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новата HEAD Тенис колекция 2013

завладей корта.

кАКВО Е
АТЛЕТ
А з с ъ м а т л е т.
Моят спорт е тенис.
То й е м о я т а п ъ р в а л ю б о в .
И ще бъде моята последна.
Пожертвах живота си за корта.
Сервирах преди изгрев.
Довличах се вкъщи след залез.
Играех с хъс.
Разчитах единствено на инстинкта си.
Побеждавах себе си.
Побеждавах по-добри играчи.
Гу б е х от г у б е щ и .
Имах куража да предизвикам себе си.
Оставях страха да ми бъде свидетел.
Борех се с болката.
Но да не играя би било по-болезнено.
Изиграх над два милиона бекхенда.
Те х н и к а т а м и е б е з п о г р е ш н а .
Но аз не съм машина.
Играта ми е спонтанна.
Авантюристична.
Смела.
Аз съм това, което съм.
А з с ъ м а т л е т.
А з с ъ м HEAD .
И аз съм теб.

АЗ СЪМ

СИЛАТА В ТЕБ.

измества
баланса
на
силата.

Graphene™ е вграден в шийката
на ракетата, като я прави постабилна и позволява оптимално
разпределяне на тежестта.

Тежестта се измества към върха
и грипа, което дава по-добра
маневреност и увеличава силата
на замаха.

НАПРАВИ НАЙ-ДОБРАТА СИ ИГРА С Graphenе™
Новата основна технология на HEAD представя най-здравият и най-лек материал в света: Graphene™.
Открит през 2004,
Graphene™ се състои
от два двуизмерни слоя
въглеродни атоми. Този
материал има сила на
чупене 200 пъти по-голяма
от стоманата, което го
превръща в най-доброто
вещество за изграждане на
новите ракети на HEAD, като
им придава невероятни
свойства.
Технологията Graphene™ за
първи път прави възможно
преразпределянето на
тежестта в ракетите на

Технологиите стават индивидуални.
YouTek™ комбинира върхови технологии, за да отговори перфектно на твоите индивидуални нужди. Независимо
дали играта ти е агресивна и авантюристична или последователна и гладка, YouTek™ подобрява представянето ти
и разкрива най-доброто от теб.
4

HEAD. Използването на
Graphene™ в шийката,
измества тежестта от
средата на ракетата към
по-функционални зони
като върха и грипа. Тази
уникална конструкция дава
на играчите несравнима
маневреност и повишена
сила на замаха.
С други думи, с ракетите с
Graphene™ се играе полесно, с по-голяма сила на
ударите.
Те наистина ще затруднят
противниците ви.

GrapheneTM позволява за първи път
оптимално изместване на тежестта к ъм
върха и грипа.

свойства:
• Graphene™ най-лекия и най-здрав материал в света
• В ракетите на HEAD той прави възможна редистрибуцията
на тежестта от шийката към върха и грипа.
• Чрез това изместване на тежестта в ракетата, играчите
генерират по-висока кинетична енергия при удар. С помалко усилие, се освобождава много по-голяма сила.

5

-17%

Новата хибридна композитна структура
Innegra™ е вградена в ракетата за поглъщане
на удара и подобрена стабилност.

Innegra™ е най-лекото високо
технологично влакно в света.
Изключителната му
здравина, в съчетание с модерната технология на
карбоновата смес на HEAD,
води до нов, супер издръжлив хибриден композит.

Новата хибридна композитна
структура HEAD Innegra™ е
вградена в ракетата за поглъщане на удара и подобрена
стабилност.

В резултат вибрациите при
удар са намалени с 17%, за
уникален контрол и
прецизност.

В допълнение новата
хибридна композитна
структура на HEAD
заедно с ултра здравото
влакно Innegra™ значително
удължават представянето
на твоята ракета като я
запазват за по-дълго време
в перфектно състояние, без
да губи своите страхотни
харктеристики.

Възнагради спонтанността си с d3o™

6

INSTINCT

томаш бердих

PRESTIGE

жил симон

SPEED

новак джокович

анди мъри

RADICAL

При мек удар

ришар гаске

към теб). При удари с висока
скорост (агресивни удари),
за нано-секунди „умните”
молекули се блокират и
драматично увеличават
твърдостта на рамката на
ракетата като осигуряват
максимална сила. При удари с
ниска скорост (сечена топка),
D3O™ молекулите поглъщат
удара и осигуряват мек
контакт за по-добро усещане
на топката. Какво означава
това за един тенисист?
Ударите са още по-твърди, а
сечените удари по-прецизни,
възнаграждавайки спонтанната
игра и смелите решения.

EXTREME

HEAD покритие с “умен
материал”.
D3O™ принадлежи към
категорията на „умните
материали” – футуристичен
материал с необичайно
поведение. D3O™ е в подкатегорията „ dilatant foams” - пяна,
която драматично променя
поведението си при динамично
натоварване или удар.
Интегрирана в покритието
При твърд удар
и разположена в ствола на
ракетата, D3O™ предлага нови
възможности на играчите.
D3O™ технологията е способна
да усеща нуждите на играча при
различните удари (адаптира се

Ако
мигнеш,
губиш.
Новак Джокович играе с
новата HEAD YouTek™
Graphene™ Speed.

Измества баланса на силата

409

389
лв.

379
лв.

на четири. Благодарение на най-здравия и най-лек материал Graphene™, тази ракета осигурява оптимално
изместване на тежестта и лесно генерира още по-бързи удари. Насладете се на играта – и на победите.
Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Грип
Наплитане
Препоръчителен кордаж

Speed S

Speed Pro е изборът на Новак
Джокович.
Наплитането 18/20 осигурява
целия контрол и усещане, които
агресивните играчи като Новак
търсят.

Технологията Graphene™ в
комбинация с отвореното
наплитане правят тази рамка
първия избор за играчи, които
търсят повече въртене и
добавен поп с по-малко усилие.

Леката S версия предлага всички
предимства на MP, съчетани с
отлични игрови характеристики
и по-голяма маневреност.

230003
YouTek™ Graphene™
22mm
645 cm2/100 in2
315 g/11.1 oz
310 mm/1 1/3“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
Synthetic Leather Grip
18/20
Sonic Pro™ 17

230013
YouTek™ Graphene™
22mm
645 cm2/100 in2
300 g/10.6 oz
320 mm/1“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
HydroSorb™ Pro
16/19
Sonic Pro™ 17

230023
YouTek™ Graphene™
22mm
645 cm2/100 in2
285 g/10.1 oz
330 mm/1/2“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
HydroSorb™ Pro
16/19
PWR Fusion

339
лв.

BAGS

когато играете с новата HEAD YouTek™ Graphene™ Speed, предупредете противниците си да си отварят очите

Speed MP 16/19

ACCESSORIES

Добри новини за тенисистите с твърд удар като Новак. Максималната Скорост сега е още по-висока. Така че,

Speed PRO 18/20

T.I.P.

максимална скорост

FOOTWEAR

BALL

лв.

JUNIOR

PERFORMANCE

TOUR

играй на
скорост.

329
лв.

SpeeD REV

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Грип
Наплитане
Препоръчителен кордаж
10

Олекотената Graphene™ конструкция
на сериите REV повишава до
максимум мощта отнесена към
теглото на ракетата и удвоява
невероятната маневреност. Тази
комбинация отговаря перфектно на
нуждите на младите амбициозни
играчи и на средно напредналите.

PWR Speed

230043
YouTek™ Graphene™
22 mm
645 cm2/100 in2
260 g/9.2 oz
340 mm/even
Standard, 685 mm/27“
0–5
HydroSorb™ Pro
16/19
PWR Fusion

230313
YouTek™ Graphene™/Quadface
26/26/28 mm
740 cm2/115 in2
255 g/9.0 oz
345 mm/even
Standard, 695 mm/27 1/3“
1–5
HydroSorb™ Comfort
16/19
PWR Fusion

Силата среща маневреността.
PWR Speed съчетава страхотна
маневреност с несравнима сила.
Турнирната ракета от Speed
серията.

11

замахваш
леко
с ръка и
изстрелваш
топката.
Мария Шарапова и Томаш
Бердих играят с новата
HEAD YouTek™
Graphene™ Instinct.

Измества баланса на силата

339

319
лв.

BALL

лв.

JUNIOR

PERFORMANCE

TOUR

Играй с
инстинкт.

с Graphene™, най-здравият и най-лек материал, тя осигурява оптимално
препозициониране на тежестта и дава още повече мощ с много по-малко
усилие. Насладете се на играта – и на победите.

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Грип
Наплитане
Препоръчителен кордаж

Леката S версия е комбинация
от увеличена маневреност,
много сила и изключителен
комфорт.

230203
YouTek™ Graphene™
23/25/21 mm
645 cm2/100 in2
300 g/10.6 oz
320 mm/1“ HL
Standard, 685 mm/27“
0–5
HydroSorb™ Pro
16/19
Sonic Pro™ 17

230213
YouTek™ Graphene™
23,5/26/21 mm
660 cm2/102 in2
270 g/9.5 oz
340 mm/even
Standard, 685 mm/27“
0–5
HydroSorb™ Pro
16/19
PWR Fusion

289
лв.

BAGS

YouTek™ Graphene™ Instinct. Благодарение на революционната конструкция

Graphene™ Instinct MP е изборът на
Мария Шарапова, Цветана Пиронкова и
Томаш Бердих. Комбинацията от
увеличената сила и превъзходни игрови
характеристики пасва перфектно на
техния динамичен стил на игра.

ACCESSORIES

Мария, но ако търсите сила без усилие, трябва да пробвате новата ракета HEAD

Instinct S

T.I.P.

Не можем да ви обещаем, че веднага ще започнете да играете мощно като

Instinct MP

FOOTWEAR

Сила без усилие

299
лв.

Instinct REV

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Грип
Наплитане
Препоръчителен кордаж
14

Олекотената Graphene™ конструкция на
сериите REV повишава до максимум мощта
на ракетата отнесена към теглото и´ и
удвоява забележителната маневреност. Тази
комбинация отговаря перфектно на нуждите
на най-младите амбициозни играчи и на
средно напредналите.

PWR Instinct

230223
YouTek™ Graphene™
23/25/21 mm
645 cm2/100 in2
245 g/8,6 oz
345mm/even
Standard, 685 mm/27“
0–5
HydroSorb™ Pro
16/19
PWR Fusion

230323
YouTek™ Graphene™/Quadface
29 mm
740 cm2/115 in2
225 g/7.9 oz
380 mm/1 1/8“ HH
Standard, 703 mm/27 2/3“
1–5
HydroSorb™ Comfort
16/19
PWR Fusion

Силата среща комфорта.
PWR Instinct съчетава лекота,
сила и комфорт за несравнимо
представяне на турнирната
ракета от Instinct серията.

15

BALL

JUNIOR

PERFORMANCE

TOUR

играй с
престиж.

FOOTWEAR

АБСОЛЮТНА ПРЕЦИЗНОСТ – ОТ 1987!

Като една от най-легендарните ракети до днес, HEAD Prestige остава основният избор на

BAGS

състезателите. Тези ракети изпълват всяка игра с невероятен контрол и абсолютна прецизност.
Всички ракети са оборудвани с по-дълъг грип, който осигурява повече комфорт, най-вече за

T.I.P.

ACCESSORIES

тенисисти, играещи с двете ръце.

409
лв.

409
лв.

409

369

лв.

лв.

359
лв.

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Грип
Наплитане
Препоръчителен кордаж

16

Prestige PRO

Prestige MID

Prestige MP

Prestige S

PWR Prestige

С отвореното си наплитане,
Presige Pro е най-агресивната
ракета от серията.

Легендарна турнирна ракета,
която предлага максимален
контрол и прецизност.
Добавеното тегло осигурява
допълнителна стабилност и е
идеален избор за играчи с
тежък удар.

Версията MP е изборът на Жил
Симон.
Тази ракета е перфектно
съчетание от маневреност и
прецизност.

Специалните настройки и
намаленото тегло на новата
Prestige S позволяват на повече
играчи да се възползват от
уникалните игрови характеристики на легендарните Presige.

Силата среща прецизността.
Турнирната ракета от серията
комбинира сила и прецизност за
едно по-добро представяне.

230802
YouTek™ – D3O™/Innegra™
21 mm
630 cm2/98 in2
325 g/11.5 oz
315 mm/ 1“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
Leather Tour
16/19
Sonic Pro™ 17

230812
YouTek™ – D3O™/Innegra™
19 mm
600 cm2/93 in2
330 g/11.6 oz
310 mm/1 1/3“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
Hydrosorb Pro
18/20
Sonic Pro™ 17

230822
YouTek™ – D3O™/Innegra™
21 mm
630cm2/98 in2
320 g/11.3 oz
310 mm/1 1/3“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
Hydrosorb Pro
18/20
Sonic Pro™ 17

230832
YouTek™ – D3O™/Innegra™
22 mm
630 cm2/98 in2
305 g/10.8 oz
320 mm/1“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
Hydrosorb Pro
16/19
Sonic Pro™ 17

230303
YouTek™ Graphene™/Quadface
26/26/28 mm
690 cm2/107 in2
270 g/9.5 oz
340 mm/1/3“ HL
Standard, 695 mm/27 1/3“
1–5
HydroSorb™ Comfort
16/19
PWR Fusion

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Грип
Наплитане
Препоръчителен кордаж

17

BALL

JUNIOR

PERFORMANCE

TOUR

Бъди
Радикален.

FOOTWEAR

Радикална креативност

Ракетите от серията Radical се утвърдиха като основни, когато става дума за

BAGS

съчетание на мощ и контрол. Със своите гъвкави показатели тя е създадена за

T.I.P.

ACCESSORIES

креативни играчи боравещи с голямо разнообразие на удари.

379
лв.

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Грип
Наплитане
Препоръчителен кордаж

18

379

379

лв.

лв.

329
лв.

299
лв.

Radical PRO

Radical mp

Radical os

Radical s

Radical lite

Изборът на Анди Мъри комбинира
по-голяма тежест с отворено
наплитане, което я прави найагресивната ракета в серията Radical.
За първи път тя е оборудвана с
пълен грип за уникално усещане.

Най-гъвкавата ракета в серията
е префектната комбинация от
сила и контрол, търсени от всеки
играч.

Уголемена версия на MP с
по-голяма площ на главата, с
по-голям sweet spot и
допълнителна сила.

Специалните настройки на S
версията с по-голяма площ на
главата и намалено тегло
позволяват на повече играчи да
изживеят уникалните
характеристики на Radical.

Най-леката по-мощна версия на
ракетата предпочитана от Анди
Мъри. Отличната маневреност и
усещане допадат на широк кръг
играчи.

230412
YouTek™ – D3O™/Innegra™
21,5 mm
630 cm2/98 in2
310 g/10.9 oz
320 mm/1“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
Synthetic Leather Grip
16/19
Sonic Pro™ 17

230422
YouTek™ – D3O™/Innegra™
21,5 mm
630 cm2/98 in2
295 g/10.4 oz
325 mm/2/3“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
HydroSorb Pro™
18/20
Sonic Pro™ 17

230432
YouTek™ – D3O™/Innegra™
21,5 mm
690 cm2/107 in2
295 g/10.4 oz
320 mm/1“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
HydroSorb Pro™
18/19
Sonic Pro™ 17

230442
YouTek™ – D3O™/Innegra™
23,5 mm
645 cm2/100 in2
280 g/9.9 oz
320 mm/1“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
HydroSorb Pro™
16/19
PWR Fusion

230452
YouTek™ – D3O™/Innegra™
23.5 mm
645 cm2/100 in2
250 g/8.8 oz
340 mm/even
Standard, 685 mm/27“
0–5
HydroSorb Pro™
16/19
PWR Fusion

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Грип
Наплитане
Препоръчителен кордаж
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BALL

JUNIOR

PERFORMANCE

TOUR

Играй
екстремно.

FOOTWEAR

ЕКСТРЕМЕН СПИН.

The YouTek™ IG Extreme е създадена за играчи, които предпочитат модерния, агресивен начин на

BAGS

игра. Специалната конструкция я прави по-здрава и по-мощна от всякога, като същевременно

T.I.P.

ACCESSORIES

осигурява екстремен спин.

319
лв.

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Грип
Наплитане
Препоръчителен кордаж

20

319

279

лв.

лв.

279
лв.

Extreme Pro 2.0

Extreme mp 2.0

Extreme s 2.0

Extreme lite 2.0

Extreme Pro е изборът на Ришар Гаске.
Всички предимства на Extreme MP 2.0
в по-тежка и твърда версия. Тази
агресивна турнирна ракета осигурява
допълнително усещане, сила и мощен
спин, необходим за една агресивна
игра.

Специалната комбинация от тежест и
баланс позволява на MP версията да
бъде по-бърза при съпротивлението
във въздуха и едновременно
осигурява изключително усещане за
стабилност.

Огромната глава в комбинация с
по-широката геометрия на рамката
дават максимална мощ и спин, като
в същото време се запазва високо
ниво на маневреност.

Extreme Lite ракетата се откроява
с увеличен спин и лека игра и
допада на широк кръг играчи.

230103
YouTek™ – Innegra™
24/26/23 mm
645 cm2/100 in2
315 g/11.1 oz
315 mm/1“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
HydroSorb™ Pro
16/19
Sonic Pro 17™

230123
YouTek™ – Innegra™
24/26/23 mm
645 cm2/100 in2
300 g/10.6 oz
320 mm/1“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
HydroSorb™ Pro
16/19
Sonic Pro 17™

230143
YouTek™ – Innegra™
24/26/23 mm
690 cm2/107 in2
280 g/9.9 oz
330 mm/1/2“ HL
Standard, 685 mm/27“
1–5
HydroSorb™ Pro
16/19
PWR Fusion

230133
YouTek™ – Innegra™
24/26/23 mm
645 cm2/100 in2
265 g/9.3 oz
340 mm/even
Standard, 685 mm/27“
1–5
HydroSorb™ Pro
16/19
PWR Fusion

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Грип
Наплитане
Препоръчителен кордаж

21

Представяне от
класа с
предварително
наплетени
ракети
Моята игра
е спонтанна.

TOUR
PERFORMANCE
JUNIOR

MICROGEL™
power

BALL

Увеличи
своята сила

NEW

BAGS

FOOTWEAR

ДЕМОНСТРИРАЙ СВОЯТА НЕПОБЕДИМОСТ.

Стабилно представяне.

ACCESSORIES

Молекулите на HEAD Microgel™ Power са вградени в карбоновия
слой и формират свързани многоъгълни клъстери.

Заедно с уникалните поглъщащи свойства на Microgel те дават
перфектна смес от мощ и усещане за стабилност.

Селекция от първокласни влакна гарантираща висока устойчивост при огъване.
Комбинацията със специално титаниевостъклено съединение води до повече
дълбочина при удар и невероятни
антивибрационни характеристики.

Преди
сблъсъка
с топката

По време на
сблъсъка с
топката

T.I.P.

В комбинация със специално подсилените стени на клетките,
плътността и свързването между частиците се увеличават.
След сблъсъка
с топката

ЕРГОНОМИЧЕН ГРИП

ISD ТЕХНОЛОГИЯ

Ергономично разположените дунапренени
подложки в грипа намаляват вредните
вибрации с до 18% за подобрен комфорт
и защита.

Вграденият антивибратор на кордажа
(ISD) поглъща вибрациите веднага след
удара с топката.

169
лв.

169
лв.

169
лв.

Плазма покритие
Специален
титаниево-стъклен
състав.

Направени от специално разработена
матрица от карбон и нова кристалнометална сплав. Резултатът е по-лека,
по-здрава и по-мощна ракета.

24

Технологията ARCORE е специално
разработена секция в основата на ракетата, която увеличва стабилността при
усукване, за неповторим контрол и сила.

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Наплитане

Challenge MP

Challenge OS

Challenge Lite

Тази турнирна ракета е
разработена за широк кръг
играчи. С перфектната си
комбинация от контрол
и сила, тя извежда играта
ти на ново ниво.

Допълнителната защита и
лесно управление правят
тази ракета перфектния
избор за хора, които търсят
по-комфортна и все пак
спортна рамка.

Lite версията с тегло от
260 гр позволява лесно
управление и по-добра
маневреност. Отличният
избор за жени и амбициозни
начинаещи.

231003
HEAD MicroGel Power™
24/26/23.5 mm
645 cm2/100 in2
270 g/9.5 oz
345 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

231013
HEAD MicroGel Power™
24/26/23.5 mm
690 cm2/107 in2
260 g/9.1 oz
355 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

231023
HEAD MicroGel Power™
24/26/23.5 mm
645 cm2/100 in2
260 g/9.1 oz
355 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

25

PERFORMANCE
JUNIOR

ОЛЕКОТЕНА МОЩ.

FOOTWEAR

ПОВЕЧЕ СИЛА ВЪВ ВСЕКИ УДАР.

TOUR

Женска
				серия

BALL

Сила и
Баланс

Серята Power Balance е създадена от HEAD специално за играчи,

BAGS

които търсят допълнителен комфорт в играта си. Докато играете на

T.I.P.

ACCESSORIES

максимум, три основни технологии ви предпазват от контузии.

189
лв.

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Наплитане

26

199
лв.

power
Balance 2

power
Balance 6

Power Balance 1 е спортна
рамка, която позволява
по-мощни удари с много
комфорт.

Уголемената рамка
осигурява страхотен
контрол и прецизно
управление.

Power Balance 6 предлага
по-ниско тегло, високо
ниво на сила на удара и
лесно управление.

231022
PCTSelect, Ergonomic Grip, ISD
26 mm
690 cm2/107 in2
275 g/9.7 oz
360 mm
695 mm/27 1/3“
0–5
16/19

лв.

лв.

power
Balance 1

231012
PCTSelect, Ergonomic Grip, ISD
25 mm
660 cm2/102 in2
280 g/9.9 oz
350 mm
695 mm/27 1/3“
0–5
16/19

169

219

231032
PCTSelect, Ergonomic Grip, ISD
28 mm
740 cm2/115 in2
255 g/9.0 oz
360 mm
700 mm/27 2/3“
0–5
16/19

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Наплитане

139
лв.

Challenge Lite Ltd.

MX Pro
Lite

231052
HEAD MicroGel™
24/26/23.5 mm
645 cm2/100 in2
260 g/9.1 oz
355 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

231192
Metallix, ARCORE
23 mm
645 cm2/100 in2
270 g/9.5 oz
330 mm
685 mm/27“
0–5
16/19

27

TEAM series

TEAM series

PERFORMANCE

NEW

119

139

лв.

139

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Наплитане

28

95

лв.

139

95

лв.

mx flash
PRO

mx flash
elite

mx flash
tour

231053
Metallix, ARCORE
23 mm
645 cm2/100 in2
270 g/9.5 oz
330 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

231103
Metallix
22 mm
645 cm2/100 in2
275 g/9.7 oz
330 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

231113
Metallix
22 mm
660 cm2/102 in2
275 g/9.7 oz
330 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Наплитане

лв.

119

лв.

лв.

T.I.P.

ACCESSORIES

BAGS

FOOTWEAR

BALL

NEW

TOUR

cyber LINE

JUNIOR

FLASH LINE

лв.

mx cyber
pro

mx cyber
pro OVERSIZE

mx cyber
elite

mx cyber
tour

231123
Metallix, ARCORE
23 mm
645 cm2/100 in2
270 g/9.5 oz
330 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

231143
Metallix, ARCORE
23 mm
710 cm2/110 in2
275 g/9.7 oz
345 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

231153
Metallix
22 mm
645 cm2/100 in2
275 g/9.7 oz
330 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
18/19

231173
Metallix
22 mm
660 cm2/102 in2
275 g/9.7 oz
330 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

29

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Наплитане

По-леки, по-здрави
и по-мощни ракети.

лв.

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Наплитане

30

mx FIRE
pro

231142
Metallix, ARCORE
23 mm
645 cm2/100 in2
270 g/9.5 oz
330 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

119

95

лв.

лв.

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Наплитане

231102
Metallix, ARCORE
23 mm
645 cm2/100 in2
270 g/9.5 oz
330 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

000
139
лв.

FOOTWEAR

BALL

JUNIOR

PERFORMANCE

TOUR

fire
LINE

BAGS

лв.

mx ICE
pro

TEAM series

139

139

лв.

ACCESSORIES

139

TEAM series

T.I.P.

ice
LINE

119
лв.

95
лв.

mx ICE
PRO oVERSIZE

mx ICE
elite

mx ICE
tour

mx FIRE
pro OVERSIZE

mx FIRE
elite

mx FIRE
tour

231152
Metallix, ARCORE
23 mm
710 cm2/110 in2
275 g/9.7 oz
345 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

231162
Metallix
22 mm
645 cm2/100 in2
275 g/9.7 oz
330 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
18/19

231172
Metallix
22 mm
660 cm2/102 in2
275 g/9.7 oz
330 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

231112
Metallix, ARCORE
23 mm
710 cm2/110 in2
275 g/9.7 oz
340 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

231122
Metallix
22 mm
645 cm2/100 in2
275 g/9.7 oz
330 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
18/19

231132
Metallix
22 mm
660 cm2/102 in2
275 g/9.7 oz
330 mm
Standard, 685 mm/27“
0–5
16/19

31

JUNIOR

PERFORMANCE

TOUR

CLUB line

T.I.P.

ACCESSORIES

BAGS

FOOTWEAR

BALL

NEW

89
лв.

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Размер на грипа
Наплитане
Препоръчителен кордаж

32

59
лв.

59
лв.

89
лв.

59
лв.

59
лв.

CLUB
PCT Speed

CLUB
Ti. Tornado

CLUB
Ti. Reward

CLUB
Ti. Radical Elite

CLUB
Tour Pro

CLUB
Ti. Instinct Supreme

232123
PCT
23 mm
680 cm2/105 in2
295 g/10.4 oz
330 mm
698 mm/27 1/2“
1–5
16/19
Synthetic Gut

232133
Titanium
23 mm
670 cm2/104 in2
277 g/9.8 oz
330 mm
698 mm/27 1/2“
1–5
18/19
Synthetic Gut

232143
Titanium
23 mm
670 cm2/104 in2
277 g/9.8 oz
330 mm
698 mm/27 1/2“
1–5
18/19
Synthetic Gut

232512
Titanium
25 mm
680 cm2/105 in2
300 g/10.6 oz
320 mm
685 mm/27“
1–5
16/18
Synthetic Gut

232522
Nano Titanium
22,5 mm
700 cm2/108 in2
275 g/9.7 oz
325 mm
685 mm/27“
1–5
18/19
Synthetic Gut

232542
Titanium
22,5 mm
700 cm2/108 in2
275 g/9.7 oz
325 mm
685 mm/27“
1–5
18/19
Synthetic Gut

33

Младежки
серии
Високи постижения
за младите играчи

164

лв.

36

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Дължина
Наплитане
Възраст
Ниво

лв.

Базирана на Speed REV, Speed Jr.
е с новата Graphene™ технология.
Комбинира сила и контрол,
подходящи за всички младежи,
които искат да играят като Новак
Джокович.

Тази нова Junior ракета е с
Graphene™ технология. Изведи
играта си на следващо ниво с
младежката версия на ракетите
на Мария Шарапова и Томаш
Бердих.

Radical Jr. вече е снабдена с
технологията Innegra™. Заедно
с D3О™, младежите получават
същите игрови характеристики
като на турнирна ракета.

231233
YouTek™ Graphene™
23,5 mm
645 cm2/100 in2
240 g/8.5 oz
335 mm/ 1/5 HH
660 mm/26“
16/19
9-11

231202
Graphite/D30™/Innegra™
23,5 mm
645 cm2/100 in2
240 g/8.5 oz
335 mm/ 1/5 HH
660 mm/26“
16/19
9-11

109
МЛАДЕЖКИ СЕРИИ

TOUR
PERFORMANCE
JUNIOR

231243
Graphite Composite
20 mm
660 cm2/102 in2
240 g/8.5 oz
660 mm
16/19
9-11

лв.

89
лв.

ACCESSORIES

radical JR.

YouTek™ Graphene™
22 mm
645 cm2/100 in2
245 g/8.6 oz
335 mm/ 1/6 HH
660 mm/26“
16/19
9-11

МЛАДЕЖКИ СЕРИИ

T.I.P.

instinct JR.

231223

NEW

NEW

speed JR.

radical

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Баланс (без кордаж)
Дължина
Наплитане
Възраст
Ниво

speed
26

164

лв.

NEW

лв.

FOOTWEAR

175

109

speed

BALL

tour

BAGS

МЛАДЕЖКИ СЕРии

89

79

лв.

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Дължина
Наплитане
Възраст
Ниво

лв.

speed
25

speed
23

speed
21

231253
Graphite Composite
20 mm
660 cm2/102 in2
230 g/8.1 oz
635 mm
16/19
8-10

231263
Graphite Composite
20 mm
600 cm2/93 in2
215 g/7.6 oz
585 mm
16/19
6-8

231273
Graphite Composite
20 mm
600 cm2/93 in2
205 g/7.2 oz
535 mm
16/19
4-6

79
лв.

55
лв.

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Дължина
Наплитане
Възраст
Ниво

69

лв.

49
лв.

Radical
26

Radical
25

Radical
23

Radical
21

Radical
19

231252
Graphite Composite
20 mm
660 cm2/102 in2
240 g/8.5 oz
660 mm
16/19
9-11

231262
Graphite Composite
20 mm
660 cm2/102 in2
230 g/8.1 oz
635 mm
16/19
8-10

231272
Graphite Composite
20 mm
600 cm2/93 in2
215 g/7.6 oz
585 mm
16/19
6-8

231282
Aluminium
19 mm
560cm2/87 in2
180 g/6.3 oz
535 mm
16/19
4-6

231292
Aluminium
19 mm
560 cm2/87 in2
170 g/6.0 oz
500 mm
16/19
2-4

37

TOUR
PERFORMANCE
JUNIOR

МЛАДЕЖКИ СЕРИИ

NEW

NEW

65

65

59

лв.

ACCESSORIES

BAGS

FOOTWEAR

МЛАДЕЖКИ СЕРИИ

maria

BALL

novak

59

лв.

лв.

T.I.P.

лв.

NOVAK

NOVAK

232962
Aluminium
18,5 mm
690 cm2/107 in2
210 g/7.4 oz
635 mm
16/19

232972
Aluminium
18,5 mm
690 cm2/107 in2
190 g/6.7 oz
585 mm
16/19

25

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Дължина
Наплитане

23

55

maria

maria

231283
Aluminum
18.5 mm
690 cm2/107 in2
210 g/7.4 oz
635 mm
16/19

231293
Aluminum
18.5 mm
690 cm2/107 in2
190 g/6.7 oz
585 mm
16/19

25
Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Дължина
Наплитане

55

49

лв.

23

49

лв.

лв.

Атрактивен дизайн
за Момичета
и Момчета.

38

NOVAK

NOVAK

232982
Aluminium
19 mm
560 cm2/87 in2
180 g/6.3 oz
535 mm
16/19

232992
Aluminium
19 mm
560 cm2/87 in2
170 g/6.0 oz
500 mm
16/19

21
Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Дължина
Наплитане

лв.

maria

maria

231303
Aluminum
19 mm
560 cm2/87 in2
180 g/6.3 oz
535 mm
16/19

231313
Aluminum
19 mm
560 cm2/87 in2
170 g/6.0 oz
500 mm
16/19

21

19

Арт. номер
Технология
Профил
Размер на главата
Тегло (без кордаж)
Дължина
Наплитане

19

39

Чуй
свистенето
на въздуха.

Топката HEAD ATP лети с такава
висока скорост и спин, че
разсича въздуха по пътя си към
противника. Тя е изцяло под ваш
контрол и вие определяте къде да
прониже въздуха. Благодарение
´ издръжливост
на несравнимата и
с часове, вие спокойно можете да
кажете:

„Съжалявам, въздух,
съпротивата е излишна.“

и Barclays ATP World Tour Finals в
Лондон. Научете повече на
head.com/tennis.

Кутия с 3 топки:
Арт. номер 571303, 6 dz, 24 кутии/кашон
Кутия с 4 топки:
Арт. номер 571304, 6 dz, 18 кутии/кашон

1170
лв.

Легендарната топка HEAD ATP – предпочитана от
Анди Мъри заради своята пъргавост и способност
да постига максимален спин и контрол – вече е
снабдена с допълнителна несравнима издръжливост.
Флагманът на турнирните топки на HEAD е с нова
Encore™ технология и SmartOptik™ филц за по-добра
видимост. Официална топка на ATP и БФТ, много от
ATP World Tour турнири и Barclays ATP World Tour Finals в Лондон.

Отлично цялостно представяне и
издръжливост. Шампионатна топка
под налягане, подходяща за всякави
настилки. Първокласно покритие от
филц с висока плътност.

Подходяща за всички настилки.
Топка под налягане с висока
издръжливост.
Високачествени непрекъснати
шевове.

лв.

11

30

лв.

JUNIOR

9

лв.

1190
лв.

1650
лв.

PLAY & STAY

Новата топка HEAD Pro с изцяло подобрени
характеристики, SmartOptik™ филц за увеличена
видимост и специална гумена смес за отлична
издръжливост.

219
лв.

12

90

1090

1090

1090

HEAD
T.I.P. RED

HEAD
T.I.P. orange

HEAD
T.I.P. green

T.I.P. червен за много
забавление на корта

T.I.P. оранжев за
усъвършенстване на
уменията на корта

T.I.P зелен
за безпогрешни
удари

- 50% по-бавни*
- за деца
от 5 до 8 години
- Размер на корта:
18м х 5,6-8,23м
- Подходяща за подготовка
на прехода
към голям корт
- Двуцветни – лесни за
проследяване и удар

- 25% по-бавни*
- за начинаещи възрастни и
деца на възраст от 9 до 10
години
- Цял корт
- Бързи, но лесни за контрол
- Перфектната топка
за първите стъпки
на цял корт

Плик с 3 топки:
Арт. номер 578223
6 dz, 24 плика/кашон

Плик с 3 топки:
Арт. номер 578233
6 dz, 24 плика/кашон

лв.

лв.

1690
лв.

1550
лв.

HEAD
T.I.P. BUCKETS
Използването на кофите
улеснява тренировките!
- Една кофа за всяка
тренировка
- 1 кофа T.I.P. оранжеви
- 1 кофа T.I.P. зелени

HEAD trainer BUCKET
Подходяща за играчи, които не играят
често. Топка без налягане, за всякакви
настилки.
Кофа с 84 топки:
Арт. номер 578130, 84 топки/кофа (7dz)

Кутия с 3 топки:
Арт. номер 575903, 6 dz, 24 кутии/кашон
Кутия с 4 топки:
Арт. номер 575904, 12 dz, 36 кутии/кашон

1490

лв.

HEAD PRO

Кутия с 3 топки:
Арт. номер 571023, 6 dz, 24 кутии/кашон
Кутия с 4 топки:
Арт. номер 571034, 6 dz, кутии/кашон

Кутия с 3 топки:
Арт. номер 575003, 6 dz, 24 кутии/кашон
Кутия с 4 топки:
Арт. номер 575004, 12 dz, 36 кутии/кашон

1250

тренировка

42

BAGS

HEAD TEAM

ACCESSORIES

HEAD CHAMPIONSHIP

HEAD SILVER
Новата топка HEAD Silver осигурява оригиналния
HEAD 360 градусов sweet spot, увеличена видимост
благодарение на покритието SmartOptik™ и
последно поколение технологии. Никога не е имало
по-щадяща топка на HEAD досега. Дори при удар
извън sweet spot тази революционна топка реагира
с контрол и отлична издръжливост.

FOOTWEAR

шампионат

HEAD ATP

Кутия с 3 топки:
Арт. номер 570303, 6 dz, 24 кутии/кашон
Кутия с 4 топки:
Арт. номер 570314, 6 dz, 18 кутии/кашон
Арт. номер 570304, 12 dz, 36 кутии/кашон

Надписът ATP и дизайнът с тенис играчa
са запазена марка на ATP Tour, Inc.

** 	SmartOptik™ филц: базиран на Vectorscope Digital Test Data – Feb. 2001

BALL

* 	Encore™ технология: в сравнение с топките между новата HEAD ATP серия и
оригиналните Pro Penn.

T.I.P.

Много от световните ATP турнири

19% по-добра видимост** със SmartOptik™ филц
Със SmartOptik™ филц топките на HEAD са с 19% по-ярки
от стандартните тенис топки. Тази по-добра видимост
позволява на играчите да ги видят по-рано, дава им
повече време за реакция и осигурява по-добра прецизност на
удара.

*в сравнение със стандартна тенис топка

Официална топка на ATP и БФТ.

PERFORMANCE

33% по-издръжливи* с Encore™ технология:
Технологията Encore™ е базирана на съчетанието на
естествени и изкуствени полимери в ядрото, които
ограничават мекотата на топката. Това и´ позволява да
остава като нова за по-дълго. Играчите имат усещането за нови
топки, дори те да са били отворени преди седмици.

турнир
Топката икона HEAD ATP.

TOUR

ТОПКИ

страхотната топка се създава със страхотни технологии.

219
лв.

60 топки / кофа
Арт. номер 578250
60-топки TIP оранжеви
Арт. номер 578260
60-топки TIP зелени

- 75% по-бавни*
- за начинаещи деца на възраст
от 5 до 8 години
- Размер на корта:
11х5-6 м
- Значително по-големи
и по-меки за
повече контрол
- Двуцветни – лесни за
проследяване и удар

Плик с 3 топки:
Арт. номер 578213
4 dz, 16 плика/кашон

лв.

лв.

43

защото
космическите ракети
не се продават
в 45 номер.
новите Speed Pro III.
най-бързите обувки на head
правени някога.

Сега е лесно краката ви да
станат професионалисти.
Новите Speed Pro III са
най-леките обувки на HEAD,
правени някога.
Сигурно ще забравите,
че ги носите — докато не
почувствате скоростта.
Вие можете да ги наречете
невероятни обувки.
Ние ги наричаме инженерна
иновация.

BALL

JUNIOR

PERFORMANCE

TOUR

обувни
технологии

ACCESSORIES

BAGS

FOOTWEAR

АКТИВНА ЕНЕРГИЯ ЗА ТВОИТЕ КРАКА.

T.I.P.

синергия на най-доказаните технологии на HEAD
за оптимизиране на твоето представяне

HEAD CXG™ Comfort Grid

Ядрото на HEAD CXG™ е заключваща спираловидна структура от сплетени
полиетилен, полипропилен и найлон, и саранови нишки капсулирани в
еластична полиуретанова пяна. Капсулираните спираловидни влакна се
компресират при сблъсък, абсорбирайки удара. Когато стъпалото достигне
края на своя разкрач, спираловидните влакна отскачат създавайки пъргав
пружинен възходящ натиск.

HEAD Energy Bridge™

Позициониран стратегически в зоната между петата и пръстите, HEAD Energy
Bridge™ осигурява стабилност при усукване и увеличен пренос на сила от
петата към пръстите.

HEAD Vi-Pod™ Technology

Интегрирана в областта между средната част на стъпалото и петата, HEAD
Vi-Pod™ технологията абсорбира енергията от сблъсъка и я разпределя върху
цялото стъпало като елиминира вибрациите и дава максимално движение
напред.

HEAD Lateral Control™

Интегрирана във външната предна част на стъпалото,
HEAD Lateral Control™ е периферия от твърда гума,
която осигурява оптимална странична стабилност
и позволява бърза промяна на посоката. Като
допълнение, зоната в междинната предна част на
стъпалото е заоблена, за да позволи екстремни
слайдове.

HEAD Radial Contact™
Outsole Technology
Нископрофилният дизайн и технологията HEAD Radial
Contact™ гарантират постоянна точка на сцепление,
осигурявайки максимална гъвкавост и маневреност с
оптимална стабилност.

HEAD Cooling System™

Иновативна динамична система за „контрол на
климата“ в обувката, която поддържа максимално
дишане, като абсорбира и освобождава натрупаната
излишна топлина.

HEAD HyBrasion™

Високоабразивно гумено съединение, специално
разработено за подложените на най-висок стрес
зони на подметките в тенис обувките. Осигурява
превъзходна устойчивост при триене на всякаква
настилка.

Арт. номер
273003_BKWC
273013_ WHBL

229

Speed Pro III Men
Изключителна скорост
Горница:
- дишаща мрежа
- интегрирани TPU
функционални зони
- здрава текстилна рамка
за връзките
- конструкция получорап
- език от EVA, който се
адаптира по крака

Подметка:
- ниско позиционирана
- подходяща за
всякакъв корт
- гумена подметка, която
не оставя следи
- EVA междинна подметка
- TPU в стеснението

Цвят
черен/бял/мед
бял/син

лв.

Тегло:
370гр*
HEAD TRINERGY ™
HEAD Lateral Control ™
HEAD Hybrasion ™

Comfort Fit Insole

Специална структура на подметката с Texon и EVA
осигуряваща по-голяма гъвкавост и намалено тегло за
максимален комфорт и стабилност.
3D лого

зони на стабилност и
дишащи зони

TPU в стеснението

*тегло за 42 номер

46

47

199

Prestige II Team Clay Men
Леки и стабилни
Горница:
- HEAD PU HeelStab
- изкуствена кожа
- дишаща мрежа
- междинна защитна
кожа

материали и са базирани на напреднали технологии, за да гарантират максимален

Подметка:
- ниско позиционирана
- грайфер рибена кост
за червени кортове
- гумена подметка,
която не оставя следи
- EVA междинна
подметка
- TPU в стеснението

Тегло:
380гр*
HEAD Lateral Control ™
HEAD Cooling System ™
HEAD Hybrasion ™

T.I.P.

комфорт и стабилност при всяка ситуация.

лв.

BAGS

Тенис обувките на HEAD са изградени от леки микрофибърни влакна и синтетични

Цвят
бял/сив/червен

FOOTWEAR

Арт. номер
273183_WHGR

ACCESSORIES

превъзходен комфорт и опора
от първата игра.

BALL

JUNIOR

PERFORMANCE

TOUR

мъжки тенис
обувки
Арт. номер
273063_WHBR

Арт. номер
272022_RDBK

Prestige Pro II Clay Men
Най-доброто сцепление
на червени кортове
Горница:
- HEAD TPU HeelStab
- неплъзгаща се
подплата на петата
- изкуствена кожа
- дишаща мрежа
- междинна защитна
кожа

Цвят
червен/черен

219
лв.

Тегло:
Подметка:
- ниско позиционирана 390гр*
- грайфер рибена кост
HEAD TRINERGY ™
за червени кортове
HEAD Lateral Control ™
- гумена подметка, която HEAD Cooling System ™
HEAD Hybrasion ™
не оставя следи
- EVA междинна
подметка
- TPU в стеснението

Motion Pro Men
Изключителен комфорт
и лекота

Цвят
бял/черен/
червен

219

Speed III Team Men
Изключителна скорост

лв.

Тегло:
Подметка:
370гр*
- за всякакви настилки
- гумена подметка, която
HEAD TRINERGY ™
не оставя следи
HEAD Lateral Control ™
- шарки на грайфера с
HEAD Cooling System ™
HEAD Hybrasion ™
вграден гумен шнур
- малко по-висока EVA
междинна подметка
- TPU в стеснението с
вградена мрежа

Горница:
- мека първокласна
изкуствена кожа
- гумена защита
на пръстите
- TPU стабилизатор
на петата
- удобни яки от
мека пяна
- конструкция
получорап
- възглавнички от PU
на линията на чорапа

Арт. номер
273243_WHBC
273253_BKFI

Горница:
- дишаща мрежа
- мъхеста изкуствена
кожа
- здрава текстилна
рамка за връзките
- конструкция
получорап
- гумена защита на
пръстите и средата

Цвят
бял/черен/мед
черен/огнен

169
лв.

Тегло:
Подметка:
- ниско позиционирана 350гр*
- подходяща за всички
HEAD Energy Bridge ™
кортове
HEAD Lateral Control ™
- гумена подметка, която HEAD Hybrasion ™
не оставя следи
- EVA междинна
подметка
- TPU в стеснението

Арт. номер
273313_WHBB
273303_WHBK

Motion Team Men
Лекота и комфорт

*тегло за 42 номер

мъжки
размери

Арт. номер
273123_WHBG

Prestige II Team Men
Лекота и стабилнност
Горница:
- HEAD PU HeelStab
- изкуствена кожа
- дишаща мрежа
- междинна защитна
кожа

48

Цвят
бял/черен/зелен

199
лв.

Тегло:
Подметка:
- ниско позиционирана 390гр*
- подходяща за всички
HEAD Lateral Control ™
кортове
Radial Contact ™
- гумена подметка, която HEAD
HEAD Cooling System ™
не оставя следи
HEAD Hybrasion ™
- EVA междинна
подметка
- TPU в стеснението

UK

US

EU

JP

5.5

6.5

38.5

24.5

6

7

39

25

6,5

7.5

40

25.5

7

8

40.5

26

7.5

8.5

41

26.5

8

9

42

27

8.5

9.5

42.5

27.5

9

10

43

28

9.5

10.5

44

28.5

10

11

44.5

29

10.5

11.5

45

29.5

11

12

46

30

11.5

12.5

46.5

30.5

12

13

47

31.5

13

14

48.5

32

Горница:
- изкуствена кожа
- дишаща мрежа
- гъвкава пяна в езика
и на яката

Арт. номер
273363_WHGR
273373_WHNV

Sensor Court Men
Горница:
- изкуствена кожа
- дишаща мрежа
- гъвкава пяна
при петата

Цвят
бял/черен/син
бял/черен

149
лв.

Тегло:
Подметка:
330гр*
- EVA междинна
подметка
- гумена подметка, която HEAD Energy Bridge ™
HEAD Lateral Control ™
не оставя следи
HEAD Cooling System ™
HEAD Hybrasion ™
- TPU в стеснението
- за всякакви настилки

Цвят
бял/син
бял/морско син

119
лв.

Тегло:
Подметка:
310гр*
- EVA междинна
подметка
- гумена подметка, която HEAD Lateral Control ™
не оставя следи
- за всякакви настилки

49

Motion Team Women
Изключителен комфорт
и лекота
Горница:
- мека първокласна
изкуствена кожа
- гумена защита на
пръстите
- удобни яки от мека пяна
- конструкция полу чорап

Подметка:
- удобна междинна
подметка EVA
- гумена подметка, която
не оставя следи
- TPU в стеснението
с вградена мрежа
- шарки на грайфера с
вграден гумен шнур
- за всякакви кортове

Тегло:
300гр*
HEAD TRINERGY ™
HEAD Lateral Control ™
HEAD Cooling System ™
HEAD Hybrasion ™

Цвят
бял/сребро/розов
бял/сребро

179
лв.

Подметка:
Тегло:
280гр*
- удобна междинна
подметка EVA
- гумена подметка, която не HEAD Lateral Control ™
HEAD Cooling System ™
оставя следи
HEAD Hybrasion ™
- TPU в стеснението с
вградена мрежа
- шарки на грайфера с
вграден гумен шнур
- за всякакви кортове

Арт. номер
274123_WHBL
274133_WHGR

149

Instinct II Team Women
Комфорт и представяне
Горница:
- дишаща мрежа
- здрава текстилна рамка
за връзките
- гумена защита на
пръстите и средата
- конструкция получорап
- гъвкава пяна в езика
и при петата

Цвят
бял/син
бял/сив

лв.

Подметка:
- удобна междинна
подметка EVA
- гумена подметка, която
не оставя следи
- TPU в стеснението с
вградена мрежа
- за всякакви кортове

Тегло:
280гр*

Горница:
- дишаща мрежа
- синтетична кожа
- гъвкава пяна в езика
и при петата

50

119
лв.

Тегло:
Подметка:
250гр*
- удобна междинна
подметка EVA
- гумена подметка, която HEAD Lateral Control ™
не оставя следи
- за всякакви кортове

*тегло за 39 номер

Sensor Court Women
Комфорт и дишане

Цвят
бял/сив
бял/син

TOUR
PERFORMANCE
JUNIOR
BALL
FOOTWEAR
BAGS

Тегло:
Подметка:
200гр*
- удобна междинна
подметка EVA
- гумена подметка, която HEAD Lateral Control ™
HEAD Hybrasion ™
не оставя следи
- шарки на грайфера с
вграден гумен шнур
- за всякакви кортове

Арт. номер
275063_WHBL
275073_BKLI

Горница:
- дишаща мрежа
- изкуствена кожа
- странична междинна
нашита рамка
- специален накрайник

Цвят
бял/син
черен/лайм

89

Sensor Court Junior

лв.

Тегло:
Подметка:
210гр*
- удобна междинна
подметка EVA
- гумена подметка, която HEAD Lateral Control ™
HEAD Hybrasion ™
не оставя следи
- шарки на грайфера с
вграден гумен шнур
- за всякакви кортове

HEAD Lateral Control ™
HEAD Cooling System ™
HEAD Hybrasion ™

детски
размери

дамски
размери
Арт. номер
274193_WHGR
274183_WHBL

лв.

ACCESSORIES

лв.

Горница:
- дишаща мрежа
- изкуствена кожа
- специален накрайник

Цвят
бял/черен/мед
черен/огнен

119

Speed III Junior

UK

US

EU

JP

3.5

5.5

36

22.5

4

6

36.5

23

4.5

6.5

37

23.5

Арт. номер
275123_WHBL

Sensor Court Velcro Junior

Цвят
бял/син

89
лв.

*тегло за 33 номер

Арт. номер
274063_WHSP
274073_WHSI

219

Instinct Pro II Women
Стабилност и сила без усилие
Горница:
- безшевна горна
конструкция
- TPU стабилизатор в петата
- здрава текстилна рамка
за връзките
- гумена защита на
пръстите и средата
- конструкция получорап
- гъвкава пяна в езика и
при петата

Цвят
бял/син
бял/черен

Арт. номер.
275003_WHBC
275013_BKFI

T.I.P.

Арт. номер
274003_WHBL
274013_WHBK

предимство за
младите играчи.

Специално създадени
и разработени за женските
крака.

Детски тенис
обувки

Дамски тенис
обувки

UK

US

EU

JP

13

13.5

31

19.5

13.5

1

32

20

1

2

33

20.5

1.5

2.5

33.5

21

2

3

34

21.5

2.5

3.5

34.5

22

3

4

35

22.5

3.5

4.5

36

23

4

5

36.5

23.5

4.5

5.5

37

24

5

6

38

24.5

5

7

38

24

5,5

7.5

38.5

24.5

6

8

39

25

6.5

8.5

40

25.5

7

9

40.5

26

7.5

9.5

41

26.5

5.5

6.5

38.5

25

8

10

42

27

6

7

39

25.5

9

11

43

28

6.5

7.5

40

26

Горница:
- дишаща мрежа
- изкуствена кожа
- две залепващи ленти
от велкро
- специален накрайник

Тегло:
Подметка:
210гр*
- удобна междинна
подметка EVA
- гумена подметка, която HEAD Lateral Control ™
HEAD Hybrasion ™
не оставя следи
- шарки на грайфера с
вграден гумен шнур
- за всякакви кортове

51

Представянето
се среща
със стила.
HEAD винаги създава
функционални чанти с много
пространство за цялата тенис
екипировка. Те изразяват
амбицията на играчите
и завладяват с високото
качество и технологии,
характерни за всички
продукти на HEAD.

TOUR
PERFORMANCE
JUNIOR

функционалност. Тези сакове се използват от професионалните

129

Арт. номер 283253
Д х В х Ш: 76 x 33 x 38 cm

FOOTWEAR

играчи по време на турнири.

лв.

CCT+ е термо фолио, което предпазва ракетите

ACCESSORIES

BAGS

при екстремни температури.

- материал: 90% полиестер/
10% PU
- отделение за 12 ракети,
едното с CCT+
- регулируеми дръжки
- преден джоб с цип
- презрамки с възможност за
регулиране на дължината или
сваляне
- вътрешен джоб с мрежа и
отделение за обувки

119
лв.

Tour Team Duffle

T.I.P.

Tour Team
Monstercombi

HEAD оптимизира структурата на отделенията, за още по-добра
BALL

сакове

СЕРия
TOUR TEAM

Арт. номер 283613
Д х В х Ш: 76 x 35 x 35 cm
-

материал: 100% полиестер
отделение за 6 ракети
регулируеми дръжки
презрамки с възможност за
регулиране на дължината или
сваляне
- 2 предни джоба с цип
- 1 страничен джоб с цип
- отделение за обувки

89
лв.

Tour Team
Backpack
Арт. номер 283293
Д х В х Ш: 33 x 52 x 20 cm

99

119

лв.

лв.

Tour Team Club

Tour Team
Combi

-

- материал: 90% полиестер/ 10%
PU
- отделение за 8 ракети, едното
с CCT+
- регулируеми дръжки
- преден джоб с цип
- презрамки с възможност за
регулиране на дължината или
сваляне
- вътрешен джоб с мрежа и
отделение за обувки

Саковете на HEAD са без PVC!

материал: 100% полиестер
регулируеми дръжки
преден джоб с цип
страничен джоб с мрежа

89
лв.

Tour Team Pro

Тенисът е HEAD!
Специални
функции
на серията
Tour Team

материал: 100% полиестер
отделение за 1 ракета
страничен джоб с цип
интегрирано отделение за
обувки

Арт. номер 283313
Д х В х Ш: 56 x 30,5 x 30,5 cm

Арт. номер 283263
Д х В х Ш: 76 x 33 x 30 cm

54

-

CCT+ за защита
на ракетите
от екстремни
температури

Арт. номер 283283
Д х В х Ш: 76 x 33 x 10 cm
- материал: 90% полиестер/
10% PU
- отделение за 3 ракети, едното
с CCT+
- регулируеми дръжки
- преден джоб с цип
- презрамки с възможност за
регулиране на дължината или
сваляне
- вътрешен джоб с мрежа и
отделение за обувки

249
лв.

29
лв.

Tour Team Travelbag

Tour Team Shoebag

Арт. номер 283273
Д х В х Ш:81 x 43 x 39 cm

Арт. номер 283303
Д х В х Ш: 35 x 16 x 24 cm

- материал: 100% полиестер
- сгъваеми телескопични
дръжки
- двустранна конструкция
- протектори на дъното и
страните
- 3 главни вътрешни отделения
- 2 външни отделения

- материал: 90% полиестер/10
% PU
- за един чифт обувки

презрамки с
възможност за
регулиране на
дължината и сваляне

55

сакове
лв.

199

185
лв.

- материал: 90% полиестер/
10% TPU
- отделение за 10-12 ракети,
едното с CCT+
- регулируеми дръжки
- презрамки с възможност
за регулиране на
дължината или сваляне
- 2 странични отделения
- горно отделение
- вътрешен джоб с мрежа и
допълнително отделение
за обувки

Djokovic Monstercombi
Арт. номер 283023
Д х В х Ш: 78 x 33 x 42 cm

139
лв.

Djokovic Combi
Арт. номер 283033
Д х В х Ш: 78 x 33 x 35 cm

- материал: 95% полиестер/
5% TPU
- отделение за ракетa
- презрамки със
закопчаване на кръста
- отделение за обувки
- джоб за аксесоари
от пяна EVA
- преден джоб с цип

- материал: 95% полиестер/
5% TPU
- отделение за 6-8 ракети,
едното с CCT+
- регулируеми дръжки
- презрамки с възможност за
регулиране на дължината
или сваляне
- 2 странични отделения

109
Саковете на HEAD са без PVC!

джоб за аксесоари
от пяна EVA

интегрирано
отделение за
обувки

прибиращи се
презрамки на
раницата

- материал: 100% Oxford найлон
- задно отделение за 3-6 ракети с гръб от
CCT+
- презрамки с подложка с възможност за
регулиране на дължината или сваляне
- 1 преден джоб
- 1 джоб с мрежа
- допълнителен сак за обувки

-

материал: 100% Oxford найлон
отделение за 6-8 ракети, едното с CCT+
вътрешен джоб с мрежа
презрамки с подложка с възможност
за регулиране на дължината или сваляне
- 1 преден джоб с цип

139
лв.

Murray Combi

материал: 100% полиестер
отделение за 8 ракети, едното с CCT+
2 странични джоба с цип
система за раница Мъри

179
лв.

Djokovic Club Bag
Арт. номер 283053
Д х В х Ш: 70 x 29 x 20 cm

CCT+ за защита
на ракетите
от екстремни
температури

Арт. номер 283083
Д х В х Ш: 75 x 30,5 x 30,5 cm

Арт. номер 283093
Д х В х Ш: 72 x 33 x 20 cm

-

лв.

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЕРИЯТА ДЖОКОВИЧ

серия
мъри

T.I.P.

Maria Sharapova
Tennis Racquet Bag – Combi

Арт. номер 283073
Д х В х Ш: 77,5 x 33 x 27 cm

99

лв.

56

лв.

ACCESSORIES

лв.

Арт. номер 283533
Д х В х Ш: 85 x 33 x 42 cm

Арт. номер 283043
Д х В х Ш: 33 x 49 x 23 cm

TOUR

165

Djokovic Tower

Djokovic Backpack

PERFORMANCE
BAGS

225

Maria Sharapova
Tennis Racquet
Bag – Court

- материал: 90% полиестер/ 10% PU
- отделение за 10-12 ракети, едното с
CCT+
- регулируеми дръжки
- презрамки с възможност за
регулиране на дължината или
сваляне
- 2 странични отделения
- джоб за аксесоари от пяна EVA
- вътрешен джоб с мрежа и
допълнително отделение за обувки

JUNIOR
FOOTWEAR

BALL

серия
джокович

серия мария
шарапова

- материал: 95% полиестер/
5% TPU
- отделение за 6-8 ракети,
едното с CCT+
- регулируеми дръжки
- преден джоб с цип

Murray Monstercombi
Арт. номер 283063
Д х В х Ш: 77,5 x 33 x 36 cm
-

материал: 100% полиестер
отделение за 8 ракети, едното с CCT+
2 междинни отделения за обувки и облекло
2 странични джоба с цип
система за раница Мъри

Система
презрамки
за раница
Мъри
57

99
лв.

Heritage Backpack

Арт. номер 283383
Д х В х Ш: 33 x 49.5 x 21 cm

Арт. номер 283373
Д х В х Ш: 60 x 30 x 34 cm

-

-

материал: 100% полиестер
регулируеми дръжки
отделение за обувки
страничен джоб с цип

PERFORMANCE

99

Атрактивна и функционална серия ELITE на

материал: 100% полиестер
отделение за 1 ракета
отделение за обувки
страничен джоб с цип

JUNIOR
BALL
FOOTWEAR
BAGS

Heritage Club Bag

ACCESSORIES

лв.

лв.

разумни цени.

Elite Monstercombi

T.I.P.

119

серия
elite

TOUR

сакове

серия
Heritage

Арт. номер 283333
Д х В х Ш: 75 x 31,5 x 32,5cm

дамска
серия

деца
Kid’s
Backpack

55
лв.

Арт. номер 283163
Д х В х Ш: 30 x 36 x 16 cm
- материал: 100% полиестер
- страничен джоб с цип
- задно отделение за 1 ракета

Women
Sling Bag

85
лв.

Elite Combi

материал: 100% Oxford найлон
отделение за 1 ракета с CCT+
вътрешен джоб с мрежа
страничен джоб с цип
преден джоб с цип

Elite All Court

Women
Tennis Racquet
Bag - Club

Арт. номер 283323
Д х В х Ш: 79 x 29 x 33 cm

Саковете на HEAD са без PVC!

Арт. номер 283143
Д х В х Ш: 52 x 43 x 18 cm
- материал: 100% Oxford найлон
- странично отделение за 1
ракета с CCT+
- регулируеми дръжки за рамо
- преден джоб с цип

119
лв.

129
лв.

58

75

Арт. номер 283343
Д х В х Ш: 75 x 31,5 x 26,5 cm
- материал: 100% полиестер
- отделение за 6 - 8 ракети
- презрамки с възможност за регулиране
на дължината или сваляне
- преден джоб с цип
- вътрешен джоб с мрежа

Арт. номер 283153
Д х В х Ш: 34 x 45,5 x 20 cm
-

- материал: 100% полиестер
- отделение за 8 - 10 ракети
- прибиращи се презрамки
за раница
- регулируеми дръжки
- преден джоб с цип
- вътрешен джоб с мрежа

119
лв.

- материал: 100% полиестер
- отделение за 3 - 4 ракети
- презрамки с възможност
за регулиране на
дължината или сваляне
- интегрирано отделение
за обувки
- преден джоб с цип
- вътрешен джоб с мрежа

лв.

Elite Pro
Арт. номер 283353
Д х В х Ш: 75 x 31,5 x 10 cm
- материал: 100% полиестер
- отделение за 1 - 3 ракети
- презрамки с възможност
за регулиране на
дължината или сваляне
- преден джоб с цип
- вътрешен джоб с мрежа

65
лв.

Elite Backpack
Арт. номер 283363
Д х В х Ш: 23 x 18 x 45,5 cm
-

материал: 100% полиестер
отделение за 1 ракета
преден джоб с цип
страничен джоб с цип

59

JUNIOR

PERFORMANCE

TOUR

сакове

ACCESSORIES

BAGS

FOOTWEAR

BALL

серия Core

89

T.I.P.

лв.

59
лв.

Core Monstercombi

Core Pro

Арт. номер 283543
Д х В х Ш: 74 x 30 x 33 cm

Арт. номер 283463
Д х В х Ш: 74 x 30 x 10 cm

- материал: 100% полиестер
- отделение за 10 - 12 ракети
- презрамки тип раница

- материал: 100% полиестер
- отделение за 1 - 3 ракети
- презрамки тип раница

Core Backpack
Арт. номер 283473
Д х В х Ш: 34 x 44 x 23 cm

69

- материал: 100% полиестер
- отделение за 1 ракета
- преден джоб с цип

лв.

Core Combi
Арт. номер 283393
Д х В х Ш: 74 x 30 x 27 cm

49
лв.

Саковете на HEAD са без PVC!

- материал: 100% полиестер
- отделение за 8 - 10 ракети
- презрамки тип раница

60

61

аксе соари

с внимание
към детайлите.

Базирани на иновативни технологии и
произведени от най-качествените материали,
кордажите на HEAD са с несравнима сила,

00

лв.

25 369

лв.

лв.

лв.

Natural Gut

PWR Fusion

FXP Power™

Сет: арт. номер 285523

Сет: арт. номер 281102
Ролка: арт. номер 281112

Сет: арт. номер 281007
Ролка: арт. номер 281107

Сърцевината на кордата е
изградена от 4 единични влакна за
поглъщане на вибрациите. Тази
уникална конструкция е обвита от
слой с многонишкови влакна, които
дават меко усещане и минимална
загуба на обтягане на кордажа за
превъзходна сила и комфорт.

Този нов силов кордаж
осигурява максимална
еластичност за безпрецедентна
сила. Tri-Cluster FiberGEL™ в
обвивката дава повече
комфорт и превъзходно
усещане.

Дължина: 12 m/200 m
Калибър: 1.30 mm
Цвят

Дължина:12 m/200 m
Калибър: 1.24 mm, 1.30 mm
Цвят

Дължина: Сет 12 m
Калибър: 1.30 mm
Цвят

12 169
лв.

25 349

лв.

лв.

Synthetic Gut PPS

IntelliString™

Сет: арт. номер 281065
Ролка: арт. номер 281095

Сет: арт. номер 281021
Ролка: арт. номер 281031

Технологията PowerStrip и
специалното перлено
полиамидно покритие осигуряват
еластичност и допълнителна
скорост при всеки удар.

RIP Power в основния кордаж и
RIP Feel в кръстосания създават
перфектно съчетание от сила,
усет и издръжливост.

Ролка 1.24, 1.34

24 339

лв.

Дължина: К ръстосан 6.5 m/108 m
Основен 5.5 m/92 m
Калибър: Кръстосан 1.23 mm
Основен 1.28 mm
Цвят

лв.

FiberGEL™
Power

лв.

LOGY
HNO
TEC

Сет: арт. номер 281044
Ролка: арт. номер 281054
Технологията FiberGEL™ с две
двойни влакна от гел в многонишковата обвивка предлага
прекрасно усещане, комфорт и
сила, като в същото време е
много щадяща за ръката.
Дължина: 12 m/200 m
Калибър: 1.24 mm, 1.30 mm
Цвят

TOUR

лв.

Сет: арт. номер 281028
Ролка: арт. номер 281128

Сет: арт. номер 285503
Ролка: арт. номер 285513

Сет: арт. номер 281099
Ролка: арт. номер 281109

Изработен от уникален
кополимер полиестер и с мека
молекулярна структура, този
кордаж осигурява максимален
контрол, повече усещане и
отлична издръжливост.

Изработен от уникален кополимер
полиестер и с мека молекулярна
структура, този кордаж осигурява
максимален контрол, повече усещане и отлична издръжливост. Увеличената контактна повърхност придава на топката максимален спин.

Уникалната ивична структура и
плетената текстура на
повърхността дават
превъзходен топ-спин за
максимален контрол.

Дължина: 12 m/200 m
Калибър: 1.25 mm, 1.30 mm
Цвят

Дължина: 12 m/200 m
Калибър: 1.30 mm
Цвят

25 369
лв.

Дължина: 12 m/200 m
Калибър: 1.20 mm, 1.30 mm
Цвят

24 349

лв.

BALL

RIP Control

FOOTWEAR

Sonic Pro Edge™

JUNIOR

PERFORMANCE

лв.

лв.

6

лв.

лв.

FXP™

IntelliTour™

Master

Сет: арт. номер 281006
Ролка: арт. номер 281106

Сет: арт. номер 281002
Ролка: арт. номер 281012

Сет: арт. номер 281023
Ролка: арт. номер 281033

Специалните Tri-Cluster
FiberGEL™ влакна вградени в
сърцевината от полиамид 6 на
кордажа осигуряват максимален
джоб за топката с превъзходен
контрол и усещане.

Изключителният RIP Tech™
кордаж с мека еластична
сърцевина за несравним
комфорт и контрол.

Синтетичен кордаж с много усещане
и сила, благодарение на високата
разтегливост на сърцевината от
кополимер, заобиколена от
единично обвити многонишкови
влакна.

Дължина: Кръстосан 6.5 m/108 m
Основен 5.5 m/92 m
Калибър: 1.23 mm, 1.30 mm
Цвят

Дължина: 12 m/200 m/220 m/400 m
Калибър: 1
 .28 mm, 1.38 mm
Цвят
Ролка(220 m): Арт. номер 281329

Отлично цялостно представяне с оптимална издръжливост

Новият естествен кордаж
на HEAD отвежда играта ви
на по-високо ниво. Той е
оптимално съчетание от сила,
комфорт, усещане и контрол, за
изключително представяне.

22 319

лв.

Sonic Pro™

Дължина: 12 m/200 m
Калибър: 1.24 mm, 1.32 mm
Цвят

Дължина: 12 m/200 m
Цвят
Сет 1.24, 1.34

64

22 319

лв.

кордажи за
издръжливост

Превъзходна еластичност за изключителна сила

силови
кордажи

контрол и издръжливост.

лв.

BAGS

оптимално представяне на всеки играч.

14 189

лв.

ACCESSORIES

кордажи осигурява правилния избор за

лв.

Ролка(400 m): Арт. номер 2813 1 9

11 149
лв.

79
лв.

159
лв.

9 245

лв.

лв.

лв.

UltraTour

Competition II

Сет: арт. номер 281104
Ролка: арт. номер 281114

Сет: арт. номер 281145
Ролка: арт. номер 281155

Този кордаж е уникално
съчетание на кополимер
полиестер за по-меко гъвкаво
усещане. Изключително
издръжлив, дори и при малък
калибър.

Еднонишков полиестерен
кордаж, който е перфектната
комбинация от издръжливост и
сила.

Дължина: 12 m/200 m
Калибър: 1.20 mm, 1.27 mm

T.I.P.

Пълната гама на HEAD от висококачествени

Прецизно пласиране и максимален контрол за перфектна игра

непобедимо представяне при всеки удар.

кордажи
за контрол

кордажи

NEW

14 189

Дължина: 12 m/400 m
Калибър:1.30 mm
Цвят

Цвят

цветове
черен

бяло/сребро

сребро/черно

злато

ярко жълт

бял

бяло/черно

жълто

син

антрацит

сребро

жълто/черно

натурален

оранжев
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Synthetic Leather Grip

Арт. номер 282010

Арт. номер 285601

Най-висок клас грип от 100%
кожа за префектно усещане и
максимален захват. Изборът на
професионалистите.

Специалният PU състав на
материала осигурява 100%
усещане за кожа за максимален
захват. Увеличеното наслояване
предлага изключителен комфорт.

Дължина: 118 cm
Дебелина: 1,5 mm
Ширина: 2,5 cm
Цвят

33
лв.

15
лв.

NEW

NEW

HydroSorb™

HydroSorb Pro™

HydroSorb Comfort™

Арт. номер 285014

Арт. номер 285303

Арт. номер 285313

Двуканалната система дава
максимален контрол и
охлаждане, докато силно
прилепващото еластомерно
покритие дава здрав захват.

Здраво прилепналия грип
осигурява директен контакт
и усет за ракетата.

По-голямото подплатяване
осигурява поглъщане на
вибрациите и комфорт, като
предпазва ръката.

Дължина: 110 cm
Дебелина: 1,8 mm
Ширина: 2,7 cm
Цвят
Цветове
асорти

15
лв.

Дължина: 110 cm
Дебелина: 1,75 mm
Ширина: 2,7 cm
Цвят

15

SofTac Traction™

Арт. номер 285034

Арт. номер 285029,
Асорти 285000

Дължина: 110 cm
Дебелина: 1,75 mm
Ширина: 2,7 cm
Цвят
Цветове	 4 x
2x
асорти 2 x 2 x

10
лв.

2x

Дължина: 110 cm
Дебелина: 2,1 mm
Ширина: 2,7 cm
Цвят

лв.

Dual Absorbing™
Меката гума и гладката
прилепваща повърхност
осигуряват добра абсорбция
и предпазва ракетата от
хлъзгане.
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Дължина: 110 cm
Дебелина: 1,75 mm
Ширина: 2,7 cm
Цвят

Мекият еластомер и уникалната
перфорирана повърхност дават
максимално прилепване и
омекотяване с минимално усукване.
Дължина: 110 cm

12

Дебелина: 1,8 mm
Ширина: 2,7 cm
Цвят
Цветове
асорти 6x 2x

лв.

2x

15
лв.

TOUR
Популярният Prestige™ Pro Grip в
единична опаковка с двойно
изтънена форма за лесно увиване.

лв.

лв.

FOOTWEAR

13

00

BAGS

Дължина: 105 cm
Дебелина: 0,6 mm
Ширина: 2,9 cm
Цвят

Дължина: 105 cm
Дебелина: 0,6 mm
Ширина: 2,9 cm
Цвят

PERFORMANCE

Арт. номер 282020

Специално подсилен
еластомерен материл без
перфорации, който осигурява
уникално усещане и
максимална издръжливост.

JUNIOR

Арт. номер 282009

BALL

Prestige™ Pro Single

ACCESSORIES

Leather Tour

Prestige™ Pro

XtremeSoft™

XtremeSoft™
10 + 2 free

XtremeSoft™
Display Box

Арт. номер 285104

Арт. номер 285036

Арт. номер 285712

Супер лепкав еластомерен
материал с големи перфорации
за изключително усещане и
абсорбция.

Специално проектиран
еластомер с големи
перфорации за изключително
усещане и висока абсорбция.

Кутия със 70 оригинални
XtremeSoft овъргрипа в
различни цветове. Перфектна
за поставяне на щанда.

Дължина: 105 cm
Дебелина: 0,5 mm
Ширина: 2,9 cm
Цвят

Дължина: 105 cm
Дебелина: 0,5 mm
Ширина: 2,9 cm
Цвят
Цветове
асорти

Дължина: 105 cm
Дебелина: 0,5 mm
Ширина: 2,9 cm
Цвят

12
лв.

39
лв.

T.I.P.

грипове

Максимално усещане и контрол на ракетата.

допълнителни грипове

ГРИП

239
лв.

Pro Grip

Super Comp™

XtremeTrack™

Арт. номер 285702

Арт. номер 285088

Арт. номер 285124

Pro Grip има ултра тънка, много
мека шлифована повърхност с
хиляди микро пори. Осигурява
оптимална абсорбция на потта
за изключително сух и удобен
захват. С по-голяма дължина за
играещи с две ръце.

Този нов допълнителен грип е
изграден от специално
проектиран еластомер за
перфектно усещане и
повишена абсорбция.

Специален еластомер с
максимално усещане, добавени
линии за здрав захват и
прилепващо покритие за
допълнителен контрол. Големи
перфорации за отлична
абсорбция.

Дължина: 99 cm
Дебелина: 0,45 mm
Ширина: 2,9 cm
Цвят

20
лв.

Дължина: 105 cm
Дебелина: 0,5 mm
Ширина: 2,9 cm
Цвят

10
лв.

Дължина: 105 cm
Дебелина: 0,6 mm
Ширина: 2,9 cm
Цвят
4x
Цветове 4 х
асорти 2 х

12
лв.

2x

цветове
черен/червен

бял/черен

сребро

оранжев

прозрачен

черен

сив/черен

морско син

червен

жълт

бял

кожа

син/черен

син

розов

ярко жълт

сив

2x
67

дъмпери
SmartSorb™

Арт. номер 285691

Арт. номер 285501

Арт. номер 285511

Арт. номер 288011

70 бр. от легендарния дъмпер
с формата на логото на HEAD.
Намалява вибрациите и дава
добър комфорт.

Дъмперът на Джокович, с нов
дизайн във формата на бутон,
който обхваща двата основни
кордажа и позволява повече
комфорт по време на игра.

Този дъмпер с формата на
логото на HEAD с мекия си
материал редуцира
вибрациите, повишава
комфорта и намалява риска
от тенис лакът.

Дъмпер от гумено еластомерно
съединение, с удължена и
заострена форма - осигурява
максимален дъмпенинг на
кордажа.

280
лв.

Цвят

11
лв.

11

Цвят

лв.

АКСЕСОАРИ

10

Цвят 		

лв.

Асорти 4 x
2x

2x
2x

2x

Качествените високотехнологични аксесоари
на HEAD са разработени
за максимално представяне на корта.

PERFORMANCE

Speed Function Cap

Tour Team Function Cap

Арт. номер 287203

Арт. номер 287213

- 55% рециклиран полиестер / 45% полиестер
- олекотена конструкция
- релефно лого Speed на страничния панел
- 3D сребърен печат на лого HEADна предния
панел
- регулируемо велкро закопчаване
- козирка тип “Сандвич” в контрастни цветове
- мрежа във вътрешната част

- 55% рециклиран полиестер / 45% полиестер
- олекотена конструкция
- лого HEAD 3D бродерия на предния панел
- регулируемо велкро закопчаване
- козирка тип “Сандвич” в контрастни цветове
- мрежа във вътрешната част

25

19

лв.

12

лв.

Защитна лента
Арт. номер 285018
100% полиуретан. Лепяща лета
за защита на главата на
ракетата, която увеличва
издръжливостта й.
Цвят

11

лв.

29

лв.

първокласни материали и иновативен дизайн.

19

лв.

Лента за китка
Wristband 5“

Лента за китка
Wristband 2.5“

Арт. номер 285058
100% памук. Максимално
попиване на потта и удобство.
2 бр./опаковка

Арт. номер 285068
100% памук. Максимално
попиване на потта и удобство.
2 бр./опаковка

Арт. номер 285048
100% памук за изключителен
комфорт и максимално
попиване на потта.
1 бр./опаковка

Цвят

Цвят

Цвят

BAGS
ACCESSORIES

Xtra Damp

лв.

T.I.P.

Djokovic Dampener

FOOTWEAR

29

лв.

Logo Jar

BALL

иновативен дизайн и висококачествени
материали за максимален комфорт.

33

Асорти

JUNIOR

повишен комфорт, перфектен звук,
намален риск от тенис лакът.

TOUR

шапки

лв.

Women’s Visor

Women’s Cap

Арт. номер 287223

Арт. номер 287233

- 100% микрофибър полиестер
- капитонирана
- лого HEAD бродерия
- регулируемо велкро закопчаване

- 100% микрофибър полиестер
- капитонирана
- лого HEAD бродерия
- регулируемо велкро закопчаване

Headband

19
лв.

lime

черен

бял

син

червен

Promotion Cap
Клип за топки

49

лв.
Арт. номер 285038
Лесен и удобен за използване
аксесоар, изработен от лек
издръжлив материал.

Арт. номер 288100
лв.
съдържа основни аксесоари:
10x Prestige Pro грипа
1 безплатна лента за китка 5”.

Асорти

Цвят

9x
3x
3x

68

11

Prestige™ Pro 10+

3x
3x
3x

Performance
Accessory Pack

Premium
Accessory Pack

Арт. номер 288089
Съдържа:
лв.
– 2 бр. лого дъмпери
– 2 бр. ленти за китка
– 3 бр. Super CompTM Grip
Цвят

Арт. номер 285078
лв.
Съдържа:
– 1 бр. Bandit дъмпер
– 3 бр. грип Pro Grip Perforated
– 2 бр. ленти за китка
Цвят

25

Арт. номер 287292

24

- 100% полиестер
- регулируемо велкро закопчаване
- лого HEAD бродерия на предния панел
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T.I.P.

наслади се на
тренировките.

38

175
мини тенис мрежа

TOUR
PERFORMANCE
JUNIOR
BALL
FOOTWEAR
T.I.P.

лв.

лв.

BAGS

(Програма за тенис обучение)

правилата
		 на тениса
се промениха…
бъди подготвен
с новите t.i.p.
продукти на HEAd!

ACCESSORIES

T.I.P.

Целта на T.I.P. е да помогне на
начинаещите да започнат да сервират,
разиграват и да бележат точки от
самото начало, така че тяхната първа
среща с тениса да бъде позитивна и
забавна. Системата T.I.P. подпомага тази
концепция с ракети и топки за всяко ниво,
разработени да следват развитието на
уменията на начинаещите.

допълнителна мрежа

ПОДСИЛЕНА КОНСТРУКЦИЯ

Арт. номер 287201 = 6,10 m
Арт. номер 287211 = 5,50 m

Арт. номер 287221 = 6,10 m
Арт. номер 287231 = 5,50 m

In cooperation with the International Tennis Federation’s “Tennis … Play and Stay!” campaign, HEAD
developed the T.I.P., a unique approach to help players learn the game faster.

49

286

лв.

лв.

треньорски начален пакет

Арт. номер 287241
1 чанта, 6 големи конуса, 12 колчета с 8 клипера, 12 корт линии,
4 корт ъгъла, 6 мишени, 1 малка чанта за линии/ъгли/мишени,
1 тренировъчен плакат на HEAD

49
лв.

стълба за бързина
Арт. номер 287501

49
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6 мишени

Арт. номер 287511

Арт. номер 287521

9

лв.

4 клипера

Арт. номер 287551

32
лв.

20 купoлни конуса
Арт. номер 287561

1090

лв.

1090

лв.

лв.

47
лв.

12 корт линии +
4 корт ъгъла
Арт. номер 287531

лв.

Арт. номер 287541

лв.

лв.

6 големи конуса

1090

219

Арт. номер 287251

29

лв.

36
8 колчета

кошница за топки с разделител

38
лв.

тръба за топки

Арт. номер 287571

HEAD T.I.P.
BUCKETS

T.I.P.
Red

T.I.P.
Orange

T.I.P.
Green

Използването на кофите улеснява
тренировките!
- Една кофа за всяка тренировка
- 1 кофа T.I.P. оранжеви
- 1 кофа T.I.P. зелени

Арт. номер 578213
плик с 3 топки
4 dz, 16 плика/кашон

Арт. номер 578223
плик с 3 топки
6 dz, 24 плика/кашон

Арт. номер 578233
плик с 3 топки
6 dz, 24 плика/кашон

За начинаещи деца от 5 до 8 год.
Размер на корта: 11m x 5 - 6m.

За деца от 8 до 9 год.
Размер на корта:
18m x 6,5 - 8,23m.

За начинаещи възрастни и
деца от 9 до 10 години на цял
корт.

60 топки/ кофа:
Арт. номер 578250
60-топки TIP оранжеви
Арт. номер 578260
60-топки TIP зелени
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