MÍČE NA HÁZENOU
HANDBALLS

A

PROFESIONÁLNÍ
PROFESSIONAL LEVEL

LIGA PLUS BH 3023 L

míč určený pro vyšší a střední soutěže

velikosti 3 (BH 3023 L) pro muže
a 2 (BH 2023 L) pro ženy

vrchový materiál z přírodní kůže,
měkký poddajný na dotyk
vzdušnice latexová

během používání velmi dobře drží svou váhu,
tvar i odskok

doporučený pro použití v hale i venku

B


the ball is designed for high and medium
competition

size 3 (BH 3023 L) for men and 2 (BH 2023 L) for
women

the surface material of leather, soft and supple to
the touch
latex bladder

the ball keeps its shape and bounce, as well as its
weight during play
recommended for use outdoors and indoors

TRÉNINK A ŠKOLY
TRAINING & SCHOOL LEVEL

SOFT TOUCH BH ..043 S


míč určený pro nižší soutěže a trénink

velikosti pro muže (BH3043S ), ženy (BH2043S),
junior (BH1043S), mini (BH0043S)

vrchový materiál ze syntetické kůže

vzdušnice butyl kaučuková

doporučený pro použití v hale i venku


ball designed for lower level competition and
training

sizes for men (BH3043S), women (BH2043S),
juniors (BH1043S), mini (BH0043S)

surface material made from synthetic leather

butyl bladder

recommended for use outdoors and indoors

C

SPECIÁLNÍ
SPECIAL

NÁRODNÍ HÁZENÁ BH 3012 L
NATIONAL HANDBALLS BH 3012 L

výroba míčů pro naše tradiční národní odvětví
házené, a to tzv. národní házenou
míče jsou vyráběny lepenou technologií
míč určený pro národní soutěže, oficiální míč Svazu
národní házené ČR
vrchový materiál z přírodní kůže
vzdušnice butyl - kaučuková
doporučený pro použití v hale i venku


An integral part of our ball manufacturing process is
the production of balls for our traditional handball
game, known as the National Handball.
The balls are made by gluing technology.
the ball is designed for national competition, official
ball of the Czech National Handball Federation
the surface material of the leather
butyl rubber bladder
recommended for use outdoors and indoors

Oficiální technické parametry Svazu národní házené ČR
Official Czech National Handball Federations Technical Parameters

muži - men

Hmotnost (g)
Weight (g)

Obvod (mm)
Circumference (mm)

290 - 420

580 - 650

NÁRODNÍ HÁZENÁ BH 3012 S
NATIONAL HANDBALLS BH 3012 S
míč určený pro národní soutěže, oficiální míč Svazu
národní házené ČR
vrchový materiál z přírodní kůže
vzdušnice butyl - kaučuková
doporučený pro použití v hale i venku

Gala, a.s.

the ball is designed for national competition, official
ball of the Czech National Handball Federation
the surface material of the leather
butyl rubber bladder
recommended for use outdoors and indoors
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