


Sportovní značka ROYAL BAY®
Dynamicky se rozvíjející značka ROAYAL BAY® poskytuje všem 
sportovcům vysoce kvalitní kompresní doplňky s vynikajícími 
benefity. Kompresní produkty jsou určeny pro trénink, závody 
i náročné cestování. Díky jedinečnému know-how zajišťují 
kompresní produkty ROYAL BAY® podporu sportovce při 
výkonu a přispívají k zrychlení regenerace po něm. 

Za značkou ROYAL BAY® stojí více než 25 let zkušeností firmy 
ARIES v oblasti výroby a vývoje produkce s normovanou 
zdravotní kompresí.  Znalosti z této oblasti jsou zárukou 
kvality a bezpečnosti výrobků, a řadí tak ROYAL BAY® mezi  
nejšpičkovější produkty na trhu v celosvětovém měřítku. 

ROYAL BAY® - značka pro vítěze
BAY leaf (laurel) - vavřínový list BAY wreath - vavřínový věnec

Technologické know-how společnosti ARIES a letité zkušenosti 
z výroby zdravotních kompresních výrobků vedlo před 5 lety 
k uvedení nové sportovní kompresní značky na trh, značky 
ROYAL BAY®.

Produktová strategie byla od samého počátku jasná - 
nabídnout atletům vysoce kvalitní výrobky v atraktivním 
designu a s benefity pro jejich zdraví; umožnit jim užívat si 
sportovní výkony a pomáhat jim dosáhnout zlepšení a nových 
sportovních cílů.

Mysleli jsme tehdy na synonyma slov „vítězství“ a „vítěz“. 
Nikoli však pouze v jejich doslovném významu, ale i ve smyslu 
osobních výher a překonávání sama sebe, ve smyslu posunutí 
se k lepším výsledkům.

Spolupráce s Masarykovou Univerzitou
Na výzkumu, vývoji a testování produktů spolupracujeme
s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Prostřednictvím vlastního vývojového a designérského týmu, 
technologickému zázemí výrobní továrny, ale také díky úzké 
spolupráci s odbornými lékaři, profesionálními sportovci 
i výzkumnými univerzitními týmy, můžeme naše výrobky 
neustále inovovat a přizpůsobovat vysokým požadavkům 
sportovců. 

Díky kvalitnímu technologickému vybavení a znalostem 
dokážeme změřit, ověřit a především garantovat míru 
komprese u jednotlivých řad produktů ROYAL BAY®.
 
Důležitá je pro nás i komunikace se zákazníky, správné 
vysvětlení komprese, úrovní komprese i funkčnosti výrobků, 
stejně tak jako pomoc při výběru správné velikosti. Velikosti 
produktů ROYAL BAY® jsou dané nejen velikostí chodidla, 
ale především obvodovou délkou svalu (lýtka/stehna). Pro 
správnou funkci kompresního produktu je tedy nezbytné 
změřit či znát obvod svalu v jeho nejširším místě.

Produkty značky ROYAL BAY® najdou své uplatnění ve všech 
sportech, které jsou založeny na běhu, chůzi či cyklistice  
a uspokojí všechny sportovce bez ohledu na jejich výkonnostní 
úroveň. 

Sportovní komprese ROYAL BAY®
Sportovní kompresní produkty zvyšují dostupnost kyslíku 
při zvýšené svalové práci. Oddalují tvorbu kyseliny mléčné 
a snižují čas potřebný k regeneraci po výkonu. Sportovci 
oceňují zejména zpevnění svalu, snížení otřesů a rizika vzniku 
mikrotraumat. Kompresní produkty dávají sportovci pocit 
bezpečného pohybu. Díky podpoře lýtkovéhu svalu snižují tah 
na Achillovu, šlachu a chrání ji tak před přetížením, obzvláště 
při chladném počasí. Po náročném tréninku i dlouhém 
cestování je komprese prevencí proti tvorbě otoků a vzniku 
cestovní trombózy. 

ROYAL BAY® ve svém portfoliu nabízí produkty s:
Odstupňovanou kompresí
Cílenou kompresí

LIGHT

HOBBY LINE PROFI LINE

MEDIUM

COMPRESSION LEVEL
STRONG VERY STRONG

Tabulka kompresí u výrobků ROYAL BAY®
VERY STRONG
maximální komprese pro maximální výkonnost, pro 
vrcholové a extrémní podmínky 
(ROYAL BAY® Extreme)

STRONG
pro vysokou výkonnost, vysoká komprese, 
komprese vhodná ke zvyšování výkonu 
(ROYAL BAY® Air, Classic, Neon, Thermo)

MEDIUM
pro střední výkonnost, střední komprese, 
komprese pro denní nošení 
(ROYAL BAY® Relax)

LIGHT
pro rekreační sportování, slabá komprese, 
vhodné pro začátek s kompresí 
(ROYAL BAY® Start)

A proto se do našeho loga promítly, jako historický symbol 
vítězství, lístky vavřínu, „bay“. Za každým úspěchem stojí 
spousta dřiny a královské disciplíny, odtud „royal“, které dává 
značce prestiž.

A náš claim BETTER & FASTER? 
Kompresní vybavení ROYAL BAY® si klade za cíl zlepšit sportovní 
výkon atletů (BETTER) a zkrátit a zrychlit dobu regenerace 
jejich svalů po něm (FASTER).



CÍLENÁ KOMPRESE
Návlek je navržen tak, aby komprese byla nejsilnější 
v oblasti lýtkového/stehenního svalu a sportovci 
poskytla jeho maximální podporu. Největším 
benefitem je omezení bolesti z únavy svalů. 

ODSTUPŇOVANÁ KOMPRESE
Odstupňovaná komprese s největším tlakem  
v oblasti kotníku zlepšuje návrat krve k srdci a taktéž 
omezuje bolest z únavy svalů. Může předcházet 
otokům nohou.

MASÁŽ CHODIDLA & TLUMENÍ NÁRAZŮ
Výstupky tlumí nárazy a zajišťují stabilitu nohy  
v botě, díky vzniklým kanálkům lépe odvádí teplo 
a propouští vzduch a v neposlední řadě chodidlo 
stále jemně masírují. Eliminují klouzání chodidla 
v botě.

ERGONOMICKÝ TVAR
Díky speciálnímu anatomickému tvaru sedí produkt 
perfektně na noze, zvyšuje tak komfort sportovce  
a efektivitu komprese.

OCHRANA ACHILLOVY ŠLACHY
Výstupky okolo Achillovy šlachy příjemně masírují 
její okolí a zároveň chrání místo proti tření a tlaku 
bot.

OCHRANA KOTNÍKU
Vyztužení v oblasti kotníku chrání před 
odřeninami z obuvi a před odíráním o druhý vlastní 
kotník. Pomáhá předcházet poranění.

ABSORPCE OTŘESŮ
Kompresní produkty stahují lýtkové svaly při zátěži 
a významně tak omezují otřesy, které by svaly 
mohly poškodit. 

REFLEXNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Reflexní prvky přispívají k větší viditelnosti a tím 
k bezpečnosti sportovce za šera, tmy či špatného 
počasí.

Benefity kompresních produktů ROYAL BAY®
RYCHLESCHNOUCÍ
Produkty jsou vyrobeny z mikrovlákna ve velmi 
jemné pletací vazbě. Materiál je tedy tenký a rychle 
schne, zároveň je však silně kompresní. 

ZATEPLENÍ
Polstrovaná vrstva pokrývá celou přední část nohy, 
účinně tak chrání oblast holeně, chodidla a kotníku 
před chladem. 

PODPORA NÁRTU
Brání posunu ponožkové části.

POHODLNÝ ŠIROKÝ LEM
Lem neškrtí, ale dostatečně pevně obepíná nohu, 
čímž mimo jiné zabraňuje padání nečistot do ponožky.

ZDRAVOTNÍ LEM SE SILIKONEM
Provedení lemu je výsledkem mnohaletých 
zkušeností ze zdravotní komprese. Lem neškrtí  
a díky silikonovým výstupkům pevně drží návlek na 
místě.

OCHRANA PROTI ODŘENÍ
Síla materiálu je speciálně zvolena s ohledem na 
ochranu vnitřních stehen proti odírání.

MIKROVLÁKNO
Výrobky z mikrovlákna jsou velmi příjemné na 
nošení a lépe odvádějí vlhkost. 

BAVLNA
Bavlněné produkty se velmi pohodlně nosí  
a výborně sají pot.

ODVÁDĚNÍ VLHKOSTI (DeoSoft)
Speciální technologie, která materiál na dotek ještě 
více zjemní a zabezpečí odvod vlhkosti  od těla.

ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚPRAVA SANITIZED® SILVER
Ionty stříbra na povrchu vláken účinkují proti řadě 
bakterií a plísní. Působí jako deodorant, nedochází 
tak ke vzniku nepříjemných pachů.

THERMOLITE®
Termoizolační a transportní vlákno, díky 
kterému budou Vaše nohy vždy v suchu  
a teple.

POCIT „DRUHÉ KŮŽE“
Díky použití nejmodernějších materiálů a tech-
nologií obepíná produkt dokonale tělo, přitom ale 
nikde neškrtí. Sportovec má  tak pocit, jako by si 
oblékl „druhou kůži“.

ZMĚKČENÍ V OBLASTI PASU 
V oblasti pasu je produkt navržen tak, aby 
nedocházelo k zaškrcování či otlakům v této oblasti, 
a uživatel se tak mohl při sportu cítit příjemně.

VYSOKÁ PRODYŠNOST
Vysoká prodyšnost materiálu zajišťuje rychlý 
průchod vodních par skrz produkt,  tělo sportovce 
tak zůstává v suchu.

UV 50+
Produkt je vyroben z materiálů, které zajišťují 
ochranu před slunečním zářením. Sportovec je 
v daných partiích chráněn i ve vyšších nadmořských 
výškách. 

PRUŽNOST/ROZTAŽNOST VE 4 SMĚRECH
Materiál výrobku umožňuje jeho pružnost/
roztažnost ve všech 4 směrech. Výrobek tak 
dokonale přilne k tělu sportovce.

OVÍJENÁ LYCRA®
Vlákno elastanu je dvojitě ovinuto ochranným 
vláknem tak, aby nedráždilo citlivou pokožku 
sportovce. Použití ovíjené LYCRY® přispívá nejen 
ke zvýšení komfortu nošení, ale i k delší životnosti 
výrobku.

LYCRA® SOFT COMFORT
Použití měkké LYCRY® umožňuje lepší přizpůsobení 
kompresního produktu tělu sportovce. Elastan se 
natahuje do všech stran, díky čemuž kompresní 
produkt nikde na těle nezaškrcuje a komfortně 
se nosí. Kompresního efektu u našich výrobků  
je dosaženo právě použitím elastického vlákna 
LYCRA®. 

NÍZKÁ HMOTNOST
Produkt je vytvořen ze speciálního odlehčeného 
materiálu, dosáhli jsme tím tak jeho velmi nízké 
hmotnosti. Díky tomu je produkt rychleschnoucí  
a na těle není téměř cítit.

SILIKONOVÝ PÁSEK PROTI SHRNUTÍ
Produkt je opatřen silikonovým páskem, který 
působí pro vyhrnování či rolování produktu. Pásek 
je navržen tak, aby sportovce neškrtil.

PLOCHÉ ŠVY
Švy, které jsou použity u výrobku, jsou ploché. 
To zajišťuje komfort sportovce, švy nikde netlačí  
a neodírají kůži.

„Existují důkazy, že kompresní doplňky mohou snižovat svalové otřesy, zvýšit maximální využití kyslíku během cvičení, 
zvýšit místní průtok krve a proteinů (stavebních látek), zmírnit pocení a redukovat vnímanou svalovou bolest, která se 
dostavuje v rámci regenerace bezprostředně po sportovním výkonu.“

Zdroj: The American Journal of Sports Medicine 2011; 41 (10); s.817-843



Kompresní kraťasy ROYAL BAY® Extreme

Do rodiny oblíbených produktů ROYAL BAY® Extreme s VERY STRONG kompresí 
patří také kraťasy s implementovanými kompresními návleky. Jistě oceníte vysokou 
prodyšnost materiálu, stejně jako jeho rychleschnoucí efekt. Výrobek je vnímán jako 
„druhá kůže“. Komprese je zacílena na oblast stehen, sedová část je díky roztažnosti 
materiálu do všech stran příjemná a dobře se přizpůsobí tělu každého sportovce. 
Voňavá antimikrobiální úprava Sanitized® Silver je samozřejmostí. V nabídce pánský  
a dámský střih, obojí ve 4 velikostech.

Složení: 80 % PAD NYLON / 20 % elastan LYCRA®

Kompresní lýtkové návleky
ROYAL BAY® Extreme

Návleky jsou navrženy tak, aby komprese byla cílena na oblast 
lýtkového svalu a sportovci poskytla jeho maximální podporu. 
Největším benefitem je omezení bolesti z únavy svalů. I přes velmi 
silnou kompresi (VERY STRONG) se tento produkt snadno obléká. 

Kompresní stehenní návleky
ROYAL BAY® Extreme

Návleky jsou navrženy tak, aby komprese byla nejsilnější v oblasti 
stehenního svalu a sportovci poskytla jeho maximální podporu. 
Provedení lemu je výsledkem mnohaletých zkušeností z výroby 
zdravotní komprese. Lem neškrtí a díky silikonovým výstupkům návlek 
pevně drží na místě.

Složení: 75 % PAD NYLON / 25 % Elastan LYCRA®

Složení: 75 % PAD NYLON / 25 % elastan LYCRA®
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Kompresní podkolenky ROYAL BAY® Air
Produktová řada ROYAL BAY® Air je vyrobena s odlehčeným materiálovým 
zpracováním, avšak při zachování silné komprese (STRONG). Produkty jsou tak 
vhodnější pro sport v teplých měsících,  pro halové sporty nebo pro sportovce, 
kteří se výrazně potí. Antimikrobiální ochrana Sanitized® Silver zabraňuje množení 
nežádoucích mikroorganismů a vzniku nežádoucích pachů.
Podkolenky ROYAL BAY® Air jsou na lýtkách doplněny reflexními prvky, které 
přispívají k lepší viditelnosti a bezpečnosti sportovce za šera či špatného počasí. 
V nabídce jsou ve čtyřech barevných provedeních, které snadno zkombinujete se 
svým outfitem.

Složení: 82 % PAD NYLON / 18 % elastan LYCRA®

Sportovní ponožky
ROYAL BAY® Air

Ponožky ROYAL BAY® Air high-cut a low-cut jsou, stejně jako 
podkolenky, vyrobeny s odlehčeným materiálovým zpracováním. 
Vyrábíme je pro Vás ve 4 barevných kombinacích v dynamickém 
sportovním designu. 

Kompresní lýtkové návleky
ROYAL BAY® Air

Lýtkové návleky jsou vyrobeny s odlehčeným materiálovým 
zpracováním, což přináší nečekaný pocit vzdušnosti a komfortu při 
nošení. Odstupňovaná komprese od kotníku ke koleni zlepšuje žilní 
návratnost, zrychluje odplavování kyseliny mléčné ze svalů, a tím 
urychluje regeneraci. Oceníte kvalitně zpracované lemy, které nohu 
nezaškrcují.

LOW-CUT

HIGH-CUT

Složení: 82 % PAD NYLON / 18 % elastan LYCRA®

Složení: 90 % PAD NYLON / 10 % elastan LYCRA®
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Kompresní podkolenky ROYAL BAY® Neon 2.0
Celá řada Neon je typická silnou (STRONG) odstupňovanou kompresí, která 
je vhodná především ke zvyšování výkonu sportovce. Nabízí rovněž širokou 
řadu produktů ve škále neonových barev. Ionty stříbra Sanitized® Silver na 
povrchu vláken účinkují proti řadě bakterií a plísní. Působí jako deodorant  
a nedochází ke vzniku nepříjemných pachů.
Kompresní podkolenky ROYAL BAY® Neon 2.0 přichází na trh v inovovaném 
designu, jsou doplněny reflexními prvky, které přispívají k lepší viditelnosti 
sportovce za šera či špatného počasí. Významným benefitem je vyměkčení  
a zateplení v oblasti Achillovy šlachy. 

Složení: 82 % PAD NYLON / 18 % elastan LYCRA®

Sportovní ponožky
ROYAL BAY® Neon

Tyto high-cut a low-cut ponožky sedí díky speciálnímu ergonomickému 
tvaru perfektně na noze, tím se zvyšuje komfort sportovce. Materiálo-
vé výstupky na chodidle tlumí nárazy a zajišťují stabilitu nohy v botě, 
díky vzniklým kanálkům ponožky lépe odvádí teplo a propouští vzduch  
a v neposlední řadě chodidlo stále jemně masírují. 

Kompresní lýtkové návleky
ROYAL BAY® Neon

Lýtkové kompresní návleky stahují lýtkové svaly při zátěži a významně 
tak omezují otřesy, které by svaly mohly poškodit. Návleky se vyrábě-
jí v atraktivních barevných kombinacích s výrazným lemem. Výrobek 
obsahuje mikrovlákno, a je tak na dotek velmi příjemný a lépe odvádí 
vlhkost.

LOW-CUT

HIGH-CUT

Složení: 82 % PAD NYLON / 18 % Elastan LYCRA®

Složení: 90 % PAD NYLON / 10 % elastan LYCRA®
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Kompresní podkolenky ROYAL BAY® Classic
Produky ROYAL BAY® Classic jsou základní řadou naší nabídky. Řada je typická 
silnou kompresí (STRONG). Produkty jsou vhodné zejména pro zvyšování 
výkonu sportovce. Ionty stříbra Sanitized® Silver na povrchu vláken účinkují 
proti řadě bakterií a plísní. Působí jako deodorant a nedochází ke vzniku 
nepříjemných pachů.
Kompresní podkolenky ROYAL BAY® Classic jsou k dostání v černé a bílé 
barvě. Příjemné mikrovlákno dodává podkolenkám „hedvábný“ omak, navíc 
lépe odvádí vlhkost od těla sportovce.

Složení: 82 % PAD NYLON / 18 % elastan LYCRA®

LOW-CUT

HIGH-CUT

Sportovní ponožky
ROYAL BAY® Classic

Tyto high-cut a low-cut ponožky sedí díky speciálnímu ergonomickému 
tvaru perfektně na noze, tím se zvyšuje komfort sportovce. Materiálo-
vé výstupky na chodidle tlumí nárazy a zajišťují stabilitu nohy v botě, 
díky vzniklým kanálkům ponožky lépe odvádí teplo a propouští vzduch  
a v neposlední řadě chodidlo stále jemně masírují. 

Kompresní lýtkové návleky
ROYAL BAY® Classic

Lýtkové kompresní návleky stahují lýtkové svaly při zátěži a význam-
ně tak omezují otřesy, které by svaly mohly poškodit. Odstupňovaná 
komprese působí na sval odspodu, tedy největší je v oblasti kotníku 
a nejmenší pod kolenem. Výrobek obsahuje mikrovlákno, a je tak na 
dotek velmi příjemný a lépe odvádí vlhkost.

Složení: 82 % PAD NYLON / 18 % Elastan LYCRA®

Složení: 90 % PAD NYLON / 10 % elastan LYCRA®

9999

9999

9999

0000

0000

0000



Kompresní podkolenky
ROYAL BAY® Classic 

„national edition“
Unikátem na trhu je edice národních 
podkolenek - CZECH, SLOVAK, POLSKA  
a GERMAN. Celá tato edice byla speciálně 
navržena pro národní reprezentanty zemí, je 
ale vhodná i pro sportovce.

Kompresní podkolenky
ROYAL BAY® Thermo

Zvýší Váš sportovní výkon, zkrátí regenerační 
dobu svalů po výkonu. Díky funkčnímu 
materiálu Thermolite® zahřejí podkolenky 
problematické části nohou. Podkolenky jsou 
anatomicky tvarované, využívají odstupňované 
komprese.

Složení: THERMOLITE Polyester 52%
38 % PAD NYLON / 10 % elastan LYCRA®

Kompresní podkolenky
ROYAL BAY® Relax

Jsou zařazeny do  výrobků doporučených 
především pro regeneraci po výkonu, nebo 
pro cestování. Díky 60% podílu bavlny  
a příjemné míře komprese jsou vhodné  
i pro každodenní nošení.

Kompresní podkolenky
ROYAL BAY® Start

Jsou určeny začínajícím sportovcům. Jsou 
zařazeny do výrobní řady HOBBY LINE 
s nejnižší úrovní komprese z celé naší 
nabídky. Díky LIGHT kompresi se tyto 
podkolenky snadno navlékají. 

Složení: 60 % BAVLNA / 28 % PAD NYLON
12 % elastan LYCRA®

Složení: 88 % PAD NYLON
12 % elastan LYCRA®

Složení: 82 % PAD NYLON
18 % elastan LYCRA®
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Sportovní tričko ROYAL BAY® Oxygen

Funkční sportovní tričko je určeno pro vrcholové i rekreační sportovce. Výrobek 
přesně kopíruje tělo, sportovec má pocit „druhé kůže“. Ploché švy brání 
otlakům na kůži, výrobek je v pase opatřen gumou, aby se tričko neshrnovalo. 
Pružná vlákna, které materiál obsahuje, vykazují extrémní odolnost. Konstrukce 
tkaniny umožňuje dokonalý pohyb do 4 směrů, použitý materiál je velmi 
prodyšný, odolný oděru a má UV ochranu.

Složení: 78 % PAD NYLON / 22 % elastan LYCRA®

Jak správně nosit kompresní díly 
Kompresní podkolenky
Horní lem podkolenek by měl končit 1-2 cm pod kolenem/
kolenní jamkou (1 a 2), neměl by být ohnutý ani shrnutý (3).
Lem by v žádném případě neměl být uprostřed lýtka (4), měl 
by být až za nejširším místem.
Podkolenka by neměla mít nikde vrásky a být shrnutá (5). 
Materiál je pružný a poddajný, a pokud vám taková vráska 
vznikne během oblékání, rukama ji vyhlaďte (6).

Kompresní stehenní návleky
Stehenní návleky se oblékají do výšky cca 5 cm pod rozkrokem. 
Nevytahují se tedy úplně nahoru k tříslům. Pak je pravděpodobné, 
že se budou rolovat (hlavně vzadu).  Návleky obsahují silikonové 
výstupky, které drží návlek na místě.  
Nekrémujte se, silikonové výstupky se pak zamastí a nedrží (k 
odmaštění lze využít přípravek na alkoholové bázi, např. Alpu).
Pokud vám návlek správně nedrží, může to být způsobeno:
 - hustým ochlupením (hlavně u mužů),
 - šupinkami suché kůže nalepenými
  na silikonovém proužku
  (pak stačí silikonový lem omýt mýdlovou vodou).

Kompresní lýtkové návleky
Návlek na lýtko je správně umístěn, pokud začíná 1-2 cm pod 
kolenem (1). 
Pokud se vám zdá, že návlek je Vám krátký, je určitě lepší mít 
ho oblečený správně shora. 
Pokud máte kotník holý (nebo i kus nad ním) (2), je to lepší 
řešení, než kdyby Vám návlek končil v polovině lýtka (3).

Kompresní výrobky by se obecně neměly zbytečně natahovat 
do délky. Platí, že délka oblečeného produktu by měla být 
přibližně stejná jako délka v klidovém (neoblečeném) stavu. 

TIP: Podkolenky se lépe oblékají, pokud ponožku převrátíte 
až po patu naruby (c). Pak si obléknete chodidlovou část (e), 
usadíte na správné místo a přetáhnete zbytek podkolenky (f) 
a vytáhnete až pod koleno (h). Obráceným postupem se dá 
podkolenka zase svléknout.
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Velikostní tabulka kraťasů - EXTREME - dámské/pánské
Velikost S M L XL
Pánské - Obvod pasu (cm)
Obvod stehna (cm)

80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96
45 - 55 50 - 60 55 - 65 60 - 70

Dámské - Obvod pasu (cm)
Obvod stehna (cm)

64 - 68 68- 72 72 - 78 78 - 84
45 - 55 50 - 60 55 - 65 60 - 70

Velikostní tabulka ponožek - AIR, NEON, CLASSIC - HIGH/LOW-CUT
Velikost S M L XL
EU 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47
UK 3,5 - 5 5,5 - 7,5 8 - 10 10,5 - 12,5

Velikostní tabulka lýtkových návleků - EXTREME*, AIR, NEON, CLASSIC*
Velikost XS* S M L XL
Obvod lýtka (cm) 26 - 29 30 - 33 34 - 37 38 - 41 42 - 45

Velikostní tabulka podkolenek - AIR, NEON, CLASSIC, THERMO
Označení velikosti C1 C2 C2 C3 C2 C3 C2 C3
Obvod lýtka (cm) 24 - 30 31 - 37 31 - 37 38 - 44 31 - 37 38 - 44 31 - 37 38 - 44
Velikost nohy 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47

Velikostní tabulka stehenních návleků - EXTREME
Velikost S M L XL
Obvod stehna (cm) 47 - 52 53 - 59 60 - 66 67 - 72

Velikostní tabulka podkolenek - RELAX, START
Velikost S M L XL
EU 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47
UK 3,5 - 5 5,5 - 7,5 8 - 10 10,5 - 12,5

Jak určit velikost
ROYAL BAY® 

výrobků
 
Všechny obvody (lýtka i stehna) 
se pro určení velikosti měří vždy 
v nejširším místě svalu. 
Pro určení velikosti podkolenek 
je tedy třeba  znát obvod 
lýtka a velikost chodidla. 
Velikost chodidla odpovídá 
standardnímu evropskému 
číslovaní chodidel. 
U lýtkových návleků je potřeba 
znát obvod lýtka. 
U stehenních návleků je 
potřeba znát obvod stehenního 
svalu, často bývá cca 5-8 cm 
pod rozkrokem. 
Tyto rozměry pak snadno 
najdete ve velikostní tabulce, ze 
které určíte svou velikost. 

Velikostní tabulka trika - OXYGEN - dámské/pánské
Velikost S M L XL
Pánské - Obvod hrudníku (cm)
Obvod pasu (cm)

86 - 92 92 - 98 98 - 104 104 - 110
80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96

Dámské - Obvod hrudníku (cm)
Obvod pasu (cm)

84 - 88 88 - 92 92 - 98 98 - 104
64 - 68 68 - 72 72 - 78 78 - 84

Mezi naše spokojené zákazníky 
patří i pan Prof. MUDr. Jan Pirk, 
DrCs., kardiochirurg, se kterým jsme  
o kompresi diskutovali. Ze svého 
profesního pohledu potvrzuje, že 
kompresní doplňky urychlují odtok 
krve z končetin (díky uzavření 
povrchového žilního systému), a 

zefektivňují tak jak výkon, tak regeneraci. 
Z osobního pohledu mu vyhovují na běhání a závodění 
kompresní návleky ROYAL BAY® Extreme.

Podporujeme nadační fond Kapka Naděje.
Koupí výrobku podkolenky 
ROYAL BAY® Neon
podpoříte i Vy děti
s onemocněním rakoviny.

Kdo věří ROYAL BAY®
Helena Erbanová - triatletka
5. místo XTERRA WORLD CHAMPIONSHIP 2016

Ondřej Fejfar - reprezentant České republiky v běhu
1. místo SWS The Rut Vertical Kilometer, USA (2016)
1. místo Transvulcania Half Marathon,
Kanárské ostrovy - La Palma (2016)

Pavel Dymák - nejlepší Čech v závodě Mattoni půlmaraton 
Olomouc
1. místo v závodě Pardubická devítka
3. místo na MČR v maratonu
3. místo na MČR v půlmaratonu

Pavel Paloncý - extrémní závodník a sportovec
1. místo a traťový rekord - The Spine Race 
(430 km sólo nonstop v Anglii) v letech 2014, 2015 a 2016
3. místo - Cape Wrath Ultra (400 km - 8 dní, Skotsko)

Richard Varga - triatlet
2. místo Aquathlon World Championships 2016
9. místo ITU World Triathlon Cape Town 2016
11. místo na Olympijských hrách v Rio de Janeiro 2016

Daniel Máka - dálkový běžec na lyžích
1. místo Karlovská 50 2016 
3. místo World Loppet China 2016

Jakub Pšenička - dálkový běžec na lyžích
1. místo Kašperská 30 2017
1. místo Orlický maraton 2016

Hokejový klub Škoda Plzeň
3. místo v české hokejové extralize 2015/2016

Házenkářský tým Talent Plzeň
trojnásobní mistři České republiky

Dukla Banská Bystrica cycling team

ROYAL BAY® na zakázku
Protože jsme přímo výrobce, dokážeme vám nabídnout  
i personalizované produkty s logem vaší značky. Tato nabídka 
se řídí individuální domluvou, a proto, prosím, kontaktujte 
svého obchodního zástupce nebo využijte kontaktů na zadní 
straně katalogu.



ROYAL BAY®  Sales Manager ČR
Ing. Tomáš Trnka / trnka@aries.eu / 603 321 621

ROYAL BAY®  Marketing Manager
Jana Hlaváčková / hlavackova@aries.eu / 734 319 773

Obchodní zástupci Česká republika:
http://cz.aries.eu/kontakty

           RoyalBaySportswear               royal_bay

PRO VÍCE INFORMACÍ nás, prosím, kontaktujte na:
info@royalbay.eu / 800 111 595
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Výrobce:
ARIES, a.s.
512 33 Studenec 309
Česká republika
ISO 9001:2015


