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NA ZAMÓWIENIE

SKARPETKI
Z LOGO



RODZAJE SKARPET

CASUAL LINE

Produkujemy skarpety według przesłanego przez Ciebie 
wzoru/logo. Przygotowanie wizualizacji jest bezpłatne. 
Starannie wykonamy Twój wzór by jak najlepiej wyglądał 
na skarpecie. Zadbamy o detale, rozmieszczenie, kształt 
oraz kolorystykę logo. 
Doradzimy Ci w doborze kolorów przędzy, jak również 
dobierzemy je według wytycznych.
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SKARPETA 
STANDARDOWA
MODEL: 131
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CASUAL LINE SPORT LINE

ściągacz
sportowy

ściągacz ściągacz 
w stopie

ściągacz
w kostce

INDYWIDUALNY
PROJEKT WZORU

WYSOKIEJ JAKOŚCI
BAWEŁNA CZESANA

WYKOŃCZONE
PŁASKIM SZWEM

NIEWIDOCZNA
MODEL: 001

STOPKA
MODEL: 101

SKARPETKA 
NIEWIDOCZNA

W BUCIE



ZAKOLANÓWKA
MODEL: 151

PODKOLANÓWKA
MODEL: 141

Każdą skarpetę możemy wykonać z dodatkowymi ściąga-
czami, a także strefami wzmocnień, frotte oraz strefami 
wentylacyjnymi.

SKARPETA 3/4
MODEL: 121

WYWIJANA
GÓRA

SKARPETY

ZAMÓW
Z WYWIJANĄ

GÓRĄ
SKARPETY

ZAKOSTKA
(ROWEROWA)
MODEL: 111



ZAMÓWIENIE

1
PROJEKT

/ WIZUALIZACJA

2
PRODUKCJA

3
Wyślij 
logo / wzór, 
my zrobimy 
resztę!

19,5-21,5 cm 22-24 cm 24,5-26 cm 26,5-27,5 cm 28,5-30 cm

Młodzieżowe Damskie Męskie

OneSize

DZIECIĘCE DAMSKIE MĘSKIE

31-34 35-37 38-40 41-43 44-46
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TABELA ROZMIARÓW

SZEROKI WYBÓR
ROZMIARÓW

PROCES ZAMAWIANIA SKARPET

Jak zamówić? To proste!
Wyślij do nas grafikę, logo lub zleć
nam wykonanie projektu. Stworzy-
my dla Ciebie darmową wizualizację, 
a następnie przygotujemy wzór oraz 
skarpetkę próbną. 
Po Twojej akceptacji wyprodukujemy 
oraz wyślemy skarpety pod wskazany 
adres.

W ofercie mamy skarpetki w standar-
dowych rozmiarach, poszerzonych lub 
one size. W razie potrzeby wykonamy 
skarpetki według wskazanej długości, 
również dziecięce. 

SZYBKA REALIZACJA 
PROJEKTU I PRODUKCJI

SKŁAD SUROWCOWY

Dobre skarpetki to te najbardziej naturalne. To nasz
priorytet, dlatego też nasze produkty zawierają aż 80% 
wysokiej jakości bawełny. Dodatek poliamidu dodaje 
skarpetce trwałości, a elastan zapewnia dobre przyleganie 
do stopy.

80% bawełna 
czesana

komfort użytkowania

17% Poliamid
zwiększa wytrzymałość

3% Elastan
zapewnia elastyczność



SPORT LINE

Skarpety z dodatkowymi ściągaczami, strefami wentyla-
cyjnymi i strefami wzmocnień. Zamów według potrzeb.

DODATKOWE STREFY
WENTYLACYJNE

OPCJONALNA PRZĘDZA
ANTYBAKTERYJNA

Ag+

WYKOŃCZONE
PŁASKIM SZWEM

DODATKOWY ŚCIĄGACZ
W STOPIE

DODATKOWY ŚCIĄGACZ
W CHOLEWCE

DODATKOWA STREFA 
WZMOCNIEŃ

SKARPETY TERMOREGULUJĄCE

Siatka wentylacyjna umożliwi lepsze 
odprowadzanie potu, np: podczas upra-
wiania sportu. 
Siatkę wentylacyjną możemy umieścić 
w dowolnym miejscu na skarpecie i może 
być w dowolnym kształcie. siatka wentylacyjna

(dowolny kształt)

SKARPETY ANTYPOŚLIZGOWE Z ABS

Skarpetki antypoślizgowe to wytrzymałe skarpetki z gumą 
ABS. Dzięki niej skarpetka nie ślizga się na gładkich 
powierzchniach, lub ślizg ten jest ograniczony.

Skarpetki z ABS stosowane są na trampolinach, w skar-
petkach dla niemowląt i małych dzieci, oraz w skarpetach 
do chodzenia po domu.

ABS na skarpetkach może mieć dowolny kolor oraz wzór. 

NIE BRUDZI

ZAPOBIEGA
POŚLIZGNIĘCIOM

>>> Dowiedz się więcej 
na www.MIXgrafik.pl



Na www znajdziesz tabelę kolorów 
przędzy używanej do produkcji skarpe-
tek zestawioną z wzornikami RAL® 
oraz PANTONE®. Dzięki temu możesz 
dobrać kolor z własnego wzornika.

TABELA KOLORÓW

Opakowanie to nie tylko dodatkowa powierzchnia na umiesz-
czenie grafiki i przekazu marketingowego, ale również 
miejsce, które możesz wykorzystać by podnieść walory 
estetyczne produktu. Wykonamy projekt opakowania, 
wydrukujemy i wszystko dla Ciebie spakujemy.

SKARPETY INDYWIDUALNIE
ZAPAKOWANE

ODWZOROWANIE GRAFIKI 
NA SKARPECIE

Każde oczko w skarpecie wykonane jest z przędzy w danym 
kolorze. Wzór wykonany tą techniką jest bardzo trwały 
i elastyczny, jednak nie tak dokładny jak nadruk.

WZÓR WYKONANY
NA SKARPECIE

WZÓR OD KLIENTA

MIXgrafik.pl MIXgrafik.pl
502-464-683
info@mixgrafik.pl
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>>> Więcej opakowań 
na www.MIXgrafik.pl

>>> Sprawdź na 
www.MIXgrafik.pl

OPAKOWANIA NA SKARPETKI


