
HANDBALLS
Innowacyjne technologie, przyczepność i trwałość: piłki ręczne ERIMA mają 
wszystko, czego potrzebujesz do czystej przyjemności w grze. Niezależnie od tego, 
czy są to piłki ręczne pierwszej klasy dla dorosłych czy dla dzieci, początkujących 
czy profesjonalistów, na trening lub mecze - znajdź odpowiednią piłkę dla siebie i 
swojej drużyny.



7201901
white/blue

THE HANDBALL OF THE BEST 

PURE GRIP NO. 1 
Najlepsza piłka meczowa w nowym designie przekracza wszelkie oczekiwania w zakresie przyczepności i 

charakterystyki gry. Jest to oficjalna piłka meczowa dwóch najlepszych niemieckich klubów SG 
Flensburg-Handewitt i Rhein-Neckar Löwen. Ręcznie szyta powierzchnia, na której znajduje się ultra 

miękka zaawansowana technologicznie pianka, zapewnia optymalną przyczepność i maksymalną 
kontrolę nad piłką w każdej sytuacji. Piłka, której ufają profesjonaliści!

MIĘKKI I ANTYPOŚLIZGOWY
MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY
dla optymalnego wyczucia piłki i 
absolutnej kontroli nad piłką - 
z klejem i bez niego.

EKSTRA-GRUBA PIANKA HIGH-
TECH 
gwarantuje wyjątkową przyczepność. 

WYTRZYMAŁA POWŁOKA 
TEKSTYLNA prowadzi do regulacji 
miękkości, a tym samym gwarantuje 
trwały okrągły kształt. 

FORMSTABLE LATEX BLADDER 
zapewnia doskonałe odbicie i 
precyzyjną trajektorię. Zawór ABS 
utrzymuje piłkę w napompowaniu 
dłużej.

PANELE RĘCZNIE PODKŁADANE 
zwiększają sprężystość i nadają 
powierzchni więcej struktury.
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7201901 Size 2
7201901 Size 3

PURE GRIP NO.1
Arcydzieło! Oficjalna piłka meczowa SG Flensburg-
Handewitt i Rhein-Neckar Löwen w nowym designie.
• Zawór ABS utrzymuje piłkę dłużej w napompowaniu
• Poliuretanowy materiał z mikrofibry o rewelacyjnym 

miękkim dotyku
• Idealny do użytku na boisku
• Piłka meczowa wielu międzynarodowych drużyn 

zawodowych 

* Recommended retail price

199 PLN



TRAINING BALLS PURE GRIP

PURE GRIP NO. 2

• Precyzja, kontrola, prędkość - na trening.

• Zawór ABS / 8-skrzydłowy pęcherz z lateksu 
węglowego

• Klasyczna wytrzymała piłka treningowa
• Maksymalna przyczepność z lub bez żywicy na 

piłce
• Poliuretan z mikrofibry Longlife 

7201903 Size 2 - 3

7201903
cool grey/green

NEW PRODUCT

PURE GRIP NO. 3
N iez awo d na piłk a treningo wa o  d o s k o nałej 
prz y cz epno ści.
• Zawór ABS utrzymuje piłkę dłużej w 

napompowaniu
Piłka treningowa inspirowana oficjalną piłką 
meczową profesjonalnych drużyn

• Maksymalna przyczepność z lub bez żywicy na 
piłce

• Poliuretan z mikrofibry Longlife 

7201904 Size 0 - 3

7201904
new navy/green

NEW PRODUCT

PURE GRIP NO. 4
Twój wytrzymały partner treningowy.

• Zawór ABS utrzymuje piłkę dłużej w 
napompowaniu

• Doskonała piłka treningowa
• Maksymalna przyczepność z lub bez żywicy na 

piłce
• Poliuretan z mikrofibry Longlife 

7201905 - 7201906 Size 0 - 3  

7201905
white/pink

7201906
new navy/yellow

NEW PRODUCT

318 * Recommended retail price

114,00 PLN

85,00 PLN

57 PLN

http://www.erima-online.com/7201903
http://www.erima-online.com/7201904
http://www.erima-online.com/7201905
http://www.erima-online.com/7201906


SPECIAL BALLS PURE GRIP

PURE GRIP KIDS
Początek kariery w piłce ręcznej!

• Piłka podstawowa dla dzieci
• Miękki i antypoślizgowy materiał piankowy 

minimalizuje ryzyko obrażeń
• Brak pęcherza 

7201907 - 7201908 Size 00

7201908
pink/red

Size 007201907
green/blue

Size 00

NEW PRODUCT
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42 PLN

http://www.erima-online.com/7201908
http://www.erima-online.com/7201907


THE INNOVATION OF ERIMA 

FUTURE GRIP MATCH 
Przyszłość! Nasza nowa piłka meczowa przekonuje pod względem przyczepności i właściwości 
dopasowania. Wyjątkowa piłka ręczna dzięki innowacyjnej technologii. Głębokie i wyjątkowo 
miękkie szwy osiągnięte dzięki technologii ERIMA Soft-Stitching w połączeniu z unikalnym Soft 
Touch zapewniają niezaprzeczalny chwyt.

BARDZO MIĘKKI I 
NIEPOŚLIZGOWY
MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY
dla lepszego wyczucia piłki i optymalnej 
kontroli piłki - z klejem i bez niego.

SUPER-SOFT-PIANKA
zapewnia doskonałą przyczepność
i optymalne odbicie.

EKSTRA-MIĘKKIE SZWY
oferują maksymalną przyczepność w 
każdym punkcie na piłce.

TECHNOLOGIA MIĘKKIEGO 
zszywania.
Duża liczba bardzo drobnych nici, które
są wszyte głęboko. 
Wynik: piłka ręczna, którą można w pełni 
chwycić w każdym punkcie.

7201909 Size 2
7201909 Size 3

FUTURE GRIP MATCH 
Przyszłość! Nasza nowa piłka meczowa przekracza 
wszelkie oczekiwania w zakresie przyczepności i 
właściwości dopasowania.
• Specjalnie uszczelniony lateksowy pęcherz 

zapewnia bardzo miękki chwyt i optymalne 
odbicie

• Zawór ABS utrzymuje piłkę dłużej w 
napompowaniu

• Piłka najwyższej jakości z najnowszą technologią 
ERIMA Super-Soft

• Idealne właściwości gry z żywicą i bez niej
• Poliuretan z mikrofibry Longlife 

7201909
yellow/blue

* Recommended retail price320

199 PLN



HANDBALLS FUTURE GRIP

FUTURE GRIP PRO
P rz y sz ło ść! N asz a no wa sam o p rz y lep na p iłk a treningo wa.

• Specjalnie uszczelniony lateksowy pęcherz 
zapewnia bardzo miękki chwyt i optymalne 
odbicie

• Zawór ABS utrzymuje piłkę dłużej w 
napompowaniu

• Technologia ERIMA Max-Tec-Grip dla 
czystszego dopasowania bez żywicy

• Proste zmywanie przywraca przyczepność
• Poliuretan z mikrofibry Longlife

7201916 Size 2 - 3

7201916
yellow/green

NEW PRODUCT

FUTURE GRIP KIDS
Opracowany dla przyszłych profesjonalistów.

• Specjalnie uszczelniony lateksowy pęcherz 
zapewnia bardzo miękki chwyt i optymalne 
odbicie

• Zawór ABS utrzymuje piłkę dłużej w 
napompowaniu

• Nowo opracowana technologia ERIMA Soft-Tec 
zmniejsza ryzyko obrażeń

• Niezwykle miękkie szwy uzyskane dzięki 
wewnętrznej technologii miękkich szwów ERIMA

• Idealny dla dzieci 

7201919 Size 00
7201917 - 7201918 Size 0

7201919
green/blue

Size 00 7201917
white/pink

Size 0

7201918
white/curacao/fluo yellow

Size 0

NEW PRODUCT
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114 PLN

57 PLN

http://www.erima-online.com/7201916
http://www.erima-online.com/7201919
http://www.erima-online.com/7201917
http://www.erima-online.com/7201918


BALL TECHNOLOGY SYSTEM

BALL TECHNOLOGY SYSTEM

Skoncentrowana pasja naszych twórców produktów do osiągania najlepszych wyników w treningu i 
podczas gry znajduje się w naszym SYSTEMIE TECHNOLOGII PIŁKI. Każda z tych innowacji 
technologicznych została opracowana z myślą o specjalnych wymaganiach zespołów, które chcą razem 
wygrać.

•  Super-miękka w dotyku piłka
• Odporność na wysoką 

temperaturę
• Precyzyjne sterowanie piłką 

Technologia SOFT TOUCH wykorzystuje poliuretan (PU) 
jako materiał, który nadaje piłce miękki, gładki dotyk i jest 
bardzo przyjazny dla środowiska. Piłki z PU mają optymalne 
właściwości gry, również w niskich temperaturach. Dla 
gracza oznacza to prostsze i bardziej precyzyjne sterowanie 
piłką.

Technologia LONG LIFE wykorzystuje dodatkową tkaną 
warstwę, która zwiększa stabilność wymiarową i odporność 
na zużycie. Gwarantuje to znacznie dłuższą żywotność piłek 
treningowych.

• Wytrzymały
• Stabilny wymiarowo
• Niezawodny 

Technologia POWER CELL® poprawia przenoszenie mocy na 
piłkę dzięki specjalnemu zastosowaniu wysokiej jakości 
warstwy pianki, co skutkuje wyższym przyspieszeniem piłki. 
Ponadto gwarantowana jest precyzyjna gra, a absorpcja wody 
jest ograniczona do minimum dzięki zwiększonej miękkości 
piłki.

• Większa moc i przyspieszenie piłki
• Minimalne wchłanianie wody
• Najwyższa precyzja 

Dzięki zastosowaniu podwójnej warstwy pianki w 
konstrukcji warstwowej specjalnie opracowana technologia 
Power Cell2 zwiększa przenoszenie mocy na piłkę i 
zapewnia doskonały miękki dotyk. Gracz doświadcza piłki 
o ulepszonych właściwościach skokowych i wyjątkowych
właściwościach dopasowania.

• Doskonały miękki dotyk
• Doskonałe właściwości skokowe
• Znakomite cechy dopasowania 

Technologia GRAVITY CONTROL® zapewnia 
maksymalną stabilność podczas lotu dzięki 
zrównoważonemu ciężarowi względem zaworu. W ten 
sposób piłka pozostaje całkowicie wyważona po 
obróceniu.

• Doskonała stabilność w locie i 
właściwości gry

• Wysoka celność 

KONTAKT:
tel: 508 811 557
tel: 505 718 445
e-mail:
biuro@orlico.pl
biuro@erima-sport.pl

http://erima.iai-shop.com/
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