
CENÍK 
 
VÝPLETY – TENIS 
 
 
 

 
 

Babolat RPM Blast     Cena výpletu + práce: 300,- Kč 

Nejlepší světoví hráči si vyplétají rakety výpletem RPM Blast – a to není žádná náhoda! Výkon této struny je 

neuvěřitelný na každé úrovni. RPM Blast už přesvědčilo Rafaela Nadala, Jo-Wilfried Tsongu a Samanthu Stosur! 

Tl.: 1,25 mm                                                                                                                                           Barva: černá 

                                                                                                                        

 

 
 

Pro’s Pro Gutex Ultra     Cena výpletu + práce: 280,- Kč 

Struna je vyrobena ze stovky tlakově upravených vláken a na povrchu pokryta dvojitou vrstvou PES materiálu. 

Výsledkem je: šetrná pro vaši ruku – tvrdá k soupeři. 

Tl.: 1,30 mm                                                                                                                                       Barva: přírodní 

 

Pro’s Pro Super Power      Cena výpletu + práce: 220,- Kč 

Velmi pružná struna, vyrobená z Co-polymerních vláken a tím je velmi odolná a neztrácí své vlastnosti.Na druhou 

stranu splňuje podmínky pro komfortní hru a tím šetří i hráčovu paži. 

Tl.: 1,30 mm                                                                                                                                      Barva: přírodní 

 

Pro’s Pro Hot Suff     Cena výpletu + práce: 220,- Kč 

Mnohonásobně vláknitý výplet nabízí maximální pohodlí, vynikající výkon a životnost. Jádro výpletu je vysoce 

odolné proti přetržení díky mikrovláknům chráněným nano vrstvou Výplet je šetrný nejen k ramenům, ale k celé 

horní paži.  

Tl.: 1,30 mm                                                                                                                                    Barva:  slonovina 

 

Pro’s Pro Cyber Power      Cena výpletu + práce: 250,- Kč 

Tento špičkový Japonský turnajový výplet z vysoko kvalitního co-polyestru nabízí perfektní kombinaci vynikajících 

vlastností: extrémní trvanlivost, perfektní kontrola úderů, velmi příjemný k rameni, s výbornou stabilitou napnutí. 

Tl.: 1,30 mm                                                                                                                                    Barva:  bílá 

 



 

Pro’s Pro Concept      Cena výpletu + práce: 220,- Kč 

Prvotřídní polyesterový výplet. Made in USA. Nejvhodnější pro úderné turnajové hráče, kteří požadují vysokou 

odolnost od výpletu, napětí, stabilitu a dobrou kontrolu 

Tl.: 1,28 mm                                                                                                                                    Barva:  slonovina 

 

Pro’s Pro Cyclone      Cena výpletu + práce: 250,- Kč 

Revoluční syntetický výplet neobvyklým obdélníkovým tvarem. Výplet tvoří vysokoelastická monovlákna 

komprimovaná do jádra výpletu ovinutá vrstvou tenkých vláken. 

Vlastnosti: vynikající spin, excelentní kontrola a rychlost míče, vysoký komfort a tím velmi šetrný k rameni.  

Tl.: 1,1 x 1,45 mm         Barva: žlutá 

 

Pro’s Pro Kingut       Cena výpletu + práce: 280,- Kč 

Vysoce elastický multivláknitý výplet, který poskytuje vynikající herní komfort a šetří ruku. 

Vlastnosti: vysoká elasticita, trvanlivost a díky svému povrchu dobrý spin. Vhodný pro hráče, kteří mají problém 

s ramenem nebo dolní části paže. 

Tl.: 1,25 mm          Barva: bílá 

 

Pro’s Pro BlackOut      Cena výpletu + práce: 250,- Kč 

Hi-tech co-polyesterový výplet, 5-hranný profil, výborný spin a kontrola, extrémně stabilní, pevný, vyvinutý pro 

turnajové hráče. 

Tl.: 1,28 mm          Barva: černá 

 

Pro’s Pro Black Eruption     Cena výpletu + práce: 250,- Kč 

Co-polyesterový výplet poskytuje neuvěřitelnou sílu a zrychlení. Šestihranný tvar dává míči extremní spin a přitom 

dobrý pocit při úderu. Má dobrou životnost a neztrácí napětí. 

Tl.: 1,24 mm          Barva: černá 

Tl.: 1,18 mm          Barva: černá 

 

 

 
Prince Syntetic Gut Multifilament  Cena výpletu + práce: 250,- Kč 
Nylonová struna, která nabízí hráčům vynikající výkon a životnost. Vhodná pro turnajové hráče. 

Tl.: 1,30 mm          Barva přírodní 

Prince Synteic Gut     Cena výpletu + práce: 250,- Kč 
Nylonová směs/duraflex, duraflex technologie jedny z nejoblíbenějších tenisových strun na světě. 

Tl.: 1,30 mm                                                                                                                                    Barva:  bílá 



 

 

Isospeed Base Line     Cena výpletu + práce: 200,- Kč 

Baseline Control je kompaktní polyesterový výplet monofilament, poskytující maximální kontrolu a delší životnost. 

Tl.: 1,30 mm                                                                                                                                    Barva:  žlutá 

 

 

MSV Focus Hex     Cena výpletu + práce: 220,- Kč 

Pro rotaci úderů slouží tento šestihranný profil výpletu s perfektní elasticitou, komfortem, výbornou životností, a to 

vše s minimálním posunem strun. 

Tl.: 1,18 mm                                                                                                                                 Barva:  černá 

Tl.: 1,23 mm                                                                                                                                 Barva:  černá 

Tl.: 1,27 mm                                                                                                                                 Barva:  černá 

 

 

Luxilon Adrenalin     Cena výpletu + práce: 300- Kč 

Luxilon struny dodávají více razance, mají velmi dlouhou životnost, dlouho drží původní napětí - neklesá tak jejich 

efektivita, ve výpletu "nejezdí". Oficiální struna Sony Ericsson WTA Tour.  Luxilon Adrenaline 125 je složena s 

čistého krystalického polymeru.  

Tl.: 1,25 mm                                                                                                                                      Barva: platinová 

 
 
 
 
 
 
 
 



CENÍK 
 
VÝPLETY – BADMINTON 
 

Yonex – Nanogy 95     Cena výpletu + práce: 280,- Kč 

Badmintonový výplet Yonex Micron NBG Nanogy 95 je vhodný pro hráče, kteří hledají rychlost a dlouhou 

životnost. Jedná se o třívrstvé multivlákno, které díky karbonové nanotechnologii dosahuje výborného 

trampolínového efektu v kombinaci s dlouhou životností. 

Tl.: 0,69           Barva: přírodní 

 

Yonex - BG 65 Ti      Cena výpletu + práce: 260,- Kč 

Tlumení nárazů a více síly pro agresivní hru. Mimořádně vysoká síla returnu spojená se schopností tlumení 

otřesů titanu, činí z výpletu BG 65-Ti perfektní výplet pro nejtvrdší vypletení a nejagresivnější závodní hru. 

Tl.: 0.70 mm                                                                                                                                   Barva: bílá 

 

Yonex – BG3      Cena výpletu + práce: 230,- Kč 

Badmintonový výplet YONEX BG 3 (10m) je jedním z levnějších, ale přesto velmi kvalitních, výpletů známé 

badmintonové značky Yonex, který vyniká zejména svou životností. 

Tl.: 0,74 mm          Barva: bílá 

 

Pro’s Pro - Tour 75     Cena výpletu + práce: 240,- Kč 

Výkonná struna, která poskytuje excelentní kontrolu, efektivní výkon a velmi dobrou životnost. Struna je vyrobena 

z vysoce kvalitních mikrovláken vinutých ve dvou vrstvách. Velmi dobře kombinuje dobrou životnost 

s maximálním výkonem. 

Tl.: 0,75                                                                                                                                               Barva: přírodní 

 

Pro’s Pro - B-100      Cena výpletu + práce: 240,- Kč 

Struna je vyrobena z ultratenkých vysokomodulárních vláken. Výsledkem je maximální výkon, při zachování velké 

kontroly. 

Tl.: 0,68                                                                                                                                               Barva: černá 

 

Pro’s Pro - B-400      Cena výpletu + práce: 240,- Kč 

Velmi odolná struna s vysokou pružností, nabízí velkou sílu a rychlost úderů, při zachování výborného citu. 

Tl.: 0,70                                                                                                                                               Barva: černá 

Tl.: 0,70                                                                                                                                               Barva: šedá 

 

HL Pro Tour 70      Cena výpletu + práce: 250,- Kč 

Dlouhodobě nejoblíbenější typ multifilamentního výpletu od americké firmy HL badminton v sobě optimálně 

kombinuje trvanlivost, pružnost i výbušnosti. Pružnost výpletu zajišťuje jádro struny z High-Tenacity Novamide 

multivláken, trvanlivost pak opletená vrstva z Co-Polymer vláken, které jsou spletené do kříže proti povolování. O 

minimalizaci tření mezi hlavními a příčnými strunami se stará speciální opláštění výpletu. 

Tl.: 0,70 mm        Barva:bílá, žlutá, modrá, červen 



CENÍK 
 
VÝPLETY - SQUASH 
 

Pro’s Pro - Dura Ace    Cena výpletu + práce: 200,- Kč 
Výkonná struna, která poskytuje excelentní kontrolu, efektivní výkon a velmi dobrou životnost. Struna je vyrobena 

z vysoce kvalitních mikrovláken vinutých ve dvou vrstvách 

Tl.: 1,20 mm.                                                                                                                                        Barva: přírodní 

 

Pro’s Pro S-200     Cena výpletu + práce: 200,- Kč 
Jádro výpletu je tvořeno velkým množstvím vláken a jeho povrch je opleten odolnými vlákny zajišťující vysokou 

trvanlivost výpletu. 

Výplet poskytuje kromě odolnosti vysokou sílu a výkon. 

Tl.: 1,22 mm                  Barva: šedočerná 

 

Isospeed squash     Cena výpletu + práce: 200,- Kč 
Polyesterová struna oblíbená u rekreačních hráčů. 

Tl.: 1,15 mm.                                                                                                                                            Barva: bílá 

 

Signum Pro – Fiber Power   Cena výpletu + práce: 220,- Kč 

Výplet o průměru 1,20 má ohromnou trvanlivost a elasticitu, míčky létají s větší razancí, povrch výpletu je pokrytý 

speciální neklouzavou vrstvou, pravděpodobně nejkvalitnější squashový výplet na trhu. 

Tl.: 1,20 mm.                                                                                                                                  Barva: šedočerná 

 

 

 


