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Spersonalizuj 
swoje 

skarpety



*  Zamówienie minimalne w serii po 100 sztuk z rozmiaru 
(minimalnie 600 par w zamówieniu).

• Warunki dostawy od 4 do 6 tygodni dla zamówienia.
• Jeden formularz zamówienia na jeden rodzaj skarpety.

Otrzymacie Państwo wzór do akceptacji w 
ciągu 3 tygodni.

Proszę o wysłanie 
tego formularza z 
Państwa logo do

Nazwa:

Firma:

Telefon:

Email:

Podpis:

kontakt

Położenie logo

Może się składać z 
max. 4 różnych 
kolorów z palety 12 
(Paleta Pantone PMS).

kolor 
logo

202C 032C 143C 012C 396C 327C

286C 539C 424C 422C 4685C Biały

35-38 39-42 43-46 47-50

Podaj ilości*
rozmiar

exeCutive Skarpeta przemySłowa 
indoor

Skarpeta przemySłowa 
outdoor

Skarpeta zimowa
Bawełna 47%, Poliamid 26%, 
Poliester 24%, Lycra®(elastan) 3%
Kolor: szary

Idealne połączenie skarpety do 
zastosowań przemysłowych ze 
skarpetą codziennego użytku, z 
wykorzystaniem cienkich włókien.

›  Ciepłe stopy
›  Antybakteryjne
›  Regulacja 

temperatury

›  Utrzymuje stopy w cieple
›  Wsparcie stopy sklepienia 

stopy
›  Elastyczne dopasowanie 

w części podbicia i pięty
›  Ochrona podbicia, palców, 

kostki I ścięgna Achillesa
›  Gładkie wyścielenie
›  Wygodne łączenie

›  Antybakteryjne
›  Wsparcie stopy sklepienia 

stopy
›  Elastyczne dopasowanie 

w części podbicia i pięty
›  Ochrona podbicia, palców, 

kostki I ścięgna Achillesa
›  Gładkie wyścielenie
›  Wygodne łączenie

›  Elastyczne 
dopasowanie w części 
podbicia i pięty

›  Ochrona podbicia, 
palców, kostki I 
ścięgna Achillesa

›  Gładkie wyścielenie
›  Wygodne łączenie

Wybierz rodzaj 
skarpety

Wybierz rodzaj 
skarpety

Wybierz rodzaj 
skarpety

Wybierz rodzaj 
skarpety

Bawełna 50%, Poliamid 20%, 
Pro-Guards®  18%, Amicor® 9%, 
Lycra® (elastan) 2%,  
Bekinox (włókno metaliczne) 1%
Kolor: czarny

Nadaje się do każdego obuwia 
ochronnego użytkowanego 
wewnątrz, zawiera włókna 
antybakteryjne I utrzymuje stopy w 
stanie suchym.

Thermolite® 77%, Poliamid 22%, 
Lycra® (elastan) 1%
Kolor: czarny

Wyjątkowo odporna na takie czynniki 
jak cement, kamienie lub piasek w 
butach, w szczególności 
zaprojektowana do użytku z 
membranami Gore-Tex®.

Wełna 41%, Poliamid 33%,  
Acryl 24%, Lycra®(elastan) 2%
Kolor: czarny

Do użytku w zimnych warunkach i 
sezonie zimowym, z wełnianym 
wykończeniem.

sPersonalizuj swoje skarPety
Indywidualność dzięki własnemu logo. Najlepsza jakość starannie wyselekcjonowanych włókien i 
perfekcyjny proces produkcji. Zaprojektowane dla poszczególnych warunków pracy i otoczenia.

Wybierz orientację logo w górniej części: poziomo pionowo


