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ČESKÁ REPUBLIKA

Značka Tretorn se specializuje na výrobu tenisových míčů. Míče je to hlavní co děláme a děláme to perfektně.
Posouváme hranice technologickými inovacemi a vysokou kvalitou.
To dělá všechny naše produkty vysoce trvanlivé.
Ve světově nejunikátnější a nejkompletnější kolekci tenisových míčů si vybere
opravdu každý – od profesionálních hráčů po začátečníky.

Tretorn je míč pro každou hru.
PRO COURT

Skvělý tréninkový a závodní míč s vysokým výkonem,
velkou pružností a trvanlivým gumovým jádrem. Vrchní
plsť je z unikátní tkaniny Duraweave s 45% vlny.
Pro všechny druhy povrchů.
Vynikající poměr cena /kvalita / trvanlivost.

Balení: 4 ks míčů v plastové tubě,
18 tub v kartonu, karton = 72 míčů

dop. MOC 209 Kč

SERIE+CONTROL

Vynikající tréninkový a závodní míč Tretorn. Je vyroben
unikátní TRI TEC technologií skládající se z jádra
z přírodní gumy, těsnící membrány a extra Milliken
plstě. Jádro z přírodní gumy bylo vytvořeno pro skvělý
komfort a stálé vlastnosti míče při hře. Extra Milliken
plsť zlepšuje trvanlivost a stabilitu míče při letu.
Těsnící membrána zabezpečuje trvanlivost míče
a stálost jeho vlastností.
Balení: 4 ks míčů v plastové tubě,
18 tub v kartonu, karton = 72 míčů

TOURNAMENT

Balení: 4 ks míčů v plastové tubě,
18 tub v kartonu, karton = 72 míčů

Balení: 4 ks míčů v plastové tubě,
18 tub v kartonu, karton = 72 míčů

dop. MOC 259 Kč

těsnící
membrána

dop. MOC 259 Kč

SWEDISH OPEN

Míč je vyroben unikátní TRI TEC technologií skládající se
z jádra z přírodní gumy, těsnící membrány a extra Milliken
plstě. Ideální pro trenink v klubech a pro rekreační hráče.
Vynikající poměr cena / kvalita / trvanlivost.

speciální
jemná
Milliken
plsť

jádro
z přírodní
gumy

Míč je vyroben unikátní TRI TEC technologií skládající se
z jádra z přírodní gumy, těsnící membrány a extra Milliken
plstě. Ideální pro trenink v klubech a pro rekreační hráče.
Vynikající poměr cena / kvalita / trvanlivost.

dop. MOC 259 Kč

MICRO X míče
MICRO X

Míč Tretorn Micro X byl poprvé tenisovému světu představen v roce 1998 a okamžitě nastavil
nejvyšší měřítka pro kvalitu a technologickou konstrukci tenisových míčů. Tímto míčem Tretorn
vytvořil novou kategorii tenisových míčů, která spojuje nejlepší vlastnosti míčů tlakovaných
a netlakovaných. Každý míč je naplněn 700 miliony mikrobuněk a každá z těchto mikrobuněk je
naplněna mikročástečkami vzduchu! Míč má neuvěřitelně stálé vlastnosti, nikdy neztratí
tlak, má bezkonkurenční trvanlivost a díky své technologii je nejideálnějším míčem
do chladného počasí či vyšších nadmořských výšek. Mnohými je proto považován za
nejkomplexnější míč na světě.

COACH x72

X TRAINER x72 BAG

Balení: 72 míčů

Balení: 72 míčů

Trenérské balení netlakovaných míčů
v plastovém pytli. Ideální pro kluby,
trenéry a tenisové školy.

dop. MOC 3699 Kč

Trenérské balení míčů Micro X v plastovém pytli.
Ideální pro kluby, trenéry
a tenisové školy.

dop. MOC 4499 Kč

Míč je chráněn patentem. Je vhodný pro všechny typy hráčů
a pro všechny povrchy. Trojdílná struktura míče je tvořena:
• exluzivní Flex – Felt plstí , která zajišťuje maximální trvanlivost na všech
površích,
• 700 miliony speciálních mikrobuněk, které zaručují stálé herní vlastnosti
• Titanové a polybutadienové jádro kombinované se speciální gumou zvyšuje
pocit měkkosti úderu a zvyšuje spin.
Balení: 4 ks míčů v plastové tubě, 18 tub v kartonu,
karton = 72 míčů

dop. MOC 329 Kč
PŘI KOUPI CELÝCH KARTONŮ NEBO PYTLŮ / vždy 72 ks míčů / SE NA JAKÝKOLI TYP MÍČŮ VZTAHUJE SLEVA -50% z doporučené MOC!

Doplňky
SBĚRAČ MÍČŮ

JUMBO
BALL

BALL BASKET

Vnitřní

Reklamní míč

dop. MOC 999 Kč

dop. MOC 499 Kč

BALL BASKET
TRETORN

MINI
TENIS SÍŤ

Koš na 80 míčů

dop. MOC 999 Kč

Délka 6 m. Rozkládací.

dop. MOC 1099 Kč

dop. MOC 3699 Kč

PLACHTA TRETORN

2x12 m / na plachtu se nevztahují slevy

dop. MOC 2999 Kč

EXPERIENCE QUALITY

EXPERIENCE QUALITY

Academy – Dětské míče
Dětské míče jsou vytvořeny speciálně pro malé začínající tenisty a děti z tenisových školiček. Dnes už je
povinností trenérů a rodičů používat při hře s dětmi tyto speciální dětské míče, které jsou rozděleny podle
věkových kategorií. Důležité totiž je, aby děti získaly při prvních krůčcích na kurtech pozitivní vztah k tenisu.
Míče ORANGE, GREEN podle velikosti kurtu na kterém děti tenis hrají.
DOSPĚLÍ

cena za 36ks
dop. MOC 2099 Kč

ACADEMY ACADEMY
GREEN
ORANGE

Academy orange
Míč standartní velikosti, avšak je o 40%
měkčí a lehčí než běžné míče. Díky tomu
je o 50% pomalejší a děti se naučí ideální
tenisovou techniku. Určen pro věk
cena za 3ks
5 – 7 let a hru na polovině kurtu.
dop. MOC 179 Kč

Academy green
cena za 36ks
dop. MOC 2099 Kč

Míč standartní velikosti je o 20% lehčí
a měkčí než běžný míč. Je určen pro
děti ve věku 8 – 9 let a i pro začínající
dospělé rekreační hráče.
Je o 25% pomalejší než běžný míč.

cena za 3ks
dop. MOC 179 Kč

MATCH POINT s.r.o., Modletice 85, 251 01 Modletice, Česká republika
Tel.: + 420 272 650 635, www.tretorn.cz, www.matchpoint.cz, e-mail: info@matchpoint.cz, INSTAGRAM: @matchpoint.cz
Provozní doba: Po-Čt 8:00 - 12:45, 13:30 - 17:00, Pá 8:00 - 12:45, 13:30 - 15:00
Roman Medviď – obchodní ředitel, tel.: 272 650 635, e-mail: medvid@matchpoint.cz
Bálintová Zuzana – asistentka, zákaznická péče (přepravní služby), mob.: 737 227 281, tel.: 272 650 635, e-mail: balintova@matchpoint.cz
Pajer Petr – obchodní zástupce – tenis, badminton, obuv, textil, mob.: 737 227 280, tel.: 272 650 635, e-mail: pajer@matchpoint.cz
Dechťar Tomáš – obchodní zástupce, tenisové kluby, mob.: 737 238 842, tel.: 272 650 635, e-mail: dechtar@matchpoint.cz
Prchalová Petra – obchodní zástupce, obchodní řetězce, reklamace, zákaznický servis, mob.: 733 758 112, tel.: 272 650 635, e-mail: prchalova@matchpoint.cz
Sochor Jaroslav – obchodní zástupce, zákaznický servis, testovací rakety, mob.: 731 416 447, tel.: 272 650 635, e-mail: sochor@matchpoint.cz

