
Kč/1pár balení

Alík mix A 43 Kč 3pár dětská ponožka extra prodyšná 
48 Kč 3pár
41 Kč 3pár
72 Kč 3pár

Iris dětská mix A 47 Kč 5pár
Josífek mix A 53 Kč 3pár

59 Kč 3pár
54 Kč 3pár
46 Kč 3pár dětská sportovní ponožka, ideální odvod potu, TT-A
59 Kč 3pár
53 Kč 3pár
82 Kč 3pár

61 Kč 3pár
60 Kč 5pár
53 Kč 3pár dámská-pánská vzorovaná ponožka, řetízkovaná špice
68 Kč 3pár

Franz 54 Kč 3pár dámská-pánská sportovní ponožka, vysoká prodyšnost
Fredy 50 Kč 3pár

Hermes 67 Kč 1pár dámská-pánská sportovní ponožka, ideální odvod potu, TT-A
Iris 57 Kč 3pár
Josef 66 Kč 1pár
Kroton 72 Kč 3pár

70 Kč 1pár
65 Kč 3pár

61 Kč 3pár
52 Kč 3pár dámská-pánská sportovní ponožka, ideální odvod potu, TT-A
72 Kč 1pár

Panorama 67 Kč 1pár dámská-pánská sportovní ponožka, vysoký odvod potu, TT-A
65 Kč 1pár
65 Kč 1pár

Ceník funkčních ponožek a funkčního prádla-katalog VoXX (kolekce 2009)
V katalogu VoXX na popis / přednosti jednotlivých ponožek jsou  označeny silným písmem

straně č. 5

Fredík mix B dětská ponožka s elastanem, velmi prodyšná vrstva na nártu, TT-A
Fredíček kojenecká ponožka s elastanem, velmi prodyšná vrstva na nártu, TT- A
Frodo mix A dětská froté trekingová ponožka, anatomicky tvarované na levou a pravou nohu, antibakteriální vlastnosti 

díky materiálu SilproX s ionty stříbra, polstrované froté zóny, jemný svěr lemu, TT-B
dětská sportovní ponožka, vysoká prodyšnost nártu, speciální lem se zvýšením vzadu, TT-A
dětská sportovní ponožka, volný neškrticí lem, zvýšený odvod potu

straně č. 6
Matrix dětská mix A dětské froté ponožka, extra volný lem, polstrované froté, TT-B
Maxterik mix A dětská ponožka, ideální odvod potu, materiál SENSURA, TT-A
Neoik mix A
Optifanik mix dětská sportovní ponožka, vysoký odvod potu, speciální ochrana proti klíšťatům, TT-A
Stratosík mix A dětská silné froté ponožka, extra jemný svěr lemu, velmi silné a hřejivé
Traction dětská mix A dětská froté termo ponožka, extra jemný svěr lemu, anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu,

 materiál Filactiv,TT-C

straně č. 7
Tronic dětská mix A dětská froté ponožka, polstrované chodidlo, TT-A
Utah dětské mix dětská froté silná ponožka, jemný svěr lemu, TT-B
Coty mix A 
Dukaton dámská-pánská sportovní ponožka, extra prodyšná,polypropylen silproX, ionty stříbra, antibakteriální

dámská-pánská ponožka s elastanem, velmi prodyšná vrstva na nártu, TT-A

straně č.8

dámská-pánská sportovní ponožka, vysoká prodyšnost nártu,speciální lem se zvýšením vzadu, TT-A
dámská-pánská sportovní ponožka, volný neškrticí lem,zvýšený odvod potu
dámská-pánská sportovní ponožka, extra prodyšná,antibakteriální ochrana díky materiálu silproX s ionty stříbra,TT-A

Mascott dámská-pánská ponožka, ideální odvod potu, materiál SENSURA, TT-A
Maxter dámská-pánská ponožka, ideální odvod potu,materiál SENSURA, TT-A

straně č.9
Mayor dámská-pánská ponožka, ideální odvod potu, materiál SENSURA, TT-A
Neo
Optifan dámská-pánská sportovní ponožka, vysoký odvod potu,speciální ochrana proti klíšťatům, TT-A

Ralf dámská-pánská sportovní ponožka určená pro cyklistiku, maximální odvod potu a vysoká prodyšnost, TT-A
Ralf X dámská-pánská sportovní ponožka určená pro cyklistiku, maximální odvod potu a vysoká prodyšnost, TT-A



Kč/1pár balení

Rex mix A 40 Kč 5pár dámská-pánská sportovní ponožka s elastanem, vysoká prodyšnost
Setra 65 Kč 3pár

88 Kč 3pár
97 Kč 1pár

78 Kč 1pár
96 Kč 1pár sportovní ponožka froté, vytvořeno pro běh, TT-B
68 Kč 3pár
83 Kč 1pár

Basic 52 Kč 3pár ponožka s polstrovaným froté chodidlem, TT-A
70 Kč 1pár

112 Kč 1pár
193 Kč 1pár

169 Kč 1pár
109 Kč 1pár
80 Kč 1pár
69 Kč 3pár dámská sportovní ponožka, froté úplet,odlehčený prodyšný nárt, TT-A

65 Kč 1pár dámská-pánská sportovní ponožka, froté polstrované chodidlo,TT-A
169 Kč 1pár

Introvert 153 Kč 1pár
materiál přírodní vlna velmi hřeje a pohlcuje vlhkost, TT-C

69 Kč 1pár
Lander 165 Kč 1pár

anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu, TT-C
Limit 66 Kč 3pár

Lola mix A 72 Kč 3pár
75 Kč 1pár
66 Kč 3pár

Marián 67 Kč 1pár
68 Kč 3pár
87 Kč 1pár

80 Kč 1pár
Modus 104 Kč 1pár

66 Kč 1pár
Nestor mix 59 Kč 3pár

66 Kč 3pár dámská-pánská froté ponožka, TT-A
Oliver 69 Kč 1pár

V katalogu VoXX na popis / přednosti jednotlivých ponožek jsou  označeny silným písmem

straně č. 10

dámská-pánská sportovní ponožka,jemný svěr lemu, vysoký odvod potu, TT-A
Tiguan dámská-pánská sportovní ponožka z materiálu X-static, antibakteriální účinky stříbrného vlákna X-static, TT-A
Touareg dámská-pánská sportovní ponožka z materiálu X-static, antibakteriální účinky stříbrného vlákna X-static, TT-A

straně č. 11
Actros dámské-pánské froté sportovní ponožky, antibakteriální ochrana materiálu silproX s ionty stříbra, polstrované chodidlo, TT-A
Airline
Aston sportovní ponožka, froté chodidlo, materiál silproX s ionty stříbra, přirozená antibakteriální ochrana, TT-A
Bambo sportovní ponožka z materiálu bambus, froté chodidlo, přirozená antibakteriální ochrana

Brooke sportovní ponožka vzorovaná, materiál bambus – přirozená antibakteriální ochrana, velmi jemné. TT-A

straně č. 12
Egoist dámská-pánská trekingová ponožka, anatomicky tvarována na levou a pravou nohu, materiál Filactiv, TT-A
Etrex dámská-pánská froté ponožka, polstrované zóny proti otlakům a puchýřům, anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu,jemný svěr lemu, vysoká prodyšnost,

antibakteriální ochrana materiálu silproX s ionty stříbra, maximální tepelný comfort díky merino vlně CLIMAYARN, TT-C,
Explorer CoolMax dámská-pánská teplá froté ponožka, extra volný lem, zátěžové polstrování, materiál CoolMax, TT-B
Extrem dámská-pánská teplá froté ponožka, extra volný lem, zátěžové polstrování, TT-B
Falco dámská-pánská cyklistická ponožka, froté polstrování, vysoká prodyšnost, antibakteriální ochrana s ionty stříbra, materiál silproX, TT-A
Fifu

straně č. 13
Glowing 
Inpulse dámsko-pánské sportovní ponožky, anatomicky tvarované na levou a pravou nohu, jemný svěr lemu, froté polstrování,materiál THERMOlite, TT-C

dámská-pánská outdoorová ponožka, anatomicky tvarovaná na levou a pravou nohu, froté polstrování proti otlakům, jemný svěr lemu, 

Kinetic dámská-pánská sportovní ponožka, froté polstrované chodidlo,TT-A
termo silná ponožka určená pro myslivost a rybaření, polstrované froté zabraňuje otlakům, extra volný neškrticí lem,

dámská-pánská trekingová ponožka, polstrované froté zóny,volný neškrticí lem, TT-B

straně č. 14
dámská froté ponožka, kterou je možné ohrnout, vysoký odvod potu, TT-B

Magnum dámská-pánská froté ponožka, ideální odvod potu, polstrované zóny proti otlakům a puchýřům, materiál SENSURA, TT-A
Maral mix A dámská-pánská froté ponožka, ideální odvod potu, polstrované zóny proti otlakům a puchýřům, TT-A

dámská-pánská sportovní froté ponožka, dobrý odvod potu,polstrované chodidlo TT-A
Master dámská-pánská froté ponožka, ideální odvod potu, polstrované zóny proti otlakům a puchýřům, TT-A
Matrix ponožky dámská-pánská froté ponožka, extra volný lem, polstrované froté, TT-B

straně č. 15
Midlum dámská-pánská froté ponožka, ideální odvod potu, polstrované zóny proti otlakům a puchýřům, materiál SENSURA, TT-B

dámská-pánská outdoorové ponožka, polstrované froté zóny, ochrana proti otlakům a puchýřům, TT-B
Mystic dámská-pánská froté ponožka, extra polstrovné chodilo zabraňuje otlakům a puchýřům, TT-A

dámská-pánská froté ponožka, extra vysoký odvod potu, polstrované masážní chodidlo, TT-A
Nesty

dámská-pánská sportovní froté ponožka, extra polstrované chodidlo, vysoký odvod potu, TT-A



Kč/1pár balení

192 Kč 1pár

Patrik 65 Kč 1pár
93 Kč 1pár
67 Kč 1pár

Reflex 70 Kč 1pár
129 Kč 1pár

134 Kč 1pár
Sigma A 59 Kč 3pár
Sigma B 59 Kč 3pár
Skate 143 Kč 1pár

112 Kč 1pár
123 Kč 1pár

 anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu, TT-B

64 Kč 3pár
138 Kč 1pár

Treking 93 Kč 1pár
Trim 69 Kč 3pár

69 Kč 1pár
65 Kč 3pár

100 Kč 1pár
92 Kč 1pár
112 Kč 1pár

122 Kč 1pár

Zeus 66 Kč 1pár
Zeus zdravotní 72 Kč 1pár

108 Kč 3pár
169 Kč 1pár
169 Kč 1pár

In-line 112 Kč 1pár

235 Kč 1pár
177 Kč 1pár

V katalogu VoXX na popis / přednosti jednotlivých ponožek jsou  označeny silným písmem

straně č. 16
Outlast Navigátor dámská-pánská froté ponožka, anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu, polstrované zóny proti otlakům a puchýřům, extra volný lem,

 ideální telelné klima díky materiálu OUTLAST, TT-C
dámská-pánská sportovní ponožka, vysoký odvod potu, TT-A

Power Work pánská profesionální froté pracovní ponožka, speciálně zesílené a polstrované části pro maximální ochrańu nohou při práci, extra volný lem, prodyšné kanálky, TT-B
Puture dámská-pánská froté sportovní ponožka, polstrované chodidlo, TT-A

dámská-pánská froté ponožka polstrované zóny proti otlakům a puchýřům, velmi jemný lem, TT-B
Sector dámská-pánská velmi silná froté ponožka, jemný svěr lemu, polstrované chodidlo, velmi teplé, TT-C

straně č. 17
Sherpa dámská-pánská velmi silná froté ponožka, jemný svěr lemu, extra polstrované chodidlo, velmi teplé, TT-C

dámská-pánská sportovní froté ponožka, polstrované chodidlo, TT-A
dámská-pánská sportovní froté ponožka, polstrované chodidlo, TT-A
dámská-pánská froté polstrovaná ponožka, velmi jemný svěr lemu, ponožka je určená do bruslí, TT-C

Solution dámská-pánská polstrovaná froté ponožka, extra zesílené chodidlo, extra volný neškrticí lem, velmi vysoký odvod potu, anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu, TT-B
Stralis dámská-pánská froté polstrovaná ponožka, jemný svěr lemu,antibakteriální úprava materiálu silproX s ionty stříbra, vysoká prodyšnost

straně č. 18
Stratos mix A dámská-pánská silná froté ponožka, extra jemný svěr lemu, velmi silné a hřejivé, TT-B
Traction dámská-pánská froté termo ponožka, extra jemný svěr lemu, anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu, materiál Filactiv, TT-C

dámská-pánská froté termo ponožka, jemný svěr lemu, polstrované zóny zabraňující otlakům a puchýřům, TT-B
dámská-pánská froté ponožka, polstrované chodidlo, TT-A

Tronic dámská-pánská froté ponožka, polstrované chodidlo, TT-A
Ultima dámská-pánská trekingová ponožka, polstrované froté zóny, extra volný neškrticí lem, TT-B

straně č. 19
Utah dámská-pánská froté silná ponožka, jemný svěr lemu, TT-B
Vigo CoolMax dámská-pánská sportovní froté ponožka, vysoký odvod potu, extra polstrované chodidlo, materiál CoolMax, TT-A
Wande dámská-pánská sportovní froté ponožka, extra jemný svěr lemu, anatomicky tvarované na levou a pravou nohu, polstrované zóny proti otlakům a puchýřům,

 velmi vysoký odvod potu, materiál Filactive, TT-A
Zenith dámská-pánská trekingová froté ponožka s extra jemným svěrem lemu, anatomicky tvarováno na pravou a levou nohu, polstrované  zóny zabraňující otlakům a puchýřům,

antibakteriální vlastnosti díky materiálu silproX s ionty stříbra, TT-B
dámské-pánské froté ponožky, speciálně polstrované chodidlo, TT-A
dámská-pánská froté ponožka, zdravotní neškrticí lem, polstrované froté chodidlo, antibakteriální úprava zabraňuje množení bakterií v ponožce, TT-A

straně č. 20
Carving dětská mix A polstrovaná lyžařská podkolenka, vysoký odvod potu, TT-A
Carving polstrovaná lyžařská podkolenka, vysoký odvod potu, TT-A
Energy dámská-pánská lyžařská podkolenka, materiál Filactiv, extra volný lem, TT-A

dámská-pánská podkolenka(vysoké ponožka) zaměřené do in-line bruslí, polstrované froté zóny, vysoká prodyšnost,anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu,
 materiál CoolMax, TT-A

Inpulse podkolenka dámská-pánská sportovní podkolenka, anatomicky tvarované na levou a pravou nohu, jemný svěr lemu, froté polstrování,materiál THERMOlite, TT-C
Kerax dámská-pánská lyžařská podkolenka, speciální froté polstrování proti otlakům a puchýřům, extra prodyšné, velmi vysoký odvod potu,

anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu, materiál CoolMax, TT-A



Kč/1pár balení

Kostra podkolenky 169 Kč 1pár
Lander podkolenky 188 Kč 1pár

148 Kč 1pár
169 Kč 1pár

Spirit 177 Kč 1pár
114 Kč 1pár

106 Kč 1pár
121 Kč 1pár
110 Kč 1pár
169 Kč 1pár
165 Kč 1pár
98 Kč 1pár

157 Kč 1pár

CN00 černo-červené 577 Kč 1pár
CN01 černo-červené 635 Kč 1pár
CN02 černo-červená 725 Kč 1pár
CN03 černo-červené 635 Kč 1pár
CN04 černo-červené 725 Kč 1pár
CN05 černo-červené 725 Kč 1pár
CN06 černo-červená 343 Kč 1pár
CN07 černo-červená 343 Kč 1pár

LI01 černá 634 Kč 1pár
LI02 bílá, velikost 634 Kč 1pár

MA01 modrá, velikost 310 Kč 1pár
MA02 modrá, velikost 430 Kč 1pár
MA03 modro-šedá 310 Kč 1pár
MA04 modro-šedá 430 Kč 1pár
MA05 modrá, velikost 430 Kč 1pár

Slevy:
- při nákupu min. 3 položek z ceníku (např. 2páry ponožek + 1ks potítka) 5%
- při nákupu nad  5 položek z ceníku 10%

V katalogu VoXX na popis / přednosti jednotlivých ponožek jsou  označeny silným písmem

straně č. 21
dámská-pánská podkolenka, polstrované froté vzor kosti, TT-B
termo silná podkolenka určená pro myslivost a rybaření,polstrované froté zabraňuje otlakům, extra volný neškrticí lem,anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu, TT-C

Matrix podkolenky dámská-pánská froté podkolenka, extra volný lem, polstrované froté, TT-B
Mirage dámská-pánská podkolenka polstrované froté zóny, extra volný lem, anatomicky tvarováno, TT-B

dámská-pánská froté podkolenka, polstrované zóny proti otlakům a puchýřům, maximální prodyšnost, jemný svěr lemu, materiál Filactiv, TT-A
Stulpny junior dětské-pánské fotbalové štulpny s podpínkou  junior

straně č. 22
Stulpny přípravka dětské fotbalové štulpny s podpínkou velikost přípravka
Stulpny senior pánské fotbalové štulpny s podpínkou velikost senior
Stulpny žák dětské fotbalové štulpny s podpínkou velikost žák
Tabo dámská-pánská snowboardová froté podkolenka, extra polstrovnané zóny proti otlakům a puchýřům, jemný svěr lemu,TT-A
Terfes fotbalové štulpny s polstrovaným froté chodidlemUtah podkolenky 
dětské dětská froté silná podkolenka, jemný svěr lemu, TT-B

straně č. 23
Utah podkolenky dámská-pánská froté silná podkolenka, jemný svěr lemu, TT-B

straně č. 24

straně č. 25
Funkční sportovní dvouvrstvé termoprádlo vzor scampolo, ideální odvod potu, antibakteriální úprava díky materiálu silproX s ionty stříbra.
Funkční sportovní dvouvrstvé termoprádlo vzor scampolo, ideální odvod potu, antibakteriální úprava díky materiálu silproX s ionty stříbra.
Funkční sportovní dvouvrstvé termoprádlo vzor scampolo, ideální odvod potu, antibakteriální úprava díky materiálu silproX s ionty stříbra.
Funkční sportovní dvouvrstvé termoprádlo vzor scampolo, ideální odvod potu, antibakteriální úprava díky materiálu silproX s ionty stříbra.
Funkční sportovní dvouvrstvé termoprádlo vzor scampolo, ideální odvod potu, antibakteriální úprava díky materiálu silproX s ionty stříbra.
Funkční sportovní dvouvrstvé termoprádlo vzor scampolo, ideální odvod potu, antibakteriální úprava díky materiálu silproX s ionty stříbra.
Funkční sportovní dvouvrstvé termoprádlo vzor scampolo, ideální odvod potu, antibakteriální úprava díky materiálu silproX s ionty stříbra.
Funkční sportovní dvouvrstvé termoprádlo vzor scampolo, ideální odvod potu, antibakteriální úprava díky materiálu silproX s ionty stříbra.

straně č. 26
Funkční sportovní počesané termoprádlo, ideální odvod potu, vysoká tepelná izolace, materiál velmi rychle schne, propouští vlhkost a neváže ji na sebe.
Funkční sportovní počesané termoprádlo, ideální odvod potu, vysoká tepelná izolace, materiál velmi rychle schne, propouští vlhkost a neváže ji na sebe.

straně č. 27
Anatomický tvar zajistí  ideální přilnutí k tělu a ploché švy zvyšují ochranu proti nepříjemným otlakům a odřeninám.
Anatomický tvar zajistí  ideální přilnutí k tělu a ploché švy zvyšují ochranu proti nepříjemným otlakům a odřeninám.
Anatomický tvar zajistí  ideální přilnutí k tělu a ploché švy zvyšují ochranu proti nepříjemným otlakům a odřeninám.
Anatomický tvar zajistí  ideální přilnutí k tělu a ploché švy zvyšují ochranu proti nepříjemným otlakům a odřeninám.
Anatomický tvar zajistí  ideální přilnutí k tělu a ploché švy zvyšují ochranu proti nepříjemným otlakům a odřeninám.

Výše uvedené ceny platí při nákupu jedné ploložky z ceníku v množství 1pár nebo 1ks.
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