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GLOVE CARE

SamSmet
Stamp



KEEP 'EM CLEAN



 Bevat geen vervelende agressieve chemicaliën 

Maakt je nieuwe handschoenen schoon en klaar voor gebruik

Om de beste prestaties te garanderen en de levensduur te verlengen, is het belangrijk om uw

keepershandschoenen VOOR GEBRUIK TE WASSEN.  

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK:  
VOORWASSEN in 2 liter warm water in een gootsteen. Handschoenen met de handpalm naar

beneden in het water leggen, de handpalmen voorzichtig tegen elkaar wrijven. Spoel de

handpalmen af   met vers, warm water en laat ze op natuurlijke wijze drogen

FUNCTIES:

PREWASH

Bottle size: 30ml SKU: 900448



glove wash & prepare

Bottle size: 120ml

Bottle size: 250ml

SKU: 900442

SKU: 900444

OMSCHRIJVING:

KENMERKEN:

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

Verbeter de prestaties en levensduur van uw latex en houd uw handschoenen
schoon en geurvrij
Verwijdert vuil van het latexgedeelte van keepershandschoenen met behulp van de

exclusieve DirTECH-formule die de vuildeeltjes weghaalt van de latex, het oppervlak

verbetert en de handschoenen voorbereidt op verbeterd spel en een langere levensduur.

Aanbevolen voor gebruik met gloveglu om de handschoenprestaties en grip te verbeteren.

120/250 ml vingerspray.

Geschikt voor elk type handpalm.

Verstuif onmiddellijk na het spelen de wash & prepare over de ganse handpalm, (4-6 keer

sproeien).

Wrijf de wash & prepare in terwijl je de handschoenen aan hebt.

Was de handschoenen onder warm stromend water en blijf de handpalmen tegen elkaar

wrijven.

Herhaal de procedure als de handschoenen erg vuil zijn.

Als het vuil is verwijderd, spoel je de handschoenen in warm water en wring je de

overtollige vloeistof eruit. 

Op natuurlijke wijze laten drogen, niet in direct zonlicht.



OMSCHRIJVING:

KENMERKEN:

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

Verbeter de prestaties van de latex van je keeperhandschoenen of de schacht van je

voetbalschoen met het wetenschappelijk geformuleerde KEEP 'EM CLEAN-

schuim.Verwijdert vuil met behulp van de exclusieve DirTECH-formule die vuildeeltjes

verwijdert en zorgt voor een beter gevoel en  een langere levensduur.

Premium wash voor vuile schoenen en handschoenen. 

Schuimspray die gemakkelijk elk deel van de bovenkant van je handschoen en

voetbalschoen bedekt.

200 ml vingerschuim.

Pomp onmiddellijk na het spelen KEEP 'EM CLEAN-schuim op de palm van elke

handschoen of op de bovenkant en buitenzool van de schoen.

Wrijf het KEEP 'EM CLEAN-schuim in - bij voorkeur met de KEEP' EM CLEAN-spons.

Herhaal het proces als de handschoenen of schoenen vuil blijven.

Spoel de handschoenen of schoenen na het verwijderen van het vuil af onder warm water.

Verwijder overtollig water en laat het op natuurlijke wijze drogen, uit direct zonlicht.

KEEP 'EM CLEAN foama

Bottle size: 200ml SKU: 900446



KEEM 'EM CLEAN sponge

OMSCHRIJVING:

KENMERKEN:

Een perfecte manier om je handschoenen en schoenen schoon te maken na een wedstrijd.

Kan worden gebruikt om handschoenen en schoenen hun hele levensduur schoon te

houden.

Aanbevolen om te gebruiken met KEEP 'EM CLEAN-schuim om het hele jaar door de

beste resultaten te garanderen.

Superabsorberende, sneldrogende sportspons.

Specifiek gevormd om een gemakkelijke grip te garanderen, om in de 'moeilijk bereikbare'

gebieden te komen.

Lichtgewicht en herbruikbaar.

Gemaakt met gecondenseerde materialen om de ecologische voetafdruk op onze hele

toeleveringsketen te verkleinen

SKU: 500106



OMSCHRIJVING:

KENMERKEN:

Deze gloveglu bootclaw is essentieel voor elke sporter die schoenen draagt. 

Een probleemloze manier om samengeperste modder te verwijderen van schoennoppen,

trainergroeven of wandelschoenen.

Gemaakt van supersterk plastic dat bijna niet te breken is.

Bevat een zeshoekige studsleutel die in het handvat is ingebouwd, zodat u de studs voor

een wedstrijd kunt vastdraaien.

Bootclaw

SKU: 500108



microfibre sports towel

BESCHRIJVING:

KENMERKEN:

Perfect voor op of naast het veld.Kan worden gebruikt om handschoenen droog te houden

tijdens wedstrijd of training, of om je handschoenen te helpen drogen na wassen of

voorbereiden

Super absorberende, sneldrogende sporthanddoek.40cm x 80cm.Lichtgewicht en

herbruikbaar.Compacte fluo groene handdoek met gloveglu 'GRIPPING SPORTS STUFF'

logo in reliëf.

Towel size:  40cm x 80xm SKU: 500102



STOP 'EM SMELLING



OMSCHRIJVING:

KENMERKEN:

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

Houd uw handschoenen fris en geurvrij ruikend.Dankzij de unieke antibacteriële formule

verwijdert glovefresh gegarandeerd alle geurtjes die worden veroorzaakt door bacteriën die

in je keepershandschoenen groeien.

Glovefresh is speciaal ontwikkeld voor de keepershandschoenen van vandaag en werkt

direct in op de geurproducerende bacteriën, waardoor deze samen met de onaangename

geur worden geëlimineerd.

Je hebt geen controle over hoeveel je zweet ... maar je kunt de geur bestrijden!

120 ml vingerspray.Geschikt voor elk type keepershandschoen of, inderdaad, alle

sportartikelen in het algemeen.

Houd je handschoenen fris ruikend

.Neutraliseert geuren en slechte geuren

.Doodt ziektekiemen en voorkomt infectie.Wetenschappelijk geformuleerd om bacteriën te

doden en de algehele handgezondheid te verbeteren.

Goed schudden voor gebruik.

Spray in elke handschoen 2-3 keer (of vaker indien nodig).

Toegestaan om te drogen.Opnieuw aanbrengen zoals vereist

glove fresh

Bottle size: 120ml SKU: 900503

new 

label



STOP 'EM SMELLING spray

OMSCHRIJVING:

KENMERKEN:

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

Geen geur cover up. 

Een geurverwijderaar voor schoenen en uitrusting.

Organische geurbestrijding zal u helpen weer van uw schoenen te houden.

De zelfactiverende organische enzymen in de spray breken zweet af tot geurvrij water en

CO2. Het proces is 100% natuurlijk, hypoallergeen, aarde- en watervriendelijk.Hoe meer je

zweet, hoe harder het werkt!Door gebruik te maken van 's werelds enige op planten

gebaseerde vochtregulatiesysteem, voert onze organische oplossing vocht weg van je

voet, waardoor de kans op blaren wordt verkleind en de droogtijd aanzienlijk wordt verkort.

250 ml vingerspray.

Kan op elk type schoen worden gebruikt, zoals sneakers en laarzen.Ook te gebruiken op

uw handschoenen, tassen en meer.

Goed schudden voor gebruik.

Spray indien nodig op gekozen schoeisel of uitrusting.Toestaan om te drogen.Opnieuw

aanbrengen zoals vereist.

Bottle size: 250ml SKU: 600102



FRESH 'N' DRY deodorizer

OMSCHRIJVING:
KENMERKEN:Helpt ongewenste geuren onder controle te houden.

Gevuld met vochtabsorberende bamboe-houtskool die ervoor zorgt dat je spullen FRESH

'N' DRY blijven.

Verwijdert geurtjes en voorkomt de vorming van schimmel en bacteriën. Ideaal voor

sporthandschoenen, schoenen, tassen en meer.

SKU: 500107

SKU: 500107



MAKE 'EM STICKY



OMSCHRIJVING:
Het product waarmee het allemaal in 2012 begon.

Ontworpen en ontwikkeld om op elk type handschoenpalm te gebruiken, in alle

omstandigheden, om de grip te verbeteren.

De unieke formule van gloveglu keepers geeft je extra grip en vertrouwen.

Kan voor of tijdens het spel worden aangebracht en is even effectief in natte als droge

omstandigheden.

Meestal gebruikt op wedstrijd- of licht gedragen handschoenen.

KENMERKEN:120 ml vingerspray.

Geschikt voor elk type handpalm.Meestal gebruikt op wedstrijdhandschoenen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:
Goed schudden voor gebruik.

Spray 2-3 keer op elke handschoenpalm.

Wrijf de handpalmen tegen elkaar.

Toestaan om te drogen.Opnieuw aanbrengen zoals vereist.

gloveglu original

Bottle size: 120ml SKU: 900101

new 

label



OMSCHRIJVING:
25% sterker dan het origineel voor maximale gripherleving.

Breng je oude handschoenen weer tot leven. 

Verbeter je nieuwe.

Gloveglu MEGAgrip is ontwikkeld met de behoeften van keepers in gedachten en verbetert

de grip van elke keepshandschoen met zijn unieke formule.

Kan voor of tijdens het spel worden aangebracht en is even effectief in natte als droge

omstandigheden.

KENMERKEN:
120 ml vingerspray.

Geschikt voor elk type handpalm.

Meestal gebruikt op versleten trainingshandschoenen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:
Goed schudden voor gebruik.

Aanbrengen op de handpalm met 2-3 verstuivingen op elke handpalm.

Wrijf de handpalmen tegen elkaar.

Toestaan om te drogen.Opnieuw aanbrengen zoals vereist.

gloveglu MEGAgrip

Bottle size: 120ml SKU: 900101

new 

label



STIKEE Stik

Bottle size: 120ml SKU: 900104

OMSCHRIJVING:

KENMERKEN:

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

gloveglu verbetert de grip van de meeste handschoenen met zijn unieke formule.

Kan voor of tijdens het spel worden aangebracht en is even effectief in natte als droge

omstandigheden.

50 ml sponsapplicator.

Geschikt voor elk type absorberende handschoenpalm inclusief latex en leer

Rol gewoon op de handpalmen, breng zo veel of zo weinig aan als nodig is, en wrijf de

handschoenen tegen elkaar voor de ultieme gripverbetering en handschoenconditionering.

opnieuw aanbrengen zoals vereist



BUNDLES & GIFT PACKS



glove care system
OMSCHRIJVING:

WASSEN: handschoenen wassen .

REFRESH: glovefresh 120ml.

REVIVE: gloveglu 120ml.

De ultieme handschoenverzorging.

Volg ons driestaps-systeem - WASH. VERFRISSEN. HERLEVEN. - en uw handschoenen gaan

langer mee en presteren beter.

Verbetert de prestaties en levensduur van uw latex.

Verwijdert vuil van het latexgedeelte van keepershandschoenen met behulp van de exclusieve

DirTECH-formule die de vuildeeltjes weghaalt van de latex, het oppervlak verbetert en de

handschoenen voorbereidt op meer spel en een langere levensduur.

Aanbevolen voor gebruik met gloveglu voor verbeterde handschoenprestaties en grip.

Houd uw handschoenen fris en geurvrij ruikend.

Dankzij de unieke antibacteriële formule verwijdert Glovefresh gegarandeerd alle geurtjes die

worden veroorzaakt door bacteriën die in je keepershandschoenen groeien.In tegenstelling tot een

spray op basis van parfum die simpelweg een geur maskeert, werkt Glovefresh direct in op de geur

van producerende bacteriën, waardoor deze en de onaangename geur worden geëlimineerd.

U kunt niet bepalen hoeveel uw handen zweten ... maar u kunt de geur bestrijden!Houd je

handschoenen fris ruikend.Neutraliseert geuren en nare geurtjes.Doodt ziektekiemen en voorkomt

infectie.Wetenschappelijk geformuleerd om bacteriën te doden.

Breng je oude handschoenen weer tot leven. 

Verbeter je nieuwe.

gloveglu verbetert de grip van elke keepershandschoen met zijn unieke formule.Kan voor of tijdens

het spel worden aangebracht en is even effectief in natte als droge omstandigheden.

Geschikt voor elk type handpalm.

Bottle size: 3x 120ml SKU: 900333



OMSCHRIJVING:

Glovefresh 50ml

gloveglu 50ml

gloveglu handschoenverzorgingspakket bevat al uw favoriete gloveglu-producten in

flessen van 50 ml.PLUS een handschoenverzorgingsgids en gloveglu-stickers.

Het ideale pakket voor op reis, voor het spel of gewoon als kennismaking met drie van

onze kernproducten. 

Bevat:Glove wash & prepare 50 ml.
Verbeter de prestaties en levensduur van uw latex met de wetenschappelijk geformuleerde

handschoen wash & prepare. 

Verwijdert vuil van het latexgedeelte van de keepershandschoen voor meer spel en een

langere levensduur.

Houd uw handschoenen fris en geurvrij ruikend. glovefresh werkt rechtstreeks in op de

geurproducerende bacteriën en elimineert deze en de onaangename geur.

Breng je oude handschoenen weer tot leven. Verbeter je nieuwe.

gloveglu verbetert de grip van elke keepershandschoen met zijn unieke formule.

Kan voor of tijdens het spel worden aangebracht en is even effectief in natte als droge

omstandigheden.Geschikt voor elk type handpalm.

BEVAT OOK:Handschoenverzorgingsgids bijsluiter met advies over het onderhoud van uw

handschoenen."gloveglu gripping sports stuff" en "GET A GRIP" sticker

glove care essentials

Bottle size: 3x 50ml SKU: 900334



gloveglu and glove wash & 

prepare mini
OMSCHRIJVING:

gloveglu 120ml:Ontwikkeld met de behoeften van keepers in gedachten, verbetert de

gloveglu keepersformule de grip van elke keepershandschoen met zijn unieke formule.

Wash & prepare 50 ml:Verbeter de prestaties en levensduur van uw latex.

Een geweldig combo-pakket met twee van onze topproducten:1 x 120 ml gloveglu en 1 x

50 ml Glove wash & prepare.

Verbeter de grip van je keepershandschoenen met de originele gloveglu keepersformule.

Houd uw handschoenen schoon en zorg ervoor dat ze blijven presteren door regelmatig de

handschoen te wassen en voor te bereiden.

Kan voor of tijdens het spel worden aangebracht en is even effectief in natte als droge

omstandigheden.

Geschikt voor elk type handpalm.

Veel keepers gebruiken gloveglu om de grip op trainingshandschoenen te verbeteren,

terwijl anderen het gewoon aanbrengen in natte omstandigheden, tijdens de rust of

wanneer ze vinden dat extra grip nodig is.

Verwijdert vuil van het latexgedeelte van keepershandschoenen met behulp van de

exclusieve DirTech-formule die de vuildeeltjes weghaalt van de latex, het oppervlak

verbetert en de handschoenen voorbereidt op beter spel en een langere levensduur.

Bottle size: 1 x 120ml SKU: 900222
1 x 50ml



glove wash & prepare

and gloveglu mini
OMSCHRIJVING:

Wash & prepare 120 ml:Verbeter de prestaties en levensduur van uw latex.

gloveglu 50 ml:Ontwikkeld met de behoeften van keepers in gedachten, verbetert de

gloveglu keepersformule de grip van elke keepershandschoen met zijn unieke formule.

Een geweldig combo-pakket met twee van onze topproducten:1 x 120 ml wash & prepare 

 en 1 x 50 ml gloveglu.

Houd uw handschoenen schoon en zorg ervoor dat ze blijven presteren door regelmatig

wash & prepare te gebruiken.

Verbeter de grip van je keepershandschoenen met de originele gloveglu keepersformule.

Verwijdert vuil van het latexgedeelte van keepershandschoenen met behulp van de

exclusieve DirTech-formule die de vuildeeltjes weghaalt van de latex, het oppervlak

verbetert en de handschoenen voorbereidt op beter spel en een langere levensduur.

Kan voor of tijdens het spel worden aangebracht en is even effectief in natte als droge

omstandigheden.

Geschikt voor elk type handpalm.

Veel keepers gebruiken gloveglu om de grip op trainingshandschoenen te verbeteren,

terwijl anderen het gewoon aanbrengen in natte omstandigheden, tijdens de rust of

wanneer ze vinden dat extra grip nodig is.

Bottle size: 1 x 120ml SKU: 900223
1 x 50ml



gloveglu MEGAgrip and

glove fresh mini
OMSCHRIJVING:

gloveglu MEGAgrip 120ml:

Glovefresh 50ml:

Een geweldig combo-pakket met twee van onze topverkopers:1 x 120 ml gloveglu

MEGAgrip en 1 x 50 ml glovefresh.

Verbeter en verbeter de grip van je keepershandschoenen met de gloveglu MEGAgrip

formule.

Stop de vorming van geur door regelmatig glovefresh in uw handschoenen te spuiten.

25% sterker dan het origineel voor maximale gripherstel.

Breng je oude handschoenen weer tot leven. Verbeter je nieuwe.

Gloveglu MEGAgrip is ontwikkeld met de behoeften van keepers in gedachten en verbetert

de grip van elke keepshandschoen met zijn unieke formule.

Kan voor of tijdens het spel worden aangebracht en is even effectief in natte als droge

omstandigheden.

Houd uw handschoenen fris en geurvrij ruikend.Dankzij de unieke antibacteriële formule

verwijdert glovefresh gegarandeerd alle geurtjes die worden veroorzaakt door bacteriën die

in je keepershandschoenen groeien.Glovefresh is speciaal ontwikkeld voor de

keepershandschoenen van vandaag en werkt rechtstreeks op de geurproducerende

bacteriën en elimineert deze en de onaangename geur.Je hebt geen controle over hoeveel

je zweet, maar je kunt de geur wel bestrijden!

Bottle size: 1 x 120ml SKU: 900224
1 x 50ml



OMSCHRIJVING:
De perfecte bundel om voor je handschoenen te zorgen met een reeks producten om te

wassen en nieuw leven in te blazen.

INHOUD:

gloveglu origineel (120ml)

Keep 'em clean  FOAMA (200 ml)

Keep 'Em Clean Spons

microvezel sporthanddoek

Keep 'Em Clean Bundle

(4 piece pack)

SKU: 900812



OMSCHRIJVING:
Een geweldig bundelpakket met enkele van onze meest populaire gloveglu-lijnen,
compleet met handschoenverzorgingsetui om al je
handschoenverzorgingsaccessoires bij elkaar te houden.
INHOUD:
gloveglu waterfles (0,6 l)
gloveglu MEGAgrip (120ml)
Glove wash & prepare (250 ml)
Glove fresh (120ml)
microvezel sporthanddoek
Glove care gids
Glove care case

GK Core Bundle

(7 piece pack)

SKU: 900813



OMSCHRIJVING:
Een uitgebreid pakket met alle gloveglu-favorieten verpakt in de glovelgu Keeper Case -
het ultieme cadeaupakket voor elke keeper.
INHOUD:gloveglu vacuüm waterfles (0,5 l)
Keep 'em clean FOAMA (200 ml)
Fresh 'N "Dry Deodorizer
microvezel sporthanddoek
Bootclaw
gloveglu sleutelhanger
folder over handschoenverzorging
keepershandschoenenkoffer

Glove Case Bundle

(10 piece pack)

SKU: 900811



ACCESSORIES



gloveglu Keeper Bag

OMSCHRIJVING:
De gloveglu keeperstas is een perfecte manier voor elke keeper om hun sportuitrusting van

en naar trainingen en wedstrijden te dragen. 

Meerdere compartimenten om ervoor te zorgen dat er een 'plek voor alles' is. 

Groot vak voor schoenen en handschoenen / voetbal.

Bevat ook een gloveglu-waterfles, gloveglu (50 ml), glovefresh (50 ml) en wash & prepare

(50 ml) .

KENMERKEN:
Groot hoofdvak waar alle benodigdheden voor een wedstrijddag of trainingssessie in

passen - groot genoeg voor een voetbal.Klein buitenvak met ritssluiting, perfect om

waardevolle spullen en kleinere spullen in te bewaren.Lichtgewicht en gemakkelijk mee te

nemen.  Gewatteerde schouderband.Clip om de tas aan de achterkant van het doelnet te

hangen - ideaal voor trainings- en wedstrijddagen.

SKU: 500101



gloveglu Keeper Sac

OMSCHRIJVING:

KENMERKEN:

Een kleiner alternatief om al je benodigdheden voor je training en wedstrijddag mee te

nemen. 

De gloveglu keeperszak heeft één hoofdvak en één kleiner aan de voorkant.

Een tas met trekkoord van topkwaliteit.

Ideaal voor schoenen, handschoenen en gloveglu-producten.

Een hoofdvak en een kleiner vak met ritssluiting aan de voorkant van de tas.

Trekkoord om gemakkelijk op beide schouders te dragen.

SKU: 500109



Keeper Case

OMSCHRIJVING:
Beschermhoes voor handschoenen en accessoires.
KENMERKEN:300 x 225 x 75 mm harde koffer
Zwarte EVA-hoes met afveegbare PU-hoesFluweel gevoerd
2 gaasvakken voor het opbergen van accessoires voor handschoenverzorging,
portemonnee, sleutels enz

SKU: 500110



gloveglu Keeper Cap

KENMERKEN:Lichtgewicht en ademend.Ideaal voor op of naast het veld.

SKU: 500103



gloveglu Vacuum 

Water Bottle (0.5l)

OMSCHRIJVING:

KENMERKEN:

Dubbelwandige geïsoleerde vacuümfles houdt dranken 6 uur warm en 24 uur koud

Hoogwaardig, food-grade roestvrij staal en BPA-vrij.
100% roestvrij staal zodat je drankje altijd vers en smakelijk is. Houdt dranken warm
of koud

SKU: 500103



TRAINING & FITNESS



Training/Multisport Gloves 

- black
OMSCHRIJVING

KENMERKEN:

Thermische vingerhandschoenen met touchscreen en TACk <TECH-handpalm met

siliconenprint voor 5 keer meer grip in natte weersomstandigheden.

Ideaal voor voetbal, rugby, hindernisraces, hardlopen, fietsen en meer.

Knus, warm en gripvast!

Thermische handschoen met lange vingers voor optimale warmte.

Gemakkelijke klittenbandsluiting aan de onderkant.

Ingebouwde touchscreen-mogelijkheid, zodat u uw smartphone ook onderweg kunt

gebruiken.

gloveglu print.

Size:  mini - XL SKU: 200101



Training/Multisport Gloves 

- fluo yellow

OMSCHRIJVING
Thermische vingerhandschoenen met touchscreen en TACk <TECH-handpalm met

siliconenprint voor 5 keer meer grip in natte weersomstandigheden.

Ideaal voor voetbal, rugby, hindernisraces, hardlopen, fietsen en meer.

Knus, warm en gripvast!

KENMERKEN:
Thermische handschoen met lange vingers voor optimale warmte.

Gemakkelijke klittenbandsluiting aan de onderkant.

Ingebouwde touchscreen-mogelijkheid, zodat u uw smartphone ook onderweg kunt gebruiken.

gloveglu print.

Size:  mini - XL SKU: 200102



Training Multisport Gloves 

- red
OMSCHRIJVING
Thermische vingerhandschoenen met touchscreen en TACk <TECH-handpalm met

siliconenprint voor 5 keer meer grip in natte weersomstandigheden.

Ideaal voor voetbal, rugby, hindernisraces, hardlopen, fietsen en meer.

Knus, warm en gripvast!

KENMERKEN:
Thermische handschoen met lange vingers voor optimale warmte.

Gemakkelijke klittenbandsluiting aan de onderkant.

Ingebouwde touchscreen-mogelijkheid, zodat u uw smartphone ook onderweg kunt gebruiken.

gloveglu print.

Size:  mini - XL SKU: 200103



Training Multisport Gloves 

- green
OMSCHRIJVING
Thermische vingerhandschoenen met touchscreen en TACk <TECH-handpalm met

siliconenprint voor 5 keer meer grip in natte weersomstandigheden.

Ideaal voor voetbal, rugby, hindernisraces, hardlopen, fietsen en meer.

Knus, warm en gripvast!

KENMERKEN:
Thermische handschoen met lange vingers voor optimale warmte.

Gemakkelijke klittenbandsluiting aan de onderkant.

Ingebouwde touchscreen-mogelijkheid, zodat u uw smartphone ook onderweg kunt gebruiken.

gloveglu print.

Size:  mini - XL SKU: 200104



Training/Multisport Gloves 

- navy
OMSCHRIJVING
Thermische vingerhandschoenen met touchscreen en TACk <TECH-handpalm met

siliconenprint voor 5 keer meer grip in natte weersomstandigheden.

Ideaal voor voetbal, rugby, hindernisraces, hardlopen, fietsen en meer.

Knus, warm en gripvast!

KENMERKEN:
Thermische handschoen met lange vingers voor optimale warmte.

Gemakkelijke klittenbandsluiting aan de onderkant.

Ingebouwde touchscreen-mogelijkheid, zodat u uw smartphone ook onderweg kunt gebruiken.

gloveglu print.

Size:  mini - XL SKU: 200108



Training/Multisport Gloves 

- orange
OMSCHRIJVING
Thermische vingerhandschoenen met touchscreen en TACk <TECH-handpalm met

siliconenprint voor 5 keer meer grip in natte weersomstandigheden.

Ideaal voor voetbal, rugby, hindernisraces, hardlopen, fietsen en meer.

Knus, warm en gripvast!

KENMERKEN:
Thermische handschoen met lange vingers voor optimale warmte.

Gemakkelijke klittenbandsluiting aan de onderkant.

Ingebouwde touchscreen-mogelijkheid, zodat u uw smartphone ook onderweg kunt gebruiken.

gloveglu print.

Size:  mini - XL SKU: 200107



Training/Multisport Gloves 

- pink
DOMSCHRIJVING
Thermische vingerhandschoenen met touchscreen en TACk <TECH-handpalm met

siliconenprint voor 5 keer meer grip in natte weersomstandigheden.

Ideaal voor voetbal, rugby, hindernisraces, hardlopen, fietsen en meer.

Knus, warm en gripvast!

KENMERKEN:
Thermische handschoen met lange vingers voor optimale warmte.

Gemakkelijke klittenbandsluiting aan de onderkant.

Ingebouwde touchscreen-mogelijkheid, zodat u uw smartphone ook onderweg kunt gebruiken.

gloveglu print.

Size:  mini - XL SKU: 200105



GG Performance Running Gloves

Size:  S - XL SKU: 400101

OMSCHRIJVING:

KENMERKEN:

Met fleece gevoerde thermische touchscreen-handschoenen met handpalm met

siliconenprint voor extra grip.

Ideaal voor hardlopen, wandelen, hiken, paardrijden of als binnenhandschoen bij

wintersport.

Knus, warm en gripvastPremium zachte stof en polyester / spandex-mix, voor stretch en

extra comfort.

Siliconen antislip handschoen prints voor extra grip.Touchscreen vriendelijke vinger en

duim.

OFFICIAL SUPPLIER 



G Palm Active Winter Gloves

Size:  S - XL SKU: 400102

OMSCHRIJVING:

KENMERKEN:

Winddichte, met fleece gevoerde en waterafstotende touchscreenhandschoenen met

siliconenprint op handpalm voor extra grip Ideaal voor hardlopen, wandelen,

wandelen, paardrijden of wintersport.

Water- en windbestendige schaal van hoge kwaliteit om je handen droog te houden bij

sneeuw en lichte regen.

Premium zachte katoenen fleece voering.Elastische manchet voor extra comfort en

ondersteuning.

Siliconen antislip handschoenprint voor extra grip.

Touchscreen vriendelijke vinger en duim.

OFFICIAL SUPPLIER 



Taking the gloveglu DNA.
 Created with the needs of performance

athletes in mind and designed to help
goalkeepers perform at a higher level in all

aspects of the game.



SAME DNA, SAME FAMILY
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PROTECT
GG:LAB PROTECT is range of
items to provide goalkeepers
with protection from injury.



OMSCHRIJVING:
Ademende en lichtgewicht compressie, gewatteerde

beschermende basislaag.Ideaal voor trainings- of

wedstrijddagen voor extra bescherming en comfort.

KENMERKEN:
Flatlock-stiksels voor minder irritatie en superieur

comfortLichtgewicht compressie polyester /

elastaan, ademende vochtafvoerende stof om je

koel te houden

Hoogwaardige schuimvulling op de belangrijkste

gebieden om bescherming te bieden tegen

schokken en schuren

Langer lichaam om te voorkomen dat het shirt

tijdens activiteit omhoog kruipt

Size XXS,XS, S,M,L,XL,XXL

Art: 600201

Protect Baselayer Shirt



OMSCHRIJVING:
Ademende en lichtgewicht compressie, gewatteerde

beschermende basislaag.

Ideaal voor trainings- of wedstrijddagen voor extra

bescherming en comfort.

KENMERKEN:
Flatlock-stiksels voor minder irritatie en superieur

comfortLichtgewicht compressie polyester / elastaan,

ademende vochtafvoerende stof om je koel te houden

Hoogwaardige schuimvulling op de belangrijkste

gebieden om bescherming te bieden tegen schokken en

schuren

Langer lichaam om te voorkomen dat het shirt tijdens

activiteit omhoog kruipt

Size XXS,XS,S,M,L,XL,XXL

Art: 600202

Protect Baselayer Short



Protect Baselayer 3/4 Short

OMSCHRIJVING:
Een ademende en lichtgewicht compressie,

gewatteerde beschermende basislaag.

Ideaal voor trainings- of wedstrijddagen voor extra

bescherming en comfort.

KENMERKEN:
Elastische tailleband voor een goede

pasvormLichtgewicht compressie polyester /

elastaan, ademende vochtafvoerende stof om je

koel te houden

Flat lock stiksels voor minder irritatie en superieur

comfortHoogwaardige schuimvulling op belangrijke

gebieden ter bescherming tegen schokken en

schuren

Comfortpanelen voor extra ademend vermogen

Size XXS,XS,S,M,L,XL,XXL

Art: 600203



OMSCHRIJVING:
Ademende, warme en comfortabele gezichts- en

nekwarmer

KENMERKEN:Blijf warm op en naast het

veld.Bedekt je gezicht en hals met zacht polyester

(90%) en elastaan (10%) materiaal dat zweet afvoert

om je warm en droog te houden.

Gaas over de mond voor ademend vermogen en om

communicatie met teamgenoten mogelijk te maken.

Vorm bedekt neus, kin en nek en haakt

nauwsluitend over de oren.

One size fits all.

Art: 600204

Soccer Snood



Finger, Wrist 
& Guard Tape
Size 2.5cm x 4.5m

Box of 24

Art:

600102B black

600103B white



Finger, Wrist 
& Guard Tape

Size 5cm x 4.5m 

Box of 12

Art:

600104B black

600105B red

600106B green

600107B yellow

600108B sky

600109B maroon

600110B pink

600111B navy

600112B white

600113B orange

600114B royal



ACTIVE
GG:LAB ACTIVE is range of
items for general football and
goalkeeper activies
encompassing drills, fitness,
training and match
requirments.





OMSCHRIJVING:
Sinds de lancering in 2012 is de RESPONSEBALL de
meest erkende doelman-specifieke trainingsbal ter wereld
geworden. 
Na gebruikt te zijn in enkele van de grootste clubs en
verenigingen, waaronder Manchester City, Liverpool,
Barcelona en de Engelse FA, brengen we nu hun nieuwste
release.

RESPONSEBALL is een hoogwaardige PU-bal met een
butyl binnenbal voor een betere luchtretentie. 

RESPONSEBALL heeft zijn eigen speciaal ontwikkelde
interne gewichtssysteem voor een unieke, onregelmatige
beweging tijdens de vlucht en voor elk oppervlak. 

RESPONSEBALL levert onvoorspelbare stuitbewegingen
om je keepers scherp te houden!De RESPONSEBALL is
ideaal voor elke keeper, elke leeftijd, spelend op elk
niveau, voor gebruik bij het trainen van reacties,
bewegingen, shot stopping,  reddingen of gewoon om iets
anders aan je sessie toe te voegen. Een geweldige
aanvulling voor elke coach

Ball size: 4 SKU: RB00104

Ball size: 5 SKU: RB00105

Responseball Original



GLOVES



Exclusive Palm

Technologies:
gloveglu MEGAgrip Palm Technology

gloveglu original Palm Technology

Tack Tech Palm Technology

Finger Protection:
advanced 4 finger protection



Cut: Hybrid Negative + Finger Protection
Palm: gloveglu MEGAgrip Palm Technology
Backhand: silicone print
Body & Wrist: breathaprene
Strap: Elastic / Removable



Cut: Negative + Finger Protection
Palm: gloveglu Original Palm Technology
Backhand: silicone print
Body: neoprene
Wrist: neoprene + elastic
Strap: elastic / fixed



Cut: Negative + Finger Protection
Palm: gloveglu Original Palm Technology
Backhand: silicone print
Body: neoprene
Wrist: neoprene + elastic
Strap: elastic / fixed



Cut: Flat finger + Finger Protection
Palm: Tack Teck Palm Technology
Backhand: latex
Body: GG Mesh
Wrist: elastic
Strap: elastic / fixed



Cut: Flat finger + Finger Protection
Palm: Tack Teck Palm Technology
Backhand: latex
Body: GG Mesh
Wrist: elastic
Strap: elastic / fixed




