
Markowe produkty firmy Regina cechuje wyjątkowa delikatność i elastyczność, dzięki użyciu profesjonalnych przędz.

Bezuciskowe ściągacze podnoszą komfort użytkowania, bezpośrednio wpływając na zadowolenie użytkowników.

Dodatkowo wzmocnione strefy na palcach i piętach wydłużają żywotność produktów.

                                   Dostępne surowce:

Bawełna czesana - miękka bez zanieczyszczeń idealna na letnie wyroby dziewiarskie. Czesanie to proces, w którym bawełna jest pozbawiana 

zanieczyszczeń, węzłów i krótkich włókien, dzięki czemu osiąga się gładką i delikatną bawełnę.

Poliamid ze względu na swoje właściwości - lekkość, wytrzymałość, odporność na gniecenie, łatwość prania i szybkie wysychanie jest chętnie 

używanym materiałem do produkcji skarpet. Stosowany w postaci mikrówłókien cechuje się bardzo dużą elastycznością, soczystością kolorów

i przyjemnością w dotyku. Materiał bardzo odporny na bakterie I grzyby.

Wyrób oparty na oryginalnym włóknie marki Lycra®
.

Lycra® gwarantuje doskonałe dopasowanie skarpety do każdej, nawet najbardziej wymagającej stopy- po rozciągnięciu całkowicie 

odkształcalna. Dodatkowo odporna na pot, tłuszcz i detergenty, przez co podnosi komfort i jakość Twojego życia.

Dzięki zastosowaniu środka Purista umożliwiającego kontrolę nad rozwojem flory bakteryjnej i związanego z tym zapachu, skarpety 

zachowują świeżość na dłużej (nawet 50 prań). To daje pewność siebie i sprawia, że osoby noszące skarpety ze znakiem Purista będą się czuły 

czysto i pewnie przez cały czas użytkowania.

Prolen Siltex to włókno zmodyfikowane środkiem antybakteryjnym opartym na jonach biogennego srebra.

Środek ten hamuje rozwój bakterii, grzybów i pleśni. Redukuje nieprzyjemny zapach, utrzymuje biologiczną równowagę skóry i zapewnia 

świeżość wyrobów, spełniając swoje zadanie nawet po wielokrotnym praniu.

                              Skala utrzymania ciepła:

Bardzo cienka skarpetka, najczęściej typu stopka o bardzo niskim stopniu utrzymania ciepła stopy.

Cienka skarpetka o niskim stopniu utrzymania ciepła stopy.

Średnio gruba skarpetka, typu półfrotte o średnim stopniu utrzymania ciepła stopy.

Gruba skarpetka, typu pełna frotte o wysokim stopniu utrzymania ciepła stopy.

Bardzo gruba skarpetka, typu podwójna frotte o bardzo wysokim stopniu utrzymania ciepła stopy.

Skarpety pakowane są po 30 lub 40szt. w pudełku.

Kliknij w link lub zeskanuj telefonem komókowym/tabletem kod QR danej grupy skarpet, aby uzyskać więcej 
kolorów.

Prezentowane kolory skarpet mogą nieznacznie różnić się od kolorystyki rzeczywistego wyrobu.
Poza prezentowanymi w katalogu modelami, firma Regina Socks jest w stanie wykonać zlecone wzory skarpet po wcześniejszym uzgodnieniu warunków handlowych.

mailto:office@reginasocks.eu?subject=Regina%20Socks
http://www.reginasocks.eu/index_a.php
http://www.reginasocks.eu/index_n.php
http://www.reginasocks.eu/
http://www.reginasocks.eu/index_r.php


Skarpetki damskie bawełniane
ST – Stopki

Skarpetki damskie 
bawełniane, stopki

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Skarpetki damskie 
bawełniane, stopki

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Inne kolory Inne kolory

Skarpetki damskie 
bawełniane, stopki

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Skarpetki damskie 
bawełniane, stopki

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Inne kolory Inne kolory
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Skarpetki damskie bawełniane
ST – Stopki/PK - Półkrótkie

Skarpetki damskie 
bawełniane, stopki

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Skarpetki damskie 
bawełniane, stopki

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Inne kolory Inne kolory

Skarpetki damskie 
bawełniane, połkrótkie

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Skarpetki damskie 
bawełniane, połkrótkie

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Inne kolory Inne kolory
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Skarpetki damskie bawełniane
PK – Półkrótkie/DL – Długie Standardowe

Skarpetki damskie 
bawełniane, połkrótkie

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Skarpetki damskie 
bawełniane, połkrótkie

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Inne kolory Inne kolory

Skarpetki damskie 
bawełniane, standardowe

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Skarpetki damskie 
bawełniane, standardowe

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Inne kolory Inne kolory

mailto:office@reginasocks.eu?subject=Regina%20Socks
https://www.dropbox.com/sh/5jjfgzmrndprddo/AAB0o5PLpusGhQX99mc7qZ5Ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pyutxy2jtr81aw9/AAANexsyFI64DfNx3yKeRnfHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8k3wcu5020qgsie/AACJvv90RChxV9gf-Ok025E0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vts969xe6wq1v26/AABhwvEBBmmcp8gz_EK68xOra?dl=0
http://www.reginasocks.eu/index_a.php
http://www.reginasocks.eu/index_n.php
http://www.reginasocks.eu/
http://www.reginasocks.eu/index_r.php


Skarpetki damskie bawełniane
DL – Długie Standardowe/PF - Półfrotte

Skarpetki damskie 
bawełniane, standardowe

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Skarpetki damskie 
bawełniane, standardowe

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Inne kolory

Skarpetki damskie 
bawełniane, półfrotte

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Skarpetki damskie 
bawełniane, półfrotte

MATERIAŁ:
74% Bawełna czesana
23% Poliamid
  3% Lycra

ROZMIAR:
35-38
39-42

SKALA UTRZYMANIA CIEPŁA:

Inne kolory Inne kolory
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