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Podkolanówki kompresyjne
Podkolanówki kompresyjne ze stopniowaną kompresją zarówno dla 
hobbystów, jak i dla sportowców wyczynowych. Idealne do maksymalnego 
wsparcia wydajności. Wzmocnienie mięśni i ochrona ścięgna Achillesa 
zmniejsza ryzyko obrażeń. Elementy odblaskowe oprócz atrakcyjnego 
wyglądu, zapewniają także większe bezpieczeństwo podczas uprawiania 
sportu przy ograniczonej widoczności. 

LOW-CUT i HIGH-CUT skarpetki sportowe

Skarpetki sportowe o kroju LOW-CUT i HIGH-CUT. Dzięki ergonomicznemu 
kształtowi skarpetki doskonale się dopasowują i zapewniają sportowcowi 
maksymalny komfort podczas każdej aktywności. Wzmocnienie w par� i stopy 
amortyzuje wstrząsy i zapewnia stabilność stopy w bucie. Pleciony wzór 
aktywuje stopę, a dzięki małym kanalikom lepiej odprowadza wilgoć i ciepło. 
Oferujemy 7 wariantów kolorystycznych, 4 rozmiary i 2 rodzaje kroju.

Rękawki kompresyjne
Opaski kompresyjne wspierające wydajność kończyn górnych. Kompresja skierowana jest na biceps i mięśnie 
przedramienia, w okolicy łokcia kompresja jest mniejsza, a w celu wygodnego użytkowania materiał jest cieńszy. Poprzez 
swoje właściwości opaski na ramię przyczyniają się do przedłużenia maksymalnej wydajności, opóźnienia zmęczenia i 
skrócenia czasu regeneracji. Dzięki temu nadają się do wszystkich czynności z aktywnym zaangażowaniem kończyn 
górnych – siatkówka, tenis, wspinaczka sportowa, kolarstwo górskie, wioślarstwo itp. Wystarczająco szeroki bezszwowy 
ściągacz górny i dolny zapobiegają nadmiernemu uciskowi. Szybkoschnący materiał umożliwia wykorzystanie również 
przy wszelkich sportach wodnych.

Opaski kompresyjne na uda
Opaski są zaprojektowane tak, aby kompresja była najmocniejsza w obszarze mięśni uda a sportowcom zapewniła 
maksymalne wsparcie. Konstrukcja lamówek jest wynikiem wieloletnich doświadczeń w obszarze kompresji medycznej. 
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Kompresyjne opaski na łydki
Opaski kompresyjne na łydki to funkcjonalny dodatek dla sportowców. Mają doskonałe właściwości kompresyjne i wiele zalet funkcjonalnych. Możesz wybrać 
z oferty linii produktowych: ROYAL BAY Extreme i RACE. W połączeniu ze skarpetkami sportowymi LOW CUT, opaski stanowią alternatywę dla podkolanówek 
kompresyjnych. Oferujemy 11 wariantów kolorystycznych w 5 rozmiarach, z ukierunkowaną kompresją. Przy doborze rozmiaru opaski na łydki kluczowym 
parametrem jest obwód łydki w jej najszerszym miejscu. Prawidłowy rozmiar jest ważny dla optymalnego działania kompresji.

Kompresyjne opaski na łydki
Nowoczesne wykonanie opasek na łydki ROYAL BAY Motion tworzy 
subtelną wersję najwyższej jakości opasek kompresyjnych ze 
stopniowaną kompresją, aby zapewnić maksymalne wsparcie podczas 
aktywności sportowych. Dzięki wzmocnieniu mięsień jest chroniony 
przed niepożądanymi wstrząsami (opóźnienie zmęczenia i zapobieganie 
kontuzjom).

Spodenki kompresyjne
Spodenki kompresyjne ROYAL BAY Extreme posiadają  zintegrowane opaski na 
uda z ukierunkowaną kompresją na mięsień uda. Główną zaletą jest przepuszczalny 
i szybkoschnący materiał, który jest wygodny w noszeniu i wywołuje poczucie tzw. 
„drugiej skóry”. Część siedzenia wykonana jest z materiału rozciągającego się w 4 
kierunkach, dzięki czemu spodenki dopasują się do każdego sportowca. Oczywiste 
jest, że materiał Sani� zed® jest bakteriostatyczny. Oferujemy 4 rozmiary w fasonach 
męskich i damskich.

Bawełniane podkolanówki kompresyjne
Produkty przeznaczone są przede wszystkim do regeneracji po ćwiczeniach 
lub w czasie podróży. Dzięki 60% zawartości bawełny oraz przyjemnemu 
stopniowi kompresji są odpowiednie także do codziennego noszenia

Kompresja medyczna
Kompresja podkolanówek ROYAL BAY Therapy jest normowanym typem 
stopniowanej kompresji, siła ucisku w okolicy kostki odpowiada 2. klasie kompresji 
(CCL 2, 23–32 mmHg).


