SCOREN DOE JE MET
WINNER® VOETBALLEN!
WWW.WINNERVOETBALLEN.NL

Diamond Professional
Professional serie

Handgemaakte voetbal met
microfiber twincoating geschikt voor
extreme performance soft touch “koppen
zonder koppijn!”

Van € 99,- voor

€ 59,-

Choice of World Champion

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Vergelijkbaar met Adidas Euro kost € 140,-

Kleuren voetballen:

Diamond Pro
Blauw - Zwart - Wit

Droog
Vochtig
Nat
Kunstgras
Sneeuw

Diamond Pro
Geel - Groen - Wit

Diamond Pro
Geel - Zwart - Wit

Diamond Pro
Groen- Zwart - Wit

Diamond Pro
Oranje - Zwart - Wit

Diamond Pro
Rood - Blauw - Wit

WINNER® voetballen zijn handgemaakt volgens de hoogste FIFA normen in
een eigen ISO9002 gecertificeerde fabriek in Pakistan. Er wordt gewerkt volgens
ILO-IPEC-programma, waarbij op kinderarbeid wordt gecontroleerd. Hiervan kan
een officieel certificaat getoond worden.

Diamond Pro
Rood - Zwart - Wit

2 jaar garantie

op waterdichtheid,
stiksel en vorm

1.

Diamond Super
Professional serie

Handgemaakte voetbal met
microfiber twincoating geschikt voor
extreme performance soft touch “koppen
zonder koppijn!”

Van € 95,- voor

€ 57,-

Choice of Champions League

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Vergelijkbaar met Brillant Derbystar Eredivisie
kost € 109,-

Kleuren voetballen:

Diamond Super
Blauw - Zwart - Wit

Droog
Vochtig
Nat
Kunstgras
Sneeuw

Diamond Super
Geel - Zwart - Wit

Diamond Super
Geel - Groen - Wit

Diamond Super
Groen - Zwart - Wit

Diamond Super
Oranje - Zwart - Wit

Diamond Super
Rood - Zwart - Wit

WINNER® voetballen zijn handgemaakt volgens de hoogste FIFA normen in
een eigen ISO9002 gecertificeerde fabriek in Pakistan. Er wordt gewerkt volgens
ILO-IPEC-programma, waarbij op kinderarbeid wordt gecontroleerd. Hiervan kan
een officieel certificaat getoond worden.

Diamond Super
Rood - Blauw - Wit

Diamond Super
Paars - Zwart - Wit

2 jaar garantie

op waterdichtheid,
stiksel en vorm

2.

Diamond
Professional serie

Handgemaakte voetbal met
microfiber twincoating geschikt voor
extreme performance soft touch “koppen
zonder koppijn!”

Van € 89,- voor

€ 54,-

Choice of Euro Champions

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Vergelijkbaar met Adidas Torfabrik kost € 139,-

Kleuren voetballen:

Diamond
Blauw - Zwart - Wit

Droog
Vochtig
Nat
Kunstgras
Sneeuw

Diamond
Geel - Zwart - Wit

Diamond
Geel - Groen - Wit

Diamond
Groen - Zwart - Wit

Diamond
Oranje - Zwart - Wit

Diamond
Rood - Zwart - Wit

WINNER® voetballen zijn handgemaakt volgens de hoogste FIFA normen in
een eigen ISO9002 gecertificeerde fabriek in Pakistan. Er wordt gewerkt volgens
ILO-IPEC-programma, waarbij op kinderarbeid wordt gecontroleerd. Hiervan kan
een officieel certificaat getoond worden.

Diamond
Blauw - Rood - Wit

2 jaar garantie

op waterdichtheid,
stiksel en vorm

3.

Brilliant Professional
Professional serie

Microfiber twincoating geschikt voor
extreme performance soft touch “koppen
zonder koppijn!”

Van € 89,- voor

€ 51,-

Choice of Jupiler League
Vergelijkbaar met Derbystar Jupiler League kost € 99,-

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Kleuren voetballen:

Brilliant Pro
Blauw - Zwart - Wit

Droog
Vochtig
Nat
Kunstgras
Sneeuw

Brilliant Pro
Geel - Zwart - Wit

Brilliant Pro
Geel - Groen - Wit

Brilliant Pro
Groen - Zwart - Wit

Brilliant Pro
Oranje - Zwart - Wit

Brilliant Pro
Rood - Zwart - Wit

WINNER® voetballen zijn handgemaakt volgens de hoogste FIFA normen in
een eigen ISO9002 gecertificeerde fabriek in Pakistan. Er wordt gewerkt volgens
ILO-IPEC-programma, waarbij op kinderarbeid wordt gecontroleerd. Hiervan kan
een officieel certificaat getoond worden.

Brilliant Pro
Blauw - Rood - Wit

2 jaar garantie

op waterdichtheid,
stiksel en vorm

4.

Brilliant Super
Professional serie

Handgemaakte voetbal met
microfiber twincoating geschikt voor
excellent performance soft touch “koppen
zonder koppijn!”

Van € 89,- voor

€ 48,-

Choice of Eredivisie

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Vergelijkbaar met de Nike Oerden 4 serie kost € 130,-

Kleuren voetballen:

Brilliant Super
Blauw - Zwart - Wit

Droog
Vochtig
Nat
Kunstgras
Sneeuw

Brilliant Super
Geel - Zwart - Wit

Brilliant Super
Geel - Groen - Wit

Brilliant Super
Groen - Zwart - Wit

Brilliant Super
Oranje - Zwart - Wit

Brilliant Super
Rood - Zwart - Wit

WINNER® voetballen zijn handgemaakt volgens de hoogste FIFA normen in
een eigen ISO9002 gecertificeerde fabriek in Pakistan. Er wordt gewerkt volgens
ILO-IPEC-programma, waarbij op kinderarbeid wordt gecontroleerd. Hiervan kan
een officieel certificaat getoond worden.

Brilliant Super
Blauw - Rood - Wit

Brilliant Super
Paars - Zwart - Wit

2 jaar garantie

op waterdichtheid,
stiksel en vorm

5.

Brilliant
Handgemaakte voetbal met
microfiber twincoating.
Geschikt voor excellent performance

Van € 75,- voor

€ 45,-

Choice of a professional player
Vergelijkbaar met Derbystar Brillant A.P.S. kost € 84,95

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Kleuren voetballen:

Brilliant
Blauw - Zwart - Wit

Droog
Vochtig
Nat
Kunstgras
Sneeuw

Brilliant
Geel - Zwart - Wit

Brilliant
Geel - Groen - Wit

Brilliant
Groen - Zwart - Wit

Brilliant
Oranje - Zwart - Wit

Brilliant
Rood - Zwart - Wit

WINNER® voetballen zijn handgemaakt volgens de hoogste FIFA normen in
een eigen ISO9002 gecertificeerde fabriek in Pakistan. Er wordt gewerkt volgens
ILO-IPEC-programma, waarbij op kinderarbeid wordt gecontroleerd. Hiervan kan
een officieel certificaat getoond worden.

Brilliant
Blauw - Rood - Wit

Brilliant
Paars - Zwart - Wit

1 jaar garantie

op waterdichtheid,
stiksel en vorm

6.

AANBIEDING!
World Cup Target
Zeer goede kwaliteit voetbal voor
een budget prijs geschikt voor target
performance en harde velden voor
senioren en junioren. Uitstekend te
gebruiken voor trainingsdoeleinden.

Van € 49,- voor

€ 29

,50

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Choice of a Winner

Kleuren voetballen:

World Cup Target
Blauw - Zwart - Wit

Droog
Vochtig
Nat
Kunstgras
Sneeuw

World Cup Target
Geel - Zwart - Wit

World Cup Target
Geel - Groen - Wit

World Cup Target
Groen - Zwart - Wit

World Cup Target
Oranje - Zwart - Wit

World Cup Target
Rood - Zwart - Wit

WINNER® voetballen zijn handgemaakt volgens de hoogste FIFA normen in
een eigen ISO9002 gecertificeerde fabriek in Pakistan. Er wordt gewerkt volgens
ILO-IPEC-programma, waarbij op kinderarbeid wordt gecontroleerd. Hiervan kan
een officieel certificaat getoond worden.

World Cup Target
Blauw - Rood - Wit

World Cup Target
Paars - Zwart - Wit

1 jaar garantie

op waterdichtheid,
stiksel en vorm

7.

Euro Champion
Deze Euro Champion voetbal uit de WINNER®
series, is een bal met verschillende gewichten
om de jeugd een goede passende bal te kunnen
bieden geschikt voor alle jeugd! A,B,C,D,E en F
elftallen soft touch “koppen zonder koppijn!”

Adviesprijs vanaf

€ 23,Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Choice of junior
Vergelijkbaar met Derbystar Profi Gold kost € 46,90

Kleuren voetballen:
E/F
EuroChampion

C/D
EuroChampion

A/B
EuroChampion

A/B
EuroChampion

€23,-

€27,-

€35,-

€35,-

Rood - Wit

Droog
Vochtig
Nat
Kunstgras
Sneeuw

Blauw - Wit

Zwart - Wit

WINNER® voetballen zijn handgemaakt volgens de hoogste FIFA normen in
een eigen ISO9002 gecertificeerde fabriek in Pakistan. Er wordt gewerkt volgens
ILO-IPEC-programma, waarbij op kinderarbeid wordt gecontroleerd. Hiervan kan
een officieel certificaat getoond worden.

Zwart - Wit

1 jaar garantie

op waterdichtheid,
stiksel en vorm

8.

Uitverkoop actie’s
UITVERKOOP

ACTIEPRIJS

UITVERKOOP

ACTIEPRIJS

Van €89,00 voor

ACTIEPRIJS

Van €99,00 voor

€45,00
OP=OP

UITVERKOOP

Van €79,00 voor

€49,00
OP=OP

€22,00
OP=OP

In diverse kleuren nog verkrijgbaar

In diverse kleuren nog verkrijgbaar

BRILLIANT SUPER

BRILLIANT PROFESSIONAL

BRILLIANT

Voor intensief gebruik, Maat 5, PU-leder (PVC vrij).
Informeer naar de speciale actieprijzen

Voor intensief gebruik, Maat 5, PU-leder (PVC vrij).
Informeer naar de speciale actieprijzen

Voor intensief gebruik, Maat 5, PU-leder (PVC vrij).
Informeer naar de speciale actieprijzen

UITVERKOOP

UITVERKOOP

UITVERKOOP

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

Van €45,00 voor

ACTIEPRIJS

Van €45,00 voor

€18,00

OP=OP

In diverse kleuren nog verkrijgbaar

Van €30,00 voor

€18,00

OP=OP

€12,50

OP=OP

In 4 kleuren nog verkrijgbaar.

In 4 kleuren nog verkrijgbaar.

In 4 kleuren nog verkrijgbaar

WORLD CUP JUNIOR

WORLD CUP JUNIOR

EURO CUP JUNIOR

290-310 gram E/F junioren
Informeer naar de speciale actieprijzen

350-370 gram C/D junioren
Informeer naar de speciale actieprijzen

350/370 gram C/D junioren
Informeer naar de speciale actieprijzen

UITVERKOOP

ACTIEPRIJS

Profiteer van de speciale prijzen
Dit was de collectie van WINNER® in de afgelopen
20 jaar, waarmee zij zeer goede resultaten hebben
behaald.

Van €30,00 voor

€12,50

OP=OP
In 4 kleuren nog verkrijgbaar

EURO CUP JUNIOR
290/310 gram E/F junioren
Scherpe prijs, profiteer nu!
Informeer naar de speciale actieprijzen

Vanwege de moderne technieken en de beste
basismaterialen hebben zij hun methode aangepast
aan deze tijd.
De uitverkoop ballen wordt geleverd zonder garantie.

www.winnervoetballen.nl
9.

Professionele voetbaltechnologie
Buitenkant
De kwaliteit van de buitenkant van de WINNER® voetbal (1e laag) speelt een cruciale rol in het
leven van alle type voetballen uit onze collectie. Wij gebruiken de beste kwaliteit microfiber,
polyrethane en andere soorten synthetische leersoorten.
De glimmende coating, gewaardeerd voor de goede uitstraling, is geschikt voor zowel gras als
kunstgras, voor zowel natte als droge ondergrond.
Deze tussenlaag bestaat uit een 2mm poreuze rubberlaag die noodzakelijk is voor een goede
toepassing van de bal als geheel. Door de rubberlaag krijgt de bal een speciale ‘stuit’ (bounce) en
behoudt gevoel.
Voor de 2e laag gebruiken wij een speciaal geweven stof, die bestaat uit een combinatie van
katoen en polyester. De stof is behandeld met een speciaal anti-schimmel product.

Binnenbal
De kwaliteit van de binnenbal is zeer bepalend voor een goede trainings-/wedstrijdvoetbal.
Onze fabriek maakt gebruik van de beste soort latex. Deze binnenballen worden ook in eigen
fabriek geproduceerd. Hierdoor kan de kwaliteit gewaarborgd worden en blijft de voetbal in het
gebruik buitengewoon in balans, houdt goed richting in de lucht en op de grond en blijft de lucht
lange tijd behouden.
Onze complete serie professionele voetballen zijn extra sterk, nemen weinig water op en zijn
bestand tegen slijtage. In principe is onze complete range van WINNER® ballen geschikt voor
verschillende soorten ondergrond.
Draad
Voor onze topkwaliteit WINNER® voetballen gebruiken wij voor het aan elkaar stikken van de
balsegmenten een draad die bestaat uit 5 van tevoren gerekte draden die in elkaar worden
gedraaid. De draden worden vastgezet met een dubbele knoop. Door genoemde behandeling
behoudt de bal zijn vorm bij hoge druk.

WINNER® voetballen zijn handgemaakt volgens de hoogste FIFA normen in een eigen ISO9002
gecertificeerde fabriek in Pakistan. Er wordt gewerkt volgens ILO-IPEC-programma, waarbij op
kinderarbeid wordt gecontroleerd. Hiervan kan een officieel certificaat getoond worden.

Meer info?:
winnervoetballen.nl
10.

Deskundig oppompen en behandelen
van uw WINNER® ballen:
Gefeliciteerd met uw WINNER® ballen. Uw nieuwe voetbal dient 48 uur voor gebruik voor 100%, +
10% extra, opgepompt te worden. Gebruik hiervoor alleen het door WINNER® geleverde mondstuk.
Doe het volgende:
Bevochtig dit mondstuk met glycerine, paraffine of een mineraalolie (andere vetten mogen niet
gebruikt worden, dit kan het rubber aantasten). Het ventiel is gemaakt van hard gevulkaniseerd
rubber. Steek het mondstuk met een schroefbeweging rechtstandig in het balventiel, anders kan
het ventiel of de binnenbal beschadigen en gaan lekken.
Pomp een beetje lucht in de bal. Kneed daarna de bal aan alle kanten zodat de naden van de
vlakken zich goed kunnen zetten en de bal soepel wordt. Pomp meer lucht in de bal en herhaal het
kneden tot de bal tot 110% opgepompt is.
Controleer de bal aan alle kanten op slechtsluitende naden, schud de bal en luister of er lucht
ontsnapt. Doe een druppel paraffineolie in de ventielopening indien de bal door het ventiel lucht
verliest.
Een uur voor de wedstrijd de 10% extra lucht laten ontsnappen. Ook weer rechtstandig door het
mondstuk met een schroefbeweging in het balventiel te steken. De bal heeft dan een mooie ronde
vorm.
Maak na gebruik de bal schoon, verlaag de balspanning tot 50%. Dit kan gedaan worden met een
bevochtigd mondstuk. Vet de bal in met bijenwas en bewaar deze op kamertemperatuur. De bal
moet in een plastic hoes worden bewaard, dit voorkomt uitdroging.
Waarschuwing
Een nieuwe of gebruikte bal, op volle spanning of te koud opgeborgen, zal niet rond blijven.

WINNER® voetballen zijn handgemaakt volgens de hoogste FIFA normen in een eigen ISO9002
gecertificeerde fabriek in Pakistan. Er wordt gewerkt volgens ILO-IPEC-programma, waarbij op
kinderarbeid wordt gecontroleerd. Hiervan kan een officieel certificaat getoond worden.

Meer info?:
winnervoetballen.nl
11.

Onze referenties:
Tradeway levert al jarenlang vanuit eigen fabriek wedstrijd- en trainingsballen aan diverse Nederlandse voetbalclubs. Hieronder ziet
u een aantal club logo’s die verwijzen naar een jarenlange tevreden relatie en hun eigen ervaringen met de kwaliteit van WINNER®
voetbal nu en in het verleden. Getuigschriften zijn op uw verzoek aantoonbaar.

Meer dan 1000
voetbalclubs gingen u voor.

WINNER® voetballen zijn handgemaakt volgens de hoogste FIFA normen in een eigen ISO9002
gecertificeerde fabriek in Pakistan. Er wordt gewerkt volgens ILO-IPEC-programma, waarbij op
kinderarbeid wordt gecontroleerd. Hiervan kan een officieel certificaat getoond worden.

Meer info?:
winnervoetballen.nl
12.

EIGEN CLUBBAL
Er bestaat de mogelijkheid om uw eigen clubbal met eigen logo en
clubkleuren aan te schaffen. Dit is dus zeer aantrekkelijk en betaalbaar
voor iedere voetbalvereniging, zelfs van beperkte omvang.
U kunt kiezen uit diverse kwaliteiten zoals prof. wedstrijd-,
trainings-, of relatiegeschenkballen.

GARANTIECERTIFICAAT
Uw garantiebewijs is uw aankoopbon!
• Tradeway Nederland verleent 2 jaar GARANTIE op de professionele WINNER® voetballen en 1 jaar GARANTIE op de amateur
kwaliteit voetballen op stikwerk, vorm, en waterdichtheid.
• D
 e garantie vervalt indien er schade is ontstaan door slijtage, noppen, doornen, spijkers, betonnen palen, struikgewas, verkeerd
gebruik van de nippel en alle andere van buiten inwerkende zaken.
• K
 lachten dienen schriftelijk ingediend te worden met duidelijke omschrijving van toedracht en aard van de klacht. De voor garantie
in aanmerking komende ballen, dienen aan ons adres in Den Haag te worden toegezonden. Wij repareren de bal of sturen u een
nieuwe bal retour.
• D
 e niet voor garantie in aanmerking komende ballen kunnen worden gerepareerd voor €15,- per bal, exclusief B.T.W. en
verzendkosten.
• Indien nieuwe voetballen worden bewaard op kamertemperatuur en worden opgeborgen in de door Tradeway Nederland verstrekte
plastic verpakking, geldt een EXTRA GARANTIE van 3 jaar!

WINNER® voetballen zijn handgemaakt volgens de hoogste FIFA normen in een eigen ISO9002
gecertificeerde fabriek in Pakistan. Er wordt gewerkt volgens ILO-IPEC-programma, waarbij op
kinderarbeid wordt gecontroleerd. Hiervan kan een officieel certificaat getoond worden.

Meer info?:
winnervoetballen.nl
13.

EIGEN BEDRIJFSBAL
TER PROMOTIE
Er bestaat de mogelijkheid om uw eigen bedrijfsbal met eigen logo en
kleuren aan te schaffen. Dit is dus zeer aantrekkelijk en betaalbaar voor
ieder bedrijf en organisatie. U kunt kiezen uit diverse kwaliteiten zoals
prof. wedstrijd-, trainings-, of relatiegeschenkballen.

14.

Vraag een vrijblijvend offerte aan voor 25, 60,
80 of 100 voetballen van de Professionele serie.
11 Redenen om nu over te gaan op
WINNER® VOETBALLEN:
WINNER®
WINNER®
WINNER®
WINNER®
WINNER®
WINNER®
WINNER®
WINNER®
WINNER®
WINNER®
WINNER®
		

• in prijs: Hoge kwaliteit, hoog rendement
• in 2 jaar garantie: Op vorm, waterdichtheid en stikwerk op professionele serie
• in materiaal: A-kwaliteit grondstoffen
• in technologie: Zwabberen niet en blijven zowel in de lucht als op het veld in balans
• in duurzaamheid: Lange levensduur
• in tevreden clubs, referentie aanwezig
• in service
• in logo voetballen
• in Zekerheidsgarantie “NIET GOED GELD TERUG”
• in Soft Touch “koppen zonder koppijn!”
• in gratis sponsoring formule: Uw club verdient 90% van de door uw gemaakte kosten
terug

De wind probeert mij soms te blokkeren
Dan doorklief ik als het ware de lucht en voel
deze langs mij heenstromen
Ik ga in een voorspelbare curve door de lucht en behoud
mijn balans dankzij het nieuwste AIR TECH SYSTEM
Bij alle weersomstandigheden verplaats ik mij als
hoofdrolspeler voortdurend soepel en veerkrachtig over de
grond
Ik ben gemaakt om lang mee te gaan en maak van
garantie geen punt
Ik ben wat ik ben, een WINNER® voetbal

WINNER® is onderdeel van TRADEWAY NEDERLAND,
TALON SPORT NEDERLAND en TALON GROEP, NL, PK, UK en USA

Fabrikant van sportballen en sportkleding
Adres
Zuid57 | Unit K 01
Zuidlarenstraat 57, 2545 VP Den Haag

Telefoon:
Fax:
E-mail:
KvK:

070 - 36 24 894
070 - 39 21 312
info@winnervoetballen.nl
50310380
NEDERLAND

