
I N T E L I G E N T N O  Z A S N O V A N E  

Š P O R T N E  N O G A V I C E  



OD PROBLEMA 
DO IDEJE 
Stopala športnikov so podvržena velikim mehanskim 
obremenitvam, ki lahko povzročijo raznovrstne poškodbe. 
Nogavica služi kot pregrada med stopalom in obuvalom, 
ki zagotavlja zaščito z nadzorovanjem gibanja in z 
optimizacijo temperature stopala ter izmenjavo vlage. 

Ravno zaradi tega smo se odločili, da bomo izdelali 
inteligentne športne nogavice, ki bodo tako profesionalnim 
kot rekreativnim športnikom med športno aktivnostjo 
zagotavljale udobje in kakovost, jim varovale stopala ter 
posledično izboljšale njihove športne aktivnosti. 



ORTOPEDI 
FIZIOTERAPEVTI 
ŠPORTNIKI 

STROKOVNI ČLANKI 

INTELIGENTNA ZASNOVA 

RAZVOJ 

Da bi izdelali novo generacijo športnih nogavic, smo se 
podali v raziskave materialov ter njihovih lastnosti. Materiali 

so bili izbrani na podlagi raziskav in posvetov s 
strokovnjaki, ki delujejo na področju tkanin. 
O zaščiti in oblazinjenju posameznega dela 
stopala pa smo se posvetovali z ortopedi in 

fizioterapevti. Tako smo vsak material skrbno 
namestili na točno določene dele nogavice, kjer 

vsak od njih opravi svojo nalogo. 



MARCOS TAVARES 
nogometaš – NK Maribor 

 
Športne nogavice GO4GOAL so neverjetno 
mehke. Treniram po več ur dnevno, tako da 
so nogavice pomemben del moje športne 

opreme. Zaščitene so na pravih mestih, kar 
je zame kot profesionalnega nogometaša 

izrednega pomena. Omogočajo mi, da 
izboljšam svoje športne zmogljivosti, kajti z 
njimi lahko ustvarim večjo hitrost ter hitreje 

spremenim smer gibanja.  

BORUT MAČKOVŠEK 
slovenski rokometaš 

 
Glede na to, da sem kot profesionalni 

športnik preizkusil že veliko različnih znamk 
nogavic, lahko rečem: GO4GOAL nogavice 

so zasnovane boljše od tistih, ki jih kupujemo 
v trgovinah, ker so ustvarjene za vrhunske 

športnike. Nogavice sem preizkusil tudi sam 
in v bodoče jih bom zagotovo uporabljal, saj 

se lepo prilegajo moji nogi. Pomembno je, da 
se tudi naša stopala počutijo udobno.  

EVA MORI 
slovenska odbojkarica 

 
Preizkusila sem že veliko nogavic in 

GO4GOAL nogavice mi najbolj ustrezajo 
zaradi tega, ker v copatu ne drsijo in so zelo, 

zelo udobne.  

JASMIN HERCEGOVAC 
slovenski košarkar 3x3 

 
Športne nogavice GO4GOAL so super, udobne, 
omogočajo vrhunsko gibanje na igrišču, ni žuljev. 

S temi nogavicami lahko dosežem vrhunske 
rezultate.  

TESTIRANJA 
Ker smo najprej želeli preveriti kakovost in funkcionalnost naših športnih nogavic GO4GOAL, smo izdelali več kot 200 prototipov 
in jih poslali v testiranje profesionalnim in rekreativnim športnikom iz različnih športnih panog. Na kratko, bili so navdušeni. 



ZDRAVJE IN 
UDOBNOST 

ODVAJANJE 
VLAGE 

ANATOMSKO 
OBLIKOVANO 

L/D 

OJAČITEV  
STOPALA 

PROTIZDRSNA 
TKANINA ZAŠČITA IN  

STABILIZACIJA 
GLEŽNJA 

PODPORA 
MIŠICI 

LASTNOSTI 
OPORA 

AHILOVI TETIVI 

STRANSKA 
PODPORA 

DVOJNI ROB 

PREPREČEVANJE 
NASTANKA 

ŽULJEV 

ZAŠČITA 
PRSTNEGA DELA 



PROTIZDRSNA TKANINA 

Poseben postopek obdelave različnih visokokakovostnih vlaken 
spremeni njihovo strukturo in tako nastane tehnološka tkanina 
UltraGrip, ki omogoča neverjeten oprijem. Tako se nogavica na 
zunanji strani oprijema obutve, na notranji strani pa podplata in 
pete. S tem športne nogavice GO4GOAL omogočajo, da ustvarite 
večjo hitrost in boljšo okretnost, obenem pa se v obutvi počutite 
varnejše. Ker je UltraGrip tehnologija sestavni del nogavice, nudi 
vašemu stopalu mehak in udoben občutek. Učinek UltraGrip 
tehnologije je trajen. Pri vsakem pranju se ta učinek obnovi, s tem 
pa se ohrani tudi kakovost oprijema. 

MAKSIMALEN OPRIJEM 
 
STABILIZACIJA 
 
VEČJA HITROST 
 
BOLJŠA OKRETNOST 
 
VARNOST 



ZA OTROKE 
Ker se zavedamo, kako pomembna so stopala otrok, ki so 

še v fazi razvoja, so na voljo tudi otroške nogavice (od 
številke 30 naprej). Tako bodo otroci v začetku svojih 

športnih karier in aktivnosti lahko uporabljali nogavice, ki 
bodo poskrbele za njihovo varnost in zdravje ter jim 

omogočile, da unovčijo svoje športne sposobnosti do 
maksimuma. 

*na fotografiji ima otrok obute nogavice do kolen 
*nogavice, ki so predmet te ponudbe so srednje dolžine 

 



REDNA CENA 

24 € 

PONUDBA ZA KLUBE, 
ORGANIZACIJE 
Za klube/organizacije smo pripravili promocijske pakete, ki pri naročilu športnih 
nogavic GO4GOAL vključujejo popuste do 20%. 

NAROČILO ZNIŽANO ZA 

10-49 parov 15% 

50 ali več parov 20% 

ZAKAJ SODELOVATI Z NAMI? 
• vrhunske športne nogavice, 
• podpora slovenskemu projektu. 

30-34 35-38 39-41 42-44 45-47 

VELIKOSTI: 



MOŽNOST POSTAVITVE VAŠEGA 
LOGOTIPA NA NOGAVICE 

SUBLIMACIJSKI  TISK 

izjemna kakovost 
realne „žive“ barve 
odtis se vpari v material 
zelo visoka obstojnost 

*logotip dodamo le ob naročilu 50 parov ali več 



TADEJ GLAVAČ, ustanovitelj 
 

031 334 017 
 

info@go4goal.net 
 

www.go4goal.net 

KLIKNITE TUKAJ IN NAM SLEDITE 

https://www.facebook.com/go4goal.officialSI/
https://www.instagram.com/go4goal.official/
https://www.youtube.com/channel/UCGGJE6U8NZA9MzwuNNudoyQ
https://twitter.com/go4goalofficial
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