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OPIS KOLEKCJI
Kolekcja została stworzona przez zespół projektantów i technologów 
marki 4F przy współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, 
zgodnie z trendami sportu, mody i technologii.

Zarówno przedstawiciele Związku jak i sami zawodnicy komentowali 
projekty poszczególnych części asortymentu na każdym etapie ich 
powstawania.

W ciągu kilku miesięcy pracy zespół 4F przygotował kolekcję 
podzieloną na 4 części: startową, treningową, reprezentacyjną 
oraz casualową. Kolekcja  zaprojektowana jest z wykorzystaniem 
wysokiej jakości materiałów technicznych.



Linia startowa przeznaczona jest do oficjalnych rozgrywek 
reprezentacji kraju. Składa się z 3 różnych kolorystycznie kompletów 
dla zawodników (koszulka i spodenki) oraz 3 różnych kolorystycznie 
zestawów stroju bramkarskiego (bluza z długim rękawem oraz 
długie spodnie). 

Linia reprezentacyjna przeznaczona jest do noszenia podczas 
oficjalnych wydarzeń sportowych, ceremonii oraz konferencji 
prasowych. Składa się z dresu oraz koszulki polo. 

Linia treningowa przeznaczona jest do treningów i lekkich zajęć 
fizycznych. Składa się bluzy, koszulki, spodni oraz spodenek. 
Została wykonana z najlepszych jakościowo dzianin i tkanin.

Linia casual przeznaczona jest do noszenia poza sytuacjami 
meczowymi i treningowymi, podczas trwania zgrupowań i oficjalnych 
zawodów sportowych.

Każdy reprezentant otrzyma także kurtkę przeciwdeszczową oraz 
komplet akcesoriów, takich jak torby podróżne, plecak, obuwie, 
skarpety oraz opaski na nadgarstek.



PRODUKCJA
Kolekcja 4F dla Związku Piłki Ręcznej w Polsce została  
w całości wyprodukowana w kraju. Wykorzystano w niej materiały 
o podwyższonej wytrzymałości, które zostały sprowadzone  
z Hiszpanii, Danii oraz Japonii. 



KOLORYSTYKA
Kolekcja została przygotowana zgodnie z wymogami w trzech zestawach 
kolorystycznych – dwa pierwsze są inspirowane polską flagą – czysta 
biel w połączeniu z soczystą czerwienią. Trzeci został wyprodukowany 
w kolorze granatowym. 
Dodatkowo, w stroju bramkarza wprowadzony został kolor limonkowy 
ze względu na potrzebę wyróżnienia tego zawodnika na boisku.



TECHNOLOGIA
Szwy klejone – zastosowane w wybranych elementach kolekcji 
szwy zapewniające wiatroszczelność i nieprzemakalność, a także 
zwiększające wytrzymałość ubrań.

Membrana 10 000 mm – zastosowana w kurtce wodoodporna  
i wiatroodporna trójwarstwowa membrana o wysokim parametrze 
oddychalności  

Nici elastyczne – sprężyste nici, które pracują razem  
z materiałem, dzięki czemu zwiększa się wytrzymałość szwów,  
a także odporność na rozerwania

Quick Dry – efektywna regulacja wilgoci, dzięki której pot jest 
szybko odparowywany z ciała.

Dry Storm – wysokiej jakości materiał posiadający funkcje 
wodoodporności i wiatroodporności, a także wspomagający 
skuteczne usuwanie potu na zewnątrz ciała.

Zamki YKK – najwyższej jakości zamki błyskawiczne zastosowane 
w całej kolekcji.
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