
RĘKAWICE - TERMO - ODZIEŻ LIFESTYLE - AKCESORIA



Marka ZERO powstała w 2017 roku. Pierwszy model rękawic został wyprodukowany na 
potrzeby i zgodnie z designem Akademii Bramkarskiej Total Goalkeeping.

Od samego początku nasze rękawice przypadły do gustu wielu bramkarzom i bramkarkom 
trenującym na różnym poziomie zaawansowania.

PPo pozytywnym odbiorze postanowiliśmy pójść dalej, by w latach 2018/2019 przygotować 
kolejne modele już pod autorską marką. Na rynku pojawiły się wówczas modele klasyczne w 
wersji ZERO BLACK & WHITE oraz innowacyjne ICE i TOXIC. W roku 2020 została od podstaw 
zbudowana kolekcja ELEMENTS.

Aktualnie w naszej ofercie znajduje się 7 modeli rękawic, a także specjalistyczna odzież 
termiczna dla bramkarzy, kolekcja odzieży lifestyle oraz akcesoria bramkarskie. 

GłGłównym celem naszej działalności jest dostarczenie możliwe najlepszego jakościowo 
sprzętu w przystępnej cenie. Wykorzystujemy topowe niemieckie pianki (german latex) oraz 
wysokiej jakości materiały do produkcji samych rękawich jak i pozostałego asortymentu. 
Wszystko to sprawia, że notujemy znikomą ilość reklamacji przy ponad 1200 sprzedanych 
par.

ZrezygnZrezygnowaliśmy z produkcji tańszych modeli “treningowych” (za wyjątkiem jednego modelu 
juniorskiego). Chcemy dostarczać naszym młodszym i starszym klientom “meczową” jakość 
sprzętu!

Zarówno rękawice, jak i sprzęt dodatkowy projektowany jest na podstawie naszego 
wieloletniego doświadczenia zawodniczego oraz trenerskiego. Dzięki temu masz pewność, 
że współpracując z nami otrzymasz sprzęt używany przez nas w codziennej pracy, którego 
jesteśmy pewni w 100 procentach!

Artur Woźniak
Jarosław Muracki

O NAS



Nasza oferta skierowana jest do  wszystkich bramkarzy i bramkarek, a jej poziom uzależniony jest od ligi, 
w której grasz oraz wieku:
BASIC - IV liga i niższe, dowolna liga juniorska, niższe ligi kobiece (II, III), wiek: bez ograniczeń
SEMI-PRO - III liga, Centralna Liga Juniorów, I liga kobiet, lub ponad 1000 obserwujących na IG, wiek 16+
PRO - Ekstraklasa, I liga, II liga, Ekstraliga Kobiet, wiek 16+ 

SZCZEGÓŁY ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENOWY:
www.dlabramkarza.pl/wspolpraca

Wszystkie rabaty naliczane są od cen katalogowych
* JR - rozmiary juniorskie (5-7) / SR - rozmiary seniorskie (8-10)
**rabat dotyczy zakupu danej ilości par w ramach jednego zamówienia

Zapraszamy do kontaktu:
Artur Woźniak

biuro@dlabramkarza.pl
579 927 403

OFERTA WSPÓŁPRACY



Sklep www.dlabramkarza.pl oferuje niezwykle atrakcyjny Program Partnerski. Żeby z niego skorzystać 
wystarczy założyć konto klienta.

Po założeniu konta każde zamówienie, ktore złożysz w sklepie dostarczy Ci dodatkowe punkty, które będzie 
można wykorzystać przy finalizacji kolejnych zamówień.

Po dokonaniu zakupów na łączną kwotę 400zł (pojedyncze zamówienie lub suma kilku zamówień)                         
w kokpicie Klienta zostanie uruchomiony System Poleceń w postaci Linka Polecającego. Dzięki temu 
rozwiązaniu możesz zapraszać znajomych do dokonywania zakupów i zdobywać dodatkowe punkty.

30 PLN 1 PKT
WYDANE W SKLEPIE

1 PLN1 PKT
DO WYKORZYSTANIA

50% PUNKTÓW
Z KAŻDEGO ZAMÓWIENIA

Szczegóły i pełen Regulamin Programu Partnerskiego znajdziesz na stronie www.dlabramkarza.pl/program-partnerski

PROGRAM PARTNERSKI

SYSTEM POLECEŃ




















