
Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-A 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-B 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-C 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-D 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-E 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-F 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-G 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-H 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-I 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-J 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-K 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-L 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-M 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl

Warianty wzornicze  Numer  
 propozycji:  1941/1-N 27-07-2018Data:



Przedstawione propozycje kolorystyczne mogą różnić się 1 ton od od gotowego wyrobu. Kształt znaków może się różnić w gotowym wyrobie a proporcje znaków mogą się zmieniać 
w zależności od siły rozciągnięcia wyrobu. Jedynym obiektywnym sposobem oceny koloru i kształtu jest wykonanie próby na gotowym wyrobie - prototypu.

Przesłane propozycje mają charakter twórczy są chronione prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie, lub przetwarzanie jest zabronione bez zgody autora. Wszelkie znaki 
w tym logo, logotyp,grafika,napisy, dostarczone przez klienta uznawane są za jego własność, a decyzja o ich przesłaniu jako zezwolenie na przetwarzanie w celu przygotowania wizual-
izacji i ewentualnej produkcji. Firma STRIPES nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje używania znaków do których zamawiający nie posiada właściwych uprawnień, a informacja 
o tym nie została ujawniona na etapie dostarczenia znaku. Wszelkie konsekwencje z realizacji takich produktów spoczywają na zamawiającym. Złożenie zamówienia oznacza akceptację 
powyższych zasad.

lewa strona 
skarpetki

prawa strona 
skarpetki

www.mixgrafik.pl
502-464-683 

dihe@wp.pl
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