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HOMEH SEMIPROFI

fotbalový stůl F1

fotbalový stůl F10

fotbalový stůl F20

fotbalový stůl G500

fotbalový stůl G500
weatherproof

fotbalový stůl G2000

fotbalový stůl FAMILIARE

fotbalový stůl FOLDY

fotbalový stůl G5000

Základní stůl menších rozměrů s jednoduchou konstrukcí, nízkou 
hmotností. Díky zasouvacím tyčím pro větší bezpečnost vhodný pro 
děti a mládež. Velmi příznivá cena.
v/š/d 78,5-80/61/121 cm, hmotnost 30 kg

Jednoduchý fotbálek vhodný pro rodinnou zábavu. Sklápěcí nohy 
umožňují vertikální uložení po ukončení hry - vhodný i do 
omezených prostor. Průchozí tyče s dresovými hráči.
v/š/d 88/66/140 cm, hmotnost 53 kg

Elegantní domácí fotbálek s teleskopickými tyčemi, povrchovou úpravou 
„třešeň“ vhodný pro začínající hráče s vysokými ambicemi. Standardní 
hrací plocha z tvrzeného pískovaného skla, nylonová pouzdra s 
kuličkovými ložisky, zasouvací tyče.
v/š/d 88/76/143 cm, hmotnost 75 kg

Vynikající stolní fotbal pro všechny, kteří mají smysl pro styl a vytříbený vkus. Stůl má skvělý 
vzhled, elegantní odolné a stabilní šikmé nohy. Je vyráběn v jemných barvách. G5000 se 
výrazně odlišuje od všech ostatních domácích stolních fotbalů díky pozornosti věnované 
každému detailu. Příkladem můžou být dřevěné výplně v plastových rukojetích pro pevné 
uchopení, vyrovnávací nožky a hrací pole z pískovaného skla, průchozí tyče.
v/š/d 89-92/76/156 cm, hmotnost 80 kg

Jednoduchý fotbálek vhodný pro rodinnou zábavu. Pěkná 
povrchová úprava ve světlém dřevě dodává tomuto stolu 
exkluzivní vzhled, to vše za velmi příznivou cenu. 
Průchozí tyče s dresovými hráči.
v/š/d 88/66/140 cm, hmotnost 48 kg

Klasický domácí stolní fotbal s plnohodnotnou hrací plochou z laminovaného plastu, jehož 
elegantní vzhled se hodí do každé místnosti stejně jako kus nábytku. Průchozí i zasouvací tyče. 
Vyroben v osvědčené tradici firmy Garlando.
v/š/d 88/76/143 cm, hmotnost 75 kg

Velmi kvalitní domácí fotbálek často používaný hráči k trénování. Stůl Familiare se vyznačuje 
klasickým vzhledem stolního fotbalu a elegantní povrchovou úpravou v barvě kořenového 
dřeva. Standardní hrací plocha z tvrzeného pískovaného skla, nylonová pouzdra s kuličkovými 
ložisky, hrací rukojeti dřevo-plast, stavitelné nožky.
v/š/d 85/76/143 cm, hmotnost 66 kg

První stolní fotbal Garlando určený pro venkovní použití za 
jakéhokoliv počasí. G500 weatherproof je vyroben z dílů a 
materiálů odolných vůči vodě. Vhodný na hřiště, pláže, do 
kempů, zábavních parků a podobných veřejných míst. Při 
výrobě bylo použito speciálního lepidla pro perfektní 
utěsnění. Průchozí tyče.
v/š/d 88/75/143 cm, hmotnost 75 kg

Praktický fotbálek pro domácí použití. Sklápěcí nohy umožňují 
vertikální uložení po ukončení hry - vhodný i do omezených prostor. 
Standardní hrací plocha z tvrzeného pískovaného skla, nylonová 
pouzdra s kuličkovými ložisky, průchozí tyče.
v/š/d 88/76/144 cm, hmotnost 78 kg
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PROFI NA SPECIÁLU
fotbalový stůl OLYMPIC

fotbalový stůl OLYMPIC
elektronický vhazovač

fotbalový stůl OLYMPIC SILVER

fotbalový stůl DUETTO

fotbalový stůl

WORLD CHAMPION

fotbalový stůl TOURNAMENT

mechanický vhazovač
Klasický uzavřený fotbálek pro komerční využití. Vyhoví jako aplikace do většiny provozoven. 
Robustní a stabilní konstrukce, stavitelné nožky, kvalitní průchozí tyče s nalisovanými hráči. 
Nylonová pouzdra s kuličkovými ložisky. Standardní hrací plocha z tvrzeného pískovaného skla. 
Integrované popelníky a držáky nápojů. Mechanický vhazovač mincí, originální zářivkové 
osvětlení. Kryt stolu z tvrzeného bezpečnostního skla.
v/š/d 96,5/76/150 cm, hmotnost 100 kg

Uzavřený fotbálek pro komerční využití, originální provedení ve stříbrné barvě, rovné kovové 
nohy, stavitelné nožky, zářivkové osvětlení. Vyhoví jako aplikace do všech moderních 
provozoven. Robustní a stabilní konstrukce, kvalitní průchozí tyče s nalisovanými hráči. 
Nylonová pouzdra s kuličkovými ložisky. Hrací plocha z tvrzeného pískovaného skla. 
Integrované popelníky a držáky nápojů. Mechanický vhazovač mincí. Kryt stolu z tvrzeného 
bezpečnostního skla.
v/š/d 96,5/76/156 cm, hmotnost 110 kg

Kvalitní, uzavřený fotbálek pro komerční využití. Nejvybavenější stůl do náročných 
provozů. Robustní a stabilní konstrukce, stavitelné nožky, kvalitní průchozí tyče s 
nalisovanými hráči, hrací rukojeti dřevo-plast. Nylonová pouzdra s kuličkovými 
ložisky. Standardní hrací plocha z tvrzeného pískovaného skla. Integrované 
popelníky a držáky nápojů. Elektronický vhazovač mincí s motorizovaným výdejem 
míčku, LCD display pro kontrolu kreditů, originální zářivkové osvětlení. Kryt stolu 
z tvrzeného bezpečnostního skla.
v/š/d 96,5/76/150 cm, hmotnost 100 kg

Fotbalový stůl pro mistrovství světa, oficiální fotbálek ITSF (včetně plakety)
Špičkový fotbálek i pro komerční využití, určen pro profesionální hraní. Kabinet je konstr uován ve speciální 
kombinaci materiálů - černého lamina a hliníkového svršku. Rovné kovové nohy, stavitelné nožky, zářivkové 
osvětlení. Vyhoví jako aplikace do všech moderních provozoven. Robustní a stabilní konstrukce, kvalitní 
průchozí tyče s nalisovanými hráči, dorazové gumy, hrací rukojeti dřevo-plast. Nylonová pouzdra s 
kuličkovými ložisky. Hrací plocha z tvrzeného pískovaného skla. Integrované popelníky a držáky nápojů. 
Mechanický vhazovač mincí. Otevřený fotbalový stůl bez horního krycího skla.
v/š/d 92/77/153 cm, hmotnost 95 kg

Kvalitní fotbálek pro komerční i nekomerční využití. „Light“ verze fotbálku World Champion.
Kabinet je konstruován ve speciální kombinaci materiálů - černého lamina
a hliníkového svršku. Rovné kovové nohy, stavitelné nožky. Vhodný hlavně pro trénink. 
Robustní a stabilní konstrukce, kvalitní průchozí tyče s nalisovanými hráči, dorazové gumy, 
hrací rukojeti dřevo-plast. Nylonová pouzdra s kuličkovými ložisky. Hrací plocha z tvrzeného 
pískovaného skla. Možné provedení s vhazovačem nebo bez vhazovače mincí. Otevřený 
fotbalový stůl bez horního krycího skla.
v/š/d 96,5/76/150 cm, hmotnost 93 kg

Speciální fotbalový stůl určený pro dva hráče do provozoven s limitovaným 
prostorem. Robustní a stabilní konstrukce, stavitelné nožky, kvalitní průchozí tyče s 
nalisovanými hráči. Nylonová pouzdra s kuličkovými ložisky. Hrací plocha z 
tvrzeného pískovaného skla. Integrované popelníky. Mechanický vhazovač mincí. 
Otevřený fotbalový stůl bez horního krycího skla.
v/š/d 90,5/76/102 cm, hmotnost 75 kg
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osvětlení. Vyhoví jako aplikace do všech moderních provozoven. Robustní a stabilní konstrukce, kvalitní 
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Kvalitní fotbálek pro komerční i nekomerční využití. „Light“ verze fotbálku World Champion.
Kabinet je konstruován ve speciální kombinaci materiálů - černého lamina
a hliníkového svršku. Rovné kovové nohy, stavitelné nožky. Vhodný hlavně pro trénink. 
Robustní a stabilní konstrukce, kvalitní průchozí tyče s nalisovanými hráči, dorazové gumy, 
hrací rukojeti dřevo-plast. Nylonová pouzdra s kuličkovými ložisky. Hrací plocha z tvrzeného 
pískovaného skla. Možné provedení s vhazovačem nebo bez vhazovače mincí. Otevřený 
fotbalový stůl bez horního krycího skla.
v/š/d 96,5/76/150 cm, hmotnost 93 kg

Speciální fotbalový stůl určený pro dva hráče do provozoven s limitovaným 
prostorem. Robustní a stabilní konstrukce, stavitelné nožky, kvalitní průchozí tyče s 
nalisovanými hráči. Nylonová pouzdra s kuličkovými ložisky. Hrací plocha z 
tvrzeného pískovaného skla. Integrované popelníky. Mechanický vhazovač mincí. 
Otevřený fotbalový stůl bez horního krycího skla.
v/š/d 90,5/76/102 cm, hmotnost 75 kg
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