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každodenní 
použití
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jemný úplet

plastický 
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ABS 
chodidlo

antibakteriální
stříbrná vlákna

anatomicky
tvarováno

antibakterial

bambusová
vlákna

extra 
kvalita

froté 
úplet

kolekce 
FUSKI®

vysoká 
kvalita

licencovaný 
výrobek

masážní 
chodidlo

materiál
Mikromodal®

extra 
prodyšné

řetízkovaná 
špice

extra 
pohodlné

STOP
otlakům

kolekce 
VoXX®

neškrticí 
lem

Polypropylenová vlákna pomocí knotového 
efektu odvádějí vlhkost z povrchu těla.

Polypropylenová vlákna pomocí knotového 
efektu odvádí vlhkost do další vrstvy 
oblečení, která ji shromažďuje a postupně 
odvádí vně těla.

Schéma konstrukce a propustnosti ponožek VoXX®

název art.

popis

materiálové složení

velikost

balení 
(počet párů
/s−solo barva
/m−mix více barev

barevnost
teplotní třída

další výhody 
a možnost použití 
produktu

Vysvětlení popisků

ORION UMBRO
pánské licenční ponožky s elastanem, 
řetízkovaná špice, licence UMBRO
80%CO, 15%PA, 5%EA
26-28, 29-31
3/m
mix barev a vzorů
TT-A

Další výhody produktů Produkt je speciálně 
navržen pro:

Teplotní třídy:
A – vhodné pro teplé klima
B – vhodné pro chladnější klima
C – vhodné pro mrazivé klima
D – vhodné pro extrémě mrazivé klima

Schéma konstrukce ponožek VoXX®

Speciální konstrukce použitých 
materiálů zajišťuje vysoký 
transport vlhkosti.
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sportovní kolekce

VoXX®
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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, 
kompletně přírodní, s vysokou pevností 
a transportem vlhkosti. Vyrábí se ze 

dřeva bukového stromu. Úplety z Modalu zůstávají 
díky hladkému povrchu modalových vláken, jejichž 
struktura se praním nepoškozuje, i po opakovaném 
praní přátelské k pokožce, pohodlné, měkké, pružné 
a zářivě barevné s vysokým leskem.
Modal předchází vzniku šedého tvrdého povrchu 
vznikajícího při opakovaném praní bavlněných úpletů 
i známému efektu plstnatění. Výhody Modalu ve 
srovnání s bavlnou: o 50% lepší absorpce a přenos 
vlhkosti, rovnoměrnější vzhled, měkčí a hebčí omak, 
větší sytost barev a lesku i po opakovaném praní, 
příjemnější pocit z nošení.

vlna
Přírodní vlákno získané ze srsti zvířat (ovcí, 
koz, králíků apod.) Toto vlákno má díky 
svým přirozeným vlastnostem největší 

schopnost pojmout vlhkost a ideální termoizolační 
vlastnosti. Proto je schopno zajistit velmi vysoký 
komfort při jeho používání.

vlna Merino
Vlna je duté vlákno, které bylo po milióny let 
vyvíjeno k ochraně savce. Merino vlna má 
všechny kladné vlastnosti vlny, které jsou 

vylepšeny použitím jen extra jemné ovčí vlny.
Merino vlna má oproti ostatním vláknům velké 
přednosti, jako např.: jemný až hedvábný omak, 
termoregulační schopnosti, elasticitu, prodyšnost, 
schopnost odvádět pot, ochranu před UV zářením, 
antibakteriální a antialergické účinky. 

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.

CoolMax®

Speciální čtyřkanálkové 
polyesterové vlákno Dacron, vodoodpudivé – 
nenasákavé, velmi rychle odvádí tělesnou vlhkost 
z pokožky na horní vrstvu materiálu. Tam Coolmax, 
rychleji než jiné textilie, odvádí vlhkost odpařováním 
a reguluje tělesnou teplotu. Coolmax zachovává kůži 
při aktivním pohybu permanentně v suchu a teple 
a udržuje na těle souvislou vzduchovou vrstvu tepelně 
stabilní v chladném i teplém prostředí. Coolmax je 
měkký a hebký na dotek. 

THERMOlite®

Skládá se ze speciálních 
polyesterových dutých vláken. Oproti přírodním 
materiálům má obrovskou vzduchovou kapacitu, 
která zamezuje úniku tepla zevnitř pleteniny, a tím 
vytváří výborné tepelně izolační vlastnosti. Vlhkost 
neabsorbuje, ale odvádí ji na svůj povrch. Schne 
o 20% rychleji než jiné izolační příze a dokonce 
o 50% rychleji než bavlna.

OUTLAST®

Speciální akrylové vlákno obsahující velké 
množství mikrokapslí Thermocules, 

které zaručují maximální regulaci teploty vaší nohy. 
Při aktivním pohybu se noha zahřívá a mikrokapsle 
teplo absorbují, pokud se noha začne ochlazovat, 
nastane opačný proces a mikrokapsle uvolňují teplo 
zpět. Ponožky z tohoto vlákna výrazně zvyšují tepelný 
komfort při použití.

X-STATIC®

Polyamidové vlákno potažené 
mikroskopickou vrstvou čistého 

přírodního stříbra. Ionty stříbra hubí bakterie a tím 
zajišťují stálou antibakteriální ochranu pokožky. 
Toto vlákno také absorbuje elektrické a elektrostatické 
náboje, materiál je tedy antistatický.

filactive®

Příze složená z vláken bavlny 
a polypropylénu Meraklon. Výsledný materiál je vysoce 
odolný proti opotřebení, má výborné termoizolační 
vlastnosti a ideální schopnost odvádět pot. Těmito 
vlastnostmi zaručuje maximální ochranu nohy.

Sensura®

Speciálně tvarované  polyesterové vlákno 
vyznačující se extra velkým odvodem 

vlhkosti, velmi jemným omakem, vysokou životností 
a dobrými izolačními vlastnostmi. Vlákno Sensura 
je vodoodpudivé a nenasákavé, velmi rychle odvádí 
tělesnou vlhkost z pokožky na horní vrstvu materiálu. 
Schne rychleji než jiné textilie, odvádí vlhkost ve 
formě páry (odpařováním) a reguluje tělesnou 
teplotu. Sensura zachovává kůži při aktivním 
pohybu permanentně v suchu a teple a udržuje na 
těle souvislou vzduchovou vrstvu, tepelně stabilní 
v chladném i teplém prostředí.

POLYCOLON
Speciálně upravený polypropylen od firmy Schoeller. 
Polycolon je syntetické vlákno, které je velmi pevné 
a má velmi vysokou odolnost proti oděru, na dotek 
však zůstává měkké a příjemné. Dodává pletenině 
vysokou životnost a stálý tvar. Polycolon má výborné 
transportní vlastnosti pro odvod vlhkosti.

CLIMAYARN
Dokonalá kombinace Merino vlny a značkového 
polypropylenu s ionty stříbra. Tato kombinace zajišťuje 
výrazně vyšší odolnost proti opotřebení, vysoký 
tepelně izolační komfort a antibakteriální účinky. 
Ponožky z tohoto materiálu zajišťují ideální teplotu 
pro tělo i v nejhorších klimatických podmínkách.

silproX
Speciálně vypředené polypro-
pylénové vlákno s obsahem iontů 

stříbra. Polypropylen maximálně transportuje 
vlhkost. Ionty stříbra zpomalují a omezují růst bakterií 
způsobujících rozklad potu tím, že narušují jejich 
buněčnou stěnu. Tyto vlastnosti zabraňují zápachům 
a tvorbě plísní.

SILVER + ALOE VERA
Jedná se o konečnou úpravu 
ponožek přidáním mikročástic 

obsahujících výtažek z rostliny ALOE VERA (hojivý 
a zklidňující účinek) a iontů stříbra, které zajišťují 
ničení bakterií v pletenině. Tento antibakteriální 
účinek zamezuje tvorbě plísní a nepříjemného 
zápachu nohou.

TEXMITECAP P-ECO
Jedná se o konečnou úpravu 
ponožek přidáním mikročástic 

obsahujících výtažek odpuzující hmyz a klíšťata. Tato 
úprava sice 100% nezabrání napadení klíštětem, ale 
riziko velmi snižuje.

ULTRA FRESH
Jedná se o konečnou úpravu 
ponožek přidáním mikročástic 

obsahujících výtažek antibakteriální látky. Tato úprava 
spolehlivě a dlouhodobě chrání před nepříjemnými 
pachy, zlepšuje hygienu a zvyšuje komfort.

Popis použitých materiálů:
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ALÍK
dětská ponožka extra prodyšná
80%CO, 15%PP, 5%EA
11-13, 14-16, 17-19, 20-22, 23-25
3/m
mix barev

FREDÍK
dětská ponožka s elastanem, velmi prodyšná vrstva na nártu, 
TT-A
65%CO, 30%PP, 5%EA
14-16, 17-19, 20-22, 23-25
3/m
mix barev

FRODO
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
58%CO, 34%PP, 8%EA
14-16, 17-19, 20-22, 23-25
3/m
mix barev

IRIS DĚTSKÁ
dětská sportovní ponožka, vysoká prodyšnost nártu, speciální 
lem se zvýšením vzadu, TT-A
80%, 15%, 5%EA
14-16, 17-19, 20-22, 23-25
5/m
sv.šedá, sv.modrá, hnědá, tm.modrá, khaki, sv.zelená, 
červená, růžová, oranžová, bílá

JOSÍFEK
dětská sportovní ponožka, volný neškrticí lem, zvýšený odvod 
potu
65%CO, 30%PP, 5%EA
11-13, 14-16, 17-19, 20-22, 23-25
3/m
sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, oranžová, sv.modrá, červená, 
modrá, sv.zelená, žlutá

FREDÍČEK
kojenecká ponožka s elastanem, velmi prodyšná vrstva na 
nártu, TT- A
7-9, 9-11, 12-14
80%CO, 15%PP, 5%EA
3/m, 3/s
3x bílá, růžová, světle modrá, tmavě modrá

VoXX®

dětské

B B A A

B A

A A A C

B B C CB

A A B B

A B

B B B B A

A A A AB

C C B A A

C B B A

A B

A BA 3s

3s 3s B

3m

3m

3m
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VoXX®

dětské

MAXTERIK
dětská ponožka, ideální odvod potu, materiál SENSURA, TT-A
40%SN, 35%CO, 20%PA, 5%EA
14-16, 17-19, 20-22, 23-25
3/m
mix barev a vzorů

NEOIK
dětská sportovní ponožka, ideální odvod potu, TT-A
80%CO, 15%PP, 5%EA
11-13, 14-16, 17-19, 20-22, 23-25
3/m
bílá, červená, růžová, sv.šedá, tm.šedá, sv.modrá, tm.modrá, 
béžová, khaki

OPTIFANIK
dětská sportovní ponožka, vysoký odvod potu, speciální 
ochrana proti klíšťatům, TT-A
70%CO, 25%PP, 5%EA
14-16, 17-19, 20-22, 23-25
3/m
sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, hnědá, modrá, béžová, sv.modrá, 
růžová, červená

STRATOSÍK
dětská silné froté ponožka, extra jemný svěr lemu, velmi silné 
a hřejivé
80%CO, 15%PP, 5%EA
14-16, 17-19, 20-22
3/m
sv.šedá, sv.modrá, tm.modrá, sv.zelená, oranžová, červená

TRACTION DĚTSKÁ
dětská froté termo ponožka, extra jemný svěr lemu, 
anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu, materiál Filactiv, 
TT-C
50%PC, 20%PP, 20%WO, 10%EA
14-16, 17-19, 20-22, 23-25
3/m
sv.modrá, sv.šedá, tm.modrá, oranžová, červená, smetanová

MATRIX DĚTSKÉ PONOŽKY
dětské froté ponožka, extra volný lem, polstrované froté, TT-B
58%CO, 34%PP, 8%EA
14-16, 17-19, 20-22
3/m
mix barev a vzorů

B A A

B B A

C C B A A

C B B A

B A A

B B A

C C B A B

C B A A

B A A

B B A

B B A B

A A
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UTAH DĚTSKÁ
dětská froté silná ponožka, jemný svěr lemu, TT-B
60%PC, 20%PP, 15%WO, 5%EA
14-16, 17-19, 20-22
5/m
mix barev a vzorů

DUKATON 
dámská-pánská sportovní ponožka, extra prodyšná, 
polypropylen silproX, ionty stříbra, antibakteriální
95%PPS, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, černá

FRANZ
dámská-pánská sportovní ponožka, vysoká prodyšnost
63%CO, 35%PP, 2%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, béžová, sv.modrá, červená, sv.šedá, sv.zelená, 
oranžová, khaki, tm.modrá, tm.šedá, černá, růžová, hnědá

FREDY
dámská-pánská ponožka s elastanem, velmi prodyšná vrstva 
na nártu, TT-A
63%CO, 35%PP, 2%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
3/s
bílá, béžová, sv.šedá, khaki, tm.šedá, tm.modrá, černá

VoXX®

dětské/dospělé slabé

COTY
dámská-pánská vzorovaná ponožka, řetízkovaná špice
80%CO, 15%PA, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/m
mix barev a vzorů B

B A B

A A

TRONIC DĚTSKÁ
dětská froté ponožka, polstrované chodidlo, TT-A
65%CO, 30%PP, 5%EA
14-16, 17-19, 20-22, 23-25
3/m
červená, oranžová, sv.modrá, tm.modrá, tm.šedá, sv.šedá

B A A

B B A
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VoXX®

dospělé slabé

IRIS
dámská-pánská sportovní ponožka, vysoká prodyšnost nártu, 
speciální lem se zvýšením vzadu, TT-A
70%CO, 25%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31, 32-34    3/s
bílá, žlutá, červená, sv.modrá, hnědá, tm.modrá, sv.zelená, 
smetanová, růžová, oranžová, černá, tm.šedá, khaki, 
sv.šedá, béžová

JOSEF
dámská-pánská sportovní ponožka, volný neškrticí lem, 
zvýšený odvod potu
70%CO, 25%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31, 32-34
1/s
bílá, růžová, sv.modrá, sv.zelená, červená, žlutá, béžová, 
sv.šedá, hnědá, khaki, tm.modrá, tm.šedá, černá

KROTON SILPROX
dámská-pánská sportovní ponožka, extra prodyšná, 
antibakteriální ochrana díky materiálu silproX s ionty stříbra, 
TT-A
95%PPS, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, černá

MASCOTT
dámská-pánská ponožka, ideální odvod potu, 
materiál SENSURA, TT-A
20%PA, 75%SN, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, černá

MAXTER
dámská-pánská ponožka, ideální odvod potu, 
materiál SENSURA, TT-A
20%PA, 75%SN, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, černá

HERMES
dámská-pánská sportovní ponožka, ideální odvod potu, TT-A
70%CO, 22%PP, 8%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, béžová, žlutá, oranžová, červená, 
sv.modrá, sv.šedá, khaki, tm.šedá, tm.modrá, černá
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VoXX®

dospělé slabé

NEO
dámská-pánská sportovní ponožka, ideální odvod potu, TT-A
65%CO, 30%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31, 32-34
3/s
bílá, béžová, sv.šedá, khaki, hnědá, tm.modrá, tm.šedá, černá

OPTIFAN
dámská-pánská sportovní ponožka, vysoký odvod potu, 
speciální ochrana proti klíšťatům, TT-A
70%CO, 25%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, sv.šedá, béžová, khaki, hnědá, tm.modrá, tm.šedá, černá

PANORAMA
dámská-pánská sportovní ponožka, vysoký odvod potu, TT-A
70%CO, 22%PP, 8%EA
23-25, 26-28, 29-31, 32-34
1/s
bílá, béžová, sv.šedá, tm.modrá, tm.šedá, černá

RALF BIKE
dámská-pánská sportovní ponožka určená pro cyklistiku, 
maximální odvod potu a vysoká prodyšnost, TT-A
95%PP, 5%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
bílá, žlutá, sv.modrá, oranžová, červená, šedá, černá

RALF X
dámská-pánská sportovní ponožka určená pro cyklistiku, 
maximální odvod potu a vysoká prodyšnost, TT-A
95%PP, 5%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
modrá, červená, žlutá, černá, zelená

MAYOR 
dámská-pánská ponožka, ideální odvod potu, materiál 
SENSURA, TT-A
20%PA, 75%SN, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, šedá, černá
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SETRA
dámská-pánská sportovní ponožka, 
jemný svěr lemu, vysoký odvod potu, TT-A
70%CO, 25%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31, 32-34
3/s
bílá, růžová, žlutá, sv.zelená, sv.modrá, oranžová, červená, 
béžová, sv.šedá, khaki, hnědá, tm.modrá, tm.šedá, černá

TIGUAN X-STATIC
dámská-pánská sportovní ponožka z materiálu X-static, 
antibakteriální účinky stříbrného vlákna X-static, TT-A
77%CO, 13%PA, 8%XS, 2%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, béžová, tm.šedá, černá

TOUAREG X-STATIC
dámská-pánská sportovní ponožka z materiálu X-static, 
antibakteriální účinky stříbrného vlákna X-static, TT-A
77%CO, 13%PA, 8%XS, 2%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, béžová, tm.šedá, černá

REX 01
dámská-pánská sportovní ponožka s elastanem, 
vysoká prodyšnost
80%CO, 15%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
5/m
bílá, tm.šedá, khaki, hnědá, černá

HORIZON
dámská-pánská sportovní ponožka se zvýšeným odvodem potu a řetízkovanou špicí, 
svým jemným 200 jehlovým úpletem je možné použít ponožky i do společenských bot.
65%CO, 30%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, béžová, světle šedá, tmavě šedá, tmavě modrá, hnědá, khaki, černá

PŘIPRAVUJEME…
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ACTROS SILPROX
dámské-pánské froté sportovní ponožky, antibakteriální 
ochrana materiálu silproX s ionty stříbra, polstrované 
chodidlo, TT-A
80%PPS, 15%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, černá

AIRLINE
sportovní ponožka froté, vytvořeno pro běh, TT-B
50%CO, 40%PP, 10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, černá

ASTON SILPROX
sportovní ponožka, froté chodidlo, materiál silproX s ionty 
stříbra, přirozená antibakteriální ochrana, TT-A
95%PPS, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, černá

BAMBO
sportovní ponožka z materiálu bambus, froté chodidlo, 
přirozená antiibakteriální ochrana
70%BA, 22%PP, 8%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, černá

BASIC
ponožka s polstrovaným froté chodidlem, TT-A
80%CO15%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, béžová, oranžová, růžová, červená, sv.modrá, hnědá, 
khaki, tm.modrá, tm.šedá, černá

BROOKE
sportovní ponožka vzorovaná, materiál bambus 
- antibakteriální ochrana, velmi jemné. TT-A
70%BA, 22%PP, 8%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, béžová, sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, sv.modrá, červená, 
černá

katalog2009_VOXX_0401.indd   11katalog2009_VOXX_0401.indd   11 2.4.2009   19:50:112.4.2009   19:50:11



12

VoXX®

dospělé froté

EGOIST L+P
dámská-pánská trekingová ponožka, anatomicky tvarována 
na levou a pravou nohu, materiál Filactiv, TT-A
53%PP, 30%CO, 10%PL, 7%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
černá, šedá, tm.šedá, modrá

ETREX CLIMAYARN+SILPROX
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, 45%WO, 40%PPS, 5%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s - bílá, sv.modrá, tm.modrá, 
červená, sv.šedá, tm.šedá, černá

EXPLORER COLLMAX
dámská-pánská teplá froté ponožka, extra volný lem, 
zátěžové polstrování, materiál CoolMax, TT-B
33%CM, 33%PP, 24%CO, 10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá

EXTRÉM PONOŽKY
dámská-pánská teplá froté ponožka, extra volný lem, 
zátěžové polstrování, TT-B
58%CO, 34%PP, 8%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, černá

FALCO
dámská-pánská cyklistická ponožka, froté polstrování, vysoká 
prodyšnost, antibakteriální ochrana s ionty stříbra, materiál 
silproX, TT-A
50%PP, 45%PPS, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
mix barev

FIFU
dámská sportovní ponožka, froté úplet, 
odlehčený prodyšný nárt, TT-A
60%CO, 35%PP, 5%EA
23-25, 26-28
3/s
bílá, sv.modrá, červená, růžová, zelená, tm.modrá, hnědá, 
černá
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GLOWING
dámská-pánská sportovní ponožka, froté polstrované chodidlo, 
TT-A
70%CO, 22%PP, 8%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, béžová, sv.šedá, sv.modrá, červená, tm.modrá, tm.šedá, 
černá

INPULSE THERMOLITE
dámsko-pánské sportovní ponožky, anatomicky tvarované 
na levou a pravou nohu, jemný svěr lemu, froté polstrování, 
materiál THERMOlite, TT-C
30%WO30%PP30%TL10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá

INTROVERT
dámská-pánská outdoorová ponožka, anatomicky tvarovaná na levou a pravou 
nohu, froté polstrování proti otlakům, jemný svěr lemu, materiál přírodní vlna 
velmi hřeje a pohlcuje vlhkost, TT-C
40%WO35%PP15%PL10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, zelená, černá

KINETIC
dámská-pánská sportovní ponožka, froté polstrované chodidlo, 
TT-A
80%CO, 15%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, béžová, sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, černá

LANDER
termo silná ponožka určená pro myslivost a rybaření, 
polstrované froté zabraňuje otlakům, extra volný neškrticí lem, 
anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu, TT-C
35%PP, 30%WO, 15%PL, 10%PC, 10%EA
27-28, 29-30, 31-32
1/s
khaki

LIMIT
dámská-pánská trekingová ponožka, polstrované froté zóny, 
volný neškrticí lem, TT-B
70%CO, 25%PP, 5%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
3/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, černá
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LOLA
dámská froté ponožka, kterou je možné ohrnout, 
vysoký odvod potu, TT-B
70%CO, 25%PP, 5%EA
23-25, 26-28
3/m
mix světlá, mix tmavá

MAGNUM
dámská-pánská froté ponožka, ideální odvod potu, polstrované 
zóny proti otlakům a puchýřům, materiál SENSURA, TT-A
20%PA, 75%SN, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, 2x černá

MARAL
dámská-pánská froté ponožka, ideální odvod potu, polstrované 
zóny proti otlakům a puchýřům, TT-A
70%CO, 22%PP, 8%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/m
mix barev a vzorů

MARIAN
dámská-pánská sportovní froté ponožka, dobrý odvod potu, 
polstrované chodidlo TT-A
70%CO, 25%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, sv.šedá, tm.modrá, hnědá, černá, tm.šedá

MASTER
dámská-pánská froté ponožka, ideální odvod potu, polstrované 
zóny proti otlakům a puchýřům, materiál SENSURA, TT-A
20%PA, 75%SN, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, tm.šedá, černá

MATRIX PONOŽKY
dámská-pánská froté ponožka, extra volný lem, polstrované 
froté, TT-B
60%CO, 32%PP, 8%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, černá

B A A

B B A

B A A

B B A
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MIDLUM
dámská-pánská froté ponožka, ideální odvod potu, polstrované 
zóny proti otlakům a puchýřům, materiál SENSURA, TT-B
20%PA, 75%SN, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, černá

MODUS
dámská-pánská outdoorové ponožka, polstrované froté zóny, 
ochrana proti otlakům a puchýřům, TT-B
60%CO, 30%PP, 10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, černá

MYSTIC
dámská-pánská froté ponožka, extra polstrovné chodilo 
zabraňuje otlakům a puchýřům, TT-A
75%CO, 20%PP, 5%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
bílá, sv.šedá, béžová, tm.šedá, tm.modrá, černá

NESTOR
dámská-pánská froté ponožka, extra vysoký odvod potu, 
polstrované masážní chodidlo, TT-A
95%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/m - mix barev a vzorů
3/s - bílá, černá

NESTY
dámská-pánská froté ponožka, TT-A
70%CO, 25%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, sv.modrá, žlutá, červená, béžová, sv.šedá, tm.šedá, 
tm.modrá, černá

OLIVER
dámská-pánská sportovní froté ponožka, extra polstrované 
chodidlo, vysoký odvod potu, TT-A
70%CO, 22%PP, 8%EA
23-25, 26-28, 29-31, 32-34
1/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, černá

s

s m

mm
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OUTLAST NAVIGATOR
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
45%OL, 25%PP, 20%WO, 10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
černo-sv.šedá, černo-tm.šedá

PATRIK
dámská-pánská sportovní ponožka, vysoký odvod potu, TT-A
95%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, šedá, černá

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
60%CO, 35%PP, 5%EA
27-28, 29-30, 31-32
1/s
sv.šedá, tm.šedá

PUTURE
dámská-pánská froté sportovní ponožka, polstrované chodidlo, 
TT-A
70%CO, 22%PP, 8%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, béžová, sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, černá

REFLEX
dámská-pánská froté ponožka polstrované zóny proti otlakům 
a puchýřům, velmi jemný lem, TT-B
60%CO, 32%PP, 8%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, černá

SECTOR
dámská-pánská velmi silná froté ponožka, jemný svěr lemu, 
polstrované chodidlo, velmi teplé, TT-C
35%PC, 20%PL, 20%PP, 20%WO, 5%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
smetanová, sv.šedá, tm.modrá, tm.šedá, khaki, černá
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SHERPA
dámská-pánská velmi silná froté ponožka, jemný svěr lemu, 
extra polstrované chodidlo, velmi teplé, TT-C
30%WO, 30%, PC, 20%PP, 15%PL, 5%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
smetanová, sv.šedá, tm.modrá, tm.šedá, černá

SIGMA A
dámská-pánská sportovní froté ponožka, polstrované chodidlo, 
TT-A
80%CO, 15%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, černá

SIGMA B
dámská-pánská sportovní froté ponožka, polstrované chodidlo, 
TT-A
80%CO, 15%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, černá

SKATE
dámská-pánská froté polstrovaná ponožka, velmi jemný svěr 
lemu, ponožka je určená do bruslí, TT-C
40%WO, 35%PP, 15%PC, 10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
tm.modrá, černá

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
35%CO, 10%PA, 50%PP, 5%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
béžová, sv.šedá, tm.šedá, černá

STRALIS 
dámská-pánská froté polstrovaná ponožka, jemný svěr lemu, 
antibakteriální úprava materiálu silproX s ionty stříbra, vysoká 
prodyšnost, anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu, TT-B
40%PPS, 40%PP, 15%CO, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, sv.šedá, šedá, tm.šedá, černá
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STRATOS
dámská-pánská silná froté ponožka, extra jemný svěr lemu, 
velmi silné a hřejivé, TT-B
80%CO, 15%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/m
sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, šedá, 2x černá

TRACTION
dámská-pánská froté termo ponožka, extra jemný svěr lemu, 
anatomicky tvarováno na levou a pravou nohu, materiál Filactiv, TT-C
50%PC, 20%PP, 20%WO, 10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
smetanová, oranžová, červená, sv.šedá, tm.šedá, hnědá, tm.zelená, 
tm.modrá, černá

TREKING
dámská-pánská froté termo ponožka, jemný svěr lemu, 
polstrované zóny zabraňující otlakům a puchýřům, TT-B
65%CO, 30%PP, 5%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, černá

TRIM
dámská-pánská froté ponožka, polstrované chodidlo, TT-A
70%CO, 22%PP, 8%EA
23-25, 26-28, 29-31
3/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, černá

TRONIC
dámská-pánská froté ponožka, polstrované chodidlo, TT-A
70%CO, 22%PP, 8%EA
23-25, 26-28, 29-31, 32-34
1/s
bílá, béžová, sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, tm.zelená, hnědá, 
černá

ULTIMA 
dámská-pánská trekingová ponožka, polstrované froté zóny, 
extra volný neškrticí lem, TT-B
70%CO, 25%PP, 5%EL
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
3/s
bílá, sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, černá

B A B

B A A
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UTAH
dámská-pánská froté silná ponožka, jemný svěr lemu, TT-B
60%PC, 20%PP, 15%WO, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
mix barev a vzorů

VIGO COLLMAX
dámská-pánská sportovní froté ponožka, vysoký odvod potu, 
extra polstrované chodidlo, materiál CoolMax, TT-A
58%CM, 29%PP, 13%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, šedá, černá

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
50%CO, 40%PP, 10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
šedá.tm.modrá, černá

ZENITH L+P
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
58%CO, 34%PP, 8%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36
1/s - růžová, sv.modrá, modrá, oranžová, červená, sv.zelená, 
béžová, sv.šedá, tm.zelená, hnědá, tm.šedá, tm.modrá, černá

ZEUS
dámské-pánské froté ponožky, speciálně polstrované chodidlo, 
TT-A
70%CO, 25%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, béžová, sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, černá uni, nebo 
s chodidlem melé

ZEUS ZDRAVOTNÍ
dámská-pánská froté ponožka, zdravotní neškrticí lem, 
polstrované froté chodidlo, antibakteriální úprava zabraňuje 
množení bakterií v ponožce, TT-A
80%CO15%PP, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
bílá, béžová, sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, černá
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VoXX®

dospělé podkolenky

CARVING DĚTSKÁ
polstrovaná lyžařská podkolenka, vysoký odvod potu, TT-A
30%WO, 30%PP, 20%PC, 10%CO, 10%EA
14-16, 17-19, 20-22, 23-25
3/m
mix barev a vzorů

CARVING PODKOLENKY
polstrovaná lyžařská podkolenka, vysoký odvod potu, TT-A
30%WO, 30%PP, 20%PC, 10%CO, 10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
bílá, žlutá, červená, sv.šedá, tm.modrá, modrá, oranžová, 
hnědá, smetanová, černá, sv.modrá

ENERGY
dámská-pánská lyžařská podkolenka, materiál Filactiv, 
extra volný lem, TT-A
45%PC, 25%PP, 20%WO, 10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32, 33-34
1/s
hnědá, modrá, růžová, sv.zelená, smetanová, bílá, červená, 
sv.modrá, oranžová, tm.modrá, tm.šedá, černá

IN-LINE
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
5%CO, 65%PP, 23%CM, 7%E
23-25, 26-28, 29-31
1/s - bílá, černá, šedá

INPULSE PODKOLENKY 
dámská-pánská sportovní podkolenka, anatomicky tvarované 
na levou a pravou nohu, jemný svěr lemu, froté polstrování, 
materiál THERMOlite, TT-C
30%WO, 30%PP, 30%TL, 10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/S
sv.šedá, tm.šedá

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
50%CM, 43%PP, 7%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
bílá, červená, šedá, modrá, oranžová

B A A

B A

C

B

C

C
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VoXX®

dospělé podkolenky

KOSTRA PODKOLENKY
dámská-pánská podkolenka, polstrované froté vzor kosti, TT-B
60%CO, 32%PP, 8%EA
25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
černá

LANDER PODKOLENKY
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
35%PP, 30%WO, 15%PL, 10%PC, 10%EA
27-28, 29-30, 31-32
1/s
khaki

MATRIX PODKOLENKY
dámská-pánská froté podkolenka, extra volný lem, 
polstrované froté, TT-B
60%CO, 32%PP, 8%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
sv.šedá, tm.šedá, tm.modrá, černá

MIRAGE
dámská-pánská podkolenka polstrované froté zóny, extra volný 
lem, anatomicky tvarováno, TT-B
45%PC35%PP10%WO10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
oranžová, modrá, červená

SPIRIT
dámská-pánská froté podkolenka, polstrované zóny proti 
otlakům a puchýřům, maximální prodyšnost, jemný svěr lemu, 
materiál Filactiv, TT-A
45%PC, 25%PP, 20%WO, 10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s - sv.modrá, žlutá, červená, růžová, modrá, zelená, 
tm.modrá, šedá, černá

ŠTULPNY JUNIOR
dětské-pánské fotbalové štulpny s podpínkou velikost junior
90%PP, 10%EA

1/s
bílá, žlutá, modrá, červená, zelená, tm.modrá, černá
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dospělé podkolenky

ŠTULPNY PŘÍPRAVKA
dětské fotbalové štulpny s podpínkou velikost přípravka
90%PP, 10%EA

1/s
bílá, žlutá, modrá, červená, zelená, tm.modrá, černá

ŠTULPNY SENIOR
pánské fotbalové štulpny s podpínkou velikost senior
90%PP, 10%EA
1/s
bílá, žlutá, modrá, červená, zelená, tm.modrá, černá

ŠTULPNY ŽÁK
dětské fotbalové štulpny s podpínkou velikost žák
90%PP, 10%EA
1/s
bílá, žlutá, modrá, červená, zelená, tm.modrá, černá

TABO
dámská-pánská snowboardová froté podkolenka, extra 
polstrovnané zóny proti otlakům a puchýřům, jemný svěr lemu, 
teplotní třída A
40%PP, 30%WO, 20%PL, 10%EA
23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32
1/s
žlutá, červená, bílá, sv.modrá, tm.šedá, černá

TERFES
fotbalové štulpny s polstrovaným froté chodidlem
93%PP, 7%EA
23-25, 25-27, 27-29, 29-31
1/s
bílá, žlutá, modrá, červená, zelená, tm.modrá, černá

UTAH DĚTSKÁ PODKOLENKA
dětská froté silná podkolenka, jemný svěr lemu, TT-B
60%PC, 20%PP, 15%WO, 5%EA
14-16, 17-19, 20-22
1/s
mix barev a vzorů
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dospělé podkolenky

UTAH PODKOLENKA
dámská-pánská froté silná podkolenka, jemný svěr lemu, TT-B
60%PC, 20%PP, 15%WO, 5%EA
23-25, 26-28, 29-31
1/s
mix barev a vzorů

Optifan  
           Optifanik

Ošetřeno přípravkem
TEXMITECAP P-ECO, 
který odpuzuje hmyz. 
Snižuje riziko napadení 
klíštětem a odpuzuje nepříjemně 
obtěžující hmyz.

Optifanik 
složení: 70% bavlna, 25% polypropylen, 5% elastan 
velikosti: 14-16, 17-19, 20-22, 23-25 
počet párů/družení: 3/m 
Mix A: tm.šedá, tm.modrá, sv.šedá; Mix B: růžová, červená, 
sv.modrá; Mix C: hnědá, khaki, béžová 

 

Optifan 
složení: 70% bavlna, 25% polypropylen, 5% elastan 
velikosti: 23-25, 26-28, 29-31 
počet párů/družení: 1/s 
Bílá, černá, tm.šedá, sv.šedá, béžová, 
tm.modrá, hnědá, khaki 
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funkční prádlo

f u n k č n í  p r á d l o
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funkční prádlo

CLIMANEW
funkční prádlo

Přednosti prádla VoXX®pro+
• Vysoký transport vlhkosti 

• Nízká navlhavost

• Maximální tepelná izolace

• Snadná údržba

• Vysoká odolnost

• Anatomické tvarování

• Ploché švy

• Antibakteriální ochrana

Schéma propustnosti VoXX®pro+
Polypropylenová vlákna silproX 
pomocí knotového efektu odvádějí 
vlhkost z povrchu těla.

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

Kombinace materiálů zajišťuje maximální prodyšnost a velký odvod potu, přes vnitřní vrstvu 
vlhkost velmi rychle prochází a na vnější vrstvě díky mikrokapilárám rychle osychá.

Díky iontům stříbra, které působí antibakteriálně je značně omezena tvorba bakterií a plísní. 

CN00 
pánské triko bez rukávu
50%PPS, 50%PA
S, M, L, XL, XXL
1/s
černo-červená

CN03 
dámské triko krátký 
rukáv
50%PPS, 50%PA
S, M, L
1/s
černo-červená

CN07 
boxerky dámské
50%PPS, 50%PA
S, M, L
1/s
černo-červená

CN01 
pánské triko krátký rukáv
50%PPS, 50%PA
S, M, L, XL, XXL
1/s
černo-červená

CN04 
dámské triko dlouhý 
rukáv
50%PPS, 50%PA
S, M, L
1/s
černo-červená

CN06 
boxerky pánské
50%PPS, 50%PA
S, M, L, XL, XXL
1/s
černo-červená

CN05 
kalhoty uni
50%PPS, 50%PA
S, M, L, XL, XXL
1/s
černo-červená

CN02 
pánské triko dlouhý rukáv
50%PPS, 50%PA
S, M, L, XL, XXL
1/s
černo-červená
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funkční prádlo

Přednosti prádla VoXX®

• Vysoký transport vlhkosti 

• Nízká navlhavost

• Maximální tepelná izolace

• Snadná údržba

• Vysoká odolnost

• Anatomické tvarování

• Ploché švy

Schéma propustnosti VoXX®

Polyesterová vlákna pomocí 
knotového efektu odvádějí vlhkost 
z povrchu těla.

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

Silnější úplet který je uvnitř počesán, zajistí komfortní klima i ve velkém chladnu.  

funkční prádlo LINER

LI01 
pánské triko dlouhý rukáv
100%PL
L, M, XL, XXL
1/s
černá

LI02 
dámské triko dlouhý 
rukáv
100%PL
S, M, L
1/s
bílá 

Tabulka velikostí funkčního prádla VoXX®

ženy S M L XL XXL

muži S M L XL XXL

výška postavy 158-164 164-172 172-178 178-184 184-190 190 a více

obvod hrudníku 76-84 84-92 92-100 100-108 108-116 116 a více

obvod pasu 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106 a více

obvod boků 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118 a více
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funkční prádlo MAX

Přednosti prádla VoXX®

• Vysoký transport vlhkosti 

• Nízká navlhavost

• Dokonalá tepelná izolace

• Snadná údržba

• Vysoká odolnost

• Anatomické tvarování

• Ploché švy

Schéma propustnosti VoXX®

Polyesterová vlákna pomocí 
knotového efektu odvádějí vlhkost 
z povrchu těla.

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

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

MA01 
pánské triko krátký rukáv
100%PL
L, M, XL, XXL
1/s
tmavě modrá

MA03 
dámské triko krátký 
rukáv
100%PL
S, M, L
1/s
tmavě modrá

MA02 
pánské triko dlouhý rukáv
100%PL
L, M, XL, XXL
1/s
tmavě modrá

MA04 
dámské triko dlouhý 
rukáv
100%PL
S, M, L
1/s
tmavě modrá

MA05 
kalhoty uni
100%PL
S, M, L, XL, XXL
1/s
tmavě modrá

VoXX®

funkční prádlo
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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.
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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

Punčochy

152/92 34−38 XS I
158/100 38−44 S I−II
164/108 44−48 M II−III
170/116 48−50 L III−IV
176/124 50−54 XL IV−V
176/132 54−58 XXL MAXI

Bavlněné dětské punčocháče

velikost v cm  věk  chodidlo
52−58  0−3 9−11 (14−16)
62−68  3−6 11−13 (16−19)
74−80  6−12 12−14 (18−20)
80−86  1−2 14−16 (20−24)
89−95  2−3 15−17 (22−25)
98−104  3−4 17−19 (25−29)
110−116  5−6 18−20 (27−30)
122−128  7−8 20−22 (30−34)
134−146  9−10 23−25 (35−38)
152−164  11−12 24−26 (37−39)

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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