Športová značka ROYAL BAY®

Športová kompresia ROYAL BAY®

ROYAL BAY® - značka pre víťaza

Dynamicky sa rozvíjajúca značka ROAYAL BAY® poskytuje
všetkým športovcom vysoko kvalitné kompresné doplnky
s vynikajúcimi benefitmi. Kompresné produkty sú určené
pre tréning, závody ale aj pre náročné cestovanie. Vďaka
jedinečnému
know-how zaisťujú kompresné produkty
ROYAL BAY® podporu športovca pri výkone a sprispievajú
k urýchleniu regenerácie po ňom.

Športové kompresné produkty zvyšujú dostupnosť kyslíka pri
zvýšenej svalovej práci. Odďaľujú tvorbu kyseliny mliečnej a
skracujú čas potrebný na regeneráciu po výkone. Športovci
oceňujú hlavne spevnenie svalu, zníženie otrasov a rizika
vzniku mikrotrhlín. Kompresné produkty dávajú športovcovi
pocit bezpečného pohybu. Vďaka podpore lýtkového
svalu, znižujú ťah na Achillovu šľachu a chránia ju tak pred
preťažením, obzvlášť pri chladnom počasí. Po náročnom
tréningu aj dlhom cestovaní je kompresia prevenciou proti
tvorbe opuchov a vzniku cestovnej trombózy.

BAY leaf (laurel) - vavrínový list BAY wreath – vavrínový veniec.

Za značkou ROYAL BAY® stojí viac ako 25 rokov skúseností
firmy Aries v oblasti výroby a vývoja produkcie s normovanou
zdravotnou kompresiou. Znalosti z tejto oblasti sú zárukou
kvality a bezpečnosti výrobkov a zaraďujú tak ROYAL BAY®
medzi najšpičkovejšie produkty na trhu v celosvetovom

ROYAL BAY® vo svojom portfóliu ponúka produkty s:
Odstupňovanou kompresiou
Cielenou kompresíou

Tabuľka kompresie výrobkov ROYAL BAY®
merítku.
Prostredníctvom vlastného vývojového a dizajnérskeho
tímu, technologického zázemia výrobnej továrne, ale taktiež
vďaka úzkej spolupráci s odbornými lekármi, profesionálnymi
športovcami a aj výskumnými univerzitnými skupinami,
môžeme naše výrobky neustále inovovať a prispôsobovať
vysokým požiadavkám športovcov.
Vďaka kvalitnému technologickému vybaveniu a znalostiam
dokážeme zmerať, overiť a predovšetkým garantovať mieru
kompresie pri jednotlivých radách produktov ROYAL BAY®.
Dôležitá je pre nás aj komunikácia so zákazníkmi, správne
vysvetlenie kompresie, úrovne kompresie aj funkčnosť
výrobkov, tak isto aj pomoc pri výbere správnej veľkosti.
Veľkosti produktov ROYAL BAY® sú dané nielen veľkosťou
chodidla ale predovšetkým obvodovou dĺžkou svalu (lýtka/
stehna). Pre správnu funkciu kompresného produktu je teda
dôležité zmerať alebo poznať obvod svalu v jeho najširšom
mieste.
Produkty značky ROYAL BAY® nájdu svoje uplatnenie vo
všetkých športoch, ktoré sú založené na behu, chôdzi či
cyklistike a uspokoja všetkých športovcov, bez ohľadu na ich
výkonostnú úroveň.

Technologické know-how spoločnosti ARIES a dlhoročné
skúsenosti z výroby zdravotných kompresných produktov
viedlo pred 5 rokmi k uvedeniu novej športovej kompresnej
značky na trh, značky ROYAL BAY®.
Produktová stratégia bola od úplného začiatku jasná –
ponúknuť atlétom vysoko kvalitné výrobky v atraktívnom
dizajne a s benefitmi pre ich zdravie, umožniť im užívať si
športové výkony a pomáhať im dosiahnuť zlepšenie a nové
športové ciele.

A preto sa do našeho loga premietli , ako historický symbol
víťazstva, lístky vavrínu, „bay“. Za každým úspechom stojí
mnoho driny a kráľovskej disciplíny, odtiaľ slovo „royal“, ktoré
dáva českej značke prestíž.
A náš claim BETTER & FASTER?
Kompresné vybavenie ROYAL BAY® si dáva za cieľ zlepšiť
športový výkon atlétov (BETTER) skrátiť a zrýchliť dobu
regenerácie ich svalov po ňom (FASTER).

Mysleli sme vtedy na synonymá slov „víťazstvo“ a „víťaz“.
Nie však v ich doslovnom význame, ale aj v zmysle osobných
výhier a prekonávaním samého seba, v zmysle posunutia sa k
lepším výsledkom.

VERY STRONG
maximálna kompresia pre maximálnu výkonnosť,
pre vrcholové a extrémne podmienky
(ROYAL BAY® Extreme)
STRONG
pre vysokú výkonnosť, vysoká kompresia,
kompresia vhodná k zvyšovaniu výkonu
(ROYAL BAY® Air, Classic, Neon, Thermo)
MEDIUM
pre strednú výkonnosť, stredná kompresia,
kompresia pre denné nosenie
(ROYAL BAY® Relax)
LIGHT
pre rekreačné športovanie, slabá kompresia,
vhodné pre začiatok s používaním kompresie
(ROYAL BAY® Start)

COMPRESSION LEVEL
LIGHT

HOBBY LINE

MEDIUM

PROFI LINE

STRONG

VERY STRONG

Spolupráca s Masarykovou Univerzitou
Na výskume, vývoji a testovaní produktov spolupracujeme
s Fakultou športových štúdií Masarykovej univerzity v Brne.

Benefity kompresných produktov ROYAL BAY®
CIELENÁ KOMPRESIA
Návlek je navrhnutý tak, aby kompresia bola
najsilnejšia v oblasti lýtkového/stehenného svalu a
športovcovi tak poskytla jeho maximálnu podporu.
Najväčším benefitom je obmedzenie bolesti z
únavy svalov.
ODSTUPŇOVANÁ KOMPRESIA
Odstupňovaná kompresia s najväčším tlakom v
oblasti členka zlepšuje návrat krvi k srdcu a taktiež
znižuje bolesť z únavy svalov. Môže predchádzať
opuchom nôh.
MASÁŽ CHODIDLA & TLMENIE NÁRAZOV
Výstupky tlmia nárazy a zaisťujú stabilitu nohy
v obuvi, vďaka vzniknutým kanálikom lepšie
odvádzajú teplo a prepúšťajú vzduch a v
neposlednej rade chodidlo stále jemne masírujú.
Eliminujú šmýkanie sa chodidla v obuvi.
ERGONOMICKÝ TVAR
Vďaka špeciálnemu anatomickému tvaru sedí
produkt perfektne na nohe, zvyšuje tak komfort
športovca a efektivitu kompresie.
OCHRANA ACHILLOVEJ ŠĽACHY
Výstupky okolo Achillovej šľachy príjemne masírujú
jej okolie a zároveň chránia miesto proti treniu a
tlaku obuvi.
OCHRANA ČLENKA
Vystuženie v oblasti členka chráni pred odreninami
z obuvi a pred odieraním o druhý vlastný členok.
Pomáha predchádzať poraneniam.
ABSORPCIA OTRASOV
Kompresné produkty sťahujú lýtkové svaly pri
záťaži a významne tak obmedzujú otrasy, ktoré by
mohli svaly poškodiť.
REFLEXNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRVKY
Reflexné prvky prispievajú k väčšej viditeľnosti a
tým aj bezpečnosti športovca za šera, tmy alebo
zlého počasia.

RÝCHLOSCHNÚCI
Produkty sú vyrobené z mikrovlána vo veľmi jemnej
pletacej väzbe. Materiál je preto tenký a rýchle
schne, zároveň je však silne kompresný.

THERMOLITE®
Termoizolačné a transportné vlákno, vďaka
ktorému budú Vaše nohy vždy v suchu a v
teple.

ZATEPLENIE
Polstrovaná vrstva pokrýva celú prednú časť nohy,
účinne tak chráni holennú časť nohy, chodidlo a
členok pred chladom.

POCIT „DRUHEJ KOŽE“
Vďaka použitiu najmodernejších materiálov a
technológií, produkt dokonale obopína telo, pritom
ale nikde neškrtí. Športovec má tak pocit, akoby si
obliekol „druhú kožu“.

PODPORA PRIEHLAVKU
Bráni posunu ponožkovej časti.
POHODLNÝ ŠIROKÝ LEM
Lem neškrtí, ale dostatočne pevne obopína nohu,
čím okrem iného zabraňuje padaniu nečistôt do
ponožky.
ZDRAVOTNÝ LEM SO SILIKÓNOM
Vyhotovenie lemu je výsledkom dlhoročných
skúseností so zdravotnou kompresiou. Lem neškrtí
a vďaka silikónovým výstupkom pevne drží návlek
na mieste.
OCHRANA PROTI ODRENIU
Sila materiálu je špeciálne zvolená s ohľadom na
ochranu vnútorných stehien proti obtieraniu.
MIKROVLÁKNO
Výrobky z mikrovlákna sú veľmi príjemné na
nosenie a lepšie odvádzajú vlhkosť.
BAVLNA
Bavlnené produkty sa veľmi pohodlne nosia a
výborne sajú pot.

ZMÄKČENIE V OBLASTI PÁSU
V oblasti pásu je produkt navrhnutý tak, aby
nedochádzalo k priškrcovaniu alebo otlakom v
tejto oblasti, a užívateľ sa tak mohol pri športe cítiť
príjemne.
VYSOKÁ PRIEDUŠNOSŤ
Vysoká priedušnosť materiálu zaisťuje rýchly
priechod vodných pár naprieč produktom, telo
športovca tak zostáva v suchu.
UV 50+
Produkt je vyrobený z materiálov, ktoré zaisťujú
ochranu pred slnečným žiarením. Športovec
je v daných partiách chránený aj vo vyšších
nadmorských výškach.
PRUŽNOSŤ/ROZŤAŽNOSŤ V 4 SMEROCH
Materiál
výrobku
umožňuje
jeho
pružnosť/ rozťažnosť vo všetkých 4 smeroch.
Výrobok tak dokonale priľne k telu športovca.

OVÍJANÁ LYCRA®
Vlákno elastanu je dvojmo ovinuté ochranným
vláknom tak, aby nedráždilo citlivú pokožku
športovca. Použitie ovíjanej Lycry® prispieva
nielen k zvýšeniu komfortu nosenia, ale aj k dlhšej
životnosti výrobku.
LYCRA® SOFT COMFORT
Použitie mäkkej LYCRY® umožňuje lepšie
prispôsobenie kompresného produktu k telu
športovca. Elastan sa naťahuje do všetkých strán,
vďaka čomu kompresný produkt nikde na tele
neškrtí a komfortne sa nosí. Kompresný efekt našich
výrobkov je dosiahnutý práve použitím elastického
vlákna LYCRA®.
NÍZKA HMOTNOSŤ
Produkt je vyrobený zo špeciálneho odľahčeného
materiálu. Dosiahli sme tým jeho veľmi nízku
hmotnosť. Vďaka tomu je produkt rýchloschnúci a
na tele ho takmer necítiť.
SILIKÓNOVÝ PÁSIK PROTI ZHRNUTIU
Produkt má silónový pásik, ktorý pôsobí proti
vyhŕňaniu alebo rolovaniu produktu. Pásik je
navrhnutý tak, aby športovca neškrtil.
PLOCHÉ ŠVY
Švy, ktoré sú použité pri výrobku, sú ploché. To
zaisťuje komfort športovca, švy nikde netlačia a
neodierajú kožu.

ODVÁDZANIE VLHKOSTI (DeoSoft)
Špeciálna technológia, ktorá materiál ešte viac
zjemní a zabezpečí odvod vlhkosti od tela.
ANTIMIKROBIÁLNA ÚPRAVA SANITIZED® SILVER
Ióny striebra na povrchu vlákien účinkujú proti
množstvu baktérií a pliesní. Pôsobia ako deodorant,
nedochádza tak k vzniku nepríjemných pachov.

„Existujú dôkazy, že kompresné doplnky môžu znižovať svalové otrasy, zvýšiť maximálne využitie kyslíka počas
cvičenia, zvýšiť lokálny prietok krvi a proteínov (stavebných látok), zmierniť potenie a redukovať vnímanú svalovú
bolesť, ktorá sa dostavuje v rámci regenerácie bezprostredne po športovom výkone.“
Zdroj: The American Journal of Sports Medicine 2011; 41 (10); s.817-843

Kompresné lýtkové návleky

ROYAL BAY® Extreme

Návleky sú navrhnuté tak, aby kompresia bola cielená na oblasť
lýtkového svalu a športovcovi tak poskytla jeho maximálnu podporu.
Najväčším benefitom je obmedzenie bolesti z únavy svalov. Aj napriek
veľmi silnej kompresii (VERY STRONG) sa tento produkt ľahko oblieka.

Zloženie: 75 % PAD NYLON / 25 % Elastan LYCRA®
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Kompresné stehenné návleky

ROYAL BAY® Extreme

Návleky sú navrhnuté tak, aby kompresia bola najsilnejšia v oblasti
stehenného svalu a športovcovi tak poskytla jeho maximálnu podporu.
Vyhotovenie lemu je výsledkom dlhoročných skúseností z výroby
zdravotnej kompresie. Lem neškrtí a vďaka silikónovým výstupkom
návlek pevne drží na mieste.

Kompresné krátke nohavice ROYAL BAY® Extreme
Do rodiny obľúbených produktov ROYAL BAY® Extreme s VERY STRONG kompresiou
patria tiež krátke nohavice s implementovanými kompresnými návlekmi. Určite
oceníte vysokú priedušnosť materiálu, rovnako aj jeho rýchloschnúci efekt.
Výrobok je vnímaný ako „druká koža“. Kompresia je zacielená na oblasť stehien,
sedová časť je vďaka rozťažnosti materiálu do všetkých strán príjemná a dobre
sa prispôsobí telu každého športovca. Voňavá antimikrobiálna úprava Sanitized® je
samozrejmosťou. V ponuke pánsky a dámsky strih, obidva v 4 veľkostiach.
Zloženie: 80 % PAD NYLON / 20 % elastan LYCRA®
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Zloženie: 75 % PAD NYLON / 25 % Elastan LYCRA®
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Športové ponožky

ROYAL BAY® Air

HIGH-CUT

Ponožky ROYAL BAY® Air HIGH-CUT a LOW-CUT sú, rovnako ako
podkolienky, vyrobené s odľahčeným materiálovým spracovaním.
Vyrábame ich pre Vás v 4 farebných kombináciách v dynamickom
športovom dizajne.

LOW-CUT

Zloženie: 90 % PAD NYLON / 10 % elastan LYCRA®
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Kompresné lýtkové návleky
ROYAL BAY® Air

Kompresné podkolienky ROYAL BAY® Air
Produktová rada ROYAL BAY® Air je vyrobená s odľahčeným materiálovým
spracovaním, avšak pri zachovaní silnej kompresie (STRONG). Produkty sú tak
vhodnejšie na šport v teplých mesiacoch, pre halové športy alebo pre športovcov,
ktorí sa výrazne potia. Antimikrobiálna ochrana Sanitized® zabraňuje množeniu
nežiadúcich mikroorganizmov a vzniku nežiadúcich pachov. Podkolienky ROYAL
BAY® Air sú na lýtkach doplnené reflexnými prvkami, ktoré prispievajú k lepšej
viditeľnosti a bezpečnosti športovca za šera alebo zlého počasia. V ponuke sú
v 4 farebných vyhotoveniach, ktoré jednoducho skombinujete zo svojím outfitom.
Zloženie: 82 % PAD NYLON / 18 % elastan LYCRA®
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Lýtkové návleky sú vyrobené s odľahčeným materiálovým
spracovaním, čo prináša nečakaný pocit vzdušnosti a komfortu pri
nosení. Odstupňovaná kompresia od členka ku kolenu zlepšuje žilnú
návratnosť, zrýchľuje odplavovanie kyseliny mliečnej zo svalov, a tým
urýchľuje regeneráciu. Oceníte kvalitne spracované lemy, ktoré nohu
neškrtia.

Zloženie: 82 % PAD NYLON / 18 % elastan LYCRA®
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Športové ponožky

ROYAL BAY® Neon

HIGH-CUT

Tieto HIGH-CUT a LOW-CUT ponožky sedia vďaka špeciálnemu
ergonomickému tvaru perfektne na nohe, a tým sa zvyšuje komfort
športovca. Materiálové výstupky na chodidle tlmia nárazy a zaisťujú
stabilitu nohy v obuvi. Vďaka vzniknutým kanálikom, ponožky lepšie
odvádzajú teplo a prepúšťajú vzduch a v neposlednej rade chodidlo
stále jemne masírujú.

LOW-CUT

Zloženie: 90 % PAD NYLON / 10 % elastan LYCRA®
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Kompresné lýtkové návleky
ROYAL BAY® Neon

Kompresné podkolienky ROYAL BAY® Neon 2.0
Celá rada Neon je typická silnou (STRONG) odstupňovanou kompresiou,
ktorá je vhodná predovšetkým k zvyšovaniu výkonu športovca. Ponúka široký výber produktov v škále neónových farieb. Íony striebra Sanitized® Silver
na povrchu vlákien účinkujú proti množstvu baktérií a pliesní. Pôsobí ako
deodorant a nedochádza tak k vzniku nepríjemných pachov. Kompresné
podkolienky ROYAL BAY® Neon 2.0 prichádzajú na trh v inovovanom dizajne, sú doplnené reflexnými prvkami, ktoré prispievajú k lepšej viditeľnosti
športovca za šera či zlého počasia. Významným benefitom je vymäkčenie a
zateplenie v oblasti Achillovej šľachy.
Zloženie: 82 % PAD NYLON / 18 % elastan LYCRA®  
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Lýtkové kompresné návleky sťahujú lýtkové svaly pri záťaži a významne
tak obmedzujú otrasy, ktoré by svaly mohli poškodiť. Návleky sa
vyrábajú v atraktívnych farebných kombináciách s výrazným lemom.
Výrobok obsahuje mikrovlákno a je tak na dotyk veľmi príjemný
a lepšie odvádza vlhkosť.

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

3199 5699

Športové ponožky
ROYAL BAY® Classic

HIGH-CUT

Tieto HIGH-CUT a LOW-CUT ponožky sedia vďaka špeciálnemu
ergonomickému tvaru perfektne na nohe, a tým sa zvyšuje komfort
športovca. Materiálové výstupky na chodidle tlmia nárazy a zaisťujú
stabilitu nohy v obuvi. Vďaka vzniknutým kanálikom, ponožky lepšie
odvádzajú teplo a prepúšťajú vzduch a v neposlednej rade chodidlo
stále jemne masírujú.

LOW-CUT

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

0000 9999

Kompresné lýtkové návleky
ROYAL BAY® Classic

Kompresné podkolienky ROYAL BAY® Classic
Produkty ROYAL BAY® Classic sú základnou radou našej ponuky. Rada
je typická silnou kompresiou (STRONG). Produkty sú vhodné hlavne na
zvyšovanie výkonu športovca. Ióny striebra Sanitized® Silver na povrchu
vlákien účinkujú proti množstvu baktérií a pliesní. Pôsobia ako deodorant
a nedochádza tak k vzniku nepríjemných pachov. Kompresné podkolienky
ROYAL BAY® Classic ponúkame v čiernej a bielej farbe. Príjemné mikrovlákno
dodáva podkolienkam“hodvábny“ dotyk, naviac lepšie odvádzajú vlhkosť od
tela športovca.
Zloženie: 82 % PAD NYLON / 18 % elastan LYCRA®
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Lýtkové kompresné návleky sťahujú lýtkové svaly pri záťaži a významne tak
obmedzujú otrasy, ktoré by svaly mohli poškodiť. Odstupňovaná
kompresia pôsobí na sval zdola, teda najväčší tlak je v oblasti členka
a najmenší pod kolenom. Výrobok obsahuje mikrovlákno a je tak na
dotyk veľmi príjemný a lepšie odvádza vlhkosť.

Zloženie: 82 % PAD NYLON / 18 % elastan LYCRA®
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Kompresné podkolienky
ROYAL BAY® Classic
„national edition“

Unikátom na trhu je edícia národných
podkolienok CZECH, SLOVAK, POLSKA
a GERMAN. Celá táto edícia bola špeciálne
navrhnutá pre národných reprezentantov
jednotlivých krajín, je ale vhodná aj pre
bežných športovcov.
Zloženie: 82 % PAD NYLON
18 % elastan LYCRA®

Kompresné podkolienky
ROYAL BAY® Relax

Sú zaradené k produktom doporučeným
predovšetkým k regenerácii po výkone,
alebo na cestovanie. Vďaka 60% podielu
bavlny a príjemnému stupňu kompresie sú
vhodné aj na každodenné nosenie.
Zloženie: 60 % BAVLNA / 28 % PAD NYLON
12 % elastan LYCRA®
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Kompresné podkolienky

Kompresné podkolienky

Zvýšia Váš športový výkon, skrátia regeneračnú
dobu svalov po výkone. Vďaka funkčnému
materiálu Thermolite® zahrejú podkolienky
problematické časti nôh. Podkolienky
sú
anatomicky
tvarované,
využívajú
odstupňovanú kompresiu.

Sú určené začínajúcim športovcom. Patria
do výrobnej rady HOBBY LINE s najnižšou
úrovňou kompresie z celej našej ponuky.
Vďaka LIGHT kompresii sa tieto podkolienky
ľahko navliekajú.

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

Zloženie: 88 % PAD NYLON
12 % elastan LYCRA®
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CZ00

SK00

PL00

ROYAL BAY® Thermo

ROYAL BAY® Start

Ako správne nosiť kompresné diely
Kompresné podkolienky
Horný lem podkolienok by mal končiť 1-2 cm pod
kolenom/ kolennou jamkou (1 a 2), nemal by byť ohnutý ani
zhrnutý (3). Lem by v žiadnom prípade nemal byť uprostred
lýtka (4), mal by byť až za najširším miestom. Podkolienka by
nemala mať nikde vrásky a nemala by byť zhrnutá. (5). Materiál
je pružný a poddajný, a pokiaľ Vám taká vráska vznikne počas
navliekania, rukami ju vyhladíte(6).

1

4

Športové tričko ROYAL BAY® Oxygen
Funkčné športové tričko je určené pre vrcholových aj rekreačných športovcov.
Výrobok presne kopíruje telo, športovec má pocit „druhej kože“. Ploché švy
bránia otlakom na koži, výrobok je v páse vybavený pogumovaným pásikom,
aby sa tričko nezhŕňalo. Pružné vlákna, ktoré materiál obsahuje, vykazujú
extrémnu odolnosť. Konštrukcia tkaniny umožňuje dokonalý pohyb do
4 smerov. Použitý materiál je veľmi priedušný, odolný voči odieraniu a má UV
ochranu.
Zloženie: 78 % PAD NYLON / 22 % elastan LYCRA®

9388 9588

2

5

2

1

2

3

3

6

Kompresné stehenné návleky
sa obliekajú do výšky cca 5 cm pod rozkrokom. Nevyťahujú
sa teda úplne hore k trieslam. Potom je pravdepodobné, že
sa budú rolovať(hlavne vzadu). Návleky obsahujú silikónové
výstupky, ktoré držia návlek na mieste.
Nekrémujte sa, silikonové výstupky sa potom zamastia
a nedržia( na odmastenie sa môže použiť prípravok na
alkoholovej báze, napr. Alpa)
Pokiaľ Vám návlek správne nedrží, môže to byť spôsobené:
- hustým ochlpením (hlavne u mužov)
- šupinkami suchej kože nalepenými na silikónovom prúžku
(potom stačí silikónový lem umyť mydlovou vodou)

1

Kompresné lýtkové návleky
Návlek na lýtko je správne umiestnený, pokiaľ začína 1-2 cm
pod kolenom (1)
Pokiaľ sa Vám zdá, že návlek je krátky, je určite lepšie mať ho
správne oblečený zhora. Pokiaľ máte členok holý (alebo aj
kúsok nad ním)(2), je to lepšie riešenie ako keby Vám návlek
končil v polovici lýtka (3).

Kompresné výrobky by sa všeobecne nemali zbytočne
naťahovať do dĺžky. Platí, že dĺžka oblečeného produktu
by mala byť približne rovnaká ako dĺžka v pôvodnom
(neoblečenom) stave.
TIP: Podkolienky sa lepšie obliekajú, pokiaľ ponožku prevrátite
až po pätu naruby (c). Potom si oblečte chodidlovú časť
(e) , nasaďte na správne miesto a pretiahnite zvyšnú časť
podkolienky (f) a vytiahnite ju až pod koleno (h). Opačným
postupom sa dá podkolienka zase jednoducho vyzliecť.

a

b

c

d

e

f

g

h

Kto verí ROYAL BAY®

Veľkostná tabuľka podkolienok - AIR, NEON, CLASSIC, THERMO
Označenie veľkosti

C1

Obvod lýtka (cm)

C2

C2

C3

C2

C3

C2

C3

Helena Erbanová - triatlonistka
5. miesto XTERRA WORLD CHAMPIONSHIP 2016

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

Veľkosť nohy

36 - 38

39 - 41

42 - 44

45 - 47

Veľkostná tabuľka podkolienok - RELAX, START
Veľkosť

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

Veľkostná tabuľka ponožiek - AIR, NEON, CLASSIC - HIGH/LOW-CUT
Veľkosť

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

Veľkostná tabuľka lýtkových návlekov - EXTREME*, AIR, NEON, CLASSIC*
Veľkosť
Obvod lýtka (cm)

XS*

S

M

L

XL

26 - 29

30 - 33

34 - 37

38 - 41

42 - 45

Veľkostná tabuľka stehenných návlekov - EXTREME
Veľkosť
Obvod stehna (cm)

S

M

L

XL

47 - 52

53 - 59

60 - 66

67 - 72

Veľkostná tabuľka krátkych nohavíc - EXTREME - dámske/pánske
Veľkosť
Pánske - Obvod pásu (cm)
Obvod stehna (cm)
Dámske - Obvod pásu (cm)
Obvod stehna (cm)

S

M

L

XL

Všetky obvody(lýtka aj stehná)
sa pre určenie veľkosti merajú
vždy v najširšom mieste
svalu. Pre určenie veľkosti
podkolienok je potrebné poznať
obvod lýtka a veľkosť chodidla.
Veľkosť chodidla zodpovedá
štandardnému
európskemu
číslovaniu chodidiel.
Pri lýtkových návlekoch je
potrebné poznať obvod lýtka.
Pri stehenných nývlekoch
je potrebné poznať obvod
stehenného svalu, je to často
cca 5-8 cm pod rozkrokom.
Tieto rozmery potom ľahko
nájdete vo veľkostnej tabuľke,
z ktorej určíte svoju veľkosť.

Pavel Dymák
- najlepší Čech v pretekoch Mattoni polmaratón Olomouc
1. miesto v závode Pardubická deviatka
3. miesto na MČR na maratóne
3. miesto na MČR na polmaratóne
Pavel Paloncý - extrémný závodník a športovec
1. miesto a traťový rekord - The Spine Race (430 km sólo
nonstop v Anglicku) v rokoch 2014, 2015 a 2016 3. miesto Cape Wrath Ultra (400 km - 8 dní, Škótsko)
Richard Varga - triatlonista
2. miesto Aquathlon World Championships 2016
9. miesto ITU World Triathlon Cape Town 2016
11. miesto na Olympijských hrách v Rio de Janeiro 2016
Daniel Máka - diaľkový bežec na lyžiach
1. miesto Karlovská 50 2016
3. miesto World Loppet China 2016
Jakub Pšenička - diaľkový bežec na lyžiach
1. miesto Kašperská 30 2017
1. miesto Orlický maratón 2016

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

Hádzanársky tím Talent Plzeň
trojnásobní majstri Českej republiky
Dukla Banská Bystrica cycling team

Veľkostná tabuľka trička - OXYGEN - dámske/pánske
Veľkosť

Ako určiť veľkosť
ROYAL BAY®
výrobkov

Ondřej Fejfar - reprezentant Českej republiky v behu
1. miesto SWS The Rut Vertical Kilometer, USA (2016)
1. miesto Transvulcania Half Marathon, Kanárske ostrovy - La
Palma (2016)

S

M

L

XL

Pánske - Obvod hrudníka (cm)
Obvod pásu (cm)

86 - 92

92 - 98

98 - 104

104 - 110

80 - 84

84 - 88

88 - 92

92 - 96

Dámske - Obvod hrudníka (cm)
Obvod pásu (cm)

84 - 88

88 - 92

92 - 98

98 - 104

64 - 68

68 - 72

72 - 78

78 - 84

Hokejový klub Škoda Plzeň
3. miesto v českej hokejovej extralige 2015/2016

Medzi našich spokojných zákazníkov
patrí pán Prof. MUDr. Jan Pirk, DrCs.,
kardiochirurg, s ktorým sme o
kompresii diskutovali. Zo svojho
profesného pohľadu potvrdzuje, že
kompresné doplnky urýchľujú odtok
krvi z končatín (vďaka uzavretiu
povrchového žilného systému) a
zefetívňujú tak výkon aj regeneráciu. Z osobného pohľadu mu
vyhovujú na behanie a závodenie kompresné návleky ROYAL
BAY® Extreme.
Podporujeme nadačný fond Kvapka Nádeje.
Kúpou výrobku podkolienky
ROYAL BAY® Neon
podporíte aj Vy deti
s ochorením rakoviny.

ROYAL BAY® na zákazku
Pretože sme priamo výrobcovia, dokážeme Vám ponúknuť
aj personalizované produkty s logom Vašej značky. Táto
ponuka sa riadi individuálnym dohovorom, a preto prosím,
kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo využite
kontakty na zadnej strane katalógu.

ROYAL BAY® Marketing Manager
Jana Hlaváčková / hlavackova@aries.eu / +420 734 319 773
Obchodní zástupcovia Slovenská republika:
http://sk.aries.eu/kontakty
RoyalBaySportswear

royal_bay

PRE VIAC INFORMÁCIÍ nás, prosím, kontaktujte na:
info@royalbay.eu / 800 111 595

Výrobca:
ARIES, a.s.
512 33 Studenec 309
Česká republika
ISO 9001:2015

13109 07/2017 Tento materiál má len informatívny charakter a nie je záväznou ponukou.

ROYAL BAY® Sales Manager ČR
Ing. Tomáš Trnka / trnka@aries.eu / +420 603 321 621

