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Більшість м’ячів, що зараз розробляються SELECT зберегли оригінальну 
32-х панельну конструкцію, винайдену Ейджелом Нільсоном у 1962 році, 
адже ми ніколи не поступимось якістю, ігровими характеристиками 
та довговічністю нашої продукції.

Кожен футбольний або футзальний м’яч, що створюється SELECT у своїй
основі має революційну конструкцію м’яча, що складається з 32 панелей, 
яку винайшов наш засновник Ейджил Нільсен у 1962 році. Основною ідеєю
було створення найбільш надійного м’яча з найбільш передбачуваною та
прямою траєкторією польоту та не занадто високим або низьким відскоком.

Було неможливо створити ідеально круглий м’яч усього з 18 панелей, які були 
тогочасною стандартною конструкцією м’яча. Використовуючи 32 панелі - 
20 шестикутників та 12 п’ятикутників, SELECT винайшов найбільш круглий 
м’яч з усіх коли-небудь створених. Пізніше, група американскьких вчених 
отримала Нобелівську премію за відкритя молекули карбона, що може 
складатися в ідеально круглу форму за тим самим принципом, який був 
відкритийвідкритий та втіленией Ейджелом Нільсоном у його м’ячі з 32-х панелей. 
Саме тому, ця молекула отримала назву «футбольної молекули».

Оптимальна округлість є ключовим фактором, що забезпечує м’ячу його
основні аеродинамічні характеристики - прямий політ та контрольований відскік.
Наш найкращий футбольний м’яч BRILLIANT SUPER TB, був ретельно
протестований у повітряній трубі Інституту Здоров’я та Спорту в Університеті
Цукуби в Японії. Результати показали, що м’яч BRILLIANT SUPER має кращі
аеродинамічні показники, ніж топові м’ячі інших виробників. При використанні
класичнкласичної конструкції м’яча з 32-х панелей, м’яч зіштовхується з опором
повітря в більш далекій точці свого польоту, завдяки чому довше зберігає
стабільну, високу швидкість. 



Оптимальна окружність м’яча є важливою для отриманя 
надійних аеродинамічних та ігрових показників.

Схована за елегантним зовнішнім виглядом багатьох
наших м’ячів серій Pro та Club, спеціально розроблена 
камера Zero-Wing виготовлена з високоякісного 
натурального латексу.

ТТехнологія Zero-Wing  гарантує ідеальну окружність та
баланс м’яча, завжди зберігаючи форму під час удару,
забезпечуючи прямий політ та контрольований відскік.



Усі м’ячі SELECT мають стабільну 
та ідеальну траекторію польоту, 
яку легко правильно передбачити.
Навички гравця дозволять йому 
визначити куди саме летить м’яч.





Наш м’яч BRILLIANT SUPER також постачаються багатьом командам
та федераціям по всьому світу. 

Більше того, м’ячі нашої дочірньої компанії DERBYSTAR є офіційними
ігровими м’ячами Чемпіонату Данії та Бундесліги. Бундесліга визнана
FIFA одним з найкращих футбольних чемпіонатів.

SELECT є офіційним постачальником м’ячів для національної футбольної 
команди Данії, Чемпіонату Португалії, Чемпіонату Боснії та Герцоговини, 
Чемпіонату Румунії, Чемпіонату Бельгії, Чоловічго та Жіночого Чемпіонату 
Першої та Другої Ліги Данії, Чоловічого та Жіночого Чемпіонату Норвегії, 
Чемпіонату Фінляндії, Чемпіонату Ісландії та Чемпіонату Швеції Першого 
та  Другого дивізіону. У США, SELECT є офіційним постачальником м’ячів 
длядля Ліг USL та NJCA, а також деяких інших Ліг.

Офіційний м’яч
NPSL Ліги США

Офіційний м’яч 
Об’єднаної жіночої
футбольної Ліги США

Офіційний м’яч
USL Ліги США

Офіційний м’яч
Академії USL США

Офіційний м’яч
NAIA Ліги США

Офіційний м’яч
WPSL Ліги США

Офіційний м’яч
Super Y Ліги США

Офіційний м’яч футбольної
NJCAA Ліги США



Офіційний м’яч
Чоловічого та Жіночого
Чемпіонатів Данії

Офіційний м’яч
Чемпіонату Германії - Бундесліги

Офіційний м’яч
Чемпіонату Бельгії

Офіційний м’яч
Чемпіонату Португалї Офіційний м’яч

Чемпіонату Боснії та Герцоговини

Офіційний м’яч
Чемпіонату Румунії 

Офіційний м’яч
Чемпіонату Швеції

Офіційний м’яч
Чемпіонату Фінляндії

Офіційний м’яч
Чемпіонату Нідерландів

Офіційний м’яч
Чемпіонату Ісландії

Офіційний м’яч
Чоловічого та Жіночого
Чемпіонатів Норвегії

Вибір Чемпіонатів



Компанія DERBYSTAR - офіційний
постачальник футбольних м’ячів 
для Бундесліги та Бундесліги 2.

DERBYSTAR є частиною SELECT 
SPORT з 1991 року. В останні роки
компанія активно посилює свою 
позицію в топових Європейських 
Чемпіонатах.

DERBYSTAR глибоко вкорінена
в німецьку футбольну спільноту
і має зв’язки з відомими клубами
з усіх регіонів. Бундесліга є одним
з найсильнійших чемпіонатів світу 
та визнана ФІФА другим кращим 
ЧЧемпіонатом у світі. Співпраця
між компанією DERBYSTAR та 
Бундеслігою є визначною силою 
у світовому футболі.

ОФІЦІЙНИЙ
ПАРТНЕР

ОФІЦІЙНИЙ
ПАРТНЕР



BRILIANT SUPER - це офіційний
ігровий м’яч для чемпіонату 
Португалії - Ліги Португалії.

Протягом 2019-2023 років SELECT 
буде офіційним постачальником 
м’ячів для всіх трьох змагань Ліги: 
Першої ліги Ліги NOS, Другої ліги 
LigaPro та Кубку Португалії. У цих 
змаганнях братимуть участь 32 
попортугальські команди.

Ліга Португалії посідає 6 місце 
у рейтингу футбольних ліг УЄФА 
та є одним з найбільш конкурентних 
професійних чемпіонатів у Європі.



ПОДВІЙНИЙ
ФІКСУЮЧИЙ
КЛАПАН

ТЕРМАЛЬНЕ
СКРІПЛЕННЯ

PU
ПОВЕРХНЯ

ПІНА

ЛАТЕКСНА КАМЕРА
З ПІДКЛАДКОВИМ

СЛОЄМ

Термально скріплені м’ячі SELECT,
складаються з п’яти ключових елементів:



М’яч був протестований, у тому числі, в Інституті Здоров’я та Спорту
в Університеті Цукуби в Японії. Результати показали, що цей м’яч, так
само як й інші м’ячі SELECT, зустрічає менше опору вітру на початку
свого польоту, легше переміщається у повітрі та стикається з опором
повітря пізніше, ніж м’ячі інших виробників.

BRILLIANT SUPER TB має всі характеристики, що вирізняють
класичний м’яч SELECT та підходить для проведення матчів 
найвищого рівня. Усі матеріали ретельно підібрані та мають
властивості, що гарантують найкращі ігрові показники.

Оптимальна окружність забезпечується відомою 32-х панельною
структурою з 12 п’ятикутників та 20 шестикутників. Зовнішній
матеріал м’яча складається з синтетичної шкіри зі спеціальною
будовою поверхні, що зменшує опір повітря.

Під синтетичною шкірою прихована камера SELECT Zero-Wing 
з натурального латексу, яка має вбудовану точку балансу на
протилежному боці від отвору клапана. Зовнішній шар камери
вкритий спеціальним широким та ексклюзивним підкладочним 
матеріалом з піни товщиною 4 мм. Зовнішній матеріал та
підкладка з піни роблять м’яч легшим, зручнішим та м’якшим
на на дотик. Не дивлячись на те, що м’яч відчувається легшим, він
має таку ж вагу, як і будь-який традиційний футбольний м’яч.

32 панелі скріплені між собою термошвом. Абревіатура TB у назві
м’яча розшифровується «Thermo Bonded» (Термально Скріплений),
що означає, що панелі м’яча з’єднані між собою за допомогою тепла
без швів. Така структура дозволяє м’ячу менше пропускати воду та
краще зберігати оригінальну вагу під час гри на мокрій поверхні.

60-62 см

63,5-66 см

68-70 см

320-340 г

350-390 г

410-450 г

280-310 г

290-320 г

350-380 г



ПОДВІЙНИЙ
ФІКСУЮЧИЙ
КЛАПАН

ЗШИТИЙ
ВРУЧНУ

ПІДКЛАДКА

PU
ПОВЕРХНЯ

КАМЕРА
ZEROWING

Зшиті вручну м’ячі SELECT складаються 
з п’яти ключових елементів: 



Наші м’ячі характеризуються високою якістю та довговічністю. 
Оптимально круглий м’яч складається з 32 панелей різної форми - 
12 п’ятикутників та 20 шестикутників. Усі 32 панелі м’яча зшиті 
між собою за допомогою 630 подвійний швів та 60 кутових швів, 
які завжди закриваються подвійним вузлом. Так м’ячі служать довше.

Схована за елегантним зовнішнім виглядом наших м’ячів серій Pro
та Club, камера Zero-Wing виготовлена з натурального латексу
найвищої якості. Основною ідеєю було створити не лише оптимально
круглий м’яч, але також максимально круглу камеру. У наших
м’ячах ми використовуємо виключно камери з латексу, які мають
вбудовану точку балансу напроти отвору клапану. Так, разом з
кконцепціює Zero-Wing, ми забезпечуємо ідеальний баланс для
наших м’ячів під час кожного удару.

Для стабілізації м’яча та забезпеченя постійної круглої форми,
усі 32 панелі облицьовані кількома шарами підкладки з текстилю. 
Підкладка допомагає регулювати м’якість та покращувати контакт 
між м’ячем та стопою.

Зовнішній шар м’яча виготовлений з поліуретану (PU). Поверхня 
цього матеріалу, що може бути як «гладкою», так і «зернистою» 
або «з візерунком», складається з кількох шарів волокон PU.

Висока якість є важливою для SELECT. Саме тому, кожен м’яч
проходить жорсткий тест на виробництві в Пакистані. Тут, кожен
м’яч тестується на якість швів, окружність, утримання повітря,
вагу та якість нанесення кольору на поверхню. Наші стандарти 
якості найвищі в галузі, тому наші м’ячі проходять тести та
схваленя за стандартами IMS та FIFA.

6. Очістіть м’яч за допомогою щітки
та теплої води. Витріть м’яч тканиною. 
Помістіть м’яч у провітрюваній кімнаті 
з температурою повітря 15-20С°.

4. Надуйте м’яч насосом SELECT. 
Важливо, щоб камера знаходилась 
у вертикальній позиції. Не забувайте 
використовувати ніпель.

5. Використовуйте манометр SELECT
для перевірки правильного тиску
всередині м’яча (рекомендації щодо
тиску можно знайти на самому м’ячі).

2. Потрясіть м’яч, щоб камера висіла
вільно та вертикально під отвором 
клапана

3. Дайте 1-2 каплям олії SELECT
затекти в отвір клапана. Пам’ятайте, 
що м’яч треба постійно змащувати 
олією, щоб отвір клапана не пересох

М’яч SELECT прослужить дуже довго,
якщо дотримуватися цих інструкцій:
1. Випряміть м’яч якомога краще



ПІНА

ПОДВІЙНИЙ
ФІКСУЮЧИЙ
КЛАПАН

КАМЕРА
SR

ПОДВІЙНО
СКРІПЛЕНИЙ

ПРОШИТИЙ

ПІДКЛАДКАPU
ПОВЕРХНЯ

Подвійно скріплений м’яч SELECT складається 
з п’яти ключових елементів: 



Спеціальний
клей наноситься 
3D принтером
на поверхню перед
зшиванням

Особливістю методу подвійного скріпленя є те, що усі 32 панелі
м’яча зшиті між собою, а потім загерметизовані на краях.

Основою конструкції подвійно скріпленого м’яча є TPU-матеріал,
вкритий піною. Далі, два шари текстильної підкладки накладаються 
на шар піни для покращення стабільності. Після цього, панелі м’яча
покриваються шаром клею товщиною у 3 мм та зшиваються вручну 
або машинно. Під дією тепла, клей розплавляється та закриває шви. 
Додавання клею для скріплення швів знижує поглинання води.

Спеціальна SR камера всередині м’яча відмінно утримує повітря. 
У результаті, виходить м’яч з кращою стабільністю, контролем і 
м’якшим дотиком, ніж в інших м’ячах. М’ячі серій MATCH DB та 
ULTRA DB виготовляються з використанням методу подвійного 
скріплення. 

0-10 мм від
краю до центру





2880 грн
2678 грн
2194 грн

2240 грн
2083 грн
1971 грн

• Один з наших найкращих м’ячів, який має яскравий зовнішній 
вигляд та виготовлений з високоякісних матеріалів 
• Спеціально розроблена синтенична шкіра з мікрофібри разом
з 3-шаровою підкладкою та латексною камерою Zero-Wing, 
надають м’ячу покращений відскік та ще легший і м’якший дотик
• Ексклюзивне, текстуроване покриття для кращого зчеплення
• 32 зшиті в• 32 зшиті вручну панелі гарантують стабільний політ та ідеальну 
окружність м’яча навіть після тисяч ударів

• Новий найкращий футбольний м’яч, виготовлений з ретельно
відібраних високоякісних матеріалів
• 32 панелі термально скріплені та пропускають менше вологи,
ніж зшиті вручну м’ячі, стабільно підтримуючи оригінальну вагу
• Під зовнішнім матеріалом знаходиться нещодавно розроблена
підкладка товщиною 4 мм з ексклюзивного пінного матеріалу та
лалатексна Zero-Wing камера з вбудованою точкою балансу
• Зовнішній матеріал та пінна підкладка роблять м’яч м’яким та
легким на дотик

Трава Штучна трава Трава Штучна трава



Трава Штучна трава

• Нова, покращена синтетична PU шкіра з зернистою поверхнею
• Легко контролювати, навіть у вологих умовах
• Високоякісна 3 мм EVA піна для більшої мякості
• Термально скріплені панелі гарантують мінімальне поглинання 
вологи та прямий політ у повітрі
• Нещодавно розроблена комбінація підкладки та підвішеної
вільно камери Zero-Wing забезпечує оптимальну округлість та
живий відскік

1376 грн
1280 грн
1104 грн

Трава Штучна трава

1760 грн
1637 грн
1408 грн

• Надзвичайно міцний ігровий та тренувальний м’яч
• Нова та покращена синтетична PU шкіра з м’яким дотиком
та зернистою поверхнею
• Яскравий дизайн для кращої видимості 
• Латексна камера Zero-Wing для оптимальної окружності та
живого відскоку 
• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі

Трава Штучна трава

1536 грн
1428 грн
1352 грн

• Удосконалена версія нашого легендарного футбольного м’яча
• Нова покращена синтетична PU шкіра з зернистою поверхнею
• Латексна камера Zero-Wing з 2 мм підкладкою з неопрену
для більшої м’якості 
• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі



Трава Штучна трава

• Оптимально круглий м’яч з надзвичайно м’яким дотиком
• Виготовлений з міцного та довговічного TPU з ламінуванням
піною TPE
• Бутилова камера для тривалої повітронепроникності
• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі

864 грн
804 грн
768 грн

Трава Штучна трава

864 грн
804 грн
752 грн

• Один з наших найпопулярніших м’ячів з пом’якшеним дотиком
• Виготовлений з міцного та довговічного TPU з ламінуванням
піною TPE
• Спеціально розроблена підкладка та латексна камера надають
м’ячу покращений відскік
• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі

Трава Штучна трава

1312 грн
1220 грн
1095 грн

• Вдосконалена версія нашого легендарного футбольного м’яча
• Нова покращена синтетична PU шкіра з зернистою поверхнею
• Латексна камера Zero-Wing з 2 мм підкладкою з неопрену
для покращеної м’якості
• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі







Відданість SELECT інноваціям та підтриманню
високої якості призвела до утворення матеріалу FPUG,
що використовується в серії м’ячів SELECT TURF.
FPUG - це надзвичайно довговічний, проте м’який 
матеріал, що покращує рівень гри на штучних покритях,
зберігаючи усі стандартні ігрові характеристики.

Усі м’ячі SELECT TURF на 100% зшиті вручну.
За допомогою ручного зшивання, SELECT гарантує,
що ці м’ячі будуть зберігати свою форму та довговічність.

Все більше і більше організацій починають
використовавати штучні покриття, що мають 
передавати відчутя «справжньої трави».
Не можна заперечувати переваги, які такі 
типи покриття надають для молодих 
та дорослих футболістів.
ППроте, футболісти можуть також вказати 
на деякі недоліки штучного покритя:
• Звичайний м’яч на штучних покриттях 
може котитися швидше, ніж на трав’яному 
покритті
• Гумові наповнювачі та синтетичні волокна 
можуть пошкодити м’яч



Трава Штучна трава

• Рекомендований для гри на штучному покритті та як
альтернатива в холодну та вологу погоду
• Виготовлений з синтетичної PU шкіри з 5 шарами підкладки
та має латексну камеру

• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі
• М’яч постійно зберігатиме свою оригінальну форму

1056 грн
982 грн
912 грн

Трава Штучна трава

1376 грн
1280 грн
1120 грн

• Високоякісний футбольний м’яч для гри на штучних покриттях
• Нова покращена синтетична PU шкіра з зернистою поверхнею
дозволяє легко контролювати м’яч навіть у вологу погоду

• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі
• М’яч має 4 шари підкладки та латексну камеру

Трава Штучна трава

1376 грн
1280 грн
1120 грн

• Високоякісний футбольний м’яч для гри на штучних покриттях
• Нова покращена синтетична PU шкіра з зернистою поверхнею
дозволяє легко контролювати м’яч навіть у вологу погоду

• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі
• М’яч має 4 шари підкладки та латексну камеру



Трава Штучна трава

• М’яч для тренувань
• Новий дизайн для нашого м’яча з найкращим співвідношенням
ціни та якості
• Виготовлений з синтетичної PU шкіри

• Латексна камера гарантує кращий відскік
• 5 шарів підкладки для більшої м’якості

• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі

896 грн
833 грн
788 грн

Трава Штучна трава

896 грн
833 грн
788 грн

• М’яч для тренувань
• Новий дизайн для нашого м’яча з найкращим співвідношенням
ціни та якості
• Виготовлений з синтетичної PU шкіри
• 5 шарів підкладки для більшої м’якості
• Латексна камера гарантує кращий відскік• Латексна камера гарантує кращий відскік
• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі

Трава Штучна трава

832 грн
774 грн
736 грн

• М’яч для тренувань
• Новий дизайн для нашого м’яча з найкращим співвідношенням
ціни та якості
• Виготовлений з синтетичної PU шкіри
• 5 шарів підкладки для більшої м’якості
• Латексна камера гарантує кращий відскік• Латексна камера гарантує кращий відскік
• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі



Трава Штучна трава

• Покращена версія нашого популярного м’яча
• Нова покращена синтетична PU шкіра з зернистою поверхнею
та 2 мм неопреновою підкладкою для покращеної м’якості
• Бутилова камера для покращеного утримання повітря
• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі

1056 грн
982 грн
896 грн

Трава Штучна трава

1152 грн
1071 грн
1014 грн

• Покращена версія нашого популярного м’яча
• Нова покращена синтетична PU шкіра з зернистою поверхнею
та 2 мм неопреновою підкладкою для покращеної м’якості
• Бутилова камера для покращеного утримання повітря
• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі

Трава Штучна трава

1152 грн
1071 грн
1014 грн

• Покращена версія нашого популярного м’яча
• Нова покращена синтетична PU шкіра з зернистою поверхнею
та 2 мм неопреновою підкладкою для покращеної м’якості
• Бутилова камера для покращеного утримання повітря
• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі



Трава Штучна трава

• Надзвичайно довговічний резиновий м’яч
• Спеціально розроблений для гравія та кам’янистих поверхонь
• Ідеально підходить для гри в морозну погоду
• Виготовлений з резини зі сцеціальною підкладкою та має
латексну камеру, що забезпечує ідеальну окружність та відскік
• 32 зшиті вручну панелі гарантують прямий політ у повітрі

1312 грн
1220 грн
1088 грн

Трава Штучна трава

1088 грн
1012 грн
960 грн

• Нова покращена синтетична PU шкіра
• Зерниста поверхня дозволяє краще контролювати м‘яч,
навіть у вологих умовах
• Спеціальна підкладка у 3 шари для м’якшого дотику
• Бутилова камера всередині зберігає герметичність м’яча
• М’яч стандартного розміру, проте має полегшену на 30-40 г.
вагу для кращого контролю м’яча дітьми

Трава Штучна трава

1088 грн
1012 грн
960 грн

• Нова покращена синтетична PU шкіра
• Зерниста поверхня дозволяє краще контролювати м‘яч,
навіть у вологих умовах
• Спеціальна підкладка у 3 шари для м’якшого дотику
• Бутилова камера всередині зберігає герметичність м’яча
• М’яч стандартного розміру, проте має полегшену на 30-40 г.
вагу для кращого контролю м’яча дітьми



648 грн
603 грн
570 грн

648 грн
603 грн
570 грн

736 грн
684 грн
648 грн

• Для усіх видів ігор
• Ідеально круглий, машинно зшитий м’яч для дітей
• М’яч виготовлений з м’якого матеріалу з яскравою,
блискучою поверхнею

• Для усіх видів ігор та матчів
• Вуличний м’яч, виготовлений з текстурованого матеріалу
• М’яч має менший відскік, ніж звичайний футбольний м’яч,
що полегшує його контроль
• Камера Double-Lock гарантує герметичність м’яча

• Для усіх видів ігор
• Ідеально круглий, машинно зшитий м’яч для дітей
• М’яч виготовлений з м’якого матеріалу з яскравою,
блискучою поверхнею

736 грн
684 грн
648 грн

• Для усіх видів ігор та матчів
• Вуличний м’яч, виготовлений з текстурованого матеріалу
• М’яч має менший відскік, ніж звичайний футбольний м’яч,
що полегшує його контроль
• Камера Double-Lock гарантує герметичність м’яча



• М’яч для ігор на пляжі
• Пляжний футбольний м’яч виготовлений з новітнього
водостійкого матеріалу

• Для усіх видів ігор
• М’яч виготовлений з м’якого матеріалу з яскравою,
блискучою поверхнею
• Машинно зшитий м’яч
• Репліка оригінальної моделі

616 грн
573 грн
504 грн

864 грн
804 грн
704 грн

704 грн
655 грн
576 грн







• Для тренування техніки та воротарів
• Виготовлений з м’якого, блискучого матеріалу
• М’яч має еластичний шнур та повертається назад після удару.
Ідеальний для тренування техніки прийняття м’яча, удару та
координації.

704 грн
655 грн
587 грн

STREET KICKER







SELECT є офіційним постачальником м’ячів для багатьох національних команд, ліг та клубів по всьому світу. Найкращі футзальні ліги у Данії, Латвії, Словакії, 
Боснії та Герцоговині, Чорногорії, Норвегії, Польші, Сербії, Швеції, Росії та Україні грають свої матчі нашими футзальними м’ячами, в тому числі і в найкращій Лізі США.   



Вибір Чемпіонатів

Офіційний м’яч у найкращій 
Лізі США

Офіційний м’яч у найкращій 
Лізі Норвегії

Офіційний м’яч у найкращій 
Лізі Швеції

Офіційний м’яч у найкращій 
Лізі Данії

Офіційний м’яч у найкращій 
Лізі Польщі

Офіційний м’яч у найкращій 
Лізі Латвії

Офіційний м’яч у найкращій 
Лізі Росії

Офіційний м’яч у найкращій 
Лізі України

Офіційний м’яч у найкращій
Лізі Словакії

Офіційний м’яч у найкращій 
Лізі Боснії та Герцоговини

Офіційний м’яч у найкращій 
Лізі Словакії

Офіційний м’яч у найкращій 
Лізі Чорногорії



КАМЕРА
з поліестерними
вокнами всередині

ПІДКЛАДКА

PU
ПОВЕРХНЯ

ЗШИТИЙ
ВРУЧНУ

вкритий
піною

БУТИЛОВИЙ
КЛАПАН

Зшиті вручну м’ячі SELECT складаються 
з п’яти ключових елементів: 



62,5-63,5 см

62-64 см

62-64 см

62-64 см

57-62 см

52,5-54,5 см

49,5-51,5 см

410-430 г

400-440 г

400-440 г

350-370 г

350-370 г

310-330 г

270-290 г

55-65 см

50-65 см

50-65 см

50-65 см

50-65 см

50-65 см

50-65 см

FIFA QUALITY PRO

IMS APPROVED

Futsal Super

Futsal Master, Mimas, Samba, Speed

Futsal Aack, Street, Copa

Futsal Mimas Light

Futsal Talento 13

Futsal Talento 11

Futsal Talento 9

Наші стандарти якості є найвищими та відповідають вимогам FIFA
для найкращих ігрових м’ячів. Усі м’ячі обов’язково перевіряють
на відповідніть стандартам FIFA та IMS.

Висока якість є обов’язковою для м’ячів SELECT. Саме тому, кожен
м’яч проходить жорсткий тест на нашому виробництві у Пакистані.
Тут вони перевіряють шви, поверхню, окружність, вагу, утримання
повітря та колір малюнка на поверхні м’яча. Також, надувають
камери для гарантування ідеального балансу.

Зовнішній шар виготовлений з синтетичної шкіри поліуретану (PU).
Поверхня цього матеріалу може бути «сяючою», «зернистою» або
«з візерунком» і складається з багатьох поліуретанових волокон.
У суміші це дає міцну поверхню з необхідною м’якістю.

Елегантний зовнішній вигляд м’яча ховає під собою спеціально
розроблену бутилову камеру з волокнами поліестеру всередині.
Така камера гарантує зменшений, у порівнянні зі звичайними
футбольними м’ячами, відскік, що дозволяє легше контролювати
м’яч. Усі наші м’ячі мають бутиловий клапан, вкритий піною для 
запобігання проколювання камери під час накачування м’яча.

Для стабілізації м’яча та забезпечення його округлості, 32 панелі
мають декілька шарів підкладки. Підкладка дозволяє регулювати
м'якість та покращувати контакт між м’ячем та ногою.

Для наших м’ячів характерною є висока якість та довговічність.
Оптимально круглий м’яч для футзалу складається з 32-х панелей,
виготовлених з 12 п’ятикутників та 20 шестикутників. 32 панелі
зшиті між собою за допомогою 320 подвійних швів та 60 вуглових
швів, що завершені подвійним вузлом. М’яч, скріплений у такий
спосіб прослужить довше.



PU
ПОВЕРХНЯ ПІДКЛАДКА

ЗШИТИЙ SR
КАМЕРА

ПОДВІЙНО
СКРІПЛЕНИЙ

ПІНА

ПОДВІЙНИЙ
ФІКСУЮЧИЙ
КЛАПАН

Подвійно скріплений фузальний м’яч SELECT
складається з семи ключових моментів:



Футзал - це технічно вибагливий спорт, який потребує спеціального м’яча.
Саме тому ми презентуємо DB м’яч для футзалу. 32 панелі м’яча поєднані
між собою за допомогою методу подвійного скріплення - об’єднані клеєм
та додатково зшиті. Панелі м’яча вкриваються 3 мм шаром клею, а потім
зшиваються. Клей на краях панелей активується під час нагрівання та
надійно скріплює ручні шви. Такий метод робить м’яч більш округлим,
ососкільки стик між панелями стає менш відчутним.

М’яч виготовлений з високоякісного PU матеріалу та підкладки з піни, яка 
забезпечує особливо м’який дотик та швидші паси.

Всередині м’яча знаходиться спеціально розроблена бутилова камера, 
наповнена волокнами з поліестеру, що гарантують зменшений відскік, 
ідеальну окружність та полегшений контроль.

Футзальний м’яч Futsal Speed DB виготовлений з використанням методу
подвійного скрілення.

Спеціальний
клей наноситься 
3D принтером
на поверхню перед
зшиванням

0-10 мм від
краю до центру



• Вибір багатьох професійних Ліг, команд та гравців по всьому світу
• Новий, яскравий дизайн для покращенної видимості та швидшої 
реакції гравців
• Ексклюзивний PU матеріал гарантує збереження м’ячем його
відмінних характеристик та окружності після кожного удару
•  Структурована PU поверхня для оптимального контакту та
кконтролю м’яча
•  Спеціально розроблена бутилова камера з волокнами 
поліестеру для ідеального відскоку та легшого контролю м’яча

• Вибір багатьох професійних Ліг, команд та гравців по всьому світу
•  Новий, яскравий дизайн для покращенної видимості та швидшої 
реакції гравців
• Ексклюзивний PU матеріал гарантує збереження м’ячем його
відмінних характеристик та окружності після кожного удару
•  Структурована PU поверхня для оптимального контакту та
кконтролю м’яча
•  Спеціально розроблена бутилова камера з волокнами 
поліестеру для ідеального відскоку та легшого контролю м’яча

2240 грн
2083 грн
1758 грн

2240 грн
2083 грн
1758 грн



Футзал - це надзвичайно напружена та емоційна гра, за якою
дуже цікаво спостерігати. Окрім швидкого темпу, у футзалі 
також забивають більше голів та мають більше гольових моментів, 
ніж в традиціному футболі. Поверхня, на якій проводять ігри, та 
правила гри вимагають імпровізації, креативності та техніки від 
усіх п’ятьох гравців в кожній команді.

Лінія м’ячів для футзалу SELECT вирізняється динамічним та 
сучасним дизайном. З класичним білим кольором основи м’яча
та яскравими кольоровими краями, м’ячі відмінно видні гравцям, 
голкіперам та глядачам. Дизайн був розроблений з думками про 
швидку реакцію гравців та створений з урахуваням відгуків від 
професійних гравців, молодих гравців та професійних воротарів.

Наша широка лінійка м’ячів для футзалу має контрольований відскік
у відповідності з правилами і ми пишаємось тим, що ми є одними 
з перших, хто почав розробляти спеціальні м’ячі, що мають окружність 
та вагу, оптимальну для певних вікових груп. Ми віримо, що молоді 
гравці у футзал, потребують менших та легших м’ячів, що якнайкраще 
підходять для їхнього віку. Саме тому ми розробили лінійку м’ячів 
TTALENTO, що були спеціально створені для дітей та молоді.



1344 грн
1250 грн
1088 грн

1344 грн
1250 грн
1088 грн

•  Новий, яскравий дизайн для покращенної видимості та швидшої 
реакції гравців
•  Один з наших найпопулярніших ігрових та тренувальних м’ячів,
виготовлений з високоякісного PU матеріалу
•  Спеціальна блискуча поверхня для покращеної швидкості пасу
•  Спеціально розроблена бутилова камера з волокнами 
пполіестеру для ідеального відскоку та легшого контролю м’яча

•  Новий, яскравий дизайн для покращенної видимості та швидшої 
реакції гравців
•  Один з наших найпопулярніших ігрових та тренувальних м’ячів,
виготовлений з високоякісного PU матеріалу
•  Спеціальна зерниста поверхня для покращеної швидкості пасу
•  Спеціально розроблена бутилова камера з волокнами 
пполіестеру для ідеального відскоку та легшого контролю м’яча







•  Новий м’яч для футзала, розроблений для гри на свіжому повітрі
•  Яскравий дизайн для покращеної видимості на полі та швидшої 
реакції гравців
•  Надзвичайно міцна гумова поверхня
•  Ідеально підходить для гри на жорстких поверхнях
•  Камера з латексу з  волокнами поліестеру всередині гарантує
м’який м’який дотик та ідеальний відскік
•  Подвійний клапан забезпечує хороше утримання повітря

•  Завдяки своїй відмінно розробленій конструкції переходу між
панелями, цей м’яч є одним з найбільш продаваних в останні роки
•  Новий, яскравий дизайн для покращенної видимості та швидшої
реакції гравців
• Міцна PU поверхня з візерунком для збільшеної швидкості та
тривалого терміну використання
•  •  Бутилова камера з волокнами поліестеру всередині гарантує
ідеальний відскік та легкий контроль м’яча 

•  Завдяки своїй відмінно розробленій конструкції переходу між
панелями, цей м’яч є одним з найбільш продаваних в останні роки
•  Новий, яскравий дизайн для покращенної видимості та швидшої
реакції гравців
• Міцна PU поверхня з візерунком для збільшеної швидкості та
тривалого терміну використання
•  •  Бутилова камера з волокнами поліестеру всередині гарантує
ідеальний відскік та легкий контроль м’яча 

1152 грн
1071 грн
928 грн

1120 грн
1042 грн
896 грн

1120 грн
1042 грн
896 грн



•  Новий, яскравий дизайн для покращенної видимості та швидшої
реакції гравців
•  Найкращий тренувальний м’яч за свою ціну
•  Зерниста PU поверхня для кразої витривалості та тривалого
збереження форми та розміру м’яча
•  Бутилова камера з волокнами поліестеру всередині гарантує
іідеальний відскік та легкий контроль

•  Новий, яскравий дизайн для покращенної видимості та швидшої
реакції гравців
•  Найкращий тренувальний м’яч за свою ціну
•  Блискуча PU поверхня для кращої витривалості та тривалого
збереження форми та розміру м’яча
•  Бутилова камера з волокнами поліестеру всередині гарантує
іідеальний відскік та легкий контроль

960 грн
893 грн
752 грн

960 грн
893 грн
752 грн



•  Полегшений м’яч, розроблений для молодих футболістів з вагою
приблизно 360 г.
•  Новий, яскравий дизайн для кращої видимості та швидшої реакції 
гравців
•  Міцна PU поверхня з візерунком для покращенної швидкості та
довготривалого використання
•  •  Бутилова камера з волокнами поліестеру всередині гарантує
ідеальний відскік та легкий контроль м’яча

1120 грн
1042 грн
896 грн









СПЕЦІАЛЬНИЙ
РЕЗИНОВИЙ
ВІЗЕРУНОК

ЛАТЕКС
NOVA GRIP

ЕЛАСТИЧНІ
ВСТАВКИ

АЕРОПРЕН
ДЛЯ

ВЕТНИЛЯЦІЇ

Найважливіша частина - це, звичайно, долоня. 3 мм латекс NOVA Grip
гарантує ідеальну хватку при будь-яких погодних умовах.

За допомогою Системи анатомічної форми, перчатки були розроблені 
з невеликим вигином, для більш натурального положення руки під час
схоплення м’яча. Така будова перчаток забезпечує комфорт, гнучкість 
та рух перчатки одночасно з рухом пальців.

Спеціальний негативний крій перчаток також виготовлений з латексу
для забезпечення постійного контакту латексу між рукою та м’ячем.
М’який внутрішній матеріал перчаток надає оптимальний комфорт,
покращує гнучкість та забезпечує мінімальне водопоглинання під час
гри у вологу погоду.

На всіх наших перчатках, ми виділили
окреме місце для нанесення вашого ім’я 
на широку латексну застібку.

Топова модель 88 PRO GRIP має еластичну вставку між вказівним та
великим пальцями для повної свободи руху. Зворотня сторона перчаток
складається з 3 мм м’якого латексу з глибоким тисненням, який робить
перчатки м’якими та гнучкими. Широкий ремінець на зап'ясті надає
відчуття стабільності та захисту зап'ястя.



13 см
13.5 см
14 см
15 см
15.5 см
16 см
116.5 см
17 см
18 см
18.5 см
19 см
19.5 см
20 см
220.5 см
21 см
21.5 см
22 см

Виміряйте довжину ладоні як показано на
малюнку та підберіть розмір з таблиці нижче.

Поєднує в собі кращі аспекти круглого та плаского
крою. Латекс закручується навколо кінчиків пальців 
для комфортного прилягання та відчуття. У поєднанні 
з пласким кроєм це надає пальцям більший комфорт 
та простір. Унікальне поєднання двох типів крою 
робить перчатки гнучкими та щільно прилягаючими,
вв той самий час залишаючи вільний простір для пальців.

Популярний крій перчаток, що за своєю будовою
нагадує Плаский крій. Цей стиль також має вставки
між долонею та її внутрішньої стороною. Вставки
на моделі 88 виготовлені з латексу для підтримання
постійного контакту між латексом та м’ячем. 
Перчатки з негативним кроєм щільніше охоплюють
рруку, забезпечуючи краще зчеплення з м’ячем. 
Цей крій є найбільш популярним серед професійних
гравців.

Надійний латекс, створений для перчаток молодих
гравців. Підходить для будь-яких погодних умов.

Дуже м’який та міцний латекс, який використовують
у професійних перчатках для гри. Забезпечує гарну
хватку та оптимальний контакт з м’ячем. Підходить
для будь-яких погодних умов.

М’який та витривалий латекс, що створений для
найкращих перчаток для молодих гравців. Поєднує
у собі зносостійкість та надійну хватку. Підходить
для будь-яких погодних умов.

Латекс для найвищої ефективності. Ідеальний для
професійних перчаток. Гарантує міцну хватку як
при сухій. так і при вологій погоді.

Латекс для найвищої ефективності з хорошим
хватом при будь-яких погодних умовах.

Забезпечує гарну посадку, оскільки перчатки
розроблені з урахуванням натуральної позиції
долоні для хвату.

Виготовлені з не ковзаючого матеріалу для 
збільшення сили та зменшення обертального 
ефекту м’яча.

Особливо широкй ремінець на зап’ястку для
покращенної підтримки та комфорту.

Сітка всередині пальців для забезпечення
гарної циркуляції повітря

Вкладка, що за дизайном нагадує павутину для
відчуття легкоті та поліпшеної гнучкості

Для укрпілення та захисту пальців

Для стабільності та захисту від ударів

Надійний латекс з відмінною хваткою в умовах
будь-якої погоди, що підходить як для тренувать,
так і для ігор.

М’який та витривалий латекс, що підходить для
будь-яких погодних умов. Рекомендується
попередньо змочувати для кращого хвату.

М’який та міцний латекс для будь-яких погодних
умов. Цей латекс дуже витривалий та підходить
як для тренувань, так і для використання у грі.

Міцний та витривалий латекс, що якнайкраще
підходить для використання на штучному покритті.

Латекс високої якості для професійних матчів.
Перчатки мають ідеальний хват за будь-яких
погодних умов.

Традиційний крій перчаток з пласкою конструкцією
ладоні, що забезпечує більшу площу контакту та
робить перчатки більш гнучкими. Такі перчатки
зазвичай більш вільно охоплюють руку і надають
більше простору для пальців. У створенні перчаток
найчастіше використовують саме плаский крій.





•  Плаский крій - зовнішній шов на краях 
пальців гарантує класичне, вільне відчуття
•  3 мм латексу Flexion для кращого хвату 
при будь-якій погоді
•  Система анатомічної форми забезпечує 
правильну посадку, оскільки перчатки 
ррозроблені з урахуванням натуральної 
позиції ладоні для хвату
•  Зона удару для комфорту та покращеної 
точності
•  Широкий ремінець для швидкого та 
легкого регулювання
•  Сітка всередині пальців гарантує гарну 
циркуляцію повітциркуляцію повітря

•  3 мм латексу New Softy для кращого
хвату при будь-якій погоді 
•  Зона удару для покращеної точності 
та комфорту
•  Сітка всередині пальців гарантує гарну 
циркуляцію повітря
• •  Система анатомічної форми забезпечує 
правильну посадку, оскільки перчатки 
розроблені з урахуванням натуральної 
позиції ладоні для хвату
•  Широкий ремінець для швидкого та 
легкого регулювання

•  3 мм латексу New Basic для хорошого
хвату та зносостійкості
•  Латекс на кінчиках пальців для
стабільності та захисту від ударів
•  Зона удару для покращеної точності 
та комфорту
• •  Сітка всередині пальців гарантує гарну 
циркуляцію повітря
•  Система анатомічної форми забезпечує 
правильну посадку, оскільки перчатки 
розроблені з урахуванням натуральної 
позиції ладоні для хвату
•  Широкий ремінець для швидкого та 
леглегкого регулювання

•  3 мм латексу Dura Grip для хорошого
хвату та зносостійкості
•  Латекс на кінчиках пальців для
стабільності та захисту від ударів
•  Зона удару для покращеної точності 
та комфорту
• •  Сітка всередині пальців гарантує гарну 
циркуляцію повітря
•  Система анатомічної форми забезпечує 
правильну посадку, оскільки перчатки 
розроблені з урахуванням натуральної 
позиції ладоні для хвату
•  Широкий ремінець для швидкого та 
леглегкого регулювання



•  3 мм латексу New Basic для хорошого
хвату та зносостійкості
•  Захисні вставки для укріплення та
захисту пальців
•  Зона удару для покращеної точності 
та комфорту
• •  Система анатомічної форми забезпечує 
правильну посадку, оскільки перчатки 
розроблені з урахуванням натуральної 
позиції ладоні для хвату
•  Широкий ремінець для швидкого та 
легкого регулювання

•  3 мм латексу New Basic для хорошого
хвату та зносостійкості
•  Зона удару для покращеної точності 
та комфорту
•  Система анатомічної форми забезпечує 
правильну посадку, оскільки перчатки 
ррозроблені з урахуванням натуральної 
позиції ладоні для хвату
•  Вільні кінчіки пальців для кращого
контролю м’яча
•  Широкий ремінець для швидкого та 
легкого регулювання







• Легкі щитки, що легко надягти та зняти
• Спеціальні панчохи з карманами для утримання
щитків на місці

• Легкі щитки з захисною пластиною з піни EVA
• Фіксуюча система Double Velcro гарантує 
ідеальну посадку







Видиме, зелене маркування зовні 
для  правильного розміщення силіконового 
візерунку всередині.

Силіконовий візерунок «Grippy» всередині,
що надає кінезіологічний ефект.

Спортивна підтримка PROFCARE покриває потреби атлетів 
як професійного, так і фітнес рівнів.

Широка лінійка для базової підтримки використовується для
підтримки незначних ушкоджень, а великий вибір товарів 
з неопрену допомагає запобігти новим ушкодженням, надаючи
необхідну кількість тепла та підтримки, полегшуючи біль від
старих травм.

Наша неопренова підтримка створена у функціональному та
простому дизайні чудової якості. Спеціально розроблена форма 
миттєво підходить до анатомії тіла, а серія компресійних товарів 
може використовуватись по всьому тілу, в тому числі на гомілках,
щиколотках, колінах, стегнах, паху, ліктях та плечах. Неопренова 
підтримка PROFCARE використовується багатьма гравцями 
в в гандбол та професійними клубами, що грають на найвищому 
міжнародному рівні.

Інноваційна серія підтримки з кінезіологічним ефектом та
компрессією також була розроблена та додана до цієї категорії.
Кілька граців у світі гандболу вже користуються компресійною
підтримкою PROFCARE, а багато інших професійних спортсменів
у таких видах спорту як бадмінтон, баскетбол, теніс та гольф,
знаходять переваги у наших іноваціях.



• Підтримка ліктя з 4 мм SBR-неопрену гарантує 
оптимальний ефект зігрівання та гнучкість
• Зігріває та підтримує лікоть
• Підходить для розтягнень та зменшення ризику
майбутніх ушкоджень

• Підтримка кисті з 4 мм SBR-неопрену з подвійною 
липучкою для оптимальної підтримки. Зігріває та 
полегшує кисть
• Закріплення 3,8 см липучки ближче до кисті
покращить підтримку та зменшить рухливість
• Закріплення 2,5 см липучки ближче до кисті
покращить покращить рухливість та зменшить підтримку

• Підтримка виготовлена з 4 мм SBR-неопрену
з вбудованою шиною
• Зігріває, компресує та підтримує кисть, коли
вона сильно напружена
• Вибирайте між лівою та правою

• Виготовлений з 82% поліаміду та 18% спандексу
• Чіпкий силіконовий візерунок всередині
з кінезіологічним ефектом
• Покращений кровотік для збільшення енергії
• 4-х напрямне розтягнення для мобільності

• Виготовлений з 82% поліаміду та 18% спандексу
• Чіпкий силіконовий візерунок всередині
з кінезіологічним ефектом
• Покращений кровотік для збільшення енергії
• 4-х напрямне розтягнення для мобільності

• Підтримка плеча з 4 мм SBR-неопрену з надійною
посадкою
• Забезпечує зігрів та полегшення болю навколо 
плечового суглоба
• Для перевантаженого плеча та під час реабілітації



• Гнучка підтримка коліна з поліестеру та спандексу
• Зовнішня сторона наколінника виготовлена 
з міцного теплостійкого матеріалу зі спеціальною 
амортизаційною EVA піною, що захищає від ударів 
та падіння
• Дизайн відкритої задньої сторони зменшує
згибаннязгибання тканини під коліном

• Підтримка стегна з 4 мм SBR-неопрену
• Забезпечує тепло, підтримку та покращений
кровообіг
• Підходить для використання після розтягнення та
реабілітації передьного та заднього стегна
• Зменшує ризик майбутніх ушкоджень

• Підтримка з 4 мм SBR-неопрену та 4 мм
сітчастого SBR-неопрену зігріває коліно
• Ударопоглинаюча EVA-вкладка з зовнішнім
матеріалом Armortec захищає від ударів
• Cітчастиц неопрен покращує гнучкість

• Підтримка гомілки з передньою частиною з 1,5 мм 
SBR-неопрену та задньою з 4 мм SBR-неопрену
гарантує зігрівання гомілки та надійну підтримку
• Покращує циркуляцію крові, що допомагає
зменшити напругу та перенапруження

• Підтримка щиколотки з 4 мм SBR-неопрену
• Забезпечує тепло, підтримку та зменшення болю
для щиколотки

• Підтримка коліна з 4 мм неопрену
• Оптимальна підтримка колінної чашечки
• Також забезпечує зігрів та підтримку коліна
• Задня частина з пористого неопрену покращує
гнучкість та повітропроникність



• 4 мм SBR-неопрен
• Зігріває та підтримує коліно
• Задня частина з сітчатого неопрену покращує 
гнучкість та повітропроникність
• Підходить для спортсменів, яким варто уникати 
прямого тиску на колінну чашечку

• Підтримка коліна з 4 мм SBR-неопрену
• Зігріває та підтримує коліно
• Задня частина з сітчатого неопрену покращує 
гнучкість та повітропроникність

• 4 мм SBR-неопрену анатомічної форми
• Задня частина з сітчатого SBR-неопрену 
покращує гнучкість та повітропроникність
• Забезпечує підтримку і зігрівання
• Ударопоглинаюча EVA-вставка з зовнішнім шаром
Armortec захищає від ударів та падінь
  

• 4 мм SBR-неопрену анатомічної форми
• Задня частина з сітчатого SBR-неопрену 
покращує гнучкість та повітропроникність
• Забезпечує підтримку і зігрівання
• Ударопоглинаюча EVA-вставка з зовнішнім шаром
Armortec захищає від ударів та падінь
  

• Підтримка спини з 4 мм SBR-неопрену
• Зігріває, зменшує біль та забезпечує стабільність
для м’язів на спині та попереку • Підтримка спини з 4 мм SBR-неопрену

• Зігріває, зменшує біль та забезпечує стабільність
для м’язів на спині та попереку
• У комплекті йдуть додаткові стропи та ремінці
для покращенної підтримки

• Воротарські штани з 1,5 мм SBR-неопреном для
кращої посадки та спеціальними захисними вставками
з EVA на стегнах для захисту від ударів або падінь
• Забезпечує зігрівання та підтримку
• Зменшує ризик травми паху або інших м’язів

• Виготовлений з 80% поліаміду та 20% спандексу
• Легкйи матеріал, що тягнеться у 4 сторони для
мобільності та комфорту
• Ударопоглинаюча EVA-вставка з зовнішнім шаром
Armortec для кращого захисту
• У комплекті дві штуки


