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2x rozložený 1x rozložený vyprázdnění transport

Výhody sběrače tenisových míčků značky “Ball-Max”

Představujeme Vám nově vyvinutý sběrač tenisových míčků. 

“Ball-Max” umožňuje sbírat tenisové míče normální velikosti (žluté, oranžové a zelené) 

pohodlně a rychle tak, jako ty větší dětské červené míče. Tím se stává sbírání míčů dětem 

radostným úkolem.“Ball-Max” má i další výhody:

Sbírání míčků bývá časově náročné. Avšak s “Ball-Maxem” ušetříte čas a tím zbyde i  

více času na Váš trénink. Používaní “Ball-Maxu” vzbuzuje u dětí nadšení a tím se aktivněji účastní i 

na sbírání míčků. Pro svoji praktickou třístupňovou teleskopickou funkci lze “Ball-Max” flexibilně 

a pohodlně prizpůsobit vzrůstu dítěte. Tím pádem se na sbírání míčků mohou účastnit i ti nejmenší 

sportovci, ale i dospělí budou tuto flexibilitu oceňovat.

Tenisoví trenéři potřebují na kurtech mnohé vybavení. Vedle vozíku na míče, tašky s raketami, 

kuželů, a dalších …a ty běžné sbírací tubusy jsou často nepříjemné pro skladování a jejich transport. 

“Ball-Max” sbírá všechny velikosti tenisových míčků a s možností jeho teleskopické funkce ho lze 

zmenšit až na jednu třetinu  - tím se vejde do každé tašky na rakety I do vozíku na míče.

Pro jeho konstrukci lze “Ball-Max” rozložit a časem očistit od antuky či špíny. Povrch hlavního 

tubusu lze využít i jako reklamní plochu.

Technické údaje:

Materiál je odolný proti UV záření

Kapacita:

Standartní velikost pro dospělé -až 19 míčků, nebo

16 dětských červených míčků, respektivě 10 při snížení na 2/3

Velikost: 3/3 – 115 cm, 2/3 – 80 cm, 1/3 (složený) 50 cm

Průměr tubusu: 10 cm     Hmotnost: 1kgg
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