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JOOLA RHYZER PRO 系列的延� 

�凑的�橡胶�粒排列
 

中等孔径玫瑰蛋糕海棉
 更强旋�潜能，伴随着�定的弧�以及强悍的�力

 

Weiterführung der JOOLA RHYZER PRO-Linie
Breite Noppenhälse in kurzen Abständen angeordnet

Verwendung einer dynamischen, mittelporigen Schwammunterlage (rosa) mit 45° Härte
Extremes Spinpotential, bei mittlerer Flugkurve und maximaler Dynamik

Continuation of the JOOLA RHYZER PRO series
Wide pimples positioned close together

Featuring a dynamic, 45° hard, medium-pored sponge (rose)
Extreme spin potential, with a medium trajectory and maximum dynamics

Evolution de la gamme JOOLA RHYZER PRO
Picots larges avec un écartement réduit

Utilisation d'une mousse rose avec des pores moyennes et 45% de dureté
Potentiel de rotation extrême, trajectoire moyennement courbe et dynamique maximale

STRATEGY

OFF- - OFF ext.

PIMPLES

IN

SPEED

FAST/EXTREME

SPIN

EXTRA HIGH

HARDNESS

45°

Continuación de la serie JOOLA RHYZER PRO
Caucho liso cuyos picos internos son más anchos y están mas juntos 
Esponja (rosa) muy dinámica de porosidad media y de 45º de dureza

Goma dinámica,  trayectoria   media, transmite un potente y extremo efecto a la bola

40-035

128 kg

117 kg

EXTERNA
• Üvegszállal erősített poliészterből készült asztal
• Rendkívül sima, pórusmentes játékfelület
• Az időjárásnak teljes mértékben ellenálló kültéri asztal
• A masszív alváz tűzihorganyzott zártszelvényből készül
• egyszerű felépítésű lábszerkezet
• A könnyű összeszerelhetőség alkalmassá teszi szabadtéri hasz-

nálatra iskolákban, kempingekben
• bármilyen sík talajon felállítható
• Az en 14468-1 C szabványnak megfelel, szabadidősport  

(csúcsminőség)

kék 995,00 € 

EXTERNA GB
• Üvegszállal erősített poliészterből készült asztal
• A játékfelület rendkívül sima, pórusmentes. Az időjárásnak teljes 

mértékben – fagynak,
• hőségnek, hőmérséklet ingadozásnak – ellenálló
• A masszív alváz tűzihorganyzott zártszelvényből készül.
• egyszerű felépítés és összeszerelhetőség
• Az masszív kivitelezés alkalmassá teszi szabadtéri használatra 

iskolákban, kempingekben,
• köztereken is.
• Külön épített alapokat nem igényel, csak egyenes felszínt
• Az en 14468-1 d normának megfelel

A hálógarnitúra nem tartozéka az asztalnak

kék 795,00 €

EXTERNA / CITY NET
• externa/City asztalra szerelhető kültéri háló
• teljes fém kivitelezésű, időjárásálló
• A háló nagyon masszívan kapcsolódik az asztalhoz, nehéz levenni

 129,00 €

ROUND TABLE
• kerek hobbi asztal, családok számára  

szabadidős szórakozásra
• ideális egyéni és páros megmérettetésekre is
• mérete miatt kis helyen is elfér  

(átmérő: 137 cm, magasság:76 cm)
• pillanatok alatt felállítható és összecsukható
• tartalmazza a hálókat és a kiegészítő szetteket is
• méret: átmérő: 137 cm, magasság: 76 cm

kék 199,00 €

MINI
• Fun játékasztal
• Méretei: 90 x 45 cm, magassága 76 cm
• Tartozék hálógarnitúrával

kék, zöld 69,00 €

MIDSIZE
• Szabadidő asztal, közepes méretben
• Ideális szűkebb helyiségekben
• Átlagos asztalitenisz játékra is alkalmas
• Tartozék hálógarnitúrával
• Méretei: 168 x 84 cm, magassága 76 cm

kék, zöld 159,00 €

RHYZER PRO 45 
BORÍTÁS
Az új továbbfejlesztett változata 
a JOOLA Rhyzer szériának 45° 
rózsaszín szivaccsal.

MOVE
Modern stílusú trikó. Kényelmes sz-
abású és kiváló anyagú trikó, amely 
az optimális mozgásszabadságot 
lehetővé teszi.

ROSSI EMOTION PBO-c
Csúcsminőségű anyagok, bonyolult dizájn és 
egy teljesen új játékérzés jellemzi ezt az ütőfát, 
amelyben a PBO-c szálak és a Hinoki furnérok 
lettek beépítve.

WORLD CUP 25
25 mm-es lappal készült versenyasztal, 
amelyre egy új festési technológia jellemző 
az egységes labdapattanás elérése miatt.

SUPER ABS
Egyenletesen magas labdapattanás, 
stabil repülési tulajdonságok és tartós-
ság jellemzi ezt a labdát.





Borítások



ADVANCED RUBBER 
CONSTRUCTION CONCEPT

ARC

PÖRGETÉSI ÍVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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Rhyzer
43°/ 48°

Rhyzer Pro
45°/ 50°
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RHYZER SOROZATSTANDARD

A felső borítás kisebb rétegvastagsága miatt a RHYZER sorozat 
vastagabb szivacs alátétet tudott kapni. Ez a fejlett „geometrikus” 
koncepció a JOOLA RHYZER számára jelentős javulást eredményezett a 
dinamika terén.

vékonyabb felső rész

vékonyabb felső rész

PREMIUM-LINE
“keskeny szemcsék”, nagyobb “rések” a “szemcsék” között
rendkívül vékony, tapadós és feszes felső rész
“nagy porusú” (rózsaszín), 48/43° keménységű szivacs réteg
a Powermax típusnál vastagabb szivacs alátéttel

PRO-LINE
szélesebb “szemcsék”, “kisebb rések a szemcsék” között
rendkívül vékony, tapadós és feszes felső rész
közepes pórusú, rózsaszín, 50° keménységű szivacs réteg
a Powermax típusnál vastagabb szivacs alátéttel

  ADVANCED  RUBBER 
CONSTRUCTION CONCEPT
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CONTROL
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POWER SPONGE

Scs-Diagramm

pörgetés-kontroll- sebesség diagramm

ADVANCED RUBBER 
CONSTRUCTION CONCEPT

ARC Made in
Germany

Rhyzer 43
Rhyzer 48
Rhyzer Pro 45
Rhyzer Pro 50

PÖRGETÉSI ÍVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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POWER SPONGE STANDARD RUBBERS

Rózsaszín színű elasztikus szivacs, amelynek köszönhetően 
dinamikusabb lesz a borítás (jobban érvényesülő katapult hatás) 
főként a pörgetések esetében.
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RHYZER 43
A RHYZER 43, közepes keménységű, 43 fokos szivaccsal 
készült, amely kiválóan alkalmazható az asztalnál, vagy kö-
zepes távolságról kivitelezett pörgetésorientált játékstíluhoz. 
A jelentős sebesség ellenére jól kompenzálható a labdák üté-
si távolsága. A RHYZER 43 borítás a puha szivacs ellenére 
jó labdaérzékelést tesz lehetővé a magasabb ívű pörgetett 
labdák esetében is.

SPEED SPIN

EXTRA HIGHIN 43° FAST
EXTREME/

2.0/ max. +  49,90 €

RHYZER 48
A RHYZER 48, 48 fokos keménységű szivaccsal rendelke-
zik. Ha sebességről, katapult effektusról és pörgetésről be-
szélünk a legmagasabb színvonalat képviseli. Ez különösen 
kedvez azoknak a modern támadó játékosoknak, akik az 
asztalhoz közeli gyors pörgetésekkel akarják megzavarni 
ellenfeleiket. A RHYZER 43-hoz képest a pörgetés íve kissé 
laposabbb, mely extra pontosságot és tempót biztosít, a tá-
madó játék során.

SPEED SPIN

IN 48° EXTRA HIGHEXTREME

2.0/ max. + 49,90 €

ADVANCED RUBBER 
CONSTRUCTION CONCEPT

ARC Made in
Germany

ADVANCED RUBBER 
CONSTRUCTION CONCEPT

ARC Made in
Germany

Premium-Line
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RHYZER PRO 50
A JOOLA RHYZER sorozat továbbfejlesztett változata ide-
ális borítás azon játékosok számára, akik a közvetlen és di-
namikus játékérzést kedvelik. Ahogyan elődjének, úgy neki is 
nagyon vékony és rendkívül tapadós felső rétege van, amely 
óriási feszültség alatt áll.
Mindazonáltal a RHYZER PRO 50 „szemcsék geometriája” 
radikálisan különbözik elődjeitől. A szélesebb szemcsék ki-
sebb távolságra vannak egymástól elhelyezve. Ennek kö-
szönhetően a dinamikus, rózsaszínű, 50 fokos keménységű 
szivacsokkal és a közepes méretű pórusokkal a maximális 
pörgetést és sebességet lehet elérni. A technikailag maga-
san képzett játékosok kezében, a JOOLA RHYZER PRO 50 
beindítja a turbó fokozatot!

SPEED SPIN

IN 50° EXTRA HIGHEXTREME

2.0/ max. + 49,90 €

RHYZER PRO 45
Játékbarát, ahogy minden közepesen kemény borítástól 
várnánk, amelyhez egyedülálló dinamika kapcsolódik – így 
írhatnánk le leginkább a RHYZER PRO borításcsalád 45° 
szivacskeménységű változatát. A RHYZER PRO 45 szem-
cse geometriájára a szélesebb, de rövidebb szemcsék jel-
lemzők, amely megnövelt kontaktfelületet biztosít és amely 
a közepes pórusú rózsaszín szivaccsal együtt a kirobbanó 
sebességet teszi lehetővé. Azoknak a támadó felfogású 
játékosoknak, akik egyszerre egy jó érzékelésű közepesen 
puha borítást keresnek, amellyel jól lehet pörgetni a kiemel-
kedő gyorsaság mellett, azoknak a RHYZER PRO 45 minden 
igényt kielégítő lessz.

SPEED SPIN

EXTRA HIGHIN 45° FAST
EXTREME/

2.0/ max. + 49,90 €

ADVANCED RUBBER 
CONSTRUCTION CONCEPT

ARC Made in
Germany

ADVANCED RUBBER 
CONSTRUCTION CONCEPT

ARC Made in
Germany

Pro-Line



Series

RHYZM 375
RHYZM 425
RHYZM TECH
RHYZM-P
RHYZM
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RHYZM-P
RHYZM – 6 éve van a piacon, de már csaknem klasszikusnak 
számít! 
A RHYZM-P borítás már követi az új fejlesztéseket. Az eddigi 
fejlesztések és megújítások elsősorban a szivacs összetételé-
re koncentráltak, ám mostantól ez a figyelem átkerült a borítás 
felső részére. A megújított felső rész nem csak egyértelműen 
tapadósabb, amellyel könnyebben kivitelezhetőek a pörgeté-
sek, hanem jobban kontrollálható és tartósabb is lett. Ideálisan 
használható az új műanyag labdákhoz.

SPEED SPIN

EXTRA HIGHIN 45° FAST
EXTREME/

2.0/ max. 49,90 €

RHYZM-TECH
A JOOLA RHYZM-TECH borítással új fejezet íródik a kedvelt 
RHYZM borítás széria sikertörténetében. A szivacs megvál-
toztatásával - amellyel egyértelműen nagyobb szemcseössze-
tételűvé vált – egy egyedülálló katapult efektust fejlesztettek 
ki. A JOOLA RHYZM-TECH egy olyan borítás, amely kitűnő 
lehetőséget biztosít a pörgetések számára és amely plusz se-
gítséget adhat az aktív pörgető játékosok számára. A JOOLA 
RHYZM-TECH segítségével könnyebben legyűrhetők a játék 
közbeni kihívások, amely segítségével az ember egyértelműen 
magasabb színvonalon képes játszani.

SPEED SPIN

EXTRA HIGHIN 42,5° FAST

1.8/ 2.0/ max. 51,90 €

PÖRGETÉSI ÍVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Made in
Germany
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RHYZM
A RHYZM A JOOLA legújabb csúcsborítása A JOOLA RHY-
ZM-t elsősorban a pörgetős játékosok igényeire koncentrálva 
fejlesztették ki, amelyhez megfelelő erőt, gyorsaságot és tapa-
dást biztosít az ütőborítás. A tapadós és pörgetésre érzékeny 
felsőgumihoz, egy 48 fok keménységű szivacsot társítottak, 
amelynek köszönhetően rendkívüli tapadósság és átütőerő 
jellemzi a borítást. Egyedülálló tulajdonsága, hogy a nagy se-
besség ellenére a passzív játékelemek is kontrolálhatóak ma-
radnak, mint például az asztal feletti rövd-rövid játék, vagy a 
droppolás. A RHYZM ritmust hoz a játékba!

SPEED SPIN

HIGHIN 48°

2.0/ max. 44,90 €

RHYZM 425
JOOLA RHYZM 425-ös verzió ideális kompromisszuma a jó 
labdaérzékelésnek és az extrém kemény szivacsoktól megszo-
kott tempónak, amely minden éljátékos számára kitűnő válasz-
tás lehet. A felső gumi garantálja az ambiciózus támadó játék-
hoz szükséges extrém dinamikát, kiváló tapadást és pörgetési 
potenciált. Különösen a pörgetések kivitelezését teszi biztonsá-
gossá és eredményessé. Válassza a RHYZM 425 –t és élje át 
pörgetésre alapozott játék élményét.

SPEED SPIN

HIGHIN 42,5° FAST

2.0/ max. 44,90 €

RHYZM 375
A jól tapadó felső rész és a puha nagyszemcsés szivacs, külö-
nösen jó érzékelést tesz lehetővé az asztal melletti játékhoz. A 
puha szivacs miatt megnövekedett labdaelpattanási idő miatt 
sokkal könnyebben lehet a labdákat precízen és biztonságosan 
visszajuttatni. Különösen igaz ez a pörgetések droppolással 
történő kezelésére, a kontra labdákra és az adogatások fogadá-
sára.

SPEED SPIN

HIGHIN 37,5° MEDIUM
FAST/

2.0/ max. 44,90 €

Scs-Diagram
pörgetés-kontroll- sebesség diagramm

EXTREME

Made in
Germany
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GOLDEN TANGO PS

GOLDEN TANGO

STICKY RUBBER
TECHNOLOGY
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GOLDEN TANGO
A németországban gyártott új JOOLA GOLDEN TANGO borításnál, megta-
lálható a kínai borításoktól elvárt tapadós felső rész, amelyhez egy - a be-
épített tensor technológiának köszönhetően – rugalmas és gyors szivacs 
kapcsolódik.
Ez a kettősség egy teljesen új érzést generál. A felület maximális tapadást 
tesz lehetővé, ezáltal a legkülönfé-lébb szögekből indított ütések is sikeresen
kivitelezhetőek, így a pörgetéseknél és a nyeséseknél is. A JOOLA GOLDEN 
TANGO extrém falsokra és a szokásosnál ívesebb röppályára képes. A szi-
vacs speciális molekuláris szerkezete teszi lehetővé a kiemelt rugalmas-
ságot, amely lehetőséget biztosít a különböző tempójú, meglepetésszerű 
támadójátékra. A borítás mind ezek mellett nagyon alkalmas védőjátékra is, 
ahol a védekező ütések maximális kontroll mellett kivitelezhetők az asztal-
hoz közelebb vagy távolabb is akár.

SPEED SPIN

IN 54° EXTRA HIGHFAST

1.8/ 2.0/ max. 44,90 €

Golden Tango - 
ERŐSEBB PÖRGETÉS A STICKY  
RUBBER TECHNOLÓGIA MIATT

A GOLDEN TANGO borítás felso ré-
szének függolegesen elrendezett 
polymerkötegeinek köszönhetoen 
a labda találatánál a kötegek együtt 
mozognak a pörgetés irányával se-
gítve ezzel a borítás felso részének 
pörgetési képességét.

A labda és a borítás felso részének kapcsolata 
kiemelten fontos szegmensé vált a modern 
asztaliteniszben. A JOOLA GOLDEN TANGO a 
Sticky Rubber technologiának köszönhetoen 
egy nagyon tapadós felso résszel készült.

A keményebben pörgetett ütéseknél sem 
csúszik meg a labda a megbízhatóan tapadó 
borításon, amely következtében erosebben 
pörgetett labdák jönnek minden ütés típus 
esetében.

tapadós felső gumi (Sticky Rubber technológia) 
a maximális pörgésért 

energikus finom pórusú „tensor“ szivacs 

alacsony és közvetlen repülési ív



Scs-Diagram
Spin-Control-Speed Diagram

CONTROL

SP
IN

SPEED

Golden Tango PS
Golden Tango 

STICKY RUBBER
TECHNOLOGY
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GOLDEN TANGO PS
Kiindulásként egy olyan tapadós felületű, tenzoros szivacs-csal kombinált 
borítás fejlesztését képzelték el, amely németországból származik. A kitű-
zött cél elérése érdekében fejlesztették ki a JOOLA GOLDEN TANGO PS 
borítást.”
A GOLDEN TANGO esetében sikeresen alkalmazott sticky Rubber techno-
lógia (SRT) növeli a pörgetés minőségét minden típusú ütés során, köszön-
hetően a kiváló borítás felületnek. Annak érdekében, hogy minél kiválóbb 
katapult effektust érjünk el, a GOLDEN TANGO PS egy dinamikus, közepes 
porusú, 50 fokos keménységű sziva-csot kapott. Mindezek ellenére a labdák 
relatív magasan katapultálnak a borításról amely különösen a pörgetésre 
orientálódott játék esetében hangsúlyos. A rózsaszínű szivacs kitűnő lab-
daérzékelést biztosít, amely lehetővé teszi a legnehezebb játék szituációk 
megoldását is.

SPEED SPIN

IN 50° EXTRA HIGHFAST

2.0/ max. 44,90 €

tapadós felső gumi (Sticky Rubber technológia) 
a maximális pörgésért 

elasztikus, közepes pórusú szivacs a 
kiemelkedő gyorsaságért 

magas ívű labda repülési pálya

PÖRGETÉSI ÍVÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
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MAXXX 500
A MAXXX széria leggyorsabb és legdinamikusabb borítása. A világon 
először bevezetett 50 fokos szivacs kemény, de az új dinamikus és 
durvaszemcsés szerkezetű szivacsösszetételnek (Geo szivacs tech-
nológia) és az új szemcseelrendezésnek köszönhetően (Geo-Force 
technológia) extrém jól lehet kontrolálni és rendkívüli módon lehet pör-
getésekre használni a borítást. Optimális választás sokat edző játé-
kosoknak, akik olyan kemény borítást keresnek amelyik kimagaslóan 
biztosítja a 3 X tulajdonságot.

SPEED SPIN

IN 50° HIGHEXTREME

2.0/max. 45,90 €

MADE IN
GERMANY

MAXXX 400
A MAXXX széria legpuhább változata 40 fokos szivaccsal. A MaXXX® 
400 borítással kiválóan lehet a passzív játékelemeket kivitelezni és 
a játékot kontrollálni. A Geo-Force technológia ennél a borításnál is 
gondoskodik a szükséges agresszivitásról a támadó labdáknál. A MA-
XXX® 400 azoknak a kezdeményező allround játékosoknak ajánlott, 
akik elsősorban a biztonságra törekednek, úgy hogy eközben nem 
mondanak le a gyorsaságról.

SPEED SPIN

HIGHIN 40° FAST

2.0/max. 45,90 €

MADE IN
GERMANY

MAXXX-P
A JOOLA-MAXXX borítás tripla X faktorral!
MaXXXimum erő, MaXXXimum kontroll és MaXXXimum pörgetés lett 
egy új változattal bővítve, amelytől még veszélyesebb lett a borítás. 
Az új GeoGrip-erő-technológia a kiválóan tapadó felsőrésszel, a durva 
nagyszemű, sajátos struktúrájú szivacsréteggel és a speciális szem-
cseösszetételű felsőgumival egy olyan boríást eredményeznek, amely 
optimális a pörgetések kivitelezésére a legyorsabb tempó mellett is. 
Ezek a tulajdonságok jól megfelelnek az új, műanyag labdák által tá-
masztott igényeknek is.
Egy puhább, 42,5° -os szivacskeménység teszi alkalmassá a MA-
XXX-P-t ambíciózus támadó játékosoknak, akik különös fi gyelmet 
fordítanak a borítás jó kontrolljára és érzésére.

SPEED SPIN

IN 42,5° EXTRA HIGHFAST

2.0/max. 49,90 €

MADE IN
GERMANY

MAXXX 450
A dinamikus közepes keménységű 45 fokos Geo-szivacs az új felső-
gumival kombinálva megtestesíti az ideális MiXXX-ét az erőnek, pör-
getésnek és a labdakezelésnek. A MaXXX® 450 a Geo-Force techno-
lógiának köszönhetően gyors, de már alkalmas a kombinatívabb játék 
kivitelezésére is. Ideális választás a pörgetésorientált támadó játéko-
sok számára, akik nagy hangsúlyt fektetnek a labdaérzékelésre.

SPEED SPIN

HIGHIN 45° FAST
EXTREME/

2.0/max. 45,90 €

MADE IN
GERMANY



15

X-PLODE
Az X-ploddal a JOOLA az express széria egy olyan modelljét dobta pi-
acra, amely kimondottan a pörgetésekre lett kifejlesztve, az express 
gyorsaság megtartása mellett. Erről a nagyon tapadós felső gumiés a 
közepesen kemény, szemcsés szivacs gondoskodik a JOOLA x-plod-
nál.

SPEED SPIN

HIGHIN 47,5° EXTREME

2.0/max. 43,90 €

MADE IN
GERMANY X-PLODE SENSITIVE

A JOOLA x-plode új puha változata!
A sensitive-touch-Effektnek köszönhetően kiemelkedően jó labdaér-
zékelés jellemzi a borítást. A labda kiválóan kontrollálható és extrém 
módon érezhető minden labdaérintés esetében, amelyhez még hoz-
zátartozik, hogy a borításból a labda nagy sebességgel „x-plod félén” 
katapultál. A X-PLODE SENSITIVE borításban, a JOOLA legújabb Gre-
en Power-Technológiája biztosítja a gyorsragasztás esetében meg-
szokott érzést!

SPEED SPIN

HIGHIN 40° MEDIUM
FAST/

2.0/max. 42,90 €

MADE IN
GERMANY

ENERGY X-TRA
A JOOLA ENERGY X-TRA a JOOLA ENERGY tudatos továbbfejlesz-
tése volt, a gyorsragasztás alternatíváját nyújtó borítások között. A 
puha (37,5°) szivacsalátét a gyorsragasztás új dimenzióját valósítja 
meg. Olyan játékosoknak ajánlott, akik az érzékelést értékelik anélkül, 
hogy lemondanának a gyorsragasztás előnyeiről.
GREEN POWER – a beépített gyorsragasztás!

SPEED SPIN

HIGHIN 37,5° MEDIUM

1.8/2.0/max. 39,90 €

MADE IN
GERMANYENERGY

Az oldószeres ragasztókra vonatkozó tilalom életbelépése előtt a 
JOOLA máris alternatívát kínált. A gyorsragasztásból adódó gyorsa-
sági és pörgetési teljesít-ménynövekedés az ENERGY Green Power-be 
a gyártás folyamán beépítésre került. Különösen olyan játékosoknak 
ajánlott, akik a pörgetésre alapozott támadó játékban nem akarnak 
lemondani a precizitásról és a jó kontroll érzéséről.
A JOOLA ENERGY Green Power-rel új korszak vette kezdetét.

SPEED SPIN

HIGHIN 42,5° MEDIUM

2.0/max. 39,90 €

MADE IN
GERMANY
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SAMBA TECH
Az új SAMBA TECH elődjéhez, a SAMBA Plus-hoz hasonlóan egy úgynevezett német “csúcsfejlesztésnek” 
számít. 
A SAMBA TECH nagyon nagy pórusú, 42° puhaságú szivacsa lényegesen különbözik elődjétől. Alapvetően 
javult továbbá a felső gumi geometriája is. A felső rész szemcséi szélesebbek, a köztük lévő hézagok kisebbek 
lettek. Ezáltal kiválóan megvalósul a közvetlen labdavisszajelzés, amellett, hogy gyorsabban lövi ki a labdákat, 
különösen a támadó ütéseknél. A tradicionálisan összetéveszthetetlen SAMBA hangot a SAMBA TECH-be is 
beleépítették, sőt, meg is erősítették.
Az új JOOLA SAMBA felső gumija a jelenlegi technikai lehetőségek legmagasabb szintjén mozog. Az átdolgo-
zott, mikrofi nomságú felsőrész-struktúra azt eredményezi, hogy a labda az extrém ütésszögek és játékszituá-
cióknál erősebb kontaktusba kerüljön a borítással, és ezáltal megakadályozza, hogy a labda lessen. A repülési 
ívet továbbra is agresszív, a játék nyújtotta élvezet pedig határtalan marad.

SPEED SPIN

EXTRA HIGHIN 37,5° MEDIUM
FAST/

1.8/2.0/max. 52,90 €

MADE IN
GERMANY

SAMBA 27
A JOOLA SAMBA 27 esetében, a piros színű szivacsról egyszerűe felismerhető lesz, hogy a SAMBA egy olyan 
a változata érkezett a piacra, amelyet a kemény szivacsú borítást kedvelő játékosok számára fejlesztettek ki. 
A tesztek alapján a 48 fokos keménységű változat elsősorban olyan atlétikus és pörgetős játékosoknak ajánl-
ható, akik közvetlen és pontos visszajelzést várnak a borítástól. Összességében elmondható, hogy egy gyors 
és kitűnően tapadó borításról van szó, amely fő erőssége a kiváló irányíthatóság és pontosság.

SPEED SPIN

EXTRA HIGHIN 48° FAST
EXTREME/

1.8/2.0/max. 42,90 €

MADE IN
JAPAN

SAMBA
A JOOLA legkelendőbb borításának nem csak a gyorsragasztásra jellemző hangeffektusa meggyőző, hanem 
a kiemelkedő pörgetéskészség és labdaérzékelés is. 
A játékosok világszerte becsülik a SAMBA-ban fellelhető egyedi kombinációt, egy tapadós felsőgumit és egy 
puha de rendkívül rugalmas, kaucsuk szivacsalátétet. A JOOLA legkelendőbb borításának nem csak a gyors-
ragasztásra jellemző hangeffektusa meggyőző, hanem a kiemelkedő pörgetéskészség és labdaérzékelés is. 
A játékosok világszerte becsülik a SAMBA-ban fellelhető egyedi kombinációt, egy tapadós felsőgumit és egy 
puha de rendkívül rugalmas, kaucsuk szivacsalátétet.

SPEED SPIN

HIGHIN 38° MEDIUM
FAST/

1.8/2.0/max. 32,90 €

MADE IN
JAPAN

SAMBA 19
A 41 fokos keménységű új SAMBA fejlesztés a puhább szivacsnak köszönhetően, nagyon jó kontrol lehetősé-
get biztosít a gyorsabb játékot kedvelő támadó játékosok számára. A kiválóan kontrollálható katapult efektus 
teszi a JOOLA SAMBA 19 változatot olyan borítássá, amely jelentősen képes korrigálni az ütések kivitelezé-
sekor gyakran előforduló pontatlanságot. A kék színű szivacs, a legmodernebb japán borítás-technológia, a 
speciális gyári tuning és a kitűnő ár-érték arány lesznek a legfontosabb jellemzői az új SAMBA változatnak.

SPEED SPIN

EXTRA HIGHIN 41° FAST

1.8/2.0/max. 42,90 €

MADE IN
JAPAN

SAMBA PLUS
Végre eljött az idő, megjelent az elmúlt évtized legkedveltebb JOOLA borításának új változata. A JOOLA klasz-
szikus a beépített ragasztás effektussal, visszahozza a legendás SAMBA hangzást az asztalitenisz termek-
be. Hosszú ideig tartó kísérletezés, fejlesztés és optimalizálás után, - az asztalitenisz legenda Jörg Rosskopf 
irányításával dolgozó csapatnak köszönhetően - került piacra az új SAMBA. Ennek eredményeként a borítás 
optimálisan egyesíti a sebességet, tapadást és a labdaérzékelést a fenomenális hangzással. Ezzel a SAMBA 
PLUS új irányt mutat a beépített ragasztási effektussal készülő borítások jövőbeni fejlesztésében.

SPEED SPIN

HIGHIN 35° MEDIUM
FAST/

1.8/2.0/max. 44,90 €

MADE IN
GERMANY
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MAMBO
A JOOLA MAMBO egy Japánból jövő, forradalmian új technikai megoldás eredménye, melynek lényege, hogy 
szivacsban és a felsőgumiban megemelték a kémiai töltőanyagok részarányát. Ez az eljárás pozitívan hat a 
labdaérzékelésre és a hangeffektusra is, anélkül, hogy a borítás gyorsasága és rugalmassága ennek kárát látná.
Az eredmény egy elasztikus, jól használható borítás.

SPEED SPIN

HIGHIN 40° MEDIUM

1.8/2.0/max. 32,90 €

MADE IN
JAPAN

MAMBO H
Az utóbbi idők leginnovatívabb borításfejlesztése a JOOLA MAMBO H. A szivacs valamivel keményebb a sima 
Mamboénál. Ezzel a szivaccsal, különleges eljárás alkalmazásával, egy nagymértékben megnyújtott felsőgu-
mit ragasztanak össze. Az eljárás eredményeként a borításban a feszültség belső energiaként tárolódik, mely 
a felsőgumi magas tapadó készségével párosulva egy pörgetésre nagyon alkalmas borítást eredményez.

SPEED SPIN

HIGHIN 42,5° FAST

1.8/2.0/max. 32,90 €

MADE IN
JAPAN

TOPSPIN C
A JOOLA TOPSPIN C felsőgumija megegyezik a Topspin borításéval. A borítás egyediségének titka a sziva-
csalátét anyagösszetételében rejlik. A „fogós” felsőgumi és a különleges szivacs-alátét olyan védőborítást 
eredményez, amellyel tökéletesen biztonságos védőjátékot, hatalmas nyeséseket és pontot hozó pörgetése-
ket lehet kivitelezni.

SPEED SPIN

EXTRA HIGHIN 38° MEDIUM

1.2/1.5/1.8/2.0 34,90 €

MADE IN
JAPAN

ZACK
A ZACK borítással a JOOLA egy olyan klaszikus borítást hoz a piacra, amit a német gyártó tudaosan olyan 
játékosok számára állított elő, akik nem akarnak lemondani az extrém sebességről és az extrém katapult efek-
tusról. Ez egy olyan csúcsminőségű Allround borítás, amelyet a jó kontroll, a kiváló ütéspontosság és pörgeté-
si tulajdonságok jellemeznek. A legmodernebb német technológiával előállított JOOLA ZACK borítást a hosz-
szú élettartam és a nagyon kiemelkedő ár/érték arány teszi, a klasszikus borításokért rajongók kedvencévé.

SPEED SPIN

HIGHIN 42,5° MEDIUM
FAST/

1.9/max. 29,90 €

MADE IN
GERMANY
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UPP
A JOOLA új, kedvező árú borítása a magasabb elvárásoknak is meg-
felel. A közepesen kemény, zöld szivacs és a rendkívül tapadós felső 
réteg olyan borítást eredményez, amely a pörgetések kivitelezésére ki-
válóan alkalmas, amellyel nem jelent gondot és megerőltetést az asz-
taltól távoli pörgetések sikeres végrehajtása sem. A JOOLA UPP nem 
egy kezdőknek szóló borítás, hanem egy jó alternatíva mindenkinek, 
aki egy kiváló versenyborítást szeretne alacsonyabb áron.

SPEED SPIN

HIGHIN 35-37° MEDIUM

1.6/1.9/max. 19,90 €

MADE IN
CHINA

4 YOU
Jutányos árú borítást kínálni a szerényebb költségvetéssel rendelkező 
játékosoknak! Ezen elképzelés megvalósításaként jött létre a 4 YOU.
Ez a borítás nem kezdőknek ajánlott, még akkor sem, ha az árából 
erre lehetne következtetni. Támadó„mindenes” ő, kiváló Japán minő-
ségben. Azon támadó játékosoknak ajánlott, akik az érzéke-lésre is 
jelentős hangsúlyt fektetnek. Egyedülálló ár/érték arány jellemzi!

SPEED SPIN

MEDIUMIN 40° MEDIUM

1.5/1.8/2.0 14,90 €

MADE IN
ESTONIA 4 ALL

Egy klasszikus „mindenes” borítás, nem csak kezdőknek, hanem az 
óvatos meggondolt támadóknak is egyértelműen megfelel. A borítás 
kiváló érzékeléssel rendelkezik, de ennek ellenére elég gyors és dina-
mikus ahhoz, hogy az alapütések bármelyikét elegendő energiával 
lehessen kivitelezni. A JOOLA 4 ALL a legjobb Japán gyártóműhely 
terméke!

SPEED SPIN

LOWIN 43° LOW

1.5/1.8 12,90 €

MADE IN
ESTONIA

AXXESS
A JOOLA AXXESS tökéletes alternatíva a lelkes kezdő játékosok szá-
mára. A borítás egy puha, (37.5°) kis porózusú szivacs és egy sűrű, de 
vékony szemcsékkel kapcsolódó felső rész kombinációja, melyet ma-
gas szintű kontroll érzet és rugalmasság jellemez. A JOOLA AXXESS 
magas szintű támogatást nyújt, a különböző ütéstechnikák elsajátítá-
sánál, és a labda irányításánál is.
A rendkívül jól tapadó és rugalmas felső rész lehetővé teszi olyan pör-
getések kivitelezését is, melyek megizzaszthatják az ellenfeleket.

SPEED SPIN

HIGHIN 37,5° MEDIUM

1.6-1.8/1.9-2.1 24,90 €

MADE IN
GERMANY
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CWX
Ahhoz, hogy valaki napjainkban sikeres védekező játékos lehessen, rendkívül 
fontos, hogy folyamatosan fejlesszen a játék több elemében is egyszerre. Ma 
már nem csak az asztaltól távoli nyesésekben kell jónak lenni, hanem az asztal 
felett és az asztaltól kis távolságra is sikeresnek kell lennie. Ezt az agilitást teszi 
lehetővé ez a hosszú szemcsés borítás.
Chen Weixing közreműködésével kifejlesztett JOOLA CWX, egy olyan hosszú 
szemcsés borítás, amellyel a sokoldalú védő játék elemei hatékonyan kivite-
lezhetők.
A rózsaszín színű (50°) szivacs, a beépített tensor technológiával megfelelő 
dinamikát biztosít az asztaltól távoli nyesésekhez, a szivacs keménysége pedig 
lehetővé teszi az asztalhoz közeli rövid mozdulattal kivitelezett zavaró nyesé-
seket is.
A hosszú szemcsék fejének mikro barázdáltsága, a szemcsék rugalmassága 
és szoros egymás melletti elhelyezkedése teszilehetővé az extrém nyesések 
sikeres kivitelezését kiemelkedő kontroll mellett.

SPEED SPIN

EXTRA HIGHLONG 50° LOW
MEDIUM/

0X/0.5/0.9 42,90 €

MADE IN
GERMANY

Szemcsék távolsága
a maximálisan nagy távolság a szemcsék között egy puha 

labdatalálati érzést nyújt az ütések kivitelezésénél.

A szemcse feje
sajátos mikrostruktúrával a jobb 

labdapattanás miatt

A szemcse teste
a rugalmas és hosszú testű szemcse, egy kontrollálható és 

sok variálási lehetőséget nyújtó borítást eredményez.

CWX SZEMCSE NAGYÍTÓ ALATT

BADMAN RELOADED
Sok játékos számára a BADMAN a legjobb és legveszélyesebb ke-
zeletlen hosszúszemcse volt a piacon. Az új BADMAN RELOADED 
szemcsével extrémebb nyesést és veszélyesebben lebegő labdákat 
lehet adni, úgy, mint a kezelt szemcsék idejében volt.

SPEED SPIN

MEDIUMLONG 45° LOW
MEDIUM/

0X/1.3 42,90 €

MADE IN
GERMANY OCTOPUS

Két világhírű védőjátékos, Chen Weixing és dél-Amerika bajnoka Liu 
song esküsznek az OCTOPUSra. Kifejlesztésében e két világklasszis 
tapasztalata volt irányadó. A hosszú szemcsés OCTOPUSszal extrém 
nyesések valósíthatók meg, de az asztal fölötti nyesések különböző 
vállfajai is könnyedén kivitelezhetők. A különösen kemény szivacsalá-
tét a labdának extra kellemetlen röppályát ad.

SPEED SPIN

MEDIUMLONG 50° LOW

0X/0.5/1.1-1.2 42,90 €

MADE IN
JAPAN

Szivacs
a fi nompórusú, rózsaszínű 50° tensoros szivacs 

biztosítja a szükséges tempót és dinamikát.

1,5 mm 1,5 mm

1,6 mm

1,9 mm
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TONI HOLD
A JOOLA TONI HOLD testesíti meg a klasszikus Anti-borítást, utolérhe-
tetlen az érzékelés terén. A legjobb fegyver az erős „falsok” és pörgeté-
sek ellen.

SPEED SPIN

LOWANTI-SPIN 40° LOW

1.5/2.5 59,90 €

MADE IN
AUSTRIA

EXPRESS ULTRA
A támadó szemcsével játszók is már hosszú ideje használják a gyors-
ragasztás előnyeit. A ragasztási tilalom bevezetésével jött el a JOOLA 
EXPRESS ULTRA ideje, mivel ezzel a termékkel olyan támadó szemcsét 
kínálunk, amelybe be lett építve a ragasztási effektus. Ez a borítás külö-
nösen ajánlott profi knak és ambiciózus támadó játékosoknak egyaránt.

SPEED SPIN

MEDIUMSHORT 35-37° FAST

2.0/max. 44,90 €

MADE IN
GERMANY

TANGO ULTRA
A tensorra jellemző játéktulajdonságok, mint a nagyobb puhaság, ked-
vezőbb kontrollálhatóság és erőssebb pörgetések a JOOLA TANGO 
ULTRA szemcsére is jellemzőek. A passzív droppnál a tensor elnyeli az 
energiát, így a labda lassabbá és irányíthatóbbá válik. Az aktív droppnál 
és ütéseknél, a borítás robbanásszerűen kilövi a labdát.

SPEED SPIN

MEDIUMSHORT 35° FAST

2.0/max. 42,90 €

MADE IN
GERMANY
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SZIVACS/SPONGE
A borítások különböző szivacsvastagsággal 
elérhetők az OX-től a 2,2 mm-ig.
Minél vastagabb a szivacsréteg annál gyor-
sabb a borítás

A JÁTÉKTULAJDONSÁGOK ALAPJÁN A
KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKAT HASZNÁLJUK
A JOOLA általában 4 kategóriában foglalja össze a borítások különböző 
játéktulajdonságait.

SEBESSÉG/SPEED
(LOW, MEDIUM, FAST, EXTREME)

Ez az érték azt mutatja, hogy a labda melyen 
sebességgel katapultálódik el az ütőről. Minnél 
gyorsabb egy ütő, annál gyorsabban pattan el 
a labda az ütő felületéről. A kezdők számára 
elsősorban a lassabb tempójú ütők ajánlottak.

TAPADÁS/SPIN
(LOW, MEDIUM, HIGH, EXTRA HIGH)

Defines rotation produces by hitting the ball. 
The higher the grip of a rubber the more 
rotation can be given to the ball by touching.

KEMÉNYSÉG/HARD-
NESS

A borítások fontos jellemzője még a szivacs 
keménysége (foka). Minél keményebb egy 
borítás, annál nagyobb sebességet lehet 
vele elérni, minnél puhább, annál könnyebb 
kontrollálni és „érezni“ a játékot.

A BORÍTÁSOKAT MEGKÜLÖNBÖZTETJÜK
AZ ALÁBBIAK SZERINT
A JOOLA tudatosan kerülte és kerüli a borítások és ütőfák esetében már év-
tizedek óta általános használatban lévő kategória rendszert, amely a 0 – 100 
közötti intervallumban értékeli a tulajdonságokat. 
Mi úgy hisszük, hogy a besorolás ilyen kis kategóriák és nüanszok segítségé-
vel túl szubjektív és nem igazán lehetséges, szemben az általunk használt jól 
követhető besorolási rendszerrel. 

A saját borításainkat a következőképp tagoltuk: tükörszoft, rövid szemcse, anti 
spin és hosszú szemcse.

TÜKÖRSZOFT
(PIMPLES IN)
A „standard“ ütőborítás megnevezése. Egy 
felsőgumi és egy szivacsréteg kombinációja, 
amelynek a vastagsága általában 1,0 – 2,3 
mm között található.

RÖVID SZEMCSE
(PIMPLES SHORT)
Borítás amelynél a felsőgumi szemcsés 
felületű (aszemcsék kifelé állnak). Különösen 
a droppoló és a kontra játékot kedvelő játéko-
soknak ajánlott ez a borítás.

HOSSZÚ SZEMCSE
(PIMPLES LONG)
Ez a szemcsés borítás elérhető szivacs 
nélküli (ox) változatban, valamint külön-
böző vastagságú szivaccsal is. A hosszú 
szemcsével jól lehet az asztalnál droppoló és 
zavaró játékot, az asztaltól távolról pedig védő 
játékot alkalmazni. Kiválóan lehet vele variálni 
a nyeséseket és visszafordítani a különböző 
pörgéseket.

ANTI-SPIN
(ANTI-SPIN)
Egy sima, csúszós felsőgumi és egy sziva-
csréteg kombinációja. A sima felsőgumi 
megkönnyíti a pörgetett labdák (pl. szervák-
nál, pörgetéseknél) kezelését.

TECHNOLÓGIÁK A BORÍTÁSOKNÁL

SRT (STICKY RUBBER TECHNOLOGY)
Olyan innovatív technológia, amely fokozottabb ta-
padást biztosít a borítás felso részének. A feljavított 
tapadás a labdatalálat alkalmával, lehetové teszi 
a borítás kiváló pörgetési képességét. A lecsúszó 
labda elképzelhetetlen ennél a felso résznél.

STICKY RUBBER
TECHNOLOGY

GEO-SPONGE POWER
Az új durvaszemcsés szerkezetu szivacsfejlesz-
téssnek köszönhetoen, katapultefekt és maga-
sabb labdaívek jellemzik a borítást.

GEO-FORCE POWER
Az újratervezett szemcsesorrenddel és a szemcsék 
közötti nagyobb hézagokkal a borítás gondoskodik 
a maximális húzásról a pörgetésnél és a kiváló 
kontrol érzetrol.

GEO-GRIP POWER 
A GeoGrip-ero-technológia áll a három „P“ hátteré-
ben – ezt a rendkívül jól tapadó újonnan fejlesztett 
felso rész okozza, amelyet a pörgetéseknél reme-
kül lehet hasznánli.

GREEN POWER
A gyorsragasztásból eredo teljesítményjavulás 
szilárdan és hosszantartóan beépül a borításba.

TENSOR
Beépített feszültség a szivacs és a gumi közé. A 
borítás gyorsabb, elasztikusabb, pörgetésre alkal-
masabb és mindemellett érzékkel telt lesz.

ARC (ADVANCED RUBBER 
CONSTRUCTION CONCEPT)
Több dinamika a vékonyabb felso gumiréteg és a vasta-
gabb szivacsréteghasználatának köszönhetoen.

ADVANCED RUBBER 
CONSTRUCTION CONCEPT

ARC

POWER SPONGE
Rózsaszín színű elasztikus szivacs, amelynek kö-
szönhetően  dinamikusabb lesz a borítás (jobban 
érvényesülő katapult hatás) főként a pörgetések 
esetében.



LABDÁK
46–49

CIPŐK
78–82

ÜTŐFÁK
22–45

SPORTRUHÁZAT
50–77

TISZTÍTÓK & RAGASZTÓK
88-89

ASZTALOK
90–95

SZABADIDŐ
100–101

KIEGÉSZÍTŐK
96–99

BORÍTÁSOK
4–21

TÁSKÁK & ÜTŐTOKOK
83–87



outer veneer
synthetic fiber

core veneer

INNER LAYER (IL):
A műanyag szálak nem a külső furnér alá vannak integrálva, ha-
nem a belső furnér köré. Ez a megoldás megnövelt kontrollérze-
tet nyújt az ütőfa meglévő merevsége ellenére is.

OUTER LAYER (OL):
A műanyag szálak lözvetlenül a külső furnér alá 
vannak integrálva, amely segíti a játékérzékelést a 
laposabb, gyors labdák esetében.



Ütofák



ROSSI EMOTION PBO-c
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SUPER PBO-c szál
részletes áttekintése

ROSSI EMOTION PBO-c
A széles körben kedvelt és mára már klasszikusnak számító JOOLA ROSSKOPF EMO-
TION ütőfa szolgáltatta az alapot a Rosskopf Emotion PBO-c ütőfa fejlesztéséhez. A 
JOOLA legenda és felnőtt német válogatott szakvezető Jörg Roßkopf is részt vett az új 
ütőfa kifejlesztésének munálataiban. Az ő óriási tapasztalata (amely a legapróbb részle-
tekre is kiterjed) az ütőfák, a borítások és az asztalitenisz területén döntő faktor volt az 
új termék kifejlesztésekor.
A hétrétegű ROSSKOPF EMOTION PBO-c ütőfa esetében a JOOLA fáknál már kedvelt 
„PBO-c“ műanyagszövetet alkalmazták, amelyet a belső furnérokba integráltak. Első alka-
lommal történt meg, hogy a „PBO-c“ réteget ilyen fáknál felhasználták, amelynek köszön-
hetően egyértelműen nagyobb tempót és precizitást lehet elérni a Rossi Emotion-höz 
képest. Minedezek mellett, a csúcsminőségű hinoki külső furnérok felhasználásával egy 
nagyon puha ütési érzést  és meghosszabodott labdaérintési időt lehetett elérni.
A belső furnérokba integrált PBO-c szálak és a hinoki külső rétegek közös alkalmazá-
sával az Emotion PBO-c egy teljesen új játékérzést ért el: a maximális energia átadás 
mellett, egy kivételesen jó labda érintési kontroll érzés jellemző az ütőfára.
A csúcsminőségű anyagok felhasználása, a kiváló kivitelezés és az összetett, tetszetős 
dizájn élménnyé teszi a  ROSSI EMOTION PBO-c ütőfa használatát.

7 ply 199,00 €
SPEED TOUCH

HARD-FAST
EXTREME/

Blade Size LxW: 156x152 mm Thickness: 6,3 mm

Handle LxHxW FL: 103x25x34 ST: 101x23x29 AN: 101x25x24

Extrém szakítószilárdságú és elasztikus High-Tech-
szál az egyedülálló játéktulajdonságokért. Érezhetőbb 
ütéseket, kiváló pörgetési dinamikát biztosít.

PBO-c
Kiemelkedően értékes ütőfa furnér, amelyre a 
következő tulajdonságok jellemzőek: megnövelt 
kontroll érzetű, megnyújtott labda érintés, magas 
repülési görbe és maximális labda kontroll.

HTP 
HINOKI TECHNOLOGY PERFORMANCE

HINOKI

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE



CONTROL
low   extra high

TRAJECTORY
high   flat

TOUCH
soft
extra hard

SPEED
extreme
low

ROSSI
EMOTION PBO-c
MATRIX
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JÖRG ROSSKOPF 
„Mr. Tischtennis“

JÖRG ROSSKOPF...

Hogyan alakult az ütőfák fejlesztése az elmúlt években? 

Korábban a játékosok leginkább az úgynevezett kompakt ütőfákkal játszottak. 
A speciális gyártási technológiákat nem hangsúlyozták ki különösképpen eze-
knél az ütőfáknál. Manapság a gyártók rendkívül sok aprólékos innovációt dol-
goznak ki. A mai ütőfák már nem csak egyszerű „eszközök” a játékhoz, hanem 
olyan fák, amelyeken jól láthatóan tükröződnek a gyártási tulajdonságok. A mai 
asztaliteniszezőknél fontos elvárás az ütőfákkal szemben, hogy egyértelműen 
hangsúlyosak legyenek a gyártási technológiák és a design elemek is.

Milyen komoly innovációk vannak az ütőfagyártási technológiák 
területén? 

A mára ütőfa klasszikusnak számító Rossi Emotion fejlesztése után, most újra 
részt vettem egy új prémium ütőfa a Rossi Emotion PBO-c kialakításában. A 
döntő innováció ennél az ütőfánál a PBO szálak kialakítása volt, amelyet kar-
bonszálakkal (PBO-c) szőttünk össze. Az első tesztek után jól látható lett, hogy 
a karbonszálak miatt az ütési érzés javult és az ütőfa dinamikája tovább emel-
kedett. Több JOOLA játékos is rendkívül lelkes volt az új technológiával készült 
fák kipróbálása után. Daniel Habesohn (Energon Super PBO-c) és Petrissa Solja 
(Nobilis PBO-C) már az új ütőfák segítségével érték el a közelmúltbeli nemzet-
közi sikereiket.

Mi a különbség a klasszikus Emotion és az új Emotion PBO-c 
között? 

A fejlesztés célja a kezdetektől egy olyan támadó ütőfa kitalálása volt, ame-
ly furnérösszetétele a már ismert és kedvelt Rossi Emotion ütőfán alapul. A 
válogatott edzői munkám alapján, egyértelműen tapasztalhattam, hogy az új 
műanyag labda bevezetésével, jelentősen redukálódott a labda tempója és pör-
gése a játék során. Az én célom az volt a Rossi Emotion PBO-c esetében, hogy 
ezeket a hátrányokat kiegyenlítsem az új ütőfával. Ehhez két irányban változtat-
tunk: az egyik a dinamikus PBO-c szálak kidolgozása, a másik pedig a nagyon 
minőségi és puha Kiso Hinoki réteg felhasználása volt.

A műanyag szálak nem a külső furnér alá van-
nak integrálva, hanem a belső furnér köré. Ez 
a megoldás megnövelt kontrollérzetet nyújt az 
ütőfa meglévő merevsége ellenére is.

outer veneer

PBO-c synthetic fibre (IL)

core veneer

INNER LAYER (IL)
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NOBILIS PBO-c
Az új JOOLA NOBILIS PBO-c: A név mindent elárul!
Csak elsőrangú és a legkiválóbb minőségű anyagokat használtuk fel az ütőfa készítéséhez. A dizájn és a rendhagyó kivitelezés minden részletében 
önmagukért beszélnek.
A NOBILIS PBO-c-t a furnérok és a rétegek felépítése teszi különlegessé: A PBO-c szálak közvetlenül a Kiri középső rétgen helyezkednek el. Az 1,2 mm 
keménységű hinoki külső réteg hosszabb labdaérintést tesz lehetővé, továbbá biztosítja a pontos pörgetés lehetőségét és a magasabb röppályát is. 
Az ütőfa felépítése stabilitást, rugalmasságot, erőt biztosít, mely lehetővé teszi a pontos játékot még a nagy sebesség ellenére is. Az egyes összete-
vők kölcsönhatása miatt, a JOOLA NOBILIS PBO-c egy kiváló támadó ütőfa, ami messze több, mint egy gyors fa: kiváló pörgetési tulajdonságával, 
kiegyensúlyozott, pontos és tiszta érzést nyújt játék közben. A JOOLA NOBILIS PBO-c – egyedülálló a maga nemében!

5 ply 189,00 €
SPEED TOUCH

MEDIUM+FAST
EXTREME/

Blade Size LxW: 157x151 mm Thickness: 7,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x24x28
PBO-c szál 

részletes áttekintése

HINOKI

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE
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ZELEBRO PBO-c
Az új JOOLA ZELEBRO PBO-c egy abszolút első osztályú ütőfa, csak a legjobb összetevőkből. ez a 7 rétegű támadó ütőfa, robbanékonyságot és 
közvetlen erőt sugároz, az irányítás állandó kézben tartása mellett.
A jó érzékelés központi kérdés a JOOLA ZELEBRO PBO-nál, amely szintetikus PBO-c Poly (p-fenilén--2,6-benzobisoxazol) szálakból és carbon rétegek-
ből épül fel, mely közvetlenül a Limba réteghez rögzített. A természetes fa felület (Limba, Kiri, Koto) és a PBO-c szálak kölcsöhatása megnagyobbított 
„találati pont“-ot, és közepesen gyors tempót biztosít. ezt a csökkentett vibrációjú és egyenletes labda pattanással jellemezhető fát, azon játékosok-
nak ajánljuk, akik a támadó játékot és pontos helyezést preferálják.

7 ply 149,00 €
SPEED TOUCH

FAST EXTREME
HARD/

Blade Size LxW: 157x151 mm Thickness: 5,7 mm

Handle LxHxW FL: 100x24x33 ST: 100x23x28
PBO-c szál 

részletes áttekintése

ZELEBRO
PBO-c
MATRIX

CONTROL
low   extra high

TRAJECTORY
high   flat

TOUCH
soft
extra hard

SPEED
extreme
low
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  SUPER PBO-c
A leginkább kedvelt tulajdonságokkal jellemezhető PBO-c ütőfák a JOOLA 
termékfejlesztő csapata munkájának eredménye, amely csapatnak fontos tagja volt 
2017 év legjobb edzője Jörg Rosskopf, aki sokat segített abban, hogy a játék karakte-
risztikájában kiváló ütőfát tovább lehessen fejleszteni. A közös munka és a fáradozás 
eredménye az új JOOLA ENERGON Super PBO-c ütőfák. Az új feldolgozási és gyártási 
technológiának köszönhetően az ütőfánál egy jobb minőségű kapcsolatot (stabilabb és 
vékonyabb) értünk el a a PBO és az első alkalommal használt 1K-karbon szálak között. 
Az ütőfa súlyának csökkentése mellett, a kétféle szálak optimalizált összekapcsolásá-
val egy megnövekedett találati felületet értünk el (egyenletes pattanást az ütőfa szélénél 
is), amely maximalizálja a labda érzékelését a magas tempó mellett is.

PBO KARBON – HIGH TECH-FASERN
az egyedülálló játéktulajdonságokért

A PBO szálak kiemelkedő tulajdonságai a magasfokú kopásállóság és az egyedülálló 
rugalmasság. A poli (p-fenilén-2,6-benzobiszoxazol (PBO)) egy szintetikus polimer, amelyet a 
Forma1-ben és a légi közlekedés szakterületeken is egyaránt alkalmaznak egyedi tulajdonsá-
gai miatt.

A vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a PBO szálkötegek összefésülése a széns-
zálakkal (sakktábla mintában) egyedülálló játéklehetőséget biztosítanak az asztalitenisz 
területén is. 

Az ütőfa egyrészt stabilitást nyer a PBO-c szövetel való kombináción keresztül, másrészt 
lehetővé teszi a precíz játékot. Az elasztikus PBO rost és a kissé nehezebb szénszálak egy 
puhább ütésérzetet eredményeznek. ezek a tulajdonságok a dinamikus, de jól kontrollált 
pörgetésen alapuló támadó játéknak kedveznek. A megnagyobbított találati pont garantálja 
az egyenletes pattanást, és így csökkenti a hibaarányt.

A mi új JOOLA „NOBILIS PBO-c“ és a JOOLA „ZELEBRO PBO-c“ és a JOOLA „ROSSI“ 
ütőfáink prezentálják, hogy a PBO szálak és a bevált karbon szálak kombinációja tökéletesíti 
az asztalitenisz ütőfát, mely használat során abszolút kivételes érzést jelent.

Találati pont Super PBO-c-vel

Találati pont PBO-c-vel

OUTER LAYER (OL)

SUPER PBO-c

A műanyag szálak lözvetlenül a külső 
furnér alá vannak integrálva, amely 
segíti a játékérzékelést a laposabb, 
gyors labdák esetében.

Optimalizált kapcsolat a PBO szálak és a 
karbon szálak között, a maximális labdaér-
zékelés, a gyorsaság és a megnövekedett 
találati pont elérés érdekében

SUPER PBO-c szál 
részletes áttekintése

Közepes gyorsaságú, nagyon puha Kiri belso 
réteg Ázsiából a kituno labda érzésért

Közepes keménységu, gyors Limba réteg

SUPER PBO-c szál (összeköti a PBO és az 1K karbon 
rétegeket) közvetlenül a felso réteg alatt

Vékonyabb, nagyon puha Koto fedoréteg
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ENERGON SUPER PBO-c 
A 2018-as páros Európa-bajnok és a 2019-es  
Európa Top 12 negyeddöntősének választása

DANIEL HABESOHN

ENERGON SUPER PBO-c
A legmodernebb technikai fejlesztések eredménye az ütőfák gyártásában: a JOOLA 
ENERGON SUPER PBO-c.
A felhasznált szintetikus szálak optimális kezelése miatt még fi nomabb textúrát és 
stabilabb kapcsolatot tudtunk kialakítani. A rendkívüli könnyű SUPER PBO-texture (pfe-
nilén---2,6-benzobizoxazol) szorosan összefonódik 1K-karbon szálakkal, keresztirányú 
mintázattal, amelyek közvetlenül a vékony külső ütőfa réteg alatt találhatók. 
Ennek eredményeképpen a találati felületet megnöveltük, ami egyenletes felszínt tett 
lehetővé majdnem az ütőfa fejének széléig.
Rendkívül jó játékérzetet nyújtó és közepes keménységű ütőfa, páratlan dinamikát és 
explozivitást biztosít, anélkül, hogy elveszítené a kontroll érzését. A JOOLA ENERGON 
SUPER PBO-c meglepően magas hibatűrésű ütőfa, a legnagyobb sebességi tulajdon-
ságok ellenére.
A komplex tervezés, és a kiváló minőségű anyagok használata teszi lehetővé, hogy a 
JOOLA ENERGON PBO-c abszolút csúcsminőségű ütőfaként kerüljön a piacra, amely 
láthatóan jól reagál a különböző játékhelyzetek esetében, ezért minden támadó játékos 
számára kiemelten ajánlott.

7 ply 229,00 €
SPEED TOUCH

HARD-FAST
EXTREME/

Blade Size LxW: 158x153 mm Thickness: 5,6 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x32 ST: 101x24x28
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Puha fa világos dióból, amely kiválóan hasz-
nálható belső furnérként. Segít a labdaérinté-
sek kon-trollálásánál, amely miatt növekszik a 
játék irányíthatósága. 

Candle Nut

CLASSIC CARBON
A karbon érzés egy tiszta formáját kínálja a JOOLA CLASSIC CARBON OFF ütőfa. A 
közvetlen, erős és lapos ütések kivitelezésében kivételesen jó partner ez a klasszikus 
ütőfa, amelyet elsősorban az asztalhoz közel álló támadó játékosoknak ajánlunk. A ki-
emelkedő sebesség mellett a puha dió belső furnéroknak köszönhetően, a Classic Car-
bon ütőfa jó labdaérzékelést is biztosít minden játékszituáció esetében. Ez a réteg teszi 
lehetővé, az ütőfára oly jellemző kontrollált támadó potenciált.

Ennél a fánál érvényes: aki a karbon hatást kedveli, az szeretni fogja a CLASSIC CAR-
BON OFF ütőfát is!

7 ply 49,90 €
SPEED TOUCH

HARD+EXTREME

Blade Size LxW: 157x151 mm Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x35 ST: 100x24x28

CLASSIC OFF / JUNIOR OFF
A kiemelkedő tempó és a jó kontrollálhatóság párosa jellemzi az 5 rétegű JOOLA CLAS-
SIC OFF ütőfát. Ezt a hatást a dinamikus koto külső rétegek és a jó érzéklést biztosító 
dió belső furnérok harmonikus kombinációjával éri el az ütőfa. Az offensiv fában rejlő 
potenciált elsősorban a kontrollált és változatos pörgető játéknál lehet kihasználni, de 
ezek mellett a passzív elemek kivitelezésében is rendkívül jól használható ez a klasszi-
kus kivitelezésű ütőfa.

5 ply 39,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUM+FAST

Blade Size LxW: 157x151 mm Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x36 ST: 100x24x28

5 ply 29,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUM+FAST

Blade Size LxW: 151x146 mm Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW JUNIOR: 92x23x31

CLASSIC ALL
Az 5 rétegű JOOLA CLASSIC ALL ütőfa fő jellemzője a maximális kontroll és labda érzé-
kelés kombinációja. A koto külső furnér és a puha világos dió belső rétegek együttesen 
gondoskodnak a labda magasabb repülési ívén és egy hosszabb labda elpattanási sza-
kaszon. Ez kedvez a kiváló labdaérzékelés elérésében és segít a kellemes és kontrollált 
ütések megvalósításában.

Röviden szólva: ezt ki kell próbálnia minden klasszikus allround játékosnak!

5 ply 34,90 €
SPEED TOUCH

SOFT+MEDIUM

Blade Size LxW: 157x151 mm Thickness: 5,8 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x36 ST: 100x24x28
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Az aramid szálak (Poly(m-phenylenisopht-
halamid) összeszövése a karbon szövettel. 
Az aramid szálak segítik a megnövekedett 
stabilitás és a rezgések csökkenésének elérését 
a labdaérintésnél. A szálak kombinációjával 
növekedik az ütőfa dinamikája és sebessége.

PPA-c

2nd place European Games Baku 2015 (team) 
1st place French Championships 2015 (single) 
Beste Weltranglistenposition: 19

MATTENET OFF
Adrien Mattenet játékstílusához alakított támadó ütőfa a MATTENET OFF. A francia 
asztaliteniszező sztárral szorosan együttműködve fejlesztették ki ezt az ütőfát, amely 
kiváló lehetőséget nyújt a kreatív, változatos és erőteljes támadójátékra. Az ütőfa ezt a 
karakterisztikáját elsősorban a speciális felépítésének köszönheti: az új PBA-c szövettel 
bevont puha, jó érzékelést biztosító farétegek gondoskodnak a kitűnő pörgetési és se-
besség potenciálról. Az aramid és a karbon szálak kombinációja kitűnő egyensúlyt bizto-
sít a rugalmasság esetében, valamint segíti az ütőfa merevségének megtartását – ennek 
köszönhetően lett ideális eszköz Adrien számára a középtávoli kétoldalas pörgető játéká-
nak kivitelezésében. A Kiri réteg biztosítja az ütőfára jellemző magas kontroll értékeket.

Kiváló kombináció a kontrollált támadó játékosok számára!

7 ply 59,90 €
SPEED TOUCH

HARD-FAST

Blade Size LxW: 157x151 mm Thickness: 5,9 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x36 ST: 100x24x28

MATTENET ALL+
Adrian Mattenet világszerte ismert a kitűnő labdaérzékeléséről. Éppen ezért, az Allround 
verziójú Mattenet ütőfáknak illik a maximális labdaérzékelést biztosítaniuk. Ezt a kitűnő 
érzékelést az ayous beslő rétegeknek köszönhetően lehetett elérni, amely mellett a lim-
ba külső rétegek kiváló pörgetési értékeket is biztosítanak. A változatos allround játékot 
játszók szeretni fogják MATTENET ALL+ ütőfát!

5 ply 34,90 €
SPEED TOUCH

SOFT+MEDIUM

Blade Size LxW: 157x151 mm Thickness: 6,2 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x36 ST: 100x24x28
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horizontally placed UD-carbon fibres 
lying on the core veneer

2mm thick, extremely soft and 
very light balsa layer

1.3mm thick Samba core veneer

QUATTRO CARBON
A JOOLA QUATTRO CARBON kettő speciális komponens egyesítésének az innovatív eredménye. Az öt kiválogatott fafurnér kitűnően harmonizál 
a 4 UD-karbonszálakkal, amelynek az ütőfa az egyedülálló játéktulajdonságait köszönheti. A 4 UD karbonszálak párhuzamosan egymás mellett, 
egyirányban helyezkednek el, annélkül hogy egymást átszőnék. Ez kölcsönzi a JOOLA QUATTRO CARBON ütőfának a magasabb tempó értékeket 
és közvetlen játéktulajdonságokat, amely miatt ideális eszköz lehet a rizikóorientált támadó játékosoknak. A belső rétegek horizontális szálképzése 
és a külső UD karbonszálak ellentétes, vertikális elhelyezkedése gondoskodik a kontrollált, egyforma és stabil labdapattanásról. A JOOLA QUATTRO 
CARBON ütőfa magja puha szamba furnérból áll. Emiatt a réteg miatt lesz az ütőfa súlya könnyebb, amelyhez hozzájárul még az UD szálakon fekvő 
szintén rendkívül könnyű balsa réteg. Ezeknek a rétegeknek köszönhetően lesz jól kontrollálható, „érzéssel teli” az ütőfa. Ez a hibrid kombinációja a 
kemény műanyag szálaknak és a puha fa rétegeknek teszi a QUATTRO CARBON fát kiváló választássá minden olyan támadó játékos számára, akik 
a nagy gyorsaságot keresik, párosítva a kontrolálhatóság érzésével.

9 ply 129,90 €
SPEED TOUCH

EXTRAHARDEXTREME

Blade Size LxW: 158x153 mm Thickness: 8,4 mm

Handle LxHxW FL: 101x27x32 ST: 101x26x28

medium-hard, fast and extremely stable Limba 
face veneer

vertically placed UD-carbon fibres under the face veneer 
for highest speed values and highest stiffness

UD-carbon fibres 
in detailed view

UDC –
UNIDIRECTIONAL 
CARBON CONCEPT

Párhuzamosan egymás mellé ren-
dezett Carbon-szálak, melyek nin-
csenek egymással összefonódva. 
A leheto legnagyobb sebességért, 
egyforma labdapattanásért és meg-
növelt törésállóságért.

UDC
UNIDIRECTIONAL 

CARBON CONCEPT
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P. SOLJA OFF+
Ez az ütőfa a világranglista 15. helyén álló, és a 2016-os Olimpián csapatban bron-
zérmet szerző játékos által használt ütő. A gyorsaság és jő kontroll érzet remek 
kombinációja.
Peti, a műanyag labda bevezetése óta keresi a magas elvárásainak megfelő ütő-
fát. ez a támadő ütőfa tökéletesen illeszkedik az ő támadó játékához, amely nagy 
biztonságot ad számára a droppolásnál és a kontra ütéseknél is. Az 7 rétegű JOO-
LA P.SOLJA OFF+ speciális kombináció eredménye. A utánozhatatlan minőségű 
hinoki külső réteg biztosítja az érzékeny és közvetlen ütést minden játékszituáci-
óban. A szénszálak közvetlenül a Kiri rétegen helyezkednek el, ezzel biztosítva a 
szükséges sebességet. A JOOLA P.SOLJA OFF+ egy támadó ütőfa, mely alkal-
mas minden olyan versenyzőnek, aki az egyedi darabokat preferálja.

7 ply 89,90 €
SPEED TOUCH

HARD+FAST
EXTREME/

Blade Size LxW: 155x151 mm Thickness: 6,3 mm

Handle LxHxW FL: 101x26x34 ST: 101x23x29

P. SOLJA OFF-
Ez a kiemelkedő kontrollérzetű 5 rétegű ütőfa játéktudástól függetlenül ajánlott 
minden versenyzőnek. A titka a sebesség és könnyedség egyensúlyában rejlik. A 
kissé vastagabb Limba rétegek hosszabb elpattanási időt és magasabb röppályát 
eredményeznek, így ezért a pörgető játékosoknak kiváló választás ez a fajta ütőfa.
A puha fenyő réteg lassabb tempójú, mely kiemelkedő kontrol érzetet biztosít kri-
tikus helyzetekben is. A P.SOLJA OFF- különlegessége ezen tulajdonságaiban rej-
lik, melyet sokféleképpen lehet az előnyünkre fordítani. ez a fa ajánlott azoknak az 
asztaltól kissé távolabb helyezkedő pörgetős játékosoknak, akik számára fontos a 
droppolás és a kontra ütések jó kivitelezése is.
A P.SOLJA OFF – új szintre emeli a modern Allround játékot!

5 ply 59,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUMMEDIUM
FAST/

Blade Size LxW: 156x148 mm Thickness: 5,8 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x23x28

Olimpia 2016 (csapat) 2. helyezés
Világbajnokság 2017/2019 (vegyespáros) 3. helyezés
Világkupa 2017 (egyéni) 3. helyezés
Európa Top 16 2019 (egyéni) 1. helyezés
Legjobb világranglista hely: 13.-ik

HINOKI

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE
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ROSSKOPF ALLROUND
A JOOLA klasszikusnak számító általános rendeltetésű ütőfája. A labdaérzéke-
lés, pörgetés és sebesség olyan kombinációját nyújtja, ami nem csak az aszta-
litenisz elsajátítását könnyíti meg, hanem jó minden játékstílushoz.

7 ply 39,90 €
SPEED TOUCH

SOFT+MEDIUM

Blade Size LxW: 156x146 mm Thickness: 6,1 mm

Han. LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x23x28 AN: 100x25x31

ROSSKOPF JUNIOR
A Rossi All kicsinyített mása. ezt a fát speciálisan gyerekekre szabták. Az ütő 
nyelének méretét csökkentettük, vékonyabbá tettük, amitől a gyerekek számá-
ra könnyebben tartható lett a fa, és azért, hogy az ütőfákra jellemző súlypont 
ne változzon, csökkentettük az ütő lapjának nagyságát is. végeredményben a 
JOOLA ROSSKOPF JUNIOR egy ideális ütőfa lett a gyerekek számára.

7 ply 34,90 €
SPEED TOUCH

SOFT+MEDIUM

Blade Size LxW: 151x145 mm Thickness: 6,0 mm

Handle LxHxW JUNIOR: 92x22x31

JUNIOR

JOOLA JUNIOR-HOLZ

verkleinertes Blatt & kürzerer G
rif

f



35

ROSSKOPF FORCE
A kompromisszumok nélküli támadójátékosnak. Aki egy kemény, pontos, és 
modern carbon-fában bízik, annak a JOOLA ROSSKOPF FORCE az igazi. Az 
exkluziv nyéldizájnja és játékban nyújtott különleges tulajdonságai miatt, a leg-
keresettebb JOOLA-ütőfák egyike.

7 ply 89,90 €
SPEED TOUCH

EXTRA HARDEXTREME

Blade Size LxW: 155x151 mm Thickness: 6,3 mm

Han. LxHxW FL: 104x25x36 ST: 102x23x29 AN: 101x26x31

ROSSKOPF EMOTION
AZ EREDETI ROSSI ÜTŐFA. A német bajnok Jörg Rosskopf fejlesztette ki és 
használta. Minőségi anyagokból készül: válogatott hinoki furnérból és nano 
technológiás szénszálból. ez nagy precizitást és extra nagy találati felületet biz-
tosít. Akár támadó-, akár agresszív védőjátékra kiválóan alkalmas.

7 ply 74,90 €
SPEED TOUCH

HARD-FAST

Blade Size LxW: 156x152 mm Thickness: 5,9 mm

Han. LxHxW FL: 103x25x35 ST: 101x23x29 AN: 101x25x24

ROSSKOPF FIRE
A nagyon kedvező ár miatt sláger a gyors támadó fák között. A klasszikus tá-
madó ütőfát válogatott furnérok és lakkozott felület jellemzi. JOOLA csúcs mi-
nőség csúcs árral. egy ütőfa a legmagasabb igények kielégítésére.

7 ply 44,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUM+FAST

Blade Size LxW: 156x149 mm Thickness: 6,0 mm

Han. LxHxW FL: 100x25x35 ST: 100x23x28 AN: 100x25x31

A karbon réteg 
részletesen

HINOKI

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE
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AIR CARBON 
A JOOLA AIR CARBON ezen fa-széria támadóbb verziója. Az 5 mm vastagságú 
balsa belső funér továbbra is megőrzi a JOOLA AIR alapkarakterét: az egyedül-
álló játékérzést és kontrollálhatóságot. A maga garantált 71-72 grammjával ez 
a verzió is abszolút könnyűsúlynak számít. A játékos profi tál az erőmegtaka-
rítással, amelyet így a játékába fektethet be. A két karbon rétegnek köszönhe-
tően a JOOLA AIR CARBON ezen felül gyorsaságot és pontosságot is nyújt a 
támadó játékhoz.

7 ply 129,00 €
SPEED TOUCH

HARDFAST
EXTREME/

Blade Size LxW: 155x149 mm Thickness: 7,6 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x23x27

AIR FIBRE 
A JOOLA AIR FIBRE-rel a JOOLA egy csúcsminőségű ütőfát mutat be. A drága 
fafurnérok a legmagasabb minőségi igényeket szem előtt tartva kerülnek ki-
választásra. ezáltal válik lehetségessé egy olyan pihekönnyű ütőfa kialakítása, 
amely mindössze 59-60g-ot nyom. A mindkét oldalról kiváló minőségű üveg-
szállal bevont, 4 mm erősségű balsa belső furnér kimagasló kontrollértékekkel 
gondoskodik a „tiszta labdaérzékről.” egy élmény ezzel a fával játszani! A JOO-
LA AIR FIBRE valószínűleg az egyetlen olyan fa a világon, amely garantáltan 
csupán 60 grammot nyom!

7 ply 109,00 €
SPEED TOUCH

MEDIUM+MEDIUM

Blade Size LxW: 155x149 mm Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x23x27
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TPE FIGHT
Egy különleges ütőfa aramid szövetből. A csúcsminőségű KevlarCarbon-szövet 
mellett a JOOLA TPE FIGHT kizárólag csak különösen értékes és válogatott 
anyagokból áll. Az ütőfa bár extrém gyorsaságú, de kifejezetten jó érzékelésű 
és így jól használható a pörgető játékosok számára. A hosszabb pörgetős lab-
dameneteknél könnyen lehet vele az ütés tempóját változtatni, ami meglepe-
tésszerűen hathat az ellenfélre.

7 ply 129,00 €
SPEED TOUCH

HARD+EXTREME

Blade Size LxW: 156x151 mm Thickness: 5,9 mm

Handle LxHxW FL: 104x25x36 ST: 102x23x29

TPE NATURE
A nagyon világos természetes hatású limba furnér a JOOLA NATURE fának 
nem csak egy különösen nemes kinézetet kölcsönöz, hanem egy kivételesen jó 
érzékelést is biztosít. A hétrétegű felépítés ayous furnérokból tovább erősíti ezt 
az élményt. támadó pörgetett labdák,, kemény ütések, vagy helyezett droppolt 
labdák – a JOOLA NATURE agresszív de könnyen kezelhető.

7 ply 64,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUM+FAST

Blade Size LxW: 156x153 mm Thickness: 6,4 mm

Handle LxHxW FL: 103x26x33 ST: 101x23x29

TPE PERFORM 
A már JOOLA klasszikusnak számító „Rosskopf-emotion“ ütőfa továbbfejlesz-
tett változata. A speciálisan válogatott hővel nemesített hinoki rétegek garan-
tálják a gyors ütőfánál a magas kontroll érzetet. A beépített carbonszálak nem 
csak a találati pontot növelik meg, hanem az átlagosnál sokkal magasabb ívet 
biztosítanak a pörgetett labdák esetében.

7 ply 89,00 €
SPEED TOUCH

HARD-FAST

Blade Size LxW: 156x152 mm Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 103x25x36 ST: 101x23x29

TPE FEELING
Egy speciális hőkezeléses technikával nemesített hinoki felső réteg gondosko-
dik a magas merevségről és a változatlan kiegyensúlyozott játéktulajdonságok-
ról az ütő lapjának teljes felületén. A felhasznált ayous és koto furnérok teszik 
asz ütőfát kiemelkedően jól kontrollálhatóvá.

5 ply 69,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUM+FAST

Blade Size LxW: 156x152 mm Thickness: 7,0 mm

Handle LxHxW FL: 103x26x37 ST: 101x23x29

Kevlar-karbon szövet 
részletei

HINOKI

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE
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CHALLENGER CARBON
A CHALLENGER CARBON ütőfa egy Inner Layer-Carbon konstrukció, ahol ke-
mény anyagú középfurnérokat párosítottak puhább külsö rétegekkel. A dupla kar-
bon réteg közvetlenül a legbelső réteget veszi körül, amelynek kiemeldő dinamka 
lesz az eredménye. A puha ayous külső réteg plussz kontroll érzést és kellemes 
ladaérintést biztosít az ütőfának. A Challenger Carbon ütőfa, a karbon erőt kínálja 
kiváló ár mellett!

7 ply 36,90 €
SPEED TOUCH

HARDFAST
EXTREME/

Blade Size LxW: 155x150 mm Thickness: 5,8 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x35 ST: 101x24x31

CHALLENGER OFF
A CHALLENGER OFF ütőfa egy 5 rétegű, kontrollált sebességű támadó fa, 
amely ideális a pörgetés orientált támadó játékosoknak. Az ütőfáról elpattanó 
labdák repülési íve relatív magas és a labdák pörgetési értékei is kedvezőek. A 
limba és az ayous rétegek összedolgozása egy magas színvonalon kivitelezett 
ütőfát eredményezett, amelynél a kiváló játéktulajdonságok mellett csábító erő-
vel bír az ütőfa kedvező ára is.

5 ply 32,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUMMEDIUM
FAST/

Blade Size LxW: 155x150 mm Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x35 ST: 101x24x31

CHALLENGER ALL
Nagyon jó kontrolállhatóság és kiváló labdaérzékelés jellemzi leginkább a 
CHALLENGER ALL ütőfákat. A jó tulajdonságok alapját a jó érzékeléssel jel-
lemezhető hárs külső rétegek és a keményebb belső furnérök ötvözete adja. 
Ennek az allround ütőfának az erősségei elsősorban a droppolásra, valamint a 
kontra ütésekre alapozó játék esetében igazán hangsúlyosak.

5 ply 29,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUMMEDIUM

Blade Size LxW: 155x150 mm Thickness: 6,0 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x35 ST: 101x24x31



39

FALCON FAST+
Csúcsminőségű furnérok újszerű összeállításban: ennek olyan támadó ütőfa 
az eredménye, amely minden ütésnél megadja a precizitás lehetőségét, a gyors 
tempó ellenére. A puha „White birch“ középső rétegnek köszönhető a kimagas-
lóan jó kontroll érzet ennél a fánál.

7 ply 29,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUM+MEDIUM

Blade Size LxW: 158x151 mm Thickness: 5,8 mm

Handle LxHxW FL: 101x24x33 ST: 100x23x29

FALCON MEDIUM 
A tiszta kontroll - amiről a 4 ayous réteg gondoskodik a FALCON mediumnál. 
A pörgetésekhez szükséges keménységről a középső furnérnak felhasznált-
tungwood anyag gondoskodik.

5 ply 24,90 €
SPEED TOUCH

SOFT+MEDIUM

Blade Size LxW: 158x151 mm Thickness: 6,8 mm

Han. LxHxW FL: 101x26x33 ST: 100x23x28 AN: 100x24x29

FALCON FAST
Könnyen és jól kontrollálható 7 rétegű kitűnő támadó ütőfa. A „Lymph-Wood“ 
külső rétegek hozzák a szükséges sebességet, míg az öt ayous belső réteg 
gondoskodik a szükséges kontroll érzésről.

7 ply 27,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUMFAST

Blade Size LxW: 158x151 mm Thickness: 6,4 mm

Han. LxHxW FL: 101x24x32 ST: 100x22x31 AN: 100x24x28
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EAGLE CARBON EXTREME II
A tiszta karbon élményt kínálja az EAGLE CARBON Extreme ütőfa.  A decens 
dizájnnal kialakított ütőfán jól látszik a könyörtelen karbon filozófia. A kemény 
karbonréteggel megerősített tungwood belső réteg a hársfából előállított réte-
gekkel együtt egy nagyon gyors fát eredményez relatív magas kontroll mellett. 
A karbonréteg segítségével megnövelt találati pont, garantálja a jobb labdaér-
zékelést a játékosok számára. Az elegáns dizájn a szemeknek is tetszetős.

5 ply 46,90 €
SPEED TOUCH

HARDEXTREME

Blade Size LxW: 156x152 mm Thickness: 6,5 mm

Han. LxHxW FL: 103x25x36 ST: 101x23x30 AN: 101x26x30

EAGLE MEDIUM II
Kiváló kontroll érzet, közepes tempó, nagyon alacsony súly és kedvező ár jel-
lemzi a JOOLA EAGLE MEDIUM ütőfát. A mára már kipróbált és bizonyított 
gyártási technológiának köszönhetően, ezzel a fával, minden ambíciózus játé-
kos számára élvezhetővé válik a játék.

5 ply 34,90 €
SPEED TOUCH

SOFT+MEDIUM

Blade Size LxW: 156x152 mm Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x23x35 ST: 100x23x29

EAGLE FAST II
A JOOLA EAGLE FAST ütőfa esetében egy jó minőségű balza fát sikerült olcsó 
árért kifejleszteni. Csupán 70 gramm súlyú csúcsminőségű támadó ütőfa. A 
balza ütőfák jó játéktulajdonságairól nem kell hosszabban filozófálgatni - ha-
nem csak egyszerűen kipróbálni. Ezzel a JOOLA balza ütőfa fejlesztéssel a tá-
madó játékban nagyon könnyen lehet sikeres az ember.

5 ply 39,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUMFAST

Blade Size LxW: 156x152 mm Thickness: 7,7 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x35 ST: 100x23x29



RAG TECHNOLÓGIA
Ennél a technológiánál a nyél teljesen körülfogja 
az ütőlap nyélrészét. A labdaérintés visszajelzé-
sei lényegesen intenzívebb formában érkeznek 
a tenyérbe, ez a megoldás pontosabb ütést tesz 
lehetővé.

Front view
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K7
A JOOLA K7 az első ütőfa, amelynél a Carbon-NET anyagot hasznánlták. A 
Carbon-NET könnyebb, mint a többi karbon réteg, de ennek ellenére jellemzők 
rá mindazok amit a karbon fáktól elvárnak: merev felső réteg és gyorsaság. A 
ragasztásánál használt enzo réteg gondoskodik a kitűnő kontroll érzetről, ami a 
karbon fáknál nem magától értetődő. A JOOLA által fejlesztett Rag nyéltechni-
ka tovább növeli az ütőfa kontrollját.

7 ply 69,90 €
SPEED TOUCH

HARDEXTREME

Blade Size LxW: 158x151 mm Thickness: 6,3 mm

Han. LxHxW FL: 100x25x37 ST: 100x23x28 AN: 100x25x32

Carbon-NET 
részletes áttekintése

K5
A JOOLA K5 az abszolút csúcstechnológiájú fák kategóri-ájába tartozik. A RAG 
nyélrendszerű ütőfa – melynek köszönhetően a labdaérintés visszajelzései lé-
nyegesen intenzívebb formában érkeznek a tenyérbe - a játékosok körében már 
szinte legenda számba megy és már most klasszikusnak számít.

5 ply 59,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUMFAST

Blade Size LxW: 156x151 mm Thickness: 6,0 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x36 ST: 101x23x27

KOTO
Értékes, csúcsminőségű külső furnér a pontosabb labda patta-
násért.

PIROS SAMBA
A karbon anyagba integrált további réteg, az ütőfa pattanási 
stabilitásának növelése érdekében.

KARBON HÁLÓ
Nagyon könnyű speciális karbon réteg a megnövekedett találati 
pont és egy jobb labda érzékelés elérése érdekében.

SAMBA
 Középső furnérként garantálja az optimális és stabil pattanást.

RAG TECHNOLOGIE (ROUND-ABOUT-GRIP)

RÉTEGEK FELÉPÍTÉSE K7
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BLACK ROSE
A JOOLA új támadó fája, a BLACK ROSE tiszta, kellemes labdaérzést biztosít a 
válogatott afrikai furnéroknak, és a bevált svéd konstrukciónak köszönhetően. 
A tökéletes egyensúly a maximális kontroll, és a magas sebesség mellett teszi 
ezt a fát minden ambíciózus támadó játékos kedvencévé.

7 ply 79,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUMFAST

Blade Size LxW: 158x150 mm Thickness: 5,7 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x36 ST: 101x24x29

MADE IN
SWEDEN

VIKING
Extrém játékélményt nyújtó klasszikus svéd fa, amelynél a JOOLA a régi svéd 
űtőgyártás hagyományait éleszti újjá. A 7 rétegű fa egy klasszikus dizájnban 
garantálja a lehetséges legjobb labdaérzést. Gyors, és jól irányítható elsőosz-
tályú támadó fa.

7 ply 59,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUM+FAST

Blade Size LxW: 157x151 mm Thickness: 6,2 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x34

MADE IN
SWEDEN

FEVER
A szinte tökéletes ütőfa nagy stabilitást és precizitást biztosít. A pehelysúlyú, 
továbbfejlesztett (Meliorate) Carbon, extra nagy találati felületet és tökéletes 
egyensúlyt szavatol. A Limba furnér tökéletes labdaérzést ad, ami különleges 
irányíthatósággal párosul.

7 ply 89,90 €
SPEED TOUCH

HARD+FAST

Blade Size LxW: 155x151 mm Thickness: 5,9 mm

Han. LxHxW FL: 103x25x37 ST: 102x23x29 AN: 102x25x31

Meliorate-Carbon 
részletes áttekintése
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VIVA
Kedvező árú, kiváló támadó ütőfa. A hét rétegű fa kiváló egyensúlyt biztosít a nyél és 
az ütőfa lapja között, hatékonyan segítve ezzel a pörgetéseket. A JOOLA VIVA egy jól 
bevált magas minőségű támadófa verhetetlen áron.

7 ply 44,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUM+FAST

Blade Size LxW: 159x146 mm Thickness: 6,6 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x34 ST: 101x23x27

WING MEDIUM
Az új WSI (Wing Shaft Integration) tehcnológia teljesen új labdaérzést biztosít. A nyél 
szárszerű illesztése kiváló stabilitást nyújt. A hinoki rétegeket aerodinamikusan képez-
ték ki, a nyél tökéletes fogást ad. A furnérok kombinációja kiegyensúlyozott játékstílust 
biztosít, mely ideális a pörgetést és védekezéstkedvelő játekosoknak. Az év ütőfa-inno-
vációja verhetetlen áron!

5 ply 49,90 €
SPEED TOUCH

MEDIUM-MEDIUM

Blade Size LxW: 155x152 mm Thickness: 6,2 mm

Handle LxHxW FL: 103x25x36 ST: 101x23x29

WSI (WING-SHAFT-INTEGRATION 

 TECHNOLOGY)
JOOLA exluzív fejlesztés!
Szárny alakú nyélmegerősítés
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CHEN JUNIOR
A JOOLA Chen Weixing fiatal kínai játékosok edzésével szerzett tapaszta-
latait gyűjtötte össze. Eredményként megszületett egy kedvező árú, gye-
rekek számára készült, kiegyensúlyozott ütőfa. A mahagóni tung fa kiváló 
ütőt eredményezett, leginkább kezdők részére.

5 ply 19,90 €
SPEED TOUCH

SOFTMEDIUM

Blade Size LxW: 152x142 mm Thickness: 6,8 mm

Handle LxHxW JUNIOR: 90x24x29

CHEN WEIXING
Európa legjobb és legismertebb védőjátékosa által kifejlesztett ütőfa, 
amely kiválóan alkalmas a sok változtatáson és magas érzékelésen ala-
puló védőjátékhoz. E mellett lehetőséget nyújt gyors pörgetések alkalma-
zására is. 
Ennél az ütőfánál, a beépített black Cloth réteg biztosítja az extra magas 
érzékelést.

7 ply 44,90 €
SPEED TOUCH

SOFTMEDIUM

Blade Size LxW: 165x159 mm Thickness: 5,9 mm

Handle LxHxW FL: 103x25x36 ST: 103x23x29

CHEN DEFENDER
Sok-sok éven át a Chen Weixing védő ütőfa volt az egyik legnépszerűbb 
védő fa a piacon. Az osztrák versenyzővel folyó együttműködés eredmé-
nye ez az extrém védekezésre kiváló ütőfa. A JOOLA CHEN DEFENDER 
egy, a szokásosnál nagyobb ütőfelületű, kiváló irányíthatóságot nyújtó fa. 
A samba furnér között levő enzo ragasztóréteg kiváló irányíthatóságot és 
extrém labdaérzést biztosít.

7 ply 49,90 €
SPEED TOUCH

SOFT+LOW

Blade Size LxW: 169x162 mm Thickness: 7,5 mm

Handle LxHxW ST: 101x23x28

TONI HOLD WHITE SPOT
Klasszikus védőfa.
Lágy és lassú, tehát Anti-top típusú borításokkal jól párosítható. A nyárfa 
furnér különösen könnyű és nagyon lassú, ami az ütések abszolút kont-
rollját garantálja.

5 ply 44,90 €
SPEED TOUCH

EXTRA SOFTLOW

Blade Size LxW: 163x155 mm Thickness: 5,7 mm

Handle LxHxW ST: 101x24x27

JUNIOR

JOOLA JUNIOR-HOLZ

verkleinertes Blatt & kürzerer G
rif

f
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ÜTŐFÁKNÁL ALKALMAZOTT
TECHNOLÓGIÁK

CARBON
Klasszikus betétanyag. Megnövelt találati 
pontot, csökkentett vibráció.

Inner Layer (IL)
A műanyag szálak nem a külső furnér alá 
vannak integrálva, hanem a belső furnér 
köré. Ez a megoldás megnövelt kontrollér-
zetet nyújt az ütőfa meglévő merevsége 
ellenére is.

Outer Layer (OL)
A műanyag szálak lözvetlenül a külső 
furnér alá vannak integrálva, amely segíti 
a játékérzékelést a laposabb, gyors labdák 
esetében.

RAG
A repülőgépgyártásból átvett technika 
eredménye extrém kemény ütőfa.

FLOW RAGASZTÓ
repülőgépgyártásban kifejlesztett  techno-
lógia – extrém tartós és vibráció  mentes 
ütőfáért

JUNIOR

JOOLA JUNIOR-HOLZ

verkleinertes Blatt & kürzerer G
rif

f

JUNIOR ÜTŐFA
Speciálisan a gyerekek kezéhez tervezve 
megkisebbített fej és nyél.

PPA-c
Az aramid szálak (Poly(m-pheny-
lenisophthalamid) összeszövése a 
karbon szövettel. Az aramid szálak 
segítik a megnövekedett stabilitás és 
a rezgések csökkenésének elérését a 
labdaérintésnél. A szálak kombináció-
jával növekedik az ütőfa dinamikája és 
sebessége.

BURNtec
Az új évtized innovatív ütőfa gyártási 
technológiája.

FIBRE
Az extrán kifinomult VV Fibre a megnö-
velt stabilitásért és találati pontért.

Balsa
A lágy erő - extra érzékeléssel, alacsony 
súly mellett.

WSI (Wing-Shaft-Integration 
 Technology)
JOOLA exluzív fejlesztés! szárny alakú 
nyélmegerősítés

Candle Nut
Puha fa világos dióból, amely kiválóan 
használható belső furnérként. Segít a 
labdaérintések kon-trollálásánál, amely 
miatt növekszik a játék irányíthatósága.

Texalium
Alumínium réteggel bevont epoxigya-
nta szövet, mely az ütőfagyártásban 
alkalmazott egyéb betétanyagoknál 
lényegesen keményebb..

PBO-c
Extrém szakítószilárdságú és elaszti-
kus high-tech-szál az egyedülálló játék-
tulajdonságokért. Érezhetőbb ütéseket, 
kiváló pörgetési dinamikát biztosít.

meliorate CARBON
Kemény karboréteg – extrém szakí-
tószilárdság. nagyobb találati pont és 
kiváló kontroll.

SUPER PBO-c
Optimalizált kapcsolat a PBO szálak 
és a karbon szálak között, a maximá-
lis labdaérzékelés, a gyorsaság és a 
megnövekedett találati pont elérés 
érdekében

UDC
UNIDIRECTIONAL 

CARBON CONCEPT

UDC – CONCEPT
(Unidirectional Carbon Concept)
Egy irányban, párhuzamosan elren-
dezett karbon szálak, amelyek nem 
fonódnak egymásba

HINOKI

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HTP – hinoki technology 
performance
Kiemelkedően értékes ütőfa furnér, 
amelyre a következő tulajdonságok 
jellemzőek: megnövelt kontroll érzetű, 
megnyújtott labda érintés, magas repü-
lési görbe és maximális labda kontroll.

AZ ÜTŐFÁK TULAJDONSÁGAI
 
A JOOLA ma már nem használja az ütőfák klasszikusnak tekinthető 0-100-ig terjedő táblázatos besorolását. Mi úgy hisszük, hogy az általunk használt rendszer könnyen 
érthető és követhető és talán hasznosabb információkkal szolgál, mint a kicsi vagy éppen szubjektív különbségek érzékeltetésére kevésbé alkalmas klasszikus besorolás.
A számunkra legfontosabb tulajdonságokat kiemeltük és azokat kategorizáltuk az alábbiak alapján:

RÉTEGEK

A JOOLA ütőfák öt vagy hét rétegből állnak.

NYÉLFORMA
Az ütőfa kínálatunkban megtalálható a három klasszikus nyélforma: 
konkáv, egyenes és az anatóm

KONKÁV/FLARED EGYENES/STRAIGHT ANATÓM/ANATOMIC

NYÉL ÉS AZ ÜTŐ LAPJÁNAK SÚLYELOSZTÁSA
A nyél és az ütő lapjának tömegében, azok megoszlásában jelentős különbségek 
vannak a különböző típusú ütőfáink között. Az erre vonatkozó értékeket feltüntetjük, 
amelynek a funkciója, hogy benyomást adjon a vásárlónak erről a jellemzőről is. A vo-
natkozó értékek némileg egyszerűsítve vannak kifejezve, mivel teljesen pontosan nem 
lehet megadni ezeket a jellemzőket, már csak azért sem, mert minimális eltérések a 
gyártás során is lehetségesek.

ÉRZÉS/TOUCH

Az érzés esetében a labda és az ütő lapjának találko-
zásakor érezhető visszajelzés alapján kategorizáljuk 
az ütőfákat extra puha, puha, medium, kemény és 
extra kemény kategóriákba.

Általánosságban érvényes, hogy: minél keményebb 
a találati érzés (pl. extra kemény esetében), annál 
laposabb ívben száll a labda, minél puhább a találati 
érzés (pl. extra puha esetében) annál magasabb ívben 
száll a labda az ütőfáról.

SEBESSÉG/SPEED
(LOW, MEDIUM, FAST, EXTREME)

Ez az érték azt mutatja, hogy a labda melyen 
sebességgel katapultálódik el az ütőről. Minnél 
gyorsabb egy ütő, annál gyorsabban pattan el 
a labda az ütő felületéről. A kezdők számára 
elsősorban a lassabb tempójú ütők ajánlottak.

BLADE SIZE LxW THICKNESS HANDLE LxHxW



Labdák
Egyforma keménység és konstatnsabb labdapattanás.
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FLASH 40+ ***
A JOOLA FLASH egy új gyártási techológiának (illesztés nélküli kivitelezés) köszönheti a nagyon kiváló tulajdonságait: az egyenletesen magas lab-
dapattanást, a stabil repülési ívet, a konstans gömbölyű formát és a tartósságát. Ez a labda az új csúcstermék az új műanyag versenylabdák között.

3-as dobozban fehér 6,90 €

6-as dobozban fehér 9,90 €

72-as dobozban fehér 109,00 €

FLIP 40+
Több mint csak egy edzőlabda!
A szintén varrat nélkül kivitekezett JOOLA FLIP a kiváló minőségének és a kedvező játéktulajdonságainak köszönhetően optimális megoldás az
egyesületeknek.

72-as dobozban fehér 49,90 €
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MAGIC ABS 40+
A JOOLA MAGIC Abs kétoldalú műanyag labda, a plasztik labdák legújabb generációjából. A megújított gyártási technológia valamint alapanyag
(Abs) kiváló játéktulajdonságokat biztosít, kiváló minőségben. A stabil röppályának és az egyenletesen magas pattanásnak köszönhetően, a
fi atalok és a klubok számára optimális választás ez a fajta tréning labda. A labdák teljesen azonos (homogén) keménysége különösen fi gyelemre
méltóvá teszik ezeket a labdákat, amelyek tartóssága és minősége magas színvonalon biztosítják a tartós mindennapi igénybevételt.

72-as dobozban fehér + narancs 44,90 €

144-as dobozban fehér 79,90 €

PRIME 40 + ***
az új, ITTF által jóváhagyott versenylabda.
A műanyag Abs nyersanyagot az új JOOLA PRIME kétoldalú versenylabda gyártásához használják. Ez garantálja az azonos vastagságot és kemé-
nységet, mely extra tartósságot eredményez. Különböző gyakorlati tesztek során, a labda teljesítménye (pörgése, pattanása, repülési paraméterei) 
alapján bebizonyították a JOOLA PRIME abszolút csúcsminőségét, mely új szabványokat állít elő az asztalitenisz versenylabdák számára.
Már bizonyított JOOLA minőség kitűnő ár/érték aránnyal.

3-as dobozban fehér 3,95 €

6-as dobozban fehér 7,95 €

72-as dobozban fehér 79,95 €
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BALL CADDY
A JOOLA Ball Caddy ideális partner minden 
asztalitenisz egyesület számára. Kitűnő 
segítség a sokklabdás edzések kivitelezésé-
hez és a szervák gyakorlásához. A verseny-
ek során használható törölköző tartóként is. 
A Ball Caddy-t gyerekjáték mozgatni és fixál-
ni az állítható magassága és a fékezhető 
gördülős lábszerkezete miatt. A labdatartó 
része kompletten leszedhető igény szerint.

 49,90 €

BALL COLLECTOR
Praktikus teleszkópos nyelű labdaszedő 
háló, amely megkönnyíti a labdák 
összegyűjtését az edzések közben és 
végén. Az összecsukható felsőrésznek 
köszönhetően kis helyen tárolható.
Gyűjtőháló nyílása: 40 cm, teljes hossz: 2 m

 19,90 €

BALL BOX HOLDER
Összecsukható, soklabdás állvány, maxi-
mum 160 labda számára. A könnyű súlyú 
és stabil kivitelezésű állvány ideális a mo-
dern soklabdás edzésekhez. Percek alatt 
felállítható vagy leszerelhető. Egyre minden 
egyesületnek szüksége lesz.

 79,90 €

SUPER ABS 40+ ***
A JOOLA a SUPER ABS labdákkal ismét egy bizonyított játéktulajdonságokkal rendelkező 
műanyag labdát kínál, amelyet egyforma labdapattanás, pontosság és stabil repülési ív jellemez. 
A labda tartóssága kiváló. A JOOLA SUPER ABS *** minőséget kínál elérhető árért.

6-as dobozban fehér 5,90 €

72-as dobozban fehér 69,90 €

MASTER ABS
A JOOLA MASTER az új méretű és anyagú tréninglabdák között egy kiváló lehetőséget jelent. A 
JOOLA SUPER ABS labda ** változatát hasonlóan jó tartósság és játéktulajdonságok jellemzik, 
nagyon attraktív ár mellett.

72-as dobozban fehér 29,90 €





Sportswear

A sportágra jellemző igénybevétel növekedésével az asztalitenisz öltözet-
nek is kényelmesebé kellett válnia. Mi megpróbáljuk egyesíteni a kényelmet, 
a funkcionlitást, a kifinomult stílust és a magas tartósságot vonzó dizájnnal 
és minőséggel.

A sokféle kollegciónk, vonzó és jó választás lehet, mind a csapatok, mind az 
egyéni dizájnt kedvelők, mind a kültéri vagy szabadidős edzésekhez ruháza-
tatot keresők számára.

Funkcionalitás 
& Dizájn

Könnyu, lélegzos, funkcionális és csúcsminoségu poliészter anyagból kés-
zült, amely a test izzadságát az anyag külso részéra transzportálja, amelynek 
köszönhetoen gyorsabban szárad és levegozik a ruházat. A test szempont-
jából fontos következmény, hogy a bor szárazabb és kevésbé kimelegedett 
lesz. A sportruházat a funkcionális anyagnak köszönhetoen strapabíróbb lesz 
és összességében kellemes viseletet biztosít a játékos számára. 

dryplay
„Maradj száraz-játsz jól“

A JOOLA versenysportruházat, a speciális anyagösszetétele miatt kiváló 
komfortérzetet biztosít a játék során. A flexibilis stretch rész gondoskodik ar-
ról hogy jól álljanak a ruhák a viselőjén, míg a speciális anyag lehetővé teszi 
az asztaliteniszre jellemző mozgások kivitelezését.

elastofit

Műszálból készült hálós szerkezetű anyag, kicsire szőtt lyukakkal az optimá-
lis szellőzés és lélegzés érdekében. A JOOLA Mesh-szálakból álló anyag a 
kitűnő izzadságelvezető tulajdonságai mellett flexibilis és könnyű is, amely-
nek köszönhetően ideális lehetőséget biztosít az asztaliteniszezéshez

MESHTEX

Speciális textil nyomtatási eljárás, ahol a festékanyagokat nyomás és hő 
segítségével viszik fel az anyagra. A szublimációs festékkel az egész anyagot 
be lehet vonni, a zavaró varrások ellenére is. A festés után is az anyag könnyű 
és a színét jól megtartó marad, minden körülmények között.

Sublimation
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m • Formáját megtartó, drága műszálas anyag

• Komfortos szabás

• Jól nyomtatható felületek

• Gyorsan száradó, funkcionális anyag
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SHORTS MACO
Könnyű, félhosszú asztalitenisz short, az oldalába integ-
rált Ton-in-Ton lélegzős szövettel, amely nagyobb rugal-
massaágot és kellemesebb viseletet biztosít. Az oldalán 
kettő zsebbel, és állítható derékrésszel.

Anyag: 100% Poliészter DIMPLE ELASTIC + MICRO 
DRY FIT

Színek: navy, fekete

Méretek: 2XS – 5XL 32,90 €

SHIRT PERFORM
Csúcsminőségű, attraktív klub mez, klasszikus színek-
ben, amely maximálisan kényelmes viseletet biztosít, 
nagyon jó ár-érték arány mellett. Az egyszínű hátoldala 
tökéletesen alkalmas a klub nevének, vagy további infor-
mációk feliratozására.

Anyag: 100% Poliészter MICRODOT
Színek: navy-narancs, navy-kék, fekete-zöld, piros-navy

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL 34,90 €

hátsó nézet
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SKIRT MARA
STRIPES, SQUADRA, MILAN, PADOVA pólóhoz pasz-
szoló szoknya belső nadrággal.
 

Anyag: 90% Poliészter, 10% Elastic
Színek: navy-fehér, fekete-fehér

Méretek: 2XS – 2XL 32,90 €

LADY-SHIRT PERFORM
A Perform trikó karcsúsított, rövid szabású női trikó 
változata, három színkombinációban, V kivágású 
nyakkal.

Anyag: 100% Poliészter MICRODOT
Színek: piros-navy, navy-kék, fekete-zöld

Méretek: 2XS – 2XL 34,90 €
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SHIRT MOVE
Két szín kombinációjából kialakított csíkozott, di-
vatos megjelenésű trikó, három színváltozatban, 
csúcsminőségű lélegzős anyagból. A kényelmes 
szabás és a funkcionális anyag gondoskodik az op-
timális mozgásszabadságról. A trikó háta egyszínű, 
amely tökéletesen alkalmas a klub nevének, vagy to-
vábbi információk feliratozására.

Anyag: 100% Poliészter SUBLIMATION
Színek: piros-fekete, fekete-zöld, fekete-kék

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL 39,90 €

SHORTS BASIC
Klasszikus asztalitenisz short, mindennapi használat-
ra, két zsebbel, belső nadrág nélkül.

Anyag: 100% Poliészter MESH COOLING
Színek: fekete, navy

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL 22,90 €

hátsó nézet
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LADY SHIRT MOVE
A Move trikó női verziója V-nyakkal, három szín kom-
binációjában.

Anyag: 100% Poliészter SUBLIMATION
Színek: fekete-kék, piros-fekete, fekete-zöld

Méretek: 2XS – 2XL 39,90 €

SKIRT MARA
STRIPES, SQUADRA, MILAN, PADOVA pólóhoz pasz-
szoló szoknya belső nadrággal.

Anyag: 90% Poliészter, 10% Elastic
Színek: navy-fehér, fekete-fehér

Méretek: 2XS – 2XL 32,90 €
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SHIRT STRIPES
A kétszínű, csíkos Asztalitenisz trikó, 3 színváltozatban 
kapható, szublimációs nyomtatási technikával készült. 
Az optimális szabás és a varratok hibátlan kidolgozása 
biztosítja a mozgás szabadságát. 
A hátoldalán lévő egyszínű JOOLA felirat jól látható.

Anyag: 100% Poliészter Sublimation
Színek: navy-piros, navy-világoskék, szürke-lime

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL 39,90 €

T-SHIRT STRIPES
Kétszínű csíkos póló, innovatív nyakkivágással, 2 szín-
kombinációban.

Anyag: 100% Poliészter SUBLIMATION
Színek: navy-piros, navy-világoskék, szürke-lime

Méretek: 140, 152, 2XS – 3XL 29,90 €
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LADY SHIRT STRIPES
A kétszínű csíkos, v-nyakú poló a férfi trikó női változata 
2 színkombinációban.

Anyag: 100% Poliészter SUBLIMATION
Színek: navy-rózsaszín, navy-világoskék

Méretek: 2XS – 2XL 39,90 €

SKIRT MARA
STRIPES, SQUADRA, MILAN, PADOVA pólóhoz passzoló 
szoknya belső nadrággal.

Anyag: 90% Poliészter, 10% Elastic 
Színek: navy-fehér, navy-lime

Méretek: 2XS – 2XL 32,90 €
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SHORTS METO
Kényelmes és könnyű poliészter anyagból készült 
asztalitenisz nadrág JOOLA logóval. Az oldalán zse-
bekkel és egy dizájnos szürke csíkkal. Az elasztikus 
gumírozott derékrészen madzaggal állítható a szo-
rossága.

Anyag: 100% Poliészter
Színek: fekete-szürke, navy-piros, fekete-zöld

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL 16,90 €

SHIRT SQUADRA
Funkcionális póló, fi nom színes betétekkel, férfi és 
női változatban is kapható. A könnyű póló kiváló mi-
nőségű anyagból készült, ahol a légáteresztő Micro-
dot funkció optimális illeszkedést eredményez.
A hátoldala egyszínű, mely különösen alkalmas 
egyedi nyomtatás felhelyezésére.

Anyag: 100% Poliészter MICRODOT
Színek: piros-fekete, navy-piros, világoskék-navy, 

fekete-zöld, fekete-fehér

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL 34,90 €
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SQUADRA LADY
Rövid, női szabású v-nyakú póló, megegyezik a férfi 
modellével.

Anyag: 100% Poliészter SUBLIMATION
Színek: fekete-zöld, piros-fekete, világoskék-navy

Méretek: 2XS-2XL 34,90 €

SKIRT MARA
STRIPES, SQUADRA, MILAN, PADOVA pólóhoz pasz-
szoló szoknya belső nadrággal.

Anyag: 90% Poliészter, 10% Elastic 
Színek: fekete-zöld, fekete-fehér, navy-fehér

Méretek: 2XS – 2XL 32,90 €
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TRACKSUIT SQUADRA
Magas komfort érzetet biztosító tréningruha, kont-
rasztos színösszeállításban 3 féle színkombináci-
óban férfi ak és nők számára egyaránt. A diamond 
Cool dry anyag garantálja az optimális mozgássza-
badságot és a kellemes viseletet.

Anyag: 100% Poliészter DIAMOND COOL DRY
Színek: fekete-fehér, világoskék-navy, navy-piros

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL 74,90 €

hímzett JOOLA logóval
a hátán
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SHIRT EQUIPE
stílusos dizájnú Asztalitenisz trikó, a hátoldalán kicsi „for the cham-
pion in you“ felirattal. Kiváló minőségű, nagyon könnyű Polyester 
Micro interlock anyagból készült, mely egyedülálló izzadságszabá-
lyozást kínál. Az equipe hátoldala egyszínű, mely előről egy sötétebb 
színnel párosul.

Anyag: 100% Poliészter MICRO INTERLOCK
Színek: navy-világoskék, fekete-lime, navy-piros

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL 34,90 €

TRACKSUIT EQUIPE
Légáteresztő Polyester Micro dobby anyagból készült, a divatos fel-
ső megegyezik az equipe pólóval. A vonzó színes betétek a felsőn 
és a nadrágszegélyeken kihangsúlyozzák a tréningruha stílusát. Az 
alsó egyenes szabású nadrágon lévő zipzár segít a könnyed öltöz-
kődésben. A felső szűkített derékrésszel, és két oldalsó zsebbel el-
látott.

Anyag: 100% Poliészter MICRO DOBBY
Színek: navy-világoskék, navy-piros

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL 59,90 €

csúcsminőségű „for the champi-
on in you” nyomattal
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SHIRT PADOVA
Ez az asztalitenisz trikó magas minőségű és könnyű po-
liészter anyagból készült. A puha textil 100%-os izzadás 
elvezetést biztosít mozgás közben. A trikó egyedi és jel-
legzetes szín mintázatú.

Anyag: 100% Poliészter MICRO INTERLOCK
Színek: navy-piros, piros-navy, fekete-zöld

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL  36,90 €

SHORTS MACO
Könnyű, félhosszú asztalitenisz short, az oldalába integ-
rált ton-in-ton lélegzős szövettel, amely nagyobb rugal-
massaágot és kellemesebb viseletet biztosít. Az oldalán 
kettő zsebbel, és állítható derékrésszel.

Anyag: 100% Poliészter DIMPLE ELASTIC + MICRO 
DRY FIT

Színek: navy, fekete

Méretek: 2XS – 5XL 32,90 €
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LADY-SHIRT PADOVA
Női szabású, v nyakú póló, mely illeszkedik férfi típusú 
trikókhoz.

Anyag: 100% Poliészter MICRO INTERLOCK
Színek: navy-piros, fekete-zöld, piros-navy

Méretek: 2XS - 2XL 36,90 €

SKIRT MARA
STRIPES, SQUADRA, MILAN, PADOVA pólóhoz passzo-
ló szoknya belső nadrággal. 

Anyag: 90% Poliészter, 10% Elastic
Színek: fekete-fehér, navy-fehér, navy-lime, piros-navy

Méretek: 2XS – 2XL 32,90 €
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SHIRT LUCCA
A póló fi nom kontrasztokat rejtő színekben 
kapható, mely nem csak asztaliteniszezéshez, 
de szabadidő sporthoz is bátran ajánlható. 
Könnyedsége és kényelme miatt a legjobb vá-
lasztás ár-érték arányban.

Anyag: 100% Poliészter MICRODOT
Színek: piros-navy, navy-piros, fekete-zöld

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL 26,90 €

SHORTS BASIC
Klasszikus asztalitenisz short, mindennapi 
használatra, két zsebbel, belső nadrág nélkül. 

Anyag: 100% Poliészter MESH COOLING
Színek: navy, fekete 

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL 22,90 €

SHORTS BASIC LONG
Klasszikus asztalitenisz short könnyű anyag-
ból, univerzális használatra, két zsebbel belső 
nadrág nélkül, gumírozott pánttal. Az eredeti 
változat hosszított kivitelezése.

Anyag: 100% Poliészter MESH COOLING
Színek: fekete

Méretek: 2XS – 3XL 24,90 €



linares

69

SHIRT LINARES
A két szín ötvözése, trendi csíkos megjelensésel szám-
talan színkombináció lehetőségét nyújtja. Az izzadságel-
vezető tulajdonsága, a száraz bőr érzését kelti, mellyel 
előosztályú kényelmet érünk el.

Anyag: 100% Poliészter SUBLIMATION
Színek: navy-lime, fekete-zöld, kék-világoskék, feke-

te-piros

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL 39,90 €

SHORTS MACO
Könnyű, félhosszú asztalitenisz short, az oldalába integ-
rált ton-in-ton lélegzős szövettel, amely nagyobb rugal-
massaágot és kellemesebb viseletet biztosít. Az oldalán 
kettő zsebbel, és állítható derékrésszel.

Anyag: 100% Poliészter DIMPLE ELASTIC + MICRO 
DRY FIT

Színek: fekete, navy

Méretek: 2XS – 5XL 32,90 €
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colors

T-SHIRT COMPETITION
divatos, kereknyakú, izzadáselvezető funkicóval ellátott egyedi kivitelezésű póló. Kényelmes viseletét 
könnyű anyagának köszönheti. A jobb alsó sarokban elhelyezett logó teszi teljessé a modern dizájnt.

Anyag: 100% Poliészter FUNCTION
Színek: bordeaux, antracit, fekete, sárga, navy-zöld, navy, fekete-fehér, navy-világoskék, darkgreen

Méretek: 140, 152, 2XS – 3XL 22,90 €
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T-SHIRT VINTAGE
Anyag: 100% Pamut
Színek: navy-piros, szürke-narancs

Méretek: XS – 3XL 16,90 €

T-SHIRT RETRO
Anyag: 100% Pamut
Színek: piros-fekete, navy-fehér

Méretek: XS – 3XL 16,90 €

T-SHIRT RHYZER 43/48
Póló a stílusos Rhyzer felirattal illeszkedve az új 
JOOLA borítássorozathoz.

Anyag: 100% Pamut
Színek: fekete

Méretek: XS – 3XL 15,90 €
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T-SHIRT PROMO
A poliészter anyagból gyártott JOOLA Promo póló 
kellemes visletet, a sportos szabás és a vissza-
fo-gott dizájn pedig jó megjelenést biztosít viselője 
számára. A mellrészen kicsi, míg a hátoldalán nagy 
JOOLA logóval. Ideális edzőpóló, attraktív árért.

Anyag: 100% Poliészter MICRO DRY FIT
Színek: navy-lime, fekete-fehér

Méretek: 140, 152, 2XS – 3XL 19,90 €

Back view
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PANT JOGGERS
Anyag: 50% Poliészter, 50% Pamut
Színek: fekete

Méretek: XS – 3XL 29,90 €

HOODY FIT
Sportos és lezser kapucnis pulóver, amelyet tökéle-
tes megjelenés és jó dizájn jellemez. A szabás a fit 
forma kihangsúlyozását szolgálja, míg a kellemes 
anyagok a nagyon kényelmes viseletet biztosítják. 
Az állítható madzag a kapucnin, szintén a magas 
minőséget tükrözi vissza. A pulóver nem csak asz-
taliteniszezők számára készült, hiszen abszolút 
megfelelő viselet nyújt edzőteremben vagy kültéri 
edzéshez is.

Anyag: 100% Poliészter
Színek: fekete-zöld

Méretek: 2XS – 3XL 39,90 €
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color

HOODY DANNY
divatos, kapucnis, elől cipzáros pulóver, amely ideális sportoláshoz és szabadidős tevé-
kenységekhez. 4 különböző színben kapható. Köszönhetően belső gyapjú bélésének vi-
selése kényelmes érzetet nyújt. Kétoldali zsebekkel ellátott, rugalmas és varrott derék és 
csukló résszel.

Anyag: 60% Poliészter, 40% Pamut
Színek: fekete, petrol, szürke, navy-piros, navy-lime-világoskék

Méretek: 2XS – 3XL 42,90 €
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campo

TRACKSUIT CAMPO
vonzó színek és sportos tevezés jellemzi az új Campo melegítő szettet. A díszítő csíkokkal ellátott felső 
és alsó rész, valamint a nadrágszáron megjelenő JOOLA logó biztosítja a divatos megjelenést. A könnyen 
kezelhető anyag, kényelmes viseletet és magas komfort érzetet nyújt. A könnyű és gyors öltözködést 
segíti elő a lábrésznél végigfutó cipzár. A felső és nadrág rész külön is megvásárlható.

Anyag: 100% Poliészter DIAMOND COOL DRY
Színek: fekete-silver, fekete-zöld, navy-világoskék, navy-piros

Méretek: 140, 152, 2XS – 5XL  69,90 €
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ESCAPE
A JOOLA Escape kabát egy ideális téli kabát a hideg edzésekhez és 
játéknapokoz. A lezser szabás, a komfortos bélés és a kiemelkedő 
funkcionálitás gondoskodik a kényelmes viseletről. A kontraszt szín-
választás, a hosszú cipzár, a kettő cipzározható első zseb és a hímzett 
JOOLA logo mind hozzájárul a kabát jó megjelenéséhez.

Anyag: 100% Poliészter
Szín: navy

Méretek: XS – 3XL 69,90 €

FERRARA
Rövidszárú zokni trendi-modern dizájnnal az oldalán nyomtatott logó-
val, amely kellemes viseletet és tökéletes illeszkedést biztosít.

Anyag: 80% Pamut, 20% Spandex
Színek:  fehér-kék, fehér-piros, fehér-fekete, fehér-zöld

Méretek: S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47) 5,90 €

ROVIGO 
Félhosszú, logóval ellátott zokni, 
két színben kapható.

Anyag: 80 % Pamut 20% Spandex
Színek: fehér-fekete, fehér-kék

Méretek: S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47) 5,90 €

SIERRO

Félhosszú zokni logóval, 3 színvariánsban.

Anyag: 80 % Pamut 20% Spandex
Méretek: fehér-fekete-kék, fehér-fekete-piros, fehér-fekete-zöld

Méretek: S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47) 6,90 €

STANDARD 
Asztalitenisz zokni 3-as csomagban,
különböző színkombinációkban.

Anyag: 80% Pamut, 20% Man Made fibre
Színek: fehér-fekete, fehér-piros, white-navy

Méretek: S (35-38), M (39-42), L (43-45) 5,90 €
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TOWEL 19
Puha és gyorsan száradó pamut törölköző a “JOOLA for the champion 
in you” felirattal, attraktív színekben.

Anyag: 100% Pamut
Szín: fekete-fehér-zöld

Méret: 50x100 cm 14,90 €

KNITT HAT
Kötött sapka JOOLA felirattal.

Anyag: 100% acrylic
Szín: fekete-fehér

Méret: one size 6,90 €

WRISTBAND
Csuklópánt JOOLA logóval.

Anyag: 100% acrylic
Szín: fekete-zöld

Méret: one size 4,90 €

FÜRDŐLEPEDŐ KÉK
nagyon jó minőségű, puha frottír törölköző nagy JOOLA logóval.

Anyag: 100% Pamut
Szín: fekete-zöld

Méret: 70x140 cm 19,90 €

TÖRÖLKÖZŐ
Jó minőségű, puha frottír törölköző, JOOLA felirattal.

Anyag: 100% Pamut
Szín: navy-kék

Méret: 50x100 cm 14,90 €
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DTS
DYNAMIC  
TRACTION  
SOLE

BETTER TRACTION - 
 MORE MOVEMENT

Cipok
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Rendkívül tapadós, speciáli-
san az asztaliteniszezőknek 
gyártott külső talp kialakítás, 
amely lehetővé teszi a gyors 
mozgást, minden beltéri talaj 
esetében

NEXTT
A JOOLA NexTT az asztaliteniszezők számára tervezett cipő, amely kifejelezetten spor-
tág specifikusan mozgásokra alapozva lett kialakítva. Ezt a cipőt a JOOLA éljátékosok-
kal intenzíven együttműkődve alakítottuk ki, úgy hogy kényelmes viseletet biztosítson a 
vonzó dizájn mellett, valamint támogassa az intenzív irányváltozásokkal járó lábmunkát. 
A legmagasabb igényeknek megfelelően fejlesztettük a JOOLA NexTT cipőt, amely ér-
dekes lehet minden ambicíózus asztalitenisz játékos számára.

Színek:  navy-lime, navy-orange

Méretek: 36 – 45 89,90 €

színes cipőfűzővel 
2 verzióban

torzió megakadá-
lyozása a középső 

részben

ultra erős, párnázott kialakítás a 
maximális dinamikáért

kényelmes viselet 

kopás és csúszásgátlóval 
ellátott, rugalmas Dynagrip talp

saroktámasztás a 
biztosabb tartásért 

elasztikus, levegőző 
anyagbólEVA belső talp Megerősített lábfejrész

NEX

DTS



80

VIVID
Tartsd kontoll alatt mozgásodat egy olyan cipő segítéségvel, amely nem mindennapi 
érzést nyújt viselője számára. Az új JOOLA vivid speciális követelmények által kidolgo-
zott sportcipő, mely különböző színvariációjú választási lehetőségeket kínál.

• Magas minőségű és könnyű asztalitenisz cipő
• Ergonomikus belső talp a legnagyobb komfortérzetet és támogatást biztosítja
• A cipő orránál és két oldalán hálós kivitelezés, a légáteresztés érdekében
• nRendkívül rugalmas és csúszásgátló talppal kivitelezett
• Két színben kapható

Szín:  petrol-lime

Méretek: 36 – 46 79,90 €

fl exibilis kialakítás a lábfej részen a 
mozgásszabadság biztosítása érdeké-

ben az oldal sasszék esetén is

Csúszásgátlós kialakítás a 
talprészen az ideális dinamika és 

kényelem elérése érdekében a 
gyors mozgások esetén is

Megerősített kivitelezés a stabilitásért a láb 
csúszása esetére

Lélegáteresztős Mesh anyag, a 
láb szellőzése érdekében

Megerősítés a sarokrészen 
a bokaszalagok védelme 

miatt

ergonomikus belső talp-
betét a tompításért

szorosabb véde-
lem a lábfejnek

VIVID
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ATOLL
A kiváló minőségűen kidolgozott JOOLA ATOLL, amely kifejezetten az asztalitenisz él-
sport követelményeinek megfelelően lett megtervezve, a tökéletes cipő a legmagasabb 
elvárásokkal rendelkező játékosok számára. A lélegző hálós anyag, valamint az extra 
puha, ergonomikus belső talp gondoskodnak az érezhető mindennapi kényelemről. 
Mindezeken felül a kifejezetten az asztalitenisz speciális elvárásainak megfelelően 
kifejlesztett Md/ Rubber-talp jó tapadóképessége is roppant meggyőző és a kiváló 
egyensúlyérzetről is gondoskodik. A JOOLA ATOLL a legjobb feltételeket biztosítja 
ahhoz, ami az asztalitenisznél egy jó lábmunkát jellemez: a stabil alapállás és a gyors 
irányváltoztatás.

Szín: ehér-kék

Méretek: 36 – 46 69,90 €

B-SWIFT
egy abszolút highlight az asztalitenisz cipők között. A modern de ennek ellenére célszerű 
dizájn a nemzetközi éljátékosok igényeit maximálisan szem előtt tartva lett kialakítva.
Az újonnan tervezett talprész, a beépített, ex trém puha sebességelnyelő résszel, 
lehetőséget ad a gyors irányváltoztatásokra mozgás közben, amelynek köszönhetően a 
játékosok az adott játékszituációhoz leginkább ideális lábmunkát valósíthatják meg.
A JOOLA éljátékosai Chen Weixing és daniel habesohn (páros európabajnok 2012-ben) 
már ebben a cipőben versenyeztek az elmúlt hónapokban, amely tapasztalatok alapján 
nagyon dicsérik ezt a cipőt.

Szín: fehér-piros

Méretek: 36 – 45 74,90 €

RALLY
A JOOLA RALLY az új csúcsmodell az asztalitenisz cipők között. A Mesh és Microfi 
ber anyagokból álló felső rész garantálja a kiváló szellőző képességet, és a kellemes 
viseletet. A talprészbe beépítésre kerüét a már bizonyított Phylon anyag, amelynek 
köszönhetően a talprész nagyon könnyű és rendkívül csúszásbiztos. A legendás EVA 
belső talpbetét az új fejlesztésú saroktámasszal megakadályozza, hogy a láb csúszkál-
hasson a cipőben. A JOOLA RALLY azoknak az ambíciózus asztaliteniszezőknek lett 
kifejlesztve, akik olyan extrém könnyű és jól tapadó cipőt keresnek, amelyik csökkenteni 
képes az ízületek jelentős terhelésén is.

Szín: ehér-kék

Méretek: 35 – 47 52,90 €
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PRO JUNIOR
Az új PRO JUNIOR - cipő kifejezetten gyermekek számára tervezett. Most az új dizájn 
keveredik a praktikus tépőzáras megoldással.
A PRO JUNIOR cipő csúszásgátló cipőtalppal kivitelezett. Az EVA féle talp védi a gyer-
mek ízületeit az (életkori sajátosságokhoz igazodva) egészséges növekedés érdekében. 
A könyű cipő a játék közbeni mozgások biztonságos végrehajtását nyújtja, megelőzve a 
hirtelen irányváltásokból származó sérüléseket.

Szín: ehér-kék

Méretek: 30 – 36 36,90 €

TOUCH
Az asztalitenisz cipők klasszikusa egy új, mutatós külsőt kapott. Az évek óta változatla-
nul gyártott cipőtalp kimagaslóan jó csúszásmentességet biztosít. A cipő felső anyagát 
a gyártó újra átdolgozta, melynek során különösen nagy hangsúlyt fektetett a varrás 
és a dizájn még jobbá tételére. Így a TOUCH továbbra is minden asztalitenisz játékos 
standard modellje marad, alacsony ár mellett.

Szín:  ehér-kék-piros

Méretek:  36 – 46 46,90 €

COURT
A JOOLA COURT mindenben megfelel a modern asztalitenisz követelményeinek.
Extrém könnyű kivitelezése mellett megfelelő támogatást nyújt a lábnak minden asz-
taliteniszre jellemző mozgás kivitelezésénél, pl. kilépésnél, oldalmozgásoknál, stb. ezt 
a jó tulajdonságát, a rugalmas és kiválóan tapadó talprész teszi lehetővé, ami a puha 
kialakítású és a lábfejhez igazodó belső résszel kellemes viseletet eredményez a JOOLA 
COURT cipőnél. Ez egy kiváló ár-érték arányú cipő a mindennapokra.

Szín:  fehér-navy

Méretek:  36 - 46 49,90 €
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ALU BAT CASE
Alumínium ütőkoffer habbetéttel egy ütő és három labda számára.

Méret:  30 x 22 x 5 cm

Színek:  kék, ezüst, fekete 29,90 €

POCKET
Nylon tok, labdatartóval, különböző színekben.

Méret: 29 x 19 x 2 cm 

Színek: fekete-zöld, fekete-kék, fekete-piros 5,90 €

SQUARE
Négyszögletű ütőtok törésvédelemmel, két ütőnek.

Méret: 28 x 19 x 5 cm

Színek:  fekete, kék 19,90 €

TROX
Ütő formájú kemény tok, párnázott belső résszel az ütők biztonságosabb 
tárolásának érdekében.

Méret: 28,5 x 19 x 4 cm

Színek:  gold, kék, fekete 16,90 €

LABDATARTÓ
Háromszög alakú, robosztus kivitelezésű labdatartó a biztonságo-
sabb tárolás érdekében.

Méret: 9 cm

Színek: fekete, piros 4,90 €

DUPLA ALUKOFFER
Ütőtartó alu-dizájnnal, szivacs belső béléssel két ütő és három labda 
számára kialakítva.

Méret:  30 x 22 x 5 cm

Színek:  fekete 34,90 €
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ALPHA TÁSKA
A közepes nagyságú táska a tetszetős megjelenésével és magas szín-
vonalú kivitelezésével egy kiváló eszköz a sportos hétköznapok igénye-
ihez. A két oldaltároló abszolút alkalmas a sportcipő és egyéb kiegészí-
tők kényelmes tárolására, ahogy a fő tároló rész sem hagy kívánni valót 
maga után. Az Alpha táska elegendő helyet biztosít a versenyekhez és 
edzésekhez szükséges eszközök és sportszerek számára.

Anyag: 600 d polyester + Twill Nylon
Méret:  64 x 37 x 30 cm

Színek: navy-kék 56,90 €

ALPHA GÖRDÜLŐS TÁSKA
Csúcsminőségben kivitelezett, stabil és nagyon jól pakolható ma-
xi-táska, amely 2 könnyen görgő kerékkel és állítható teleszkóppal 
készült. Egy nagy fő- és kettő melléktárolóval készült táska, amely le-
vehető vállpánttal gondoskodik a komfortos utazásról.

Anyag: 600 d polyester + Twill Nylon
Méret:  80 x 42 x 36 cm

Színek: navy-kék 79,90 €
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ALPHA TÁSKA CSALÁD
Az új JOOLA Alpha táska család termékeire az attraktív kivitelezés, az átgondolt méretezés 
és felosztás, valamint a magas szakítószilárdságú polyészter anyag jellemző.
A maximalizált helykínálat, a számtalan kialakított zseb és tároló rész kiváló lehetőséget 
nyújt az ütők, ruházat, egyéb sporteszközök és kiegészítők tárolására, amely tulajdonság 
kiegészítve a praktikus pántokkal és mutatós cipzárokkal nem csak a sportban, hanem a 
hétköznapokban is jól használhatóvá teszi az Alpha család táskáit.

ALPHA HÁTIZSÁK
Csúcsminőségű hátizsák, állítható méretű váll-
pánttal, jó felosztással, magas szakítószilárdságú 
poliészter anygból. A nagy fő tároló mellett, több 
kisebb cipzárral zárható tároló található, amely 
jó lehetőséget biztosít a szükséges asztalitenisz 
eszközök elpakolására.

Anyag: 600 d polyester + Twill Nylon
Méret:  34 x 50 x 23 cm

Színek: navy-kék 39,90 €

ALPHA TROLLEY
A JOOLA ALPHA TROLLEY hátizsákot kézipoggyász méretű, komfortos kivitelezésben és 
attraktív megjelenéssel készítettük. A hátizsák egy jól pakolható fő tárolóval és két további 
cipzáros melléktárolóval, valamint állítható hosszúságú párnázott vállpánttal lett kialakítva. 
A két könnyen guruló kerék, valamint a stabil és állítható teleszkóp jól használható táskává 
teszi a Trolley-t minden korosztály számára.

Anyag: 600 d polyester + Twill Nylon
Méret:  31 x 51 x 21 cm

Színek: navy-kék 74,90 €
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COMPACT
Nagyméretű és jó tagolású sporttáska több oldal-
résszel és vállpánttal.

Anyag: 840 d polyester + Honeycomb
Méret:  68 x 38 x 30 cm

Színek:  fekete-ezüst, navy-zöld 54,90 €

ROLLBAG
Nagyméretű kerekes sporttáska, amelyik ideális 
kísérő minden utazáshoz.
Egy nagy főtárolóval, oldal zsebbel és teleszkópos 
fogantyúval kivitelezve.

Anyag: 840 d polyester + Honeycomb
Méret:  80 x 42 x 36 cm

Színek:  fekete-ezüst 79,90 €

TOUREX
Közepes méretű sporttáska fő- és melléktárolók-
kal, illetve vállpánttal.

Anyag: 840 d polyester + Honeycomb
Méret: 60 x 35 x 27 cm

Színek:  fekete-ezüst, navy-zöld 46,90 €
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COACH
Praktikus edzői és vezetői táska iratok, laptop, stb. számára, párnázott 
vállpánttal, illetve egy fő és több mellék tárolólóval az első és oldalsó 
részein.

Méret:  37 x 30 x 15 cm

Szín: fekete-ezüst 29,90 €

REFLEX
Praktikus hátizsák kipárnázott hátrésszel és ergonómiailag formált 
övekkel.

Anyag: 840 d polyester + Honeycomb
Méret:  34 x 50 x 23 cm

Színek:  fekete-ezüst, navy-zöld 34,90 €

FOCUS
Téglalap alakú ütőtok egy ütő részére.

Anyag: 840 d polyester + Honeycomb
Méret:  30 x 20,5 x 4,5 cm

Színek:  fekete-ezüst, navy-zöld 13,90 €

SAFE
Téglalap alakú ütőtok kettő ütő részére, törést gátló műanyaglemezekkel.

Anyag: 840 d polyester + Honeycomb
Méret:  30 x 20,5 x 8,5 cm

Színek:  fekete-ezüst, navy-zöld 17,90 €
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TURBO CLEANER 
Antisztatikus borítás-tisztító. Amelynek rendszeres használata növeli 
a borítás élettartamát.

250 ml 5,90 €

TABLE CLEANER
Asztalitenisz asztalok játékfelületének tisztítására használatos folyé-
kony tisztítószer. Sikeresen alkalmazható por, izzadságcseppek és 
egyéb eredetű szennyeződések eltávolítására.

500 ml 9,90 €

ÉLVÉDŐ SZALAG
Méretek: 10/12 mm
Színek: fekete, piros

0,50 m 1,00 €

5,0 m 3,50 €

50,00 m 12,50 €

PROTECTION FOIL
A fólia ideális védelmet nyújt bármilyen érzékenységű borításnak.

 2,00 €

RUBBER-FOAM-SET
Clipper Schaum: borítások számára kifejlesztett tisztító-és ápolóhab, 
spraydobozos kiszerelésben.
Tisztítószivacs: tisztítószivacs műbőrből, amely kíméletesen tisztítja 
a legérzékenyebb borításokat is.
Tisztító szett: hab és a szivacs együtt szettben, átlátszó és praktikus 
boksz-ban kapható.

tisztító szivacs 3,40 €

tisztító hab 100 ml 5,50 €

szett 8,90 €

ÜTŐFA ÁPOLÓ
Óvja az ütőfa lapját a borítások cseréjekor bekövetkezhető sérülésektől.

100 ml 6,90 €
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SZIVACSOK CSIPESSZEL
Tasak 50 szivaccsal és két csipesszel.

 4,90 €

X-GLUE
Oldószermentes ragasztó, mely használható a szokásos ütőfa+borí-
tás ragasz-táson kívül a különleges „tuning-eljárás”alkalmával is. Rövid 
száradás után kiválóan tapad, de a borítás könnyen elválasztható az 
ütőfáról.

37 ml 12,90 €

90 ml  16,90 €

1000 ml  69,90 €

LEX
Latexbázisú oldószermentes ütőragasztó.
A gyorsragasztó nélküli időszak tapasztalatait felhasználva készítette el 
a JOOLA a lex ragasztót, amely jellemző tulajdonságai, hogy rövid szá-
radás után kiválóan tapad, de ennek ellenére szükség szerint a borítás 
könnyen elválasztható az ütőfáról. Kiemelkedő ár-teljesítmény arány!

20 ml 6,90 €

100 ml 10,90 €

1000 ml 39,90 €



Made in
Germany

GSC 25 

• Eredeti JOOLA gyártmányú versenyasztal, 25 mm-es lappal
• Rendkívül gyors játékfelület, a különlegesen kidolgozott poliészter  

bevonatnak köszönhetően
• 60 mm-es széles fém keret
• Super-Compact-system – mindkét oldalon elhelyezett “gáznyomásosú”  

rugók megkönnyítik az asztal felállítását és összecsukását
• 150 mm-es nagy kerekekkel és két fékkel ellálott
• Stabil, “portaszító” fém alváz
• Magasság szabályzó a külső lábakon
• Az EN 14468-1A szabványnak megfelelő versenyasztal

25 mm 62x161 cm135 kg

kék, zöld 1095,00 €

25 mm vastag asztallap – egyedülálló egyforma labdapattanás
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A GSC 25 esetében a JOOLA egy olyan új asztallal jelentkezett a piacon, amelynél a legendás játékfelületet 
25 mm-es asztallappal gyártja (hasonlóan az 5000 K asztalhoz). A 25 mm-es asztallap100%-osan egyforma 
labdapattanást garantál minden körülmények között, ahol a játékfelületen nem csúszik el a labda valamint 
gyors és magas pattanás jellemzi pont ugyanúgy, mint minden JOOLA versenyasztalt. A kiváló játékérzés, biz-
tonságot ad a játékosoknak ami megbízható partnerré teszi az asztalt az professzionális egyesületek, sport-
centrumok számára egyaránt.

Az új csúcsmodell a JOOLA terméksorából a fenti tulajdonságai mellett egyedülálló dizájnjával is kiemelkedik 
társai közül. Az asztalitenisz sport történelmében először jelent meg asztal aranyszínű alvázkonstrukcióval. 
A sokszor bizonyított kék asztallap, az aranyszínű alvázzal és az aranyszínű WM Ultra hálógarnitúrával egy 
nagyon sajátos, különösen nemesnek tetsző kombinációt eredményez.
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5000
• 25 mm vastag eredeti JOOLA asztallap
• Poliészter bevonatú szupergyors játékfelület
• 60 mm vastag fémkeret
• Automatik alváz rendszer
• Stabil fémalváz, portaszító anyaggal bevonva
• Magasságállító
• Stabil és biztonságos konstrukció, automata alvázzal és felcsapódó 

lábakkal
• 150 mm nagyságú kerekek a mozgatáshoz
• Dupla billenésbiztonság
• Az EN 14468-1 A szabványnak megfelel, versenysport

kék, zöld 995,00 €

MADE IN
GERMANY

WORLD CUP 25-S
• speciális 25 mm JOOLA versenyasztallap
• speciális asztallap új festési technológiával az egységes labdapattanás 

miatt.
• 50 mm-es fémszerkezet
• Transport System – mindkét asztallap 4 keréken gördül (2 kerék fékez-

hető)
• stabil, porfestett fémalváz
• dupla billenésbiztonság
• kicsi tárolás hely több asztal esetében
• az EN 14468-1 A európai szabványnak megfelelő (versenysport)

kék, zöld 595,00 €

64 x 175 cm133 kg25 mm

62 x 166 cm124 kg25 mm
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OLYMP
• Eredeti 22 mm-es lappal szerelt nemzetközi minősítésű JOOLA ver-

senyasztal
• Poliészter bevonatú szupergyors játékfelület
• 50 mm vastag fémkeret
• Automatik-Stand-Kombi rendszer (A kerekek játék közben felhajthatók, 

így az asztal 8 lábon áll, amellyel abszolút stabilitás érhető el)
• stabil fémalváz, portaszító anyaggal bevonva
• Az EN 14468-1 A szabványnak megfelel, versenysport

kék, zöld 895,00 €

MADE IN
GERMANY

3000 SC
• Eredeti 22 mm-es lappal szerelt nemzetközi minősítésű JOOLA ver-

senyasztal
• Poliészter bevonatú szupergyors játékfelület
• 50 mm vastag fémkeret
• Super Compact rendszer, amely megkönnyíti az asztal felállítását és 

leszedését
• könnyen kezelhető
• 4 keréken gördülő alváz, amelyből 2 fékezhető
• Magasságállító masszív kemény gumiból
• Az EN 14468-1 A szabványnak megfelel, versenysport

kék, zöld 835,00 €

MADE IN
GERMANY

66 x 166 cm125 kg22 mm

60x178 cm130 kg22 mm
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DUOMAT
• Eredeti 22 mm-es lappal szerelt nemzetközi minősítésű JOOLA ver-

senyasztal
• Poliészter bevonatú szupergyors játékfelület
• 50 mm vastag fémkeret
• stabil fémalváz, portaszító anyaggal bevonva
• Jól bevált stabil és biztonságos konstrukció, automata alvázzal és 

felcsapódó lábakkal
• Dupla billenésbiztonság
• Évtizedek óta az egyik legkedveltebb versenyasztal
• Az EN 14468-1 A szabványnak megfelel, versenysport

kék, zöld 695,00 €

MADE IN
GERMANY

ROLLOMAT
• Eredeti 22 mm-es lappal szerelt nemzetközi minősítésű JOOLA ver-

senyasztal
• Poliészter bevonatú szupergyors játékfelület
• 50 mm vastag fémkeret
• stabil fémalváz, portaszító anyaggal bevonva
• Jól bevált stabil és biztonságos konstrukció, automata alvázzal és 

felcsapódó lábakkal
• Dupla billenésbiztonság
• Évtizedek óta az egyik legkedveltebb versenyasztal
• Az EN 14468-1 A szabványnak megfelel, versenysport

kék, zöld 755,00 €

MADE IN
GERMANY

22 mm 126 kg 62 x 166 cm

60 x 175 cm115 kg22 mm
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TRANSPORT
• 19 mm-es lappal szerelt tréningasztal
• Fémkeret
• Térfelenként 4-4 keréken gördül
• Az asztal felállítása és leszedése nem igényel erőkifejtést
• stabil fémalváz, portaszító anyaggal bevonva
• Dupla billenésbiztonság
• Kevesebb helyigény
• Ideális asztal hobbi játékosoknak, iskoláknak és szabadidő kluboknak
• Az EN 14468-1 B szabványnak megfelel, egyesületi és iskolai sport

kék, zöld 395,00 €

2000-S
• Eredeti 22 mm-es lappal szerelt nemzetközi minősítésű JOOLA ver-

senyasztal
• Poliészter bevonatú szupergyors játékfelület
• 50 mm vastag fémkeret
• stabil fémalváz, portaszító anyaggal bevonva
• Térfelenként 2 keréken gördülő, klasszikus „álló” asztal
• Jól bevált, stabil konstrukció
• Stabil alátámasztás
• Az EN 14468-1 A szabványnak megfelel, versenysport

kék, zöld 595,00 €

MADE IN
GERMANY

SHOWCOURT
• Eredeti JOOLA versenyasztallap, 22 mm
• Poliészter bevonatú szupergyors játékfelület
• tökéletesen egyforma labdapattanás az asztal felületén
• rendkívül stabil fémvázkeret és alváz
• a lábakon magasságállítóval az egyenetlen talajok esetére
• Az EN 14468-1 A európai szabványnak megfelel - Versenysport

kék 1.950,00 €

Az alváz „öltöztetése” mind dizájnban, mind anyagban igény szerint alakít-
ható. Az ár előzetes egyeztetés szerint.

MADE IN
GERMANY

22 mm 15 x 144 cm105 kg

68 x 167 cm90 kg19 mm

22 mm
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SPRING
• „Csiptetős“ versenyháló stabil fémtesttel
• erős pamutfonálból előállított hálórésszel és  

mikromagasságállítóval
• EN 14468-2 A szabványnak megfelel, versenysport
• ITTF által engedélyezett

 42,90 €

PERMANENT
• Olymp, Rollomat és 5000 (2013 utáni évjárat) asztalokkal egybe-

építhető hálógarnitúra
• az asztal vázához fi xen kapcsolódik
• nem szükséges leszerelni
• EN 14468-2 A szabványnak megfelel, versenysport

 49,90 €

WM
• Stabil fémtest
• erős pamutfonálból előállított hálórésszel  

mikro-magasságállítóval
• EN 14468-2 A szabványnak megfelel, versenysport
• ITTF által engedélyezett

 49,90 €

PRO TOUR
• Stabil szerkezetű versenyháló
• Pamutháló, erős madzaggal
• Nagy, műanyagbevonatú magasság állító
• Nagyszerű ár/érték arány
• Az en 14468-2 A normának megfelel, versenysport
• ITTF engedéllyel rendelkezik

 39,90 €

WM ULTRA
• Csúcsmodell versenysporthoz
• A felfogatás felületei gumírozottak
• Széles felfogatási felület
• 14 mm széles, erős állító csavar
• Megerősített fémtest
• Mikro magasságállító csavar
• Pamut háló, erős madzaggal
• Az EN 14468-2 A versenysport szabványnak megfelel

 59,90 €

WM ULTRA (GOLD)
• Csúcsmodell versenysporthoz
• A JOOLA GSC 25 asztalhoz passzoló
• A felfogatás felületei gumírozottak
• Széles felfogatási felület
• 14 mm. széles, erős állító csavar
• Megerősített fémtest
• Mikro magasságállító csavar
• Pamut háló, erős madzaggal
• Az EN 14468-2 A versenysport szabványnak megfelel

 59,90 €
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KLICK
• állítható feszességű fém háló
• csiptetős
• EN 14468-2 b szabványnak megfelel, egyesületi és iskolai sport

 26,90 €

SNAPPER
• Kompakt fém hálógarnitúra állítható magassággal
• Csiptethetős felhelyezés
• EN 14468-2 C szabványnak megfelelő (szabadidősport)

 22,90 €

AVANTI
• stabil fémgarnitúra
• könnyen kezelhető feszességállító
• állítható magasság
• megfelel az en 14468-2 C normának  

szabadidősport (magas minőség)

 22,90 €

EASY
• fém hálógarnitúra kedvező áron
• egyszerű kezelés
• állítható háló feszesség
• EN 14468-2 C szabványnak megfelelő (szabadidősport)

 16,90 €

LIBRE
• Időjárásálló, műanyag hálógarnitúra, praktikus táskában
• csiptetős csúcsmodell, magasságállítóval
• állítható feszesség
• szuper ár/érték arány
• EN 14468-2 C szabványnak megfelel, egyesületi és
• iskolai sport

 29,90 €

OUTDOOR
• Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas  

műanyag hálógarnitúra
• állítható feszességű hálóval és
• praktikus hálótartó táskával
• EN 14468-2 C szabványnak megfelel, szabadidősport
• (csúcsminőség)

 17,90 €
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TT-BUDDY V200
A TT-BUDDY V200 egy modern kivitelezésű, 
kiváló ár-érték arányú adogatógép. A pörgetett 
labdák mindhárom típusát (nyesés, pörgetés, 
kontra) képes adni és csaknem 100 labdát 
képes befogadni. Mindezen tulajdonságai és 
egyszerű kezelhetősége miatt optimális edző-
partner lehet minden játékos számára.

• gyors és egyszerű üzembe helyezhetőség 
segítő eszközök nélkül

• változtatható labda kilövési sebesség:  
20 labda/perc – 70 labda/perc

• 3 féle pörgés: nyesett, pörgetett és kontra 
labdákat ad

• könnyű és egyszerű kezelhetőség
• távirányítóval állítható
• nagyon alacsony súly (kb. 1,1 kg.)
• egyszerű tárolhatóság  

(méretek: 48 x 28 x 28 cm)

 159,00 €

TT-BUDDY V100 
A TT-BUDDY V100 ideális edzőpartner a kez-
dőknek. A távirányítóval kényelmesen lehet be-
állítani a labda kilövési gyakoriságát. A másod-
percek alatt felállítható és üzembe helyezhető, 
pörgetett labdákat adó robot csaknem 100 lab-
dát képes tárolni. 6AA elemmel működik (nem 
tartozéka a csomagnak).

• gyorsan felállítható segítség nélkül is
• nagyon egyszerű kezelhetőség és üzemel-

tethetőség
• a labdák kilövési gyakorisága távirányítóval 

állítható
• pörgetett labdákat ad
• kapacitás: 100 labda
• nagyon alacsony súly (kb. 1,1 kg.)
• probléma mentes tárolhatóság  

(48cm x 28cm x 28cm)

 109,00 €

SERVICE 
PRACTICE NET
A helytakarékos tárolás és a komfortos használhatóság a 
két alapvető tulajdonsága a JOOLA új gyűjtőhálójának. A 
praktikus csiptetős rendszer, a magas szintű kivitelezés, a 
görgős rendszer és az egyszerű kezelhetőség nélkülözhe-
tetlen eszközzé teszi ezt a labdagyűjtő hálót mind a sok-
labdás, mind a szerva edzéseknél.

 129,00 €

ROBOT SHORTY 
Multifunkcionalitás és a legegysze-
rűbb kezelhetőség a JOOLA robot 
shorty asztalitenisz robotok jelsza-
va. Az állítható sebesség, 8 különbö-
ző pörgés-változat és a különböző 
repülési pályaváltozatok miatt sok-
féle edzési és használati módot biz-
tosít. Az asztalhoz rögzíthető gyűjtő-
háló, távirányító, nagy labdatartók és 
az egyszerű fel- és leszerelhetősége 
a robot shorty-t nélkülözhetetlenné 
teszik az edzéseken. A gyűjtőháló 
része a kiszerelésnek.

 569,00 €

TT-BUDDY HÁLÓ

Praktikus és kedvező árú háló a Buddy adogatógéphez. Gyorsan és 
egyszerűen felszerelhető az asztal végére, illetve oldalára. A hálón egy 
gyűjtőnyílás található, amely alá kell a labdatartót, vagy vödröt helyezni 
(amely nem része a hálónak), megkönnyítve így a labda összegyűjté-
sét és az adogatógép újratöltését.

 54,90 €

TT-BUDDY V300
A BUDDY V300 is másodpercek alatt felállítha-
tó és üzembe helyezhető. Percenként 20-tól 70 
labdát képes kilőni. Ez mellett állítható a pörge-
tés és a nyesés erőssége, valamint az oszcillá-
ció sebessége is.

• gyors és egyszerű üzembe helyezhetőség 
segítő eszközök nélkül

• változtatható labda kilövési sebesség:  
20 labda/perc – 70 labda/perc

• változtatható nyesés és pörgetés erősség 
(1-től 5-ig skálán)

• az oszcillátornak köszönhetően az asztal 
több pontjára helyezi a labdát

• állítható kilövési és pörgési sebesség, illetve 
kilövési irány

• könnyű és egyszerű kezelhetőség nagyon 
alacsony súly (kb. 1,1 kg.)

 209,00 €
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Hirdetés a térelválasztókra – a DTTB előírásai szerint kialakítva:
• a nyomat magasság 400 mm nem haladhatja meg
• a nyomat színe megegyezhet a térelválasztó alapszínével, amelynél vagy sötétebb, vagy világosabb 
(nem lehet sem fehér, sem sárga), vagy fekete színű lehet.

STANDARD
Praktikus, strapabíró műanyagkivi-
tel. Helytakarékos összehajtható-
ság. Az új számolási szabálynak 
megfelelő számozás. Rendelkezik 
tartókkal a time Out és a „heim/
Gast” kártyák számára is. A szám-
lálólapok 0-tól 30-ig vannak szá-
mozva.

 34,90 €

BÍRÓI ASZTAL TÖRÖLKÖZŐ
TARTÓVAL
Ezzel az egyesületek és a nemzetközi versenyek 
igényeinek tervezett top újítással a JOOLA 2 in-
tegrált törölköző tartóval egybeépített profesz-
szionális megjeleésű bírói asztalt prezentál. Az 
asztalt egy ember is könnyedén tudja mozgatni. 
Percek alatt felállítható, magas minőségben kivi-
telezett bírói asztal lényegesen hosszabb életű, 
esztétikusabb és stabilabb, mint a korábbi aszta-
lok papír törölköző tartókkal.

 119,00 €

RESULT
Kompakt, összecsukható és 
tartós kivitelezésű kedvező árú 
eredményjelző, számlálólapokkal 
0-30-ig (a poénoknál) és 0-5-ig a 
(játszmáknál). A számláló anyaga 
robosztus és magas szakító-szi-
lárdságú PVC-ből készült. A stabil 
kivitelezésű gyűrűk la lapoknál, 
ehetővé teszik a probléma mentes 
lapozást.

 34,90 €

TÖRÖLKÖZŐTARTÓ
Praktikus, gazdaságos és stabil törölközőtartó 
kosár. Két színben is rendelhető.

 25,00 €

POINTER
Egy robusztus, hosszú élettartamot 
garantáló kidolgozás, könnyű kezel-
hetőség, egyszerű fel- és leszerelés, 
és egy magáért beszélő dizájn jel-
lemzi a JOOLA számlálót. A szám-
láló alkalmas a mindennapi hasz-
nálatra, mivel az intenzív használat 
alkalmával sem sérülnek, ill. tépőd-
nek le a műanyag részek. Time-out 
kártyákat is tartalmaz a kiszerelés.

 39,90 €

BÍRÓI ASZTAL
A JOOLA számlálókhoz gyártott bírói asztal. Köny-
nyen kezelhető és szállítható, összecsukható 
konstrukció. Már számtalan nemzetközi rendezvé-
nyen és versenyen bizonyított.

Méretei: szélesség 76 cm, magasság 69 cm, 
mélység 34 cm

 74,90 €

PICCOLO 
Összecsukható, mini, műanyag 
eredményjelző tábla, PVC szá-
mokkal 0-20-ig (pontok) és 0-5-ig 
(szettek). Helytakarékos, és masz-
szív felépítésének köszönhetően 
ellenáll a kisebb sérüléseknek. A 
kettős spirál megakadályozza a 
számoklapok sérülését és így köny-
nyen lapozható. A hozzátartozó 
dobozban tárolható. 

Méretek: hosszúság: 23,7 cm, 
magasság: 14 cm

 14,90 €

EREDMÉNYJELZŐ
Új praktikus eredményjelző egyesületek számá-
ra. A JOOLA TEAM SCORE BOARD-ot állítva és 
függesztve is lehet használni. Az eredményjelzőt 
a praktikusan használható zárógyűrű teszi sta-
bilan használhatóvá és teszi nélkülözhetetlenné 
az asztalitenisz termek és egyesületek számára.

 24,90 €

TÉRELVÁLASZTÓ-SZÁLLÍTÓ KOCSI

Robosztus stabil konstrukció, 40/40 milliméteres acélcsö-
vekből. Négykerekű fékkel ellátva. Minden rész krómozott. A 
tartóelemek speciális elrendezettsége lehetővé teszi, hogy 
a térelválasztók szétszerelés nélkül tárolhatók illetve szál-
líthatók rajta. Kocsiként 4 akasztó, akasztónként max. 14 
darab térelválasztó fér el.

Méretek: Kocsi a 2,00 m elemekhez:  
L 2300 mm / B 720 mm / H 1700 mm 
Kocsi a 2,33 m elemekhez:  
L 2360 mm / B 720 mm / H 1700 mm

2,00 m 419,00 €

2,33 m 445,00 €

TÉRELVÁLASZTÓ
Robosztus stabil konstrukció, 40/40 milliméte-
res acélcsövekből. Négykerekű fékkel ellátva. 
Minden rész krómozott. A tartóelemek speciális 
elrendezettsége lehetővé teszi, hogy a térelvá-
lasztók szétszerelés nélkül tárolhatók illetve 
szállíthatók rajta. Kocsiként 4 akasztó, akasz-
tónként max. 14 darab térelválasztó fér el.

kék 2,00 m 49,00 €

TÉRELVÁLASZTÓ

NEUTRAL: 
zöld/kék 2,00 m
zöld/kék 2,33 m

 34,00 €
JOOLA: 
zöld/kék 2,00 m
zöld/kék 2,33 m

 30,00 €
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OUTDOOR TR
• 22 mm-es megújított alumínium szendvicslap
• 50 mm-es dizájnos műanyag keret
• stabil fémalváz, portaszító anyaggal bevonva
• transport system –asztallaponként 4 keréken gurul
• nagyon könnyen lehet felállítani és összecsukni
• dupla billenésbiztonság
• Abszolút időjárásálló kültéri asztal kitűnő játék-tulajdonságokkal az 

igényes
• szabadidős játékosok számára
• Az en 14468-1 C szabványnak megfelel, szabadidőssport 

(csúcsminőség)

kék 675,00 €

CLIMA
• 22 mm-es megújított alumínium szendvicslap
• 4 keréken együttgördülő, könnyen összecsukható
• dupla billenésbiztonság a felállított állapotban
• Abszolút időjárásálló kültéri asztal kitűnő játék-tulajdonságokkal az 

igényes szabadidős
• játékosok számára
• Kültéri hálógarnitúrával együtt
• Az en 14468-1 C szabványnak megfelel szabadidőssport 

(csúcsminőség)

kék 475,00 €

CITY
• polimerbetonból kivitelezett kültéri asztal
• Rendkívül sima, pórusmentes játékfelület alkalmassá teszi kifo-

gástalan játékra
• Az időjárásnak teljes mértékben ellenálló kültéri asztal
• A masszív alváz tűzihorganyzott, 50x40 mm-es zártszelvényből 

készül
• Az egyszerű felépítés – 2 ember minden nehézség nélkül - és 

összeszerelhetőség alkalmassá
• teszi szabadtéri használatra iskolákban, kempingekben, tereken
• bármilyen sík talajon felállítható
• Az en 14468-1 C szabványnak megfelel, szabadidősport 

(csúcsminőség)

kék 1.595,00 €

LINUS
Szél, eso, hó vagy hoség: ezek nem jelenthetnek akadályt a JOOLA-
Outdoor ütok számára. A speciális fröccsöntési technikával eloállított 
muanyag ütok, a kültéri játék minden követelményének megfelelnek. 
Az üto kontroll érzete kimagaslóan jó, amely mellett a speciálisan ki-
alakított játékfelületnek köszönhetoen a pörgetett és nyesett ütések is 
könnyedén kivitelezhetok. Az ergonómiailag formált és stabil kivitele-
zésu üto kiválóan illeszkedik az ember tenyerébe. A JOOLA kültéri ütok 
maximálisan garantálják „a szabad ég alatti asztalitenisz” élményét.

LINUS Bat: piros, kék 7,90 €

LINUS Set: 2 üto 14,90 €

ALLWEATHER
JOOLA ALLWEATHER – Ideális üto szabadidos asztaliteniszezéshez. 
Vízhatlan és strapabíró, az anatóm nyele nem csúszik, belefekszik a 
kézbe, a gumis jellegének köszönhetoen könnyu vele játszani.

Allweather Bat: piros, sárga 19,90 €

Allweather Set: 2db. üto praktikus 36,90 €
   tároló dobozban

További kültéri és szabadidős termékek a www.joola.shop-ban

MADE IN
GERMANY

MADE IN
GERMANY

MADE IN
GERMANY

42 kg22 mm 53 x 170 cm

293 kg

67 x 179 cm58 kg


