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WINNWELL lapačka Street Hockey GX7 je hokejová lapačka vhodná na pouliční nebo street hokej, určená pro 
všechny nadšence od 8 do 10 let .

Specifikace:
Stavební - Zesílená manžeta a tvarovaný plastový palec

Hluboký koš s tkaničkou
Lapačka Winnwell                               Street 

Hockey GX7 

Prosím vyberte a zaškrtněte správný gard 
Klasiký gard Obrácený gard

Prosím vyberte a zaškrtněte správný gard 

Brankářská vesta Winnwell                                                           
Street Hockey

Lehká polstrovaná brankářská vesta pro street hokej a domácí hraní.Vesta je dobře tvarovaná a chráněná.
Rozměry:

Výška (od krku po pas): 40cm
Šířka (v nejširším bodu): 38cm

Specifikace
Materiály: Vyrobeno z lehké ochranné pěny

Klasiký gard Obrácený gard

Vyrážečka Winnwell Street Hockey GX7 

Betony Winnwell                                        
Street Hockey GX7 - 24"

Vyrážečka Winnwell Street GX7 je určená na street a pozemní hokej.
Lehká pěnová vyrážečka z polyethylenové konstrukce na street hokej nebo hokejbal, v odlehčeném provedením a 

vhodná pro všechny nadšence od 13 let výše. Na výrobu byl použitý materiál nylon, palec je polstrovaný.
Specifikace:

Ultralehká pěnová a polyethylenová konstrukce
Předem zakřivená pěnová podložka s vysokou hustou a zesílený chránič palce a kloubů

Atraktivní design
Odolná konstrukce z nylonu

Klasický gard (vyrážečka na pravou ruku)
Vyrážečka NENÍ určena pro lední hokej

Hokejové betony WINNWELL Street GX7 na street hokej

velmi solidně zpracované betony určené pro "pouliční" hokej a rekreační hokejbal
Lehká pěnová konstrukce

Rychloupínací přezky
Velikosti 24"

Stavební - Lehká pěnová konstrukce
Funkce - Hluboké nožní tvarování s kolenními/bočními chániči

Materiál - Konstrukce z mikrovlákna pro špičkovou odolnost proti oděru

Prosím vyberte a zaškrtněte barvu - celkový počet musídát 10 ks

Děkuji 
 

Dres tréninkový                                              
Winnwell YTH

Maska Winnwell                                                
Street Hockey Premium

WINNWELL maska Street Hockey Premium extrémně lehká brankářská maska  určená pro street hokej za skvělou 
cenu.

Maska pro street hokej a hokejbal.
Maska spolehlivě ochrání před zásahy míčky či umělohmotnými puky.

Tato maska není vhodná pro lední hokej!
Velikost: UNI / 48 - 58 cm

Specifikace
Mřížka - Svařovaná ocelová mřížka

Skořepina- Lisovaná plastová skořepina ABS high-impact
Přezky: - Nastavitelné elastické popruhy

Další - Obsahuje navazovací chránič krku

Děkuji 

Prosím vyberte a zaškrtněte barvu

Děkuji 

Tréninkový dres pro hráče značky Winnwell. Velmi vzdušný dres vhodný pro rozlišení při  tréninku. Dres má výborný 
střih, díky kterému dobře padne každému hráči. Vyroben ze 100% polyesteru.

Helma využívá technologii FIT CLIPS. Systém volného nastavení velikosti helmy. Vložka je vyyrobena z pohodlené 
pěnové vystélky. Helma má aerodynamický tvar s ventilačními průduchy. Helma je dodávána spolu s mřížkou CCM 

Fitlite 50, která je osazena kulatými dráty a komfortní pěnovou ochranou na bradu.Helma s mřížkou                    CCM Fitlite 
50 Combo velikost S

Prosím vyberte a zaškrtněte barvu

Kvalitní dřevěná hokejka Winnwell RXW - 3. Pevná a velmi odolná hokejka pro hokejbal i lední hokej nové modelové 
řady Winnwell RXW. Špičková dřevěná hokejka s ABS jádrem zaručujícím dlouhou životnost. Hokejka s velmi dlouhou 

životností a nesmírně pevnou a odolnou čepelí.

Kvalitní dřevěná hokejka Winnwell RXW - 3. Pevná a velmi odolná hokejka pro hokejbal i lední hokej nové modelové 
řady Winnwell RXW. Špičková dřevěná hokejka s ABS jádrem zaručujícím dlouhou životnost. Hokejka s velmi dlouhou 

životností a nesmírně pevnou a odolnou čepelí.

Nové dětské hráčské rukavice na lední hokej nebo hokejbal, řada Winnwell AMP500 JR. Kvalitní dětské rukavice 
kanadské značky Winnwell. Pohodlné hokejové rukavice s velmi dobrou ochranou ruky a pohyblivostí.

 

 

 

Hokejka dřevěná s ABS  WinnWell 
RXW3                    velikost YTH - levá

Hokejka dřevěná s ABS  WinnWell 
RXW3                     velikost YTH - pravá

Nové dětské hráčské rukavice na lední hokej nebo hokejbal, řada Winnwell AMP500 JR. Kvalitní dětské rukavice 
kanadské značky Winnwell. Pohodlné hokejové rukavice s velmi dobrou ochranou ruky a pohyblivostí.Rukavice WINNWELL                   AMP 

500 JR 10" 

Rukavice WINNWELL          AMP 500 JR 
9" 

Prosím vyberte a zaškrtněte barvu
Děkuji 

 Klasický hokejbalový balónek značky Winnwell. Oranžový míček vhodný pro hokejbal nebo street hokej. Tvrdost - 
hard. Tvrdosti je doporučena používat při nižších teplotách.

rozměr: 65mm - hmotnost: 50g 

Balónel Winnwell                                       
Hard Tvrdý
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