
BEACH VOLEJBALOVÉ MÍČE 
BEACH VOLLEYBALLS

A          PROFESIONÁLNÍ 
PROFESSIONAL LEVEL

SMASH PLUS 10 BP 5163 SSMASH PLUS 10 BP 5163 S

Ručně šitý 10 ti dílný míč, určen pro ofi ciální plážové 
soutěže ČVS

Vrchový materiál je ze syntetické polyuretanové 
usně na podkladu micro fi ber

Hand stitched 10 panels ball for offi  cial beach 
competitions regulated by the CVF

Surface shell is made out of synthetic PU leather on 
a micro fi bre base 

Ručně šitý 18 ti dílný míč, určen pro ofi ciální plážové 
soutěže ČVS

Vrchový materiál je ze syntetické polyuretanové 
usně na podkladu micro fi ber

Hand stitched 18 panels ball for offi  cial beach 
competitions regulated by the CVF

Surface shell is made out of synthetic PU leather on 
a micro fi bre base 

0 panels ball for ooffiffifficiiall bbeeaachh

SMASH PLUS 10 BP 5013 SSMASH PLUS 10 BP 5013 S

8 l b ll f ffiffi i l b h



B          TRÉNINK A ŠKOLY
TRAINING & SCHOOL LEVEL

SMASH  BP 5133 SSMASH  BP 5133 S

Ručně šitý 18 ti dílný míč, určen k tréninku ve 
sportovních oddílech a školách

Vrchový materiál je ze syntetické 
polyuretanové usně

Hand stitched 18 panels ball designed for sport 
team training and school games

Surface shell is made out of synthetic PU leather 
on a micro fi bre base 

Strojně šitý 10 ti dílný míč.
Vrchový materiál je z měkkého PVC se strukturou

Machine stitched 10 panels ball 
The surface is PVC with structure 

Ručně šitý 18 ti dílný míč.
Vrchový materiál je 

ze syntetické polyuretanové usně

Hand stitched 18 panels ball
The surface is out of synthetic PU leather  

BEACH PLAY 10  BP 5173 SBEACH PLAY 10  BP 5173 S

STUDENT BP 5033 SSTUDENT BP 5033 S

C          VOLNÝ ČAS
LEISURE



C          VOLNÝ ČAS
LEISURE

BEACH PLAY  BP 5043 SBEACH PLAY  BP 5043 S

Ručně šitý 18 ti dílný míč.
Vrchový materiál je  pěnové PVC 
Dostupný ne třech barevných variantách

Hand stitched 18 panels ball 
The surface is foam PVC 

Lepený 18 ti dílný míč.
Vrchový materiál je ze syntetické polyuretanové 

usně

Glued 18 panels ball 
The surface is out of synthetic PU leather 

Ručně šitý 18 ti dílný míč.
Vrchový materiál je zr syntetické polyuretanové 

usně 

Hand stitched 18 panels ball 
The surface is out of synthetic PU leather  

8 panels ball

PARK VOLLEY BP 5071 SPARK VOLLEY BP 5071 S

PARK VOLLEY BP 5113 SPARK VOLLEY BP 5113 S
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C          VOLNÝ ČAS
LEISURE

BEACH BP 5051 SBEACH BP 5051 S

Lepený 18 ti dílný míč.
Vrchový materiál je ze syntetické polyuretanové 

usně

Glued 18 panels ball 
The surface is out of synthetic PU leather 

Ručně šitý 6 ti dílný míč
Vrchový materiál je ze syntetické polyuretanové 

usně

Hand stitched 6 panels ball  
The surface is out of synthetic PU leather 

ballb

BEACH SUN FUN BP 5053 SBEACH SUN FUN BP 5053 S

anels ballpa


