TECHNIEK
Wij zeiden het al: onze ballen zijn ontwikkeld bij ons in Almelo.
ballen worden gemaakt met de nieuwste, meest innovatieve
technieken en materialen die voorhanden zijn. Zo bestaat de buitenkant van al onze ballen uit hoogwaardig polyurethaan, kortweg PU.
Dit speciale materiaal is niet alleen cruciaal voor de levensduur van
de bal, maar zorgt er ook voor dat de buitenkant van onze ballen
onder alle weersomstandigheden zacht blijft. Daarnaast hebben al
onze

ballen een duurzame coating waardoor ze uitermate

geschikt zijn voor zowel gras als kunstgras. Kortom, van jeugdteam
tot eerste elftal: voor iedereen is er een

bal!

BAL VOOR DE TOEKOMST

SKOR presenteert
nieuwe, innovatieve ballenlijn

Ons doel was een bal te ontwikkelen die in elke voetbalklasse de
marktstandaard overtreft. Een bal die over unieke eigenschappen
beschikt, een lekkere touch heeft en fijn en vertrouwd aanvoelt.
Kortom: een bal die nu al klaar is voor de toekomst. Vandaar dat

GEAR UP FOR SKOR!

onze topballen gelijmd worden; een techniek die je terugziet bij
ballen die op het WK, in de Champions League en in de Bundesliga
worden gebruikt. Op dat niveau kun je echt niet meer aankomen
met handgestikte ballen. Die techniek is verouderd en sluit het

Wij kregen regelmatig de vraag waarom we wél doelen, dug outs en speedsoccervelden leveren, maar geen ballen.

gebruik van de zachtste toplagen uit. Daarom worden al onze ballen

Dat zette ons aan het denken. Want wat is nu mooier dan een eigen ballenconcept te ontwikkelen waarbij onze

door middel van Dual Tech of Thermo Bonded geproduceerd. Met die

sterke punten – hoge kwaliteit en toonaangevend design – duidelijk naar voren komen?! Daarmee zijn we aan de

nieuwe techniek zijn onze ballen nu al klaar voor de toekomst.

slag gegaan. Het resultaat is een nieuwe, innovatieve ballenlijn onder ons nieuwe sportlabel

.

Ontwikkeld in Almelo, dus volledig Dutch Design en Development. Volgens onze eigen bedrijfsfilosofie, waarden

NIEUWSGIERIG?

en kwaliteitseisen. Als sportliefhebbers puur sang zijn we er trots op dat we hierbij de

Wil jij het beste uit jezelf en je team(s) halen, ga dan

LAAT JE OVERTUIGEN

presenteren: ballen die klaar zijn voor de toekomst!

nu naar onze webshop skorsports.nl. Bestel je een
mix van 10 of meer ballen, dan krijg je van ons een
aantrekkelijke korting. En die korting wordt hoger
naarmate je meer ballen bestelt! Bovendien bieden
wij je tal van mooie extra’s bij bestellingen vanaf 10
ballen.
Weten welke

bal het beste bij jou past?

Bel dan met één van onze ballenexperts.

ballenlijn kunnen

Philip Agteres
ballen vertegenwoordigen het beste in de markt.

Onze

Hoofdtrainer SVZW (Hoofdklasse B)

De technieken waarmee onze topballen worden gemaakt vind je

onze unieke

ook terug in de ballen waarmee op het WK, in de Champions League

garantie. Dus als onze ballen je om welke reden niet bevallen, krijg

+31 88 00 81 100 / 06 - 49 35 66 82

en in de Bundesliga gespeeld wordt. En daar zijn we trots op.

je je geld terug. Zonder vragen, zonder gedoe. En omdat we zo

p.agteres@skorsports.nl

Trots op de kwaliteit, op de unieke producteigenschappen en op

overtuigd zijn van de kwaliteit van onze ballen, bieden wij je ook

de spraakmakende designs. Het balgevoel van een

nog eens 1 jaar volledige garantie.

bal is

Bovendien zijn

ballen zeer slijtvast. Daarom bieden we jou

Ballenexpert SKOR

garantie aan: een 30 dagen niet goed-geld terug

ongekend. En dat geldt ook voor de impact, grip, vluchtgedrag,
vormvastheid en stabiliteit.

SKORSPORTS.NL

DE INNOVATIEVE

BALLENLIJN:

BAANBREKEND ANDERS

Je kent ons van onze innovatieve en hoogwaardige doelen en

mogelijk te maken welke bal het beste bij jou en je team past,

dug outs. Maar we hebben nu iets nieuws: de beste ballen op de

hebben we hieronder de belangrijkste eigenschappen van onze

markt! Ontwikkeld in Almelo volgens onze eigen bedrijfsfilosofie.

ballen in een overzichtelijke tabel gezet. Kom je er dan nog niet uit,

Met fantastische eigenschappen, een eigenzinnig design en de

neem dan snel contact op met een van onze ballenexperts of kijk op

meest innovatieve materialen. Om de keuze voor jou zo gemakkelijk

de website: www.skorsports.nl

Maat

5

Maat

5

Maat

5

Maat

5

Maat

5

Maat

5

Gewicht

290 – 320 gram

Gewicht

320 – 370 gram

Gewicht

410 – 450 gram

Gewicht

410 – 450 gram

Gewicht

420 – 445 gram

Gewicht

420 – 445 gram

Geschikt voor JO6 tot en met JO11

Geschikt voor JO12 tot en met JO15

Geschikt voor Trainingen senioren

Geschikt voor Wedstrijdbal selectieteams
tot en met 4e klasse

Geschikt voor Wedstrijdbal vanaf de
3e klasse

Heerlijke jeugdbal. Uitstekend geschikt

Iets zwaarder dan de CAMO 290, maar

Fantastische trainingsbal voor senioren en

Dé wedstrijdbal voor teams t/m de 4e

Dé wedstrijdbal voor teams vanaf de

Onze Official Matchball Pro. De beste bal

voor het eerste échte balgevoel.

met dezelfde unieke baleigenschappen.

JO17 – JO19. Combineert snelheid met een

klasse. Uitstekende vormvastheid en

3e klasse. Uitstekende vormvastheid en

die we hebben. Kwaliteit die je ook op
het WK en in de Champions League ziet.

Geschikt voor Wedstrijdbal voor het
allerhoogste niveau

Aansprekend design met goede all round

Hierdoor groeien jeugdspelers als

stabiele vlucht en een goede slijtvastheid.

magnifieke aerodynamica. Buitengewoon

aerodynamica. Bijzonder balgevoel voor

baleigenschappen. Bijzonder geschikt

het ware met de bal mee, wat de

Nu al een bestseller.

balgevoel en demping zorgen voor extra

extra precisie, snelheid en stabiliteit.

Ontwikkeld in Almelo! Perfecte ronding en

precisie in passing en schotkracht.

Topprestaties op gras en op kunstgras.

een excellent balgevoel.

voor kunstgras.

spelcontinuïteit bevordert.

EIGENSCHAPPEN
CAMO 290

DAAROM

BALLEN
CAMO 350

CAMO 4

CAMO 3

CAMO 2

BALLEN!

CAMO 1

Balgevoel

+ DE BESTE BALEIGENSCHAPPEN

(touch, grip, stuitergedrag, voetimpact)

Vluchtgedrag
(snelheid, stabiliteit, betrouwbaarheid)

Slijtgedrag

+ DUTCH DESIGN EN DEVELOPMENT

(toplaag)

Garantie
(30 dagen niet goed-geld terug plus 1 jaar
volledige productgarantie)

Techniek

Dual Tech

Dual Tech

Dual Tech

Dual Tech

Thermo Bonded

Thermo Bonded

Derby Star Solaris

Derby Star Solaris

Derby Star Champions Cup

Derby Star Brillant

Derby Star Eredivisie

Adidas Telstar 18 WK 2018

Derby Star Classic

Derby Star Classic

Derby Star Classic

Jako Galaxy 2.0 Match

Adidas Torfabrik

Adidas Champions League

Jako Match

Jako Match

Erima Hybrid Training

Erima Senzor Match

Bundesliga

+ 30 DAGEN NIET GOED - GELD TERUG GARANTIE

(productietechniek)

Segment/klasse

Nike La Liga + Premier League

+ 1 JAAR PRODUCTGARANTIE

