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*  Minimum order in batches van 100 paar per maat  
(minimaal 600 paar per order).

• Aflevering in 4 tot 6 weken na het ontvangen van de order.
• Gelieve 1 orderformulier per sok-model gebruiken.

We sturen u binnen 3 weken een 
bevestigingsmonster.

stuur dit formulier 
met logo naar

Naam:

Bedrijf:

Telefoon:

Email:

Handtekening:

contact 
informatie

Bepaal hoe het logo geplaatst moet worden aan de bovenzijde: horizontaal vertikaal

Waar Wordt het logo geplaatst?

Kan bestaan uit 
maximaal 4 van 12 
verschillende kleuren 
(Pantone PMS kleuren).

logo
kleur

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

286c 539c 424c 422c 4685c Wit

35-38 39-42 43-46 47-50

Specificeer 
hoeveelheid*

maat-
range

executive industry indoor industry outdoor Winter boot
Katoen 47%, Polyamide 26%, 
Polyester 24%, Lycra® (elastan) 3%
Kleur: grijs

De perfecte combinatie-sok voor een 
kantoor- en industrieomgeving, 
gemaakt van dunne garen.

›  Zorgt voor  
warme voeten

›  Antibacterieel 
›  Temperatuur 

regulering

›  Houdt de voeten warm
›  Been en voetboog 

ondersteuning
›  Elastisch bij de instap  

en bij het beengedeelte
›  Hiel-, teen-, enkel- en 

achillespeesbescherming 
›  Soepele boord
›  Comfortabele teennaad 

(kettelnaad)

›  Antibacterieel
›  Been en voetboog 

ondersteuning
›  Elastisch bij de instap en 

bij het beengedeelte
›  Hiel-, teen-, enkel- en 

achillespeesbescherming 
›  Soepele boord
›  Comfortabele teennaad 

(kettelnaad)

›  Elastisch bij de instap  
en bij het beengedeelte

›  Hiel-, teen-, enkel- en 
achillespeesbescherming 

›  Soepele boord
›  Comfortabele teennaad 

(kettelnaad)

Kies sok Kies sok Kies sok Kies sok

Katoen 50%, Polyamide 20%, 
Pro-Guards® 18%, Amicor® 9%,  
Lycra® (elastan) 2%,  
Bekinox (metal fiber) 1%
Kleur: zwart

Geschikt voor alle indoor veiligheids-
schoenen, bevat antibacteriële garen  
en houdt je voeten droog.

Thermolite® 77%, Polyamide 22%, 
Lycra® (elastan) 1%
Kleur: zwart

Uitermate bestand tegen o.a. cement, 
steentjes of zand in je schoenen, in het 
bijzonder gemaakt voor veiligheids-
schoenen met Gore-Tex®.

Wol 41%, Polyamide 33%,  
Acryl 24%, Lycra® (elastan) 2%
Kleur: zwart

Voor koude omgevingen, zowel voor 
binnen als voor buiten, gemaakt 
van badstof en wollen garen.

stap in de Wereld van gepersonaliseerde sokken
Personaliseer met je eigen logo. TOP kwaliteit door gebruik te maken van de beste 
garen en de beste productiemethode. Ontworpen voor specifieke omstandigheden/
werkomgevingen.


