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*  Minimální objednávka je várka po 100 párech od 
velikosti (celková objednávka je minimálně 600 párů.

• Dodací podmínky 4 až 6 týdnů po objednání.
• Objednávkový formulář je na 1 model.

Vzorek Vám k potvrzení zašleme nejpozději  
do 3. týdnů.

Zašlete tento 
formulář včetně 
loga

Jméno:

Společnost:

Telefon:

Email:

Podpis:

KontaKt

Vyberte orientaci loga ve vrchní části: horizontálně vertikálně

orientace loga

Může se skládat max. 
ze 4 různých barev 
12 odstínů pantone 
(Pantony PMS barvy).

logo 
barva

202c 032c 143c 012c 396c 327c

286c 539c 424c 422c 4685c bílá

35-38 39-42 43-46 47-50
Určete 
množství*

veliKost

executive industry indoor industry outdoor winter Boot
Bavlna 47%, Polyamide 26%, 
Polyester 24%, Lycra® (elastan) 3%
Barva: šedá

Perfektní kombinace kancelářské a 
průmyslu ponožky, vyrobená 
tenkými nitěmi.

›  Teplé chodidlo
›  Antibakteriální
›  Regulace teploty

›  Udržuje chodilo v teple
›  Podpora nohy a klenby
›  Flex fit v nártu a patě
›  Ochrana paty, palce, 

kotníku a achilovky
›  Hladký povrch
›  Pohodlný šev

›  Antibakteriální
›  Podpora nohy a klenby
›  Flex fit v nártu a patě
›  Ochrana paty, palce, 

kotníku a achilovky
›  Hladký povrch
›  Pohodlný šev

›  Flex fit v nártu a 
patě

›  Ochrana paty, palce, 
kotníku a achilovky

›  Hladký povrch
›  Pohodlný šev

Výběr ponožky Výběr ponožky Výběr ponožky Výběr ponožky

Bavlna 50%, Polyamide 20%, 
Pro-Guards® 18%, Amicor® 9%, 
Lycra® (elastan) 2%, 
Bekinox (kovové vlákno) 1%
Barva: černá

Vhodné pro použití ve vnitřních 
prostorách. Antibakteriální. Příze 
udržuje Vaše chodidlo suché.

Thermolite® 77%, Polyamide 22%, 
Lycra® (elastan) 1%
Barva: černá

Extrémně odolné vůči např. cementu, 
kamenům nebo písku ve vaši obuvi, 
speciálně vyrobené pro bezpečnostní 
obuv s podšívkou Gore-Tex®.

Vlna 41%, Polyamide 33%, 
Acrylic 24%, Lycra® (elastan) 2%
Barva: černá

Pro chladné vnitřní a venkovní 
prostředí, vyrobeno plně s froté 
včetně vlněné příze.

PřiZPůsobte si vaše PonožKy
Individualizace přes logo. TOP kvalita díky osvědčenými přízemi a 
perfektnímu zpracování. Určeno pro konkrétní / pracovní prostředí.


