
• Minimální podráždění chodidla díky zesílené froté látce v oblasti 
paty a špice

• Z poloviny vyměkčená oblast chodidla poskytuje maximální 
komfort

• Neshrnovací lem chrání nohu a nesvírá nohu v oblasti lýtka

• dobrá termo izolace pro venkovní práce
• lze nosit s holeňovou obuví
• uchovává nohu v suchu
• pohodlné při nošení těžkých věcí

SILNÉ TEPLÉ PONOŽKY

SLOŽENÍ

50% PES Coolmax®

37% vlna
11% polyamid
2% elastane

• Kombinace PES Coolmax® a vlny odvádí vlhkost a zároveň 
poskytuje vynikající termo izolaci

• Tato směs je používána v lyžařském vybavení  a je známa svoji 
efektivitou

• Jemný lem zajišťuje perfektní pohodlí kolem lýtka
• Zesílená oblast celého chodidla

jemný lem pro pohodlný pocit

froté materiál poskytuje komfort a termo izolaci

zesílení ve vysoce zatížených oblastech 
(pata a špice)

měkká ochrana nártu

LEMATO - PODKOLENKY  stavebnictví, pozemní práce

Odvádění vlhkosti

Komfort

Pohodlí

Ponožky  
ref.LEMAT



• Minimální podráždění chodidla díky zesílené froté látce v oblasti 
paty a špice

• Z poloviny vyměkčená oblast chodidla poskytuje maximální 
komfort

• Neshrnovací lem chrání nohu a nesvírá nohu v oblasti lýtka

• dobrá termo izolace pro venkovní práce
• uchovává nohu v suchu
• pohodlné při nošení těžkých věcí

SILNÉ TEPLÉ PONOŽKY

SLOŽENÍ

50% PES Coolmax®

37% vlna
11% polyamid
2% elastane

• Kombinace PES Coolmax® a vlny odvádí vlhkost a zároveň 
poskytuje vynikající termo izolaci

• Tato směs je používána v lyžařském vybavení  a je známa svoji 
efektivitou

• Jemný lem zajišťuje perfektní pohodlí kolem lýtka
• Zesílená oblast celého chodidla

jemný lem pro pohodlný pocit

froté materiál poskytuje komfort a termo izolaci

zesílení ve vysoce zatížených oblastech 
(pata a špice)

LEMAT -PONOŽKY  stavebnictví, pozemní práce

Odvádění vlhkosti

Komfort

Pohodlí

Podkolenky 
ref.LEMATO

měkká ochrana nártu



• Zesílení v oblasti paty a špice. Minimální podráždění chodidla.
• Čtyři masážní froté zóny chodidla poskytují komfortní pocit
• Absorbce nárazů. Vhodné při nošení těžkých věcí.

• pohodlí při nošení těžkých věcí
• prodyšné, odvádějící vlhkost
• pocit pohodlí a komfortu

PRODYŠNÉ PONOŽKY SPORTOVNÍHO STYLU

SLOŽENÍ

48% PES Coolmax®

33% bavlna
19% polyamid

• Odvádění vlhkosti do vnější vrstvy tkaniny díky použití  PES 
Coolmax® vláken

• Dvě prodyšné oblasti poskytují optimální prodyšnost pro chodidlo
• Rychleschnoucí materiál udržuje chodidlo v teple

jemný lem kolem celé nohy pro perfektní pocit

komfortní a stimulující oblast: 
měkké froté pro omezení únavy chodidla

odvádění vlhkost

LEMAL PONOŽKY  pracovníci skladů a logistiky

Prodyšnost pro chodidla

Pohodlí a komfort

zesílení ve vysoce zatížených oblastech (pata a 
špice), absorbce nárazů v oblasti paty

• Ponožky perfektně drží a neshrnují se díky jemnému elastickému 
lemu

Pohodlný lem



• Přírodní bavlnění vlákno (98%) poskytuje pružnost pro pohodlí
• Použití materiálu Lycra® v úpletu zaručuje elasticitu ponožky. 

• celoroční model, možné nosit s běžnou ouví
• ploché švy, vylepšený komfort
• antibakteriální vlastnosti

DECENTNÍ, ELAGANTNÍ PONOŽKY

SLOŽENÍ

98% bavlna
2% Lycra®

• Antibakteriální a protiplísňové vlastnosti díky ošetření  esenciálním 
olejem s Aloe Vera spolu s  Silver Protection® aktivním stříbrem

• Efektivní, trvalá ochrana chodidla, omezení nepříjemných pachů

• Decentní, elegantní model pro celoroční nošení

jemný lem pro pohodlí

ploché a pohodlné švy

jemný, elegantní úplet

LEMIR PONOŽKY  kancelářské profese

Lehkost a pohodlí pro vaše chodidla

Pružnost a odolnost

Nepostradatelné a nadčasové



• Odvádění vlhkosti do vnější vrstvy tkaniny díky použití 
nenasákavých polypropylenových vláken

• Rychleschnoucí úplet, dobrá termo izolace
• Prodyšná zóna kolem nártu a prodyšná tkanina na spodní části 

chodidla. Permanentní výměna vzduchu.

• pohodlí při pohybu a ohýbání nohy
• odvádění vlhkosti, prodyšnost
• antibakteriální úprava
• dostupné ve třech barvách

ODOLNÉ, POHODLNÉ PONOŽKY

SLOŽENÍ

80% bavlna
18% polypropylen

2% elastan

• Antibakteriální a protiplísňové vlastnosti díky Silver Protection®  s 
aktivním stříbrem

• Efektivní, trvalá ochrana chodidla, omezení nepříjemných pachů

• Přírodní bavlněné vlákno (80%) zabezpečuje pružnost materiálu a 
příjemné nošení

• Použití elastanu zajišťuje pružnost ponožky
• Protiskluzový jemný lem a žebrovaný úplet poskytuje perfektní tvar 

a pohodlí

jemný lem pro perfektní pohodlí

pohodlný froté úplet (špice a pata), měkčená pata

žebrovaná tkanina poskytuje podporu bez komprese

LINDOOR  PONOŽKY průmysl, doprava, skladování

Lehkost a pohodlí pro vaše nohy

Lehkost a pohodlí pro vaše chodidla

Komfort a pohodlí

elastický nárt

síťovina pro maximální prodyšnost

dva mazážní pruhy poskytující příjemný pocit

prodyšná tkanina poskytující chodidlu vzdušnost


