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Další výhody 
produktů: bavlna

Přírodní vlákno vyrůstající na povrchu semen bavlníků. Vlákno má příjemný omak a vysokou schopnost pojmout 
vlhkost.

mercerovaná bavlna
Přírodní bavlna je zušlechtěna mercerací. Vlákno bavlny je pak pevnější, hladší a má daleko vyšší odolnost proti 
oděru. Snadnější údržba při praní. Vlákno je lesklé.

bio bavlna
Označení „Bio bavlna“ zajišťuje kontrolovaný původ surovin bez použití jakýchkoliv chemických substancí (od 
zasetí až po sklizeň) a přísnou kontrolu výstupních procesů dle zákona o ekologickém zemědělství. Výhody 
oproti klasické bavlně: šetrnější k citlivé  pokožce, vyšší stupeň prodyšnosti, jemnější omak, delší trvanlivost, 
podpora ekologie. 

bambus
Příze vyrobená z vláken jedné z nejvyužívanějších rostlin jihovýchodní Asie, zdřevnatělé trávy - volně rostoucího 
bambusu. Takto rostoucí bambus není nijak chemicky ošetřován, zaručuje velmi dobré antialergické vlastnosti 
a přírodní antibakteriální účinky, které na rozdíl od antibakteriálních účinků zajištěných chemickou úpravou 
nevyvolávají žádné alergické reakce, čímž pozitivně ovlivňuje jeho užitné vlastnosti a tím i kvalitu osobní 
hygieny. Výhody bambusu jsou: okamžitá absorbce a odvod vlhkosti, velmi jemný omak, vysoký lesk, přírodní 
antibakteriální účinky.

modal
Celulózové vlákno podobné viskóze, vyrábí se ze dřeva bukového stromu, kompletně přírodní s vysokou pevností 
a transportem vlhkosti. Úplety z Modalu zůstávají přátelské k pokožce, pohodlné, měkké, pružné, zářivě barevné 
s noblesně hedvábným leskem i po opakovaném praní díky hladkému povrchu modalových vláken, které 
zabraňují porušení struktury během praní. Modal předchází vzniku šedého tvrdého povrchu při opakovaném 
praní bavlněných úpletů, vč. známého efektu plstnatění. Výhody Modalu ve srovnání s bavlnou: lepší absobce 
a přenos vlhkosti cca o 50%, rovnoměrnější vzhled, měkčí a hebčí na omak, větší sytost barev a lesku i po 
vícenásobném praní, příjemnější pocit z nošení.

vlna
Přírodní vlákno získané ze srsti zvířat (ovcí, koz, králíků, velbloudů apod.) Toto vlákno má největší schpnost 
pojmout vlhkost a díky svým přirozeným vlastnostem ideální termoizolační vlastnosti, které zajišťují velmi vysoký 
komfortní pocit při používání.

vlna Merino
Jemná Merino vlna má všechny kladné vlastnosti vlny. Tyto vlastnosti jsou vylepšeny použitím jen extra jemné 
a super jemné ovčí vlny Merino. Merino vlna má spoustu kladných vlastností oproti ostatním vláknům. Má jemný 
až hedvábný omak, termoregulační schopnost, odvod potu, prodyšnost, elasticitu, antibakteriální schopnost, je 
antialergenní a chrání před UV zářením. Vlna je duté vlákno, které je po milióny let vyvíjené přírodou k ochraně 
savce.

polyamid
Syntetické vlákno, které je velmi pevné, pružné a má velmi vysokou odolnost proti oděru. Dodává pletenině 
vysokou životnost a stálý tvar. Polyamid má dobré transportní schopnosti odvádět vlhkost.

polypropylen
Syntetické vlákno, které je velmi pevné a má velmi vysokou odolnost proti oděru. Dodává pletenině vysokou 
životnost a stálý tvar. Polypropylen má velmi dobré transportní schopnosti odvádět vlhkost.

elastan
Syntetické, velmi pružné vlákno, které zajišťuje vysokou pružnost a tvarovou stálost pleteniny.

SILVER + ALOE VERA
Jedná se o konečnou úpravu ponožek přidáním mikročástic obsahujících výtažek z rostliny ALOE VERA (hojivý 
a zklidňující účinek) a iontů stříbra. Chemická vlastnost stříbra zajišťuje ničení bakterií v pletenině. Tento 
antibakteriální účinek zamezuje tvorbě plísní a nepříjemného zápachu nohou.

BIOBAN
dámské-pánské ponožky s elastanem, jemný svěr lemu, 
materiál BIO bavlna, řetízkovaná špice
80%CO, 15%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31, 32-34
3/s
bílá, světle šedá, růžová, světle modrá, červená, béžová, 
tmavě modrá, tmavě šedá, černá

Popis používaných materiálů a jejich úprav:
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DAKOTA
společenská ponožka, volný zdravotní lem, řetízkovaná špice
80%CO, 15%PA, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, béžová, sv. šedá, tm. šedá, tm. modrá, hnědá, černá

DALSKON
společenská ponožka, volný lem, řetízkovaná špice, 
200 jehlový úplet
80%CO, 15%PA, 5%EA
26-28, 29-31
3/m
sv. šedá, tm. šedá, černá

DEBAMBAS
společenská ponožka, řetízkovaná špice, volný lem, 
materiál bambus, antibakteriální vlastnosti
80%BA, 15%PA, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, sv. šedá, tm. šedá, tm. modrá, černá

DECVAK
společenské ponožky, řetízkovaná špice, jemný svěr lemu, 
efektní kovový cvoček
80%CO, 15%PA, 5%EA
26-28, 29-31
3/s
tm. šedá, tm. modrá, černá

DELONGR
společenská ponožka, řetízkovaná špice, jemný svěr lemu
80%CO, 15%PA, 5%EA
26-28, 29-31
3/s
béžová, sv. šedá, tm. šedá, tm. modrá, hnědá, černá

DELUX
společenská ponožka, mercerovaná bavlna, řetízkovaná špice, 
jemný svěr lemu
80%CO, 15%PA, 5%EA
26-28, 29-31
3/s
tm. modrá, tm. šedá, černá

katalog2009_LONKA_0401.indd   3katalog2009_LONKA_0401.indd   3 2.4.2009   19:45:422.4.2009   19:45:42



4

DEMODÁNEK
společenská ponožka, řetízkovaná špice, antibakteriální, 
jemný svěr lemu, materiál modal
80%MD, 15%PA, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, sv. šedá, tm. šedá, tm. modrá, černá

DESAN
dámsko-pánská ponožka se zdravotním lemem, 
řetízkovaná špice, 200 jehlový úplet
80%CO, 15%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31, 32-34
3/s
bílá, sv. šedá, béžová, tm. šedá, tm. modrá, černá

DESILVE
dámsko-pánská společenská ponožka, volný lem, 
antibakteriální úprava Aloe Vera + Silver, řetízkovaná špice
80%CO, 15%PA, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31, 32-34
3/s
bílá, béžová, sv. šedá, tm. šedá, tm. modrá, hnědá, černá

DESPOT
pánská snížená ponožka, řetízkovaná špice, 200 jehlový úplet
80%CO, 15%PA, 5%EA
26-28, 29-31
3/m
sv. šedá, tm. šedá, černá

DEWOOL
pánská ponožka vlněná s úpravou SUPERWASH, 
řetízkovaná špice, volný lem
70%WO, 25%PA, 5%EA
26-28, 29-31
3/s
tm. modrá, tm. šedá, černá

DEXOR
pánská společenská ponožka, řetízkovaná špice, 
200 jehlový úplet, jemný svěr lemu
80%CO, 15%PA, 5%EA
26-28, 29-31
3/s
tm. modrá, tm. šedá, černá
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DIPLOMAT
pánská vysoká společenská ponožka, jemný svěr lemu, 
řetízkovaná špice, 200 jehlový úplet
80%CO, 15%PA, 5%EA
26-28, 29-31
3/s
béžová, sv. šedá, tm. šedá, tm. modrá, černá

DOBAN
dámsko-pánská společenská ponožka, řetízkovaná špice, 
jemný svěr lemu
80%CO, 15%PA, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31, 32-34
3/s
bílá, béžová, sv. šedá, tm. šedá, tm. modrá, hnědá, černá

DORATEK
pánská společenská ponožka, řetízkovaná špice, volný lem, 
200 jehlový úplet
80%CO, 15%PA, 5%EA
26-28, 29-31
3/m
tm. modrá, tm. šedá, černá

DRYLON
pánská společenská ponožka, řetízkovaná špice, 
jemný svěr lemu, 200 jehlový úplet
80%CO, 15%PA, 5%EA
26-28, 29-31
3/m
béžová, šedá, černá

FAKYRA
dámská ponožka, velmi jemný 200 jehlový úplet, 
řetízkovaná špice, volný lem
80%CO, 15%PA, 5%EA
23-25, 26-28
3/m
mix barev a vzorů

FANY
dámská hladká ponožka, 100% bavlna, řetízkovaná špice, 
volný lem
100%CO
23-24, 25-26
3/s
bílá, béžová, sv. šedá, tm. modrá, hnědá, černá
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FILOMENA
dámská hladká ponožka se zdravotním lemem, 
řetízkovaná špice, antibakteriální úprava ALOE VERA + SILVER
80%CO, 20%PA
23-24, 25-26
3/s
bílá, béžová, sv. šedá, tm. modrá, černá

FLAUTANA
dámská hladká ponožka s elastanem, jemný svěr lemu, 
řetízkovaná špice, antibakteriální úprava ALOE VERA + SILVER
75%CO 20%PA 5%EA
23-25, 26-28
3/s
bílá, béžová, sv. šedá, tm. modrá, hnědá, černá

FUMARA
dámská vzorovaná ponožka, jemný svěr lemu, 
řetízkovaná špice, 200 jehlový úplet
80%CO, 15%PA, 5%EA
23-25, 26-28
3/m
bílá, béžová, černá

HABIN
pánská hladká ponožka, řetízkovaná špice, jemný svěr lemu, 
100% bavlna
100%CO
27-28, 29-30, 31-32
3/s
bílá, béžová, sv. šedá, tm. šedá, hnědá, tm. modrá, černá

HECTOR
pánská podkolenka, řetízkovaná špice, zdravotní lem, 200 
jehlový úplet
80%CO, 15%PA, 5%EA
26-28, 29-31
3/m
sv. šedá, tm. šedá, černá

HIPOKRAT
pánská zdravotní ponožka, hladká jednobarevná, zdravotní lem, 
řetízkovaná špice, antibakteriální úprava ALOE VERA + SILVER
80%CO, 20%PA
27-28, 29-30, 31-32
3/s
bílá, béžová, sv. šedá, tm. šedá, hnědá, tm. modrá, černá
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HOLMES
pánská ponožka hladká s elastanem, řetízkovaná špice, 
jemný svěr lemu, antibakteriální úprava ALOE VERA + SILVER
75%CO, 20%PA, 5%EA
26-28, 29-31, 32-34
3/s
bílá, béžová, sv. šedá, tm. šedá, hnědá, tm. modrá, černá

KLIMAX LONKA
dámská-pánská silná ponožka, velký podíl vlny. Ponožky 
mají antibakteriální úpravu ideální termoizolační vlastnosti 
a maximálně odvádí pot. Tyto ponožky jsou schválené i jako 
zásahové ponožky pro Hasičský záchranný sbor. 
35%CO, 40%WO, 20%PP, 5E
23-25, 26-28, 29-31, 32-34
5/s
černý melír

PANDUR
pánská silnější ponožka s efektním kovovým cvočkem
80%CO, 15%PA, 5%EA
26-28, 29-31
3/m
tm. modrá, hnědá, černá

RALPH
dámská-pánská bavlněná ponožka s elastanem, 
řetízkovaná špice, antibakteriální úprava
80%CO, 15%PA, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, béžová, sv. šedá, tm. šedá, tm. modrá, černá

REN
dámská-pánská bavlněná ponožka s elastanem, 
řetízkovaná špice, antibakteriální úprava
80%CO, 15%PA, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, béžová, sv. šedá, tm. šedá, tm. modrá, černá

ROCKY
dámská-pánská krátká ponožka, 200 jehlový úplet, 
vysoká prodyšnost, extra jemný zdravotní lem
80%CO, 15%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, béžová, růžová, modrá, sv. modrá, červená, sv. šedá, 
tm. modrá, tm. šedá, černá
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ponožkové a punčochové zboží 
Kunice 222 • 251 63  Strančice • tel.: 222 352 190 • fax: 222 352 192

www.boma.cz • info@boma.cz 

VÝROBA PONOŽEK NA ZAKÁZKU
Vyrobíme ponožky s vyvzorovaným logem vaší firmy.

Kontaktujte nás − zhotovíme vám nabídku. Lo
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Tabulka vel ikostí
metrická čísla v cm 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 
francouzská čísla v steh 14 14,5 15 16 16,5 17 18 18,5 19 20 20,5 21
anglická čísla v inch     1 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5

metrická čísla v cm 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 
francouzská čísla v steh 22 23 24 24,5 25 26 27 28 29 29,5 30 31
anglická čísla v inch 5,5 6 7 7,5 8 8,5 9 10 10,5 11 11,5 12

metrická čísla v cm 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
francouzská čísla v steh 32 33 33,5 34 35 36 37 37,5 38 38,5 39 40
anglická čísla v inch 13 1 1,5 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5

metrická čísla v cm 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
francouzská čísla v steh 41 41,5 42 42,5 43 44 45 46 47 47,5 48 48,5
anglická čísla v inch 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13 13,5

metrická čísla v cm 33 33,5 34 34,5 35
francouzská čísla v steh 49 49,5 50 50,5 51
anglická čísla v inch 14 14,5 15 15,5 16

Tabulka materiálů
 CZ SK GB D
PC akryl akryl acrylic Polyacryl
PA polyamid polyamid nylon Polyamid
WO vlna vlna wool Wolle
CO bavlna bavlna cotton Baumwolle
EA elastan elastan elastane Elasthan
VI viskóza viskóza viscose Viskose
PP polypropylen polypropylen polypropylene Polypropylen
PL polyester polyester polyester Polyester
LI len ľan flax Leinen
SN polyester polyester polyester Polyester
 SENZURA SENZURA SENZURA SENZURA
SE hedvábí hodváb silk Seide
PPS polypropylen polypropylen polypropylen Polypropylen
 silproX silproX silproX silproX
CM CoolMax CoolMax CoolMax CoolMax
TL THERMOlite THERMOlite THERMOlite THERMOlite
OL Outlast Outlast Outlast Outlast
BA bambus bambus bamboo Bambus
KO konopí konope hemp Hanf
JU juta juta jute Jute
MO mohér mohér mohair Mohair
KA kašmír kašmír caschmere Kaschmir
MD modal modal modal modal
srst velblouda dvouhrbého
CA kamel kamel camel Kamel
srst lamy
LA lama lama llama Lama
srst lamy
AL alpaka alpaka alpaca Alpaka
srst lamy
VK vikuňa vikuňa vicuna Vikunja
SKO srst kozy kozie chlpy goat Ziegenhaar
SKR srst králíka králičie chlpy rabbit Kanin
SZA srst zajíce zajačie chlpy hare Haenhaar
hedvábí    
TU tusah tusah tasar Tussahseide
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