Produktinformation OMNIKIN®
OMNIKIN®KIN-BALL
Diameter 1,20m. Vikt: 997 gram
Föreställ dig en jätteboll som är i manshöjd men ändå lätt som en fjäder. KIN–BALL® spelboll är en unik
boll som upp- och utmanar till aktivitet hos alla spelare på planen. Alla kan vara med i spelet och alla känner
sig delaktiga trots olika nivå. Teamwork, taktik och laganda samt mycket rörelse med och utan boll är
viktiga delar i spelet. Bollarna går att använda till en mängd andra olika aktiviteter, spel och övningar. Kort
sagt en perfekt skolsport. Bollen består av ett ytterhölje i tålig canvas i nylon som håller i många år.
Innerhöljet är en gummiblåsa som går att byta ut på ett mycket enkelt sätt. Bollarna går att använda både
inne och ute. Tål fukt. Finns i färgerna svart och rosa. I priset ingår ytterhöljet samt utbytbar innerblåsa.

OMNIKIN®KIN-BALL Uteboll
Diameter 1,02m. Vikt: 997 gram. Utebollen är lite mindre än den vanliga KIN-BALLen. Detta gör att den
inte blir lika vindkänslig som innebollen. Canvasen på Utebollen är också kraftigare. Detta gör att du kan
spela på både grus och asfalt med utebollen. Täck dock ventilöppningen med en bit tejp när du använder den
på grus för att förhindra vassa gruskorn att komma i kontakt med innerblåsan! I priset ingår ytterhöljet samt
utbytbar innerblåsa. Bollen består av ett ytterhölje i tålig canvas i nylon som håller i många år. Innerhöljet är
en gummiblåsa som går att byta ut på ett mycket enkelt sätt. Bollarna går att använda både inne och ute. Tål
fukt. Färg Blå

OMNIKIN®Volley
Diameter 41 cm. Denna volleyboll är extremt lättspelat och passar väldigt bra för att få till ett bra spel över
nät med långa dueller. Bollens egenskaper gör att den känns väldigt mjuk och behaglig. Inget svid i
underarmarna vid spel! Bollens flygtid är lite långsammare än en vanlig volleyboll men du upplever den
fortfarande som en volleyboll! Bollen vobblar ej utan bollbanan är rak och precis till skillnad från många
andra lätta volleybollar. Bollarna går alldeles utmärkt att använda både inom och utomhus. Tål vatten och
fukt.

OMNIKIN®Soccer
Diameter 36 cm. Fotbollen är perfekt till fotbollsvolley och att hålla i spel i luften. Spela över nät och du får
garanterat längre och roligare speldueller än med en vanlig fotboll..
Bollen består av ett ytterhölje i canvas/nylon och en innerblåsa i latex/gummi. Ytterhöljet är mycket slitstarkt
och håller i många år. Innerhöljet byts enkelt ut genom den lilla förslutbara öppningen i ytterhöljet. Bollen
pumpas med vanlig bollpump. Bollarna går alldeles utmärkt att använda både inom och utomhus. Tål vatten
och fukt. Omnikin Fotboll är ca dubbelt så stor som en vanlig fotboll.

OMNIKIN®SIX-BALL
Diameter 46 cm. SIX bollen har samma långsamma flykt genom luften som en stor badboll men med
mkt precisare bollbana. Denna boll passar mkt bra att öva volleyboll med för de lägre åldrarna.
Bollen pumpas med vanlig bollpump. Bollen har samma långsamma flykt genom luften som en stor
badboll men med precisare bollbana. Kan användas i bränningslekar. Omnikin SIX-BALL är ca 3
ggr så stor som en vanlig volleyboll. Bollarna går alldeles utmärkt att använda både inom och utomhus.
Tål vatten och fukt.

OMNIKIN®Multicolor- Samma material som övriga bollar men med ett färgglatt ytterhölje
Multicolor 40-Diameter 1,02 m
Multicolor 33- Diameter 86 cm
Multicolor 24- Diameter 46 cm

Se www.kinball.blogg.se för mer information samt roliga aktiviteter med KIN-BALL®

