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Гумена лопта за фудбал  
Welstar
Опис: Лопта за фудбал израђена од 
гуме. Обим 680-700 mm. Намењена 
за играње у сали и на отвореним 
теренима.

Лопта за футсал  
Select Samba
Опис: Лопта за футсал израђена од 
TPU материјала. Обим 620-6400 
mm. Тежина: 400-440 g. 

Кожна лопта за  
фудбал, Select Numero 10
Опис: Лопта за фудбал израђена 
од синтетичке коже, ручно шивена. 
Величина 5. Намењена за играње у 
сали и на отвореним теренима.  
Fifa quality Pro certificate.

Кожна лопта за  
фудбал Select Contra 
Опис: Лопта за фудбал израђена од 
синтетичке коже. Намењена за играње 
у сали и на отвореним теренима.  
Fifa quality certificate.

Гумена лопта за рукомет 
Fox
Опис: Лопта за рукомет израђена од 
гуме. Обим 520-550 mm. Намењена 
за играње у сали и на отвореним 
теренима. 

Лопта за  
рукомет  
Select Keto
Опис: Лопта за рукомет израђена 
од синтетичке коже. Величина 1. 
Тежина: (300-320 g). Намењена 
за играње у сали и на отвореним 
теренима. 

Лопта за  
рукомет, Select  
Mundo 
Опис: Лопта за рукомет израђена 
од синтетичке коже, ручно шивена. 
Величина 2. Намењена за играње у 
сали и на отвореним теренима.

Гумена лопта  
за кошарку Welstar 

Опис: Лопта за кошарку израђена од 
гуме. Величина 7.
Намењена за играње у сали и на 
отвореним теренима.

Лопта за кошарку  
Gala New York

Опис: Лопта за кошарку израђена од 
синтетичке коже. Величина 7.
Намењена за играње у сали и на 
отвореним теренима. 

Лопта  
за одбојку  
Welstar
Опис: Лопта за одбојку израђена од 
гуме. Величина 5.
Намењена за играње у сали и на 
отвореним теренима. 

Лопта  
за одбојку  
Gala-Relax 10
Опис: Лопта за одбојку израђена 
од синтетичке коже. Величина 5 
Намењена за играње у сали и на 
отвореним теренима. 

Гумена лопта за  
одбојку (дечја)  
Опис: Лопта за одбојку израђена од 
гуме. Обим 650-680 mm. Тежина: 260-
280 g. Намењена за играње у сали и 
на отвореним теренима. 

Кожна лопта  
за одбојку  
Gala Pro-Line 
Опис: Лопта за одбојку израђена од 
синтетичке коже. Обим 650-670 mm. 
Тежина: 260-280 g. Намењена за 
играње у сали. FIVB certificate.

С014 С015
Медицинска  
лопта – 1 kg   
Опис: Медицинска лопта – израђена 
од гуме. Тежина: 1 kg. Пречник: Ф 12 
cm.

Медицинска  
лопта – 1,5 kg
Опис: Медицинска лопта – израђена 
од гуме. Тежина: 1,5 kg. Пречник: Ф 
14 cm.
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С020С019

Судијска пластична 
пиштаљка 
Опис: Судијска пиштаљка израђена од 
пластике са врпцом за врат.

Пластична пиштаљка са 
врпцом
Опис: Пиштаљка израђена од 
пластике са врпцом за врат.

С016
Медицинска лопта  
– кугла 2 kg  
Опис: Медицинска лопта – кугла 
израђена од гуме. Тежина: 2 kg. 
Пречник: Ф 16 cm.

С021
Штоперица  
Опис: Дигитална штоперица са 
стандардним екраном, мери 
пролазно и протекло време. 
Израђена од пластике.
Димензије: 60х60 mm.

С022 С023
Рекети за стони тенис (пар)
Опис: Сет од два рекета од дрвета 
обложена гумом. Спакован у заштитну 
амбалажу. 
Димензије: 27х15х1 cm.

Лоптица за  
стони тенис  
Опис: Лоптице израђени од пластике.
Димензије: пречник 40 mm.
Тежина: 2,4-2,6 g.

С017
Пумпа за лопте
Опис: Пумпа од метала и пластике за 
лопте, за пумпање свих типова лопти.
Димензије: 25 cm

С024
Мрежа са  
држачима за стони  
тенис
Опис: Сет: два метална држача 
за мрежу, мрежа израђена од 
еластичних PVC нити, затезачи за 
сто.
Димензије: 180х14,5 cm.

С025

Рекети за  
бадминтон (пар)
Опис: Сет од два рекета од метала. 
Спакован у заштитну амбалажу.
Димензије: 70х22 cm. 

С026

Лоптице за  
бадминтон
Опис: Израђене од пластике. Сет од 
10 лоптица.

6,1 m

0,7 m

С027
Мрежа  
са бадминтон (сет)  
Опис: Мрежа за бадминтон израђена 
од полипропилена дебљине до 3 mm, 
два челична држача висине 170 mm, 
са пречником 15 mm.

С018
Мрежа за  
чување лопти  
Опис: Мрежа за чување до 5 лопти 
(димензије од 749 до 762 mm), 
израђена од полипропилена, 
дебљине 3 mm и са узицом за 
везивање.

С028

С029 С030Гумена вијача  
за скакање
Опис: Уже је челична сајла обложена 
гумом, дужине 2,5 метра. Уже има 
пластичне ручке обложене сунђером. 
Дужина једне ручке 10 cm. Пречник 
сајле Ф 3 mm.

Гумена вијача за скакање са 
бројачем
Опис: Израђени од гуме, са бројачем 
скокова. 
Димензије: Дужина 2,5 m.

Душек  
Опис: Израђен од церадног и 
сунђерастог (регенерат) материјала, 
са тврдоћом 100 g. 
Димензије: 200х90х6 cm.
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С037
С038

С039

С040

С043

С044 С045

С042

С041

Мрежица  
за кошаркашки обруч  
Опис: Израђена од полипропилена 
дебљине 3 mm, дужине 400 mm. 
Могућност за постављање на све 
обруче.

Сто за  
стони тенис   
Опис: Сто од дрвета, заштићен PVC 
слојем, постављен на металне ногаре 
са точкићима, дебљине 20х20 mm, са 
пречником ф 75 mm и тежином 70 kg.
Димензије: 274х152х76 cm.

Стубови за  
одбојку   
Опис: Метални стубови (од 
челичних цеви) дебљине 4 mm. 
Димензије стубова: висина 300 
cm (250+50 cm), пречник ф 100 
mm, са металним кукицама за 
причвршћивање мреже.

Мрежа за  
одбојку   
Опис: Професионална мрежа за 
одбојку, израђена од полиестера 
дебљине ф 2 mm, са ширином поља 
коцки 12х12 cm. У горњем делу 
опшивена белом траком у којој се 
налази челична сајла дебљине ф 3 
mm. Димензије: 9,5х1 m.

Рипстол   
Опис: Рипстол за гимнастичке вежбе. 
Израђен од дрвета (јасен или буква).
Димензије: 260х100х15 cm.

Шведска клупа   
Опис: Шведска клупа за гимнастичке 
вежбе. Израђена од дрвета (јасен или 
буква), лакирана полиуретанским 
лаком.
Димензије: 400х25х35 cm.

Шведски сандук   
Опис: Професионални 
шведски сандук са могућношћу 
прилагођавања висини вађењем 
или додавањем делова.
Димензије: 150х110х50 cm.

Мрежа за  
рукомет (пар)   
Опис: Стандардна мрежа са 
димензијама 320х210х90/100 
cm, израђена од полипропилена 
дебљине 3 mm.

Рукометни гол   
Опис: Израђен од метала и дрвета. 
Оквир гола је израђен од вишеслојно 
лепљеног дрвета, заштићен црним 
емајл лаком.
Димензије: 200х300 cm, дрвени 
оквир дебљине 80 mm. Држач мреже 
израђен од челичних цеви од 10 mm, 
са димензијама дубине 880 mm у 
горњем и 1.300 mm у доњем делу.

С031

С034 С035 С036

С032

С033Душек  
Опис: Израђен од церадног и 
сунђерастог (регенерат) материјала, 
са тврдоћом 100 g. 
Димензије: 200х90х10 cm.

Клупа за стомачне вежбе  
Опис: Материјал израде је церадно 
платно са сунђером, тврдоће  100 g.
Димензије: 20х90х10 cm.

Стаклена табла за кош  
Опис: Професионална стаклена табла 
за кош.
Димензије: 180х105 cm.

Боскерска врећа  
Опис: Израђена од вешачке коже и 
сунђера, за вежбање удараца руком 
и ногом, са карикама за вешање на 
ланац.
Димензије: 200х90х10 cm.

Боксерске рукавице
Опис: Служе за ублаживање 
удараца приликом вежбања.

Обруч за кош 
Опис: Обруч за кош израђен од 
челика (ф 15 mm), са пречником ф 
450 mm, са кукицама за мрежицу.
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С046

С049 С050

С051

С052

С055

С056

С047 С048

Одскочна даска   
Опис: Одскочна даска за гимнастичке 
вежбе. Израђена од дрвета.
Димензије: 120х60х12 cm.

Козлић  
Опис: Козлић за гимнастичке вежбе. 
Ногаре су израђене од металних цеви 
са могућношћу приспособљавања, 
а седиште је обложено скајем или 
кожом.
Димензије: 150х63х33 cm.

Коњ за прескок
Опис: Професионални коњ за прескок 
за гимнастичке вежбе. Ногаре су 
израђене од металних цеви са 
могућношћу приспособљавања, 
а седиште је обложено скајем. 
Димензије: 150х160х35 cm.

Хулахоп

Опис: Обруч који се окреће око 
струка, екстремитета или врата. 
Израђен од пластике.
Димензије: ф 80 cm, дебљине 3 cm.

Вага са 
висиномером
Опис: Вага са 
капацитетом мерења 
тежине до 120 kg и 
максималном висином 
мерења 200 cm. 
Механички ручни висински сензор. 
Димензија: платформа 40х50 cm.

Сунђер за доскок
Опис: Сунђер за доскок обложен 
церадним платном, са рупама за ваздух.
Димензије: 100х200х50 cm.

Сет за 
скок увис

Опис: Сет за скок увис је састављен 
од два држача висине 2,3 m и од 
алуминијумске летвице за прескок, 
дужине 4 метра.

Висока греда   
Опис: Висока греда за 
гимнастичке вежбе. Израђена 
од дрвета и металним деловима, 
пластифицираним гуменим 
навлакама.
Димензије: 500х13х120 cm.

Ниска греда   
Опис: Ниска греда за 
гимнастичке вежбе. Израђена 
од дрвета и металним деловима, 
пластифицираним гуменим 
навлакама.
Димензије: 390х40 cm.

С053
С054

Држач за 1 
хулахоп

Опис: Сет се 
састоји од држача 
и једног хулахопа. Реквизит намењен 
за вежбе координације, као и за 
комплексније вежбе.
Димензија: ф 80 cm.

Држач за 5 
хулахопа

Опис: Сет 
се састоји 
од држача и 
пет хулахопа. Реквизит намењен 
за вежбе координације, као и за 
комплексније вежбе.
Димензије: ф 80 cm.

С057 С058
Маркер 1 полулопта

Опис: Сет од 40 комада пластичних 
маркера за обележавање краја 
и почетка спортског терена и за 
организацију тренинга. Има облик 
полулопте са рупом у средини где 
се може поставити штап који би 
представљао препреку.
Димензије: висина 7 cm, пречник 19 cm.

Маркер 2 конус

Опис: Сет од 40 комада пластичних 
маркера за обележавање краја 
и почетка спортског терена и за 
организацију тренинга. Израђени 
од еластичног PVC материјала, без 
опасности од повреда зглоба при 
нехотичном доскоку на маркер. Има 
низак конусни облик.
Димензије: висина 5 cm, пречник 19 
cm.
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С064

С065
С066

Дечји падобран из 8 делова

Опис: Дечји падобран израђен од 
полиестера. Циљ овог падобрана 
је социјализација и заједничка игра 
деце. Деца треба да држе рубове 
падобрана и могу да трче у круг, да 
скачу, да чуче, да ходају...
Димензија: пречник 3 m.

Сет штафетних палица
Стартни блок

Опис: Сет од 4 штафетих палица.
Опис: Стартни блок. Комбинован за 
старт левом и десном ногом.

С059
Координациони кругови

Опис: Координациони 
кругови намењени за прескок, 
координацију, брзину, фитнес. 
Израда: тробојна.
Димензија: унутрашњи пречник 
43 cm.

С060
Координационе подесиве 
степенице 

Опис: Координационе приспособљиве 
степенице, израђене од чврсте 
индустријске гуме и силиконских 
препрека. Користе се за тренинг и 
вежбање координације, а уједно су 
и веома корисна опрема у фудбалу, 
рагбију, кошарци, рукомету. Лако се 
могу преклопити и носити са собом 
јер не захватају велики простор.
Димензије: ширина 42 cm, дужина 3 
m.

С061
Подесиви полигон

Опис: Приспособљиви 
полигон се састоји од 
24 мека елемента и 
1 подлоге. Погодан 
за децу и омогућује 
безбедно вежбање. Блокови са обе 
стране имају чворове за повезивање, 
па могу се спајати и комбиновати у 
складу са потребама.
Димензије: 2 m х 33 cm.

С062
Подесиви ПВЦ полигон

Опис: Приспособљиви полигон 
саставњен од 160 елемената, 
израђених од пластике. Састав: 30 
постоља, 100 стубна елемента, 10 
штапића од 60 cm, 10 штапића од 
100 cm и 10 штапића од 160 cm. 
Могућност за комбиновање великог 
броја вежбовних активности.

С063
Дечји падобран из 4 дела

Опис: Дечји падобран израђен од 
полиестера. Циљ овог падобрана 
је социјализација и заједничка игра 
деце. Деца треба да држе рубове 
падобрана и могу да трче у круг, да 
скачу, да чуче, да ходају...
Димензија: пречник 1,6 m.

С067
С068

Препреке за 
прескок

Опис: Препреке за прескок 
израђене од чврсте пластике.
Димензије: 88х30 cm, 94х40 cm, 
100х50 cm, 106х60 cm.

Препреке за 
прескок – 
Јуниор

Опис: Препреке за прескок 
израђене од чврсте пластике.
Димензије: 20х60 cm, 25х67 cm, 
30х73 cm, 106х60 cm.


