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KLUBOVÁ NABÍDKA MIZUNO

WAVE LIGHTNING Z5  

mesh materiálu, skvěle padnou a pomáhají při každém pohybu v poli. Nová konstrukce poskytuje vysokou 

míru komfortu. Celá obuv je maximálně odlehčená tak, aby nebránila v

noze. Dynamotion Fit svršek a D-Flex

tlumí nárazy a pomáhá chránit klouby. Technologie mezipodešve 

pohybového aparátu a poskytuje vysokou míru stability. Materiál svršku 

odvětrávání a odvod.  

Díky těmto vlastnostem podporuje obuv bleskově rychlé reakce a patří mezi jedny z nejlepších 

volejbalových bot na světě. 

WAVE MOMENTUM - 

příjemného syntetického a mesh materiálu, skvěle padnou na nohu

Konstrukce poskytuje vysokou míru komfortu. 

odpružení a chrání tak vaše klouby při pohybu v poli. Boty účinně eliminují sílu nárazu při dopadu.

výborným vlastnostem podporuje obuv bleskově rychlé reakce

 Wave Momentum jsou nástupcem modelu Wave Tornado.

KOMPLETNÍ NABÍDKU VOLEJBALOVÝCH BOT NAJDETE NA 

NAŠEM E-SHOPU www.eshop.stanekturnov.cz

VELIKOSTNÍ TABULKY 
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 jsou univerzální sálové boty vyrobené z příjemného syntetického a 

mesh materiálu, skvěle padnou a pomáhají při každém pohybu v poli. Nová konstrukce poskytuje vysokou 

míru komfortu. Celá obuv je maximálně odlehčená tak, aby nebránila v pohybu, a vy ji tak 

Flex dodávají rychlost každému vašemu pohybu. Speciální ochrana paty 

tlumí nárazy a pomáhá chránit klouby. Technologie mezipodešve Mizuno Wave rovněž minimalizuje otřesy 

pohybového aparátu a poskytuje vysokou míru stability. Materiál svršku 

Díky těmto vlastnostem podporuje obuv bleskově rychlé reakce a patří mezi jedny z nejlepších 

 volejbalová novinka z dílny značky Mizuno

materiálu, skvěle padnou na nohu a pomáhají při každém pohybu v poli. 

Konstrukce poskytuje vysokou míru komfortu. Mizuno Wave technologie dodává obuvi dostatečné 

odpružení a chrání tak vaše klouby při pohybu v poli. Boty účinně eliminují sílu nárazu při dopadu.

výborným vlastnostem podporuje obuv bleskově rychlé reakce.  

Wave Momentum jsou nástupcem modelu Wave Tornado. 

KOMPLETNÍ NABÍDKU VOLEJBALOVÝCH BOT NAJDETE NA 

www.eshop.stanekturnov.cz

VELIKOSTNÍ TABULKY - prosíme, boty objednávejte ve velikostech UK
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jsou univerzální sálové boty vyrobené z příjemného syntetického a 

mesh materiálu, skvěle padnou a pomáhají při každém pohybu v poli. Nová konstrukce poskytuje vysokou 

pohybu, a vy ji tak skoro necítili na 

dodávají rychlost každému vašemu pohybu. Speciální ochrana paty 

rovněž minimalizuje otřesy 

pohybového aparátu a poskytuje vysokou míru stability. Materiál svršku Airmesh zajistí výborné 

Díky těmto vlastnostem podporuje obuv bleskově rychlé reakce a patří mezi jedny z nejlepších 

volejbalová novinka z dílny značky Mizuno.  Boty jsou vyrobeny z 

a pomáhají při každém pohybu v poli. 

ie dodává obuvi dostatečné 

odpružení a chrání tak vaše klouby při pohybu v poli. Boty účinně eliminují sílu nárazu při dopadu. Díky 

KOMPLETNÍ NABÍDKU VOLEJBALOVÝCH BOT NAJDETE NA 

www.eshop.stanekturnov.cz 

prosíme, boty objednávejte ve velikostech UK 
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 3.690,-  VAŠE CENA 2.21
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WAVE LIGHTNING Z5 MID

V1GA190597 

V1GA190562 
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MID 3.890,-  VAŠE CENA
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VAŠE CENA 2.334,- 

 

V1GC190528 DÁMSKÁ 

 

V1GC190528 DÁMSKÁ
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WAVE MOMENTUM 3.890,

V1GA191204 
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WAVE MOMENTUM MID

V1GA191708 
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MID 4.190,-  VAŠE CENA 2.514
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WAVE LIGHTNING STAR Z5 JR.  

V1GD190337 
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LIGHTNING STAR Z5 JR.   1.690,- VAŠE CENA
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VAŠE CENA 1.014,- 
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