A00303 A00304

Spodenki 
100% poliester

Shorts
100% polyester

79,00 zł

SoNIC

LAke

koszulka polo
100% poliester

Polo shirt
100% polyester

85,00 zł

roZMIAr
SIZE

XS

S

M

L

XL

XXL

roZMIAr
SIZE

XS

S

M

L

XL

XXL

koLory
CoLoUrS

koLory
CoLoUrS

A00311 A00312

A00306

A00308

A00307

A00309

NEW
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uno, dos, tres

Termoaktywna bezszwowa koszulka ZINA 
AcTiVe wear z krótkim i długim rękawem 
oraz bezrękawnik. wykonane są z dzianiny o 
średniej grubości, całoroczne.
• Unikalna dwu-warstwowa konstrukcja 
(warstwa wewnętrzna utrzymuje doskonały 
micro-klimat dla skóry - odprowadza pot na 
zewnątrz; utrzymuje skórę suchą; warstwa 
zewnętrzna zapewnia lepszą ochronę oraz 
utrzymuje
naturalną ciepłotę ciała)
• reglanowy rękaw, zapewniający swobodę 
ruchów specjalne strefy o podwyższonym 
stopniu wentylacji, zapewnia swobodny 
przepływ powietrza w miejscach o zwiększonej 
emisji potu
• różne struktury dzianiny dopasowane do 
układu mięśni
• zapewnia właściwy mikroklimat, uwalnia 
wilgoć, zapewnia przyjemne uczucie świeżości 
łatwa w konserwacji.

Thermo-active seamless zinA AcTiVe wear 
T-shirt, short and long-sleeved, or sleeveless. 
All-seasons wear, made of medium-thick 
knitted fabric.
• Unique double-layer structure (inner layer 
maintains perfect micro-climate for the skin 
– it transports sweat outside and keeps the 
skin dry; the outer layer ensures enhanced 
protection and preserves the natural body 
warmth).
• sleeve guarantees freedom of movement; 
the areas with enhanced ventilation level 
ensures free air circulation in the places subject 
to high perspiration.
• Differentiated structure of material fibers 
corresponding with the direction of muscle 
fibers.
• ensures proper microclimate, eliminates 
moisture, gives a pleasant sensation of 
freshness and is easy in care.

UNo
A00313

koszulka bezszwowa
92% poliamid, 8% elastan

Seamless shirt
92% poliamid, 8% elastan

89,00 zł

TrES
A00315

golf termoaktywny
65% nylon, 8% elastan

Seamless thermoactive jersey
65% nylon, 8% elastan

129,00 zł

DoS
A00314

koszulka bezszwowa
92% poliamid, 8% elastan

Seamless shirt
92% poliamid, 8% elastan

99,00 zł

roZMIAr
SIZE

S-M

L-XL

XXL

roZMIAr
SIZE

S-M

L-XL

XXL

roZMIAr
SIZE

S-M

L-XL

XXL

A00313

A00314

A00315
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training equipment
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DrABinkA 
koorDynAcyJnA

A00317

dł. 460 cm/10 pól

long 460 cm/10 fields
Agility ladder school-multi

colour (adjustable) with
handle & bag

made of light weight

109,00 zł

zesTAw PłoTków 
koorDynAcyJnycH

A00316

Zestaw treningowy
(6 plotków w torbie)

szer. 31 cm
wys. max 31 cm

Agility hurdle collapsible
(set of 6 pcs with bag)

width 31 cm
high max 31 cm

199,00 zł

www.zina.pl

TyczkA sLALoMowA nA sPrężynie

TyczkA sLALoMowA szTywnA

A00318

wys.: 167cm
Spring pole

height: 167cm

45,00 zł

A00319

wys.: 167cm
Training pole
height: 167cm

34,00 zł
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inDoor kiT

A00320

zestaw treningowy złożony z:
 4 tyczek mocowanych w 
bazie (A00333), 2 poprzeczek 

i 4 klipów mocujących.

Training kit:
4 poles, 2 bars, 4 standfoots, 

4 hurdleholders

259,00 zł

groUnD kiT

A00321

zestaw treningowy złożony z:
4 tyczek wbijanych

2 poprzeczek
4 klipów mocujących

Training kit
4 poles

4 poles, 2 bars,
hurdleholders

174,00 zł

PAcHołek z DziUrkAMi

wys. max 38 cm, 12 dziur
kolor: żółty, czrwony

Cones marker - 15’’,
12 holes

colour: yellow, red

34,00zł

A00322

A00323

BAzA MocUJącA

A00333

Podstawek pod tyczkę 
28 mm lub obręcz.

stabilizacja poprzez 
napełnianie wodą.

Mould making charge

29,00zł

www.zina.pl
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A00335

średnica: 41cm
Balance board
diameter: 41cm

44,00 zł

A00337

wys. 15cm 

Super dome with holes
high: 6”

19,00 zł

TALErZ 
koorDynAcyJny

PAcHołek z 
DziUrkAMi

A00334

36 pól o wymiarach
40cm x 40cm

36 fields 
40cm x 40cm

199,00 zł

A00336

5 szt. o średnicy 20cm 

rubber flat marker kit
5 pcs., diameter: 20cm 

59,00 zł

zesTAw znAczników 
gUMowycH

DrABinkA 
koorDynAcyJnA 3D

A00339

koszyk na bidony
10 szt.

Bottle carrier
10 pcs.

99,00 zł

A00340

Bidon o pojemności 
1000ml

Sports water bottle
1000ml

15,00 zł

koszyk 
NA BIDoNy BIDoN SZAry

A00338

10 poprzeczek dł. 78 cm
20 kapturków w torbie

Training kit
10 bars long 78 cm

20 cones in bag

129,00 zł

zesTAw 
Treningowy
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A00344

wys. 15 cm
szer.  52 cm

Football passing trainer arc
high 15 cm
width 52 cm

39,00 zł

PłoTki

TyczkA łUkowA 
wBiJAnA

A00341
zestaw 6 płotków

wys. 15 cm
szer. 44 cm

Step hurdle
high 15 cm
width 44 cm

189,00 zł

A00342
zestaw 6 płotków

wys. 32 cm
szer. 44 cm

Step hurdle
high 32 cm
width 44 cm

219,00 zł

A00343
zestaw 6 płotków

wys. 40 cm
szer. 44 cm

Step hurdle
high 40 cm
width 44 cm

249,00 zł

www.zina.pl

rAMA z siATką Do 
oDBiJAniA Piłki

A00345

wys. 115cm
szer. 115cm

rebound frame
high 115cm
width 115cm

699,00 zł

zesTAw FLAg 
nArożnikowycH

A00346

Tyczka narożnikowa na 
przegubie, zestaw 4 szt. 

wys.  175 cm

corner flag set of 4 pcs
high: 175 cm

219,00 zł
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zesTAw siATek BrAMkowycH
A00347

Zestaw 2 siatek na bramki
100% nylon
wys. 250 cm
szer. 750 cm
głębokość
dół. 300 cm
góra. 330 cm
wys.tył: 130 cm

499,00 zł

MUr
JUNIor/SENIor

goals net set of 2 pcs
100% nylon
high: 250 cm
width: 750 cm
depth
down:300 cm
top: 330 cm
back: 130 cm

A00348

Junior
wys. 160 cm

Penatly dummies (junior) 
high: 160 cm

244,00 zł

A00349

Senior
wys. 180 cm

Penatly dummies (senior)
high: 180 cm

244,00 zł

www.zina.pl

TABLICA 
MAGNETyCZNA

A00351

Magnetyczna tablica 
taktyczna z magnesami
rozmiar: 45 cm x 60 cm

reversible soccer 
magnetic tactic board
size: 45 cm x 60 cm

219,00 zł

TABLicA TrenerskA
A00350

Akrylowa tablica taktyczna
dla trenera

rozmiar: 41 cm x 23 cm

Coache clip board-school
soccer made of white acrylic

size: 41 cm x 23 cm

79,00 zł
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zesTAw Treningowy 
20 PAcHołków

eksPAnDer

A00352

zestaw 20 pachołków 
w torbie : 10 pachołków żółtych, 

10 pachołków czerwonych
wys.  23 cm

Cone marker with 12 holes
set of 20 pcs with bag

yellow, red colours
high 23 cm

129,00 zł

A00353

Taśma do treningu 
szybkościowego

Multi-resistance train-
er including latex 
tube + waist belt

139,00 zł

PłoTek z regULowAną
PoPrzeczką

A00354

szerokość: 60cm; 
regulacja wysokości: 

10cm - 60cm

Hardle with regu-
lated crossbar 
width 60 cm 

height 10 - 60 cm

69,00 zł
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