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5SERIA CHAMP

CHAMP CARBO IV RF PRO STRAP
299,00 zł / 71,00 € Junior: 199,00 zł / 47,00 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4+3mm PRO REFLEX Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 4+3mm Special Soft Natural Latex

ZAPIĘCIE bandaż

Dobrze znany z poprzedniej odsłony, głęboko tłoczony backhand, wykonany z najwyższej jakości naturalnego lateksu. Uzupełniony o świetnie 
wyglądające malowanie loga marki w teksturę włókna węglowego, połączone z żywym limonkowym kolorem. Zastosowanie naturalnego lateksu 
pozwala uzyskać komfort i elastyczność na najwyższym poziomie.
Największą nowością modelu CHAMP CARBO jest nowy lateks dedykowany wyłącznie 4Keepers - PRO REFLEX LATEX. Zupełnie nowa mieszanka, 
cechująca się wybitną chwytnością i bezwzględnie doskonałą wytrzymałością.
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6SERIA CHAMP

CHAMP CARBO IV HB
289,00 zł / 68,00 € Junior: 189,00 zł / 45,00 €

KRÓJ PALCÓW Hybrid Cut

PIANKA 4+3mm PRO REFLEX Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 4+3mm Special Soft Natural Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Dobrze znany z poprzedniej odsłony, głęboko tłoczony backhand, wykonany z najwyższej jakości naturalnego lateksu. Uzupełniony o świetnie 
wyglądające malowanie loga marki w teksturę włókna węglowego, połączone z żywym limonkowym kolorem. Zastosowanie naturalnego lateksu 
pozwala uzyskać komfort i elastyczność na najwyższym poziomie.
Największą nowością modelu CHAMP CARBO jest nowy lateks dedykowany wyłącznie 4Keepers - PRO REFLEX LATEX. Zupełnie nowa mieszanka, 
cechująca się wybitną chwytnością i bezwzględnie doskonałą wytrzymałością.
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7SERIA CHAMP

CHAMP CARBO IV RF
289,00 zł / 68,00 € Junior: 189,00 zł / 45,00 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4+3mm PRO REFLEX Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 4+3mm Special Soft Natural Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Dobrze znany z poprzedniej odsłony, głęboko tłoczony backhand, wykonany z najwyższej jakości naturalnego lateksu. Uzupełniony o świetnie 
wyglądające malowanie loga marki w teksturę włókna węglowego, połączone z żywym limonkowym kolorem. Zastosowanie naturalnego lateksu 
pozwala uzyskać komfort i elastyczność na najwyższym poziomie.
Największą nowością modelu CHAMP CARBO jest nowy lateks dedykowany wyłącznie 4Keepers - PRO REFLEX LATEX. Zupełnie nowa mieszanka, 
cechująca się wybitną chwytnością i bezwzględnie doskonałą wytrzymałością.
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8SERIA CHAMP

CHAMP AQ CONTACT IV RF
269,00 zł / 64,00 € Junior: 189,00 zł / 45,00 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4+3mm Pro Aqua Contact German Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm German SpecialSoft Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Kolejna odsłona modelu Champ Aqua na sezon 2019/2020. Jeden z najczęsciej wybieranych modeli na extremalne warunki deszczowe.
Wykonany jest w całości z naturalnego lateksu najwyższej jakości, zapewniającego komfort i pewny chwyt piłki w każdych warunkach. Pianka 
4mm PRO Aqua Contact Grip jest kontynuacją bardzo cenionej pianki AQUA CONTACT, która świetnie sprawdzała się w każdych warunkach 
atmosferycznych a szczególnie w wilgotnym środowisku. Nowy model zaprojektowany tak, by odzwierciedlał naturalne ruchy, zgięcia dłoni dzięki 
głębokimi tłoczeniami wraz z logiem 4K na zewnętrznej powłoce.
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9SERIA CHAMP

CHAMP AQ CONTACT IV HB
269,00 zł / 64,00 € Junior: 169,00 zł / 40,00 €

KRÓJ PALCÓW Hybrid Cut

PIANKA 4+3mm Pro Aqua Contact German Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm German SpecialSoft Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Kolejna odsłona modelu Champ Aqua na sezon 2019/2020. Jeden z najczęsciej wybieranych modeli na extremalne warunki deszczowe.
Wykonany jest w całości z naturalnego lateksu najwyższej jakości, zapewniającego komfort i pewny chwyt piłki w każdych warunkach. Pianka 
4mm PRO Aqua Contact Grip jest kontynuacją bardzo cenionej pianki AQUA CONTACT, która świetnie sprawdzała się w każdych warunkach 
atmosferycznych a szczególnie w wilgotnym środowisku. Nowy model zaprojektowany tak, by odzwierciedlał naturalne ruchy, zgięcia dłoni dzięki 
głębokimi tłoczeniami wraz z logiem 4K na zewnętrznej powłoce.
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10SERIA CHAMP

CHAMP PURPLE IV RF
249,00 zł / 59,00 €
KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4+3mm Delta Aqua Soft German Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 4+3mm Special Soft Natural Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Czwarta, najnowsza odsłona popularnego modelu z wysokiej jakości pianką - Delta Aqua Soft, zapewnia doskonały chwyt w każdych warunkach 
atmosferycznych.
Zaprojektowany tak, by odzwierciedlał naturalne ruchy, zgięcia dłoni dzięki głębokimi tłoczeniami wraz z logiem 4K na zewnętrznej powłoce.
Podwójne, mocniejsze szycie palców na zewnątrz zapobiega rozerwaniu się w tym miejscu. Wysoka jakość i wytrzymałość pianki.
Jacquard Mesh zapewnia oddychanie dłoni a elastyczny materiał między kciukiem, a palcem wskazującym zapobiega rozerwaniu się w podanym 
na uszkodzenia miejscu.
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11SERIA CHAMP

CHAMP GOLD BLACK IV RF
235,00 zł / 56,00 €
KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4+3mm Black Giga Grip German Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 4+3mm Special Soft Natural Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Najnowsza - czwarta odsłona popularnego modelu z serii CHAMP w stonowanym, czarnym wydaniu. Ewolucja designu na backhandzie oraz 
zapięciu. Model najczęściej wybierany przez profesjonalnych bramkarzy wykonany z naturalnego lateksu najwyższej jakości. Dobrze znana i 
wypróbowana pianka Black Giga Grip zapewniająca komfort i pewny chwyt w warunkach meczowych. Na powierzchni chwytnej między palcami 
zastosowano podwójne, zewnętrzne szycie zwiększające wytrzymałość. Jacquard Mesh zapewnia swobodny przepływ powietrza, nie pozwalając 
na zbytnią potliwość dłoni. Elastyczny materiał między kciukiem, a palcem wskazującym zapobiega uszkodzeniom w tym newralgicznym miejscu, 
zaś trzypunktowe zapięcie sprawia, że rękawica doskonale trzyma się na dłoni.
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12SERIA CHAMP

CHAMP GOLD IV RF
235,00 zł / 56,00 € Junior: 149,00 zł / 36,00 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4+3mm Giga Grip German Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 4+3mm Special Soft Natural Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Czwarta odsłona chyba najbardziej popularnego modelu z serii CHAMP w kroju Roll Finger. Odświeżony design backendu rękawicy oraz zapięcia. 
Wzmocnione szwy wzdłuż linii palców oraz na łączeniach. Model najczęściej wybierany przez profesjonalnych bramkarzy wykonany z wysokiej 
jakości lateksu, zapewniającego komfort i pewny chwyt piłki w każdych warunkach. Zaprojektowany tak, by odzwierciedlał naturalne ruchy, zgięcia 
dłoni dzięki głębokimi tłoczeniami wraz z logiem 4K na zewnętrznej powłoce. Pianka Giga Grip to jedna z najbardziej uniwersalnych i wytrzymałych 
pianek, która sprawdza się w każdych warunkach. Jacquard Mesh sprawia, że dłoń nie jest narażona na nadmierną potliwość, dając uczucie 
komfortu w każdych warunkach. Zastosowany elastyczny materiał między kciukiem, a palcem wskazującym zapobiega rozerwaniu się materiału 
w newralgicznym miejscu. Trzypunktowe zapięcie sprawia, że rękawica doskonale trzyma się na dłoni.
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13SERIA CHAMP

CHAMP GOLD IV NC
235,00 zł / 56,00 €
KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 4+3mm Giga Grip German Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 4+3mm Special Soft Natural Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Czwarta odsłona chyba najbardziej popularnego modelu z serii CHAMP w kroju Negative. Odświeżony design backendu rękawicy oraz zapięcia. 
Wzmocnione szwy wzdłuż linii palców oraz na łączeniach. Model najczęściej wybierany przez profesjonalnych bramkarzy wykonany z wysokiej 
jakości lateksu, zapewniającego komfort i pewny chwyt piłki w każdych warunkach. Zaprojektowany tak, by odzwierciedlał naturalne ruchy, zgięcia 
dłoni dzięki głębokimi tłoczeniami wraz z logiem 4K na zewnętrznej powłoce. Pianka Giga Grip to jedna z najbardziej uniwersalnych i wytrzymałych 
pianek, która sprawdza się w każdych warunkach. Jacquard Mesh sprawia, że dłoń nie jest narażona na nadmierną potliwość, dając uczucie 
komfortu w każdych warunkach. Zastosowany elastyczny materiał między kciukiem, a palcem wskazującym zapobiega rozerwaniu się materiału 
w newralgicznym miejscu. Trzypunktowe zapięcie sprawia, że rękawica doskonale trzyma się na dłoni.
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14SERIA CHAMP

CHAMP GOLD IV HB
235,00 zł / 56,00 €
KRÓJ PALCÓW Hybrid Cut

PIANKA 4+3mm Giga Grip German Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 4+3mm Special Soft Natural Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Czwarta odsłona chyba najbardziej popularnego modelu z serii CHAMP w kroju Hybrid Cut. Odświeżony design backendu rękawicy oraz zapięcia. 
Wzmocnione szwy wzdłuż linii palców oraz na łączeniach. Model najczęściej wybierany przez profesjonalnych bramkarzy wykonany z wysokiej 
jakości lateksu, zapewniającego komfort i pewny chwyt piłki w każdych warunkach. Zaprojektowany tak, by odzwierciedlał naturalne ruchy, zgięcia 
dłoni dzięki głębokimi tłoczeniami wraz z logiem 4K na zewnętrznej powłoce. Pianka Giga Grip to jedna z najbardziej uniwersalnych i wytrzymałych 
pianek, która sprawdza się w każdych warunkach. Jacquard Mesh sprawia, że dłoń nie jest narażona na nadmierną potliwość, dając uczucie 
komfortu w każdych warunkach. Zastosowany elastyczny materiał między kciukiem, a palcem wskazującym zapobiega rozerwaniu się materiału 
w newralgicznym miejscu. Trzypunktowe zapięcie sprawia, że rękawica doskonale trzyma się na dłoni.
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15SERIA CHAMP

CHAMP AQUA IV RF
195,00 zł / 46,00 €
KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4+3mm Aqua Grip German Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm German SpecialSoft Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Kolejna odsłona modelu Champ Aqua na sezon 2019/2020. Jeden z najczęsciej wybieranych modeli z przeznaczeniem na extrymalne warunki 
deszczowe. Wykonany jest w całości z naturalnego lateksu najwyższej jakości, zapewniającego komfort i pewny chwyt piłki w każdych warunkach.
Pianka 4mm Aqua Grip oferuje najwyższy poziom przyczepności niezależnie od warunków atmosferycznych. Zaprojektowany tak, by odzwierciedlał 
naturalne ruchy, zgięcia dłoni dzięki głębokimi tłoczeniami wraz z logiem 4K na zewnętrznej powłoce. Jacquard Mesh - materiał zapewnia 
oddychanie dłoni, dzięki czemu się nie poci. Zastosowany elastyczny materiał między kciukiem, a palcem wskazującym zapobiega rozerwaniu się. 
Trzy punktowe zapięcie sprawia, że rękawica doskonale trzyma się na dłoni. Wysoki model, który poradzi sobie w każdych warunkach ze względu 
na wytrzymałą piankę Super Soft.
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16SERIA CHAMP

CHAMP AQUA IV NC
195,00 zł / 46,00 €
KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 4+3mm Aqua Grip German Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm German SpecialSoft Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Kolejna odsłona modelu Champ Aqua na sezon 2019/2020. Jeden z najczęsciej wybieranych modeli z przeznaczeniem na extrymalne warunki 
deszczowe. Wykonany jest w całości z naturalnego lateksu najwyższej jakości, zapewniającego komfort i pewny chwyt piłki w każdych warunkach.
Pianka 4mm Aqua Grip oferuje najwyższy poziom przyczepności niezależnie od warunków atmosferycznych. Zaprojektowany tak, by odzwierciedlał 
naturalne ruchy, zgięcia dłoni dzięki głębokimi tłoczeniami wraz z logiem 4K na zewnętrznej powłoce. Jacquard Mesh - materiał zapewnia 
oddychanie dłoni, dzięki czemu się nie poci. Zastosowany elastyczny materiał między kciukiem, a palcem wskazującym zapobiega rozerwaniu się. 
Trzy punktowe zapięcie sprawia, że rękawica doskonale trzyma się na dłoni. Wysoki model, który poradzi sobie w każdych warunkach ze względu 
na wytrzymałą piankę Super Soft.
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17SERIA CHAMP

CHAMP BLACK IV RF
185,00 zł / 44,00 € Junior: 125,00 zł / 30,00 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4+3mm German Super Soft Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm German SpecialSoft Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Nowy, odświeżony model Champ Black na sezon 2019/2020. Wykonany w całości z naturalnego lateksu, zapewniającego komfort i pewny chwyt 
piłki w każdych warunkach. Pianka 4mm Super Soft jest jedną z najczęściej wybieranych pianek na świecie, głównie z powodu swoich uniwersalnych 
właściwości. Na powierzchni chwytnej między palcami zastosowano podwójne, zewnętrzne szycie co ma jeszcze bardziej zwiększyć wytrzymałość.
Zaprojektowany tak, by odzwierciedlał naturalne ruchy, zgięcia dłoni dzięki głębokimi tłoczeniami wraz z logiem 4K na zewnętrznej powłoce.
Jacquard Mesh - materiał zapewnia oddychanie dłoni, eliminując nadmierną potliwość dłoni. Elastyczny materiał między kciukiem, a palcem 
wskazującym zapobiega rozerwaniu się. Trzy punktowe zapięcie sprawia, że rękawice doskonale trzyma się na dłoni. Model meczowy, polecany 
przez profesjonalistów.
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18SERIA CHAMP

CHAMP COLOUR ORANGE IV RF
155,00 zł / 37,00 € Junior: 119,00 zł / 29,00 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 3.5+3mm Super Soft Orange German Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm Grippy Orange Soft Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Nowa odsłona bestsellerowej serii Champ, czyli Champ Colour ORANGE. Poza wyrazistym i zadziornym designem rękawice 4Keepers Champ Colour 
ORANGE wyróżnia również zastosowanie pianki 3.5mm Orange Super Soft. To dzięki niej rękawice są wytrzymałe i zapewniają znakomity chwyt.
To nie wszystko. Podobnie jak w innych modelach z serii Champ, w pomarańczowej odmianie ww. modelu postawiliśmy na technologię Jacquard 
Mesh. To właśnie ona zapewnia dłoniom komfort i wygodę. Całość dopełnia trzypunktowe zapięcie, które sprawia,że rękawice trzymają się na 
dłoni bez najmniejszego zarzutu. Polecany profesjonalistom, pół-profesjonalistom, jak i ambitnym pasjonatom. Jedno jest pewne: to zdecydowanie 
model dla odważnych.
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19SERIA CHAMP

CHAMP ASTRO IV HB
139,00 zł / 33,00 € Junior: 125,00 zł / 30,00 €

KRÓJ PALCÓW Hybrid Cut

PIANKA 4+3mm German Hard Ground Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm SoftLatex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Kolejna odsłona popularnego modelu treningowego stworzonego specjalnie na boiska ze sztuczną nawierzchnią. Zwiększona wytrzymałość 
szwów, wygoda oraz nowy kolor! Idealne rozwiązanie dla bramkarzy szukających wytrzymałych rękawic w niskiej cenie. Taki jest właśnie model 
4Keepers CHAMP ASTRO Hybrid Cut. Zastosowana pianka - German 4mm Hard Ground Latex, zapewnia wytrzymałość na niespotykanym poziomie, 
a dodatkowo chwytność i tak zwany „klej” pozostał na zaskakująco wysokim poziomie. Aby dodatkowo zwiększyć żywotność tego modelu 
wyeliminowaliśmy podwójne szycie pomiędzy palcami oraz zastosowaliśmy elastyczny materiał pomiędzy kciukiem, a palcem wskazującym. 
Backhand rękawicy zaprojektowany został tak, by dopasowywał się do naturalnych ruchów dłoni. Głębokie tłoczenia wraz z logiem 4K na 
zewnętrznej powłoce zapewniają ergonomie użytkowania oraz nowoczesny wygląd.
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20SERIA CHAMP

CHAMP TRAINING IV RF
119,00 zł / 29,00 € Junior: 95,00 zł / 23,00 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4+3mm German Super Soft Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm SoftLatex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Czwarta odsłona najbardziej rozchwytywanego modelu z całej serii Champ. Idealne rozwiązanie dla bramkarzy szukających rękawic wysokiej 
jakości, w niskiej cenie. Taki jest właśnie model 4keepers CHAMP TRAINING Roll Finger. Odświeżony desgin oraz wzmocnione szwy sprawiają, że ten 
bardzo popularny model rękawic wchodzi na wyższy poziom. Model opracowany z myślą o wymagających użytkownikach do treningów w ciężkich 
warunkach. Zastosowana pianka- German Natural 4mm Super Soft Latex, zapewnia doskonały chwyt piłki, w każdych warunkach, a jednocześnie 
jest bardzo wytrzymała. Między palcami podwójne, zewnętrzne szycie. Backend rękawicy zaprojektowany tak, by odzwierciedlał naturalne ruchy 
dłoni. Jacquard Mesh zapewnia zmniejszoną potliwość dłoni, dając uczucie komfortu w każdych warunkach. Zastosowany elastyczny materiał 
między kciukiem, a palcem wskazującym zapobiega rozerwaniu się materiału w newralgicznych miejscach.
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21SERIA CHAMP

CHAMP JUNIOR IV HB
79,00 zł / 18,57 €
KRÓJ PALCÓW Hybrid Cut

PIANKA 3+3mm German Super Low Latex

BODY Jacquard Mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm SoftLatex

ZAPIĘCIE 7cm elastic strap

Profesjonalne rękawice bramkarskie. Czwarta, najnowsza odsłona modelu z serii CHAMP stworzona z myślą o najmłodszych bramkarzach.
Nowoczesny design, poprawione szwy oraz wyższej jakości pianka. Idealne rozwiązanie dla młodych bramkarzy szukających rękawic wysokiej 
jakości, w niskiej cenie. Taki jest właśnie model 4keepers CHAMP JUNIOR hybrid cut. Bardzo dobrze znosi treningi w ciężkich warunkach.
Zastosowana pianka- German Natural Super Low Latex, zapewnia doskonały chwyt piłki oraz wytrzymałość. Po bokach palców, a także na 
całości zewnętrznej powłoki zastosowano materiał Jacquard Mesh, który zapewnia oddychanie dłoni nie narażając jej na zbytnią potliwość w 
czasie treningu. Zastosowany elastyczny materiał między kciukiem, a palcem wskazującym zapobiega rozerwaniu się w najbardziej narażonych 
miejscach. Trzy punktowe zapięcie sprawia, że rękawica doskonale trzyma się na dłoni.





www.4keepers.pl 4Keepers Team 4Keepers.pl 4Keepers

23

GECKO PARDUS MNC
289,00 zł / 68,00 € Junior: 199,00 zł / 47,00 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 4+3mm Quartz Yellow German Latex

BODY NeoPrene

BACKHAND AirPrene + silicon + rubber + PK Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Nowy model rękawic z serii GECKO. Niepowtarzalny wygląd, świetna przyczepność, niesamowita wygoda.

- oddychający materiał w bocznych częściach palców zapewnia jeszcze lepszą wentylację dłoni
- gumowane tłoczenie 3d amortyzuje wstrząsy przy piąstkowaniu
- backend rękawicy wykonany w całości z neoprenu dając uczucie lekkości i idealnego dopasowania
- druga warstwa pianki u podstawy dłoni dla lepszej amortyzacji i ochrony
- przedłużona powierzchnia chwytna pianki w stronę nadgarstka daje jeszcze większą pewność w kontakcie z piłką

SERIA GECKO
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GECKO MASPIS MNC
259,00 zł / 61,00 € Junior: 189,00 zł / 45,00 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 4+3mm Giga Grip Black German Latex

BODY NeoPrene

BACKHAND AirPrene + silicon + rubber + PK Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Nowy model rękawic z serii GECKO. Niepowtarzalny wygląd, świetna przyczepność, niesamowita wygoda.

- oddychający materiał w bocznych częściach palców zapewnia jeszcze lepszą wentylację dłoni
- gumowane tłoczenie 3d amortyzuje wstrząsy przy piąstkowaniu
- backend rękawicy wykonany w całości z neoprenu dając uczucie lekkości i idealnego dopasowania
- druga warstwa pianki u podstawy dłoni dla lepszej amortyzacji i ochrony
- przedłużona powierzchnia chwytna pianki w stronę nadgarstka daje jeszcze większą pewność w kontakcie z piłką

SERIA GECKO
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GECKO NACTUS MNC
229,00 zł / 54,00 € Junior: 169,00 zł / 40,00 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 4+3mm German Lime Super Soft Latex

BODY NeoPrene

BACKHAND AirPrene + silicon + rubber + PK Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Nowy model rękawic z serii GECKO. Niepowtarzalny wygląd, świetna przyczepność, niesamowita wygoda.

- oddychający materiał w bocznych częściach palców zapewnia jeszcze lepszą wentylację dłoni
- gumowane tłoczenie 3d amortyzuje wstrząsy przy piąstkowaniu
- backend rękawicy wykonany w całości z neoprenu dając uczucie lekkości i idealnego dopasowania
- druga warstwa pianki u podstawy dłoni dla lepszej amortyzacji i ochrony
- przedłużona powierzchnia chwytna pianki w stronę nadgarstka daje jeszcze większą pewność w kontakcie z piłką

SERIA GECKO
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GECKO GOGGIA MNC
199,00 zł / 47,00 € Junior: 159,00 zł / 38,00 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 4+3mm Red Special Grip German Latex

BODY NeoPrene

BACKHAND AirPrene + silicon + rubber + PK Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Nowy model rękawic z serii GECKO. Niepowtarzalny wygląd, świetna przyczepność, niesamowita wygoda.

- oddychający materiał w bocznych częściach palców zapewnia jeszcze lepszą wentylację dłoni
- gumowane tłoczenie 3d amortyzuje wstrząsy przy piąstkowaniu
- backend rękawicy wykonany w całości z neoprenu dając uczucie lekkości i idealnego dopasowania
- druga warstwa pianki u podstawy dłoni dla lepszej amortyzacji i ochrony
- przedłużona powierzchnia chwytna pianki w stronę nadgarstka daje jeszcze większą pewność w kontakcie z piłką
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DIAMO RUBY RF
299,00 zł / 71,00 € Junior: 199,00 zł / 47,00 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4+3mm PRO REFLEX Latex

BODY AirPrene

BACKHAND 3+3mm PK Latex + silicon

ZAPIĘCIE bandaż

DIAMO RUBY z najnowszej serii DIAMO. Pianka PRO REFLEX Grip to najwyższej jakości niemiecki lateks o wybitnych właściwościach chwytnych, 
nowoczesny design oraz innowacyjne zapięcie. 
Nowa seria DIAMO - stworzona wspólnie z naszymi ambasadorami, wyróżnia się odważnym, nowoczesnym wzornictwem. Cechują ją przede 
wszystkim wysokiej jakości pianki oraz nowoczesny wygląd. Backend rękawicy pokryty głębokimi tłoczeniami o kanciastych kształtach. Jeszcze 
lepsza wentylacja dłoni poprzez zastosowanie zupełnie nowego materiału - AirPrene , który zapewnia wyjątkową oddychalność oraz elastyczność i 
swobodę ruchów. Innowacyjny sposób zapięcia będący połączeniem zapięcia „bandażowego” oraz elastycznego paska pozwala na jeszcze większą 
kontrolę w dopasowaniu rękawicy na dłoni.

SERIA DIAMO
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DIAMO TAFFE RF
249,00 zł / 59,00 € Junior: 179,00 zł / 43,00 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4+3mm Quartz Orange German Latex

BODY AirPrene

BACKHAND 3+3mm PK Latex + silicon

ZAPIĘCIE bandaż

DIAMO TAFFE z najnowszej serii DIAMO. Pianka QUARTZ Grip o bardzo dobrych właściwościach chwytnych, nowoczesny design z dominującym, 
jaskrawo-pomarańczowym kolorem oraz innowacyjne zapięcie.
Nowa seria DIAMO - stworzona wspólnie z naszymi ambasadorami, wyróżnia się odważnym, nowoczesnym wzornictwem. Cechują ją przede 
wszystkim wysokiej jakości pianki oraz nowoczesny wygląd. Backend rękawicy pokryty głębokimi tłoczeniami o kanciastych kształtach. Jeszcze 
lepsza wentylacja dłoni poprzez zastosowanie zupełnie nowego materiału - AirPrene , który zapewnia wyjątkową oddychalność oraz elastyczność i 
swobodę ruchów. Innowacyjny sposób zapięcia będący połączeniem zapięcia „bandażowego” oraz elastycznego paska pozwala na jeszcze większą 
kontrolę w dopasowaniu rękawicy na dłoni.

SERIA DIAMO
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DIAMO SAPPE RF
215,00 zł / 51,00 € Junior: 165,00 zł / 39,00 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4+3mm German Blue Super Soft Latex

BODY AirPrene

BACKHAND 3+3mm PK Latex + silicon

ZAPIĘCIE bandaż

DIAMO SAPPE z najnowszej serii DIAMO. Pianka Super Soft Grip o bardzo dobrych właściwościach chwytnych, nowoczesny design oraz innowacyjne 
zapięcie. 
Nowa seria DIAMO - stworzona wspólnie z naszymi ambasadorami, wyróżnia się odważnym, nowoczesnym wzornictwem. Cechują ją przede 
wszystkim wysokiej jakości pianki oraz nowoczesny wygląd. Backend rękawicy pokryty głębokimi tłoczeniami o kanciastych kształtach. Jeszcze 
lepsza wentylacja dłoni poprzez zastosowanie zupełnie nowego materiału - AirPrene , który zapewnia wyjątkową oddychalność oraz elastyczność i 
swobodę ruchów. Innowacyjny sposób zapięcia będący połączeniem zapięcia „bandażowego” oraz elastycznego paska pozwala na jeszcze większą 
kontrolę w dopasowaniu rękawicy na dłoni.

SERIA DIAMO
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DIAMO CHRISO RF
189,00 zł / 45,00 € Junior: 149,00 zł / 36,00 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4+3mm Special Grip German Latex

BODY AirPrene

BACKHAND 3+3mm PK Latex + silicon

ZAPIĘCIE bandaż

DIAMO CHRISO z najnowszej serii DIAMO. Pianka NEW BASIC Grip o bardzo dobrych właściwościach chwytnych, nowoczesny design oraz innowacyjne 
zapięcie. 
Nowa seria DIAMO - stworzona wspólnie z naszymi ambasadorami, wyróżnia się odważnym, nowoczesnym wzornictwem. Cechują ją przede 
wszystkim wysokiej jakości pianki oraz nowoczesny wygląd. Backend rękawicy pokryty głębokimi tłoczeniami o kanciastych kształtach. Jeszcze 
lepsza wentylacja dłoni poprzez zastosowanie zupełnie nowego materiału - AirPrene , który zapewnia wyjątkową oddychalność oraz elastyczność i 
swobodę ruchów. Innowacyjny sposób zapięcia będący połączeniem zapięcia „bandażowego” oraz elastycznego paska pozwala na jeszcze większą 
kontrolę w dopasowaniu rękawicy na dłoni.
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EVO GRIS NC
249,00 zł / 59,00 € Junior: 179,00 zł / 43,00 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 4+3mm Delta Aqua Soft Grip

BODY Jacquard Mesh with sublimation + laminated foam

BACKHAND 3mm German nb Latex + rubber inject

ZAPIĘCIE bandaż

Profesjonalne rękawice bramkarskie. EVO GRIS jest flagowym modelem nowej, odświeżonej serii EVO. Powierzchnia chwytna to sprawdzony, 
świetny jakościowo lateks Delta Aqua Soft German Latex występujący w modelach CHAMP Purple, EVO LUNA oraz Suppro Premier. Zastosowany 
materiał zapewnia bezkompromisową chwytność w każdych warunkach, dlatego tak dobrze sprawdza się niezależnie od pogody. W odświeżonej 
generacji poprawiona została lekkość i ergonomia całej rękawicy, a szczególnie idealne dopasowane palce oraz powierzchnia między nimi - gdzie 
został zastosowany jeszcze bardziej oddychający materiał, co sprawia, że rękawice są jeszcze lżejsze, oraz pozwalają dłoni na skuteczniejsze 
odprowadzanie wilgoci. Cała seria, podobnie jak starsze modele została wykonana w kroju Negative Cut, który pozwala na doskonałe dopasowanie 
do dłoni, zwiększając kontrolę i czucie piłki.

SERIA EVO
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EVO LUNA NC
249,00 zł / 59,00 € Junior: 179,00 zł / 43,00 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 4+3mm Delta Aqua Soft German Latex

BODY Jacquard Mesh with sublimation + laminated foam i

ZAPIĘCIE bandaż

Seria EVO swoim niepowtarzalnym wyglądem i lekkością przenosi rękawice 4Keepers na wyższy poziom. EVO LUNA jest flagowym modelem 
nowej serii. Zastosowaliśmy dobrze wam znany lateks Delta Aqua Soft German Latex występujący w modelach CHAMP III Purple oraz Suppro 
Premier. Zastosowany materiał zapewnia bezkompromisową chwytność w każdych warunkach. Idealny model dla zawodników szukają tzw „kleju” 
na najwyższym światowym poziomie. Cel przyświecający nam w tej serii to maksymalna ergonomia i lekkość. Najwyższej jakośći materiały 
połączone z rzemieślniczo dokładnym wykonaniem zapewniają wam rękawice lekkie, wytrzymałe i doskonale leżące na dłoni. Wsłuchując się w 
głos naszych klientów ulepszyliśmy znany i ceniony krój Negative Cut, zastosowanie lateksu wokół powierzchni chwytnej wpływa pozytywnie na 
komfort użytkowanie i wytrzymałość produktu. Ponadto rękawica doskonale dopasowuje się do dłoni, zwiększając kontrolę i czucie piłki. Backhand 
rękawicy to lekki materiał Jaquard Mesh dodatkowo wzmocniony elastycznym gumowaniem zapewniając solidne wzmocnienie piąstkowania.

SERIA EVO
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EVO NEGRO NC
239,00 zł / 57,00 € Junior: 169,00 zł / 43,00 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 4+3mm Black Giga Grip German Latex

BODY Jacquard Mesh with sublimation + laminated foam

BACKHAND 3mm pk Grippy Latex + rubber inject

ZAPIĘCIE bandaż

Profesjonalne rękawice bramkarskie. EVO NEGRO jest kolejnym meczowym modelem w nowej, odświeżonej serii EVO. Powierzchnia chwytna to 
sprawdzona, wytrzymała pianka GIGA GRIP występująca w modelu wysokiej klasy - CHAMP GOLD BLACK. Zastosowany lateks zapewnia bardzo 
dobrą chwytność, dając poczucie pewności chwytu od pierwszej do ostatniej minuty. W odświeżonej generacji poprawiona została lekkość i 
ergonomia całej rękawicy, a szczególnie idealne dopasowane palce oraz powierzchnia między nimi - gdzie został zastosowany jeszcze bardziej 
oddychający materiał, co sprawia, że rękawice są jeszcze lżejsze, oraz pozwalają dłoni na skuteczniejsze odprowadzanie wilgoci. Cała seria, 
podobnie jak starsze modele została wykonana w kroju Negative Cut, który pozwala na doskonałe dopasowanie do dłoni, zwiększając kontrolę i 
czucie piłki.

SERIA EVO
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EVO MARTE NC
239,00 zł / 57,00 € 
KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 4+3mm Black Giga Grip German Latex

BODY Jacquard Mesh with sublimation + laminated foam

ZAPIĘCIE bandaż

Seria EVO swoim niepowtarzalnym wyglądem i lekkością przenosi rękawice 4Keepers na wyższy poziom. W modelu EVO MARTE zastosowaliśmy 
piankę Black Giga Grip German Latex świetnie spisującą się już w CHAMP III Gold Black. Cechuje się wyśmienitą chwytnością nawet w najgorszych 
warunkach atmosferycznych. Cel przyświecający nam w tej serii to maksymalna ergonomia i lekkość. Najwyższej jakośći materiały połączone z 
rzemieślniczo dokładnym wykonaniem zapewniają wam rękawice lekkie, wytrzymałe i doskonale leżące na dłoni. Wsłuchując się w głos naszych 
klientów ulepszyliśmy znany i ceniony krój Negative Cut, zastosowanie lateksu wokół powierzchni chwytnej wpływa pozytywnie na komfort 
użytkowanie i wytrzymałość produktu. Ponadto rękawica doskonale dopasowuje się do dłoni, zwiększając kontrolę i czucie piłki. Backhand rękawicy 
to lekki materiał Jaquard Mesh dodatkowo wzmocniony elastycznym gumowaniem zapewniając solidne wzmocnienie piąstkowania.

SERIA EVO
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EVO HALLOWEEN
199,00 zł / 47,00 € Junior: 159,00 zł / 37,00 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA ULTRA SOFT GRIP

BACKHAND AirPrene + silicon + rubber + PK Latex

ZAPIĘCIE bandaż

Profesjonalne rękawice bramkarskie. Nowy, limitowany model z serii EVO z motywem halloweenowym. Oparty na dobrze przyjętej serii EVO, w kroju 
Negative Cut zapewniającym lepsze dopasowanie i swobodę ruchu palców. Backhand rękawicy to znany z całej serii materiał 8mm Jaguard Mesh 
wraz z gumowymi wstawkami chroniącymi wierzch dłoni. Pianka ULTRA SOFT GRIP to bardzo dobry kompromis między wytrzymałością a jakością 
chwytu. Sztywność i ochrona nadgarstka dzięki sprawdzonemu zapięciu w formie długiego bandaża.

SERIA EVO
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EVO PANTER NC
195,00 zł / 46,00 € Junior: 149,00 zł / 36,00 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA SUPER SOFT GRIP

BODY Jacquard Mesh with sublimation + laminated foam

BACKHAND 3mm pk Latex + rubber inject

ZAPIĘCIE bandaż

Profesjonalne rękawice bramkarskie. EVO PANTER to kolejny model w nowej, odświeżonej serii EVO. W tym modelu znalazła swoje zastosowanie 
pianka SUPER SOFT GRIP, występująca również w modelu - CHAMP BLACK. Zastosowany lateks jest idealnym kompromisem między chwytnością 
a wytrzymałością, co sprawia, że staje się bardzo dobrym wyborem niezależnie od tego czy gramy mecz, czy ciężko trenujemy.
W odświeżonej generacji poprawiona została lekkość i ergonomia całej rękawicy, a szczególnie idealne dopasowane palce oraz powierzchnia 
między nimi - gdzie został zastosowany jeszcze bardziej oddychający materiał, co sprawia, że rękawice są jeszcze lżejsze, oraz pozwalają dłoni 
na skuteczniejsze odprowadzanie wilgoci.. Cała seria, podobnie jak starsze modele została wykonana w kroju Negative Cut, który pozwala na 
doskonałe dopasowanie do dłoni, zwiększając kontrolę i czucie piłki.

SERIA EVO



www.4keepers.pl 4Keepers Team 4Keepers.pl 4Keepers

39

EVO VERDE NC
195,00 zł / 46,00 € Junior: 149,00 zł / 36,00 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA SUPER SOFT GRIP

BODY Jacquard Mesh with sublimation + laminated foam

BACKHAND 3mm pk Latex + rubber inject

ZAPIĘCIE bandaż

Profesjonalne rękawice bramkarskie. EVO VERDE to kolejny model w nowej, odświeżonej serii EVO. W tym modelu znalazła swoje zastosowanie 
pianka SUPER SOFT GRIP, występująca również w modelu - CHAMP BLACK. Zastosowany lateks jest idealnym kompromisem między chwytnością 
a wytrzymałością, co sprawia, że staje się bardzo dobrym wyborem niezależnie od tego czy gramy mecz, czy ciężko trenujemy.
W odświeżonej generacji poprawiona została lekkość i ergonomia całej rękawicy, a szczególnie idealne dopasowane palce oraz powierzchnia 
między nimi - gdzie został zastosowany jeszcze bardziej oddychający materiał, co sprawia, że rękawice są jeszcze lżejsze, oraz pozwalają dłoni 
na skuteczniejsze odprowadzanie wilgoci.. Cała seria, podobnie jak starsze modele została wykonana w kroju Negative Cut, który pozwala na 
doskonałe dopasowanie do dłoni, zwiększając kontrolę i czucie piłki.

SERIA EVO
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EVO NETTUNO NC
195,00 zł / 46,00 € Junior: 149,00 zł / 36,00 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 4+3mm Black Giga Grip German Latex

BODY Jacquard Mesh with sublimation + laminated foam

ZAPIĘCIE bandaż

Seria EVO swoim niepowtarzalnym wyglądem i lekkością przenosi rękawice 4Keepers na wyższy poziom. W modelu EVO NETTUNO zastosowaliśmy 
piankę Blue Super Soft German Latex występującą już w innej kolorystyce w min. CHAMP III Black. Popularny Super Soft jest świetnym kompromisem 
pomiędzy chwytnością a wytrzymałością co sprawia że doskonale sprawdzą się zarówno w trakcie meczu jak i na treningach. Cel przyświecający 
nam w tej serii to maksymalna ergonomia i lekkość. Najwyższej jakośći materiały połączone z rzemieślniczo dokładnym wykonaniem zapewniają 
wam rękawice lekkie, wytrzymałe i doskonale leżące na dłoni. Wsłuchując się w głos naszych klientów ulepszyliśmy znany i ceniony krój Negative 
Cut, zastosowanie lateksu wokół powierzchni chwytnej wpływa pozytywnie na komfort użytkowanie i wytrzymałość produktu. Ponadto rękawica 
doskonale dopasowuje się do dłoni, zwiększając kontrolę i czucie piłki. Backhand rękawicy to lekki materiał Jaquard Mesh dodatkowo wzmocniony 
elastycznym gumowaniem zapewniając solidne wzmocnienie piąstkowania.

SERIA EVO



www.4keepers.pl 4Keepers Team 4Keepers.pl 4Keepers

41SERIA EVO

EVO SOLAR NC
179,00 zł / 43,00 € Junior: 145,00 zł / 35,00 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 4+3mm Yellow New Basic German Latex

BODY Jacquard Mesh with sublimation + laminated foam

ZAPIĘCIE bandaż

Seria EVO swoim niepowtarzalnym wyglądem i lekkością przenosi rękawice 4Keepers na wyższy poziom. W modelu EVO SOLAR zastosowaliśmy 
piankę Yellow New Basic German Latex występującą już choć w innej kolorystyce w modelu Suppro Power. Ten lateks to doskonały wybór dla 
bramkarza który oczekuje porządnej wytrzymałości i dobrej chwytności. Doskonale sprawdzą się na treningach jak i w meczowych warunkach.
Cel przyświecający nam w tej serii to maksymalna ergonomia i lekkość. Najwyższej jakośći materiały połączone z rzemieślniczo dokładnym 
wykonaniem zapewniają wam rękawice lekkie, wytrzymałe i doskonale leżące na dłoni. Wsłuchując się w głos naszych klientów ulepszyliśmy 
znany i ceniony krój Negative Cut, zastosowanie lateksu wokół powierzchni chwytnej wpływa pozytywnie na komfort użytkowanie i wytrzymałość 
produktu. Ponadto rękawica doskonale dopasowuje się do dłoni, zwiększając kontrolę i czucie piłki. Backhand rękawicy to lekki materiał Jaquard 
Mesh dodatkowo wzmocniony elastycznym gumowaniem zapewniając solidne wzmocnienie piąstkowania. 
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EVO VERDE NC
175,00 zł / 41,00 € Junior: 145,00 zł / 34,00 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA NEW BASIC GRIP

BODY Jacquard Mesh with sublimation + laminated foam

BACKHAND 3mm pk Grippy Latex + rubber inject

ZAPIĘCIE bandaż

Profesjonalne rękawice bramkarskie. EVO ROJO to kolejny model w nowej, odświeżonej serii EVO. W tym modelu znalazła swoje zastosowanie 
wytrzymała pianka NEW BASIC GRIP przeznaczona głównie do warunków treningowych. W odświeżonej generacji poprawiona została lekkość i 
ergonomia całej rękawicy, a szczególnie idealne dopasowane palce oraz powierzchnia między nimi - gdzie został zastosowany jeszcze bardziej 
oddychający materiał, co sprawia, że rękawice są jeszcze lżejsze, oraz pozwalają dłoni na skuteczniejsze odprowadzanie wilgoci.. Cała seria, 
podobnie jak starsze modele została wykonana w kroju Negative Cut, który pozwala na doskonałe dopasowanie do dłoni, zwiększając kontrolę i 
czucie piłki.

SERIA EVO
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FORCE V-5.20 NC
99,00 zł / 23,27 € Junior: 95,00 zł / 22,33 €

KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 3+3mm Latex Super Low

BODY Jacquard Mesh mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm PK Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Oryginalna niemiecka pianka 3+3mm Latex Super Low . Trzypunktowe zapięcie, oraz lekko zachodzący lateks strony backhandowej na powłokę 
chwytną zapewnia jeszcze lepsze dopasowanie do dłoni. Zastosowanie elastycznych materiałów między kciukiem a palcem wskazującym 
zapobiega jej rozerwaniu
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FORCE V-4.20 HB
159,00 zł / 37,37 € 
KRÓJ PALCÓW Hybrid Cut

PIANKA 4mm New basic latex

BODY Jacquard Mesh mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm pk soft Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Oryginalna niemiecka pianka Special Grip Latex charakteryzuje się świetnym chwytem piłki  w każdych warunkach. Podwójne szycie palców na 
zewnątrz, oraz użycie elastycznych materiałów między kciukiem a palcem wskazującym zapobiega jej rozerwaniu. Zastosowane bandażowe 
zapięcie pozwala dodatkowo usztywnić nadgarstek. Lateks strony backhandowej lekko zachodzi na powłokę chwytną, dzięki czemu uzyskaliśmy 
jeszcze lepsze dopasowanie do dłoni.
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FORCE V-4.20 RF
159,00 zł / 37,37 € Junior: 145,00 zł / 34,08 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4mm New basic latex

BODY Jacquard Mesh mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm pk soft Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Oryginalna niemiecka pianka Special Grip Latex charakteryzuje się świetnym chwytem piłki  w każdych warunkach. Podwójne szycie palców na 
zewnątrz, oraz użycie elastycznych materiałów między kciukiem a palcem wskazującym zapobiega jej rozerwaniu. Zastosowane bandażowe 
zapięcie pozwala dodatkowo usztywnić nadgarstek. Lateks strony backhandowej lekko zachodzi na powłokę chwytną, dzięki czemu uzyskaliśmy 
jeszcze lepsze dopasowanie do dłoni.
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FORCE V-3.20 RF
199,00 zł / 46,77 € Junior: 169,00 zł / 39,72 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4mm Mega grip latex

BODY Jacquard Mesh mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm pk grippy Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Oryginalna niemiecka pianka Special Grip Latex charakteryzuje się świetnym chwytem piłki  w każdych warunkach. Podwójne szycie palców na 
zewnątrz, oraz użycie elastycznych materiałów między kciukiem a palcem wskazującym zapobiega jej rozerwaniu. Zastosowane bandażowe 
zapięcie pozwala dodatkowo usztywnić nadgarstek. Lateks strony backhandowej lekko zachodzi na powłokę chwytną, dzięki czemu uzyskaliśmy 
jeszcze lepsze dopasowanie do dłoni.
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FORCE V-2.20 RF
249,00 zł / 58,52 € Junior: 199,00 zł / 46,77 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4mm Quartz Grip Latex

BODY Jacquard Mesh mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm pk grippy Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Oryginalna niemiecka pianka Quartz German Latex charakteryzuje się świetnym chwytem piłki  w każdych warunkach, a także wytrzymałością, 
ze względu na zastosowanie drobinek czarnego, naturalnego lateksu w piance chwytnej. Podwójne szycie palców na zewnątrz, oraz użycie 
elastycznych materiałów między kciukiem a palcem wskazującym zapobiega jej rozerwaniu. Żelowe wstawki na zewnętrznej części zwiększają 
kontrolę podczas piąstkowania. Bandażowe zapięcie pozwala dodatkowo usztywnić nadgarstek. Lateks strony backhandowej lekko zachodzi na 
powłokę chwytną, dzięki czemu uzyskaliśmy jeszcze lepsze dopasowanie do dłoni.
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FORCE V-X.20 RF
299,00 zł / 58,52 € 
KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA 4mm German Pro Aqua Contact

BODY Jacquard Mesh mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm new basic German Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Oryginalna niemiecka pianka Quartz German Latex charakteryzuje się świetnym chwytem piłki  w każdych warunkach, a także wytrzymałością, 
ze względu na zastosowanie drobinek czarnego, naturalnego lateksu w piance chwytnej. Podwójne szycie palców na zewnątrz, oraz użycie 
elastycznych materiałów między kciukiem a palcem wskazującym zapobiega jej rozerwaniu. Żelowe wstawki na zewnętrznej części zwiększają 
kontrolę podczas piąstkowania. Bandażowe zapięcie pozwala dodatkowo usztywnić nadgarstek. Lateks strony backhandowej lekko zachodzi na 
powłokę chwytną, dzięki czemu uzyskaliśmy jeszcze lepsze dopasowanie do dłoni.
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FORCE V-X.20 NC
299,00 zł / 70,27 € 
KRÓJ PALCÓW Negative Cut

PIANKA 4mm German Pro Aqua Contact

BODY Jacquard Mesh mesh with 8mm foam

BACKHAND 3+3mm new basic German Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Oryginalna niemiecka pianka Quartz German Latex charakteryzuje się świetnym chwytem piłki  w każdych warunkach, a także wytrzymałością, 
ze względu na zastosowanie drobinek czarnego, naturalnego lateksu w piance chwytnej. Podwójne szycie palców na zewnątrz, oraz użycie 
elastycznych materiałów między kciukiem a palcem wskazującym zapobiega jej rozerwaniu. Żelowe wstawki na zewnętrznej części zwiększają 
kontrolę podczas piąstkowania. Bandażowe zapięcie pozwala dodatkowo usztywnić nadgarstek. Lateks strony backhandowej lekko zachodzi na 
powłokę chwytną, dzięki czemu uzyskaliśmy jeszcze lepsze dopasowanie do dłoni.
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RETRO BLACK III RF
239,00 zł / 53,11 € Junior: 149,00 zł / 36,00 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger

PIANKA GIGA GRIP

BODY Jacquard Mesh mesh with 8mm foam

BACKHAND 4+3mm Special Soft Natural Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Po wielkim sukcesie jaki odniósł poprzedni model 4Keepers RETRO postanowisliśmy kontynuować limitowany model w nowej, odświeżonej odsłonie. 
Prostota jaka przemawia przez nowy model RETRO II BLACK jest tak imponująca, że aż zapierda dech w piersiach. Z poprzednia wersją, wersja 
II została lekka odchudzona. Nie jest tak masywna jak swoja poprzedniczka co zwiększa czucie i polepsza chwyt piłki. Oryginalne przetłoczenia 
sprawiają bowiem, że rękawica jest jeszcze bardziej elastyczna w miejscach naturalnego zgięcia, a podczas piątkowania ryzyko kiksu jest jeszcze 
bardziej zminimalizowane. Na zew. powłoce wykonane w formacie 3D logo firmy 4keepers Podobnie jak w najpopularniejszym modelu z serii 
champ - Gold Black, w modelu Retro zastosowaliśmy każdemu bardzo dobrze znaną i najczęściej wybieraną naturalną nimiecką piankę GIGA GRIP 
w kolorze czarnym. Analogicznie do modeli z serii Champ, body rękawic Retro wykonaliśmy z Jaquard Mesh z 6-milimetrową powłoką.
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RETRO WHITE III RF/NC
239,00 zł / 53,11 € Junior: 149,00 zł / 36,00 €

KRÓJ PALCÓW Roll Finger/Negative Cut

PIANKA GIGA GRIP

BODY Jacquard Mesh mesh with 8mm foam

BACKHAND 4+3mm Special Soft Natural Latex

ZAPIĘCIE 9cm elastic wrist and latex strap

Po wielkim sukcesie jaki odniósł poprzedni model 4Keepers RETRO postanowisliśmy kontynuować limitowany model w nowej, odświeżonej odsłonie. 
Prostota jaka przemawia przez nowy model RETRO II BLACK jest tak imponująca, że aż zapierda dech w piersiach. Z poprzednia wersją, wersja 
II została lekka odchudzona. Nie jest tak masywna jak swoja poprzedniczka co zwiększa czucie i polepsza chwyt piłki. Oryginalne przetłoczenia 
sprawiają bowiem, że rękawica jest jeszcze bardziej elastyczna w miejscach naturalnego zgięcia, a podczas piątkowania ryzyko kiksu jest jeszcze 
bardziej zminimalizowane. Na zew. powłoce wykonane w formacie 3D logo firmy 4keepers Podobnie jak w najpopularniejszym modelu z serii 
champ - Gold Black, w modelu Retro zastosowaliśmy każdemu bardzo dobrze znaną i najczęściej wybieraną naturalną nimiecką piankę GIGA GRIP 
w kolorze czarnym. Analogicznie do modeli z serii Champ, body rękawic Retro wykonaliśmy z Jaquard Mesh z 6-milimetrową powłoką.

MODELE LIMITOWANE





KROJE

HYBRID CUT
BARDZO KOMFORTOWY KRÓJ ZE SZWAMI 
UMIESZCZONYMI NA ZEWNĄTRZ RĘKAWICY. 
WIĘKSZA POWIERZCHNIA CHWYTNA ORAZ BRAK 
SZWÓW NA PIANCE ZWIĘKSZAJĄ CZUCIE PIŁKI 
ORAZ TŁUMIENIE.

FLAT CUT
BEZSZWOWA KONSTRUKCJA PALCÓW ORAZ 

ODDYCHAJĄCY MATERIAŁ MIĘDZY NIMI 
ZAPEWNIAJĄ POCZUCIE KONTROLI ORAZ KOMFORTU. 

ZWIĘKSZONA CYRKULACJA POWIETRZE UŁATWIA 
ODPROWADZANIE WILGOCI Z WNĘTRZA RĘKAWICY

MAXIMIZER CUT
CAŁKOWICIE NOWY KRÓJ O BARDZO DUŻEJ 
POWIERZCHNI CHWYTNEJ POZBAWIONEJ SZWÓW  
I WYSOKIM WSKAŹNIKU TŁUMIENIA UDERZEŃ.

NEGATIVE CUT
NOWOCZESNY KRÓJ POSIADAJĄCY SZWY 

WEWNĄTRZ RĘKAWICY, DOPASOWANY CIASNO DO 
DŁONI. DAJE NIESPOTYKANĄ SWOBODĘ RUCHÓW 

ORAZ NADAJE RĘKAWICOM SMUKLEJSZY WYGLĄD

ROLL FINGER
KRÓJ, W KTÓRYM PIANKA OTACZA PALCE 
ZAPEWNIAJĄC ODPOWIEDNIE DOPASOWANIE 
CAŁEJ RĘKAWICY DO ANATOMII DŁONI ORAZ 
ZWIĘKSZAJĄC POWIERZCHNIĘ CHWYTNĄ, DAJĄC 
POCZUCIE WIĘKSZEJ KONTROLI PIŁKI
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