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Kompresní pažní návleky
Kompresní návleky pro podporu výkonu horních konče�n. Komprese je cílená na biceps a svaly předlok�, v oblas� lokte
je komprese menší a materiál zeslaben pro pohodlné nošení. Pažní návleky svými vlastnostmi přispívají k prodloužení
maximální výkonos�, oddálení únavy a zkrácení regenerace. Jsou tak vhodné pro všechny ak�vity s ak�vním zapojením
horních konče�n – volejbal, tenis, sportovní lezení, horská cyklis�ka, veslování apod. Dostatečně široký horní lem a
bezešvý spodní lem brání nadměrnému zaškrcení. Rychleschnoucí materiál umožňuje využi� i pro jakékoliv vodní sporty.

Kompresní podkolenky
Kompresní podkolenky s odstupňovanou kompresí vhodné pro všechny
hobby i výkonnostní sportovce. Ideální pro maximální podporu výkonu.
Zpevnění svalu a ochrana Achillovy šlachy snižují riziko zranění. Reﬂexní
prvky přinášejí mimo atrak�vního vzhledu také větší bezpečnost při
sportování za zhoršené viditelnos�.

LOW-CUT a HIGH-CUT sportovní ponožky
Sportovní ponožky střihu LOW-CUT a HIGH-CUT. Díky ergonomickému
tvaru ponožky skvěle sedí a přináší sportovci maximální pohodlí
při jakékoliv ak�vitě. Zesílení chodidlové čás� tlumí nárazy
a zabezpečuje stabilitu chodidla v obuvi. Vypletený vzor pneuma�ky ak�vuje
chodidlo a díky drobným kanálkům lépe odvádí vlhkost a teplo. V nabídce
7 barevných variant, 4 velikos� a 2 typy střihu.

Stehenní kompresní návleky

ROYAL BAY Česko & Slovensko

Návleky jsou navrženy tak, aby komprese byla nejsilnější v oblas� stehenního svalu a sportovci poskytla jeho maximální
podporu. Provedení lemu je výsledkem mnohaletých zkušenos� z výroby zdravotní komprese. Lem neškr� a díky
silikonovým výstupkům návlek pevně drží na místě.
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Kompresní kraťasy
Kompresní lýtkové návleky
Kompresní lýtkové návleky jsou funkčním sportovním doplňkem. Mají vynikající kompresní vlastnos� a mnoho funkčních beneﬁtů. Vybírat můžete
z nabídky produktových řad: ROYAL BAY Extreme a RACE. V kombinaci se sportovními ponožkami střihu LOW-CUT jsou návleky alterna�vou ke kompresním
podkolenkám. V nabídce je 11 barevných variant v 5 velikostech, s cílenou kompresí. Při výběru velikos� lýtkových návleků je zásadním parametrem obvod
lýtka v jeho nejširším bodě. Správná velikost je důležitá pro op�mální fungování komprese.

Kompresní lýtkové návleky
Moderní zpracování návleků ROYAL BAY Motion přináší decentní
pojetí špičkových kompresních návleků s odstupňovanou kompresí pro
maximální podporu sportovního výkonu. Sval je díky zpevnění chráněn
před nežádoucími otřesy (oddálení únavy a prevence zranění).

Kompresní kraťasy ROYAL BAY Extreme mají integrované stehenní návleky
s cílenou kompresí na stehenní sval. Hlavním beneﬁtem je vysoce prodyšný a
rychleschnoucí materiál, který se příjemně nosí a navozuje pocit tzv. „druhé kůže“.
Sedací část je vyrobena z materiálu roztažného do 4 směrů, díky čemuž kraťasy sednou
každému sportovci. Samozřejmos� je bakteriosta�cká úprava Sani�zed®. V nabídce
4 velikos� v pánském i dámském střihu.

Bavlněné kompresní podkolenky
Jsou zařazeny do výrobků doporučených především pro regeneraci po
výkonu, nebo pro cestování. Díky 60% podílu bavlny a příjemné míře
komprese jsou vhodné i pro každodenní nošení

Zdravotní komprese
Komprese podkolenek ROYAL BAY Therapy je normovaný typ odstupňované
komprese, síla komprese v oblas� kotníku odpovídá 2. kompresní třídě (CCL 2, 2332 mmHg).

