
FOTBALOVÉ MÍČE 
FOOTBALLS

A          PROFESIONÁLNÍ 
PROFESSIONAL LEVEL

ARGENTINA BF 5003 SARGENTINA BF 5003 S

splňuje ofi ciální parametry FIFA
ručně šitý, velikosti 5
míč určený pro profesionální a výkonnostní soutěže
vrchový materiál je polyuretanová useň
doporučený pro všechny druhy povrchů

meets the parameters of the offi  cial FIFA
hand-stitched, size 5
ball is designed for professional performance 

and competition
surface material is synthetic leather
recommended for all types of surface 

BRASILIA BF 5033 S BRASILIA BF 5033 S 

MEXICO BF 5053 SMEXICO BF 5053 S

B          TRÉNINK A ŠKOLY
TRAINING & SCHOOL LEVEL

splňuje ofi ciální parametry
sručně šitý, velikosti 5
smíč určený pro střední a nižší soutěže
svrchový materiál je syntetická useň
sdoporučený pro hru na trávě

meets the formal parameters
hand-stitched, size 5
ball is designed for middle and lower competition
surface material is synthetic leather
recommended for play on grassed for play on grgrasassss

ručně šitý, velikosti 5
míč určený pro střední soutěže a trénink
vrchový materiál je ze syntetické usně
na všechny druhy povrchů

hand-stitched, size 5
ball is designed for medium competition 

and training
surface material is synthetic leather
for all types of surfaces



URUGUAY  BF 5153 SURUGUAY  BF 5153 S

PERU BF 5073 SPERU BF 5073 S

BRASILIA WINTER  BF 5043 SBRASILIA WINTER  BF 5043 S

B          TRÉNINK A ŠKOLY
TRAINING & SCHOOL LEVEL

ručně šitý, velikosti 5 (BF 5153 S), 
4 (BF 4063 S) a 3 (BF 3063)

míč určený pro střední soutěže a trénink
vrchový materiál je ze syntetické usně PU 

v kombinaci s PVC
vhodný pro všechny typy povrchů

hand-stitched, size 5 (BF5153), 
4 (BF 4063 S) and 3 (BF3063)

ball is designed for middle and lower competition
surface material is synthetic leather
recommended for play on grass

ručně šitý, velikosti 5 (BF 5073 S), a 4 (BF 4073 S)
míč určený pro střední soutěže a trénink
vrchový materiál je syntetická useň
doporučený pro hru na trávě

hand-stitched, size 5 and 4 (BF 4073 S)
ball is designed for middle and lower competition
surface material is synthetic leather
recommended for play on grass

splňuje ofi ciální parametry
ručně šitý, velikosti 5
míč určený pro střední soutěže a trénink na sněhu
vrchový materiál je syntetické usně 
barevnost míče umožňuje hraní i za ztížených 

povětrnostních podmínek (sněžení)

meets the formal parameters
hand-stitched, size 5
ball is designed for medium competition 

and training in the snow
surface material is synthetic leather
color allows you to play ball even in diffi  cult weather 

conditions (snowfall)



CHILE  BF 5283 S CHILE  BF 5283 S 

FOOTSAL CHAMPION  BF 4123 SFOOTSAL CHAMPION  BF 4123 S

FINALE PLUS  BF 3013 SFINALE PLUS  BF 3013 S

ručně šitý, velikosti 5 (BF 5283 S) 
a 4 (BF 4083 S)

míč určený pro děti a rekreaci
vrchový materiál je ze syntetické usně

hand-stitched, size 5 (BF 5283 S) 
and 4 (BF 4083 S)

ball is designed for children and recreation
surface material is synthetic leather

učně šitý, velikosti 4 (obvod 62 cm)
míč určený pro sálovou kopanou
vrchový materiál je syntetická useň

hand-stitched, size 4 (circumference 62 cm)
ball is designed for indoor soccer
surface material is synthetic leather

ručně šitý, velikosti 3 (obvod 54 cm)
míč určený pro sálovou kopanou
vrchový materiál je syntetická useň

hand-stitched, size 3 (circumference 54 cm)
ball is designed for indoor soccer
surface material is synthetic leather

C          VOLNÝ ČAS
FREE TIME

D          SPECIÁLNÍ
SPECIAL



D          SPECIÁLNÍ
SPECIAL

Gala, a.s.   /  Západní 75   /   79732 Prostějov   /   CZECH REPUBLIC  

 /  e-mail: gala@gala.cz  /  www.gala.cz  /  tel.: +420 582 332 618  /  fax: +420 582 332 626

INDOOR  BF 5083 SINDOOR  BF 5083 S

Nohejbalový míč  BN 5022 S Nohejbalový míč  BN 5022 S 
FootballtennisFootballtennis

Nohejbalový míč  BN 5012 S Nohejbalový míč  BN 5012 S 
FootballtennisFootballtennis

šitý míč, velikosti 5
míč určený pro halovou kopanou
vrchový materiál je z textilní plsti
na omak velmi příjemný

hand-stitched, size 5 
ball is designed for indoor soccer
surface material is made of wool textile
very pleasant to the touch

lepený míč, 
splňuje ofi ciální technické parametry FIFTA

ofi ciální míč Českého nohejbalového svazu
vrchový materiál je syntetická polyuretanová useň
vzdušnice butyl kaučuková
vhodný pro všechny typy povrchů

glued ball,fulfi lls all offi  cial technical parameters 
of FIFTA (International Footballtennis Federation)

it’s offi  cial ball of the Czech Footballtennis 
Federation (Association)

surface material is synthetic polyurethane leather
butyl bladder
suitable for all types of surfaces

lepený míč, splňuje ofi ciální technické parametry 
FIFTA

vrchový materiál syntetická polyuretanová useň
vzdušnice butyl kaučuková
na všechny druhy povrchů

glued ball, fulfi lls all offi  cial technical parameters of 
FIFTA (International Footballtennis Federation)

surface material is synthetic polyurethane leather
butyl bladder
for all types of surfaces


