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16 lat w branży tenisowej

Tenis to także nasza pasja

Nasza firma od ponad 30 lat prowadzi dystrybucję
hurtową produktów w wielu branżach. Od roku 2006,
mieszczące się w Lublinie biuro specjalizuje się w dystrybucji sprzętu tenisowego. Jesteśmy wyłącznym importerem na rynek polski oraz kraje wschodnie produktów marek PACIFIC, TOALSON, ISOSPEED, GT, PENTA
Premium Stringer, TOPSPIN PRO. Nasza oferta to także odzież i obuwie tenisowe hiszpańskiego producenta JOMA, oraz siatki i akcesoria na kort UNIVERSAL.
W naszym katalogu znajdziecie zatem Państwo kompletną i uzupełniającą się ofertę wszystkiego, co niezbędne
dla każdego tenisisty i ośrodka tenisowego.

Nasz zespół w biurze sprzedaży, tworzą byli zawodnicy
oraz tenisiści z wieloletnim doświadczeniem na korcie
i dużą wiedzą w dziedzinie sprzętu tenisowego.
Wszystko po to, by jak najlepiej pomóc i doradzić Państwu
w optymalnym zamówieniu i dopasowaniu sprzętu.

Zapraszamy do współpracy nowych odbiorców
Współpracujemy ze sklepami, klubami, serwisantami i trenerami z całego kraju. Każdy z naszych klientów, otrzymuje indywidualny rabat handlowy od cen
widniejących w katalogu. Kompleksowo obsługujemy zawodników. Dysponujemy zestawem ponad
90 rakiet testowych, które pozostają do dyspozycji
i nieustannie przesyłane są na życzenie naszych klientów. Ambasadorami naszych produktów na kortach
jest obecnie ponad 40 trenerów kontraktowych
i zawodników, w tym wielokrotni Mistrzowie Polski
w różnych kategoriach wiekowych.
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Nasze biuro sprzedaży czynne jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 10:00 - 16:30

Pacific Polska
ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin
+48 502 670 218
+48 664 424 120
+48 81 446 98 22
info@pacificpolska.pl
www.pacificpolska.pl
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Dystrybutor na kraje Europy Wschodniej

www.pacificpolska.pl

Powstała w 1972 roku marka PACIFIC to znany w tenisowym świecie producent
sprzętu, od lat ceniony za najwyższą jakość. Swoje naciągi produkuje głownie
w Niemczech i Nowej Zelandii, gdzie posiada własne fabryki. Jej połączenie
z potentatem sprzętowym, firmą Fischer w roku 2010, doprowadziło do powstania
niezwykle szerokiej oferty rakiet, naciągów, owijek, toreb, odzieży i innych akcesoriów. Połączenie doświadczenia z najnowszymi technologiami gwarantuje najwyższe zaawansowanie sprzętu PACIFIC, spełniające najostrzejsze kryteria najbardziej
wymagających klientów.
www.pacificpolska.pl

Laboratoria i fabryki marki TOALSON, zatrudniające ponad 80 osób, zlokalizowane są w samej Japonii – Tokyo, Kobe i Oita. To liczący się producent naciągów,
który od ponad 60 lat dostarcza technologie i produkty na wszystkie tenisowe rynki świata dla wielu innych marek sportowych. Od lat ceniona za najwyższej klasy owijki i naciągi. Od 2017 roku firma wprowadziła na rynek europejski rakiety, które z sukcesami sprzedawała od wielu lat w innych częściach globu.
www.toalson.pl

Hiszpański producent odzieży i obuwia do niemal każdej dyscypliny sportu.
Partner odzieżowy wielu reprezentacji narodowych, federacji i klubów. Modna i bardzo mocno rozwijająca się marka dysponująca olbrzymią kolekcją odzieży
i obuwia wyposażonego w najnowsze technologie. To jedna z najpopularniejszych
marek obuwia używanych przez tenisistów z pierwszej 100 rankingu ATP.

To ekskluzywny producent naciągów, którego produkty powstają w oparciu
o doświadczenia trenerów, zawodników, serwisantów i specjalistów z dziedziny
nauki o polimerach z różnych zakątków globu. W procesie wytwarzania stosuje
nowatorską technologię Flexcrite, która nadaje naciągom wyjątkowych właściwości.

STRINGING MACHINES

Producent maszyn do naciągania rakiet, które pochodzą z tej samej fabryki, w której
swoje maszyny produkują najbardziej renomowane marki. Maszyny odznaczają się
szerokim wachlarzem funkcji i atrakcyjną ceną.
ISOSPEED to dział potężnej austriackiej fabryki Isosport specjalizującej się w produkcji tworzyw sztucznych od 1969 roku, wykorzystywanych w produkcji nart
i desek snowboardowych. Lata doświadczeń i dostęp do wysokiej technologii umożliwił opracowanie metod produkcji oraz materiałów, pozwalających na powstanie naciągów wysokiej jakości docenianych na całym świecie.
www.isospeed.pl

www.pacificpolska.pl

Producent urządzenia treningowego do nauki gry rotacyjnej. Używane w ponad
60 krajach świata, by wspomagać rozwój tenisistów.
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11 LAT OD POŁĄCZENIA FIRM PACIFIC I FISCHER
Powstała w 1972 marka PACIFIC to znany w tenisowym świecie producent sprzętu, od lat cenionego za najwyższą jakość. Swoje naciągi produkuje głównie w Niemczech i Nowej Zelandii, gdzie posiada własne fabryki.
To przez lata oficjalny partner ATP i dostawca naciągów dla wielu najlepszych tenisistów na świecie. Efektem
połączenia z marką Fischer jest różnorodna kolekcja rakiet, wśród których są zupełnie nowe propozycje dostosowane do dzisiejszej nowoczesnej gry, oraz modele będące kontynuacją rakiet Fischer. Wszystkie wyposażone
są natomiast w najnowsze technologie.
Innowacyjna technologia BasaltX, w której produkowane są rakiety, polega na zastosowaniu włókien
bazaltowych, znacznie poprawiających właściwości gry. BASALT MAXᵀᴹ Technology to już kolejna generacja tego zaawansowanego materiału, używanego nie tylko w rakietach PACIFIC, ale także w konstrukcjach
Formuły 1 i pojazdach kosmicznych. Zapewniają one jeszcze większą elastyczność materiału, skracają czas
wibracji ramy, poprawiając jej wytłumienie i stabilność. Ich użycie jeszcze bardziej wpływa pozytywnie
na kontrolę i komfort.

THE NEXT GENERATION OF BASALT FIBERS
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Ewolucja to rozwój i doskonalenie. Dlatego technologia włókien bazaltowych również ewoluuje i w kolejnych jeszcze
doskonalszych wersjach stosowana jest w wysoce zaawansowanych technologicznie produktach. Austriacka firma ASA-TEC,
lider w produkcji włókien bazaltowych rozwija kolejne już generacje włókien BXT używanych do produkcji rakiet PACIFIC.

Vacuum Technology®
próżniowy proces produkcji ramy, gwarantujący
100% identyczność rakiet zarówno pod kątem
parametrów, jak i odczuwalnych właściwości.

Specjalna konstrukcja ramy pomiędzy rączką,
a główką rakiety. Rama w tym miejscu pracuje
tak, by jak najwięcej energii przekazać piłce.

System opracowany, by zapewnić jak największą
stabilność uderzeń oraz kontrolę przy maksymalnie powiększonym polu czystego trafienia.

www.pacificpolska.pl

Najnowsze na świecie osiągnęcie w technologii produkcji rączek tenisowych. Trzpień rączek
produkowny w technologii próżniowej przez
co jest idealnie równy we wszystkich rakietach kolekcji BXT i bardzo trwały. Nasuwana na niego nakładka Size Tube jest jednolita
i niesłychanie twarda. Zapewnia to niespotykaną
dotychczas precyzję trzymania i identyczność
w wielu rakietach.

Opatentowany system Speed++Zone zapewniający nadawanie piłce maksymalnej szybkości
podczas uderzenia i zwiększający pole czystego
trafienia.

Unikalny w branży rakiet system tłumienia drgań
zintegrowany z rączką rakiety, który minimalizuje
przenoszenie „złych” drgań, znacznie poprawiając bezpieczeństwo stawów i komfort gry.
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RAKIETY ZAWODNICZE

BXT X Fast Ultra Lite
GŁÓWKA

100 sq.in.

DŁUGOŚĆ

685 mm

WAGA

260 g

BALANS

330 mm

RAMA

25/23/22

WZÓR NACIĄGU

16/19

SZTYWNOŚĆ

64

RĄCZKI

1-3

769 zł
Dynamiczna i wszechstronna rakieta zawodnicza o niskiej wadze i dobrej manewrowości. Jej cechą jest łatwość gry na różnych poziomach zaawansowania. Została
stworzona w innowacyjnej technologii F.A.S.T, by osiągnąć największą sztywność ramy
w rejonie serca rakiety, a tym samym przekazywać piłce jak najwięcej energii. Idealna
dla młodych zawodników i amatorów poszukujących sprzętu najwyższej jakości.
To nowoczesna rakieta gwarantująca moc uderzeń i dużą swobodę gry.

www.pacificpolska.pl
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RAKIETY ZAWODNICZE
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RAKIETY ZAWODNICZE

BXT X Fast Lite
GŁÓWKA

100 sq.in.

DŁUGOŚĆ

695 mm

WAGA

288 g

BALANS

322 mm

RAMA

25/23/22

WZÓR NACIĄGU

16/19

SZTYWNOŚĆ

64

RĄCZKI

2-4

869 zł
Dynamiczna i bardzo wszechstronna rakieta zawodnicza o optymalnej
wadze i dobrej manewrowości. Została stworzona w innowacyjnej technologii F.A.S.T, by osiągnąć największą sztywność ramy w rejonie serca rakiety,
a tym samym przekazywać piłce jak najwięcej energii. Ze względu na
niski balans, sprawdza się także wśrod młodych zawodników i amatorów. To nowoczesna rakieta gwarantująca
doskonałą moc uderzeń, właściwą dla dzisiejszej szybkiej gry. Idealna w grze z głębi kortu.
To już trzecia wersja tej bardzo popularnej rakiety stworzona w oparciu
o najnowszą generację włókien bazaltowych.
www.pacificpolska.pl
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RAKIETY ZAWODNICZE
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RAKIETY ZAWODNICZE

BXT X FAST Pro
GŁÓWKA

100 sq.in.

DŁUGOŚĆ

695 mm

WAGA

310 g

BALANS

321 mm

RAMA

25/23/22

WZÓR NACIĄGU

16/19

SZTYWNOŚĆ

70

RĄCZKI

2-4

969 zł

Najnowsza, czwarta już generacja dynamicznej rakiety dla szerokiej grupy zaawansowanych tenisistów. Wyprodukowana przy użyciu najnowszej wersji włókien bazaltowych. Wyposażona w system F.A.S.T (Full Acceleration Shaft Technology), by osiągnąć
największą sztywność ramy w rejonie serca rakiety, a tym samym przekazywać piłce
podczas uderzenia jak najwięcej energii. To rakieta gwarantująca szybkość i moc uderzeń. Dodatkowym plusem jest dobra kontrola, dzięki której poprzednia wersja tego
modelu wygrała test rakiet zawodniczych prestiżowego, niemieckiego czasopisma
Tennis Magazine, zyskując tytuł turniejowej rakiety roku.
www.pacificpolska.pl
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RAKIETY ZAWODNICZE

BXT X Force PRO No 1
GŁÓWKA

98 sq.in.

DŁUGOŚĆ

685 mm

WAGA

305 g

BALANS

315 mm

RAMA

25/23/20

WZÓR NACIĄGU

16/20

SZTYWNOŚĆ

64

RĄCZKI

2-4

969 zł
Rakieta dla graczy zaawansowanych i zawodników. Następca legendarnej rakiety
Fischer Pro No 1, którą przez lata grało wielu czołowych zawodników na świecie.
Zapewnia dużą kontrolę i ogromny potencjał nadawania rotacji przy możliwości
wykonania potężnych uderzeń. Jej duża manewrowość ułatwia grę także zaawansowanym amatorom, a kolejna już generacja włókien bazaltowych zastosowanych do
konstrukcji powoduje doskonałe wytłumienie i czucie piłki.
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RAKIETY ZAWODNICZE

BXT X Force PRO 295
BXT X Force PRO 320
BXT X Force PRO 295

BXT X Force PRO 320

GŁÓWKA

98 sq.in.

98 sq.in.

DŁUGOŚĆ

685 mm

685 mm

WAGA

295 g

320 g

BALANS

325 mm

310 mm

RAMA

25/23/20

25/23/20

WZÓR NACIĄGU

16/20

16/20

SZTYWNOŚĆ

63

63

RĄCZKI

2-4

2-4

969 zł

999 zł

Najnowsza wersja technologiczna najpopularniejszego, zawodniczego modelu
w kolekcji PACIFIC. Zaprojektowana tak, by umożliwić wykonywanie mocnych
oraz szybkich uderzeń przy zachowaniu dobrej kontroli. Zalecana tenisistom
o dużym i szybkim zamachu, dzięki któremu można w pełni wykorzystać jej potencjał
i niesamowicie przyspieszyć piłkę. System PSS zapewnia stabilność na zawodniczym
poziomie, a najnowsza generacja włókien bazaltowych jeszcze lepsze wytłumienie.

www.pacificpolska.pl

15

RAKIETY ZAWODNICZE
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RAKIETY ZAWODNICZE

S-MACH Tour 280 v.3.0
S-MACH Tour 300 v.3.0
NOWOŚĆ
S-MACH Tour 280

S-MACH Tour 300

GŁÓWKA

100 sq.in.

100 sq.in.

DŁUGOŚĆ

685 mm

685 mm

WAGA

280 g

300 g

BALANS

325 mm

320 mm

RAMA

25/23/22

25/23/22

WZÓR NACIĄGU

16/19

16/19

SZTYWNOŚĆ

69

69

RĄCZKI

2-3

2-4

869 zł

869 zł

Nowoczesna rakieta zawodnicza o optymalnej wadze i odpowiedniej
sztywności by z łatwością wykonywać szybkie uderzenia. Przy jednoczesnej
dobrej dynamice dostarcza kontroli i czucia piłki. Aerodynamiczyny kształt ramy
i uniwersalna waga sprawiają, że rakieta jest idealna dla bardzo szerokiej grupy
tenisistów, o różnym poziomie zaawansowania.
S-MACH Tour 280 v.3.0 Blue

www.pacificpolska.pl

S-MACH Tour 300 v.3.0 Navy
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RAKIETY ZAWODNICZE

S-MACH PRO 97 295
S-MACH PRO 97 310

S-MACH PRO 97 295
18

S-MACH PRO 97 310

S-MACH PRO 97 295

S-MACH PRO 97 310

GŁÓWKA

97 sq.in.

97 sq.in.

DŁUGOŚĆ

685 mm

685 mm

WAGA

295 g

310 g

BALANS

330 mm

315 mm

RAMA

21/22/22

21/22/22

WZÓR NACIĄGU

16/19

16/19

SZTYWNOŚĆ

68

68

RĄCZKI

2-4

2-4

899 zł

969 zł

Najbardziej zawodnicza rakieta w kolekcji Toalson zaprojektowana dla zaawansowanych tenisistów. Dostarcza potencjału do wykonywania silnych uderzeń. Specjalne
włókna karbonowe F.C.P. zastosowane w produkcji, doskonale konwertują energię by
zwiększyć moc rakiety przy zachowaniu dobrej kontroli. Mniejsza wielkość główki poprawia czucie piłki, a heksagonalny kształt ramy zwiększa stabilność. Rakieta dostępna jest w dwóch wersjach wagowych. Lżejsza sprawdzi się wśród dobrze grających
amatorów i młodych zawodników.
www.pacificpolska.pl

RAKIETY ZAWODNICZE

BXT X Tour PRO

Forty Love XX
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

GŁÓWKA

98 sq.in.

GŁÓWKA

97 sq.in.

DŁUGOŚĆ

685 mm

DŁUGOŚĆ

685 mm

WAGA

305 g

WAGA

315 g

BALANS

315 mm

BALANS

310 mm

RAMA

22/22/22

RAMA

21/21/22

WZÓR NACIĄGU

16/20

WZÓR NACIĄGU

16/20

SZTYWNOŚĆ

66

SZTYWNOŚĆ

64

RĄCZKI

2-4

RĄCZKI

2-4

969 zł
Konstrukcyjnie całkowicie nowa rakiet zawodnicza od japońskiego
producenta. Specyficzny kształt główki, znacznie zwiększa pole czystego
trafienia szczególnie w górnej części, co sprawia, że rakieta nadaje się
nie tylko dla zawodowców. Dostarcza dobrej dynamiki i wybacza niecentryczne uderzenia. Bardziej gęsty splot strun w centralnym obszarze
główki poprawia natomiast kontrolę zawodnikom uderzającym precyzyjnie. Rama ma cienki, kwadratowy przekrój poprawiający czucie piłki.
www.pacificpolska.pl

999 zł
Typowo zawodnicza rakieta dla zaawansowanych tenisistów w najnoszej odsłonie technologicznej. Był to pierwszy model rakieta w kolekcji
PACIFIC o kwadratowym profilu ramy. Zapewnia doskonałe przyspieszenie piłki. Dzięki dużej manewrowości ułatwia wykonanie obszernego
zamachu i utrzymanie tempa uderzeń w grze turniejowej. Dostarcza
dużych możliwości nadawania rotacji i precyzję, a kolejna już generacja
włókien bazaltowych zastosowanych do konstrukcji powoduje doskonałe
wytłumienie.
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RAKIETY KOMFORTOWE

BXT Raptor
GŁÓWKA

102 sq. in.

DŁUGOŚĆ

695 mm

WAGA

285 g

BALANS

330 mm

RAMA

24/24/24

WZÓR NACIĄGU

16/19

SZTYWNOŚĆ

67

RĄCZKI

2-4

869 zł

Rakieta zarówno dla energicznych i ambitnych graczy klubowych, jak i dla zaawansowanych tenisistów. Idealna dla wszystkich lubiących wyzwania na korcie, tych
którzy oczekują zwiększonego komfortu i łatwości gry przy jednoczesnej możliwości wykonywania szybkich uderzeń na turniejowym poziomie. Dzięki systemowi Air Damping w rączce, rakieta jest przyjazna dla stawów i zaprojektowana tak,
by chronić przed kontuzjami. Najnowsza generacja włókien bazaltowych BXT,
z której wykonano rakietę jeszcze mocniej tłumi drgania.
20
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RAKIETY KOMFORTOWE

BXT Speed
GŁÓWKA

107 sq. in.

DŁUGOŚĆ

695 mm

WAGA

275 g

BALANS

340 mm

RAMA

25/25/25

WZÓR NACIĄGU

16/20

SZTYWNOŚĆ

67

RĄCZKI

2-4

799 zł

Czwarta odsłona jednego z najpopularniejszych modeli marki Pacific zaopatrzona
w najnowsze technologie – nowe materiały wspaniale tłumiące drgania, system Air
Damping, zapewniający bezpieczeństwo stawów. To wyjątkowo przyjemna w grze
i nieprzeciętnie komfortowa rakieta najwyższej jakości przeznaczona zarówno dla
graczy klubowych, jak i dla zaawansowanych amatorów. Dodatkowo charakteryzuje
się dużą mocą podczas uderzeń i łatwością gry.

www.pacificpolska.pl
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RAKIETY KOMFORTOWE

BXT Nexus 102
BXT Nexus 118
BXT Nexus 102

BXT Nexus 118

GŁÓWKA

102 sq. in.

118 sq. in.

DŁUGOŚĆ

695 mm

695 mm

WAGA

260 g

225 g

BALANS

370 mm

375 mm

RAMA

25/27/25

25/27/25

WZÓR NACIĄGU

16/19

16/20

SZTYWNOŚĆ

66

65

RĄCZKI

2-3

2-3

1 099 zł

1 199 zł

Ekskluzywna rakieta dla najbardziej wymagających klientów. Do grafitu,
z którego jest stworzona dodano najwięcej włókien bazaltowych ze wszystkich rakiet w kolekcji. Specjalnie zaprojektowana by osiągnąć jak najniższą wagę i jak największe pole czystego trafienia. Dzięki swojej konstrukcji doskonale wybacza niecentryczne uderzenia i pozwala maksymalnie
przyspieszyć piłkę, bez wysiłku gracza. Innowacyjny system Air Damping w rączce
rakiet sprawia, że są one niezwykle komfortowe i bezpieczne dla ręki.
22
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RAKIETY KOMFORTOWE

S-Mach Team

OVR 117
GŁÓWKA

117 sq.in

GŁÓWKA

103 sq.in.

DŁUGOŚĆ

700 mm

DŁUGOŚĆ

685 mm

WAGA

245 g

WAGA

265 g

BALANS

360 mm

BALANS

315 mm

RAMA

26/28/27

RAMA

25/23/22

WZÓR NACIĄGU

16/19

WZÓR NACIĄGU

16/19

SZTYWNOŚĆ

68

SZTYWNOŚĆ

68

RĄCZKI

2-3

RĄCZKI

2

699 zł

Niezwykle komfortowa rakieta, która dostarcza maksymalnej przyjemności z gry dla graczy średnio zaawansowanych i początkujących.
Wybacza niecentryczne uderzenia i zwiększa ich moc. Jej doskonłe
wytłumienie i nowoczesna technologia wykonania powodują, że jest
bezpieczna dla ręki i stawów. Wyróżnia się ciekawym wyglądem,
wykonana jest w 100% z grafitu.

www.pacificpolska.pl

499 zł

Komfortowa rakieta wykonana w 100% z grafitu przeznaczona dla graczy
początkujących i średnio zaawansowanych. Powiększona główka oraz pole
czystych uderzeń znacznie ułatwiają grę mniej doświadczonym tenisistom,
wybaczając więcej błędów i poprawiając dynamikę uderzeń.

23

RAKIETY JUNIORSKIE

BXT X Fast Team 26"
GŁÓWKA

98 sq.in.

DŁUGOŚĆ

660 mm/ 26"

WAGA

245 g

BALANS

320 mm

RAMA

25/23/22

WZÓR NACIĄGU

16/20

SZTYWNOŚĆ

60

RĄCZKI

1-3

599 zł

Profesjonalna rakieta dla młodych zawodników. Odpowiednik dorosłego modelu BXT
X Fast Pro, wyposażony w te same najwyższe technologie. Zapewnia dużą moc dzięki
innowacyjnej technologii F.A.S.T. oraz doskonałą manewrowość i komfort. Przeznaczona dla młodych, agresywnie uderzających tenisistów.

24
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RAKIETY JUNIORSKIE

Toalson S-Mach 26"

Toalson S-Mach 25"

GŁÓWKA

100 sq.in.

GŁÓWKA

100 sq.in.

DŁUGOŚĆ

660 mm/26”

DŁUGOŚĆ

635 mm/25”

WAGA

250 g

WAGA

240 g

BALANS

320 mm

BALANS

310 mm

RAMA

25/23/22

RAMA

25/23/22

WZÓR NACIĄGU

16/19

WZÓR NACIĄGU

16/19

SZTYWNOŚĆ

60

SZTYWNOŚĆ

60

399 zł

Zaawansowana rakieta turniejowa dla młodych tenisistów wykonana w 100% z grafitu. Aerodynamiczny kształt ramy zapewnia
dobrą manewrowość i łatwość wykonywania szybkiego zamachu.
Mniejsza sztywność ramy w wybranych miejscach zapewnia jednocześnie lepsze czucie i kontrolę.

www.pacificpolska.pl

369 zł

Profesjonalna rakieta turniejowa dla młodych tenisistów wykonana
w 100% z grafitu o długości 25 cali. Aerodynamiczny kształt ramy
zapewnia dobrą manewrowość i łatwość wykonywania szybkiego
zamachu. Mniejsza sztywność ramy w wybranych miejscach
zapewnia jednocześnie lepsze czucie i kontrolę.
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RAKIETY DZIECIĘCE
Wysokiej jakości rakiety juniorskie dostosowane do programu Tenis 10 / Play & Stay.
Odpowiednia wielkość główki, długość rączki, waga i balans sprawiają, że rakiety spełniają
najostrzejsze kryteria wymagane przy nauce gry w różnym wieku. Ich dużą zaletą jest wysoka
jakość i bardzo staranne wykonanie z kompozytu, w tym jednolita, grafitowa konstrukcja
w „sercu” rakiety.

Wiek : od 10 lat

Wzrost : 130-140 cm

Wiek : 9-10 lat

Team 1,35”

Wzrost : 120-130 cm

Team 1,25”

Wzrost : do 120 cm

Team 1,15”

23"

25"

21"

GŁÓWKA

98 sq.in.

GŁÓWKA

94 sq.in.

GŁÓWKA

90 sq.in.

DŁUGOŚĆ

635 mm/25 cali

DŁUGOŚĆ

590 mm/23 cale

DŁUGOŚĆ

545 mm/21 cale

WAGA

232 g

WAGA

215 g

WAGA

200 g

269 zł
26

Wiek : do 8 lat

259 zł

249 zł
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RAKIETY DZIECIĘCE
Klasyczne, najpopularniejsze rakiety dziecięce przystosowane do programu Tenis 10
Play&Stay. Wykonane z aluminium i zaopatrzone w pokrowiec. Doskonale sprawdzają się na
wszystkich etapach nauki oraz przy różnym wzroście dzieci.

Wiek : od 10 lat

Wzrost : 130-140 cm

Wiek : 9-10 lat

Wzrost : 120-130 cm

Wiek : do 8 lat

T-fire 23”

T-fire 25”

Wzrost : do 120 cm

T-fire 21”

GŁÓWKA

98 sq.in.

GŁÓWKA

94 sq.in.

GŁÓWKA

90 sq.in.

DŁUGOŚĆ

635 mm/25 cali

DŁUGOŚĆ

590 mm/23 cale

DŁUGOŚĆ

545 mm/21 cale

WAGA

250 g

WAGA

230 g

WAGA

215 g

149 zł
www.pacificpolska.pl

149 zł

149 zł
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PIŁKI

3

25 % wolniejsza

32 zł / 3 szt.

50 % wolniejsza

75 % wolniejsza

32 zł / 3 szt.

169 zł / 12 szt.

filc
109 zł / 12 szt.

109 zł / 12 szt.

109 zł / 12 szt.

Na piłki dziecięce obowiązują rabaty hurtowe.
28
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PIŁKI

Piłki Pro Tour Premium

Piłki trenerskie

* na piłki trenerskie nie obowiązują rabaty

bezciśnieniowe

Najwyższej jakości turniejowa piłka
ciśnieniowa certyfikowana przez ATP.
Odpowiednio dobrana waga, najwyższej jakości materiały i nowoczesny
proces produkcji z zaawansowaną
kontrolą jakości sprawiają, że gra jest
bardzo przyjemna, a piłka charakteryzuje się dużą trwałością.

43 zł / puszka 4 szt.

Piłka Tretorn Serie +
Control

Piłka Tretorn Serie +

42 zł / puszka 4 szt.

45 zł / puszka 4 szt.

459 zł* / wiadro 72 szt.

Piłka Dunlop Fort All
Court

46 zł / puszka 4 szt.

Piłka Dunlop
Australian Open

42 zł / puszka 4 szt.

399 zł * / worek 60 szt.

Piłka Dunlop ATP
Championship

34 zł / puszka 4 szt.

Na piłki ciśnieniowe obowiązują rabaty hurtowe, a dodatkowe rabaty przy zakupie pełnych kartonów.

www.pacificpolska.pl
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OWIJKI

SUCHE
Pacific xTR Grip 0,55 mm

Pacific X Tack DRY 0,55 mm

Sucha; fioletowa, pomrańczowa

Toalson Pro Dry 0,6 mm

Sucha; biała

34 zł / 3 szt.

Sucha; czarna, fioletowa

34 zł / 3 szt.

32 zł / 3 szt.

EKONOMICZNE
Pacific Over Tack 0,5 mm
Lepka; biała, czarna, niebieska

28 zł / 3 szt.
30

Pacific Le Grip The Original 0,5 mm
Średnio lepka; biała, czarna, niebieska

30 zł / 3 szt.

Pro’s Pro Super Tacky 0,5 mm
Lepka; mix kolorów, białe, czarne

129 zł / słój 30 szt.

249 zł / słój 60 szt.
www.pacificpolska.pl

OWIJKI

PREMIUM +
Toalson Ultra Grip 0,5 mm

Najlepiej sprzedająca się owijka zewnętrzna na rynku. Dzięki maksymalnej lepkości i komfortowemu trzymaniu zapewnia najlepszy możliwy chwyt na zawodniczym poziomie.
Wytwarzany w Japonii produkt najwyższej jakości bardzo długo utrzymujący swoje włściwości.
Opakowanie 30 szt.
dostępne w kolorach:
biała, czarna, niebieska

309 zł / 30 szt.

Toalson Power Grip 0,7 mm

Najlepsza jakościowo owijka na rynku.
Bardzo lepka, a jednocześnie zapewniająca
komfortowe trzymanie, ze względu na grubszy
materiał.

Opakowanie 3 szt.
dostępne w kolorach:
biała, czarna, czerwona,
żołta, niebieska,
pomarańczowa, zielona,
malinowa, granatowa,
różowa, fioletowa

35 zł / 3 szt.

Toalson Neo Quick 0,5 mm

Bardzo lepka, perforowana owijka najwyższej
jakości. Dziurkowany odpowiednik owijki Ultra
Grip, zapewniający większą absorpcję potu
i jego szybsze odparowywanie.

Opakowanie 3 szt.
dostępne w kolorach:
biała, czarna, czerwona,
pomarańczowa,
seledynowa, żołta,
niebieskia, granatowa

37 zł / 3 szt.

Opakowanie 3 szt.
dostępne w kolorach:
biała, czarna, bordowa,
miętowa, błękitna

37 zł / 3 szt.

PREMIUM
Pacific Softy Grip 0,8 mm

Komfortowa, mięsista, lepka; czarna,niebieska,
czerwona, żołta

32 zł / 3 szt.
www.pacificpolska.pl

Pacific X Tack Pro Perfo 0,55 mm

Bardzo lepka, dziurkowana; biała, pomarańczowa,
błękitna, czarna, limonkowa

34 zł / 3 szt.

Pacific X Tack Pro 0,55 mm
Bardzo lepka; biała, czarna, niebieska,
czerwona, pomarańczowa

32 zł / 3 szt.

119 zł / 12 szt.

279 zł / 30 szt.
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OWIJKI

BAZOWE
Pacific Pro Leather 1,5 mm

Pacific Smash Grip 1,5 mm

Pacific Master’s Grip 1,8 mm

Skórzana; brązowa

Lepka; cienka, czarna

Lepka; czarna, biała, limonka

75 zł

Toalson Biotech 2,0 mm

Toalson Ecotech 1,75 mm

Lepka; czarna

Lepka; czarna

35 zł

32

32 zł

32 zł

28 zł
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TŁUMIKI DRGAŃ

Pacific Vibra Damper
2 pack; biały, czarny, pomarańczowy
1 szt.; biały

Pacific Force
Damper

Pacific Square
Damper

Pacific Vibra Snake

Pacific X Damper

czarny, pomarańczowy

czarny

10 zł / 1 szt.
18 zł / 2 pack

12 zł / 1 szt.
18 zł

20 zł

Toalson Aster Damper

Funny Face Słój

zielony, różowy, niebieski

różne kolory i kształty

9 zł / 1 szt.

www.pacificpolska.pl

20 zł / 2 pack

20 zł

219 zł / 60 szt.
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AKCESORIA
Taśma ochronna

Balanser ołowiany

39 zł

43 zł

5 m x 2,5 cm; biała, czarna

Piłka na autografy X Ball
5 cali

53 zł
34

3 x 0,2 m

Worek na buty

20 zł

Smycz na klucze

granatowa, pomarańczowa,
czarna

10 zł / 1 szt.

Ręcznik Toa
98 x 50 mm

72 zł

Tusz do malowania loga
biały, czarny, czerwony,
pomarańczowy

59 zł

Puchary
W stałej sprzedaży duży wybór pucharów
z nadrukami, medali i statuetek

Ofertę przygotowujemy na indywidualne zapytanie
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AKCESORIA

Pachołki

Piłka do ćwiczenia refleksu

Drabinka

Znacznik okrągły

wys. 30,5 m

19 zł */ szt.

Krążek 5 cm

miękka 7 cm

16 zł */ szt.

6m

109 zł */ szt.

miękka 12 cm

22 zł */ szt.

8m

129 zł */ szt.

Linia

zestaw 6 szt.

79 zł *

Znaczniki

* Ceny nie podlegają rabatom

zestaw 50 szt.
na sztuki

99 zł

2,50 zł */ szt.

www.pacificpolska.pl

11 m

89 zł

zestaw: 6 x linia, 4 x narożnik 139 zł
35

AKCESORIA

Siatka do mini tenisa
Universal
na metalowym stelażu

Cel stojący Target Game

Siatka do mini tenisa
Pro’s Pro

* Ceny nie podlegają rabatom

6m

36

1 200 zł*

129 zł*

3m

239 zł*

6m

279 zł*
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AKCESORIA

Tuba do zbierania piłek

Koszyk płócienny,
składany, na kółkach

Koszyk na piłki

* Ceny nie podlegają rabatom

lekka

119 zł*

masywna 89 zł*
www.pacificpolska.pl

na 120 piłek
Torba zamienna
do koszyka płóciennego

459 zł*
99 zł*

na 75 piłek

119 zł*

na 100 piłek

139 zł*
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POMOCE TRENERSKIE

Sweet Area Racket

Power Swing Racket

▪ Ćwiczenie centrycznych uderzeń
▪ Trening koncentracji
▪ Doskonalenie punktu uderzenia

▪ Trening przyspieszenia ręki
▪ Stabilizacja ruchu przez trening
pamięci mięśniowej
▪ Wspomaganie rozgrzewki

GŁÓWKA

60 sq. in.

GŁÓWKA

100 sq. in.

DŁUGOŚĆ

27 cali lub junior 26 cali

DŁUGOŚĆ

27 cali

WAGA

285 g lub 320 g

WAGA

400 g lub 500 g

499 zł

SVEN GROENEVELD

499 zł

Zobacz materiały wideo :

Były tenisista, a od 1989 roku znany holenderski trener. Prowadzący takie gwiazdy
światowego tenisa jak Maria Sharapova, Ana Ivanovic, Karolina Woźniacka, Monica
Seles, Arantxa Sanchez Vicario czy Tommy Haas, Nicolas Kiefer i Greg Rusedski.
Od 2015 roku ambasador japońskiej marki Toalson – "To profesjonalne narzędzia
trenerskie, których w swojej pracy powinien używać każdy trener. Pomagają podnieść
poziom gry zawodników o różnym stopniu zaawansowania ."
38
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POMOCE TRENERSKIE

TOPSPIN PRO
Rewolucyjne urządzenie do nauki rotacji,
wspomagające trening każdego tenisisty.
Używane przez trenerów w ponad 60
krajach świata.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

wymusza właściwy kąt prowadzenia rakiety
uczy nakręcania piłki, zamiast płaskiego uderzania
rozwija pamięć mięśniową właściwego ruchu ręki
sprawdza się najbardziej dla średnio zaawansowanych i początkujących
tenisistom pozwala na samodzielne doskonalenie umiejętności
trenerom pozwala udoskonalić i urozmaicić prowadzone zajęcia

Akcesoria zamienne
Ball Pack

Full Pack

ekrany, piłka, mocowania i akcesoria

piłka, gumki

95 zł

169 zł

649 zł*
* Cena nie podlega rabatowi

www.pacificpolska.pl
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WYPOSAŻENIE KORTÓW

Grip Fixer – właściwy chwyt

Innowacyjny element, nasuwany na rączkę rakiety,
który w łatwy sposób wskazuje jak należy poprawnie chwytać
rakietę i pozwala zapamiętać poprawne ustawienie palców.

Dostępne wersje:
dla prawo i leworęcznych,
w dwóch rozmiarach

79 zł
40
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WYPOSAŻENIE KORTÓW

Siatka do tenisa

Wiatrochron/Blenda
Universal

Tabliczki wyników

Tablica wyników

Komplet słupków
tenisowych

Zestaw linii plastikowych

model TN08, TN15, TN20

W ofercie dostępne także inne akcesoria oraz produkty wyposażenia kortów.

Wycenę na produkty wyposażenia kortu przygotowujemy na indywidualne zapytanie.
www.pacificpolska.pl
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MASZYNY DO NACIĄGANIA RAKIET

Penta Premium Stringer
model 860 electro
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

maszyna elektroniczna do naciągania
każdego rodzaju rakiety
liniowy i ciągły system naciągania struny
zaawansowany mikroprocesor dla
najlepszej kontroli siły naprężenia
przełącznik jednostek między kilogramami
i funtami
zakres siły naciągania od 10 do 35 kg
regulacja siły co 0,1 kg
wygodna, opatentowana dźwignia naciągania ułatwiająca obsługę jedną ręką
przyjazny elektroniczny wyświetlacz cyfrowy i panel z przyciskami funkcyjnymi
dwie ruchome, obrotowe łapki z regulacją
pionową dla zamontowania każdego
rodzaju rakiety. Łapki pokryte proszkiem
diamentowym dla lepszego trzymania
naciągu

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Penta Premium Stringer
model 9200 electro

6-cio punktowy, bezpieczny system
mocowania rakiety
czterostopniowa funkcja pre-stretch
(5%, 10%, 15%, 20%)
regulacja szybkości pociągania struny
(6 szybkości)
funkcja węzełka z możliwością regulacji
siły
opcja pamięci sił naciągania
manualny hamulec obrotowego stołu
timer
ładowarka USB do telefonu
czujnik temperatury i wilgotności
duża masywna „noga” z regulacją
wysokości
fabrycznie skalibrowana i testowana
gwarancja 1 rok

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

maszyna elektroniczna do naciągania
każdego rodzaju rakiety
obrotowy system naciągania struny
zaawansowany mikroprocesor dla najlepszej kontroli siły naprężenia
przełącznik jednostek między kilogramami
i funtami
zakres siły naciągania od 5 do 38 kg
(11-84 funtów)
regulacja siły co 0,1 kg
przyjazny wyświetlacz ledowy
6-cio punktowy system mocowania rakiety
opcja pre-stretch, by zapobiec późniejszej
utracie naprężenia strun

18 900 zł*

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dwie ruchome, obrotowe łapki z regulacją
pionową dla zamontowania każdego
rodzaju rakiety. Łapki pokryte proszkiem
diamentowym dla lepszego trzymania
naciągu
masywna obrotowa podstawa mocowania
rakiety z wewnętrznym hamulcem
funkcja węzełka
regulacja szybkości pociągania struny
niezależny, ręczny przycisk naciągania
opcja pamięci
uchwyt na naciągi oraz taca na przyrządy
fabrycznie skalibrowana i testowana
gwarancja 1 rok

8 500 zł*

* Ceny nie podlegają rabatom
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MASZYNY DO NACIĄGANIA RAKIET

Penta Premium Stringer
model 8700 electro

Penta Premium Stringer
model 3600

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

maszyna elektroniczna do naciągania każdego rodzaju rakiet
obrotowy system naciągania struny
przełącznik jednostek między kilogramami i funtami
zakres siły naciągania od 4.5 do 40.5 kilogramów
(10 – 90 funtów)
dwie ruchome, obrotowe łapki z regulacją pionową
dla zamontowania każdego rodzaju rakiety
wyświetlacz ledowy siły naciągania
6-cio punktowy system mocowania rakiety
gwarancja 1 rok

▪
▪
▪
▪
▪

5 100 zł*

manualna maszyna do naciągania wszystkich rodzajów rakiet
ciągły system naciągania z dwoma odważnikami
jednokierunkowy przycisk sprzęgła
dla łatwiejszej obsługi jedną ręką
zaawansowany, 6-cio punktowy system mocowania
zakres siły naciągania od 4 do 46 kg,
skala w kilogramach i funtach
dwie obrotowe łapki ze stopu aluminium,
łatwe w obsłudze
fabrycznie skalibrowana i przetestowana
gwarancja 1 rok

2 000 zł*

* Ceny nie podlegają rabatom

Zestaw narzędzi w futerale

149 zł*
www.pacificpolska.pl

Łapka startowa

149 zł*

Łapka tenisowa

199 zł*

Łapka badmintonowa wąska

199 zł*
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NACIĄGI WIELOWŁÓKNISTE

NACIĄGI

WIELOWŁÓKNISTE
Nazywane z angielskiego multifilamentami.
Bardzo komfortowe, zapewniające dużą dynamikę
i bezpieczeństwo dla ręki.
Stworzone z setek, skręconych w odpowiedni sposób
włókien, poddanych procesom technologicznym.

W zależności od modelu i stopnia zaawansowania, układ i sposób ułożenia włókien,
co łatwo zauważyć na przekroju, różni się. Dzięki temu, każdy model dostarcza innych właściwości podczas gry.
Wśród tej grupy na szczególną uwagę zasługują naciągi wykonane z materiałów naturalnych.
Dostarczają unikalnego czucia i mocy przy maksymalnym komforcie. PACIFIC jest liderem w produkcji naciągów naturalnych najwyższej jakości
od 1972 roku. Posiada własną fabrykę w Nowej Zelandii, skąd pochodzi też najlepszy na świecie materiał do ich produkcji.
W naszej ofercie znajduje się wiele syntetycznych modeli, z których niektóre, strukturą oraz właściwościami są bardzo bliskie do naturalnego
pierwowzoru.

44
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NACIĄGI WIELOWŁÓKNISTE

Tournament Pro Tough Gut
1,25 lub 1,30 lub 1,35
Najwyższej jakości naciąg naturalny,
wykonany z najwyższej jakości wyselekcjonowanego materiału w 100% naturalnego, zapewniający doskonały komfort
i dynamikę.

materiałów
100% znaturalnych

319 zł / 6,5 m + 6,5 m

Isospeed Control 1,30

Isospeed Professional 1,20
kolor: naturalny

kolor: naturalny

Komfort

Komfort

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany, zawodnik

www.pacificpolska.pl

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany, zawodnik

63 zł / 12 m

63 zł / 12 m

699 zł / 200 m

699 zł / 200 m
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NACIĄGI WIELOWŁÓKNISTE

Isospeed Energetic Plus 1,30

Pacific PMX 1,23 lub 1,28 lub 1,33
kolor: naturalny

kolor: naturalny

Komfort

Komfort

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany

99 zł / 12 m

59 zł / 12 m

1 699 zł / 200 m

649 zł / 200 m

Pacific Spin Six Power 1,32

Isospeed Energetic 1,20 lub 1,30
kolor: złoty

kolor: biały

Komfort

Komfort

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany

54 zł / 12 m
609 zł / 200 m
46

poziom gry: początkujący,
średnio zaawansowany

69 zł/12 m
779 zł / 200 m
www.pacificpolska.pl

NACIĄGI WIELOWŁÓKNISTE

Pacific PLX MaxPower 1,24 lub 1,28 lub 1,33
kolor: naturalny lub czarny
poziom gry: początkujący,
średnio zaawansowany

Toalson Toa Gold 1,30
kolor: czarny lub biały
poziom gry: początkujący,
średnio zaawansowany
Komfort

Komfort
Kontrola
Dynamika

Kontrola
Dynamika
Wytrzymałość

Wytrzymałość

35 zł / 12 m
59 zł / 12 m

379 zł / 200 m

Toalson Synthetic Tournament 1,28 lub 1,33

Toalson Asterista Rainbow 1,27
kolor: tęczowy

poziom gry: początkujący,
średnio zaawansowany

kolor: naturalny

poziom gry: początkujący,
średnio zaawansowany

Komfort
Komfort
Kontrola
Dynamika

Kontrola
Dynamika
Wytrzymałość

Wytrzymałość

21 zł / 12 m
45 zł / 12 m
www.pacificpolska.pl

219 zł / 200 m
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NACIĄGI

Monofilamenty,

czyli popularnie tzw. „druty”
To obecnie najpopularniejszy na świecie typ naciągów.
Zapewniają dużą kontrolę i wytrzymałość, ułatwiając
nadawanie rotacji.
Najwłaściwsze dla mocno grających tenisistów, o dobrej
technice, poszukujących dobrego panowania nad piłką. Stąd
najczęściej używane przez zawodowców.

Stworzone z jednolitego materiału poliestrowego, poliamidowego lub jego pochodnych z domieszkami
innych materiałów plastycznych, poddawanych procesom technologicznym.

W naszej ofercie są one pogrupowane ze względu na właściwości jakich dostarczają – bardziej komfortowe i dynamiczne, nastawione na kontrolę
czy te uniwersalne i ekonomiczne. Spora grupa to także naciągi, których dodatkową cechą jest łatwość nadawania rotacji piłce podczas uderzenia.
Ich przekrój nie jest okrągły, a trójkątny, sześciokątny, siedmiokątny czy wyposażony w ostre wypustki by jeszcze lepiej „przyczepiać się do piłki”.

48
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MONOFILAMENTY

Pacific X Cite 1,25

Isospeed Pulse
1,20 lub 1,25 lub 1,30

GT Rock 1,25

kolor: biały

kolor: biały

kolor: czarny

Sztywność

Sztywność

Kontrola

Kontrola

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany, zawodnik

Dynamika
Wytrzymałość

www.pacificpolska.pl

76 zł / 12 m
899 zł / 200 m

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany, zawodnik

Dynamika
Wytrzymałość

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany, zawodnik

Sztywność
Kontrola

56 zł / 12 m
599 zł / 200 m

Dynamika
Wytrzymałość

54 zł / 12 m
549 zł / 200 m
49

MONOFILAMENTY

Pacific Poly Force 1,20 lub 1,24 lub 1,29

Toalson Aster Poly 1,20 lub 1,25 lub 1,30

kolor: łososiowy lub czarny

kolor: niebieski metalik

Sztywność

Sztywność

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: zaawansowany,
zawodnik

poziom gry: zaawansowany,
zawodnik

63 zł / 12 m

56 zł / 12 m

739 zł / 200 m

689 zł / 200 m

GT Swing 1,25

GT Jazz 1,25 Silver Bullet
kolor: srebrny

kolor: czarny

Sztywność

Sztywność

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: zaawansowany,
zawodnik

50

poziom gry: zaawansowany,
zawodnik

79 zł / 12 m

52 zł / 12 m

799 zł / 200 m

499 zł / 200 m
www.pacificpolska.pl

MONOFILAMENTY

Isospeed Black Fire 1,25

Isospeed V18 1,12 lub 1,17
kolor: fluo żołty

kolor: czarny

Sztywność

Sztywność

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: zaawansowany,
zawodnik

54 zł / 12 m

54 zł / 12 m

589 zł / 200 m

589 zł / 200 m

Pacific Poly Power Comp 1,25 lub 1,30

Toalson Thermaxe 1,23
kolor: srebrny

kolor: czerwony

Sztywność

Sztywność

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany, zawodnik

www.pacificpolska.pl

poziom gry: zaawansowany,
zawodnik

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany, zawodnik

42 zł / 12 m

49 zł / 12 m

429 zł / 200 m

449 zł / 200 m
51

MONOFILAMENTY

Toalson Laser 1,25 lub 1,30

GT Pop 1,25
kolor: biały

kolor: zielony

Sztywność

Sztywność

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany

poziom gry: początkujący, średnio
zaawansowany, zaawansowany

35 zł / 12 m

39 zł/ 12 m

329 zł / 200 m

409 zł / 200 m

Pacific Champ Tour 1,25

Toalson Joker Core 1,23 lub 1,28
kolor: czerwony

kolor: srebrny

Sztywność

Sztywność

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: zaawansowany,
zawodnik

poziom gry: początkujący, średnio
zaawansowany, zaawansowany

36 zł / 12 m
369 zł / 200 m
52

309 zł / 200 m
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MONOFILAMENTY

Isospeed Baseline

BESTSELLER - TRZY GRUBOŚCI - TRZY PARAMETRY

Baseline 1,20
kolor: czarny

poziom gry: początkujący, średnio
zaawansowany, zaawansowany

239 zł / 200 m

Baseline 1,25

Baseline 1,30

Speed

Control

Sztywność

Sztywność

Sztywność

Kontrola

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

Wytrzymałość

Pro’s Pro Intense Heat 1,25

Toalson Poly Gut 1,25 lub 1,30
kolor: biały

kolor: pomarańczowy,
niebieski

Sztywność

Sztywność

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: początkujący, średnio
zaawansowany

149 zł / 200 m
www.pacificpolska.pl

Spin

poziom gry: początkujący, średnio
zaawansowany

149 zł / 200 m
53

NACIĄGI ROTACYJNE

Pacific Spin Six 1,25

Toalson Devil Spin 1,20 lub 1,25
kolor: czarny

kolor: czarny

Sztywność

Sztywność

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany, zawodnik

poziom gry: zaawansowany,
zawodnik

49 zł / 12 m

56 zł / 12 m

479 zł / 200 m

549 zł / 200 m

Isospeed Rexxxer 1,25

Isospeed Pyramid 1,30
kolor: biały

kolor: zielony

Sztywność

Sztywność

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany

54

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany, zawodnik

54 zł / 12 m

57 zł / 12 m

599 zł / 200 m

579 zł / 200 m
www.pacificpolska.pl

NACIĄGI HYBRYDOWE

Pacific Poly Gut Natural Hybrid 1,24/1,29
kolor: łososiowy/naturalny

kolor: łososiowy/naturalny

Komfort

Komfort

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany, zawodnik

199 zł / 6,5 m + 6,5 m

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany, zawodnik

119 zł / 6,5 m + 6,5 m

Pacific Power Tec Hybrid 1,25/1,33

Pacific Power Hybrid 1,24/1,28
kolor: łososiowy/naturalny

kolor: żołty/naturalny

Komfort

Komfort

Kontrola

Kontrola

Dynamika

Dynamika

Wytrzymałość

Wytrzymałość

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany, zawodnik

69 zł / 6,5 m + 6,5 m
www.pacificpolska.pl

Pacific PMX Hybrid 1,24/1,28

poziom gry: średnio zaawansowany,
zaawansowany

59 zł / 6,5 m + 6,5 m
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TORBY, PLECAKI

Torba 12 pack
czarno-pomarańczowo-biała

Duffel Bag
Plecak tenisowy X Tour

499 zł
czarno-limonkowa

499 zł
56

granatowa, pomarańczowa

329 zł

169 zł
czarno-pomarańczowa

499 zł
www.pacificpolska.pl

TORBY, PLECAKI

Plecak tenisowy X Team Tour
Premium

Torba X Team Tour
12 pack Premium
599 zł

Torba X Tour 12 pack thermo
czarno-turkusowa, 3 komory

559 zł
www.pacificpolska.pl

429 zł

Torba X Tour 6 pack thermo

czarno-turkusowa, 2 komory

459 zł
57

TORBY, PLECAKI

Torba 12 Pack

569zł
Plecak tenisowy

169 zł
58

Torba 9 pack

Torba 3 pack

369 zł

269 zł

Plecak tenisowy XL

z funkcją torby

469 zł

Tournament bag

369 zł
www.pacificpolska.pl

ODZIEŻ SPORTOWA

Koszulka LongSleeve

Koszulka techniczna Futura Dry-Feel

materiał: 100% cienka bawełna

materiał: 100% poliester

189 zł

169 zł

granatowa (limonkowy)
biała (granatowy)

rozmiary: S, M, L, XL
www.pacificpolska.pl

limonkowa (granatowy)
pomarańczowa (granatowy)

rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL
59

ODZIEŻ SPORTOWA

Koszulka techniczna Pacific Break Dry-Feel
materiał: 100% poliester
NOWOŚĆ

179 zł

granatowo/pomarańczowa
granatowo/limonkowa
granatowo/biała

rozmiary: XS, S, M, L, XL, 2XL
60
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Bluza

Break

ODZIEŻ SPORTOWA

329 zł
granatowa (biała)
szara (czarna)

rozmiary: XS, S, M, L, XL
www.pacificpolska.pl

61

ODZIEŻ SPORTOWA

Bluza Pacific Court

Bluza Pacific Court Zipper

materiał: 80% bawełna, 20% poliester

materiał: 80% bawełna, 20% poliester

299 zł

349 zł

granatowa (limonkowa)

granatowa (limonkowa)

szara (pomarańczowa)

szara (pomarańczowa)
rozpinana na zamek

rozmiary: XS, S, M, L, XL
62

rozmiary: XS, S, M, L, XL
www.pacificpolska.pl

ODZIEŻ SPORTOWA

Spodnie Pacific Court

Spodenki techniczne Pacific
Futura Dry-Feel

materiał: 80% bawełna, 20% poliester

materiał: 100% poliester

szare, granatowe

białe, granatowe

249 zł

rozmiary: XS, S, M, L, XL
www.pacificpolska.pl

169 zł

rozmiary: XS, S, M, L, XL
63

ODZIEŻ SPORTOWA

Czapka Official Net

Czapka Team

Daszek

biała

biała, granatowa

biały, granatowy

49 zł

49 zł

39 zł

Frotka Pacific

Frotka Joma

szeroka
biała, granatowa, grafitowa

wąska
mix 6 kolorów po 2 szt.

28 zł / szt.
64

449 zł / 24 szt.
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ODZIEŻ SPORTOWA

Skarpetki Joma Mid Multi

Skarpetki Joma Invisible Multi

Skarpetki Pacific Dry-Feel

mix 6 kolorów po 2 pary
rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46
materiał: 80 % bawełna, 20 % elastan, 3 sploty

mix 6 kolorów po 2 pary
rozmiary: 35-38, 39-42
materiał: 95% bawełna, 5% elastan, 3 sploty

krótkie, rozm. 36-40

długie, rozm.40-46

39 zł / para

42 zł / para

219 zł/12 par

219 zł/12 par

Skarpetki Joma Short

Skarpetki Joma Mid

Skarpetki Joma Long

kolor: białe, czarne
rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46
materiał: 95% bawełna, 5% elastan, 3 sploty

kolor: białe, czarne
rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46
materiał: 95% bawełna, 5% elastan, 3 sploty

kolor: białe, czarne
rozmiary: 35-38, 39-42, 43-46
materiał: 95% bawełna, 5% elastan, 3 sploty

14 zł / para
www.pacificpolska.pl

17 zł / para

20 zł / para
65

ODZIEŻ SPORTOWA

ELITE

Master

Koszulka techniczna

Spodenki tenisowe

materiał: 100% lekki poliester

materiał: 95% poliamid, 5% elastan

rozmiary:
S, M, L, XL, 2XL

139 zł
66
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ODZIEŻ SPORTOWA

Master

MONTREAL

materiał: 95% poliamid, 5% elastan

materiał: 100% poliester

Spodenki tenisowe

rozmiary: S, M, L, XL

109 zł
www.pacificpolska.pl

Koszulka techniczna

rozmiary: S, M, L, XL, 2XL

109 zł
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OBUWIE

ACE PRO

Najwyższy model buta zawodniczego, przeznaczony dla wymagających klientów,
którym zależy na maksymalnym komforcie i wentylacji stopy. Waga 345 g.
Rozmiary 41 - 47.

częstotliwość treningu:
INTENSYWNY

możliwa waga gracza:
WYSOKA

szerokość:
OD NORMALNA DO SZEROKA

Dopasowująca się do kształtu stopy piankowa wkładka EVA

stabilizacja:
DUŻA

kolekcja jesień-zima

wewnątrz buta. Na grubości 2mm wykonana z materiału

dostępna od września 2022

naturalnego dla lepszego oddychania stopy. Wkładka
antybakteryjna pod stopę.

Zewnętrzna, lekka, konstrukcja zbudowana z nylonu oraz wysoce
odpornego na przetarcia elastomeru poliuretanowego TPU
pochłaniającego drgania. Zwiększa on także wytrzymałość podczas
ocierania stopy o wewnętrzną część buta. Dodatkowo wzmocniony
na palcach oraz pięcie by osiągnąć lepszą stabilność podczas
poruszania po korcie. Na całości oddychający materiał.

Podeszwa środkowa zaprojektowana z dwóch części

Podeszwa CLAY
guma DIN-40 o bardzo dużej
odporności na ścieranie.

i dwóch rodzajów materiału.
W górnej partii wykonana ze sztywniejszego Phylonu w celu poprawy stabilności, a w dolnej z elastycznego tworzywa
z wtłoczonymi pęcherzykami gazu, które z łatwością oddają energię by zapewnić lekkość poruszania. Wszystkie użyte materiały
są bardzo elastyczne i lekkie by zapewnić maksymalny komfort i absorbcję drgań.

68

439 zł
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OBUWIE

POINT

But zawodniczy, wykonany z najlepszych i najmocniejszych materiałów,
przeznaczony dla zawodowo grających tenisistów. Zaprojektowany by bardzo
skutecznie trzymać stopę. Waga 350 g. Rozmiary 40 - 47.

częstotliwość treningu:
INTENSYWNY

możliwa waga gracza:
WYSOKA

szerokość:
OD WĄSKA DO NORMALNA

stabilizacja:
BARDZO DUŻA

Piankowa wkładka EVA wewnątrz buta dopasowująca się do

kolekcja jesień-zima

kształtu stopy. Na grubości 2 mm wykonana z materiału

dostępna od września 2022

naturalnego dla lepszego odychania stopy.

kolekcja lato

Zewnętrzna część wykonana z wysokiej jakości microfibry,
nylonu i TPU – termoplastycznego elastomeru poliuretanowego
dla zwiększenia wytrzymałości. Materiały są lekkie i jednocześnie
wytrzymałe. Dodatkowo piankowa wkładka w kostce zwiększa
komfort i trzymanie stopy.

Podeszwa środkowa składa się z trzech części.

Podeszwa CLAY
Wysoce wytrzymała podeszwa
gumowa DIN-40.

Pierwsza warstwa z miękkiego Phylonu pokrywa wszystkie części, aby zapewnić doskonałe tłumienie drgań i maksymalną
amortyzację. Druga część sięgająca do palców wykonana ze sztywniejszego elastomeru by zapewnić stabilizację przy bocznych
ruchach stopy oraz trzecia ulokowana w centralnej części wykonana z winylowego PVC dla zapewnienia stabilności podczas
poruszania w przód.

www.pacificpolska.pl

399 zł
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OBUWIE

SET PRO

Wysokiej jakości but dla graczy oczekujących dużej stabilności, komfortu
i przystępnej ceny. Waga 327 g. Rozmiary 39 - 47.

kolekcja wiosna-lato
dostępna od czerwca 2022

częstotliwość treningu:
ŚREDNIA

możliwa waga gracza:
WYSOKA

szerokość:
OD WĄSKA DO NORMALNA

stabilizacja:
WYSOKA

Dopasowująca się do
kształtu stopy powłoka
EVA wewnątrz buta.

Zewnętrzna powłoka wykonana z mikrosiateczki i nylonu,
rozmieszczonych tak, by najlepiej zapobiegać poceniu się stopy.
Dodatkowe gumowe wzmocnienia zapobiegają przesuwaniu się
stopy. Zbudowany tak, by stopa umiejscowiona była nisko nad
podłożem.

2 mm naturalna wkładka EVA pokrywa trzyczęściową

Podeszwa CLAY
gumowa DIN-40
o dużej wytrzymałości.

podeszwę środkową.
Miękki nylon tworzy wszystkie strefy zewnętrzne dla dobrej amortyzacji. Phylon zapobiega bocznemu
przemieszczaniu stopy. Winylowe wzmocnienie PVC pod śródstopiem dla zapewnienia sztywności
i bezpieczeństwa stopy.
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OBUWIE

SET PRO

Wysokiej jakości but dla graczy oczekujących dużej stabilności, komfortu
i przystępnej ceny. Waga 327 g. Rozmiary 39 - 47.

kolekcja
kolekcja wiosna-lato
jesień-zima
dostępna od września 2022

częstotliwość treningu:
ŚREDNIA

możliwa waga gracza:
WYSOKA

szerokość:
OD WĄSKA DO NORMALNA

stabilizacja:
WYSOKA

Dopasowująca się do
kształtu stopy powłoka
EVA wewnątrz buta.

Zewnętrzna powłoka wykonana z mikrosiateczki i nylonu,
rozmieszczonych tak, by najlepiej zapobiegać poceniu się stopy.
Dodatkowe gumowe wzmocnienia zapobiegają przesuwaniu się
stopy. Zbudowany tak, by stopa umiejscowiona była nisko nad
podłożem.

2 mm naturalna wkładka EVA pokrywa trzyczęściową

Podeszwa CLAY
gumowa DIN-40
o dużej wytrzymałości.

podeszwę środkową.
Miękki nylon tworzy wszystkie strefy zewnętrzne dla dobrej amortyzacji. Phylon zapobiega bocznemu
przemieszczaniu stopy. Winylowe wzmocnienie PVC pod śródstopiem dla zapewnienia sztywności
i bezpieczeństwa stopy.

www.pacificpolska.pl

309 zł
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BXT X Fast Lite
BXT X Fast Ultra Lite

BXT X Fast Pro

72
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ZESTAWIENIE RAKIET TENISOWYCH
Producent

Model

Główka

Waga

Balans

Cena

ZAWODNICZE PRO
Pacific

BXT X Force Pro 320

630 cm²

320 g

310 mm

999 zł

Pacific

BXT X Tour Pro 97

626 cm²

315 g

310 mm

999 zł

Toalson

S-Mach Pro 97 310

626 cm²

310 g

315 mm

969 zł

Pacific

BXT X Fast Pro

645 cm²

310 g

321 mm

969 zł

Toalson

Forty Love XX

630 cm²

305 g

315 mm

969 zł

Pacific

BXT X Force Pro No 1

630 cm²

305 g

315 mm

969 zł

Toalson

S-Mach Tour 300 v.3.0.

645 cm²

300 g

320 mm

869 zł

Toalson

S-Mach Pro 97 295

626 cm²

295 g

330 mm

899 zł

Pacific

BXT X Force Pro 295

630 cm²

295 g

325 mm

969 zł

ZAWODNICZE LEKKIE
Pacific

BXT X Fast Lite

645 cm²

288 g

322 mm

869 zł

Toalson

S-Mach Tour 280 v.3.0.

645 cm²

280 g

325 mm

869 zł

Pacific WWW

BXT X Fast Ultra Lite

645 cm²

260 g

330 mm

769 zł

Toalson

S-Mach Team

665 cm²

265 g

315 mm

499 zł

KOMFORTOWE
Pacific

BXT Raptor

660 cm²

285 g

330 mm

869 zł

Pacific

BXT Speed

690 cm²

275 g

340 mm

799 zł

Toalson

OVR 117

755 cm²

245 g

360 mm

699 zł

KOMFORTOWE PREMIUM
Pacific

BXT Nexus 102

660 cm²

260 g

370 mm

1 099 zł

Pacific

BXT Nexus 118

761 cm²

225 g

375 mm

1 199 zł

www.pacificpolska.pl
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+48 502 670 21 8
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