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Kovová trojnožka Attack
Kovová trojnožka Attack je vychytaná tréninková pomůcka pro všechny hokejbalisty, kteří chtějí vyjít vítězně z 

každého souboje jeden na jednoho. Zdokonlíte si tak nejen obratnost a manipulaci s míčkem, ale i správné pohyby 
a držení těla. 

Tréninkový žebřík Agility Ladder

Tréninkový žebřík Agility Ladder je výbornou pomůckou pro všechny druhy tréninků. Žebříky se používají 
především pro trénink vytrvalosti, rychlosti a koordinačních schopností. U žebříku lze nastavit rozměry 

jednotlivých polí, předně dle Vaší představy. Oblíbená tréninková pomůcka, kterou si můžete díky výborné 
skladnosti vzít kamkoliv s sebou.

Tréninkové kužele Saucer Cone 
(10ks) Sada plastových kuželů Saucer Cones pro snadnou organizaci tréninkových jednotek.

Trenérská tabule Winnwell
Velká tabule pro trenéry Winnwell o rozměrech 110 x 80 cm. Deska silná 4 mm umožňije pohodlně kreslit cvičení i 

při zavěšení na boční síť. Taktická tabule určená pro nákresy tréninkových a herních situací. Ideální pomůcky pro 
každého hokejbalového trenéra.

Taška Winnwell Carry Bag Classic 
Team SR

Prostorná hokejová taška bez koleček Winnwell Carry Bag Classic Bag. Jednoduchá taška pro teamové účely s 
velkým úložným prostorem. Hokejová taška kanadského výrobce Winnwell.

Taška Winnwell Premium Wheel 
Bag s madlem

Prostorná hokejová taška s kolečky a madlem Winnwell Premium Wheel Bag. Jednoduchá taška pro teamové účely 
s velkým úložným prostorem. Hokejová taška kanadského výrobce Winnwell.

Balónek Winnwell Orange Klasický hokejbalový balónek značky Winnwell. Míček vhodný pro hokejbal. Tvrdost MEDIUM - určený pro 
chladnější období - ideální 5°C a níže. Váha balónku 50 gramů.

MEDIUM

Balónek Winnwell RED Klasický hokejbalový balónek značky Winnwell. Míček vhodný pro hokejbal. Tvrdost HARD - určený pro teplotu 
okolo 10°C. Váha balónku 50 gramů.

HARD

Terč Winnwell Kovový zvonící
Střelecký terč Winnwell Metal Bell je skvělou tréninkovou pomůckou, kterou uslyšíte. Terč totiž zvoní (když se do 
něj trefíte)! Je  vhodný do všech hokejových branek. Terč je vyroben z 3,3 mm silné oceli, díky čemuž  je velice 

odolný.

Tréninková pomůcka Sweethands. Výborný zlepšovák pro rozvoj stickhandlingu, kontroly balónku, koordinace a 
dalších důležitých hokejbalových dovedností.Sweethands

PRODUKT OBRÁZEK POPIS

Střelecká plachta Winnwell Metal 
Top Shelf

Střelecká plachta WinnWell Metal Top Shelf 72" je skvělý tréninkový doplněk při nácviku střelby. Napomáhá 
individuálnímu tréninku. simulovat stojícího gólmana.


