
Kvalitet kommer inifrån
En fotboll med optimal rundhet består av 32 fält fördelade på 12 

femkanter och 20 sexkanter. Bakom det eleganta yttre på bollar-

na i vår Pro- och Klubb-serie döljer sig fem avgörande element: 

Blåsa, ventil, underfoder, syntetläder samt sömnad.

 

Zero Wing-blåsa
Den patenterade blåsan är tillverkad av high-performance natur-

latex. Zero Wing-konceptet har utvecklats för att säkra att inte 

bara bollen utan även blåsan är så rund som det över huvud ta-

get är möjligt. Många andra bollar är utrustade med butyl-blåsor 

som har den nackdelen att uppstudsen dämpas. SELECT an-

vänder sig uteslutande av latex-blåsor med en inbyggd balans-

punkt i motsatta änden av ventilhålet. Detta säkrar, i kombina-

tion med Zero Wing-konceptet, en boll i perfekt balans och med 

den rätta, livliga uppstudsen.

Double Lock-ventil
Gummimaterialet i vår ventil är känt för sin höga lufttäthet och 

tillsammans med Double Lock-systemet, där luften ska passera 

genom två ”portar” för att komma ut, får man bollar med en luft-

täthet som är klart högre än FIFA’s krav.

Underfoder
För att stabilisera och säkra att bollen förblir rund är bollens 

32 fält underfodrade med flera lager textilmaterial. Underfodret 

bidrar till att justera mjukheten och förbättrar kontakten mellan 

boll och fot. Samtidigt bidrar det till att hålla vatten ute. Sam-

mansättningen av materialen i underfodret är ytterst viktig och 

varierar därför från modell till modell. Med utgångspunkt i bol-

lens yta av syntetläder har vi via en lång rad tester säkrat den 

optimala kombinationen av underfoder för att garantera varje 

enskild bolls stabilitet och spelegenskaper. Det betyder att vi 

använder många olika typer av underfoder - alla med sina indi-

viduella styrkor.

PU-yta (syntetläder)
Det yttersta lagret på bollen består av syntetläder i polyuretan 

(PU). Detta material har en yta som är antingen ”shiny” eller 

”grain” som är sammansatt av en massa PU-fibrer. Samman-

lagt ger det fotbollen en stark yta med bestående mjukhet. 

BRILLANT SUPER och VISION är de enda som är tillverkade 

av mycket elastiska mikrofibrer, vilket säkrar de absolut bästa 

spelegenskaperna.

Sömnad
Gemensamt för bollarna i Pro- och Klubb-serien är att de är 

handsydda. De 32 fälten sys samman med 630 dubbelstygn och 

60 hörnstygn och försluts - speciellt för SELECT - med dubbel-

knut. Då håller bollen bättre.  

Kvalitetssäkring
För SELECT är hög kvalitet vitalt. Därför genomgår samtliga  

bollar en grundlig kontroll vid vår produktion i Pakistan. Här 

kontrolleras sömnad, yta, rundhet, omkrets, vikt, lufttäthet och 

tryckfärger. Alla blåsor pumpas upp för att säkra perfekt balans.  

En SELECT-boll har en lång livslängd 
om man följer denna anvisning: 

1. Släta ut bollen så mycket som 
möjligt.

2. Skaka bollen så att blåsan hänger 
löst och lodrätt under ventilhålet.

3. Droppa 1-2 droppar SELECT ven-
tilolja i ventilhålet. Kom ihåg att regel-
bundet droppa i ett par droppar olja så 
att ventilen inte torkar ut.

4. Pumpa upp bollen med en SELECT 
pump. Det är viktigt att blåsan befin-
ner sig i lodrät position som på bilden. 
Kom ihåg att alltid använda nippel.

5.  Använd en SELECT tryckmätare för 
att kontrollera att bollen har rekom-
menderat tryck (står på bollen).

Förberedelse och underhåll

Storlekar
Ålder Bollstorlek Omkrets Vikt

Upp till 12 år 3 62 - 63,5 cm 330 - 360 g.

Upp till 15 år 4 63,5 - 66 cm 330 - 390 g.

15 år 5 68 - 70 cm 397 - 453 g.

Våra kvalitetsstandarder är de högsta i branschen och för de 

bästa matchbollarna överstiger de FIFA’s krav. Bollarna är natur-

ligvis testade och godkända enligt FIFA- eller IMS-standarder.

Garanti
SELECT ger 2 års sömnads- och rundhetsgaranti på alla fotbol-

lar - 3 år på toppbollen BRILLANT SUPER.

6. Rengör bollen med borste och ljum-
met vatten. Torka bollen med en trasa. 
Placera bollen i ett ventilerat rum med 
en temperatur på 15-20°C.


