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V setu je možné zaměnit položky střelecké plachty Winnwell Metal Top Shelf za jiné z uvedených položek do výše rozpočtu projektu.

Překážkový koordinační žebřík 
SKLZ Elevation Ladde

Překážkový tréninkový žebřík SKLZ Elevation Ladder kombinuje dva z nejprodávanějších produktů značky SKLZ - 
Quick Ladder a Speed Hurdles - výsledkem je jedna praktická pomůcka. Nyní můžete získat flexibilitu a použít 
žebřík naplocho či na výšku pro různé manévrovací a rychlostní cviky. Zvyšte pohyblivost díky rychlejší práci 

nohou a zvýšené kadenci - zlepšíte tím svou obratnost v každém sportu.
Kombinuje 2-v-1 rychlostní překážky a žebřík

Změňte plochý žebřík na 10 cm vysoké překážky během několika sekund
Více než 2 m dlouhý žebřík se 6 příčkami. 

Prostor mezi příčkami měří přibližně 40 cm x 65 cm
Rychlé složení pro snadnou přepravu

Obsahuje praktické pouzdro na přenášení 

Taška Winnwell Premium Wheel 
Bag s madlem SR 40"

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.

Brzdící padák Speed Chute

Tréninkový brzdící padák Speed Chute. Stále oblíbenější tréninková pomůcka, kterou lze použít jak na ledě, tak 
na suchu. Oblíbená tréninková pomůcka, kterou si můžete díky výborné skladnosti vzít kamkoliv s sebou. Brzdící 

padáky využívají při tréninku také hráči NHL. Je určen především pro trénink rychlých startů.  
vyborná pomůcka pro trénink výbušné rychlosti a síly nohou

díky rozměrům lze vzít padák kamkoliv s sebou
lze ho využít jak na ledě, tak pro trénink na suchu

oblíbená pomůcka u profesionálních hráčů

Speed Radar sportovní radar 
Potent Hockey

Sportovní radar je výborná pomůcka při testech, tréninku, ale i pro pořádání turnajů a jejich spestření. Měří jak 
rychlost střelby, tak i rychlost hráčů 

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. Je možné ve třech barvách - černá, 

červená, tmavě modrá

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. 

Hokejová branka Winnwell 36" 
Heavy Duty

Malá skládací branka na hokejbal Winnwell Heavy Duty 36". Malá hokejová branka, která je vyrobena z odolné 
kovové konstrukce. Branka je uzpůsobena pro střelbu tvrdým míčkem, ale i pukem. Rozměry branky jsou 91 x 61 
x 30,5 cm. Je tak ideální pro trénink.                                                                                  Hodně oblíbená 

pomůcka pro pořádání soutěží na přesnost střelby, vhodná hokejbalové aktivity.

Terč Winnwell Kovový zvonící 
(1ks)

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.

Trojnožka Potent Hockey Pro 
Screen

Tréninková pomůcka pro lepší a přesnější střelbu přes obránce a zároveň vynikající pomůcka na rychlou reakci 
brankáře.

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.


