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A NOSSA FILOSOFIA

HO SOCCER Portugal

Um guarda-redes para além de ter um lugar distinto no futebol, 
possui necessidades peculiares em relação aos outros jogadores.
As necessidades são específicas e cada guarda-redes aspira à 
melhor eficiência no jogo ou no treino.
Com o apoio de mais de 400 guarda-redes profissionais em todo 
o mundo, a HO SOCCER proporciona uma variedade de produtos 
destinados a todos os guarda-redes, qualquer que seja a idade, 
habilidade, qualidade do terreno ou condições meteorológicas.
Cada guarda-redes encontrará, no nosso catálogo, os produtos 
adaptados às suas necessidades.
Os artigos foram desenvolvidos em 5 linhas de equipamento:
A linha HO SOCCER LUVAS: Existem novos modelos de luvas, para a 
época 2018/2019. Usámos 8 espumas (látex) diferentes em 3 tipos 
de espessura, 5 cortes diferentes de látex, e novos cortes de punho 
que permitem um óptimo conforto da mão.
A linha HO SOCCER TEXTIL: Encontrará tudo o que necessita para 
jogo ou treino.
A linha HO SOCCER TREINO: Produtos criados para o treino e 
adaptados às condições extremas (chuva, frio, vento, terreno duro, 
terreno artificial, etc...)
A linha HO SOCCER PROTECCÕES: Protecções para minimizar o risco 
de lesão.
A linha HO SOCCER BOLAS: Uma gama de bolas para todas 
superfícies.
O treino é um momento privilegiado que requer produtos específicos. 
Desenvolvido pelos treinadores de guarda-redes com objectivo de 
melhorar o domínio da bola, a velocidade de reacção, deslocamento, 
agilidade ou mobilidade dos braços, a linha de exercício satisfará um 
grande número de guarda-redes que, até agora, não encontravam.
A filosofia da HO SOCCER é servir os nossos clientes com a 
tecnologia de produtos mais avançados por um preço competitivo.
Os nossos produtos são desenvolvidos com ajuda de um grande 
número de guarda-redes profissionais e reconhecidos  treinadores 
de guarda-redes. Também, o material de elevada qualidade é 
utilizado para garantir as mais altas prestações.
Desejamos-lhe uma grande época e depois de tudo, segue o nosso 
lema:

“NEVER BEATEN”  (NUNCA SEJAS BATIDO)
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GAMA PRO
GAMA MÉDIA
GAMA BÁSICA

10 8 9 10

10 7 8,5 9

10 8 8 9

8 8 7 8

4,5 10 4 6

7 8 6 7

TIPOS DE LÁTEX

10 7 9 9

10 8,5 8,5 9

10 8 10 10



(ROLL-FINGER) (KONTAKT EVO)

Consiste numa peça de borracha maleável 
e resistente ao atrito que está colocada na 
parte inferior do látex na palma da luva. 
Garante uma maior durabilidade do látex 
numa zona mais exposta ao desgaste.

Esta recente inovação da HO SOCCER baseia-se na tecnologia híbrida, seleccionando 
as melhores características de diferentes tipos de corte, e combinando-as numa só. 
Este único corte foi realizado num modelo especial em uma só peça, para assim as-
segurar um ajuste perfeito.

O modelo Ikarus e Sentinel pode encontrar-se em 3 tipos de corte:

CORTE HYBRID

A luva tem um ajuste perfeito á mão, 
consegue-se a máxima sensação de contacto 
com a bola.

negative

TIPOS DE CORTES patentes 
ho soccer

É o corte plano tradicional, que se utiliza na 
maioria das luvas. 
Grande superfície de contacto.

FlAt

Roll-Finger

Este é um modelo de corte cada vez mais 
utilizado. 
Látex por todo o contorno dos dedos.
Grande segurança no agarrar da bola.

(ROLL-GECKO)

Este sistema consiste num tensor adicio-
nal para o pulso (ajuste horizontal), que 
em conjunto com a cinta de velcro da luva 
garante a melhor fixação e uma sensação 
de conforto inigualável.

As luvas HO SOCCER são fabricadas com os 
mais altos padrões de qualidade, utilizando uma 
cuidada selecção de materiais e tipos de látex 
para satisfazer as mais altas exigências dos me-
lhores Guarda-redes profissionais do mundo.

O látex é um produto de origem natural, suave 
e esponjoso (micro-poroso), com uma elevada 
capacidade de aderência, sendo o material mais 
eficaz para deter/controlar uma bola em terre-
no seco ou molhado, qualquer que seja a sua 
velocidade ou rotação, devido ás suas proprie-
dades de amortização e aderência. A estrutura 
micro-porosa do látex absorve a água da sua 
superfície favorecendo um melhor contacto 
látex/bola. No caso de látex’s especificos para 
água, os poros são maiores para aumentar as 
suas prestações.

O látex da palma da mão mantém as suas 
propriedades de aderência até o seu desgaste 
total. Como regra geral, quanto maior é a sua 
capacidade de aderência e amortização, maior 
é também o seu  desgaste.  Como consequên-
cia, o desgaste das zonas com látex, não estão 
sujeitas a garantia e não se pode aceitar recla-
mações por esses motivos.

RECOMENDAÇÕES PARA O 
CUIDADO E CONSERVAÇÃO DAS 
LUVAS
Recomenda-se lavar as luvas com água tépida 
(máximo 30º) para eliminar a sujidade, manter as 
propriedades do látex e prevenir o mau odor.

Para isso deve-se utilizar o gel HO ou sabão 
neutro (evitar detergentes ou dissolventes) 
deixando de molho durante 15 minutos. De-
pois Lavar, enxaguar e secar à temperatura 
ambiente. Nunca expor a fontes de calor, como 
aquecedores, caloríficos...etc. para evitar que o 
látex seque, fique ressequido e perca as suas 
propriedades de aderência.
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garante a melhor fixação e uma sensação 
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micro-porosa do látex absorve a água da sua 
superfície favorecendo um melhor contacto 
látex/bola. No caso de látex’s especificos para 
água, os poros são maiores para aumentar as 
suas prestações.

O látex da palma da mão mantém as suas 
propriedades de aderência até o seu desgaste 
total. Como regra geral, quanto maior é a sua 
capacidade de aderência e amortização, maior 
é também o seu  desgaste.  Como consequên-
cia, o desgaste das zonas com látex, não estão 
sujeitas a garantia e não se pode aceitar recla-
mações por esses motivos.

RECOMENDAÇÕES PARA O 
CUIDADO E CONSERVAÇÃO DAS 
LUVAS
Recomenda-se lavar as luvas com água tépida 
(máximo 30º) para eliminar a sujidade, manter as 
propriedades do látex e prevenir o mau odor.

Para isso deve-se utilizar o gel HO ou sabão 
neutro (evitar detergentes ou dissolventes) 
deixando de molho durante 15 minutos. De-
pois Lavar, enxaguar e secar à temperatura 
ambiente. Nunca expor a fontes de calor, como 
aquecedores, caloríficos...etc. para evitar que o 
látex seque, fique ressequido e perca as suas 
propriedades de aderência.

RUI BARBOSA

PAULO GRILO

LUIS ESTEVES

RUI TAVARES

VITAL

CARLOS PIRES
SILVINOHUGO OLIVEIRA



PÁG. 6 GAMA PROFISSIONAL

AQUAGRIP GEN 8
PALMA: Látex DUO MEGAGRIP de 4 mm + 1 
mm + 2 mm de espuma (interior). Corte Flat.

DORSO: Material de alta transpiração para uma 
melhor gestão da evaporação do suor.

SOBRE-DORSO: Látex de 5 mm + 3 mm de 
espuma, com relevo. Novo corte ergonómico 
em “U”.

PUNHO: Punho elástico de 9 cm, combinado 
com sistema exclusivo M.A.S. (MICRO 
ADJUSTABLE STRAP) que proporciona maior 
ajuste.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

CARACTERÍSTICAS: Esta luva incorpora 
compostos de latex profissionais, máxima 
aderência e amortização devido à sua palma com 
látex Kontak e o seu látex interior, incorpora o 
sistema MICRO ADJUSTABLE STRAP.

HO67.22 • TAM.: 8 - 9 A 10,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

KONTROL RF
HO78.23 • TAM.: 8 A 10,5

PALMA: Novo látex AQUAFORMULA GRIP de 4 
mm + 3 mm de espuma.

CORTE: Roll-Finger Long Palm, com látex no 
pulso, permitindo uma maior superfície para 
segurar a bola.

DORSO: Novo design AIR SURROUND que 
fornece um corpo mais leve e altamente 
respirável, numa construção robusta.

SOBRE-DORSO: Látex de 5 mm + 3 mm de 
espuma.

PUNHO: Punho elástico com velcro em 3 zonas, 
combinado com o renovado sistema exclusivo 
MAS 3D (MICRO ADJUSTABLE STRAP 3D) que 
proporciona maior ajuste e mais proteção.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

PALMA: Novo látex AQUAFORMULA GRIP de 4 mm 
+ 3 mm de espuma, combinado com o novo sistema 
AAS (Anti Abrasion System), concebido para proteger 
a zona mais afectada da palma em caso de queda.

CORTE: Hibrído Roll-Gecko.

DORSO: Em neoprene construido numa única peça, 
muito resistente, leve e flexível.

SOBRE-DORSO: Novo sistema GEL 3D, oferecendo 
uma grande zona de soco numa construção 
ergonómica combinada com 5 mm de látex gravado 
+ 3 mm de espuma.

PUNHO: Punho elástico com velcro em 3 zonas, 
combinado com o renovado sistema exclusivo 
MAS 3D (MICRO ADJUSTABLE STRAP 3D) que 
proporciona maior ajuste e mais proteção.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

PROTEK PRO V
HO78.26 • TAM.: 6 - 7 - 8 A 11

PALMA: Novo látex AQUAFORMULA GRIP de 4 
mm + 3 mm de espuma.

CORTE: Flat com nova construção ergonómica 
para um ajuste perfeito.

DORSO: Novo design AIR SURROUND que 
fornece um corpo mais leve e altamente 
respirável, numa construção robusta. Inclui 5 
proteções renováveis.

SOBRE-DORSO: Látex de 5 mm + 3 mm de 
espuma. 

PUNHO: Punho elástico com velcro em 3 zonas, 
combinado com o renovado sistema exclusivo 
MAS 3D (MICRO ADJUSTABLE STRAP 3D) que 
proporciona maior ajuste e mais proteção.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

HO78.25 • TAM.: 7 - 8  A 10,5
PROTEK RF IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO



PÁG. 7GAMA PROFISSIONAL GAMA PROFISSIONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

IKARUS ERGO
HO78.27 • TAM.: 7 - 8 A 10,5

PALMA: Novo látex AQUAFORMULA GRIP de 4 mm 
+ 3 mm de espuma, combinado com o novo sistema 
AAS (Anti Abrasion System), concebido para proteger 
a zona mais afectada da palma em caso de queda.

CORTE: Hibrído Roll-Gecko.

DORSO: Em neoprene construido numa única peça, 
muito resistente, leve e flexível.

SOBRE-DORSO: Novo sistema GEL 3D, oferecendo 
uma grande zona de soco numa construção 
ergonómica combinada com 5 mm de látex gravado 
+ 3 mm de espuma.

PUNHO: Punho elástico com velcro em 3 zonas, 
combinado com o renovado sistema exclusivo 
MAS 3D (MICRO ADJUSTABLE STRAP 3D) que 
proporciona maior ajuste e mais proteção.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

SUPREMO PRO
HO98.28 • TAM.: 7 - 8 A 10,5

PALMA: Novo látex AQUAFORMULA de 4 mm + 
3 mm de espuma, combinado com inserções de 
silicone localizadas de forma estratégica no interior 
da palma, proporcionando um melhor apoio e 
sensação sobre os pontos de contacto com a bola.

CORTE: Negative.

DORSO: Em neoprene construído numa única peça, 
muito resistente, leve e flexível.

SOBRE-DORSO: Novo sistema 3D PRINTING 
SHIELD, aplicado sobre o dorso e construído de 
forma ergonómica, com especial atenção sobre a área 
de folga do punho

PUNHO: Punho elástico longo com ajuste de velcro 
duplo.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

PROTEK PRO V

HO78.25 • TAM.: 7 - 8  A 10,5
PROTEK RF IV

PALMA: Novo látex AQUAFORMULA GRIP de 4 
mm + 3 mm de espuma, combinado com o novo 
sistema AAS (Anti Abrasion System), concebido 
para proteger a zona mais afectada da palma em 
caso de queda.

CORTE: Roll-Finger.

DORSO: Em neoprene construido numa única 
peça, muito resistente, leve e flexível.

SOBRE-DORSO: Novo sistema GEL 3D, 
oferecendo uma grande zona de soco numa 
construção ergonómica combinada com 5 mm 
de látex gravado + 3 mm de espuma.

PUNHO: Punho elástico com velcro em 3 zonas, 
combinado com o renovado sistema exclusivo 
MAS 3D (MICRO ADJUSTABLE STRAP 3D) que 
proporciona maior ajuste e mais proteção.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

HO98.29 • TAM.: 7 - 8 A 10,5
SENTINEL KONTAKT EVO

PALMA: Novo látex MEGAGRIP de 4 mm + 3 mm de 
espuma, combinado com inserções de silicone no 
interior da palma.

CORTE: Novo corte KONTAKT EVOLUTION, oferecendo 
pontos de contato ao longo de todo o contorno dos 
dedos, num molde apertado sem emendas.

DORSO: Novo corpo TC FLEECE, que proporciona 
leveza e grande conforto, além de um ótimo controle 
da temperatura da mão dentro da luva. 

SOBRE-DORSO: Novo látex sintético de 5 mm de 
alta qualidade, com um design de alta frequência que 
promove mais flexibilidade no impacto.

PUNHO: Novo sistema FIT 2.0, elaborada em TC 
FLEECE, incluindo uma zona elástica para maior 
conforto, com uma fita de velcro com 3 pontos de 
fixação, combinada com o sistema MICRO STRAP 3D.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

IKARUS GECKO
HO78.29 • TAM.: 7 - 8 A 11

PALMA: Novo látex AQUAFORMULA GRIP de 4 mm 
+ 3 mm de espuma, combinado com o novo sistema 
AAS (Anti Abrasion System), concebido para proteger 
a zona mais afectada da palma em caso de queda.

CORTE: Hibrído Roll-Gecko.

DORSO: Em neoprene construido numa única peça, 
muito resistente, leve e flexível.

SOBRE-DORSO: Novo sistema GEL 3D, oferecendo 
uma grande zona de soco numa construção 
ergonómica combinada com 5 mm de látex gravado 
+ 3 mm de espuma.

PUNHO: Punho elástico com velcro em 3 zonas, 
combinado com o renovado sistema exclusivo 
MAS 3D (MICRO ADJUSTABLE STRAP 3D) que 
proporciona maior ajuste e mais proteção.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.



PÁG. 8 GAMA MÉDIA / COMPETIÇÃO GAMA TREINO / JUNIOR

HO78.13 • TAM.:  8 A 10
ONE PROTEK V

PALMA: Látex UCG de 4 mm + 3mm de espuma. 

CORTE: Flat.

DORSO: Rede ligeira e flexível de alta 
transpiração. Inclui 5 proteções.

SOBRE-DORSO: Látex SOFT de  4 mm com 
relevo. 

PUNHO: Punho elástico de 7 cm, com 3 pontos 
de fixação.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

SSG SUPREMO
HO98.14

TAM.: 6 - 7 - 8 A 10,5
PALMA: Látex SUPERSOFT de 3 mm + 3mm de 
espuma. Combinado com inserções de silicone 
localizadas de forma estratégica no interior da palma, 
proporcionando um melhor apoio e sensação sobre 
os pontos de contacto com a bola.

CORTE: Negative. 

DORSO: Novo corpo TC FLEECE, que proporciona 
leveza e grande conforto, além de um ótimo controle 
da temperatura da mão dentro da luva. 

SOBRE-DORSO: Novo sistema 3D PRINTING 
SHIELD, aplicado sobre o dorso e construído de 
forma ergonómica, com especial atenção sobre a área 
de folga do punho

PUNHO: Punho elástico longo com ajuste de velcro 
duplo.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

COACH HO PRO III
HO67.15 • TAM.: 8 A 11

PALMA: Latex UCG de 4 mm. + 3 mm. de espuma.

CORTE: Flat ( corte plano tradicional ).

DORSO: Corpo de rede muito ligeiro e flexível.

SOBRE-DORSO: Látex SOFT de 4 mm. De alta 
frequência.

PUNHO: Punho elástico de 9 cm. Cinta com 3 pontos 
de fixação.com velcro

EMBALAGEM: Bolsa Style.

CARACTERÍSTICAS: Pack especial para treinador de 
GR onde a grande novidade está na luva específica, 
que dispõe de uma janela especial no punho elástico 
para o relógio.

HO78.10 • TAM.: 6 - 7 - 8 A 10
FUTSAL

PALMA: Látex SOFT de 4 mm + 2 mm de 
espuma.

CORTE: Negative.

DORSO: Rede que permite uma óptima 
flexibilidade e transpiração.

SOBRE-DORSO: Latex DURAGRIP de 5mm 
com relevo.

PUNHO: Punho elástico de 9 cm e ajuste em 3 
pontos com velcro.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO



PÁG. 9GAMA MÉDIA / COMPETIÇÃO GAMA TREINO / JUNIOR

HO34.11 • TAM.: 5 - 6 - 7 - 8

ONE 
GHOTTA FLUO

PALMA: Látex UCG de 4 mm + 3 mm de 
espuma. Corte Flat.

DORSO: Rede ligeira e flexível de alta 
transpiração.

SOBRE-DORSO: Látex de 5 mm com relevo.

PUNHO: Punho elástico de 7 cm. Cinta com 3 
pontos de fixação de velcro.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

CARACTERÍSTICAS: Luva de gama média, e para 
quem pretenda uma luva com palma de látex 
profissional U.C.G. (ULTIMATE CONTROL GRIP) 
a um preço muito competitivo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

SSG SUPREMO

PALMA: Látex SUPERSOFT de 3 mm + 3mm de 
espuma. Combinado com inserções de silicone 
localizadas de forma estratégica no interior da palma, 
proporcionando um melhor apoio e sensação sobre 
os pontos de contacto com a bola.

CORTE: Negative. 

DORSO: Novo corpo TC FLEECE, que proporciona 
leveza e grande conforto, além de um ótimo controle 
da temperatura da mão dentro da luva. 

SOBRE-DORSO: Novo sistema 3D PRINTING 
SHIELD, aplicado sobre o dorso e construído de 
forma ergonómica, com especial atenção sobre a área 
de folga do punho

PUNHO: Punho elástico longo com ajuste de velcro 
duplo.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

HO78.01
TAM.: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 A 10

RÉPLICA IKARUS

PALMA: Látex HARDSOFT de 2 mm + 3 mm 
de espuma. 

CORTE: Flat.

DORSO: Rede ligeira e flexível de alta 
transpiração.

SOBRE-DORSO: Poliuretano de 5mm de alta 
frequência.

PUNHO: Punho elástico de 7 cm, com 2 pontos 
de fixação.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

KID PROTEK PRO V
HO78.03 • TAM.: 4 - 5 - 6 -7 - 8

PALMA: látex DURAGRIP de 4 mm + 2 mm de 
espuma. 

CORTE: Flat.

DORSO: Rede ligeira e flexível de alta 
transpiração. Inclui 4 proteções.

SOBRE-DORSO: Látex DURAGRIP sintético de 5 
mm com relevo. 

PUNHO: Punho elástico de 7 cm. Cinta com 3 
pontos de fixação.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

HO67.01 
TAM.: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 A 10

RÉPLICA

PALMA: Látex Duragrip 4 mm + 2 mm de 
espuma. Corte Flat.

DORSO: Poliuretano.

SOBRE-DORSO: Poliuretano de 5mm de alta 
frequência.

PUNHO: Cinta com velcro com 2 pontos de 
fixação. 

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.

CARACTERÍSTICAS: A sua palma Duragrip 
oferece o triplo de resistência que o látex normal. 
Ideal para campos duros e relvados artificiais. 
Para guarda-redes que procuram antes de tudo 
um preço acessível e uma grande durabilidade.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADER. SECO

DESGASTE

ADER. MOLHADO

AMORTECIMENTO

HO78.10 • TAM.: 6 - 7 - 8 A 10
FUTSAL

PALMA: Látex SOFT de 4 mm + 2 mm de 
espuma.

CORTE: Negative.

DORSO: Rede que permite uma óptima 
flexibilidade e transpiração.

SOBRE-DORSO: Latex DURAGRIP de 5mm 
com relevo.

PUNHO: Punho elástico de 9 cm e ajuste em 3 
pontos com velcro.

EMBALAGEM: Bolsa com fecho.
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CALÇA LOGO
Calça 100% poliéster ligeiro, com 
protecções nos joelhos e ancas. Cordão 
de ajuste na cintura. Indicada para campos 
sintéticos e pelados.

HO45.70
TAM.: XS - S - M - L - XL - XXL

CALÇA 
LOGO 3/4

Calça 3/4 em 100% poliéster.

Protecções nas ancas e joelhos. Zona 
elástica debaixo do joelho. Cordão de ajuste 
na cintura.

CALÇA 
3/4 VIPER

Calça de treino 3/4 de alta qualidade em 
slim fit.

Muito leve e confortável.

Inclui bolsos e cordão de ajuste na cintura.

HO45.72
TAM.: 10 - 12 - XS - S - M - L - XL - XXL

HO50.5565
TAM.: S - M - L - XL

HO45.90
TAM.: 6 - 8

HO45.99
TAM.: S - M

Calção curto de 
guarda-redes com 
protecções, 100% 
poliéster.

Protecções nas ancas.

HO 074 • TAM.: S - M - L - XL - XXL

Calção de Neoprene 
com protecções de alta 
qualidade.

Ajuste ergonómico.

Cordão de ajuste na 
cintura.

Máxima comodidade.

H078 • TAM.: S - M - L - XL

CAMISOLA G.R.

JERSEY
JUNIOR

Camisola 100% poliéster, corte SLIM FIT, 
máxima comodidade a vestir.

CAMISOLA G.R.

JERSEY
LEGEND

Camisola 100% poliéster, corte SLIM FIT, 
máxima comodidade a vestir, em 2 cores que 
combinam com vários modelos de luvas.

Cores: Preto e Laranja.

Impermeável vulcanizado, 
muito ligeiro e cómodo.

Forrado no interior, com 
fecho nos bolsos.

IMPERMEÁVEL

Colete em rede 
100% poliéster.

Muito leve e 
resistente.

Cores:

Laranja

Amarelo

Azul.

HO 089 • TAM.: XS - S - L HO 85 • TAM.: S - M - L - XL

CALÇÃO G.R. COLETESCALÇÃO RESISTENCE

HO 67.97
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HO45.99
TAM.: S - M

CAMISOLA G.R.

JERSEY
LEGEND

Camisola 100% poliéster, corte SLIM FIT, 
máxima comodidade a vestir, em 2 cores que 
combinam com vários modelos de luvas.

Cores: Preto e Laranja.

IMPERMEÁVEL

HO 85 • TAM.: S - M - L - XL

ACESSÓRIOS

MEIAS
Meias específicas para G.R., 

com mais 15 cm de comprimento.

Cores: Branco e Preto.

JOELHEIRA
INVICTUS
Cotoveleira e joelheira básica 
acolchoada em Polyester.

Boa amortização e boa resistência.

HO 094

HO 50.6038

TAM.: S - L

TAM.: S - M - L

COTOVELEIRA

INVICTUS
Cotoveleira e joelheira acolchoada 
com EVA.

Boa amortização e grande 
resistência.

HO 50.6040
TAM.: S - M - L 

BOLSA STYLE
Bolsa em pele sintética.

Inclui divisória interior com fecho.

Medidas: 24cm.X33cm.

HO 93

PORTA CHAVES
Porta chaves de bolso.

HO 67.97

GOLA/GORRO 
POLAR
Gola/Gorro em polar para protecção 
do frio.

Pode ser utilizado no pescoço ou 
na cabeça.

HO34.91

TAM.: ÚNICO

CANELEIRA
TITAN
Caneleira com frontal em plástico, 
muito leve e de  alta resistência aos 
impactos.

Capa de EVA de 4,5 mm para uma 
melhor amortização.

Inclui uma meia de compressão 
transpiravél com bolsa,para um 
perfeito ajustamento e rendimento da 
caneleira. 

HO 50.6037TAM.: S - M - L

BOLA
FUTEBOL
(HARDGROUND)
Exterior: Material granulado de alta 
resistência. Capas: 4.

Circunferência: 68 - 69 cm. Peso: 410 - 420 gr.

Câmara de ar: Látex.

Bola de treino/jogo com bom toque, de elevada resistência.

HOPT54 / HOPT53TAM.: 4 - 5

CANELEIRA
ULTIMATE

Caneleira com frontal de bastante 
duração e muito leve.   

Capa de EVA de 5 mm com total fixação 
à canela, para uma perfeita dispersão 
do impacto. Desenhada para oferecer 
proteção, sem uma grande sensação 
de peso. 

HO 50.6034TAM.: S - M - L
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