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SUPERGRIP ABSOLUTGRIP STARTERSOFTSUPERSOFT SOFT

1

2

3

4

5

Chwyt – Suchy Chwyt – Mokry Ścieranie Amortyzacja

1

2

3

4

5

Chwyt – Suchy Chwyt – Mokry Ścieranie Amortyzacja

1

2
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4

5

Chwyt – Suchy Chwyt – Mokry Ścieranie Amortyzacja

1

2

3

4

5

Chwyt – Suchy Chwyt – Mokry Ścieranie Amortyzacja

1

2

3

4

5

Chwyt – Suchy Chwyt – Mokry Ścieranie Amortyzacja

Trawa Trawa naturalna + 
sztuczna

Trawa Trawa naturalna + 
sztuczna

Trawa Trawa naturalna + 
sztuczna

Trawa Trawa naturalna + 
sztuczna

Trawa Trawa naturalna + 
sztuczna

#01 SUPERGRIP 
Wysoka wydajność. Świetny chwyt. Nowy typ technologii lepkiej pianki z 
elementami o wysokiej przyczepności. Korzyści: niesamowicie mocny chwyt i 
wytrzymałość lepkiej pianki.

#02 ABSOLUTGRIP 
Nasza opatentowana pianka jest najlepsza na suchą pogodę, ale nie zawiedzie 
cię podczas mokrej pogody. 

#03 SOFT 
Nasze miękkie pianki dzielą wspólną cechę: równowaga pomiędzy chwytem a 
odpornością na ścieranie. Im większa powierzchnia i miękkość, tym lepszy 
chwyt i odporność. Im spójniejszy, tym dłużej będzie służył. Tylko ty znasz 
swój balans. Wypróbuj je. Zdecyduj pomiędzy SUPERSOFT+, SOFT lub 
STARTERSOFT.

LEPKA PIANKA – TECHNOLOGIA
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SUPER RESISTAQUAGRIP SOFT RESISTAQUASOFT STARTER RESIST

1

2

3

4

5

Chwyt – Suchy Chwyt – Mokry Ścieranie Amortyzacja

1
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3

4

5

Chwyt – Suchy Chwyt – Mokry Ścieranie Amortyzacja

1

2

3

4

5

Chwyt – Suchy Chwyt – Mokry Ścieranie Amortyzacja

1

2

3

4

5

Chwyt – Suchy Chwyt – Mokry Ścieranie Amortyzacja

1

2

3

4

5

Chwyt – Suchy Chwyt – Mokry Ścieranie Amortyzacja

Trawa naturalna + 
sztuczna + twarde 
podłoże

Trawa naturalna + 
sztuczna + twarde 
podłoże

Trawa naturalna + 
sztuczna + twarde 
podłoże

Trawa Trawa naturalna 
+ sztuczna

Trawa Trawa naturalna 
+ sztuczna

#04 AQUASOFT 
Pianka Aquasoft opatentowana przez uhlsport. Dodatki aqua zapewniają 
szczególnie dobry chwyt podczas mokrej pogody. Wszystkie rękawice uhlsport 
Aquasoft są zaprojektowane w unikatowym, jasnym kolorze: niebieski-
Aquasoft!

#05 RESIST 
Nowa lateksowa generacja z częściami RES na sztuczną trawę i twarde podłoże. 
Zoptymalizowane właściwości pianki sprawiają, że jest szczególnie odporna na 
ścieranie. Powierzchnia dłoni z cząstkami grafitu odpornego na ścieranie. Poziom 
jakości: + 3 mm SuperResist (miękka/gładka powierzchnia) / + 3 mm SoftResist 
(miękka/gładka powierzchnia) / + StarterResist (delikatnie teksturowana 
powierzchnia) 
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KRÓJ REFLEX  KRÓJ 
FINGERSURROUND

K
R

Ó
J 

-
TE

CH
N

O
LO

G
IA Innowacyjny krój z wewnętrznymi 

szwami zapewnia ciasne 
dopasowanie i maksymalną kontrolę 
piłki.

Kombinacja wewnętrznych szwów 
oraz ergonomicznych szwów 
zewnętrznych zapewnia ciasne 
dopasowanie i maksymalny chwyt.
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KRÓJ 
HALF NEGATIVE  KRÓJ ROLLFINGER  KRÓJ KLASYCZNY  

Konstrukcja z wewnętrznymi szwami 
zapewnia ciasne dopasowanie i 
maksymalną kontrolę piłki

Ergonomiczny wzór zewnętrznych 
szwów zapewnia kompletny chwyt. 
Korzyść: 100% chwyt.

Zewnętrzne szwy maksymalizują 
powierzchnie wewnętrzną dłoni. 
Chwyt staje się pewniejszy dzięki 
zwiększonej powierzchni kontaktowej 
z piłką.
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 BIONIKFRAME    
LEKKIE, ELASTYCZNE WSPARCIE.
—
Bionikframe. Zainspirowany naturą – najlepszy 
system – Bionikframe bazuje na konstrukcji, 
która precyzyjnie imituje i wspiera funkcje 
naszych naturalnych wiązadeł. Wynik: stabilny, 
elastyczny, lekki. Dla wszystkich tych, którzy 
wymagają od rękawic czegoś więcej.

W
Z
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-
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N
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G
IA

  BIONIKFRAME+  
BIONIKFRAME+ Z THUMBFRAME (WZMOCNIENIE KCIUKA).
—
Kciuki odgrywają prawdziwie ważną rolę w twojej ręce. Jest to 
najsilniejszy palec. Łapanie oraz rzucanie to jego specjalność. 
Łączenia na śródręczu dają dużo swobody palcom. Oczywiście, musi 
on być również chroniony. Jednakże, połączenie stabilizacji ze 
swobodą nie jest prostym zadaniem. Pomimo to, doszliśmy do 
rozwiązania tego problemu i możemy niezawodnie chronić twój kciuk. 
BIONIKFRAME+ z THUMBFRAME (wzmocnienie kciuka).
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 SUPPORTFRAME  
KLASYKA.
—
SUPPORTFRAME zapewnia optymalną stabilizację 
nawet w modelach podstawowych i dziecięcych. 
Konstrukcja zawiaso-podobna na palcach, oferuje 
najlepszą ochronę oraz ergonomiczne wsparcie dla 
ręki.

 SUPPORTFRAME+   
TECHNOLOGIA SUPPORTFRAME+ THE CLASSIC.
—
To opatentowany system stabilizacji palca oraz kciuka 
wspiera chwyt. Ręka jest odciążona dzięki 
anatomicznej i lekkiej konstrukcji. Dzięki wbudowanej 
płytce  na wierzchu dłoni, możliwa jest optymalna 
absorpcja wstrząsów oraz amortyzacja.
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strona 50 

strona 50 

strona 63 

strona  18 

proszę zajrzeć 
do katalogu 

drużynowego

proszę zajrzeć 
do katalogu 

drużynowego
proszę zajrzeć 

do katalogu 
drużynowego

nowa kombinacja kolorów dostępna od 01.06.2019
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KRÓJ REFLEX

SYSTEM ŁATWEGO 
ZAKŁADANIA

3D SCHOCKZONE 

360° GRIP 

Nowo opracowany całościowy chwyt 
dla zmaksymalizowania powierzchni i 

zoptymalizowania chwytu w każdym 
punkcie. Specjalny elastyczny materiał zapewnia łatwe 

zakładanie rękawicy.

Zoptymalizowany efekt wybicia 
piłki ze zintegrowaną pianką o 

wysokich właściwościach odbicia.

Innowacyjny krój zapewnia wysoki 
poziom komfortu, dotyku i kontroli 

nad piłką.
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STIMULATE 

SUPERGRIP Innowacyjna pianka zapewniająca 
wysoki poziom chwytu w połączeniu z 

zintegrowanymi elementami o wysokiej 
przyczepności.

Zintegrowane, anatomicznie 
przystosowane silikonowe 

elementy „STIMULATE” zwiększają 
wydajność.
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SUPERGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
3D SHOCKZONE

SUPERGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
3D SHOCKZONE

nowośćfluo fluo nowość

101 1084 101 1085999,00 PLN 849,00 PLN

SZMATKA Z MIKROFIBRY

MINI RĘKAWICA NEXT 

LEVEL

01
granatowy/neonowy czerwony

01
granatowy/neonowy czerwony

RĘKAWICE NEXT LEVEL SUPERGRIP REFLEX RĘKAWICE NEXT LEVEL SUPERGRIP

75 % lateks | 12 % silikon | 8 % nylon | 5 % poliester
76 % lateks | 10 % silikon | 7 % nylon | 4 % poliester | 3 % PU

	pianka uhlsport-SUPERGRIP w kolorze neonowo czerwonym polepsza chwyt dzięki 
wbudowanym elementom o wysokim poziomie przyczepności

	mieszanka materiałów: lateks i neopren dla zwiększenia elastyczności i komfortu użytkowania
 lateks SUPERGRIP z wytłoczeniami 3D na strefie SHOCKZONE z wbudowaną pianką 
optymalizującą wybijanie piłki

	krój REFLEX zapewnia idealne czucie piłki
	obszycie materiałem kciuka i końcówki palca wskazującego dla zoptymalizowania dopasowania i 
chwytu
	neoprenowa rękawica
	asymetryczny, bardzo elastyczny, neoprenowy bandaż ze wstawkami z lycry
	zintegrowane elementy silikonowe STIMULATE dla zaawansowanej użytkowalności

	pół-elastyczne pełne lateksowe paski SUPERGRIP z miejscem na podpis
	SYSTEM ŁATWEGO ZAKŁADANIA

	pianka uhlsport-SUPERGRIP w kolorze neonowo czerwonym polepsza chwyt dzięki 
wbudowanym elementom o wysokim poziomie przyczepności

	mieszanka materiałów: lateks i neopren dla zwiększenia elastyczności i komfortu użytkowania
 lateks SUPERGRIP z wytłoczeniami 3D na strefie SHOCKZONE z wbudowaną pianką 
optymalizującą wybijanie piłki

	normalny krój z obszyciem kciuka, palca wskazującego i małego palca dla zoptymalizowania 
dopasowania i chwytu
	lateksowe dziurkowane wstawki dla zwiększenia przewiewności
	owinięcie na krańcu dłoni dla polepszenia chwytu

	neoprenowa rękawica
	asymetryczny, bardzo elastyczny, neoprenowy bandaż ze wstawkami z lycry

	pół-elastyczne pełne lateksowe paski SUPERGRIP z miejscem na podpis
	SYSTEM ŁATWEGO ZAKŁADANIA

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

7–11, co pół rozmiaru 7–11, co pół rozmiaru
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SUPERGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
3D SHOCKZONE

SUPERGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
3D SHOCKZONE

fluo

fluo
nowość

nowość

101 1086 101 1087599,00 PLN 589,00 PLN

01
granatowy/neonowy czerwony

01
granatowy/neonowy czerwony

RĘKAWICE NEXT LEVEL SUPERGRIP FINGER SURROUND RĘKAWICE NEXT LEVEL SUPERGRIP HN 

78 % lateks | 7 % silikon | 7 % nylon | 4 % poliester | 4 % PU  74 % lateks | 8 % poliester | 7 % silikon | 7 % nylon | 4 % PU

	pianka uhlsport-SUPERGRIP w kolorze neonowo czerwonym polepsza chwyt dzięki 
wbudowanym elementom o wysokim poziomie przyczepności

	lateks SUPERGRIP z wytłoczeniami 3D na strefie SHOCKZONE
 mieszanka materiałów: lateks i neopren dla zwiększenia elastyczności i komfortu użytkowania

	krój Fingersurround dla ciasnego dopasowania i idealnego chwytu

	neoprenowa rękawica

	pół-elastyczne lateksowe zapięcie z pełnym neoprenowym bandażem z siateczkowego materiału
	SYSTEM ŁATWEGO ZAKŁADANIA

	unikatowy wzór Fingersurround: niesamowity kontakt z piłką dzięki ciasnemu dopasowaniu
	idealny chwyt piłki dzięki obszyciu dłoni i szwom wewnętrznym
	specjalne wytłoczenia 3D na strefie SCHOCKZONE na wierzchu dłoni zapewniające idealne wybi-
cie piłki

	pianka uhlsport-SUPERGRIP w kolorze neonowo czerwonym polepsza chwyt dzięki wbudowanym 
elementom o wysokim poziomie przyczepności

	lateks SUPERGRIP z wytłoczeniami 3D na strefie SHOCKZONE
 mieszanka materiałów: lateks i neopren dla zwiększenia elastyczności i komfortu użytkowania

	krój HN z obszyciem kciuka, palca wskazującego i małego palca dla zoptymalizowania dopasowa-
nia i chwytu
	lateksowe dziurkowane wstawki dla zwiększenia przewiewności
	owinięcie na krańcu dłoni dla polepszenia chwytu

	neoprenowa rękawica
	asymetryczny, bardzo elastyczny, neoprenowy bandaż ze wstawkami z lycry

	pół-elastyczne lateksowe zapięcie z pełnym neoprenowym bandażem z siateczkowego materiału
	SYSTEM ŁATWEGO ZAKŁADANIA

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

7–11, co pół rozmiaru 6,5–11, co pół rozmiaru
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ABSOLUTGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

AmortyzacjaSHOCKZONE

ABSOLUTGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

AmortyzacjaSHOCKZONE

fluo

fluo

nowość

nowość

101 1089 101 1090369,00 PLN 479,00 PLN

01
granatowy/neonowy czerwony

01
granatowy/neonowy czerwony

RĘKAWICE NEXT LEVEL ABSOLUTGRIP REFLEX RĘKAWICE NEXT LEVEL ABSOLUTGRIP FINGER SURROUND

68 % lateks | 20 % poliester | 6 % nylon | 4 % PU | 2 % silikon

74 % lateks | 8 %guma | 6 % poliester | 6 % nylon | 6 % PU

	opatentowana technologia ABSOLUTGRIP w kolorze neonowo czerwonym
	zwiększone właściwości amortyzujące i użytkowość podczas każdej pogody

	mieszanka materiałów: lateks i neopren dla zwiększenia elastyczności i komfortu użytkowania
 lateks z wytłoczeniami 3D na strefie SHOCKZONE

	krój REFLEX zapewnia idealne czucie piłki

	funkcjonalny materiał tekstylny dla zwiększenia komfortu użytkowania

	lateksowe zapięcie z pełnym neoprenowym bandażem

	opatentowana technologia ABSOLUTGRIP w kolorze neonowo czerwonym
	zwiększone właściwości amortyzujące i użytkowość podczas każdej pogody

	lateks z wytłoczeniami 3D na strefie SHOCKZONE

	krój Fingersurround dla ciasnego dopasowania i idealnego chwytu

	funkcjonalny materiał tekstylny dla zwiększenia przepływu powietrza i komfortu użytkowania

	lateksowe zapięcie z pełnym neoprenowym bandażem

	unikatowy wzór Fingersurround: niesamowity kontakt z piłką dzięki ciasnemu dopasowaniu
	idealny chwyt piłki dzięki obszyciu dłoni i szwom wewnętrznym
	specjalne wytłoczenia 3D na strefie SCHOCKZONE na wierzchu dłoni zapewniające idealne wybicie 
piłki

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

7–11, co pół rozmiaru 7–11, co pół rozmiaru
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ABSOLUTGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

AmortyzacjaSHOCKZONE

SUPERSOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

AmortyzacjaSHOCKZONE

fluo fluonowość nowość

101 1091 101 1095489,00 PLN 249,00 PLN

01
granatowy/neonowy czerwony

01
granatowy/neonowy czerwony

RĘKAWICE NEXT LEVEL ABSOLUTGRIP  HN RĘKAWICE NEXT LEVEL SUPERSOFT  HN

63 % lateks | 26 % poliester | 6 % PU | 5 % nylon

57 % lateks | 31 % poliester | 6 % nylon | 6 % PU

	opatentowana technologia ABSOLUTGRIP w kolorze neonowo czerwonym
	zwiększone właściwości amortyzujące i użytkowość podczas każdej pogody

	lateks z wytłoczeniami 3D na strefie SHOCKZONE

	w połowie negative (wewnętrzne szwy) dla lepszego dopasowania i bezpieczeństwa

	funkcjonalny materiał tekstylny dla zwiększenia przepływu powietrza i komfortu użytkowania

	lateksowe zapięcie z pełnym neoprenowym bandażem

	ergonomiczna charakterystyka dla największego komfortu użytkowania
	lateksowe dziurkowane wstawki dla zwiększenia przewiewności
	specjalne wytłoczenia 3D na strefie SCHOCKZONE na wierzchu dłoni zapewniające idealne 
wybicie piłki

	ekskluzywny lateks SUPERSOFT w kolorze neonowo czerwonym

	wytłaczany w 3D lateks i strefa SCHOCKZONE

	pół-negative z obszytym kciukiem dla ciaśniejszego dopasowania i zachowania bezpieczeństwa

	materiał tekstylny dla zwiększenia przewiewności

	lateksowy pasek i pełny bandaż dla dobrego mocowania do nadgarstka

	ergonomiczny krój dla optymalnych właściwości użytkowania
	wytłaczany w 3D element SCHOCKZONE dla zoptymalizowania wybijania piłki

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

7–11, co pół rozmiaru 4–11, co pół rozmiaru
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SUPERSOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

AmortyzacjaSHOCKZONE

SOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
SHOCKZONE

fluo fluonowość nowość

101 1096 101 1098249,00 PLN 179,00 PLN

01
granatowy/neonowy czerwony

01
granatowy/neonowy czerwony

RĘKAWICE NEXT LEVEL SUPERSOFT RĘKAWICE NEXT LEVEL SOFT SF

55 % lateks | 32 % poliester | 7 % PU | 6 % nylon 44 % lateks | 21 % TPU | 18 % PU | 8 % poliester | 6 % nylon | 3 % EVA

	ekskluzywny lateks SUPERSOFT w kolorze neonowo czerwonym

	lateks z wytłoczeniami 3D na strefie SHOCKZONE

	klasyczny krój zapewnia maksymalną powierzchnię chwytu

	materiał tekstylny dla zwiększenia przepływu powietrza

	lateksowe zapięcie z pełnym neoprenowym bandażem dla dobrego mocowania na nadgarstku

	ergonomiczny wzór dla zoptymalizowania właściwości użytkowych
	specjalne wytłoczenia 3D na strefie SCHOCKZONE zapewniające idealne wybicie piłki

	lateks SOFT w kolorze neonowo czerwonym

	lateks

	klasyczny krój zapewnia maksymalną powierzchnię chwytu

	miękki poliuretan z dziurkowaniem wokół placów dla zwiększonej przewiewności

	zapięcie z miejscem na imię

	wbudowany element SUPPORTFRAME dla polepszenia chwytu dzięki dodatkowej stabilizacji 
palców
	wytłoczenia na wierzchu dłoni i strefa SCHOCKZONE

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

6–11, co pół rozmiaru 5–11, co pół rozmiaru
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SOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja

SOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
SHOCKZONE

fluo fluonowość nowość

101 1103 101 1105149,00 PLN 139,00 PLN

01
granatowy/neonowy czerwony

01
granatowy/neonowy czerwony

RĘKAWICE NEXT LEVEL SOFT SF JUNIOR RĘKAWICE NEXT LEVEL SOFT PRO

28 % TPU | 25 % lateks | 19 % PU | 12 % EVA | 12 % poliester | 4 % nylon

52 % lateks | 36 % poliester | 5 % PU | 4 % nylon | 3 % EVA

	lateks SOFT w kolorze neonowo czerwonym

	wytłaczana pianka EVA

	klasyczny krój zapewnia maksymalną powierzchnię chwytu

	miękki poliuretan z dziurkowaniem wokół placów dla zwiększonej przewiewności

	krótkie zapięcie z miejscem na imię

	wbudowany element SUPPORTFRAME dla polepszenia chwytu dzięki dodatkowej stabilizacji 
palców
	wytłoczenia na wierzchu dłoni i strefa SCHOCKZONE

	lateks SOFT w kolorze neonowo czerwonym

	lateks

	klasyczny krój zapewnia maksymalną powierzchnię chwytu

	elastyczny materiał tekstylny dla zapewnienia komfortu

	zapięcie z pianki EVA z połową bandażu

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

4–8, co pół rozmiaru 5–11, co pół rozmiaru
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STARTERSOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja

fluo nowość

101 1107 105,00 PLN

01
granatowy/neonowy czerwony

RĘKAWICE NEXT LEVEL STARTER SOFT

43 % lateks | 33 % PU | 17 % EVA | 7 % nylon

	ekskluzywna pianka STARTER SOFT w kolorze neonowo czerwonym

	wytłaczana pianka EVA

	klasyczny krój

	miękki materiał poliuretanowy z dziurkowaniem wokół palców dla zwiększenia przewiewności

	krótkie zapięcie z miejscem na imię

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

2–8, co pół rozmiaru | 9, 10, 11, pełne rozmiary
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strona 29 
strona 29 

strona 28 

strona 28 

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego
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CECHA 02
3D SCHOCKZONE                          

CECHA 01
OBSZYCIA                  

CECHA 04
MOCOWANIE 

CECHA 03 
SUPER RESIST  

RESIST
Wytłaczana 3D strefa SCHOCKZONE dla 
zoptymalizowania wybijania i zwiększenia 
amortyzacji.

Obszycie wokół kciuka i na krańcach dłoni 
dla polepszenia chwytu

Lateksowy pasek oraz pełny bandaż zapewnia 
dobre mocowanie.

Innowacyjna pianka Resist z grafitowymi 
dodatkami dla zwiększenia odporności na 
wszystkich nawierzchniach.
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SUPER RESIST Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

AmortyzacjaSHOCKZONE

SOFT RESIST Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja

fluo fluo

101 1076 101 1077359,00 PLN 189,00 PLN

RĘKAWICE SUPER RESIST UHLSPORT RĘKAWICE SOFT RESIST SF UHLSPORT

64 % lateks | 28 % poliester | 5 % nylon | 3 % PU 36 % lateks | 27 % TPU | 13 % PU | 12 % EVA | 8 % poliester | 4 % nylon

	ekskluzywny, odporny na ścieranie lateks SUPER RESIST

	wytłaczany lateks

	krój klasyczny

	tekstylny materiał zapewnia najlepszą przepuszczalność powietrza oraz komfort użytkowania

	lateksowy pasek, pełny bandaż zapewniają dobre mocowanie rękawicy

	ergonomiczny i wydajny wzór zapewnia najlepszą charakterystykę noszenia
	wytłaczane elementy SCHOCKZONE dla zoptymalizowania amortyzacji

	ekskluzywny, odporny na ścieranie lateks SOFT RESIST

	wytłaczana 3D pianka EVA

	krój klasyczny

	wygodny materiał poliuretanowy

	krótki pasek EVA z miejscem na imię

	wytłaczane elementy SCHOCKZONE dla zoptymalizowania amortyzacji

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

7–11, co pół rozmiaru 5–11, co pół rozmiaru

01
czarny/neonowy pomarańczowy/biały

01
czarny/neonowy pomarańczowy/biały
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SOFT RESIST Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
SHOCKZONE

STARTER RESIST Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

AmortyzacjaSHOCKZONE

fluo fluonowość nowość

101 1109 101 1112199,00 PLN 109,00 PLN

RĘKAWICE UHLSPORT SOFT RESIST RĘKAWICE UHLSPORT STARTER RESIST

46 % lateks | 32 % poliester | 14 % EVA | 5 % nylon | 3 % PU 38 % lateks | 24 % PU | 21 % EVA | 9 % poliester | 8 % nylon

	ekskluzywny, odporny na ścieranie lateks SOFT RESIST

	EVA

	krój klasyczny 

	poliuretan

	pół-bandaż i pasek

	ekskluzywny, odporny na ścieranie lateks STARTER RESIST

	EVA

	krój klasyczny 

	poliuretan

	krótki pasek EVA

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

5–11, co pół rozmiaru 3–8, co pół rozmiaru | 9, 10, 11, pełne rozmiary

01
neonowy pomarańczowy/czarny

01
neonowy pomarańczowy/biały/czarny
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strona 33 

strona 32 

strona 32 

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego
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CECHA 03 
SYSTEM ŁATWEGO ZAKŁADANIA                   CECHA 05 

MATERIAŁ CECHA 04 
OBSZYCIE 360° 

CECHA 01
AQUAGRIP                     

CECHA 02 
3D SCHOCKZONE                    

Innowacyjny uhlsport AQUAGRIP łączy 
dodatki aqua z elementami o wysokiej 
przyczepności, zapewniają niesamowity 
chwyt podczas mokrej pogody.

Mieszanka materiałów lateksu i neoprenu 
dla najlepszej elastyczności i komfortu 
użytkowania. Lateks z wytłoczeniami 3D 
SCHOCKZONE.

Półelastyczny, pełny lateksowy pasek z 
miejscem na imię i systemem łatwego 
zakładania. Neoprenowa budowa rękawicy z 

asymetrycznym, bardzo elastycznym 
bandażem ze wstawkami z lycry.

Nowy innowacyjny krój z obszyciem kciuka, 
palca wskazującego i małego palca zapewnia 
optymalne dopasowanie oraz chwyt. 
Obszycie na krańcach dłoni dla zapewnienia 
lepszego chwytu.
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AQUAGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
3D SHOCKZONE

AQUASOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
SHOCKZONE

fluo fluo

101 1070 101 1071739,00 PLN 479,00 PLN

01
niebieski/neonowy zielony/biały

01
neonowy zielony/niebieski/biały

RĘKAWICE UHLSPORT AQUAGRIP HN RĘKAWICE UHLSPORT AQUASOFT HN WINDBREAKER

70 % lateks | 13 % poliester | 7 % nylon | 5 % silikon | 5 % PU

61 % lateks | 26 % poliester | 7 % PU | 6 % nylon

	innowacyjna pianka AQUASOFT  połączona z dodatkowymi elementami Aqua o wysokim 
poziomie przyczepności dla niesamowitego chwytu podczas deszczowej pogody

	mieszanka materiałów: lateks i neopren dla najlepszego poczucia komfortu i elastyczności
	wytłaczany lateks 3D ze strefą SCHOCKZONE

	nowy, innowacyjny krój z obszyciem kciuka, palca wskazującego i małego palca
	lateksowe wstawki z dziurkowaniem dla zwiększenia przewiewności
	obszycie na krańcu ręki dla polepszenia chwytu

	neoprenowa rękawica
	asymetryczny, bardzo elastyczny neoprenowy bandaż ze wstawkami z lycry

	pół-elastyczny pełny lateksowy pasek z miejscem na imię
	system łatwego zakładania

	opatentowana pianka AQUASOFT, specjalnie na mokrą pogodę

	wytłaczany w 3D lateks

	klasyczny

	tekstylny materiał zapewnia najlepszy komfort użytkowania
	membrana Windbreaker utrzymuje ręce suchymi podczas deszczowej i zimnej pogody

	lateksowy pasek na rzep z miejscem na imię, pełny bandaż

	powierzchnia SCHOCKZONE dla zoptymalizowania wybijania piłek 
	optymalny chwyt podczas mokrej pogody zapewnia niesamowitą wydajność

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

7–11, co pół rozmiaru 7–11, co pół rozmiaru
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AQUASOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
SHOCKZONE

fluo

101 1072 379,00 PLN

01
biały/niebieski/neonowy zielony

RĘKAWICE UHLSPORT AQUASOFT

57 % lateks | 32 % poliester | 6 % nylon | 5 % PU

	opatentowana pianka AQUASOFT, specjalnie na mokrą pogodę 

	lateks

	klasyczny

	tekstylny materiał zapewnia najlepszą przepuszczalność powietrza oraz komfort użytkowania

	lateksowy pasek na rzep, pełny bandaż zapewniają dobre mocowanie rękawicy

	ergonomiczny i wydajny wzór zapewnia najlepszą charakterystykę noszenia
	wytłaczane elementy SCHOCKZONE dla zoptymalizowania amortyzacji

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

7–11, co pół rozmiaru
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ABSOLUTGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

AmortyzacjaSHOCKZONE

ABSOLUTGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

AmortyzacjaSHOCKZONE

nowość nowość

101 1092 101 1093479,00 PLN 419,00 PLN

RĘKAWICE COMFORT ABSOLUTGRIP HN RĘKAWICE COMFORT ABSOLUTGRIP

57 % lateks | 29 % poliester | 9 % PU | 5 % nylon

	ekskluzywna pianka uhlsport ABSOLUTGRIP

	lateks

	w połowie negative

	wykonanie z miękkiego materiału zapewnia maksymalny komfort

	elastyczny bandaż z lateksowym zapięciem i miejscem na podpis
	ekstremalnie elastyczny i wygodny projekt rękawicy
	w połowie lateksowy kciuk dla zwiększenia elastyczności

	ekskluzywna pianka uhlsport ABSOLUTGRIP

	lateks

	klasyczny krój z zewnętrznymi szwami w stylu negative

	przewiewny, miękki, siateczkowy materiał

	pełny bandaż z lateksowym zapięciem
	rękawica stworzona dla poczucia komfortu i elastyczności a także niesamowitego chwytu
	specjalnie opracowany pół-lateksowy kciuk z szwami negative
	wewnętrzne szwy na palcu wskazującym i małym palcu

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

7–11, co pół rozmiaru 7–11, co pół rozmiaru

01
czarny

01
czarny

60 % lateks | 30 % poliester | 5 % nylon | 5 % PU

SUPER 
ELASTYCZNE

SUPER 
ELASTYCZNE
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ABSOLUTGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

AmortyzacjaSHOCKZONE

ABSOLUTGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

AmortyzacjaSHOCKZONE

fluo nowość

101 1073 101 1094429,00 PLN 369,00 PLN

RĘKAWICE UHLSPORT ABSOLUTGRIP TIGHT HN RĘKAWICE UHLSPORT ABSOLUTGRIP 

64 % lateks | 24 % poliester | 7 % PU | 5 % nylon 58 % lateks | 33 % poliester | 5 % nylon | 4 % PU

	opatentowana pianka ABSOLUTGRIP o zwiększonych właściwościach amortyzacyjnych i 
niesamowitym chwycie podczas każdych warunków pogodowych

	wytłaczany lateks ze strefą SCHOCKZONE

	krój pół-negative dla zoptymalizowania komfortu użytkowania

	tekstylny materiał zapewnia najlepszą przepuszczalność powietrza oraz komfort użytkowania

	lateksowy pasek na rzep, pełny bandaż zapewniają dobre mocowanie rękawicy

	ergonomiczny i wydajny wzór zapewnia najlepszą charakterystykę noszenia

	opatentowana pianka ABSOLUTGRIP o zwiększonych właściwościach amortyzacyjnych i 
niesamowitym chwycie podczas każdych warunków pogodowych

	wytłaczany lateks ze strefą SCHOCKZONE

	krój klasyczny zapewnia maksymalną powierzchnię chwytu

	tekstylny materiał zapewnia najlepszą przepuszczalność powietrza oraz komfort użytkowania

	lateksowy pasek na rzep, pełny bandaż zapewniają dobre mocowanie rękawicy

	ergonomiczny i wydajny wzór zapewnia najlepszą charakterystykę noszenia

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

5–7, pełny rozmiar | 7–11, co pół rozmiaru 5–7, 12, pełny rozmiar | 7–11, co pół rozmiaru

01
ciemny szary/jasny niebieski/neonowy zielony

01
czerwony/czarny/biały
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SOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
SHOCKZONE

SOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
SHOCKZONE

fluonowość nowość

101 1099 101 1104259,00 PLN   209,00 PLN

RĘKAWICE UHLSPORT SOFT HN COMP RĘKAWICE UHLSPORT SOFT RF

49 % lateks | 31 % poliester | 8 % nylon | 8 % PU | 4 % EVA 54 % lateks | 31 % poliester | 6 % nylon | 5 % PU | 4 % EVA

	opatentowany lateks SOFT

	wytłaczany lateks ze strefą SCHOCKZONE

	w połowie negative

	tekstylny materiał zapewnia idealną przewiewność i komfort

	zapięcie z pianki EVA z bandażem zapewnia idealne mocowanie

	miękka lateksowa pianka

	lateks

	rollfinger

	materiał tekstylny dla komfortu użytkowania

	pasek z pianki EVA i bandaż do połowy

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

5–11, co pół rozmiaru 5–11, co pół rozmiaru

01
czarny/błękitny/biały

01
granatowy/neonowy żółty/biały

TOPOWA 
RĘKAWICA 

TRENINGOWA
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SOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
SHOCKZONE

fluo nowość

101 1106 165,00 PLN

RĘKAWICE UHLSPORT SOFT ADVANCED

	opatentowana lateksowa pianka SOFT

	lateks

	klasyczny krój zapewnia maksymalną powierzchnię chwytu

	materiał tekstylny dla zapewnienia komfortu

	krótkie zapięcie z pianki EVA  z bandażem zapewniającym idealne mocowanie do nadgarstka

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

3–8, co pół rozmiaru | 9, 10, 11, pełne rozmiary

01
neonowy żółty/niebieski/biały

46 % lateks | 37 % poliester | 7 % nylon | 5 % PU | 5 % EVA
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strona 51 

strona 43 
strona 41 

strona 41 

strona 42 

strona 40 

strona 40 

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego

proszę zajrzeć do 
katalogu drużynowego
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CECHA 01 
SUPERGRIP 

CECHA 03 
OBSZYCIE  360° 

CECHA 04 
WZÓR 

CECHA 02 
3D SCHOCKZONE  

Nowa innowacyjna pianka uhlsport 
SUPERGRIP w szarym kolorze zapewnia 
lepszy chwyt dzięki zintegrowanym 
elementom o wysokiej przyczepności.

Nowy innowacyjny krój z obszyciem 
kciuka, palca wskazującego i małego palca 
zapewnia optymalne dopasowanie oraz 
chwyt.

BIONIKFRAME+ dla polepszenia stabilizacji 
palców oraz elastyczności, jest to zarówno 
najlżejszy i najbardziej elastyczny system 
stabilizacji palców.

Wytłaczany lateks 3D ze strefą SCHOCKZONE.
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SUPERGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
3D SHOCKZONE

ABSOLUTGRIP Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

AmortyzacjaSHOCKZONE

fluo fluo nowość

101 1064 101 1088929,00 PLN 549,00 PLN

01
czarny/neonowy żółty

01
czarny/neonowy żółty/ciemny szary

RĘKAWICE UHLSPORT SUPERGRIP BIONIK+ RĘKAWICE UHLSPORT ABSOLUTGRIP  BIONIK

50 % lateks | 17 % silikon | 13 % poliester | 11 % PA | 5 % nylon | 4 % PU

57 % lateks | 17 % poliester | 12 % PA | 7 % Guma | 4 % nylon | 3 % PU

	innowacyjna pianka uhlsport SUPERGRIP w kolorze szarym zapewnia lepszy chwyt dzięki 
wbudowanym elementom „high grip”.

	mieszanka materiałów: lateks oraz elementy silikonowe
	wytłoczona strefa 3D SCHOCKZONE

	klasyczny krój z obszyciem kciuka

	neoprenowy materiał rękawicy

	pół-elastyczny lateksowy pasek

	BIONIKFRAME+ zapewnia lepszą stabilizacje oraz elastyczność palców, jeden z najlżejszych i 
najbardziej elastycznych systemów stabilizujących
	dodatkowe wsparcie dla kciuka poprzez obecność BIONIK+,
	na wierzchu dłoni dodatkowa wstawka zapewniająca lepsze rozłożenie sił oraz ochronę przed 
urazami

	opatentowana pianka ABSOLUTGRIP zapewnia lepsze tłumienie oraz idealny chwyt niezależenie 
od rodzaju pogody

	wytłaczany lateks ze strefą SHOCKZONE

	klasyczny krój z obszyciem kciuka

	rękawica z materiału tekstylnego zapewniającego przewiewność oraz komfort użytkowania

	klasyczny, pełny bandaż oraz lateksowy pasek na rzep

	zapewnia lepszą stabilizacje oraz elastyczność palców, jeden z najlżejszych i najbardziej 
elastycznych systemów stabilizujących
	na wierzchu dłoni dodatkowa wstawka zapewniająca lepsze rozłożenie 
sił oraz ochronę przed urazami

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

                                  
KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

8–11, co pół rozmiaru 7–11, co pół rozmiaru

WSPARCIE 
KCIUKA
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SUPERSOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

AmortyzacjaSHOCKZONE

SOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
SHOCKZONE

fluo fluo nowość

101 1068 101 1097349,00 PLN 259,00 PLN

01
czarny/szary/neonowy żółty

01
czarny/neonowy żółty/biały

RĘKAWICE UHLSPORT SUPERSOFT SF RĘKAWICE UHLSPORT SOFT SF 

47 % lateks | 29 % poliester | 18 % TPU | 6 % nylon
44 % lateks | 21 % TPU | 18 % PU | 7 % poliester | 6 % nylon | 4 % EVA

	ekskluzywna pianka lateksowa SUPERSOFT

	wytłaczany lateks ze strefą SCHOCKZONE

	klasyczny krój zapewnia maksymalne pole chwytu

	rękawica z przewiewnego materiału tekstylnego zapewniającego dobrą wentylację

	lateksowy pasek oraz pełny bandaż zapewniający dobre mocowanie na nadgarstku

	wydajny i ergonomiczny krój zapewnia optymalne warunki użytkowania
	opatentowany element SUPPORTFRAME+ polepsza stabilizację palców

	lateks SOFT

	wytłaczany lateks ze strefą SHOCKZONE

	klasyczny krój zapewnia maksymalną powierzchnię chwytu

	tekstylny, przewiewny materiał

	zapięcie na rzep z pełnym bandażem dla dobrego mocowania do nadgarstka

	ergonomiczny krój zapewnie optymalną charakterystykę użytkowania
	opatentowany element SUPPORTFRAME dla polepszenia stabilizacji palców

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

6–11, co pół rozmiaru 5–11, co pół rozmiaru
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SOFT Chwyt – Suchy

Chwyt – Mokry

Ścieranie

Amortyzacja
SHOCKZONE

fluo nowość

101 1102 249,00 PLN

01
neonowy żółty/czarny/biały

RĘKAWICE UHLSPORT SOFT SF JUNIOR

37 % lateks | 27 % TPU | 15 % PU | 11 % poliester | 7 % nylon | 3 % EVA

	lateks SOFT

	wytłaczana pianka EVA

	klasyczny krój zapewnia maksymalną powierzchnię chwytu

	miękki materiał PU z dziurkowaniem wokół palców zapewnia przewiewność

	krótkie zapięcie z miejscem na imię

	wbudowany element SUPPORTFRAME zapewnia lepszy chwyt dzięki dodatkowej stabilizacji 
palców
	wytłaczany wierzch dłoni ze strefą SHOCKZONE

DŁOŃ:

WIERZCH DŁONI:

KRÓJ:

BUDOWA RĘKAWICY:

MOCOWANIE:

WZÓR:

4–8, co pół rozmiaru
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NAJWIĘKSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA  

wewnątrz tekstylne laminowania dla zapewnienia największego komfortu 

użytkowania

BIONIKPAD   
Specjalnie stworzone ochraniacze dla 
zoptymalizowania mobilności i ochrony.

SKARPETOGETRY 
KOMPRESYJNE  
Przepuszczające powietrze i lekkie, 
elastyczne skarpetogetry kompresyjne. 
Strefy kompresyjne umieszczone na 
stopie dla zoptymalizowania cyrkulacji 
krwi oraz dopasowania.

RES ZONE  
Specjalna odporna strefa zmniejszająca 
ścieranie.

NANOFLEX 
Innowacyjny materiał zapewniający 
lepsze dopasowanie i elastyczność. 
Stworzony do poruszania się z twoim 
ciałem.
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01 
czarny/neonowy żółty

01
czarny/neonowy żółty

BARDZO LEKKI, 
CIASNO DOPASOWANY, 

ELASTYCZNY MATERIAŁ

wąskie szwy na kołnierzykunadrukowany napis uhlsport

bardzo lekka, ciasno 
dopasowana warstwa 
bazowa

dzianinowe strefy dla 
lepszej przepuszczalności 

powietrza i zarządzania 
temperaturą

bardzo lekka, ciasno 
dopasowana warstwa bazowa

długie spodnie

elastyczny pasek w 
pasie dla optymalnego 
komfortu użytkowania

nadruk napisu uhlsport na 
tyle nogawki

płaskie szwy zapewniają 
komfortowe uczucie na 

twojej skórze
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fluo
fluo

fluo

fluo

100 5637

S–XXL

S–XXL

S–XXLS–XXL

100 5636

100 5643100 5642

399,00 PLN

299,00 PLN239,00 PLN

369,00 PLN

01 
czarny/neonowy żółty

01
czarny/neonowy żółty

01
czarny/neonowy żółty

01
czarny/neonowy żółty

90 % poliester | 10 % spandeks

SPODNIE BIONIKFRAME

WARSTWA BAZOWA BIONIKFRAME

SPODNIE BIONIKFRAME RESKOSZULKA BEZ RĘKAWÓW  BIONIKFRAME TANK

90 % poliester | 10 % spandeks

90 % poliester | 10 % spandeks90 % poliester | 10 % spandeks

Nanoflex: 
innowacyjny materiał 
dla zoptymalizowanego 
dopasowania i 
elastyczności. Stworzony 
do poruszania się z twoim 
ciałem

DOSTĘPNE DO KOŃCA ROKU 2021
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S–XXL

100 5635

585,00 PLN

01
czarny/neonowy żółty

JEDNOCZĘŚCIOWA WARSTWA BAZOWA - KOMPLET 
BIONIKFRAME

90 % poliester | 10 % spandeks

RES Zone 
Specjalna strefa 
ochronna dla 
zmniejszenia ściernia

boczny zamek 
błyskawiczny dla 
optymalnego wsuwania

Bionikpad: 
Specjalnie stworzony system 
pianek dla zoptymalizowania 
mobilności i ochrony

Nanoflex: 
Innowacyjny materiał 
dla zoptymalizowania 

dopasowania i 
elastyczności. Stworzony 
do poruszania się wraz z 

twoim ciałem

KOMPLET 
BIONIKFRAME
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fluo

fluo

fluo

S–XXL

37–40 | 41–44 | 45–47

S–XXL

100 5640

100 3695

100 5638

215,00 PLN

149,00 PLN

289,00 PLN

01
czarny/neonowy żółty

01
czarny/neonowy żółty

01
czarny/neonowy żółty

SPODENKI - WARSTWA BAZOWA      
BIONIKFRAME

SKARPETOGETRY UCISKOWE

SPODENKI Z OCHRANIACZAMI - WARSTWA 
BAZOWA BIONIKFRAME

90 % poliester | 10 % spandeks

85 % Poliamid | 15 % spandeks

90 % poliester | 10 % spandeks

Bionikpad: 
Specjalnie stworzony system pianek 
dla zoptymalizowania mobilności i 
ochrony

RES Zone: 
Specjalna strefa ochronna dla 
zmniejszenia ściernia

Nanoflex: 
Innowacyjny materiał dla 
zoptymalizowania dopasowania 
i elastyczności. Stworzony do 
poruszania się wraz z twoim ciałem

Skarpetogetry kompresyjne: 
Skarpety kompresyjne 

Oddychające i lekkie, elastyczne 
kompresyjne skarpetki.  Strefa 

kompresji w obszarze stopy dla 
zoptymalizowanego krwiobiegu i 

dopasowania

Nanoflex: 
Innowacyjny materiał dla 
zoptymalizowania dopasowania 
i elastyczności. Stworzony do 
poruszania się wraz z twoim 
ciałem
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fluo

S–XL

100 6967

185,00 PLN/PARA

01
czarny/neonowy żółty

OCHRANIACZ NA KOLANO BIONIKFRAME

45 % EVA | 30 % PES | 25 % nylon

Bionikpad: 
Specjalnie stworzony system 
pianek dla zoptymalizowania 
mobilności i ochrony

Nanoflex: 
Innowacyjny materiał 
dla zoptymalizowania 

dopasowania i 
elastyczności. Stworzony 
do poruszania się wraz z 

twoim ciałem

powstał specjalnie 
dla zoptymalizowania 
mobliności i ochrony
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fluo

S–XL

100 6966

165,00 PLN/PARA

01
czarny/neonowy żółty

OCHRANIACZ NA ŁOKIEĆ BIONIKFRAME

55 % EVA | 45 % nylon

Bionikpad: 
Specjalnie stworzony system 
pianek dla zoptymalizowania 
mobilności i ochrony

POWSTAŁ SPECJALNIE 
DLA ZOPTYMALIZOWANIA 
MOBLINOŚCI I OCHRONY

Nanoflex: 
Innowacyjny materiał 
dla zoptymalizowania 

dopasowania i 
elastyczności. Stworzony 
do poruszania się wraz z 

twoim ciałem

ergonomiczny kształt zapewnia 
większy komfort noszenia
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lamówka Stream 22
nadruk uhlsport na klatce 
piersiowej

wytłaczane 
ochraniacze 
łokcia

 elastyczne wstawki 
na rękawch

02 
neonowy czerwony/granatowy

25 
neonowy czerwony/granatowy

KOSZULKA Z OKRĄGŁYM 
KOŁNIERZYKIEM 

STREAM 22 
Z OCHRANIACZAMI ŁOKCI

bez 
podszewki

w pasie elastyczny 
ściągacz ze sznurkiem

 klasyczne spodenki

nadruk logo na lewej 
nogawce

miękki materiał zapewnia 
niesamowity komfort 
użytkowania
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fluo nowośćnowość

100 5623

128–164

S–XXXL

100 3342

116–164

S–XXL 59,00 PLN

55,00 PLN139,00 PLN

155,00 PLN

22 
czarny/neonowy żółty

09 
czarny/neonowy żółty

08 
neonowy żółty/intensywny niebieski

02
neonowy czerwony/granatowy

SPODENKI MECZOWE CENTER BASIC                                                              
BEZ WEWNĘTRZNEJ SIATECZKIKOSZULKA BRAMKARSKA STREAM 22

100 % poliester100 % poliester

23 
neonowy żółty/intensywny niebieski

25 
neonowy czerwony/granatowy
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nadruk uhlsport na klatce 
piersiowej

ochraniacze łokci z obszyciem 
w kontrastującym kolorze

 elastyczny ściągacz w 
pasie z regulowanym 

sznurkiem

logo uhlsport 
sport na łydce

ciasno dopasowany, 
elastyczny materiał na 
rękawach

elastyczne ściągacze 
rękawów

ergonomiczne 
ochraniacze na kolanach i 
biodrach

haft uhlsport na prawej 
nogawce

02 
neonowy czerwony/granatowy

lamówka Stream 22

ZESTAW
KOSZULKA I  

SPODNIE
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fluo nowość

100 5624

116–164 229,00 PLN

02 
neonowy czerwony/granatowy

09
czarny/neonowy żółty

08
neonowy żółty/intensywny niebieski

ZESTAW BRAMKARSKI STREAM 22 JUNIOR

100 % poliester 
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nadruk uhlsport na klatce 
piersiowej

nadruk wzoru SCORE 
w pasie i z tyłu

spodenki bez 
podszewki

okrągły kołnierzyk 
z obszyciem w 

kontrastującym kolorze

regulowany pas spodenek 
ze sznurkiem

nadruk logo uhlsport
na lewej nogawce

nadruki logo uhlsport 
na obu rękawkach

specjalny siateczkowy 
materiał z tyłu

specjalny siateczkowy 
materiał z tyłu

02
neonowy czerwony/szary

ZESTAW
KOSZULKA, SPODENKI, 

WARSTWA BAZOWA, 
SKARPETOGETRY
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100 5616

28–32

37–40

33–36

37–40

41–44

128

152–164

140

S

M–XXXL

359,00 PLN

359,00 PLN

319,00 PLN

319,00 PLN

319,00 PLN

03 
neonowy żółty/czarny

01 
neonowy zielony/granatowy

KOMPLET BRAMKARSKI SCORE UHLSPORT

skarpety

100 % poliester 

nadruk uhlsport na klatce 
piersiowej

Ochraniacze łokci

logo uhlsport na kostce

rozciągliwa część na 
łydce oraz poniżej kostki dla 
zapewniania najlepszego 
dopasowania

 bawełniana stopka
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TUBE IT

nadruki uhlsport

nadruk wzoru  
GOAL

boczne wstawki                                  
w kontrastującym 
kolorze

okrągły kołnierzyk 
w kontrastującym 

kolorze

ochraniacze na 
łokcie ze szwami 
w kontrastującym 
kolorze

materiałowa mieszanka 
PES i siatki z tyłu

szew na ramieniu 
przesunięty do przodu dla 
idealnego dopasowania

nadruk uhlsport logo

12 
ciemny szary/czarny

05 
ciemny szary/czarny

elastyczne ściągacze  
rękawów

nadruk uhlsport

kontrastowe wstawki z siateczki 
po bokach dla maksymalnej 

oddychalności

KOSZULKA BRAMKARSKA 
Z OKRĄGŁYM 

KOŁNIERZYKIEM I 
OCHRANIACZAMI ŁOKCI
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fluo

100 5614

116–164

S–XXXL

100 3335

116–164

S–XXXL 85,00 PLN

75,00 PLN189,00 PLN

209,00 PLN

06 
ciemny turkusowy/jasny zielony

13 
jasny zielony/ciemny turkusowy

12 
ciemny szary/czarny

11
neonowy żółty/czarny

SPODENKI MECZOWE GOALKOSZULKA BRAMKARSKA Z DŁUGIM RĘKAWEM

100 % poliester100 % poliester | smartbreathe® MESH 

05 
ciemny szary/czarny

09 
czarny
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06 
ciemny szary melanż/neonowy 

czerwony/czarny

15 
ciemny szary melanż/czarny

nadruk uhlsport

z przodu lamówka w 
kontrastującym kolorze

klasyczny materiał 
SMARTBREATHE

kontrastowe wstawki z siateczki 
po bokach dla maksymalnej 

oddychalności

elastyczne wstawki na 
rękawach

odblaskowe logo 
uhlsport na obu 
ramionach

odblaskowy napis 
uhlsport 

KOSZULKA BRAMKARSKA 
TOWER Z DŁUGIMI 

OCHRANIACZAMI ŁOKCI
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nowość

nowość

100 5612 

128–164

S–XXL

100 3342

116–164

S–XXL 59,00 PLN

55,00 PLN189,00 PLN

209,00 PLN

SPODENKI MECZOWE CENTER BASIC                                                              
BEZ WEWNĘTRZNEJ SIATECZKIKOSZULKA BRAMKARSKA Z DŁUGIM RĘKAWEM TOWER

100 % poliester100 % poliester | smartbreathe®

21
neonowy żółty/czarny

07
neonowy żółty/czarny

06
ciemny szary melanż/neonowy 

czerwony/czarny

15 
ciemny szary melanż/czarny

08
intensywny niebieski/neonowy żółty

08
niebieski/biały
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100 5528

128–164

S–XXL

100 5500

128–164/S

M–XXL

149,00 PLN

169,00 PLN

219,00 PLN

229,00 PLN

sznurek wewnątrz elastycznego 
ściągacza w pasie

wytrzymały główny materiał

01
czarny

wyhaftowany napis uhlsport 
na lewej nogawce

ergonomicznie 
dopasowane 

ochraniacze bioder

SPODENKI BRAMKARSKIE SIDESTEP

100 % poliester I interlock

SPODENKI BRAMKARSKIE - WARSTWA BAZOWA UHLSPORT

80 % poliester, 20 % spandeks

bardzo elastyczny i wygodny 
materiał główny

funkcjonalna warstwa bazowa

01
czarny

wkładki amortyzujące wykonane 
z nowej pianki PU o dobrych 

właściwościach amortyzujących i 
małej grubości materiału

nadruk logo uhlsport na lewej 
nogawce

elastyczny ściągacz w pasie
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nowość

100 5564 100 5625

128–164 128–164

S–XXL S–XXL

125,00 PLN 189,00 PLN

149,00 PLN 219,00 PLN

01 
czarny

01
czarny

elastyczny ściągacz w pasie ze 
sznurkiem

haft uhlsport na lewej 
nogawce

elastyczne ściągacze z tyłu nogi dla 
zapewnienie najlepszego dopasowania

ergonomicznie dopasowane 
ochraniacze kolan i bioder

wytrzymały główny
materiał

wytrzymały główny
materiał

w pasie elastyczny ściągacz 
ze sznurkiem

SPODENKI BRAMKARSKIE BASIC DŁUGIE SPODENKI BRAMKARSKIE ANATOMIC

100 % poliester I interlock 100 % poliester I interlock
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100 5617 100 5619 100 5618

116–164 116–164 116–164

S–XXXL S–XXXL S–XXXL

169,00 PLN 169,00 PLN 249,00 PLN

209,00 PLN 185,00 PLN 329,00 PLN

01
czarny

01
czarny

01
czarny

nadruk uhlsport na lewej 
nogawce

elastyczny ściągacz w 
pasie ze sznurkiem

spodnie bramkarskie z 
ochraniaczami

spodnie bramkarskie z 
ochraniaczami

ergonomiczne ochraniacze 
na biodra i kolana

ergonomiczne ochraniacze 
na biodra i kolana

przylegająca do ciała dolna część 
nogawek, ściągacz na łydkach

przylegająca do ciała dolna część 
nogawek, ściągacz na łydkach

duży nadruk uhlsport na lewej 
nogawce

duży nadruk uhlsport na lewej 
nogawce

logo uhlsport z tyłu
logo uhlsport  na lewej  

nogawce
logo uhlsport  na lewej  

nogawce

ergonomiczne ochraniacze 
bioder i kolan

SPODNIE BRAMKARSKIE STANDARD SPODNIE BRAMKARSKIE ESSENTIAL SPODNIE BRAMKARSKIE ANATOMIC KEVLAR

100 % poliester 100 % poliester 100 % poliester
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fluo

fluo

fluo

nowość

100 0009 01 1084 100 4267 100 0995

100 5053 100 1612

42 x 30 cm 49,00 PLN

79,00 PLN

99,00 PLN

99,00 PLN379,00 PLN/OPAK. 25 SZT./jeden rozmiar jeden rozmiar

42 x 30 cm

WOREK

100 % poliester

100 % poliester

100 % poliester | Fleece

01 
granatowy/neonowy czerwony

01
granatowy/neonowy czerwony

01 
szary

01 
czarny

jeden rozmiar

PIŁKA REFLEX 

- specjalna piłka treningowa dla bramkarza.
- służy do treningu refleksu oraz chwytu.
- wytrzymały materiał TPU.

02 
neonowy zielony/granatowy/biały

- lekki ręcznik z mikrofibry
- szybko wysycha, bardzo dobra absorpcja wody
- idealny do czyszczenia i wycierania rękawic bramkarskich

- woreczek zamykany sznurkiem.
- używany także jako czapka.
- wyszywane logo uhlsport.

BRELOCZEK NEXT LEVEL TORBA BRAMKARZA NEXT LEVEL RĘCZNICZEK
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100 0995 63

100 1612 63

100 3335 57

100 3342 51, 59

100 3695 47

100 4267 63

100 5053 63

100 5500 60

100 5528 60

100 5564 61

100 5612 59

100 5614 57

100 5616 55

100 5617 62

100 5618 62

100 5619 62

100 5623 51

100 5624 53

100 5625 61

100 5635 46

100 5636 45

100 5637 45

100 5638 47

100 5640 47

100 5642 45

100 5643 45

100 6966 49

100 6967 48

101 1064 40

101 1068 41

101 1070 32

101 1071 32

101 1072 33

101 1073 35

101 1076 28

101 1077 28

101 1084 18

101 1085 18

101 1086 19

101 1087 19

101 1088 40

101 1089 20

101 1090 20

101 1091 21

101 1092 34

100 1093 34

101 1094 35

101 1095 21

101 1096 22

101 1097 41

101 1098 22

101 1099 36

101 1103 23

101 1102 42

101 1104 36

101 1105 23

101 1106 37

101 1107 24

101 1109 29

101 1112 29

100 0009 01 1084       63

Z zastrzeżeniem dla modyfikacji technicznych, błędów w nadruku, 
błędów oraz zmian cenowych. Kolory druku mogę wydawać się 
inne niż w rzeczywistości. Wszystkie ceny są zalecanymi przez 
producenta. Wszelkie kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek 
części niniejszego katalogu jest dozwolone wyłącznie za zgodą firmy 
uhlsport GmbH.
uhlsport GmbH Styczeń 2019

Grafika w tym katalogu zostało uzyskana z następujących źródeł:

Pressefoto ULMER
dpa Picture Alliance GmbH
Jean-Michel Bancet/italpics
Tommy Holl
Žiga Zupan

WIĘCEJ PRODUKTÓW UHLSPORT MOŻESZ ZNALEŹĆ W KATALOGU 
DRUŻYNOWYM!

WYDAWCA:

uhlsport GmbH
Klingenbachstraße 3
72336 Balingen
Germany

Tel.: +49 (0) 7433 268-0
Fax: +49 (0) 7433 268-194
E-Mail: info@uhlsport.com

Odwiedź nas na :
 @polska.uhlsport
 @uhlsportpolska

Indeks
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