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Růst a zlepšení hráče jsou přímo úměrné kvalitě tréninku. A dobrý trénink se samozřejmě 
nemůže obejít bez špičkových tréninkových pomůcek, se kterými bude pestřejší, zábavnější 
a především efektivnější. Právě proto představujeme naše vyladěné pomůcky Top4Football.

V naší nabídce najdeš kužely a vymezovací mety pro vytyčení hřiště nebo slalomové dráhy, 
zapichovací panáky pro nácvik přímáků nebo třeba agility kruhy, s jejichž pomocí raketově 
roste koordinace a rychlost. Dále nemohou chybět slalomové tyče, překážky různých výšek 
pro maximalizaci výbušnosti, tréninkové žebříky na komplexní fyzický trénink a samozřejmě 
rozlišováky různých barev pro tréninkový zápas.

Vymezovací mety s prolisem 40 ks
Tréninkový žebřík agility ladder
Agility plastová překážka
Sada dvou kůželů a tyč
Slalomová tyč
Tréninkový kůžel
Agility kruhy 12 ks
Tréninkový panák Pro 5 ks
Tréninkový panák Basic 5 ks
Rozlišovací dres
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VYMEZOVACÍ METY
S PROLISEM
TCM-01

Sada 40 vytyčovacích met je ideální pro vymezení hracího 
prostoru, díky různým barvám však nabízí další širokou 
škálu možných využití v podobě barevných drah apod. 
Sada obsahuje i praktický stojánek pro snadné uskladnění 
a přenášení. Do výřezů na vrcholu lze jednodušše vložit 
tyčky, čímž okamžitě dostáváte překážkovou dráhu. Toto 
vylepšení dělá z vytyčovacích met opravdu víceúčelovou 
tréninkovou pomůcku při agility tréninku.

890 Kč | 33 €

Výška: 5 cm 
Obsah balení: 40 kusů
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TRÉNINKOVÝ ŽEBŘÍK 
AGILITY LADDER
4M: STE-SL014 
8M: STE-SL018

Tréninkový žebřík Agility Ladder je moderní tréninkovou 
pomůckou oblíbenou jak u profesionálních, 
tak u amatérských sportovců a dětí. Poskytuje nepřebernou 
řadu možností, jak zdokonalit koordinační schopnosti, 
rychlost a schopnost orientace. Délku jednotlivých polí 
žebříků lze upravovat podle toho, jak vysoký sportovec jej 
využívá nebo jaké cvičení je na něm zrovna praktikováno. 

440 Kč | 17 €
890 Kč | 33 €

Délka: 4 / 8 metrů (10 / 20 příček)
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AGILITY PLASTOVÁ 
PŘEKÁŽKA
15 CM: STE-AL0115
30 CM: STE-AL0130

Tréninková překážka o výšce 15 cm / 30 cm je lehká 
a odolná, aby vydržela využití při agility a rychlostních 
překážkových drahách. Překážka slouží nejen ke zlepšení 
rychlosti, hbitosti, ale může být využita i při kondičním 
tréninku. Překážka je díky všestrannosti a praktičnosti 
velice oblíbenou pomůckou mezi trenéry.

190 Kč | 8 €
220 Kč | 9 €

Výška: 15 cm / 30 cm
Materiál: PVC
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SADA DVOU KŮŽELŮ
A TYČ
STE-AL07

Ideální pomůcka pro sportovní tréninky, hry v přírodě a 
školy všeho druhu. Plastový kužel ti pomůže všude, kde je 
třeba viditelně vymezit konkrétní prostor, vytvořit překážku 
nebo vytyčit slalomovou dráhu. Oproti klasickým kuželům 
je tento model doplněn o otvory v plášti, do kterých lze 
vložit tyč a vytvořit tak překážku na přeskakování.

450 Kč | 17 €
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SLALOMOVÁ TYČ
STE-SP01

Slalomová tyč s dlouhým ocelovým hrotem, která je 
vyrobena z vysoce odolného plastu splní základní 
požadavky agility tréninku na přírodním travnatém 
povrchu. Užitečná pomůcka pro vyznačení slalomové 
dráhy.

240 Kč | 9 €
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TRÉNINKOVÝ KUŽEL
RED: TCM-04R
ORANGE: TCM-04O 
YELLOW: TCM-04Y

Značkovací kužel o velikosti 23 cm je ideální volbou 
pro všechny sportovní kluby. Slouží k jednoduchému 
a rychlému vymezení hracího hřiště, slalomové dráhy 
apod. Díky kvalitnímu a odolnému materiálu kužel vydrží 
nejrůznější nárazy a kopance, čímž se prodlužuje jeho 
životnost.

49 Kč | 2 €

Velikost: 23 cm
Materiál: PVC
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AGILITY KRUHY 12 KS
STE-TE04

Obruče jsou ideální pro kondiční přípravu fotbalistů 
všech kategorií, zlepšení koordinace, hbitosti i rychlosti. 
S 12 kruhy se můžeš pořádně vyřádit a vytvořit trať přesně 
podle svých potřeb a požadované obtížnosti. Kruhy jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitních plastů, vždy z jednoho kusu 
materiálu.

590 Kč | 22 €

Obsah balení: 12 kusů
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PANÁK S HROTY PRO 5 KS
STE-TE15

Oproti figuríně Basic disponuje dalšíma dvěma extra hroty, 
které zajišťují maximální stabilitu i ve větrném počasí. 
Nejen rám, nýbrž i celé tělo je pak vyrobeno z PVC, čímž 
je docílena maximální odolnost i proti těm nejrazantnějším 
přímým kopům. Výškou 180 cm opět ideálně simuluje 
reálné zápasové podmínky.

12 450 Kč | 465 €

Výška: 180 cm
Materiál: PVC
Obsah balení: 5 kusů
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PANÁK S HROTY BASIC 5 KS
STE-TE16

Ideální pomůcka pro trénink volných kopů a standardních 
situací. Výška figuríny je založena na průměrné velikosti hráče 
(zhruba 180 cm) tak, aby sloužila jako co nejrealističtější 
překážka. Figurína disponuje dvěma kovovými hroty 
pro upevnění a dá se lehce uskladnit sklopením ve střední 
části. Rám je vyroben je z lehkého a odolného PVC materiálu, 
který je potažen speciálním návlekem Top4Football. Reflexivní 
barva zajišťuje skvělou viditelnost i za zhoršených podmínek.

5 450 Kč | 205 €

Výška: 180 cm
Materiál: PVC
Obsah balení: 5 kusů



ROZLIŠOVÁCÍ DRES
JUNIOR: ORANGE: TB-01O, GREEN: TB-01G, YELLOW: TB-01Y BLUE: TB-01B
SENIOR: ORANGE: TB-16O, GREEN: TB-16G, YELLOW: TB-16Y BLUE: TB-16B

Bez rozlišovacích dresů se neobejde žádný tréninkový 
zápas. Vhodný pro rozdělení hráčů do jednotlivých 
týmů nebo tréninkových skupin. Rozlišovák je vyroben 
z vysoce kvalitního materiálu se síťovanými panely, jež 
zajišťují maximální prodyšnost. Specifický střih je navržen 
pro pohodlí a neomezenou volnost pohybu.

129 Kč | 5 €

Materiál: 100% polyester
Lze prát v pračce

20



Co znamená Top4Football? Jsme rodina spojena láskou k fotbalu. Jsme tým, který fotbalem žije, a hlavně mu do posledního 
detailu rozumí. A tohle vše, náš zápal, zkušenosti a znalosti, teď chceme šířit dál do světa. Dali jsme si za úkol maximálně 
podporovat všechny milovníky fotbalu, profesionály, ambiciózní mladé hráče, amatérské nadšence, fanoušky, ale i celé 
kluby. Těm se snažíme svým servisem maximálně pomáhat, aby se mohly soustředit na to, co umí nejlépe, tedy na fotbal.

V nabídce máme to nejmodernější a nejkvalitnější fotbalové vybavení od top značek jako jsou Nike, adidas a Puma. Najdeš 
u nás kopačky, které obouvají ti nejlepší světoví fotbalisté, profesionální brankářské rukavice i kompletní tréninkové vybavení. 
Nespočet týmů od první ligy po okresní přebor zásobujeme špičkovými dresy, tréninkovým i vycházkovým oblečením, 
světovými míči a tréninkovými pomůckami. Náš fanshop je zase rájem pro všechny fanoušky, kteří zde najdou dresy 
nejslavnějších týmů i další nezbytnosti.

Praha

Ječná 15
Praha 2, 120 00

+420 727 854 660
praha@top4football.cz

Bratislava

Grösslingová 7
Bratislava, 811 09

+421 233 056 449
bratislava@top4football.sk

KDO JSME

PRODEJNY



SPOLUPRACUJEME




