DESCRIÇÃO
A Bola de Futsal Max 50 Termotec X foi criada para ser utilizada pelo SUB-9. O produto foi desenvolvido
conforme as necessidades dos pequenos grandes craques. A bola precisava ser macia, para que a
molecada consiga aproveitar da melhor maneira possível seus treinos e jogos. Com isso, a Penalty
construiu o produto em cima do laminado de PU proporcionando maior conforto durante o contato.
Testado e aprovado, a Max 50 possui selo da Confederação Brasileira de Futsal. É o produto ideal para
que a criançada estufe as redes e comece a se tornar um craque.

Benefícios:
•

Resistente a absorção de água.

•

Precisão nos movimentos da bola.

•

Conforto durante o contato.

Alguns diferenciais técnicos:
Garantindo resistência, uniformidade e estabilidade, a bola Max 50 possui tecnologia Termofixo. Sua
câmara Airbility 6D proporciona equilíbrio e precisão total durante os movimentos.

CARACTERÍSTICAS
•

PESO: 250-280G

•

CIRCUFERÊNCIA: 49-52 CM

•

GOMOS: 8

•

LAMINADO: PU

•

CONSTRUÇÃO: TERMOTEC

•

CÃMARA: 6D

•

SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO

•

CAMADA INTERNA: NEOGEL

•

PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM

•

MIOLO: CÁPSULA SIS

CUIDADOS
•
•
•

LIMPAR A BOLA COM ESCOVA OU PANO LIMPO LEVEMENTE ÚMIDO COM ÁGUA APÓS UTILIZAÇÃO
SECAR A BOLA POR COMPLETO
ARMAZENAR EM AMBIENTE SECO E VENTILADO

•
•

NÃO DEIXAR EXPOSTA AO SOL OU CHUVA
MANTÊ-LA SEMPRE CALIBRADA

DESCRIÇÃO
A bola Max 100 foi criada para o SUB-11 começar a mostrar suas habilidades dentro das quadras.
Permitindo maciez perfeita durante os toques, a criançada poderá se divertir muito durante os treinos
ou campeonatos. Possuindo selo da Confederação Brasileira de Futsal, o produto foi pensando com todo
cuidado para que a molecada aproveite de maneira correta o que futsal pode proporcionar. Garanta a
sua e estufe as redes desde cedo.

Benefícios:
•

Tamanho ideal para os pequenos craques.

•

Qualidade e tecnologia ideal para mostrar suas habilidades.

•

0% absorção de água.

Alguns diferenciais técnicos:
A bola possui amortecimentos de 6 discos posicionados simetricamente promovendo melhor equilíbrio e
precisão nos movimentos da bola.

CARACTERÍSTICAS
•

PESO: 300-330G

•

CIRCUFERÊNCIA: 52-55 CM

•

GOMOS: 8

•

LAMINADO: PU

•

CONSTRUÇÃO: TERMOTEC

•

CÂMARA: 6D

•

SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO

•

CAMADA INTERNA: NEOGEL

•

PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM

•

MIOLO: CÁPSULA SIS

CUIDADOS
•

LIMPAR A BOLA COM ESCOVA OU PANO LIMPO LEVEMENTE ÚMIDO COM ÁGUA APÓS UTILIZAÇÃO

•
•
•
•

SECAR A BOLA POR COMPLETO
ARMAZENAR EM AMBIENTE SECO E VENTILADO
NÃO DEIXAR EXPOSTA AO SOL OU CHUVA
MANTÊ-LA SEMPRE CALIBRADA

DESCRIÇÃO
A bola de Futsal Max 200 foi criada para que a molecada do SUB-13 utilize um produto de alta
qualidade. Pensando nos passes e chutes que os pequenos craques vão dar, a Penalty desenvolveu a bola
com um laminado que proporciona mais maciez e conforto durante o seu toque. Caso precise utilizar o
produto em quadras Outdoor, você não vai se preocupar se começar a chover. A Max 200 possui dupla
camada de colagem para maior resistência e 0% absorção de água. É ou não é o produto ideal para a
criançada se tornar profissional?

Benefícios:
•

Excelente toque durante seus chutes e passes.

•

Conforto e qualidade para marcar um golaço.

•

Equilíbrio e precisão nos movimentos.

Alguns diferenciais técnicos:
A Cápsula SIS protege a câmara para melhor retenção de ar, da qual é composta por butil Airbility 6d
(precisão total), um amortecimento interno de 6 discos posicionados simetricamente que promove
melhor equilíbrio e precisão nos movimentos da bola. A tecnologia Neogel é composta de
amortecimento interno exclusivo Penalty , à base de borracha, que entrega resiliência superior,
tornando a bola mais macia e veloz.

CARACTERÍSTICAS
•

PESO: 350-380G

•

CIRCUFERÊNCIA: 55-58 CM

•

GOMOS: 8

•

LAMINADO: PU

•

CONSTRUÇÃO: TERMOTEC

•

CÂMARA: 6D

•

SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO

•

CAMADA INTERNA: NEOGEL

•

PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM

•

MIOLO: CÁPSULA SIS

CUIDADOS
•
•
•
•
•

LIMPAR A BOLA COM ESCOVA OU PANO LIMPO LEVEMENTE ÚMIDO COM ÁGUA APÓS UTILIZAÇÃO
SECAR A BOLA POR COMPLETO
ARMAZENAR EM AMBIENTE SECO E VENTILADO
NÃO DEIXAR EXPOSTA AO SOL OU CHUVA
MANTÊ-LA SEMPRE CALIBRADA

DESCRIÇÃO
A paixão pelo esporte vai rolar pelas quadras. A Bola Max 500 Termotec, conta com selo da
Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), e está presente nos principais campeonatos estaduais de
futsal. Pensando em todos os detalhes, a bola é resistente a absorção de água, podendo ser utilizada até
em condições de quadra molhada, mantendo suas características e performance. Proporciona maciez e
conforto durante os toques, chutes e defesas, deixando o jovem confiante para marcar um golaço de
bicicleta e ser o craque da partida.

Benefícios:
•

Max 500 Termotec

•

0% absorção de água.

•

Precisão nos movimentos.

•

Estabilidade e maciez.

Alguns diferenciais técnicos:
Sua cápsula SIS protege a câmara para melhor retenção de ar, da qual é composta por Airbility 6d, um
amortecimento interno de 6 discos posicionados simetricamente que promove melhor equilíbrio e
precisão nos movimentos da bola. Sua construção com dupla colagem proporciona maior durabilidade,
proporcionando uma experiência incrível com a bola.

CARACTERÍSTICAS
•

PESO: 400-440G

•

CIRCUFERÊNCIA: 62-64 CM

•

GOMOS: 8

•

LAMINADO: PU

•

CONSTRUÇÃO: TERMOTEC

•

CÂMARA: 6D

•

SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO

•

CAMADA INTERNA: NEOGEL

•

PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM

•

MIOLO: CÁPSULA SIS

CUIDADOS
•
•
•
•
•

LIMPAR A BOLA COM ESCOVA OU PANO LIMPO LEVEMENTE ÚMIDO COM ÁGUA APÓS UTILIZAÇÃO
SECAR A BOLA POR COMPLETO
ARMAZENAR EM AMBIENTE SECO E VENTILADO
NÃO DEIXAR EXPOSTA AO SOL OU CHUVA
MANTÊ-LA SEMPRE CALIBRADA

DESCRIÇÃO
Onde tem Futsal, tem Penalty e tem Max 1000 Com a bola de futsal Max 1000 você sentirá a sensação de
usar o mesmo produto presente nos campeonatos estaduais da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).
Dentro dos padrões internacionais e com selo de qualidade FIFA, seu time ganha um novo reforço para
ser campeão de mais um campeonato. A Max 1000 possui alta resistência à abrasão e uma performance
brilhante, proporcionando maior controle, conforto e 0% absorção de água, permitindo ser utilizada em
quadras cobertas e descobertas, até em condições climáticas adversas, como chuva, por exemplo.
Vamos juntos dominar as quadras?

Benefícios:
•

0% absorção de água e durabilidade.

•

Velocidade nas divididas.

•

Maciez no impacto dos chutes.

Alguns diferenciais técnicos:
A bola Max 1000 conta com tecnologia Termotec que garante 0% de absorção de água, mantendo a
máxima performance da bola até mesmo em condições de quadra molhada. Com exclusiva tecnologia
Penalty Neotec, possui amortecimento, com camada externa que proporciona maior conforto nos
chutes, diminuindo o impacto dos cabeceios sem prejudicar o potencial da velocidade.

CARACTERÍSTICAS
•

PESO: 410-430G

•

CIRCUFERÊNCIA: 62,5-63,5 CM

•

GOMOS: 11

•

LAMINADO: PU PRÓ

•

CONSTRUÇÃO: TERMOTEC

•

CÂMARA: 6D

•

SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO

•

CAMADA INTERNA: NEOTEC

•

PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM

•

MIOLO: CÁPSULA SIS

CUIDADOS
•
•
•
•
•

LIMPAR A BOLA COM ESCOVA OU PANO LIMPO LEVEMENTE ÚMIDO COM ÁGUA APÓS UTILIZAÇÃO
SECAR A BOLA POR COMPLETO
ARMAZENAR EM AMBIENTE SECO E VENTILADO
NÃO DEIXAR EXPOSTA AO SOL OU CHUVA
MANTÊ-LA SEMPRE CALIBRADA

