
 

 

Warszawa, 10.08.2018 

 

Przygotuj dziecko na powrót do szkoły z 4F Junior 

Mamo, tato wracam do szkoły! 

 
Wrzesień zbliża się wielkimi krokami, dlatego rodzice coraz częściej kierują swój wzrok w stronę potrzebnych do 

szkoły produktów. Sama myśl o zakupach, wielu z nas spędza sen z powiek, a przecież lista potrzebnych rzeczy 

nie kończy się na książkach. Zeszyty, kredki, kolorowe mazaki i ołówki, ale także plecak, wygodne buty i 

dopasowane do aktywności ubrania powinny znaleźć się w wyprawce szkolnej. Na szczęście dzięki produktom 

4F Junior przygotowanie do szkoły stanie się przyjemnością. Zacznij rok w sportowym stylu!  

 

Przygotowanie dziecka do szkoły jest wyzwaniem nawet dla bardzo zaprawionych i zorganizowanych 

rodziców. Jakich produktów szukać i na co zwracać uwagę, aby posłużyły dziecku dłużej, aby czuło się w nich 

komfortowo i przede wszystkim gdzie szukać produktów, które przypadną naszym pociechom do gustu.  

Na szczęście z pomocą przychodzi 4F Junior, z którym powrót do szkoły stanie się wyczekiwaną przyjemnością, 

a nie corocznym obowiązkiem. No parents allowed – bo tak brzmi hasło tegorocznej akcji, które zaprasza dzieci 

do świata wyobraźni, różnorodnych barw i niespotykanych przygód, gdzie dorośli nie mają wstępu..  

 

Plecak do zadań specjalnych  

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Nie tylko w 

szkole, ale również poza nią, dlatego plecaki od 4F 

Junior posiadają elementy odblaskowe, dzięki 

którym dziecko będzie widoczne nawet po 

zmroku. Projektanci 4F Junior dbają nie tylko o 

modny wygląd i wygodę, ale również troszczą się 

o bezpieczeństwo dzieci. Dlatego w plecakach 

dzieciaki będą wyglądać stylowo, a rodzice zyskają 

pewność, że ich pociechy będą widoczne. 

Praktyczne rozwiązania tj. wentylowane szelki 

zapewnią komfort użytkowania, w przedniej, 

zapinanej na zamek kieszeni zmieszczą się buty, a 

liczne kieszenie pozwolą zmieścić najróżniejsze drobiazgi.  

 

T-shirty na różne aktywności  

Koszulka to podstawowy element ubioru każdego dziecka. Dlatego w 4F Junior znajdziesz różnorodne nadruki, 

wielobarwne materiały i  nietuzinkowe hasła. Przy wyborze koszulki, oczywiście oprócz kwestiami wizualnymi, 

Plecak dla dziewcząt – 129,99 zł  Plecak dla chłopców – 79,99 zł  



 

 

kieruj się aktywnością, do której koszulka będzie 

przeznaczona. Bawełniane, przyjemne w dotyku 

zapewnią dziecku wygodę i oddychalność. 

Idealnie sprawdzą się więc w codziennych 

aktywnościach, takich jak wyjścia do szkoły, czy 

spacery. Na zajęcia WF-u, czy zajęcia sportowe na 

świeżym powietrzu wybieraj koszulki z 

szybkoschnącego materiału, który zapewni 

wentylację podczas ćwiczeń. Koszulki techniczne 

zagwarantują swobodę ruchu, a znajdujące się z 

nich płaskie szwy pozwolą uniknąć bolesnych 

otarć.  

 

 

Spodnie dla każdego 

Przylegające legginsy, a może bawełniane dresy? 

Wszystko zależy od tego, w jakich produktach twoje 

dziecko czuje się komfortowo. Wygodne, miękkie 

spodnie dresowe wykonane z przyjemnej w dotyku 

dzianiny zapewniają komfort i swobodę ruchów 

podczas nauki i zabawy. Dostępne w różnych 

wariantach kolorystycznych, dzięki czemu każdy 

znajdzie swój ulubiony kolor i nadruk. Elastyczne 

legginsy świetnie sprawdzą się w czasie ćwiczeń – dzięki 

technologii 4FDry odprowadzają wilgoć na zewnątrz i 

zapewniają skórze oddychalność.  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Wygodne buty na WF 

Miękkie, wygodne obuwie z białą, niebrudzącą sali 

gimnastycznej podeszwą. Idealne na WF lub zajęcia 

sportowe na zewnątrz. Wielokolorowe lub 

monochromatyczne – każdy znajdzie coś dla siebie.  

 
 

 

 

T-shirt  dla dziewcząt – 24,99 zł  T-shirt  dla chłopców – 34,99 zł  

Spodnie dla chłopców – 69,99 zł  Spodnie dla dziewcząt – 49,99 zł  

Buty sportowe dla chłopców – 129,99 zł  Buty sportowe dla dziewcząt – 129,99  zł  



 

 

 

Produkty 4F Junior dostępne są na www.4f.pl oraz w sklepach stacjonarnych.  

Lista sklepów 4F Junior dostępna jest na https://4f.com.pl/kategorie/junior/ 
 
 

 
 

*** 
OTCF 
Spółka OTCF to polska firma, która powstała z pasji do sportu. Specjalizuje się w tworzeniu, produkcji, sprzedaży odzieży sportowej oraz akcesoriów 

dla konsumentów i sportu zawodowego. W swoim portfolio firma posiada marki 4F oraz Outhorn, a także multibrandowe sklepy 4Faces. Ideą OTCF 

jest łączenie kompetencji, technologii świata sportu ze światem stylu i mody. To dzięki zaangażowaniu pracowników firmy powstają produkty, 

które noszą Olimpijczycy, zawodowi sportowcy, a także amatorzy oraz pasjonaci aktywności fizycznej. Strategią OTCF jest ciągły rozwój. Dlatego 

firma udoskonala ofertę, przygotowuje nowe projekty. Rozpoczęła także ekspansję na rynki zewnętrzne.  

 

Więcej informacji na www.otcf.pl 

 

 

Kontakt dla mediów: 
Małgorzata Marzewska | Manager ds. PR i Komunikacji | email: m.marzewska@otcf.pl | mobile: +48 724 750 613 
Sylwia Małanowska | Specjalista ds. PR i Komunikacji | email: s.malanowska@otcf.pl | mobile: +48 724 750 730 
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