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A DLA KOGO: dzieci + dorośli

ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: biała, czarna, czerwona, niebieska, żółta, limonka
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: To połączenie najnowszych technologii z klasycznym krojem. 
Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości poliestru jest wyjątkowo wy-
godna. Po bokach dodatkowo wszyte panele z siateczki. Zastosowa-
na w niej technologia R-CLIMA sprawia, że koszulka jest przewiewna 
i dobrze odprowadza pot. Największym atutem tej koszulki jest jej 
uniwersalność i prostota. Dzięki dużemu wyborowi kolorów, każdy bez 
problemu wybierze coś dla siebie.

KOD: 2.0 OM101
CENA: 44,99 zł 

CLIMA

KOSZULKA MATCH CLASSIC

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: białe, czarne, czerwone, niebieskie
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Zaprojektowane i stworzone, aby zapewnić maksymalny kom-
fort użytkowania. Wykonane zostały z elastycznego i funkcjonalnego 
materiału. Klasyczny krój umożliwia zestawienie ich z wszystkimi 
koszulkami z naszej oferty. Dzięki technologii R-LIGHT są wyjątkowo 
lekkie. R-CLIMA zapewnia przewiewność i dobre odprowadzanie potu. 
REGULAR FIT gwarantuje wygodę niezależnie od sylwetki.

KOD: 2.0 OM201
CENA:  35,99 zł

CLIMA

ODZIEŻ MECZOWA 

SPODENKI CLASSIC
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DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Wyróżnia się wyglądem, jakością wykonania oraz zastosowany-
mi technologiami. Materiał został specjalne wyselekcjonowany, aby 
spełnić wymagania najbardziej wymagających zawodników. Ergono-
miczny krój – dopasowany do ciała zapewnia wygodę i swobodę pod-
czas ruchu. Dzięki technologii R-LIGHT jest ona lżejsza od tradycyjnych 
koszulek. R-CLIMA zapewnia przewiewność i dobre odprowadzanie 
potu. Niebanalne wzoru gwarantują, że koszulka przyciągnie wzrok. 
Ogromna liczba wzorów i kombinacji kolorystycznych daje potężne 
możliwości podczas komponowania stroju.

KOD: 2.0 OM102
CENA:  93,99 zł

KOSZULKA MATCH HORNET 

ODZIEŻ MECZOWA 

CLIMA

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Wyróżnia się wyglądem, jakością wykonania oraz zastosowany-
mi technologiami. Materiał został specjalne wyselekcjonowany, aby 
spełnić wymagania najbardziej wymagających zawodników. Ergono-
miczny krój – dopasowany do ciała zapewnia wygodę i swobodę pod-
czas ruchu. Dzięki technologii R-LIGHT jest ona lżejsza od tradycyjnych 
koszulek. R-CLIMIE zapewnia przewiewność i dobre odprowadzanie 
potu. Niebanalne wzoru gwarantują, że koszulka przyciągnie wzrok. 
Ogromna liczba wzorów i kombinacji kolorystycznych daje potężne 
możliwości podczas komponowania stroju.

KOD: 2.0 OM103
CENA: 93,99 zł

KOSZULKA MATCH RABEL

CLIMA

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Wyróżnia się wyglądem, jakością wykonania oraz zastosowany-
mi technologiami. Materiał został specjalne wyselekcjonowany, aby 
spełnić wymagania najbardziej wymagających zawodników. Ergono-
miczny krój – dopasowany do ciała zapewnia wygodę i swobodę pod-
czas ruchu. Dzięki technologii R-LIGHT jest ona lżejsza od tradycyjnych 
koszulek. R-CLIMIE zapewnia przewiewność i dobre odprowadzanie 
potu. Niebanalne wzoru gwarantują, że koszulka przyciągnie wzrok. 
Ogromna liczba wzorów i kombinacji kolorystycznych daje potężne 
możliwości podczas komponowania stroju.

KOD: 2.0 OM104
CENA: 93,99 zł

KOSZULKA MATCH CHAMP

ODZIEŻ MECZOWA 

CLIMA

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Wyróżnia się wyglądem, jakością wykonania oraz zastosowany-
mi technologiami. Materiał został specjalne wyselekcjonowany, aby 
spełnić wymagania najbardziej wymagających zawodników. Ergono-
miczny krój – dopasowany do ciała zapewnia wygodę i swobodę pod-
czas ruchu. Dzięki technologii R-LIGHT jest ona lżejsza od tradycyjnych 
koszulek. R-CLIMIE zapewnia przewiewność i dobre odprowadzanie 
potu. Niebanalne wzoru gwarantują, że koszulka przyciągnie wzrok. 
Ogromna liczba wzorów i kombinacji kolorystycznych daje potężne 
możliwości podczas komponowania stroju.

KOD: 2.0 OM105
CENA: 93,99 zł

KOSZULKA MATCH HUNTER

CLIMA
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DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Wyróżnia się wyglądem, jakością wykonania oraz zastosowany-
mi technologiami. Materiał został specjalne wyselekcjonowany, aby 
spełnić wymagania najbardziej wymagających zawodników. Ergono-
miczny krój – dopasowany do ciała zapewnia wygodę i swobodę pod-
czas ruchu. Dzięki technologii R-LIGHT jest ona lżejsza od tradycyjnych 
koszulek. R-CLIMIE zapewnia przewiewność i dobre odprowadzanie 
potu. Niebanalne wzoru gwarantują, że koszulka przyciągnie wzrok. 
Ogromna liczba wzorów i kombinacji kolorystycznych daje potężne 
możliwości podczas komponowania stroju.

KOD: 2.0 OM106
CENA: 93,99 zł

KOSZULKA MATCH LIDER

ODZIEŻ MECZOWA 

CLIMA

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Wyróżnia się wyglądem, jakością wykonania oraz zastosowany-
mi technologiami. Materiał został specjalne wyselekcjonowany, aby 
spełnić wymagania najbardziej wymagających zawodników. Ergono-
miczny krój – dopasowany do ciała zapewnia wygodę i swobodę pod-
czas ruchu. Dzięki technologii R-LIGHT jest ona lżejsza od tradycyjnych 
koszulek. R-CLIMIE zapewnia przewiewność i dobre odprowadzanie 
potu. Niebanalne wzoru gwarantują, że koszulka przyciągnie wzrok. 
Ogromna liczba wzorów i kombinacji kolorystycznych daje potężne 
możliwości podczas komponowania stroju.

KOD: 2.0 OM107
CENA: 93,99 zł

KOSZULKA MATCH WIZARD

CLIMA

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Wyróżnia się wyglądem, jakością wykonania oraz zastosowany-
mi technologiami. Materiał został specjalne wyselekcjonowany, aby 
spełnić wymagania najbardziej wymagających zawodników. Ergono-
miczny krój – dopasowany do ciała zapewnia wygodę i swobodę pod-
czas ruchu. Dzięki technologii R-LIGHT jest ona lżejsza od tradycyjnych 
koszulek. R-CLIMIE zapewnia przewiewność i dobre odprowadzanie 
potu. Niebanalne wzoru gwarantują, że koszulka przyciągnie wzrok. 
Ogromna liczba wzorów i kombinacji kolorystycznych daje potężne 
możliwości podczas komponowania stroju.

KOD: 2.0 OM108
CENA: 93,99 zł

KOSZULKA MATCH WARRIOR

ODZIEŻ MECZOWA 

CLIMA

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Wyróżnia się wyglądem, jakością wykonania oraz zastosowany-
mi technologiami. Materiał został specjalne wyselekcjonowany, aby 
spełnić wymagania najbardziej wymagających zawodników. Ergono-
miczny krój – dopasowany do ciała zapewnia wygodę i swobodę pod-
czas ruchu. Dzięki technologii R-LIGHT jest ona lżejsza od tradycyjnych 
koszulek. R-CLIMIE zapewnia przewiewność i dobre odprowadzanie 
potu. Niebanalne wzoru gwarantują, że koszulka przyciągnie wzrok. 
Ogromna liczba wzorów i kombinacji kolorystycznych daje potężne 
możliwości podczas komponowania stroju.

KOD: 2.0 OM110
CENA: 93,99 zł

KOSZULKA MATCH MASTER

CLIMA
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ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Wybierana przez profesjonalne drużyny piłkarskie. Dzięki całko-
witej swobodzie podczas projektowania, daje nieograniczone niczym 
możliwości. Zapewnia możliwość wykonania dowolnego wzoru, grafiki, 
koloru oraz napisu i numeru – a wszystko w cenie koszulki. Jej wygląd 
tworzysz sam. My dorzucamy najnowsze technologie oraz jakość wy-
konania. Dzięki technologii R-LIGHT jest ona lżejsza od tradycyjnych 
koszulek. R-CLIMA zapewnia przewiewność i dobre odprowadzanie 
potu. REGULAR FIT gwarantuje wygodę niezależnie od sylwetki.

KOD: 2.0 OM110
CENA: 113,99 zł

KOSZULKA MATCH FREE

ODZIEŻ MECZOWA 

CLIMA

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Wybierana przez profesjonalne drużyny piłkarskie. Dzięki całko-
witej swobodzie podczas projektowania, daje nieograniczone niczym 
możliwości. Zapewnia możliwość wykonania dowolnego wzoru, grafiki, 
koloru oraz napisu i numeru – a wszystko w cenie koszulki. Jej wygląd 
tworzysz sam. My dorzucamy najnowsze technologie oraz jakość wy-
konania. Dzięki technologii R-LIGHT jest ona lżejsza od tradycyjnych 
koszulek. R-CLIMA zapewnia przewiewność i dobre odprowadzanie 
potu. 
Krój SlimFit zapewnia świetne dopasowanie do ciała i nie krępuje 
ruchów. Kołnierzyk okrągły.

KOD: 2.0 OM111
CENA: 119,99 zł

KOSZULKA MATCH FREE PREMIUM

CLIMASLIM FIT

Istnieje możliwość wykonania dowolnego koloru spodenek

KOD: 2.0 OM202
CENA: 45,99 zł

SPODENKI MATCH FREE
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DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: dzieci: 27-30*, 31 - 34, 35 - 37; dorośli:  38 - 41, 42 - 46
*występują tylko w kolorze białym, czarnym, niebieskim i czerwonym
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Klasyczne getry piłkarskie – dzięki zastosowaniu najnowszych 
technologii – zmieniliśmy w sprzęt najwyższej jakości. Ściągacze łuku 
stopy oraz nad kostką zapewniają lepszą stabilizację getry. Getry zo-
stały wzmocnione na palcach i piętach. Na podeszwie (tuż przy pal-
cach) wyposażone zostały w specjalnie zaprojektowaną poduszkę 
gwarantującą doskonałą amortyzację podczas biegu. Wykonane zo-
stały z oddychającej przędzy z wykorzystaniem technologii R-CLIMA.

KOD: OM501
CENA:  dorośli 19,99 zł, dzieci 15,99 zł

GETRY

ODZIEŻ MECZOWA 

CLIMA

010

310

104 600 700800 300106110 400 420410

DLA KOGO: dorośli
ROZMIAR: uniwersalny
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Getry bez stopy, które idealnie nadają się do użytku w połącze-
niu z różnego rodzaju piłkarskimi skarpetami, takimi jak m.in. Trusox. 
Zostały one wykonane z doskonałej jakości materiałów, dzięki czemu 
zapewniają niezwykle wysoki komfort użytkowania.

KOD: OM502
CENA: 16,99 zł

GETRY BEZ STOPY

GETRY FREE

CLIMA

ODZIEŻ MECZOWA 

110 300600 400010

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 31 - 34, 35 - 37; senior 38 - 41, 42 - 46
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Klasyczne getry piłkarskie, przy zachowaniu najnowszych tech-
nologii, w których nie ma przeszkód by nanosić własne wzory i grafiki.  
Technologia wykonania – dopasowana jest do potrzeb klienta. Logo 
„wrabiane” jest w skarpetę w trakcie jej produkcji lub wykonane za 
pomocą nadruku sublimacyjnego. Stosowana metoda znakowania w 
żaden sposób nie wpływa na komfort użytkowania produktu. Przyjmu-
jemy zamówienia już od 100 par na wersję kolorystyczną.

KOD: OM503
CENA: 19,99 zł

CLIMA
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ROZMIARY: junior 134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: żółta, zielona, bordowa, szara
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Swoboda ruchu i komfort przy interwencjach – to dwa warun-
ki najważniejsze dla każdego bramkarza. Dlatego bluza bramkarska 
SAVE została zaprojektowana w taki sposób, aby nie zawieźć żadnego 
golkipera. Zastosowane w niej technologie zapewniają nie tylko kom-
fort podczas gry, ale także gwarantują przewiewność i dobre odpro-
wadzanie potu. Dzięki REGULAR FIT bluza dostosowuje się do każdej 
sylwetki. W rękaw wszyste zostały gąbki, które zapewniają miękkie 
lądowanie w każdych warunkach.

KOD: 2.0 OB302
CENA: 99,99 zł

CLIMA

BLUZA MATCH KEEPER

SPODENKI MATCH KEEPER

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarne
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Dla bramkarzy ceniących wygodę oraz komfort podczas gry. Wy-
konane zostały z oddychającej dzianiny z wykorzystaniem technologii 
R-CLIMA. Zastosowany krój nie krępuje ruchów. Poszerzone ochrania-
cze boczne zapewniają miękkie lądowanie w każdych warunkach.

KOD: 2.0 OB202.010
CENA: 89,99 zł

CLIMA

ODZIEŻ MECZOWA 

101

700

300660
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DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarne
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Dla bramkarzy ceniących wygodę oraz komfort podczas gry. Wy-
konane zostały z oddychającej dzianiny z wykorzystaniem technologii 
R-CLIMA. Zastosowany krój nie krępuje ruchów. Poszerzone ochrania-
cze boczne zapewniają miękkie lądowanie w każdych warunkach.

KOD: 2.0 OB203.010
CENA: 89,99 zł

SPODENKI ¾ MATCH KEEPER

ODZIEŻ MECZOWA 

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarne
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Dla bramkarzy ceniących wygodę oraz komfort podczas gry. Wy-
konane zostały z oddychającej dzianiny z wykorzystaniem technologii 
R-CLIMA. Zastosowany krój nie krępuje ruchów. Poszerzone ochrania-
cze boczne zapewniają miękkie lądowanie w każdych warunkach.

KOD: 2.0 OB401.010
CENA: 119,99 zł

SPODNIE MATCH KEEPER

CLIMA

CLIMA
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ROZMIARY: junior 158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarna, czerwona, jasnoniebieska, zielona
SKŁAD: 100% bawełna
TECHNOLOGIE:

OPIS: Koszulka wykonana w 100% z wysokogatunkowej bawełny. Ma-
teriał jest delikatny i przyjemny w dotyku. T-shirt idealnie nadaje się 
zarówno do intensywnych ćwiczeń sportowych, jak i do użytku codzien-
nego.

KOD: 2.0 OT101
CENA: 39,99 zł 

KOSZULKA TRAINING WARMUP

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarna, czerwona, niebieska, zielona
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Bluza treningowa wykonana w technologii SLIMFIT gwarantuje, 
że dostosuje się do każdej sylwetki i zapewnia komfort na boisku. Dzię-
ki wykorzystaniu materiału najwyższej jakości oraz technologii R-CLI-
MA, doskonale chroni przed chłodem oraz dobrze odprowadza pot. Za-
mek ¼ nadaje nowoczesnego charakteru. Elastyczne wykończenie dołu 
bluzy oraz mankietów zapewniają lepsze przyleganie do ciała. Rękawy 
z otworami na kciuki, dzięki czemu ukryjemy w nich dłonie podczas 
chłodniejszych dni.

KOD: 2.0 OM301
CENA:  junior 119,99 zł, senior 129,99 zł

CLIMA

ODZIEŻ TRENINGOWA 

BLUZA TRAINING PERFORMANCE
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DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 116, 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLOR: możesz wybrać jedną spośród pięciu barw rękawow i boków:
czarny, czerwony, niebieski, granatowy, zielony
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Bluza imagine to absolutny hit na rynku. Nie istnieją żadne ogra-
niczenia podczas projektowania koloru lub wzoru. Bluza, której wygląd 
tworzysz sam. 

KOD: OT303
CENA:  OT303.0.1: 119,99 zł, OT303.1.4: 129,99 zł,
OT303.1.1: 139,99 zł

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLOR: czarne
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Długie spodnie do treningu piłkarskiego. Wykonane z przewiew-
nej, oddychającej i delikatnej dzianiny. Gwarantują pełną swobodę ru-
chów, zapewniają komfort podczas wysiłku. W pasie wyposażone w 
elastyczny ściągacz i sznurek wiązany od wewnątrz. Krój powstał po 
konsultacjach z piłkarzami, aby spełnić wszystkie wymagania zawo-
dowych sportowców.

KOD: 2.0 OT401.010
CENA:  junior 99,99 zł, senior 109,99 zł

BLUZA TRAINING IMAGINE

SPODNIE TRAINING PERFORMANCE

ODZIEŻ TRENINGOWA

CLIMA

CLIMA

SPODENKI TRAINING PERFORMANCE ¾

SLIM FIT

SLIM FIT

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLOR: czarne
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Długie spodnie do treningu piłkarskiego. Wykonane z przewiew-
nej, oddychającej i delikatnej dzianiny. Gwarantują pełną swobodę ru-
chów, zapewniają komfort podczas wysiłku. W pasie wyposażone w 
elastyczny ściągacz i sznurek wiązany od wewnątrz. Krój powstał po 
konsultacjach z piłkarzami, aby spełnić wszystkie wymagania zawo-
dowych sportowców. Nogawka ¾ to doskonały wybór podczas cieplej-
szych dni.

KOD: 2.0 OT201.010
CENA:  junior 89,99 zł, senior 99,99 zł

CLIMASLIM FIT

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLOR: czarne, białe, czerwone, niebieskie
SKŁAD: 80% poliamid, 20% lycra
TECHNOLOGIE:

OPIS: Spodenki wykonane zostały z wytrzymałej lycry. Idealnie przyle-
gają do ciała. Sprzęt R-GOL Protect jest niesamowicie lekki i zapewnia 
pełną swobodę ruchów. Doskonale nadają się do treningów, na siłow-
nię oraz w-f.

KOD: 2.0 OT202
CENA: 45,99 zł

SPODENKI ELASTYCZNE TRAINING PROTECT 

ODZIEŻ TRENINGOWA

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 152; senior M/XL
KOLORY: błękitny, żółty fluo, pomarańcz fluo
Pozostałe kolory z podstawowej palety barw szyjemy na zamówienie.
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Piłkarskie znaczniki treningowe w trzech wersjach kolorystycz-
nych. Charakteryzują się wysoką jakością oraz wytrzymałością. Są bar-
dzo lekkie. Nie krępują ruchów, pasują na każdy rodzaj sylwetki.

KOD: 2.0 OT801
CENA: 25,99 zł

ZNACZNIK TRAINING ACTION
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DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 6 lat, 10 lat, 3XS-2XS, XS-S;
senior M-L, XL-XXL
KOLORY: biała, czarna, czerwona, niebieska
SKŁAD: 92% polyamid, 8% elastan
TECHNOLOGIE:

OPIS: Linia odzieży termoaktywnej R-GOL Protect powstał z myślą o lu-
dziach ceniących komfort podczas wysiłku fizycznego. Mieszanka ma-
teriałów (92% polyamid, 8% elastan) została tak dobrana, aby wentylo-
wać newralgiczne strefy i odprowadzać wilgoć ze skóry, jednocześnie 
utrzymując stałą temperaturę ciała. Sprzęt R-GOL jest niesamowicie 
lekki i dopasowany do sylwetki.

KOD: 2.0 OT302
CENA: junior 79,99 zł, senior 99,99 zł

KOSZULKA TERMOAKTYWNA TRAINING PROTECT

SPODNIE TERMOAKTYWNE TRAINING PROTECT

ODZIEŻ TRENINGOWA

100 010 600

400

CLIMASLIM FIT WARM

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 6 lat, 10 lat, 3XS-2XS, XS-S;
senior M-L, XL-XXL
KOLORY: biała, czarna, czerwona, niebieska
SKŁAD: 92% polyamid, 8% elastan
TECHNOLOGIE:

OPIS: Linia odzieży termoaktywnej R-GOL Protect powstał z myślą o lu-
dziach ceniących komfort podczas wysiłku fizycznego. Mieszanka ma-
teriałów (92% polyamid, 8% elastan) została tak dobrana, aby wentylo-
wać newralgiczne strefy i odprowadzać wilgoć ze skóry, jednocześnie 
utrzymując stałą temperaturę ciała. Sprzęt R-GOL jest niesamowicie 
lekki i dopasowany do sylwetki.

KOD: 2.0 OT402.010
CENA: junior 79,99 zł, senior 99,99 zł

CLIMASLIM FIT WARM
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DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146,152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarna, czerwona, niebieska, zielona
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: To model reprezentacyjny. Charakteryzuje się regularnym krojem, 
który zapewnia komfort i wygodę. Wykonana z poliestru wysokiej jako-
ści. Z boku bluzy zaprojektowana została elegancka biała wstawka. 

KOD: 2.0 OL304
CENA: junior 119,99 zł, senior 129,99 zł 

Spodnie do tego modelu bluzy - Spodnie TRAINING PERFORMANCE

BLUZA SQUAD STYLE

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarna, biała, czerwona, jasnoniebieska
SKŁAD: 100% bawełna
TECHNOLOGIE:

OPIS: Klasyka w czystym wydaniu. Elegancki dodatek do garderoby 
każdego piłkarza. Wywijany kołnierzyk, rękawki wzmacniane w obszy-
ciu, dwa guziki zapinane pod szyją, listwa guzikowa ozdobiona wstaw-
ką w kontrastowym kolorze – to wszystko sprawia, że koszulka Squad 
Polo prezentuje się wyjątkowo. Na bokach na dole wykończona została 
dwucentymetrowymi rozcięciami. Wykonana została z wysokogatun-
kowej bawełny.

KOD: 2.0 OR101
CENA:  junior 89,99 zł, senior 99,99 zł

CLIMA

ODZIEŻ REPREZENTACYJNA

KOSZULKA SQUAD POLO

010

300

600 400

100

010 600 400

SLIM FIT

CLIMA



2726

OD
ZI

EŻ
 L

IF
ES

TY
LE

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarna, szara
SKŁAD: 90% bawełna, 10% poliester (czarna), 63% bawełna, 
37% poliester (szara)
TECHNOLOGIE:

OPIS: Klasyczna rozpinana bawełniana bluza z kapturem. Bardzo wy-
godna, wykonana z wysokiej jakości bawełny z niewielką domieszką 
poliestru. Idealnie nadająca się do użytku codziennego. Charakteru 
nadają jej detale. Wyposażona w dwie kieszenie po obu stronach, które 
mieszczą drobne rzeczy. Elastyczne mankiety oraz elastyczny dół blu-
zy dopasowują się do sylwetki. Kaptur z regulacją na sznurek wykoń-
czony został miłym w dotyku materiałem. Dostępna w dwóch wersjach 
kolorystycznych.

KOD: 2.0 OL301
CENA: junior 179,99 zł, senior 189,99 zł 

BLUZA BAWEŁNA STREET HERO

ODZIEŻ LIFESTYLE

BLUZA STREET JUNGLE

111

010

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarna, szara
SKŁAD: 90% bawełna, 10% poliester (czarna), 63% bawełna, 
37% poliester (szara)
TECHNOLOGIE:

OPIS: Klasyczna bawełniana bluza. Bardzo wygodna, wykonana z 
wysokiej jakości bawełny z niewielką domieszką poliestru. Idealnie 
nadająca się do użytku codziennego. Charakteru nadają jej detale. Ela-
styczne ściągacze przy szyi, w mankietach oraz elastyczny dół bluzy 
dopasowują się do sylwetki. Dostępna w dwóch wersjach kolorystycz-
nych.

KOD: 2.0 OL302
CENA: junior 179,99 zł, senior 189,99 zł 

010

111

010
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BLUZA STREET SPIRIT

ODZIEŻ LIFESTYLE

SPODNIE BAWEŁNA STREET HERO

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarny, szary
SKŁAD: 90% bawełna, 10% poliester (czarny)
63% bawełna, 37% poliester (szary)
TECHNOLOGIE:

OPIS: Wygoda i style – te dwa hasła towarzyszyły nam przez cały czas 
podczas projektowania linii Street Hero. Nie mamy wątpliwości, że każ-
dy kto ubierze spodnie Street Hero, od razu przekona się o ich atutach. 
Nasze „bawełniaki” są niesamowicie komfortowe i lekkie. Wyposażone 
zostały w dwie kieszenie w szwach bocznych oraz jedną z tyłu. W sze-
rokim, elastycznym pasie w talii umieszczony został sznurek do regu-
lacji. Nogawki zakończone zostały ściągaczami. Wykonane z bawełny 
bardzo przyjemnej w dotyku. Idealne do użytku codziennego. Dostępne 
w dwóch wersjach kolorystycznych.

KOD: 2.0 OL401
CENA:  junior 139,99 zł, senior 149,99 zł

111

010

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarna, szara
SKŁAD: 90% bawełna, 10% poliester (czarna), 63% bawełna, 
37% poliester (szara)
TECHNOLOGIE:

OPIS: Klasyczna bawełniana bluza. Bardzo wygodna, wykonana z 
wysokiej jakości bawełny z niewielką domieszką poliestru. Idealnie 
nadająca się do użytku codziennego. Charakteru nadają jej detale. Ela-
styczne ściągacze przy szyi, w mankietach oraz elastyczny dół bluzy 
dopasowują się do sylwetki. Dostępna w dwóch wersjach kolorystycz-
nych.

KOD: 2.0 OL302
CENA: junior 149,99 zł, senior 159,99 zł 

010

111

SLIM FIT

SPODENKI BAWEŁNA STREET HERO

ODZIEŻ LIFESTYLE

BLUZA PIANKA  STREET SHIELD

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarny, szary
SKŁAD: 90% bawełna, 10% poliester (czarny)
63% bawełna, 37% poliester (szary)
TECHNOLOGIE:

OPIS: Krótkie bawełniane spodenki uzupełniają kolekcję Street Hero. 
To idealny wybór na ciepłe dni. Wykonane z wysokogatunkowej baweł-
ny pozwalają cieszyć się komfortem i wyjątkowym designem. Wypo-
sażone zostały w dwie kieszenie w szwach bocznych zapinanych na 
zamek oraz jedną z tyłu. W szerokim, elastycznym pasie w talii umiesz-
czony został sznurek do regulacji. Idealne do użytku codziennego. Do-
stępne w dwóch wersjach kolorystycznych.

KOD: 2.0 OL201
CENA:  junior 99,99 zł, senior 119,99 zł

SLIM FIT

010

111

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarna
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Klasyczna rozpinana bluza z kapturem wykonana z niezwykle 
modnej tkaniny (mikropianki poliestrowej).  Bardzo wygodna, wyko-
nana z  materiału nowoczesnego, praktycznego i wielofunkcyjnego. 
Dzięki swoim właściwościom zapewnia komfort termiczny i wygodne 
użytkowanie. Idealnie nadająca się do użytku codziennego. Charakte-
ru nadają jej detale. Wyposażona w dwie kieszenie po obu stronach, 
które mieszczą drobne rzeczy. Elastyczne mankiety oraz elastyczny 
dół bluzy dopasowują się do sylwetki. Kaptur z regulacją na sznurek 
wykończony został miłym w dotyku materiałem. 

KOD: 2.0 OL305.10
CENA: junior 189,99 zł, senior 199,99 zł 
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KAMIZELKA PIANKA  STREET GUARD

KOSZULKA STREET STYLE

ODZIEŻ LIFESTYLE

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarna
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Klasyczna rozpinana kamizelka z kapturem wykonana z niezwy-
kle modnej tkaniny (mikropianki poliestrowej).  Bardzo wygodna, wy-
konana z  materiału nowoczesnego, praktycznego i wielofunkcyjnego. 
Idealnie nadająca się do użytku codziennego. Charakteru nadają jej 
detale. Wyposażona w dwie kieszenie po obu stronach, które mieszczą 
drobne rzeczy. Kaptur z regulacją na sznurek wykończony został miłym 
w dotyku materiałem. 

KOD: 2.0 OL602.10
CENA: junior 159,99 zł, senior 169,99 zł 

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarna, szra
SKŁAD: 100% bawełna
TECHNOLOGIE:

OPIS: Nasz propozycja dla osób lubiących się wyróżniać. Oryginalny 
wzór sprawi, że poczujesz się wyjątkowy. Wykonane z najlepszej jako-
ści bawełny koszulki są wyjątkowo wygodne i komfortowe.
Doskonałe do użytku codziennego. W ofercie w pięciu wariantach 
graficznych. Wybierz model oraz kolor i spraw sobie idealny t-shirt na 
ciepłe dni.

CENA:  59,99 zł
2.0 OL108.010

2.0 OL106.111 2.0 OL107.010 2.0 OL108.111

2.0 OL107.111
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TORBA ATHLETICS PRO

AKCESORIA

TORBA ATHLETICS CLUB

WYMIARY: M: 45/40/23; L: 50/46/30
KOLORY: czarna, czerwona, niebieska, zielona
SKŁAD: 100% poliester
OPIS: Wyjątkowa torba z podwójnym dnem. Zaprojektowana tak, 
aby zmieścić cały sprzęt treningowy i przy tym zachować porządek. 
Wzmacniane drugie dno idealnie nadaje się, żeby wrzucić tam buty lub 
dodatkowy sprzęt. Torba wyposażona w dwie kieszenie – główna za-
pinana jest na zamek dwustronny, druga posiada zapinaną kieszonkę 
na drobiazgi. Dzięki wygodnemu regulowanemu paskowi na ramię z 
ochraniaczem, a także dwóm rączkom, jest wygodna w transporcie. W 
rączce wszyta specjalna etykieta do podpisania torby.

KOD: 2.0 AK101
CENA: M (junior) 119,99 zł, L (senior) 139,99 zł
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WYMIARY: M: 50/30/30; L: 60/30/30
KOLORY: czarna, czerwona, niebieska, zielona
SKŁAD: 100% poliester
OPIS: Sportowa torba Athletics CLUB idealnie nadaje się na trening, ale 
jest także doskonałym rozwiązaniem podczas podróży. Torba wystę-
puje w dwóch rozmiarach, więc każdy dopasuje ją do swoich potrzeb. 
Wyposażona w krótkie rączki oraz jeden długi, regulowany pasek na 
ramię z ochraniaczem. Główna komora posiada zamek dwustronny, 
dwie boczne kieszenie (zapinana na zamek o raz kieszeń z siateczki). 
Dodatkowo wyposażona została w kieszeń na drobiazgi.

KOD: 2.0 AK102
CENA: M (junior) 89,99 zł, L (senior) 99,99 zł
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400
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TORBA ATHLETICS WORKOUT

AKCESORIA

WYMIARY: M: 50/40/20; L: 60/50/30
KOLOR: czarna
SKŁAD: 100% poliester
OPIS: Wyjątkowa torba zaprojektowana tak, aby zmieścić cały sprzęt 
treningowy. Komora główna wyjątkowo pojemna. Dzięki wygodnemu 
regulowanemu paskowi na ramię z ochraniaczem, a także dwóm rącz-
kom i dodatkowej bocznej jest wygodna w transporcie. Idealna na tre-
ningi i na siłownię.

KOD: 2.0 AK109.010
CENA: M (junior) 89,99 zł, L (senior) 119,99 zł

TORBA MEDYCZNA R-GOL ATHLETICS AID

PLECAK ATHLETICS PLAYER

WYMIARY: 40(50)/26/20
KOLOR: czarna
SKŁAD: 100% poliester
OPIS: Torba medyczna R-GOL została wyposażona w przegródki, dzięki 
którym wszystko będzie zawsze na swoim miejscu. Przegródki można 
ustawiać w dowolny wybrany przez siebie sposób, dzięki czemu opty-
malnie wykorzystamy przestrzeń wewnątrz torby. Dodatkowo na jej 
bokach mamy do dyspozycji dwie kieszenie.

KOD: 2.0 AK113.010
CENA: 119,99 zł

WYMIARY: 46/30/18
KOLOR: czarny
SKŁAD: 100% poliester
OPIS: Idealny, aby zabrać go na trening, w podróż, czy do szkoły. Re-
gulowane szelki zapewniają komfort noszenia. Dodatkowy uchwyt na 
górze pozwala na łatwe przenoszenie plecaka. Posiada pojemną ko-
morę główną oraz miękką tylną kieszeń na tablet lub telefon. Z przodu 
dodatkowa kieszeń na drobiazgi.

KOD: 2.0 AK103.010
CENA: 99,99 zł

AKCESORIA

2W1 TORBOPLECAK ATHLETICS HYPE

WYMIARY: 60/26/25
KOLOR: czarny
OPIS: Oryginalna torba-plecak sportowa. Idealnie nadaje się na basen, 
siłownię lub trening. Pomieści bez problemu odzież, obuwie i sporo 
akcesoriów. Dużą zaletą jest możliwość założenia torby na ramiona 
jako plecak.

KOD: 2.0 AK110.010
CENA: 119,99 zł

WOREK ATHLETICS FREAK

WOREK NA BUTY R-GOL.COM

WOREK  ATHLETICS MARVEL

WYMIARY: 50/33
KOLOR: czarny
SKŁAD: 100% poliester
OPIS: Worek gimnastyczny Athletics MARVEL to uniwersalna torba ze 
sznurkiem, która pozwala na bezpieczne przechowywanie przedmio-
tów. Niewielkie drobiazgi pomieszczą się też w przedniej kieszeni za-
pinanej na zamek. Zamknięcie ze ściągaczem umożliwia łatwy dostęp 
do komory głównej.

KOD: 2.0 AK111.010
CENA: 49,99 zł

WYMIARY: 40/33
KOLOR: czarny
SKŁAD: 100% poliester
OPIS: Prezentujemy niezwykle uniwersalny worek z oryginalną grafiką. 
Stanowi super uzupełnienie do koszulki  STREET STYLE z taką samą 
grafiką. Worek ten fantastycznie nadaje się do transportowania butów, 
odzieży czy niezbędnych akcesoriów, a wykonanie z wysokiej jakości 
materiałów gwarantuje jego trwałość.

KOD: 2.0 AK114.013
CENA: 44,99 zł

WYMIARY: 40/35
KOLOR: czarny
SKŁAD: 100% poliester
OPIS: Prezentujemy niezwykle uniwersalny worek na buty z nadrukiem 
R-GOL.COM Worek ten fantastycznie nadaje się do transportowania 
butów, odzieży czy niezbędnych akcesoriów, a wykonanie z wysokiej 
jakości materiałów gwarantuje jego trwałość.

KOD: 2.0 AK114.013
CENA: 24,99 zł
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KOLOR: czarny
SKŁAD: 100% poliester

KOD: 2.0 AK104.010
CENA: 119,99 zł

WYMIARY: 12/8/1
KOLOR: czarny
SKŁAD: 100% poliester

KOD: 2.0 AK108.010
CENA: 39,99 zł

AKCESORIA

WYMIARY: 26/13/13
KOLOR: czarna
SKŁAD: 100% poliester

KOD: 2.0 AK107.010
CENA: 49,99 zł

WYMIARY: 21/19/7
KOLOR: czarna
SKŁAD: 100% poliester.

KOD: 2.0 AK105.010
CENA: 49,99 zł

WYMIARY: 30/10/11
KOLOR: czarna
SKŁAD: 100% poliester

KOD: 2.0 AK106.010
CENA: 49,99 zł

WYMIARY: S: 30/50, M: 50/100, L: 70/140
KOLOR: czarny
SKŁAD: 100% bawełna

KOD: 2.0 AK110.010
CENA: S: 29,99 zł, M: 49,99 zł, L: 79,99 zł

KOSMETYCZKA  ATHLETICS FAME

SASZETKA  ATHLETICS ICON

RĘCZNIKI ATHLETICS AQUA

SASZETKA  ATHLETICS ENERGY

WOREK NA PIŁKI ATHLETICS

PORTFEL  ATHLETICS POCKET
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CZAPKA TRENINGOWA ATHLETICS WORKOUT SKARPETY R-GOL ATHLETICS COMFORT

SKARPETY STOPKI R-GOL ATHLETICS SUMMER

KOMIN R-GOL ATHLETICS GUARD PLUS

RĘKAWICZKI R-GOL PLAYER 

ROZMIARY: uniwersalny
KOLORY: czarna
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Czapka R-GOL Athletics Workout została ona wykonana z oddy-
chającego materiału, który utrzymuje stałą temperaturę ciała, a jedno-
cześnie doskonale odprowadza pot i pozwala na niezbędną wentylację 
skóry głowy. Dzięki zastosowanym technologiom czapka świetnie 
przylega do ciała, jest niezwykle lekka i bardzo komfortowa. 

KOD: 2.0 AK301.10
CENA: 49,99 zł 

ROZMIARY: uniwersalny
KOLORY: czarna
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS:Komin został wykonany z ciepłego, przyjemnego materiału pola-
rowego, który skutecznie zapewnia odpowiednie ogrzanie newralgicz-
nych mięśni karku. 

KOD: 2.0 AK301.10
CENA: 29,99 zł 

ROZMIARY: uniwersalny
KOLORY: czarny
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Przedstawiamy rękawiczki zimowe Player R-GOL, jest to zupełnie 
nowy produkt w Naszej ofercie.
Rękawiczki na zewnętrznej stronie posiadają duże logo marki, które 
poza walorem estetycznym jest również odblaskiem. Wewnętrzna 
część dłoni posiada elementy antypoślizgowe. Dla większego komfor-
tu użytkowania rękawiczki zapinane są na rzepy dzięki czemu zostaną 
one na swoim miejscu.
Rękawiczki dzięki ciepłemu wypełnieniu idealnie sprawdzą się pod-
czas treningów oraz na każdy zimowy dzień.

KOD: 2.0 AK300.010
CENA: 59,99 zł 

WARM

WARM

WARM

AKCESORIA

ROZMIARY: 38-41, 42-46
KOLORY: białe, czarne, szare
SKŁAD: 80% bawełna, 20% polyamid
TECHNOLOGIE:

OPIS: Skarpety R-GOL Athletics Comfort to obowiązkowy element gar-
deroby sportowca – zarówno podczas treningu, jak i w użytku codzien-
nym. Oddychający i bardzo wygodny materiał użyty do ich produkcji 
zapewnia niezwykły komfort użytkowania.

KOD: 2.0 AK201
CENA: 12,99 zł 

ROZMIARY: 38-41, 42-46
KOLORY: białe, czarne, szare
SKŁAD: 80% bawełna, 20% polyamid
TECHNOLOGIE:

OPIS: Stopki R-GOL Athletics Summer to obowiązkowy element garde-
roby sportowca – zarówno podczas treningu, jak i w użytku codzien-
nym. Oddychający i bardzo wygodny materiał użyty do ich produkcji 
zapewnia niezwykły komfort użytkowania.

KOD: 2.0 AK202
CENA: 9,99 zł 

100

100

101

010

010

CLIMA

CLIMA



4140
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KURTKA ORTALIONOWA SQUAD ARMOR

KURTKI

KURTKA ZIMOWA SQUAD ARCTIC

010

400

600 410

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 122,134,146, 152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarna, czerwona, niebieska, granatowa
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Podczas treningu w deszczowej atmosferze każdy zawodnik po-
winien posiadać odzież, która zapewni mu odpowiednią ochronę. Rolę 
tą doskonale spełnia kurtka ortalionowa R-GOL Rain.
Kurtka ta została wykonana z wodoodpornego materiału wysokiej 
jakości. Posiada ona również boczne kieszenie są zapinane na suwak 
oraz kaptur. 

KOD: 2.0 OT603
CENA: junior 79,99 zł, senior 89,99 zł 

CLIMA AQUA

DLA KOGO: dzieci + dorośli
ROZMIARY: junior 152,158; senior S/M/L/XL/XXL
KOLORY: czarna
SKŁAD: 100% poliester
TECHNOLOGIE:

OPIS: Lekka i wygodna kurtka zimowa marki R-GOL. Zapewni Ci ciepło, 
ochronę przed deszczem a dzięki kapturowi ze ściągaczami osłoni gło-
wę od wiatru. Dodatkowy elastyczny ściągacz w rękawie.
Kurtka idealnie sprawdzi się na treningach oraz do użytku codziennego 
bez względu na warunki atmosferyczne. 

KOD: 2.0 OT604.010
CENA: 379,99 zł 

CLIMA WARM



4342 KOLORYSTYKA, TABELA ROZMIARÓW, TECHNOLOGIE

BIAŁY

ROZMIAR

WZROST

OBWÓD KLATKI
PIERSIOWEJ

GRANATOWY

CZARNY

BŁĘKITNYNIEBIESKI LIMONKAZIELONY

ŻÓŁTYCZERWONY POMARAŃCZOWY

122 134 146 152 158 S M L XL

118/129 129/139 139/149 149/155 155/161 161/167 167/173 173/179 179/185

64/69 69/74 74/78 76/80 78/82 84/88 92/96 100/104 108/112

• niesamowicie lekki materiał

• doskonała wentylacja

• zmniejszona waga w stosunku do standar-

dowego sprzętu

• oddychająca tkanina

• wentylacja newralgicznych stre

• gwarantuje odprowadzanie potu oraz 

cyrkulację powietrza

• ciało pozostaje suche i schłodzone

• oddychająca tkanina zapewniająca stałą 

temperaturę ciała

• tkanina utrzymuje ciepłe powietrze między 

materiałem a ciałem

• krój odzieży nie opinający ciała

• maksymalna swoboda ruchów

• pasuje na każdą sylwetkę

• oddychający wodo- i wiatroodporny 

materiał

• zapewnia doskonałą ochronę 

w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych

• krój odzieży anatomicznie dopasowany do 

ciała

• najwyższy komfort podczas wysiłku

CLIMA

LIGHT WARM

REGULAR FIT

AQUA

SLIM FIT

KOLORYSTYKA

TABELA ROZMIARÓW

TECHNOLOGIE

ZAPROJEKTUJ STRÓJ

OBSŁUGA KLUBÓW I FIRM

team@R-GOL.com

+48 500 448 108

+48 502 313 630

ZA
PR
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J 

ST
RÓ

J

DOWOLNY KOLOR

DOWOLNY WZÓR

LOGO SPONSORA

HERB KLUBU

DOWOLNA GRAFIKA

DOWOLNA CZCIONKA

DOWOLNY NAPIS
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eSklep@R-GOL.com
+48 515 556 617

NAJWIĘKSZY SKLEP PIŁKARSKI W POLSCE

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NASZYM DORADCĄ

team@R-GOL.com

+48 500 448 108

+48 502 313 630


