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INMOVE
®

to kolekcja skarpet sportowych

o specjalnej konstrukcji, dostosowanych

do wymagań różnych dyscyplin sportu,

projektowanych i doskonalonych

we współpracy ze sportowcami.

Skarpetki INMOVE
®

zapewniają:

� najwyższy komfort użytkowania

dostosowanie skarpet do uprawianej dyscypliny sportu�

ochronę nóg przed urazami i otarciami�

doskonałe przyleganie do nogi dzięki dużej elastyczności�

stabilizację na nodze dzięki odpowiednio umiejscowionym opaskom elastycznym�

wentylowanie i odprowadzanie wilgoci�

najwyższy poziom higieny i ochronę przez zakażeniami bakteryjnymi i grzybiczymi�

zapobieganie przykremu zapachowi nawet po całodziennym użytkowaniu –�

skarpetki działają jak bezzapachowy dezodorant

Odporne na pranie właściwości antymikrobowe skarpet są uzyskiwane

dwoma sposobami:

wbudowanie we włókna skarpetek antybakteryjnej i antygrzybiczej�

apretury SANITIZED®

użycie przędzy z zawartością jonów SREBRA, które wykazuje�

długotrwałe działanie bakteriobójcze i grzybobójcze SILVER

deodorant®

SOCKS



SPORT

Uniwersalne

s sportkarpetki owe

Komfortowy
nieuciskający ściągacz

Ochronne
trójwarstwowe frotte

Płaskie łączenie
nad palcami

„Patent Rosso”

Opaska
elastyczna

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

deodorant®

SOCKS

nie uciskają

chronią
ś ęci gno Achillesa

chroni przedą
zaka eniamiż
bakteryjnymi
i grzybiczymi

zapobiegają
przykremu
zapachowi

posiadają
wzmocnienia
na pi cie, palcachę
i spodzie stopy

35-37, 38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

bawełna 80%, poliamid 17%, LYCRA 3%, apretura  SANITIZEDSKŁAD:
® ®

CZARNY

C

+

ZARNY

NIEBIESKI

C

+ SZARY

ZARNYPOPIELAT
+Y

GRAFITOWY
Ł

+

BIA
Y

POPIELATY
Ł

BIA
Y

POPIELAT
+Y

SZARY



ATHLETIC SILVER

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

Komfortowy
nieuciskający
ściągacz

Strefa wentylacji

Opaska elastyczna

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

Ochronne
trójwarstwowe frotte

zawierają srebro

- chron przed zaka eniamio a ż

bakteryjnymi i grzybiczymi

- zapobieganie przykremu zapachowi

bez szwu nad palcami

chronią ścięgno Achillesa

posiadają wzmocnienia

na pięcie, palcach

i spodzie stopy

RL
Skarpetki

dostosowane
do budowy

anatomicznej

lewej      i prawej
stopy

L R

deodorant®

SOCKS

SILVER

Prążki układające
skarpetkę na zgięciu

38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

BIAŁY
POPIELATY+

POPIELATY
GRAFI+ TOWY

CZARNY
+ ANTRACYTOWY

bawełna 80%, PROLEN Siltex ze srebrem 17%, LYCRA 3%SKŁAD:
® ®

Uniwersalne skarpetki

sportowe z krótką

cholewką i srebrem



SPORT LIGHT SILVER

Wzmocniona ochrona
ścięgna

Achillesa
oraz stopy

Ergonomiczny
nieuciskający
ściągacz

Prążki układające
skarpetkę na zgięciu

Strefa wentylacji

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

Cienkie uniwersalne

skarpetki sportowe

ze srebrem

Opaska
elastyczna

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

bez szwu nad palcami

chronią ścięgno Achillesa

,posiadają wzmocnienia na pięcie

palcach i spodzie stopy

odprowadzają wilgoć

zawierają srebro

- chron przed zaka eniami bakteryjnymio a ż

i grzybiczymi

- zapobieganie przykremu zapachowi

38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

BIA YŁ
+ POPIELATY

deodorant®

SOCKS

SILVER

CZARNY
+ ANTRACYTOWY

PROLEN Siltex ze srebrem 50%, poliamid 25%, bawełna 22%, LYCRA 3%SKŁAD:
® ®



INVISIBLE non-slip

Mini stopki sportowe

w całości schowane w bucie

bez szwu nad palcami

chronią przed otarciami

zapobiegają

przykremu zapachowi

chroni przed zaka eniamią ż
bakteryjnymi i grzybiczymi

z wykończeniem non-slip,

zapobiegającym wciąganiu

stopki do buta

Wklejka non-slip
nad piętą

(zapobiega
zsuwaniu się

i wciąganiu
stopki

do obuwia)

Opaska
elastyczna

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

Ochronne
trójwarstwowe frotte

deodorant®

SOCKS

CZARNYBIAŁY BEŻOWY

bawełna 80%, poliamid 17%, LYCRA 3%, apretura  SANITIZEDSKŁAD:
® ®

35-37, 38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:



INVISIBLE LIGHT non-slip

Cienkie mini stopki sportowe

w całości schowane w bucie

bez szwu nad palcami

zapobiegają

przykremu zapachowi

chroni przed zaka eniamią ż
bakteryjnymi i grzybiczymi

z wykończeniem non-slip,

zapobiegającym wciąganiu

stopki do buta

Wklejka
non-slip

nad piętą
(zapobiega

zsuwaniu się
i wciąganiu

stopki do obuwia)

Opaska
elastyczna

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

deodorant®

SOCKS

CZARNYBIAŁY BEŻOWY

bawełna 70%, poliamid 27%, LYCRA 3%, apretura  SANITIZEDSKŁAD:
® ®

35-37, 38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:



MINI SPORT

Męskie

stopki sportowe

bez szwu nad palcami

nie uciskają

posiadają wzmocnienia

zapobiegają

przykremu zapachowi

chroni przed zaka eniamią ż
bakteryjnymi i grzybiczymi

na pięcie, palcach

i spodzie stopy

Języczek
ułatwiający
zakładanie

skarpetki

Opaska elastyczna

Ochronne
trójwarstwowe
frotte

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

deodorant®

SOCKS

POMARAŃCZOWYBIAŁY

bawełna 80%, poliamid 17%, LYCRA 3%, apretura  SANITIZEDSKŁAD:
® ®

38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

SZARY CZARNY



MINI FITNESS

Damskie

tops ki sportowe

bez szwu nad palcami

nie uciskają

posiadają wzmocnienia

zapobiegają

przykremu zapachowi

chroni przed zaka eniamią ż
bakteryjnymi i grzybiczymi

na pięcie, palcach

i spodzie stopy

Języczek
ułatwiający
zakładanie

skarpetki

Opaska elastyczna

Ochronne
trójwarstwowe
frotte

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

36-38, 39-41ROZMIARY:

deodorant®

SOCKS

CZARNYLAWENDOWY

SELEDYNOWYBIAŁY

bawełna 80%, poliamid 17%, LYCRA 3%, apretura  SANITIZEDSKŁAD:
® ®



GYM non-slip

Skarpetki antypoślizgowe

do ćwiczeń sportowych

i rehabilitacyjnych

deodorant®

SOCKS

silikonowe wykończenie
na podeszwie (ABS)

zapobieganie poślizgom
podczas ćwiczeń

doskonała przyczepność
do podłoża

bez szwu nad palcami

ochrona przed zakażeniami
bakteryjnymi i grzybiczymi

zapobieganie
przykremu zapachowi

chronią przed otarciami
i urazami

Komfortowy
nieuciskający ściągacz

Strefy wentylacji

Opaska elastyczna

Ochronne
trójwarstwowe frotte

Pięta „Y” (zapobiega
zsuwaniu się skarpetki)

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

Powłoka
antypoślizgowa

RÓŻOWY NIEBIESKI CZARNY

35-37, 38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

bawełna 80%, poliamid 17%, elastan 3%, apretura  SANITIZEDSKŁAD:
®



SPORT KID

S sportkarpetki owe

dla dzieci

Opaska
elastyczna

deodorant®

SOCKS

ŁBIA Y
+ GRANATOWY

24-26, 27-29, 30-32, 33-35ROZMIARY:

bawełna 80%, poliamid 17%, LYCRA 3%, apretura  SANITIZEDSKŁAD:
® ®

SZARY
+ NIEBIESKI

ŁBIA Y
+ RÓŻOWY

Ergonomiczny
nieuciskający

ściągacz

Ochronne
trójwarstwowe frotte

Płaskie łączenie
nad palcami
„Patent Rosso”

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

nie uciskają

chroni przed zaka eniamią ż
bakteryjnymi I grzybiczymi

przed t rciamichroni o aą
i urazami

posiadaj wzmocnieniaą
na pi cie, palcachę
i spodzie stopy



BIKE SILVER

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

Ergonomiczny
nieuciskający
ściągacz

Prążki układające
skarpetkę w zgięciu

Opaska elastyczna

Strefy wentylacji

Strefa cieńszej dzianiny

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

Wzmocniona
ochrona stopy

RL
Skarpetki

dostosowane
do budowy

anatomicznej

lewej      i prawej
stopy

L R

PROLEN Siltex ze srebrem 75%, poliamid 22%, LYCRA 3%SKŁAD:
® ®

35-37, 38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

deodorant®

SOCKS

SILVER

BIAŁY
AMARANTOW+ Y

FLUORESCENCYJNY

CZARNY
ZIELONY+

FLUORESCENCYJNY

zawierają srebro

- chron przed zaka eniamio a ż

bakteryjnymi i grzybiczymi

- zapobieganie przykremu

zapachowi

odprowadzają wilgoć

szybko schną

bez szwu nad palcami

nie uciskają

posiadają wzmocnienia

na pięcie, palcach

i spodzie stopy

S rowerowekarpetki

ze srebrem



RUNNER SILVER

S owekarpetki bieg

ze srebrem

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

Komfortowy
nieuciskający ściągacz

Opaska elastyczna

Strefa
cieńszej dzianiny

Prążki układające
skarpetkę w zgięciu

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

Ochronne
trójwarstwowe frotte

RL
Skarpetki

dostosowane
do budowy

anatomicznej

lewej i prawej
stopy

L R

SILVER deodorant®

SOCKS

zawierają srebro

- chron przed zaka eniamio a ż

bakteryjnymi i grzybiczymi

- zapobieganie przykremu

zapachowi

odprowadzają wilgoć

szybko schną

bez szwu nad palcami

nie uciskają

posiadają wzmocnienia

na pięcie, palcach

i spodzie stopy

35-37, 38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

PROLEN Siltex ze srebrem 7 %, poliamid 2 %, LYCRA 3%SKŁAD:
® ®

7 0

ZIELONY + CZARNY RÓŻOWY + CZARNYNIEBIESKI + CZARNY

BIAŁY + SZARY POMARAŃCZOWY + CZARNY CZARNY + SZARY



Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

Prążki
układające
skarpetkę na zgięciu

Opaska elastyczna

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

Wzmocniona
ochrona stopy

i ścięgna Achillesa

Strefy wentylacji

SILVER deodorant®

SOCKS

Ergonomiczny
nieuciskający

ściągacz

ROZMIARY: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46

Bawełna 55%, PROLEN Siltex ze srebrem 38%, poliamid 5%, LYCRA 2%SKŁAD:
® ®

ZARNYC + SZARY

Skarpetki ze srebrem

do jazdy na rolkach

i łyżwach (wyższe buty)

zawierają srebro

- chron przed zaka eniamio a ż

bakteryjnymi i grzybiczymi

- zapobieganie przykremu zapachowi

odprowadzają wilgoć

bez szwu nad palcami

nie uciskają

chronią przed otarciami i urazami

posiadają wzmocnienia na pięcie,

palcach i spodzie stopy

SKATE SILVER



Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

Prążki układające
skarpetkę w zgięciu

Opaska elastyczna

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

Wzmocniona ochrona
stopy i ścięgna Achillesa

Strefy wentylacji

SILVER deodorant®

SOCKS

38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

Bawełna 60%, PROLEN Siltex ze srebrem 3 %, LYCRA 3%SKŁAD:
® ®

7

zawierają srebro

- chron przed zaka eniamio a ż

bakteryjnymi i grzybiczymi

- zapobieganie przykremu

zapachowi

odprowadzają wilgoć

bez szwu nad palcami

nie uciskają

chronią przed otarciami

posiadają wzmocnienia

na pięcie palcach,

i spodzie stopy

i urazami

Ergonomiczny
nieuciskający

ściągacz

BIAŁY
SZARY+

ZARNYC
+ SZARY

CZARNY
NIEBIESKI+

SPEED SKATE SILVER

Skarpetki ze srebrem

do jazdy szybkiej na rolkach

i łyżwach (niskie buty)



TREKKING

Nieuciskający
komfortowy
wywijany ściągacz

Ochronne
trójwarstwowe frotte

Prążki układające
skarpetkę na zgięciu

Strefa wentylacji

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

Skarpetki trekkingowe

Opaska elastyczna

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

przeznaczone do wysokich

butów trekkingowych,
odpowiednie również
do butów niższych

chroni przed zaka eniamią ż
bakteryjnymi i grzybiczymi

nie uciskają

bez szwu nad palcami

posiadaj   wzmocnieniaą
na pi  cie, palcachę
i spodzie stopy

zapobiegają
przykremu zapachowi

RL
Skarpetki

dostosowane
do budowy

anatomicznej

lewej      i prawej
stopy

L R

deodorant®

SOCKS

38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

ANTRACYTOWY

+ GRAFITOWY

KHAKI

+ANTRACYTOWY

CZARNY

ANTRACYTOWY+

GRAFITOWY

+ SZARY

bawełna 78%, poliamid 19%, LYCRA 3%, apretura  SANITIZEDSKŁAD:
® ®



TREKKING SILVER

Skarpetki trekkingowe

ze srebrem

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

Komfortowy
nieuciskający
ergonomicznie
dopasowany
wywijany ściągacz

Prążki układające
skarpetkę na zgięciu

Strefa cieńszej dzianiny

Opaska elastyczna

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

Ochronne
trójwarstwowe

frotte

RL
Skarpetki

dostosowane
do budowy

anatomicznej

lewej      i prawej
stopy

L R

przeznaczone do wysokich

butów trekkingowych,
odpowiednie również
do butów niższych

zawierają srebro

- chron przed zaka eniamio a ż

bakteryjnymi i grzybiczymi

- zapobieganie przykremu zapachowi

odprowadzaj   wilgoą ć

szybko schną

nie uciskają

posiadaj wzmocnieniaą
na pi cie, palcachę
i spodzie stopy

deodorant®

SOCKS

SILVER

SZARY CIEMNY SZARY JASNY CZARNY

35-37, 38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

PROLEN Siltex ze srebrem 78%, poliamid 19%, LYCRA 3%SKŁAD:
® ®



TREKKING SILVERWOOL

Skarpetki trekkingowe

wełnz y merynosowej

ze srebrem

35-37, 38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

SZARY CZARNY

PROLEN Siltex ze srebrem 17%, LYCRA 3%SKŁAD: we na merynosowa 40%, akryl 40%,ł
® ®

przeznaczone do wysokich
butów trekkingowych

doskonałe jako ciepłe skarpety
do codziennego użytku

zawierają srebro

- chron przed zaka eniami bakteryjnymio a ż

i grzybiczymi

- zapobieganie przykremu zapachowi

utrzymują ciepło

absorbują wilgoć

chronią przed otarciami i urazami

Ochronne
trójwarstwowe frotte

z pogrubionej przędzy
w całej skarpetce

Dwustrefowy
nieuciskający
ergonomicznie
dopasowany
wywijany ściągacz

Prążki układające
skarpetkę na zgięciu

Płaskie łączenie
nad palcami
„Patent Rosso”

Opaska
elastyczna

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

deodorant®

SOCKS

SILVER



OUTDOOR STOPMOSQUITOOUTDOOR STOPMOSQUITO

S sportowo-rekreacyjnekarpetki

specjalna apretura chroni

przed uk  szeniami owadówą

chroni przed zaka eniamią ż
bakteryjnymi i grzybiczymi

nie uciskają

posiadaj wzmocnieniaą
na pi  cie, palcachę
i spodzie stopy

zapobiegają
przykremu zapachowi

chroni ce przed uk szeniamią ą
komarów i kleszczy

Ochronne
trójwarstwowe frotte

Dwustrefowy
komfortowy
nieuciskający ściągacz

Prążki układające
skarpetkę na zgięciu

Płaskie łączenie
nad palcami
„Patent Rosso”

Opaska
elastyczna

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

SZARY
+ GRAFITOWY

BRĄZOWY
+ ANTRACYTOWY

ANTRACYTOWY
+ CZARNY

8-40, 41-43, 44-46ROZMIARY: 3

bawełna 78%, 20 LYCRA 2%SKŁAD: poliamid %, ,
®

apretura  SANITIZED
®

deodorant®

SOCKS



NORDIC WALKING

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

Komfortowy
nieuciskający
ściągacz

Prążki układające
skarpetkę na zgięciu

Strefa cieńszej dzianiny

Opaska elastyczna

Bezszwowe
łączenie
nad palcami

Skarpetki z Coolmaxem
®

do nordic walking

Ochronne
trójwarstwowe frotte

RL
Skarpetki

dostosowane
do budowy

anatomicznej

lewej      i prawej
stopy

L R

przeznaczone do niskich
butów trekkingowych

zawierają Coolmax®

- stabilizacja temperatury
- odprowadzanie wilgoci

chroni przed zaka eniamią ż
bakteryjnymi i grzybiczymi

nie uciskają

szybko schną

posiadaj wzmocnieniaą
na pi cie, palcachę
i spodzie stopy

zapobiegają
przykremu zapachowi

deodorant®

SOCKS

3 8-40, 41-43, 44-46ROZMIARY: 5-37, 3

BEŻOWY SZARY CZARNY

a n 7 %, LYCRA 3%SKŁAD: D cro COOLMAX 5 poliamid 22%, ,
® ® ®

apretura  SANITIZED
®



MOTORBIKE SILVER

Skarpetki motocyklowe

ze srebrem

zawierają srebro

- chron przed zaka eniami bakteryjnymio a ż

i grzybiczymi

- zapobieganie przykremu zapachowi

odprowadzają wilgoć

szybko schną

nie uciskają

posiadają wzmocnienia
na pięcie, palcach

i spodzie stopy
C + SZARYZARNY

Nieuciskający
komfortowy
ściągacz

Strefa wentylacji

Płaskie łączenie
nad palcami
„Patent Rosso”

Opaska elastyczna

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

Ochronne
trójwarstwowe frotte

RL
Skarpetki

dostosowane
do budowy

anatomicznej

lewej      i prawej
stopy

L R

deodorant®

SOCKS

SILVER

Prążki układające
skarpetkę w zgięciu

PROLEN Siltex ze srebrem 77%, poliamid 20%, LYCRA 3%SKŁAD:
® ®

35-37, 38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:



MOTORBIKE

Termoizolacyjne

podkolanówki motocyklowe

CZARNY

+ ANTRACYTOWY

Nieuciskający
komfortowy
ściągacz

Termoizolacyjna
dzianina frotte

Opaski elastyczne

Prążki układające
skarpetkę na zgięciu

Płaskie łączenie
nad palcami
„Patent Rosso”

Strefa
cieńszej dzianiny

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

RL
Skarpetki

dostosowane
do budowy

anatomicznej

lewej      i prawej
stopy

L R

chronią
przed wychłodzeniem
podczas jazdy

chroni przed zaka eniamią ż
bakteryjnymi i grzybiczymi

zapobiegaj   przykremu zapachowią

posiadaj wzmocnienia na pi  cie,ą ę
palcach i spodzie stopy

chronią przed urazami
i otarciami

38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

bawełna 80%, poliamid 17%, LYCRA 3%, apretura  SANITIZEDSKŁAD:
® ®

deodorant®

SOCKS



zawierają srebro

- ochrona przed zaka eniamiż

bakteryjnymi i grzybiczymi

- zapobieganie przykremu

zapachowi

posiadają wzmocnienia

na pięcie, palcach

i spodzie stopy

chronią przed otarciami

i urazami

chroni   goleą ń
ci  gno Achillesai ś ę

S SILVERKIS SILVERKI

Podkolanówki narciarskie

ze srebrem

deodorant®

SOCKS

SILVER

Komfortowy
nieuciskający
ściągacz

Ochronne
trójwarstwowe frotte

Prążki układające
skarpetkę na zgięciu

Płaskie łączenie
nad palcami
„Patent Rosso”

Ochronne
trójwarstwowe frotte

Pięta „Y” (zapobiega
zsuwaniu się

skarpetki)

Opaski elastyczne

RL
Skarpetki

dostosowane
do budowy

anatomicznej

lewej i prawej stopyL R

32-34, 35-37, 38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

, PROLEN Siltex ze srebrem 22%, LYCRA 3%SKŁAD: bawe na 75%ł
® ®

CZARNY
CZERWONY+

CZARNY
+ ZIELONY

CZARNY
+ NIEBIESKI

GRAFITOWY
+ BIAŁY



S THERMOWOOLKIS THERMOWOOLKI

Podkolanówki narciarskie

z we ny merynosowejł

chroni przed zaka eniamią ż
bakteryjnymi i grzybiczymi

zapobiegają
przykremu zapachowi

utrzymuj   ciep oą ł

absorbuj   wilgoą ć

ą ńchroni   gole

chroni ci  gno Achillesaą ś ę

posiadaj   wzmocnieniaą
na ,pi cie palcachę
i spodzie stopy

Prążki układające
skarpetkę na zgięciu

Komfortowy
nieuciskający
ściągacz

Ochronne
trójwarstwowe frotte

Płaskie łączenie
nad palcami
„Patent Rosso”

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

Opaski
elastyczne

deodorant®

SOCKS

38-40, 41-43, 44-46ROZMIARY:

wełna merynosowa 40%, akryl 40%, poliamid 17%, LYCRA 3%, apretura  SANITIZEDSKŁAD:
® ®

CZARNY

CZERWONY+

CZARNY

+ NIEBIESKI

CZARNY

+ SZARY

POPIELATY

+ ZIELONY



deodorant®

SOCKS

SKI KID

Podkolanówki narciarskie

dla dzieci

utrzymują ciepło

bez szwu nad palcami

chronią
przed zaka eniamiż
bakteryjnymi

i grzybiczymi

chronią przed otarciami
i urazami

Prążki układające
skarpetkę na zgięciu

Komfortowy
nieuciskający
ściągacz

Ochronne
trójwarstwowe
frotte

Bezszwowe łączenie
nad palcami

Pięta „Y”
(zapobiega

zsuwaniu się
skarpetki)

Opaski
elastyczne

CZARNY
NIEBIESKI+

CZARNY
+ POMARAŃCZOWY

GRANATOWY
+ ZIELONY

SZARY
+ RUDY

SZARY
+ RÓŻOWY

24-26, 27-29, 30-32ROZMIARY:

bawełna 75%, poliamid 22%, LYCRA 3%, apretura  SANITIZEDSKŁAD:
® ®



� małe ekspozytory na skarpetki, statyczne lub obrotowe

plakat informacyjno-reklamowy (format 50 x 70 cm)�

notatniki�

torebki reklamowe na skarpetki�

Ekspozytory na skarpetki

Plakat

informacyjno-

reklamowy

Torebki

na skarpetki

Notatnik

Bezpłatne materiały informacyjno-reklamowe



PRODUKT POLSKI

Skarpetki są wytwarzane

w nowoczesnym zakładzie

produkcyjnym w Polsce,

na maszynach dziewiarskich

najnowszej generacji, z użyciem

najwyższej jakości przędz.

W tym roku mijają 34 lata

od założenia firmy JJW,

producenta skarpetek .Inmove
®



JJW s.j. ,pl. Zgody 6 05-520 Konstancin-Jeziorna

tel. , fax 22 750 08 73, e-mail: info@jjw.pl22 711 71 58

facebook.com /inmovesocks

www.inmovesocks.pl
HIGH-PERFORMANCE SPORTS SOCKS

deodorant®

SOCKS

W trosce o Twoje stopy

3434LATALATA
1989-20231989-20231989-2023
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