Marka sportowa ROYAL BAY®

Produkty kompresyjne marki ROYAL BAY®

ROYAL BAY® – marka dla zwycięzców

ROYAL BAY® to uznana i dynamicznie rozwijająca się
marka dostarczająca sportowcom najwyższej jakości
akcesoria kompresyjne o znakomitych właściwościach.
Nasze produkty są przeznaczone na treningi, zawody
oraz długie, męczące podróże. Są wsparciem dla
profesjonalnych zawodników i sportowców amatorów w
ich aktywnościach i przyspieszają regenerację po wysiłku.

Zwiększają transport tlenu do mięśni podczas intensywnego
wysiłku. Opóźniają powstawanie kwasu mlekowego i skracają
czas regeneracji. Sportowcy zwłaszcza docenią wzmocnienie
mięśni, amortyzację wstrząsów i zmniejszenie ryzyka
powstawania mikrourazów. Produkty kompresyjne dają
sportowcom poczucie bezpieczeństwa w trakcie ruchu. Dzięki
wsparciu mięśni łydki redukują również napięcie ścięgna
Achillesa oraz chronią go przed przeciążeniem, zwłaszcza w
niskiej temperaturze. Po ciężkim treningu lub długiej podróży
kompresja to sposób na zapobieganie obrzękom i zakrzepicy.

Know-how, nowoczesne technologie i długoletnie
doświadczenia ARIES w kompresji medycznej doprowadziły
pięć lat temu do powstania marki kompresji sportowej.
Od samego początku filozofia marki była jasna – dostarczyć
sportowcom świetnie zaprojektowane, wysokiej jakości i
korzystne dla ich zdrowia produkty. Pozwolić im cieszyć się
ich sportowymi osiągnięciami i pomóc w osiąganiu celów.
Zwycięstwo, zwycięzcy – taka jest idea! Nie tylko w dosłownym
znaczeniu, lecz także by pomagać zawodnikom w osiąganiu
ich własnych zwycięstw, poprawianiu ich własnych rezultatów,
sięganiu wyżej. Jednym z historycznych symboli zwycięstwa
był wieniec laurowy (ang. BAY), który od samego początku
stał się częścią nazwy marki i logo. Z kolei człon ROYAL jest
związany z „królewską dyscypliną“, która podkreśla prestiż
marki.

ROYAL BAY® czerpie z ponad 25-letniego doświadczenia
firmy ARIES w dziedzinie produkcji i rozwoju uciskowych
produktów medycznych (zgodnych z normami). Zdobyte
wiedza i doświadczenie gwarantują najwyższą jakość i uznanie
na międzynarodowym rynku. Wykorzystując wykwalifikowany
zespół badań i rozwoju, rozbudowane zaplecze produkcyjne
oraz ścisłą współpracę ze specjalistami, uczelniami i
zawodowymi
sportowcami,
nieustannie
rozwijamy
nasze produkty, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom
użytkowników.

ROYAL BAY® oferuje produkty z:
Gwarantowanym poziomem
kompresji

A nasze hasło “Better and faster” („Lepiej i szybciej“)? ROYAL
BAY® to dynamicznie rozwijająca się marka oferująca wysokiej
jakości produkty kompresyjne, które poprawiają osiągnięcia
sportowe („lepiej“) i skracają czas potrzebny na regenerację
(„szybciej“).

Poziom kompresji produktów ROYAL BAY®
VERY STRONG
maksymalna kompresja zapewniająca maksymalną
wydajność w najtrudniejszych warunkach
(ROYAL BAY® Extreme)

Dzięki zdobytej wiedzy, najwyższej klasy wyposażeniu możemy
zmierzyć, skontrolować i przede wszystkim zagwarantować
odpowiednią kompresję we wszystkich naszych seriach
produktów. Duże znaczenie ma dla nas komunikacja z klientami,
dzięki której możemy przybliżyć ideę i zalety medycznej
kompresji oraz udzielić im pomocy w doborze produktów w
odpowiednim rozmiarze. A rozmiar naszych produktów zależy
nie tylko od długości stopy, lecz przede wszystkim od obwodu
mięśni (łydki lub uda). Prawidłowe działanie akcesoriów
kompresyjnych zależy od odpowiedniego zmierzenia obwodu
mięśni w ich najszerszym miejscu.
Produkty ROYAL BAY® są używane we wszystkich dyscyplinach
wykorzystujących bieganie, chodzenie lub jazdę na rowerze i
spełniają wymagania sportowców niezależnie od ich poziomu
zaawansowania.

STRONG
mocna kompresja dla wysokiej wydajności,
odpowiednia
do
zwiększania
sportowej
efektywności
(ROYAL BAY® Air, Classic, Neon, Thermo)
MEDIUM
kompresja o średnim poziomie, przeznaczona do
codziennego użytku (ROYAL BAY® Relax)
LIGHT
lekka kompresja, dla osób dopiero zaczynających
korzystanie z produktów kompresyjnych,
traktujących sport rekreacyjnie
(ROYAL BAY® Start)

COMPRESSION LEVEL
LIGHT

HOBBY LINE

MEDIUM

PROFI LINE

STRONG

VERY STRONG

Współpracujemy z Wydziałem Studiów Sportowych na Uniwersytecie
Masaryka w Brnie (Czechy) przy badaniach, rozwoju i testowaniu
produktów.

Zalety produktów kompresyjnych ROYAL BAY®
UKIERUNKOWANIE KOMPRESJI
Produkty zostały zaprojektowane tak, by zapewniać
najsilniejszy ucisk mięśni łydki i dawać sportowcom
maksymalne wsparcie. Dzięki temu ból zmęczonych
mięśni jest zdecydowanie mniejszy.
STOPNIOWANIE UCISKU
Stopniowany ucisk z najsilniejszym działaniem
w okolicy kostki poprawia powrót krwi do serca i
zmniejsza powstawanie obrzęków nóg.
MASAŻ I TŁUMIENIE WSTRZĄSÓW
Wypustki tłumią wstrząsy i zapewniają stabilność
nogi w bucie, a dzięki powstałym kanalikom lepiej
odprowadzają ciepło i przepuszczają powietrze.
Dodatkowo nieustannie delikatnie masują stopę.
ERGONOMICZNY KSZTAŁT
Dzięki specjalnemu, anatomicznemu kształtowi
produkt doskonale leży na stopie, zwiększa w
ten sposób komfort sportowca i efektywność
podkolanówek.
OCHRONA ŚCIĘGNA ACHILLESA
Wypustki wokół ścięgna Achillesa przyjemnie
masują jego okolice, a jednocześnie chronią to
miejsce przed otarciami i uciskiem buta.
OCHRONA KOSTKI
Usztywnienie w okolicy kostki chroni ją przed
urazami i otarciami.
POCHŁANIANIE WSTRZĄSÓW
Produkty kompresyjne ściskają mięśnie łydki
podczas wysiłku i wyraźnie ograniczają wstrząsy,
które powodują mikrouszkodzenia mięśni.
ODBLASKOWE PUNKTY BEZPIECZEŃSTWA
Paski odblaskowych punkcików umieszczone
na zewnętrznych stronach podkolanówek służą
poprawie widoczności użytkownika w półmroku i
podczas brzydkiej pogody.

SZYBKOSCHNĄCY MATERIAŁ
Opaski są wykonane z bardzo cienkiego materiału:
mikrofibry. Dzięki czemu szybko wysychają, nie
tracąc swoich właściwości kompresyjnych.
OCIEPLENIE
Przednią część podkolanówki Thermo pokrywa
materiał Thermolite®, który skutecznie chroni
okolice goleni przed chłodem.
WSPOMAGAJĄ „TRZYMANIE MIĘŚNIA”
Dobrze trzymają się na stopie.
KOMFORTOWY SZEROKI ŚCIĄGACZ
Ściągacz w skarpetkach High Cut jest luźny, ale
wystarczająco dopasowany, aby zabezpieczać przed
dostaniem się brudu do wnętrza skarpetki.
MEDYCZNY ŚCIĄGACZ Z SILIKONEM
Wzór ściągacza w opaskach na udo jest rezultatem
wielu lat doświadczeń na rynku kompresji
medycznej. Dzięki niemu opaski są komfortowe
i mocno trzymają się na nodze, zapewniając duży
komfort użytkowania.
OCHRONA PRZED OBTARCIAMI
Grubość materiału w opaskach na udo została
dobrana w taki sposób, aby chronić przed
obtarciami wewnętrznej strony ud.
MIKROFIBRA
Produkty z mikrofibry są bardzo przyjemne w
dotyku i znakomicie odprowadzają wilgoć.
BAWEŁNA
Produkty bawełniane są bardzo wygodne i świetnie
wchłaniają pot.
ODPROWADZANIE WILGOCI (DEOSOFT)
Specjalna technologia, która czyni materiał jeszcze
delikatniejszym,
zapewnia
natychmiastowe
odprowadzanie wilgoci od ciała.

ANTYBAKTERYJNY
I PRZECIWGRZYBICZNY SANITIZED® SILVER
Jony srebra na powierzchni włókien przeciwdziałają
powstawaniu niechcianych bakterii oraz grzybów.
Powstrzymują rozwój nieprzyjemnych zapachów.

OCHRONA
Elastan jest pokryty podwójną warstwą ochronną
Lycry®, co zapobiega podrażnieniom skóry.
Zapewnia to zarówno większy komfort użytkowania,
jak i większą wytrzymałość produktu.

THERMOLITE®
Znak towarowy termoizolacyjnego i
transportowego włókna, dzięki któremu
nasze nogi będą zawsze suche i ciepłe.

KOMFORT i DELIKATNOŚĆ
Wykorzystanie Lycry® pozwala na lepsze
dopasowanie produktu do ciała użytkownika.
Rozciągliwość tej tkaniny we wszystkich kierunkach
daje pewność, że produkt nie jest za ciasny, lecz
komfortowy w użyciu. To właśnie użycie elastycznej
Lycry® daje naszym produktom efekt kompresji.

EFEKT „DRUGIEJ SKÓRY“
Dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanych
technologicznie materiałów, produkty idealnie
dopasowują się do ciała, dając zawodnikom
wrażenie „drugiej skóry“.
DOPASOWANY ŚCIĄGACZ
Produkt został zaprojektowany, by wspierać
prawidłowy przepływ krwi i zapobiegać bolesnemu
uciskowi w okolicach ściągacza, co ma zapewniać
komfort w trakcie długotrwałego wysiłku.
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ
Wysokie parametry oddychalności wykorzystanych
materiałów zapewniają szybkie odprowadzenie
wilgoci ze skóry, dzięki czemu ciało pozostaje suche.
FILTRY UV+50
Materiały, z których wykonano produkty
kompresyjne, są odporne na działanie promieni
słonecznych. Sportowcy są chronieni nawet przed
silnym promieniowaniem na dużych wysokościach.

WYJĄTKOWA LEKKOŚĆ
Produkty są wykonane ze specjalnej, lekkiej tkaniny.
Szybko wysychają, a użytkownik może całkiem
zapomnieć o tym, że ma je na sobie.
SILIKONOWE WSPARCIE
Dzięki wbudowanym silikonowym wstawkom
produkty nie rolują się i nie zsuwają samoistnie.
Jednocześnie paski nie powodują nieprzyjemnego
ucisku.
PŁASKIE SZWY
Poszczególne elementy produktów są zszyte ze sobą
płaskimi szwami, przez co komfort użytkowania jest
większy, a ryzyko obtarć zminimalizowane.

CZTERY KIERUNKI ROZCIĄGLIWOŚCI
Wykorzystane w produktach tkaniny są elastyczne i
mogą rozciągać się w czterech kierunkach, przez co
doskonale dopasowują się do ciała.

„Istnieją dowody na to, że akcesoria kompresyjne mogą redukować wibracje mięśni, zapewniać więcej tlenu podczas
wysiłku, miejscowo zwiększać przepływ krwi i białka, obniżać potliwość oraz zmniejszać odczucie bólu bezpośrednio
po aktywności i w trakcie regeneracji“.
Źródło: The American Journal of Sports Medicine 2011; 41 (10); s.817-843

Kompresyjne opaski na łydki

ROYAL BAY® Extreme

Zostały zaprojektowane tak, by najmocniejszy ucisk był skierowany na
mięsień łydki i zapewniał użytkownikowi maksymalne wsparcie. Dzięki
temu zostaje zredukowany ból mięśni. Pomimo mocnej kompresji,
produkt jest łatwy do założenia.

Skład: 75% nylon, 25% elastan LYCRA

0000 1140 3140 5040 6040 9999

Kompresyjne opaski na uda
ROYAL BAY® Extreme

Opaski zapewniają użytkownikom wsparcie przez bardzo mocną
kompresję mięśni uda. Powstały na bazie wieloletnich doświadczeń w
kompresji medycznej. Ściągacze nie uciskają nóg, ale utrzymują opaski
w miejscu dzięki zastosowaniu silikonowych pasków po wewnętrznej
stronie.

Szorty kompresyjne ROYAL BAY® Extreme
Wśród produktów marki ROYAL BAY® z bardzo dużym poziomem kompresji
teraz znaleźć można również szorty z wbudowanymi opaskami kompresyjnymi.
Użytkownicy docenią zwłaszcza materiał, z których je wykonano ‒ szybkoschnący,
z wysoką oddychalnością, dający efekt “drugiej skóry”. Działanie kompresyjne jest
skoncentrowane na strefie ud, natomiast część tylna zapewnia komfort i świetnie
dopasowuje się do kształtu ciała dzięki rozciągliwemu materiałowi. W szortach
zastosowano antybakteryjną warstwę Sanitized®
Skład: 80% nylon, 20% elastan LYCRA

9999

Skład: 75% nylon, 25% elastan LYCRA

0000 9999

Skarpetki sportowe wysokie/niskie
ROYAL BAY® Air

HIGH-CUT

Skarpetki, podobnie jak podkolanówki z tej samej linii, zostały
wykonane z lekkich materiałów. Są dostępne w czterech wariantach
kolorystycznych.

LOW-CUT

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

0188 0388 9588 9688

Opaski kompresyjne na łydki
ROYAL BAY® Air

Podkolanówki kompresyjne ROYAL BAY® Air
Produkty z linii ROYAL BAY® Air, wykonane z lekkich materiałów z dużym poziomem
kompresji, mogą być używane w ciepłych miesiącach, w halach sportowych lub przez
użytkowników [pocących się mocniej]. Antybakteryjna warstwa Sanitized® chroni
przed rozwojem drobnoustrojów i nieprzyjemnymi zapachami. Podkolanówki ROYAL
BAY® Air dzięki połączeniu nowoczesnego designu i elementów odblaskowych
poprawiają widoczność użytkownika w ciemności lub przy złej pogodzie. Produkty
są dostępne w czterech wariantach kolorystycznych, by łatwo dopasować je do
innych części garderoby.
Skład: 82% nylon, 18% elastan LYCRA

0188 0388 9588 9688

Zostały wykonane z lekkiego materiału zapewniającego komfort i
przewiewność. Dzięki stopniowanej kompresji od kostki po kolano
poprawiają drożność naczyń krwionośnych oraz usprawniają usuwanie
kwasu mlekowego z mięśni i przyspieszają regenerację. Użytkownicy
docenią również wysokiej jakości ściągacze, które zapewniają sprawny
przepływ krwi.

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

0188 0388 9588 9688

Wysokie/niskie skarpetki sportowe

ROYAL BAY® Neon

HIGH-CUT

Specjalny, ergonomiczy kształt sprawia, że skarpetki idealnie dopasowują się do stóp, co zwiększa komofort ich użytkowania. Silikonowe
wstawki na stopach minimalizują wstrząsy i zapewniają stabilność stopy wewnątrz buta. Dzięki specjalnemu materiałowi skarpetki lepiej
odprowadzają nadmiar ciepła, poprawiają cyrkulację powietrza oraz
delikatnie masują stopy.

LOW-CUT

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

1099 3099 5099 6099

Opaski kompresyjne na łydki
ROYAL BAY® Neon

Podkolanówki kompresyjne ROYAL BAY® Neon 2.0
Seria Neon obejmuje produkty w jaskrawych kolorach neonowych, które
są wyposażone w mocną kompresję, szczególnie przydatną w trakcie
wysiłku. Włókna Sanitized® z jonami srebra mają działanie antybakteryjne i
antygrzybiczne, zapobiegają także powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Podkolanówki ROYAL BAY® Neon 2.0 mają nowoczesny design i odblaskowe
elementy, które dają użytkownikom lepszą widzialność po zmroku i przy
złej pogodzie. W obrębie ścięgna Achillesa posiadają miękką wstawkę
zapewniającą ochronę i komfort cieplny.
Skład: 82 % PAD NYLON / 18 % elastan LYCRA®

1099 3099 5099 6099

Opaski na łydki ścisle opinają mięśnie łydki w trakcie wysiłku fizycznego, co znacząco redukuje wstrząsy, które mogą powodować urazy.
Opaski są dostępne w różnych kombinacjach kolorystycznych z charakterystycznym obszyciem. Mikrofibra sprawia, że są bardzo przyjemne w dotyku i znakomicie odprowadzają wilgoć.

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

3199 5699

Wysokie/niskie skarpetki sportowe
ROYAL BAY® Classic

HIGH-CUT

Specjalny, ergonomiczy kształt sprawia, że skarpetki idealnie
dopasowują się do stóp, co zwiększa komfort ich użytkowania.
Silikonowe wstawki na stopach minimalizują wstrząsy i zapewniają
stabilność stopy wewnątrz buta. Dzięki specjalnemu materiałowi
skarpetki lepiej odprowadzają nadmiar ciepła, poprawiają cyrkulację
powietrza oraz delikatnie masują stopy.

LOW-CUT

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

0000 9999

Kompresyjne opaski na łydki
ROYAL BAY® Classic

Podkolanówki kompresyjne ROYAL BAY® Classic
Produkty z serii Classic to flagowe produkty marki ROYAL BAY®. Dzięki
wysokiemu poziomowi kompresji produkty te podnoszą efektywność w trakcie
wysiłku. Materiał z jonami srebra Sanitized® ma działanie antybakteryjne i
antygrzybiczne oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Podkolanówki ROYAL BAY® Classic są dostępne w dwóch kolorach: czarnym i
białym. Mikrofibra sprawia, że produkty z niej wykonane są bardzo przyjemne
w dotyku i znakomicie odprowadzają wilgoć.

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

0000 9999

Opaski na łydki spinają mięśnie łydki w trakcie wysiłku fizycznego,
co znacząco redukuje wstrząsy, które mogą powodować urazy.
Kompresja Stopniowana kompresja działa na mięsień od dołu do
góry, co znaczy, że jest najmocniejsza na kostce, a najsłabsza pod kol%
nylon, 18% elastan anem. Opaski dzięki zastosowaniu mikrofibry są
bardzo przyjemne w dotyku i znakomicie odprowadzają wilgoć.

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

0000 9999

Podkolanówki kompresyjne
– edycja narodowa
ROYAL BAY® Classic

Wyjątkowa seria podkolanówek w barwach
narodowych – czeskich, słowackich, polskich
i niemieckich. Została zaprojektowana
specjalnie dla członków kadry narodowej.
Skład: 82 % PAD NYLON
18 % elastan LYCRA®

Podkolanówki kompresyjne
ROYAL BAY® Relax

Produkty przeznaczone do regeneracji po
ćwiczeniach lub w czasie podróży. Dzięki
zawartości bawełny oraz przyjemnej,
stopniowanej kompresji można je stosować
codziennie. Podkolanówki wyposażono w
antybakteryjną warstwę Sanitized®Silver.
Skład: 60 % bawełna / 28 % PAD NYLON
12 % elastan LYCRA®

DE00

0000 9999

Podkolanówki kompresyjne

Podkolanówki kompresyjne

Poprawiają wydajność w trakcie wysiłku
i skracają czas regeneracji mięśni. Dzięki
materiałowi Thermolite® skarpetki chronią
przed zimnem narażone na nie partie nóg palce, pięty, kostki i łydki. Podkolanówki mają
anatomiczny kształt i stopniowaną kompresję.

Przeznaczone
dla
początkujących
sportowców. Oferują najniższy poziom
kompresji z gamy produktów ROYAL BAY® .
Dzięki lekkiej kompresji, podkolanówki
są wyjątkowo łatwe do założenia. Użyto
w nich antybakteryjnego materiału
Sanitized®Silver oraz włókien DeoSoft,
które lepiej odprowadzają wilgoć z ciała.

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

Skład: 88 % PAD NYLON
12 % elastan LYCRA®

3009 5009 7009

0000 9999

CZ00

SK00

PL00

ROYAL BAY® Thermo

ROYAL BAY® Start

Jak skutecznie używać kompresję?
Podkolanówki kompresyjne
Górny ściągacz podkolanówek powinien kończyć się ok. 1-2
cm od kolana (1 i 2), tak aby podkolanówki nie przeszkadzały w
zginaniu nogi (3). Ściągacz nigdy nie powinien być umieszczony
w połowie wysokości łydki (4), powinien znajdować się
powyżej jej najszerszego miejsca. Skarpetki nigdy nie powinny
być zmarszczone lub zagniecione (5). Materiał, z którego są
wykonane, jest bardzo rozciągliwy i w przypadku powstania
zagnieceń łatwo je zlikwidować (6).

1

2

Kompresyjne opaski na łydki
Opaska jest prawidłowo założona, kiedy zaczyna się 1‒2 cm
poniżej kolana (1).
Jeśli opaska wygląda na zbyt krótką, powinna być założona
odpowiednio wyżej (bliżej kolana). Lepiej, aby kostka i miejsce
powyżej niej były nieosłonięte (2), niż opaska miałaby się
kończyć w połowie łydki (3).

1

2

3

3
Produkty kompresyjne nie powinny być nadmiernie
rozciągnięte na długości. Długość produktów po założeniu nie
powinna różnić się od tej przed ich założeniem.

4

Koszulka sportowa ROYAL BAY® Oxygen
Funkcjonalna koszulka sportowa przeznaczona zarówno dla amatorów, jak
i zawodowych sportowców. Idealnie przylega do ciała, dając efekt „drugiej
skóry“. Płaskie szwy zapobiegają powstawaniu odcisków na skórze, a ściągacz w
pasie chroni przed zwijaniem się koszulki. Produkt został wykonany z niezwykle
trwałych i elastycznych materiałów. Cechują się one również wysokim
poziomem oddychalności, odpornością na ścieranie i działanie promieni UV.
Skład: 78 % PAD NYLON / 22 % elastan LYCRA®

9388 9588
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6

Kompresyjne opaski na uda
Opaski na uda powinny być założone ok. 5 centymetrów poniżej
linii bioder. Gdyby były podciągnięte aż do pachwiny, zwijałyby
się podczas ruchu.
Opaski zawierają silikonowe wstawki, które trzymają je w
odpowiednim miejscu. Nie zaleca się w czasie ich stosowania
nawilżania skóry kremami, ponieważ silikonowe wstawki nie
będą wtedy spełniały swojej funkcji.
Opaski mogą nie trzymać się prawidłowo w przypadku gęstego
owłosienia (zwłaszcza u mężczyzn) lub oblepienia silikonowych
wypustek płatkami suchej skóry (wystarczy wtedy obmyć
wypustki wodą z mydłem).

1

2

WSKAZÓWKA:

Podkolanówki łatwiej założyć, jeśli
przewrócisz je aż do pięty na lewą stronę (c-d). Wtedy bez
trudu wciągniesz je na stopę (e), a następnie przeciągniesz
resztę podkolanówki (f) i podciągniesz ją aż do kolana (h).

a

b

c

d

e

f

g

h

Ambasadorka ROYAL BAY®

Tabela rozmiarów podkolanówek - AIR, NEON, CLASSIC, THERMO
C1

Oznaczenie wielkości

Obwód łydki (cm)

C2

C2

C3

C2

C3

36 - 38

39 - 41

42 - 44

45 - 47

Tabela rozmiarów podkolanówek - RELAX, START
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

Tabela rozmiarów skarpetek - AIR, NEON, CLASSIC - HIGH/LOW-CUT
Rozmiar

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

Tabela rozmiarów opasek na łydki - EXTREME*, AIR, NEON, CLASSIC*
Rozmiar
Obwód łydki (cm)

XS*

S

M

L

XL

26 - 29

30 - 33

34 - 37

38 - 41

42 - 45

Tabela rozmiarów opasek na uda - EXTREME
Rozmiar
Obwód uda (cm)

S

M

L

XL

47 - 52

53 - 59

60 - 66

67 - 72

Tabela rozmiarów szortów - EXTREME - mężczyźni/kobiety
Rozmiar
Mężczyźni - Obwód talii (cm)
Obwód uda (cm)
Kobiety - Obwód talii (cm)
Obwód uda (cm)

S

M

L

XL

80 - 84

84 - 88

88 - 92

92 - 96

45 - 55

50 - 60

55 - 65

60 - 70

64 - 68

68- 72

72 - 78

78 - 84

45 - 55

50 - 60

55 - 65

60 - 70

Tabela rozmiarów koszulki - OXYGEN - mężczyźni/kobiety
Rozmiar
Mężczyźni - Obwód klatki piersiowej (cm)

Obwód talii (cm)

Kobiety - Obwód klatki piersiowej (cm)

Obwód talii (cm)

C3

24 - 30 31 - 37 31 - 37 38 - 44 31 - 37 38 - 44 31 - 37 38 - 44

Rozmiar stopy

Rozmiar

C2

S

M

L

XL

86 - 92

92 - 98

98 - 104

104 - 110

80 - 84

84 - 88

88 - 92

92 - 96

84 - 88

88 - 92

92 - 98

98 - 104

64 - 68

68 - 72

72 - 78

78 - 84

Jak określić
rozmiar produktów
ROYAL BAY®
Aby sprawdzić, jaki rozmiar
będzie dla nas odpowiedni,
powinniśmy wszystkie obwody
(łydki, uda) mierzyć w najszerszym miejscu mięśnia.
Aby ustalić rozmiar podkolanówki, musisz znać obwód
łydki i rozmiar buta.
Rozmiary buta odpowiadają
standardowym rozmiarom wg
europejskiej rozmiarówki.
Aby ustalić rozmiar opaski na
łydkę, musimy zmierzyć obwód
łydki.
Aby ustalić rozmiar opaski na
udo, musimy poznać obwód
uda – należy go zmierzyć ok. 5-8
cm poniżej krocza.
Pomiary te można łatwo dopasować do tabel z rozmiarami
danego produktu i znaleźć rozmiar odpowiedni dla siebie.

Dominika Napieraj
multimedialistka mistrzostw Polski, zwyciężczyni prestiżowych
biegów – półmaratonu w Birmingham i Biegu Oshee
10km ORLEN Warsaw Marathon, uczestniczka zawodów
Diamentowej Ligi.
Rekordy życiowe:
5000m – 15:41 (Birmingham, 2016)
5km – 15:53 (Korschenbroich, 2016)
10000m – 33:53 (Wieliczka, 2015)
10km – 32:22 (Manchester, 2016)
Półmaraton – 1:12:07 (Lizbona, 2016)
Jestem przekonana, że sukces sportowy to nie tylko treningi i
litry potu wylane na bieżni. To też umiejętność odpowiedniego
doboru obciążeń, dieta i odpoczynek. Ten ostatni element jest
często bagatelizowany, tymczasem pomijany może utrudniać,
a nawet uniemożliwiać osiąganie upragnionych celów. Ze
względu na to, dbam o odpowiednią regenerację organizmu.
Pomaga mi w tym kompresja ROYAL BAY, której używam
regularnie – podczas treningów i zawodów, po treningach,
a także w podróży. Czuję zdecydowaną różnicę – moje nogi
szybciej się regenerują, a ja mam większą przyjemność z
biegania. To szczególnie ważne podczas obozów, gdy trenuję
dwa razy dziennie, ale też wtedy gdy wracam ze zgrupowania
do obowiązków zawodowych i czasu na odpoczynek jest
mniej.

Wśród zadowolonych użytkowników
naszych produktów jest prof. Jan Pirk,
kardiochirurg, z którym konsultowane są nasze kompresyjne
produkty.
Z jego doświadczenia zawodowego wynika, że kompresja
sportowa przyśpiesza powrót krwi z kończyn i przyczynia się
do zwiększenia wydajności wysiłku. Produkty ROYAL BAY®
Extreme, co sam podkreśla, spełniają wszystkie jego potrzeby
podczas treningów biegowych czy startów w zawodach.

Spersonalizowany projekt
ROYAL BAY®
Ponieważ jesteśmy bezpośrednimi producentami, możemy
zaoferować także produkty kompresyjne z logotypem Twojej
marki. Oferta w takim wypadku jest indywidualna – aby
poznać jej szczegóły, skontaktuj się z naszym przedstawicielem
handlowym. Kontakt znajdziesz na folderze reklamowym.

Więcej informacji:
info@royalbay.eu / 800 888 595
ROYAL BAY® Polska
royal_bay
Waldemar Capiga
Key Account Manager
+48 603 136 170 / capiga@aries.eu

Producent:
ARIES AS
512 33 Studenec 309
REPUBLIKA CZESKA
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Piotr Książkiewicz
Marketing Manager
+48 784 483 813 / ksiazkiewicz@aries.eu

