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Lidt om produktionsspecifikationer
Boldorganisationen har fastsat tolerancer for 3 forskellige kategoriseringer af
bolde. Jo højere rangering jo mindre tolerancer.
SPORTIVI LIGA BALL er produceret efter de bedst kendte produktionsspecifikationer i alle størrelser. Vi tør sige, at det er et produkt i særklasse,
på niveau med bolde der bruges i den danske Superliga.
Lidt mere fra det tekniske hjørne.
Blæren:
Blæren i en fodbold er af afgørende betydning for de spillemæssige
karakteristika... Mange boldproducenter benytter den billigere butyl blære,
der giver et tungere og mere dæmpet bounce. Vi benytter udelukkende
afbalancerede latex blærer i professionel kvalitet, der sikrer at bolden er i
perfekt balance, og giver det livlige bounce fodboldspillere sætter så stor pris
på.
Underforing:
Underforingen er af stor betydning for boldens stabilitet og feeling... sammensætningen af flere lag i forskellige materialer sikrer at bolden forbliver rund
under brug, og vi har valgt en blødhed i yderste underforing, der er højt værdsat
af danske fodboldspillere gennem tiderne...
Ventilen:
Vores ventil er af bedste kvalitet og overholder naturligvis de bedst kendte
produktionsspecifikationer.
Microfiber overflade:
Vores overflade er af super elastiske microfiber, der sikrer de absolut bedste
spilleegenskaber og bedste holdbarhed. Mange producenter benytter en
billigere PU overflade, der i forhold til microfiber er mindre smidig og holder i
kortere tid.
Syninger
SPORTIVI LIGA BALL og LIGA+ BALL er 100% håndsyet.

PREBOOK din ordre her:

Str 5 - Liga+ Ball (Ny microfiber)

210,-

Antal _________ stk

Str 4 - Liga+ Ball (Ny microfiber)

210,-

Antal _________ stk

Str 5 - Liga Ball

210,-

Antal _________ stk

Str 4 - Liga Ball

210,-

Antal _________ stk

Str 3 - Liga Ball

210,-

Antal _________ stk

SPORTIVI LIGA BALL
OM OS
SPORTIVI ApS er funderet på en solid og fleksibel distributøraftale med det Italienske
sportsbrand Macron. Vi laver på den baggrund, og i samarbejde med andre
relevante leverandører, totalløsninger for klubber og foreninger, der ønsker et positivt
samarbejde, og et servicekoncept med fokus på parametre som tøj i topkvalitet,
hurtig levering, attraktive sponsorpakker, overskuelig webshop, planlægning af årets
aktiviteter, og god økonomi.
VISION
Vi vil drive en virksomhed, der til hver en tid tager afsæt i det positive samarbejde, og
hvor vores produkt er med til at gøre en forskel i hverdagen for alle med tilknytning til
klubben.
MISSION
I en tid med svære betingelser for klub- og foreningslivet, vil vi bidrage til, i højere grad
at samle alle med tilknytning til klubben, i et miljø med en tydelig positiv forskel, og
derigennem give klubben bedre betingelser at fungere under.
Derfor tilbyder vi et unikt og økonomisk nytænkt klubkoncept med fokus på
totaloplevelsen for både klub, medlemmer og sponsorer…
OM MACRON
Macron er et moderne og kvalitetsbevist Italiensk sportsbrand, der både tænker
globalt og lokalt. Her sætters kvalitet, tekniske egenskaber, pris og leveringssikkerhed
øverst på dagsordenen. Macron er især gennem de seneste 10 år vokset til, at være
den 3. mest betydende leverandør til topligaerne i Europa…
Vi håber, at komme i betragtning næste gang I som klub eller forening skal vælge jeres
fremtidige samarbejdspartner…
Venlig hilsen,

Macron Danmark v./ SPORTIVI Aps
Petersbjerggaard 18 – 20
6000 Kolding
Tlf. +45 20666942
Mail. macron@macron.dk
Web. www.macron.dk
Web. www.sportivi.dk

Rating
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