
 
 

 
 
 

SPOLEČNOST WILSON SPORTING GOODS PŘEDSTAVUJE TENISOVÝ 
MÍČ TRINITI™  

První tenisový míč, jehož jádro bylo navrženo podle zásad udržitelnosti. 

 
CHICAGO, 22. srpna 2019 – společnost Wilson Sporting Goods Co. dnes 
oznámila, že uvádí na trh tenisový míč Triniti™. Triniti je první tenisový míč, jehož 
jádro bylo navrženo s ohledem na udržitelnost a zároveň nadále nabízí špičkové 
vlastnosti, které amatérští a profesionální tenisté po celém světě očekávají. Wilson 
LABS, inovační středisko společnosti Wilson, využilo nejmodernější materiály s cílem 
navrhnout inovativní produkt s menším dopadem na životní prostředí, vytvořilo tak 
novou koncepci jádra tenisového míče a jeho plstěného povrchu. Tím se výrazně 
prodloužila životnost míče a doba, po kterou si uchovává své funkční vlastnosti. Míče 
Triniti jsou navíc baleny do plně recyklovatelného materiálu, který je vyroben z 
recyklovaného kartonu. 

„Míč Triniti vnímáme jako velké vítězství pro hráče, sportovní odvětví a v 
neposlední řadě pro životní prostředí,“ uvedl generální ředitel společnosti 
Racquet Sports Hans-Martin Reh. „Tenisový míč se za posledních 40 let 
nijak výrazně neproměnil a celosvětově přispívá k problémům spojeným s 
odpady. Rozhodli jsme se jej tedy kompletně přepracovat tak, aby byl 
šetrnější k životnímu prostředí, aniž bychom obětovali sebemenší detail 
týkající se jeho funkčnosti. Ve skutečnosti jsme i v tomto směru dosáhli 
zlepšení.“ 

 

 

INFORMACE O TENISOVÉM MÍČI TRINITI 

Tenisový míč Triniti se skládá ze dvou základních konstrukčních prvků. Prvním z nich je jeho jádro. 

To je vyrobeno z plastomerového materiálu. Tento materiál má nižší hmotnost než obvykle používaná 

jádra míčů a díky tomu mohli produktoví designéři společnosti Wilson zesílit stěny jádra. Pro hráče to 

znamená, že Triniti vykazuje vyšší spolehlivost v odrazu, takže může zůstat ve hře déle a zajišťuje větší 

kontrolu, cit a lepší rotaci úderů. Míče Triniti si udrží „živost“ – tedy pocit novosti – čtyřikrát déle než 

běžný tenisový míč společnosti Wilson.* 

Druhým prvkem je plsť. Inženýři na mechaniku společnosti Wilson použili STR plsť, která je o 50 % 

pružnější než běžná plsť tenisových míčů. * * STR plsť umožňuje větší stlačení jádra a tím delší dobu 

prodlevy. Pro hráče to znamená, že míč zůstává na výpletu rakety delší dobu, což dává hráči větší cit a 

zajišťuje lepší kontrolu úderů. 

Díky těmto inovacím jádra a plsti si navíc Triniti zachovávají dlouhou životnost a funkčnost bez 

nutnosti balit je do tlakovaného plastového obalu. Obal míčů Triniti je vyroben z recyklovaných 

materiálů a je plně recyklovatelný. Tato změna v oblasti balení produktů je významným milníkem v 

tenisovém odvětví. 
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Tenisové míče Triniti jsou dostupné v balení po třech za 170,- Kč (navrhovaná 

maloobchodní cena) a po čtyřech za 230,- Kč (navrhovaná maloobchodní cena). Pět 

procent výnosu z prodeje míčů Triniti půjde na podporu úsilí společnosti Wilson Sporting 

Goods v oblasti celosvětové udržitelnosti životního prostředí. 

 
Míče Triniti si mohou hráči zakoupit v kamenných obchodech a online prostřednictvím 

maloobchodníků s tenisovými potřebami a na stránce www.wilson.com v balení po čtyřech 

od 11. září a v balení po třech od 7. října. 

 
* Podle testování tenisových míčů, které provádělo středisko Wilson LAB v období srpen – prosinec 2018. 

** Podle testování tenisových míčů, které provádělo středisko Wilson LAB v období prosinec 2016 – srpen 2017. 

O SPOLEČNOSTI WILSON SPORTING GOODS CO. 

Společnost Wilson Sporting Goods Co. sídlící v Chicagu je dceřinou společností Amer 

Sports a jedním z předních světových výrobců špičkového sportovního vybavení, oblečení 

a doplňků. Společnost Wilson je světovým lídrem v oblasti tenisových potřeb a při vývoji 

produktů využívá zkušeností hráčů, čímž dává inovacím tenisového vybavení nový 

rozměr. Díky svému odhodlání vytvářet produkty, které umožní sportovcům na všech 

úrovních podávat ty nejlepší výkony, si společnost Wilson vydobyla pozici lídra v oblasti 

sportovního zboží. 
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