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Yonex PDF Magazyn

O MARCE  YONEX
Yonex to japoński producent sprzętu sportowego do badmintona i tenisa. Marka 
Yonex jest obecnie światowym liderem w produkcji sprzętu wyżej wymienionych 
dyscyplin sportowych.

Łącząc ponadczasowe japońskie rzemiosło i najnowocześniejszą technologię, od ponad 
60 lat dajemy graczom narzędzia, których potrzebują, aby triumfować na korcie. 
Filozofia Yonex zawsze pozostawała taka sama: przyczyniać się do świata poprzez 
innowacyjną technologię i produkty najwyższej jakości.

Marka Yonex produkuje własne rakiety tenisowe, kije golfowe, deski snowboardowe, 
rowery szosowe, naciągi do tenisa i badmintona i wiele innych. Przez lata Yonex nauczył 
się, że „najtrudniejsze sytuacje stwarzają największe szanse” – i ten duch realizuje 
swoją misję wzbogacania świata o sport poprzez wysokiej jakości produkty.

Jak to się zaczęło?

Początki marki sięgają 1946 roku a produkcja rozpoczęła się w roku 1957 produkcją 
rakiet badmintonowych. W 1969 Yonex rozszerzył działalność w branży tenisowej  
z aluminiową rakietą T-7000. Kultowa rakieta ISOMETRIC™ firmy Yonex w kształcie 
kwadratu została po raz pierwszy wprowadzona w 1980 roku wraz z wprowadzeniem 
na rynek modeli R-1, R-2 i R-3. W 1998 Yonex zmienił swoje logo na obecne logo Yonex.

W 2011 roku pochodzące z Japonii i rozwijające się na całym świecie obozy tenisowe 
Yonex Vamos•J rozpoczęły kształcenie wysokowydajnych juniorów. Dzięki unikalnym 
programom i życiowym doświadczeniom, Vamos•J miało na celu promowanie tenisa i 
rozwój młodych graczy na całym świecie. 

Made in Japan - tak kojarzona jest marka Yonex - najwyższa jakość to jej synonim.

YONEX W LICZBACH

    18% ATP  
 
    24% WTA  

Zapraszamy do lektury magazynu branżowego Yonex Polska, który chcemy 
wydawać cyklicznie aby przedstawiać Wam informacje z “rodziny Yonexa”. 

Mamy nadzieję, że przygotowany materiał 
będzie ciekawy i pozytywnie na niego 
zareagujecie. W każdym numerze chcemy 
pokazywać cyklicznie następujące tematy:  

> informacje o aktualnym Teamie  
    Yonexa ( polskim i zagranicznym)

> przybliżyć sylwetki graczy

> pokazać merytoryczne artykuły,  
    stanowiące dla Was wiedzę, którą  
   wykorzystacie w praktyce

> pokazać nowości produktowe

> aktualne promocje

> przedstawić oficjlanych partnerów marki

“Wychodzimy na przeciw Waszym 
oczekiwaniom. Oddajemy w Wasze ręce 

pierwszy Yonex PDF Magazyn. Czekamy na 
Wasze opinie, pomysły. Jesteśmy otwarci 

na Wasze propozycje. Z chęcią odpowiemy 
na pytania lub zrealizujemy materiał który 

będzie ciekawy dla Was.”

Grzegorz Melion

Dyrektor zarządzający 
VektorMedia - Oficjalny Dystrybutor 

marki Yonex w Polsce

rankingu  
top 100

gra rakietami 
marki YONEX
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NOWOŚĆ 2022 EZONE

YONEX EZONE
SIÓDMA GENERACJA RAKIET EZONE: THE EASY ONE

MODELE W SERII

Ezone  
100 300g,     
100L 285g ,  
100 SL 270g 

Ezone  
98 Tour 315g,  
98 305g,  
98 285g 

Ezone 105

Ezone Game

Ezone Feel

Ezone ACE

Wierna rodzinie EZONE, siódma generacja 
została stworzona z myślą o mocy i wygodzie,  
z bogatą, granatową bazę z gradientem premium, 
przechodzącym w miętę i błękit nieba.

Najnowsza generacja jest skrupulatnie wykonana 
z innowacyjnego grafitu 2G-Namd*1 Speed, który 
jest zintegrowany z shaftem rakiety, aby zwiększyć 
prędkość piłki i poprawić czucie.

Zespół badawczo-rozwojowy jeszcze bardziej 
poprawił odczucia dzięki ulepszonej kons 
trukcji ramy Aero Shape i technologii Liner, co 
skutkuje 16%*1 większą elastycznością. Aby 
zapewnić większą stabilność rakiety, grubsza 
rama i nowa konstrukcja shaftu “widelca” rakiety, 
zapewniają większą moc oraz redukcję wibracji, 
nawet przy nie centrycznych uderzeniach.  
 

Charakterystyczna siatka tłumiąca wibracje (VDM) 
firmy Yonex, amortyzujące przelotki i 2G-Namd 
Speed   pomagają wyeliminować niepożądane wibracje 
o 5,9%*2, zapewniając bardziej miękkie uczucie 
podczas uderzenia. 

Najpotężniejsza seria rakiet w historii Yonex 
to „prosta” – przyjazna rakieta dla graczy na 
wszystkich poziomach. Od czterokrotnej mistrzyni 
Wielkiego Szlema Naomi Osaki (JPN) i nr 8 na świecie 
Caspera Ruuda (NOR) po osobę grającą w tenisa po 
raz pierwszy, w serii EZONE każdy znajdzie model dla 
siebie.

Osaka, Ruud, złota medalistka olimpijska Belinda 
Bencic i inni zadebiutują z rakietą EZONE na początku 
stycznia, rozpoczynając sezon 2022. Osaka połączy 
również swoją nową rakietę EZONE z POLYTOUR 
STRIKE w kolorze niebieskim, która również pojawi się 
na całym świecie 15 stycznia 2022 roku.

www.YONEX.pl4



 

 

2G-NAMDTM SPEED

Technologia Namd – unikalny, elastyczny 
materiał grafitowy przyspiesza powrót ramy do 
pierwotnego kształtu po uderzeniu. Pozwala na 
uzyskanie bardzo mocno rotowanego uderzenia.

 
New Shaft Design

Zapewnia większa moc, oraz redukuje 
wibracje nawet przy niecentrycznych 
uderzeniach.

 

 
Aero Shape Design

Gładkie kontury ramy redukują opór 
powietrza zwiększając szybkość 
uderzenia. 

ISOMETRICTM

Opracowana przez YONEX ponad 30 lat temu 
technologia ISOMETRIC zastosowana w rakietach 
zwiększa sweet spot o 7 %. W porównaniu do 
tradycyjnej ramy rakiety, izometryczny kształt 
główki poprzez wydłużenie strun poprzecznych, 
znacznie zwiększa pole aktywnego trafienia. 
Technologia ISOMETRIC pomaga uzyskać większą 
kontrolę bez utraty mocy.

Oval Pressed Shaft (OPS)

System zapewniający doskonałą 
elastyczność rakiety. Pozwala na 
dwukrotnie dłuższy kontakt piłki z 
naciągiem, dając większą rotację i 
kontrolę uderzenia.  

Vibration Dampening Mesh (VDM)

Elastyczny materiał siatkowy, owija grafit 
umieszczony w rączce, dzięki temu 
znacznie tłumi drgania podczas uderzeń. 
Wyraźnie poprawia komfort gry.

Liner Tech

Otwory w grometach zostały specjalnie 
umieszczone, dzięki czemu struny tworzą 
znacznie szersze pole aktywnego trafienia. 
Struny po uderzeniu znaczni e szybciej wracają 
do pierwotnego ułożenia, a ich ruch w gromecie 
nadaje piłce więcej rotacji podczas uderzeń.

EZONE - ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
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Najlepsza kolekcja akcesoriów, gadzetów,  

sprzęt najwyższej jakości - must have it!

Musisz to miećMusisz to mieć
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Buty / Rakiety / Piłki / Torby / Plecaki / Koszulki / ... 

zapraszamy do sklepów naszych partnerów

Musisz to miećMusisz to mieć
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JAK DOBRAĆ TORBĘ...?

Kolekcja toreb PRO
Kolekcja toreb PRO

Po co w ogóle torba? 
Przychodząc na kort zawodnik zabiera ze sobą pokaźny sprzęt. 
Niezbędna jest rakieta tenisowa, strój sportowy, buty, a także 
picie i inne przydatne akcesoria. W teorii można pomyśleć, że 
wszystkie te rzeczy można zapakować do torby podróżnej, ale 
przeszkodą jest jej kształt. W zwykłą torbę nie zmieści się rakieta 
tenisowa.

Na rynku dostępne są różne modele toreb do tenisa, różnią 
się one kształtem, wielkością, sposobem wykonania oraz 
parametrami technicznymi. Jednak bardzo dobrym wyborem 
dla każdego tenisisty jest torba termiczna na rakietę. Często 
dla początkujących zawodników widok izolacji termicznej  
w torbie sportowej jest zaskakujący. Ale ten element nie jest 
tam bez powodu. Nie chodzi o to, żeby napój był przez cały 
czas schłodzony, lecz o to, aby dobrze ochronić rakietę. Rakiety 
tenisowe są bardzo wrażliwe na gwałtowne zmiany temperatury. 
Szczególnie zimą, gdy intensywne mrozy obniżają temperaturę 
na odkrytym korcie. Niska temperatura może niszczyć rakietę, 
przez co szybciej się zużyje

 

Różnice między torbami
Pamiętajmy też, że torby różnią się pojemnością, kształtem  
i sposobem noszenia. Najpopularniejsze są klasyczne torby do 
tenisa, bo ich kształt jest najbardziej zbliżony do wyglądu rakiet. 
Alternatywą jest plecak, do którego można schować rakietę  
i inne akcesoria, a przy okazji równomiernie rozłożyć ciężar na 
plecach.

Materiał wykonania
Warto jeszcze zwrócić uwagę na materiał torby. Nylon jest 
wodoodporny, z kolei skóra syntetyczna jest odporna na 
wilgoć i czynniki atmosferyczne, łatwo się też ją czyści. Marka 
Yonex często jest wybierana przez profesjonalistów, ponieważ 
wyróżnia ją jakość oraz dbałość o szczegóły.

Wybór odpowiedniego sprzętu do tenisa to ważny aspekt. Nie każdy początkujący gracz wie, 
że wybór torby do tenisa ma fundamentalne znaczenie, zwłaszcza dla rakiety do tenisa, która 
jest bardzo wrażliwa na zmiany temperatury. Czym kierować się przy wyborze torby do tenisa.  
                       Poniżej kilka porad. 

www.YONEX.pl8



Kolekcja toreb PRO
Kolekcja toreb PRO
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CIEKAWOSTKI WYWIAD

Fizjoterapeuta  
Piotr Piaskowski
instagram: @fizjologika

https://www.instagram.com/fizjologika/


WYWIAD 

Fizjoterapeuta  
Piotr Piaskowski
instagram: @fizjologika

nawet około 30% amatorskich zawodników grających na korcie  
boryka się z problemem „łokcia tenisisty”

>

“Od kilku tygodni regularnie biegam z rakietą po korcie, więc 
nie byłbym sobą gdybym nie zajrzał w statystyki najczęstszych 
kontuzji tenisowych.

Tu badania są jednoznaczne: nawet około 30% amatorskich 
zawodników grających na korcie 3-4x w tygodniu na różnych 
etapach nauki tenisa boryka się z problemem „łokcia tenisisty”. 
Naukowcy doszukują się kilku przyczyn takiego stanu. 

W pierwszej kolejności wymieniają bardzo dużą ilość mikrourazów 
wynikających z błędów w technice oraz nieprawidłowo dobranej 
rakiety tenisowej.

Zbyt duży ciężar rakiety w stosunku do umiejętności zawodnika, 
jej nieprawidłowo rozłożony balans, czy kiepskie tłumienie 
i transfer wibracji przenoszonych na kończynę górną może 
prowadzić do kumulacji mikrourazów tkanek, a co za tym idzie 
powstania np. „łokcia tenisisty”, czy kontuzji stożka rotatorów 
lub obrąbka stawowego barku.

Tenis to niesamowicie trudny technicznie sport. To, co w telewizji 
wydaje się najprostszym odbiciem wymaga tysięcy prawidłowo 
wykonanych powtórzeń na treningach. Świetny trener, dobra 
technika i prawidłowo dobrany, jakościowy sprzęt to absolutny 
fundament zdrowej aktywności. Jeśli interesuje was nauka tenisa 
to zacznijcie od podstaw i od początku zaufajcie najlepszym  
w swojej branży. 

Pamiętajcie, że uprawiacie sport przede wszystkim dla zdrowia, 
więc niech będzie ono waszym priorytetem na każdym etapie 
aktywności.”

Fizjoterapeuta  
Piotr Piaskowski

instagram: @fizjologika
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TEAM YONEX ŚWIAT

Yonex TEAM ŚWIAT
Fakty mówią same za siebie. Poznaj statystyki, poznaj siłę marki YONEX:

WTA  top 100 - 24% zawodniczek* 
ATP top 100 - 18% zawodników*  

gra rakietami 
marki YONEX

* https://tennisproguru.com/brands/
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SMART PHONEREVIEWS

Polski tenisista, reprezentant kraju w Pucha-
rze Davisa, triumfator profesjonalnych turnie-
jów rangi ATP Tour, ATP Challenger Tour i ITF 
Men’s Circuit, finalista Australian Open 2015  
w grze podwójnej chłopców, medalista mistrzostw 
Polski i halowych mistrzostw Polski juniorów.  
 
Pierwszy polski triumfator turnieju ATP Tour Ma-
sters 1000 – w Miami w 2021 roku, drugi polski pół-
finalista Wimbledonu w grze pojedynczej mężczyzn

Najwyżej sklasyfikowany w rankingu ATP Tour w sin-
glu był na 9. miejscu (8 listopada 2021), a w deblu  
na 30. pozycji (13 czerwca 2022). Najwyżej sklasyfi-
kowany w juniorskim rankingu ITF był na 29. pozycji 
(5 stycznia 2015). 

 

HUBERT
HURKACZ

Gra rakietą:
Yonex VCORE PRO 97H 

Parametry rakiety:
Wielkość główki:       97 cali / 626 cm 
Waga (bez naciągu):  330 gram
Balans:        310 mm
Układ strun:       16 / 19
Szerokość ramy:       21 mm

OFICJALNY PROFIL

Zdjęcie: www.facebook.com/huberthurkacz.official/photos  

www.YONEX.pl 13
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TEAM YONEX POLSKA

Yonex TEAM POLSKA

JAN ZIELIŃSKI DANIEL MICHALSKI MARTYNA KUBKA STEFANIA ROGOZIŃSKA-DZIK

MALWINA ROWIŃSKA XSENIA LIPIEC PIOTR PAWLAK MICHAŁ DEMBEK

PATRYK STOKOWSKI MATEUSZ TERCZYŃSKI MAKSYMILIAN KWIATKOWSKI

Poniżej przedstawiamy polskich zawodników, Którzy dzięki swoim ambitnym wysiłkom i dużym osiągnięciom podpisali z nami kontrakt i grają profesjonalnymi rakietami marki Yonex.  
Jeżeli używasz sprzętu Yonex i chcesz dołączyć do Team Yonex, wystarczy napisać do nas kilka słów o sobie, przesłać zdjęcie z rakietą i widocznym logo Yonex, wymienić swoje  
osiągnięcia i napisać, dlaczego to właśnie z naszymi rakietami Yonex chciałbyś rozwijać swoją pasję i karierę tenisisty. Zapraszamy.

KACPER ŻUK

www.YONEX.pl14



MP 2022FINALIŚCI

DANIEL MICHALSKI 

Mistrz  
Polski  
2022

Wicemistrzyni 
Polski 2022

W karierze juniorskiej najwyżej pla-
sowany był na 19. miejscu w ran-
kingu ITF. Jako junior osiągnął m.in. 
ćwierćfinały US Open i młodzieżo-
wych igrzysk olimpijskich w Buenos 
Aires.

Podczas swojej kariery zwyciężył  
w siedmiu singlowych oraz pięciu de-
blowych turniejach rangi ITF.

W 2018 roku zadebiutował w kadrze 
narodowej podczas meczu z cyklu 
rozgrywek Pucharu Davisa, w któ-
rym reprezentacja Polski wygrała 
 z drużyną Zimbabwe 4:1[1]. 

W 2019 roku, dotarł do finału mi-
strzostw Polski w grze pojedynczej. 
Rok później podczas tego same-
go turnieju zdobył srebrny medal.  
W 2022 roku został mistrzem kraju  
w grze pojedynczej). 

Gra rakietą: Yonex Vcore SV 95 310g

MARTYNA  KUBKA

Urodzona 19.04.2001r. Od 5 roku  
życia gram w tenisa. “Na początku 
próbowałam również innych sportów, 
ale moje serce zostało w tenisie”. Od 
tego czasu spędzam na korcie po kilka 
godzin dziennie.

Ulubiony zawodnik:  
Roger Federer

Hobby poza sportem:  
Inne sporty, muzyka

Za co cenisz firmę Yonex:  
Sprzęt Yonex jest dla mnie po prostu 
najlepszy.

Motto życiowe: ,,Nigdy się nie  
poddawaj. Na wielkie rzeczy  
potrzeba czasu.”

Gra rakietą: Yonex Vcore 98

Poznaj finalistów Narodowych  
Mistrzostw Polski 2022
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DEMO DAYS

Ansenim do dolobor tiscing eu facipsustio An volorper sequat. To odio con eugait 

diat volorti onsequisi eu facidunt atum in henis eugiam, cons nulpute molorpero do-

lore vullummy nim aliquis nos. To odio con eugait diat volorti onsequisi eu molorpero 

dolore vullummy nim aliquis nos.

A strange reality of light and speed.

www.YONEX.pl16



Yonex 
DEMO 
DAYS

DNI YONEX DEMO

Ansenim do dolobor tiscing eu facipsustio An volorper sequat. To odio con eugait 

diat volorti onsequisi eu facidunt atum in henis eugiam, cons nulpute molorpero do-

lore vullummy nim aliquis nos. To odio con eugait diat volorti onsequisi eu molorpero 

dolore vullummy nim aliquis nos.

A strange reality of light and speed.

Czym jest Yonex Demo Day?
Jest to cykliczne wydarzenie dające możliwość przetestowania 
wszystkich sprzętów dostępnych w ofercie marki Yonex. 
Tradycyjnie wydarzenie przybiera charakter turnieju, jednak 
nie o rywalizację tutaj chodzi, a możliwość sprawdzenia rakiet 
dostępnych w ofercie marki Yonex. 

Dodatkowo z pomocą naszych specjalistów każdy uczestnik ma 
okazję dobrać odpowiedni sprzęt dla siebie.

Ponadto Yonex Demo Day to także świetna okazja do wymiany 
wrażeń z gry, nawiązania nowych kontaktów i oczywiście 
świetnej zabawy.

Korzyści dla każdego!
Nasze wydarzenie to nie tylko promocja dyscyplin sportu, ale 
całej kultury i stylu życia z nimi związanych. To świetna okazja 
do prezentacji sponsorów i partnerów wydarzenia, których 
produkty trafiają do odbiorców marki Yonex.

Miejsce imprezy
Ze względu na cykliczny charakter, wydarzenia odbywają się w 
różnych miejscach w całej Polsce. W ten sposób możemy być 
jak najbliżej naszych graczy i otoczyć ich profesjonalną opieką.  
 

Zgłoś się do nas!
Zgłoś do nas swój obiekt, na których chcesz zorganizować 
Yonex Demo Day!

skontaktuj się

Osoba kontaktowa:

Jakub Garganisz 
Tel: +48 606 960 686 
E-mail: tenis@yonex.pl

www.YONEX.pl 17
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STRONA WWW     WWW

Oficjalna  
strona www
Informujemy, że oficjalnym przedstawicielem firmy Yonex w Polsce jest firma 
Vektor Media której strona www jest www.vektormedia.pl.  
 
Oficjalna strona marki Yonex w Polsce to www.yonex.pl.  
Znajdziecie tam także adresy naszych oficjalnych przedstawicieli.

Żadna inna strona nie jest w żaden sposób przez nas autoryzowana. 

Zalecamy szczególną ostrożność podczas zakupów.

www.YONEX.pl18
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DYSTRYBUCJA

Dystrybucja
Poznaj naszych partnerów

Zapraszamy na stronę yonex.pl gdzie na podstronie: dystrybutorzy znajdziecie 
mapkę z wszystkimi oficjalnymi partnerami z  podziałem na województwa oraz na:

• SKLEPY

• CENTRA TENISOWE

Dołącz do grona naszych 
dystrybutorów:

skontaktuj się

Osoba kontaktowa:

Jakub Garganisz 
Tel: +48 606 960 686 
E-mail: tenis@yonex.pl

Social media
Dołącz do nas
Chcesz mieć informacje o marce Yonex z pierwszej ręki - polub nas, śledź nas!  
W każdym miesiącu atrakcyjne konkursy  z nagrodami i wiele ciekawostek.

/YONEX.POLAND//YONEX.POLAND/

Zapraszamy!
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