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„Istnieją dowody na to, że podkolanówki kompresyjne redukują 
wibrację mięśni, dzięki czemu chronią nas przed urazami. Ponadto 
dotleniają mięśnie nóg poczas ćwiczeń, poprawiają krążenie krwi, a 
tym samym zwiększają wydajność pracy. Natomiast po skończonym 
wysiłku znacznie przyśpieszają regenerację mięśni, m.in. poprzez 
zmniejszenie opuchlizny nóg“.
Źródło: The American Journal of Sports Medicine 2011; 41 (10); s.817-843
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Piotr Książkiewicz

Odzież kompresyjna uciskając nasze mięś-
nie wspomaga krążenie krwi od stóp do 
serca, dzięki temu do mięśni dociera więcej 
tlenu (niezbędnego przecież do ich pracy), 

a jednocześnie toksyny które powstają w trakcie ich pracy są 
szybciej usuwane. Inną bardzo ważną i odczuwalną zaletą odzieży 
kompresyjnej jest „trzymanie mięśnia” - drżenie ściśle opiętych 
mięśni ograniczone jest do minimum – dzięki czemu niwelowa-
ne są mikrourazy powstające w trakcie wysiłku fi zycznego. W ten 
sposób podkolanówki i opaski kompresyjne powodują, że nasz 
wysiłek jest bardziej ekonomiczny, a regeneracja sprawniejsza.

Z wykształcenia trener
lekkiej atletyki

a jednocześnie toksyny które powstają w trakcie ich pracy są 

Stopniowanie ucisku
Stopniowany ucisk z najsilniejszym działaniem w okolicy 
kostki poprawia powrót krwi do serca i zmniejsza powsta-
wanie obrzęków nóg.
Masaż i tłumienie wstrząsów
Wypustki tłumią wstrząsy i zapewniają stabilność nogi 
w bucie, a dzięki powstałym kanalikom lepiej odpro-
wadzają 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 przez otarciami 
i uciskiem buta.
Ochrona kostki
Usztywnienie w okolicy kostki chroni ją przez urazami 
i otarciami.
Pochłanianie wstrząsów
Produkty kompresyjne ściskają mięśnie łydki podczas 
wysiłku i wyraźnie ograniczają wstrząsy, które powodują 
mikrouszkodzenia mięśni.
Punkty bezpieczeństwa odblaskowe
Paski odblaskowych punkcików umieszczone na zewnętrz-
nych stronach podkolanówek służą lepszej widoczności, 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa sportowca w półmroku 
i podczas brzydkiej pogody.
Ocieplenie
Przednią część podkolanówki pokrywa Mikroplusz, który 
skutecznie chroni okolice golenia przed chłodem.
Odprowadzanie wilgoci (DeoSoft )
Specjalna technologia, która czyni materiał jeszcze deli-
katniejszym, zapewnia natychmiastowe odprowadzanie 
wilgoci od ciała.
Mikrofi bra
Produkty z mikrofi bry są bardzo przyjemne w dotyku 
i znakomicie odprowadzają wilgoć.
Bawełna
Produkty bawełniane są bardzo wygodne i świetnie 
wchłaniają pot.

Przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczny Saniti zed® Silver
Jony srebra na powierzchni włókien przeciwdziałają 
powstawaniu niechcianych bakterii oraz pleśni. Działają 
jak dezodorant, dzięki czemu nie dochodzi do powstawa-
nia nieprzyjemnych zapachów.

Thermolite®
Znak towarowy termoizolacyjnego i trans-
portowego włókna dzięki któremu nasze nogi 
będą zawsze suche i ciepłe.

LIGHT - lekki ucisk, odpowiednie na pierwsze spotkanie ze 
skarpetami kompresyjnymi. Odpowiednie dla osób traktujących 
sport rekreacyjnie.

MEDIUM - średni ucisk. Przeznaczone do codziennego użytku.

STRONG - mocny ucisk, wysoka wydajność. Ich celem jest zwiększenie 
sportowej efektywności.

VERY STRONG - maksymalny ucisk dla uzyskania maksymalnej 
wydajności. Odpowiednie do stosowania w ekstremalnych 
warunkach.

ROYAL BAY®
HIGH - TECH Features

Poleca
David Svoboda

Pięciobój nowoczesny
Złoty medal / Londyn 2012

COMPRESSION LEVEL

HIGH - TECH Features
 Dlaczego kompresja i dlaczego ROYAL BAY®?
ROYAL BAY® to młoda, dynamiczna marka akcesoriów kompresyjnych 
wysokiej jakości, których zadaniem jest zwiększenie wydajności spor-
towej oraz skrócenie czasu regeneracji mięśni. Produkty kompresyjne 
są przeznaczone na treningi, zawody, czy trudne podróże. Znajdą zasto-
sowanie we wszystkich sportach opartych na biegu, chodzie czy jeździe 
na rowerze.

Marka ROYAL BAY® nawiązuje do ponad dwudziestoletniego doświad-
czenia fi rmy ARIES w dziedzinie ucisku medycznego. Zdobyte doświad-
czenie pozwala nam oferować najwyższe jakościowo produkty dostęp-
ne na rynku, również w skali międzynarodowej.

Produkty ROYAL BAY® CLASSIC są praktycznie jedynymi na rynku 
wyprodukowanymi z mikrofi bry, która jest bardzo miła w dotyku 
i dobrze odprowadza wilgoć.

Podkolanówki ROYAL BAY® NEON charakteryzują się wyrazistymi kolo-
rami, a dodatkowo są uzupełnione paskami odblaskowych punktów, 
które poprawiają widoczność sportowca w półmroku lub w przypadku 
brzydkiej pogody.

Podkolanówki ROYAL BAY® RELAX wyprodukowane są z długowłókni-
stej bawełny wysokiej jakości (60 %). Służą głównie do regeneracji po 
wysiłku fi zycznym, forsownej podróży, ale mogą być także wykorzysty-
wane podczas sporadycznej aktywności sportowej.

Podkolanówki ROYAL BAY® THERMO są wyprodukowane z myślą o 
sportach zimowych. Włókno THERMOLITE odprowadza wilgoć i zapew-
nia doskonałą izolację termiczną.

 Zalety produktów kompresyjnych
- Przyspieszają fi ltrowanie kwasu mlekowego z mięśni, czym poprawia-

ją efektywność i przyśpieszają regenerację.
- Zmniejszają wstrząsy mięśniowe i ryzyko uszkodzenia mięśni.
- Eliminują tworzenie się obrzęków
- Chronią nogi podczas podróży, działają zapobiegawczo wobec 

powstawania zakrzepicy i ograniczają poczucie "ciężkich nóg"

www.royalbay.eu
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ROYAL BAY® CLASSIC
Podkolanówki kompresyjne

ROYAL BAY® CLASSIC 
Opaski i skarpetki kompresyjne
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ROYAL BAY® NEON
Podkolanówki kompresyjne

ROYAL BAY® RELAX
Podkolanówki kompresyjne

ROYAL BAY® THERMO
Podkolanówki kompresyjne

TABELA ROZMIARÓW PODKOLANÓWEK TABELA ROZMIARÓW PODKOLANÓWEK

TABELA ROZMIARÓW OPASEK

TABELA ROZMIARÓW SKARPETEK
TABELA ROZMIARÓW PODKOLANÓWEK TABELA ROZMIARÓW PODKOLANÓWEK

Skład: 64 % NYLON - mikrofi bra
36 % Elastan LYCRA®

Skład: 64 % NYLON - mikrofi bra
36 % Elastan LYCRA®

Skład: 60 % Bawełna
28 % Polyamid

12 % Elastan LYCRA® 

Skład: 52 % Polyester Thermolite® 
38 % Polyamid

10 % Elastan LYCRA® 

Cena sugerowana: 160,- Zł Cena sugerowana: 160,- ZłCena sugerowana: 50,- Zł
Cena sugerowana: 140,- Zł

Cena sugerowana: 130,- Zł Cena sugerowana: 199,- Zł

Rozmiar
Rozmiar

Oznaczenie 
wielkości

Rozmiar 
nogi

Obwód cielę

Oznaczenie 
wielkości

Rozmiar 
nogi

Obwód cielę

Oznaczenie 
wielkości

Rozmiar 
nogi

Obwód cielę

Rozmiar

Obwód łydki


