


Nasze doświadczenie owocuje produkcją profesjonalnego sprzętu sportowego do unihokeja.
Najwyższa jakość w połączeniu z bardzo dobrą ceną.
Naszym priorytetem jest rozpowszechnienie wysokiej jakości sprzętu sportowego dla każdego. Nasi klienci 
w kraju to szkoły podstawowe, licea, uczelnie, gminy, miasta, stowarzyszenia, placówki niepubliczne, fundacje, 
kluby sportowe oraz klienci indywidualni. Klienci zagraniczni to szkoły, kluby oraz firmy dystrybucyjne.

Obecnie AZETX znany jest w ponad 33 krajach na świecie. Wspólnie realizujemy nasze marzenia o promowaniu 
unihokeja wszędzie, gdzie znajdziemy chętnych do dalszego rozwoju. Udoskonalamy obecne produkty, 
które tworzymy z pasją i zaangażowaniem. Efektem naszej ciągłej pracy są nowe modele band. W tym roku 
rozpoczęliśmy produkcję ekologicznych band do unihokeja, które w 80% wyprodukowane są z odpadów 
recyclingowych. Wszystkie nasze odpady poprodukcyjne przekazywane są do powtórnego użycia. Główną 
zaletą band ekologicznych ECO jest możliwość połączenia jej wszystkich elementów ze starszymi modelami 
band marki AZETX. Produkcja modelu ECO nie osłabiła dotychczasowej jakości produktu.

Od 2019 roku stosujemy nowy rodzaj rur przy produkcji band do unihokeja. Dzięki nowej technologii, 
konstrukcja bandy zwiększyła swoją sztywność i wytrzymałość na uderzenia. Dodatkowo zakupiliśmy 
nowe maszyny do produkcji band do unihokeja w tym ploter frezujący CNC oraz półautomatyczne maszyny 
zgrzewające. Częściowa automatyzacja produkcji pozwala na powtarzalność oraz szybszą realizację zamówień.

Azetx promuje profesjonalny
sprzęt sportowy w Polsce
i za granicą od ponad 12 lat!

Bandy AZETX - bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia.
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JAKI KIERUNEK ŁOPATKI WYBRAĆ?
Kij lewy – trzymając kij w ręce – lewa ręka jest u dołu, prawa u góry kija.
Grający strzela lewą stroną. Łopatka wyprofilowana jest w prawą stronę.
Kij prawy – trzymając kij w ręce – prawa ręka jest u dołu, lewa u góry kija.
Grający strzela prawą stroną. Łopatka wyprofilowana jest w lewą stronę.

JAK ZAŁOŻYĆ ŁOPATKĘ NA KIJ?
Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić szerokość otworu w łopatce i na 
zimno spróbować założyć trzonek do łopatki. Jeżeli blenda zbyt luźno wchodzi 
na trzonek uzupełnić różnicę plastrem wyrównującym. Należy zostawić tyle 
plastra, aby prawie na zimno można było wcisnąć łopatkę na kij do unihokeja. 
Następnie zagotować wodę w garnku i zanurzyć łopatkę w wodzie: włożyć 
część łopatki od strony montażu trzonka do gotującej wody (potrzymać około 2 
minut, aż łopatka uzyska odpowiednią temperaturę). Założyć łopatkę na trzonek 
(obserwować łopatkę czy trzonek za bardzo nie rozpiera łopatki – w takim 
przypadku ściągnąć trzonek i odwinąć odpowiednią ilość plastra wyrównującego). 
Wkręcić wkręty do zimnej wystudzonej łopatki, z odpowiednią siłą tak, aby nie 
rozerwać otworów montażowych.

JAK WYMIENIĆ ŁOPATKĘ NA INNĄ?
Demontaż łopatki rozpocząć od wykręcenia wkrętów z łopatki, następnie 
zagotować wodę i ściągnąć łopatkę z trzonka. Oczyścić trzonek ze starego 
plastra wyrównującego lub kleju, przygotować trzonek według instrukcji do 
montażu nowej łopatki.

CZEGO POTRZEBUJE BRAMKARZ?
Bramkarz potrzebuje nie tylko specjalistycznej bluzy i spodni ze wzmocnionym 
materiałem na kolanach, ale także kasku i ochraniacza na krocze oraz rękawiczek. 
Ochraniacz krocza to podstawowe wyposażenie każdego bramkarza, który 
zawsze może być narażony na bolesne kontuzje spowodowane brakiem 
ochraniacza dolnego.
Przykładowy zestaw:
• rękawice bramkarskie AZETX
• ochraniacz krocza
• kask Flame
• spodnie bramkarskie AZETX
• bluza bramkarska AZETX



• 80% materiału pochodzącego z recyklingu
• ciemnoszary kolor
• wyposażone w podwójny system mocowań ułatwiający szybki montaż oraz demontaż

Elementy narożne bandy AZETX ECO z kopolimerów jako jedyne na świecie są gięte na gorąco i nie 
powodują naprężeń. Efekt tego jest taki, że narożnik także stoi pod kątem prostym do podłoża. Dzięki 
naszym innowacyjnym rozwiązaniom uzyskaliśmy taki sam kąt odbicia piłki od elementu prostego oraz 
od łuku.
Główną zaletą band ekologicznych ECO jest możliwość połączenia jej wszystkich elementów ze starszymi 
modelami band marki AZETX. Produkcja modelu ECO nie osłabiła dotychczasowej jakości produktu.
Komplet boiska 20x40 m składa się z:
• 52 szt. prostych modułów o długości 2 mb.
• 8 narożników o promieniu 2 mb.
• 2 wózków do transportu band
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BANDY DO UNIHOKEJA 20x40 m AZETX ECO
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najlepiej sprzedawany model bandy dla klubów i hal 
sportowych
banda dostępna w czarnym kolorze
wykonana z kopolimerów PP-C o grubości 5 mm
cena obejmuje kompletny zestaw band do 
unihokeja na boisko o wymiarach 20x40 m + 2 
wózki do transportu i magazynowania
zestaw posiada certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Unihokeja IFF
bandy wyposażone w podwójny system mocowań 
ułatwiający szybki montaż oraz demontaż
wykonane są kopolimerów blokowych odpornych 
na silne uderzenia
moduł prosty został tak zaprojektowany, aby 
uderzenia tylne i przednie nie spowodowały 
przewrócenia się bandy
komplet boiska 20x40 m składa się z:
- 52 szt. prostych modułów o długości 2 mb.
- 8 narożników o promieniu 2 mb.
- 2 wózków do transportu band

Firma Azetx opracowała jedno z najbardziej 
wytrzymałych boisk do unihokeja na świecie. 
Elementy narożne bandy Azetx Prestige z kopoli-
merów jako jedyne na świecie są gięte na gorąco 
i nie powodują naprężeń. Banda narożnikowa stoi 
idealnie pod kątem prostym do podłoża. Dzięki 
naszym innowacyjnym rozwiązaniom uzyskaliśmy 
taki sam kąt odbicia piłki od elementu prostego 
oraz od łuku. 

bardziej odporny na uderzenia niż PRESTIGE
z wysokiej jakości odpornego na uderzenia 
polietylenu
dodatkowo możliwość używania band w tempe-
raturach ujemnych
użyty materiał jest bardziej miękki i mniej 
odpornym na rysy mechaniczne, niż kopolimer 
w modelu PRESTIGE
występuje w czarnym kolorze, stabilizowanym 
na UV
polietylen o większej wytrzymałości na gięcie 
w porównaniu z kopolimerami stosowanymi 
w bandach PRESTIGE
przód i podstawa bandy wykonane z materiału 
o grubości 5 mm
waga jednego elementu prostego to 8,6 kg
komplet boiska 20x40 m składa się z:
- 52 szt. prostych modułów o długości 2 mb.
- 8 narożników o promieniu 2 mb.
- 2 wózków do transportu band

Każdy model bandy wyposażony jest w podwójny 
system zabezpieczenia przed rozwarciem i prze-
sunięciem modułów podczas gry. Narożniki 
produkowane są według innowacyjnej metody 
opracowanej przez firmę AZETX. Metoda gięcia 
rur na gorąco umożliwia wyprodukowanie modułu 
narożnego pod kątem prostym do podłoża na 
całej długości elementu. Zastosowanie naszego 
elementu narożnego umożliwia prawidłowe 
odbicie piłki od bandy.

CERTYFIKAT
IFF

CERTYFIKAT
IFF

BANDY AZETX PRESTIGE 20x40 m 
Z CERTYFIKATEM IFF

BANDY AZETX EXTREME 20x40 m
Z CERTYFIKATEM IFF
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Magazynowanie i transport band do unihokeja o wymiarach 20x40 m na halę sportową odbywa się na 
dwóch wózkach. Wszystkie bandy zostały tak zaprojektowane, aby mogły być transportowane na 
jednym typie wózka. Metalowy, malowany proszkowo w czarnym kolorze.
Wyposażony w cztery skrętne kółka, w tym dwa koła z hamulcem nożnym. Wózek jest bardzo łatwy 
w kierowaniu. Nieodzowny przy magazynowaniu band.
Komplet band na boisko 20x40 m mieści się na 2 wózkach.
Jeden wózek mieści 26 elementów prostych, 4 elementy narożne.
Waga wózka z kółkami: 25 kg.
Wymiar wózka: 0.61x2.0x1.2 m.

WÓZEK DO BAND DO UNIHOKEJA
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bramka z siatką do rozgrywek na szczeblu szkół 
podstawowych lub na trening klubowy
wykonana na wzór bramki meczowej wg projektu 
AZETX
bramka metalowa z rury o śr. 21 mm
mocowanie siatki z tyłu rury do uformowanych 
prętów za pomocą linki w kolorze czarnym
słupki i poprzeczka idealnie gładkie
dostępne w kolorze czerwonym
bardzo stabilna po zmontowaniu
bramka składana z dwóch elementów na czas 
transportu do wysyłki
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wykonana na wzór bramki meczowej według 
projektu AZETX; różni się od bramki meczowej 
jedynie grubością rury z jakiej jest wykonana
bramka metalowa z rury o śr. 22 mm
mocowanie siatki z tyłu rury do uformowanych 
prętów za pomocą linki w kolorze czarnym
słupki i poprzeczka spawane u podstawy bramki 
pod kątem prostym
dostępne w kolorze czerwonym
bardzo stabilna po zmontowaniu
bramka składana na czas transportu do wysyłki

wymiary i konstrukcja bramki meczowej wykonana 
zgodnie z wytycznymi IFF 
bramka w kolorze czerwonym z czarną siatką i białym 
piłkochwytem
wyprodukowana z rury metalowej o śr. 32 mm
waga z siatką i piłkochwytem - 13 kg

jedyna składana bramka na świecie, która otrzymała 
certyfikat IFF 
bramka w kolorze czerwonym z czarną siatką i białym 
piłkochwytem
wyprodukowana z rury metalowej o śr. 32 mm
waga - 13 kg
bardzo stabilna po złożeniu, składana tylko na czas 
transportu

BRAMKA MECZOWA IFF MONOLIT
115x160 CM

BRAMKA MECZOWA IFF SKŁADANA
115x160 CM

BRAMKA TURNIEJOWA Z SIATKĄ
I PIŁKOCHWYTEM 115x160 CM

BRAMKA PODSTAWOWA 60x90 CM

CERTYFIKAT
IFF
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Idealnie zaprojektowany przód bluzy, który zabezpiecza bramkarza przed mocnymi uderzeniami 
piłki, pod dzianiną wszyta jest pianka obszyta termicznie obustronnie o grubości 10 mm. Efekt 
takiego zastosowania powoduje, że bramkarze już nie muszą stosować dodatkowych ochronnych 
kamizelek.
Tylna część wykonana jest ze specjalnie dziurkowanego i oddychającego materiału. Rękawy szyte 
z dziurkowanej dzianiny, okolice łokcia zabezpieczone dodatkowym ochraniaczem, a na całej 
długości rękawa czarna siatka zabezpieczona ściągaczem i wypełniona dodatkowym ochronnym 
materiałem.

W pasie wszyta guma, dodatkowo wszyte ściągacze 
na sznurkach. Przód spodni zabezpieczony pianką 
o grubości 10 mm od wewnątrz na całej długości 
nogawki, tył zabezpieczony taką samą pianką w górnej 
części.
Na kolanach specjalny materiał ochronny niezniszczal-
ny i bardzo śliski – dodatkowo na wysokości kolan 
dołożona druga warstwa pianki 10 mm. Nie wymaga 
stosowania nakolanników pod spodniami. Krocze 
wykonane z wysokiej jakości ściągacza.

BLUZA BRAMKARSKA AZETX

SPODNIE BRAMKARSKIE AZETX
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Rękawice bramkarskie wykonane ze spandexu 
i neoprenu. Wewnętrzna strona dłoni pokryta 
syntetyczną skórą. Specjalne czerwone 
znaczenia na dłoni, amortyzują uderzenie 
piłeczki i polepszają chwyt piłki do unihokeja.

Piłeczka do unihokeja ma w momencie strzału 
dużą siłę. Ryzyko kontuzji wzroku jest małe, 
jednak warto zadbać o ochronę swojego 
wzroku. Okulary używają nie tylko profesjonalni
zawodnicy, ale również amatorzy oraz począt-
kujący zawodnicy. Okulary doskonale utrzymują 
się na głowie i są wyposażone w regulację 
długości.

RĘKAWICE BRAMKARSKIE AZETX OKULARY OCHRONNE

Wykonana z bardzo wytrzymałego materiału, 
wypełniona pianką. Zapinana pasami. Kolor 
srebrny.

Wykonany na bazie gum, część centralna 
wyposażona w ochraniacz z tworzywa sztucznego. 
Ochraniacz regulowany na gumach w każdym 
rozmiarze.

KAMIZELKA BRAMKARSKA OCHRANIACZ KROCZA
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Kask jest regulowany w tylnej części na 
gumach. Możliwość dopasowania dla juniorów 
i seniorów. Regulacja w 5 pozycjach na gumach. 
Wykonany z ABS bardzo odpornego materiału 
na uderzenia.

Wykonane z wysokiej jakości materiałów. 
Amortyzują uderzenie piłeczki, idealnie dopa-
sowane do dłoni. Wewnętrzna strona pokryta 
eko skórą.

KASK AZETX FLAME RĘKAWICE BRAMKARSKIE KEEPER
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Idealny produkt dla dzieci i młodzieży. Kij z prostą łopatką. Górna część kija 
bez owijki. Trzonek okrągły o śr. 22 mm w ciemnych kolorze.

KIJ QMAX MEDIO BEZ OWIJKI / max 92 cm

Kij z jednokolorową owijką Basic o gr 1mm. Kij Qmax Medio z wymienną 
łopatką. Grip polepsza uchwyt kija w dłoni, amortyzuje uderzenia w akcji, ręce 
nie pocą się tak szybko, jak przy kijach zwykłych. Kij cechuje duża wytrzyma-
łość łopatki.

KIJ QMAX MEDIO Z OWIJKĄ / max 92 cm

Górna część kija wykonana w owalu, średnica kija powiększona o 3 mm. 
Według najnowszego trendu na świecie owal wykonany jest na górną rękę – 
długość trzonka w owalu to 20 cm. Owijka model PRO w czarnym kolorze 
o grubości 1,8 mm.

KIJ QMAX ELASTICK OVAL Z OWIJKĄ / max 92 cm

Zestaw Micro składa się z dwóch kijów MICRO z obustronną łopatką 
DIEGO + 2 piłki do unihokeja. Najczęściej są to piłki dwukolorowe.

ZESTAW MICRO DLA DZIECI / max 62 cm
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Idealny dla dzieci i młodzieży. Świetnie sprawdzi się dla osób rozpoczynają-
cych przygodę z unihokejem. Owijka Basic 1 mm.

KIJ QMAX DIEGO PE / max 82 cm

Idealny produkt dla dzieci i młodzieży. Kij z profilowaną łopatką. Górna część 
kija bez owijki. Trzonek okrągły o średnicy 22 mm w ciemnych kolorze.

KIJ QMAX MEDIO PROFIL BEZ OWIJKI / max 92 cm

Kij z jednokolorową owijką Basic o gr. 1 mm. Kij z owijką cechuje duża wytrzy-
małość profilowanej łopatki. Grip polepsza uchwyt kija w dłoni, amortyzuje 
uderzenia w akcji, wchłania pot.

KIJ QMAX MEDIO PROFIL Z OWIJKĄ / max 92 cm

Górna część kija wykonana w owalu, średnica kija powiększona o 3 mm. 
Według najnowszego trendu na świecie owal wykonany jest na górną rękę. 
Długość trzonka w owalu 20 cm. Owijka PRO w czarnym kolorze o grubości 
1,8 mm.

KIJ QMAX ELASTIC OVAL PROFIL / max 62 cm
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Do produkcji kija zastosowaliśmy trzonek PE o średnicy jedynie 19 mm. Kij 
dedykowany dla szkół podstawowych, młodszych roczników do 10 lat, 
z uwagi na swoją elastyczność. Owijka w czarnym kolorze. Łopatka modelu 
Astro Zorro jest dodatkowo wyprofilowana w przedniej części.

KIJ QMAX ASTRO ZORRO PE / max 85 cm

Model z łopatką Bueno do nauki gry dla dzieci 6-11 lat. Kij dedykowany dla 
szkół podstawowych, oparty w swojej konstrukcji o trzonek PE o średnicy 19 
mm w dolnej części, a w górnej części o średnicy 25mm. Trzonek z owijką 
Qmax o gr 1,8 mm lub z czarną owijką PRO.

KIJ QMAX BUENO PE / max 92 cm

Kij szczególnie dedykowany dla szkół podstawowych, dla dzieci do 10-11 lat. 
Łopatka wytrzymała, wzmocniona w miejscach montażu z trzonkiem. 
Trzonek z czarną owijką PRO o gr. 1,8 mm. Łopatka o różnych stopniach 
twardości.

KIJ QMAX ASTRO PE / max 92 cm
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Dla tego modelu zastosowano profilowaną łopatkę typu Bueno z PP. Do 
produkcji kija użyto włókna węglowego – Carbonu lub zamiennie można użyć 
Aramidu. Takiego rodzaju trzonki tworzą bardzo wytrzymałą konstrukcję. 
Zastosowano owijkę Qmax w białym lub żółtym kolorze o grubości 1,8 mm. 
Idealny dla początkujących graczy.

KIJ QMAX BUENO / max 98 cm / 2.7

Kij stworzony dla szybkich graczy. Zastosowano łopatkę typu Star z PP. 
Kij idealnie zaprojektowany i wyważony. Przeznaczony do perfekcyjnego 
prowadzenia piłki i precyzyjnego strzału. Owijka 1.8 mm.

KIJ QMAX MAESTRO / max 101 cm / 2.7

Wytrzymały kij z delikatnie wyprofilowaną łopatką. Łopatka ASTRO – niety-
powy projekt, który jest esencją trzech wcześniejszych modeli łopatek marki 
Qmax. Model kija z czarną owijką PRO lub żółtą Qmax. 

KIJ QMAX ASTRO CARBON / max 98 cm / 2.7

Model z owijką wysokiej jakości w białym kolorze. Łopatka bardzo wytrzyma-
ła, która jest dodatkowo wyprofilowana. W dolnej i górnej części zrobione jest 
gięcie na gorąco dopasowane do piłki do unihokeja. Dostępna tylko lewa 
łopatka.

KIJ QMAX ASTRO ZORRO CARBON / max 98 cm / 2.7
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Idealny model kija do unihokeja na rozgrywki szkolne i turniejowe. Trzonek 
bardzo lekki. Do wyboru owijka Qmax o grubości 1,8 mm lub Grip PRO czarny. 
Łopatka profilowana zaprojektowana do lepszego prowadzenia piłki przy kiju.

KIJ QMAX DIEGO II CARBON / max 98 cm / 2.7

KIJ QMAX DIEGO II CARBON BASIC / max 98 cm / 2.7

KIJ QMAX ALPHA DOUBLE COLOR / max 98 cm / 2.7

Idealny dla dzieci i młodzieży. Świetnie sprawdzi się dla osób rozpoczynających 
przygodę z unihokejem. Owijka Basic 1 mm.

W konstrukcji widać delikatne odchylenie łopatki od linii zejścia w dół kija. 
Daje to efekt przekrzywionej łopatki. Owijka biała lub czarna basic o grubości 
1 mm. Kij ułatwi trening oddania strzału na bramkę z jednoczesnym podnie-
sieniem piłki pod poprzeczkę.

Najnowsza wersja kija Alpha z większą łopatką. Owijka Qmax szara o kropko-
watej strukturze 1.8 mm. Kij na treningu ułatwi oddanie strzału na bramkę 
z jednoczesnym podniesieniem piłki pod poprzeczkę.

KIJ QMAX ALPHA BIG / max 98 cm / 2.7
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• 50% CARBON + 50% WŁÓKNO SZKLANE
• trzonek prostokątny / LAKIEROWANY
• dostępne długości:
– 77 cm [FLEX 3.0]
– 96 cm [FLEX 3.0]

• 50% CARBON + 50% WŁÓKNO SZKLANE
• trzonek prostokątny / LAKIEROWANY
• dostępne długości:
– 96 cm [FLEX 3.0]
– 101 cm [FLEX 3.0]

KIJ LEXX ICEBREAKER GREEN / max 96 cm / 3.0

KIJ LEXX ICEBREAKER METALIC

• 100% CARBON
• dostępne długości:
– 96 cm [FLEX 2.9] owalny
– 96 cm [FLEX 2.6] okrągły
– 96 cm [FLEX 2.9] owalny
– 101 cm [FLEX 2.6] owalny
– 101 cm [FLEX 2.6] okrągły

KIJ LEXX TIMBER / 100% CARBON / FLEX 2.9 I 2.6

• trzonek 80% Japoński Carbon K12 + 20% K3 Carbon
• dostępne długości:
– 96 cm [FLEX 2.9] okrągły
– 96 cm [FLEX 2.9] owalny
– 101 cm [FLEX 2.6] okrągły

KIJ LEXX LUPA
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• trzonek ultra lekki
• 10% zwiększona średnica trzonka
• brak drgań podczas strzału
• dostępne długości:
– 104 cm [FLEX 2.6]

• bardzo lekki
• brak drgań podczas strzału
• dostępne długości:
– 96 cm [FLEX 2.9] okrągły
– 96 cm [FLEX 2.6] okrągły
– 101 cm [FLEX 2.6] owalny

• bardzo lekki
• brak drgań podczas strzału
• dostępne długości:
– 92 cm [FLEX 2.9] okrągły lewy  – 96 cm [FLEX 2.9] okrągły prawy
– 92 cm [FLEX 2.9] okrągły prawy  – 101 cm [FLEX 2.6] okrągły lewy
– 96 cm [FLEX 2.9] okrągły lewy  – 101 cm [FLEX 2.6] okrągły prawy

KIJ LEXX FATBODY JAPOŃSKI CARBON K12 + ARAMID

KIJ LEXX SWISS WHITE JAPOŃSKI CARBON K12 + ARAMID

• dostępne długości:
– 96 cm [FLEX 2.6] okrągły
-101 cm [FLEX 2.6] owalny
-101 cm [FLEX 2.3] okrągły
-101 cm [FLEX 2.6] okrągły

KIJ LEXX ARCTIC BLACK/METALLIC JAPOŃSKI CARBON K12 + ARAMID

KIJ LEXX SWISS BLACK JAPOŃSKI CARBON K12 + ARAMID
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BASIC ASTRO

ASTRO ZORRO MAESTRO BUENO

TRENER ALPHA BIG ALPHA



• torba meczowa idealna na turnieje
• 2 boczne kieszenie
• nieprzemakalny materiał
• wyposażona w mocniejsze zamki
• długość torby: 120 cm

• torba idealna na treningi
• nieprzemakalny materiał
• długość torby: 120 cm

• torba na treningi z kieszenią
    na piłki
• nieprzemakalny materiał
• długość torby: 120 cm

• piłki dla wymagających
• posiadają certyfikat Międzynarodowej
   Federacji Unihokeja - IFF
• super wytrzymałe
• dodatkowe wzmocnienie od wewnątrz
• idealnie zgrzane połówki
• 3 warianty kolorystyczne

• posiadają certyfikat IFF
   (Cert. No.  3449106)
• wiele wariantów kolorystycznych
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CERTYFIKAT
IFF

CERTYFIKAT
IFF

TORBA NA 15 KIJÓW

TORBA NA 3-4 KIJE

TORBA NA 3-4 KIJE
Z KIESZENIĄ

PIŁKA LEXX IFF

PIŁKA QMAXX IFF



AZETX - PIOTR CZARCZYŃSKI
ul. Jana Pawła II 81, 62-510 Konin

tel. +48 502 407 628 / +48 606 835 672
mail: office@azetx.eu

www.azetx.eu


