
Колготки
     та білизна



1

Ккласичні
КОЛГОТКИ КЛАСИКА20DEN

Класичні колготки, практичні, чудово 
облягаючі, напівматові.

Классические колготки, практичные, 
превосходно облегающие, полуматовые.

Склад:
еластан - 4% 
поліамід 66 - 96%

арт. 4к

НІКА20DEN

Колготки напівматові, напівпрозорі, прак- 
тичні, без шортиків.

Колготки полуматовые, полупрозрачные, 
практичные, без шортиков.

Склад:
еластан - 2% 
поліамід 66 - 98%

арт. 397к

Р 2, 3, 4 Р 5, 6 Р 2, 3, 4

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх
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ШАНС20DEN

Колготки з сітчатим плетінням, плоским 
швом та великою вставкою.

Колготки с сетчатым плетением, 
плоским швом и большой вставкой.

Склад:
еластан - 4% 
поліамід 66 - 96%

арт. 87к

ЕКСТРА20DEN

Склад:
еластан - 4% 
поліамід 66 - 96%

арт. 13к

Колготки с сетчатым плетением, 
практичные, придают ощущение легкости и 
комфорта.

Колготки з сітчатим плетінням, практич-
ні, які забезпечують легкість та комфорт.

ШАНС40DEN

Колготки з сітчатим плетінням, плоским 
швом та великою вставкою.

Колготки с сетчатым плетением, 
плоским швом и большой вставкой.

Склад:
еластан - 4% 
поліамід 66 - 96%

арт. 573к

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

Р 2, 3, 4, 5 Р 6, 7Р 6, 7
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Мз легким підтримуючим
ефектом

КОЛГОТКИ МАГІЯ20DEN

Ідеально облягаючі колготки, зручні, 
еластичні, з легким підтримуючим ефектом.

Идеально облегающие колготки, удоб- 
ные, эластичные, с легким поддерживающим 
эффектом.

Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

арт. 149к

МАГІЯ30DEN

Ідеально облягаючі, напівпрозорі колгот-
ки, зручні, еластичні, без шортиків.

Идеально облегающие, полупрозрачные 
колготки, удобные, эластичные, без шорти-
ков.

Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

арт. 156к

Р 2, 3, 4 Р 5, 6 Р 2, 3, 4 Р 5, 6, 7

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний
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МАГІЯ40DEN

Ідеально облягаючі колготки, зручні, 
еластичні, з легким підтримуючим ефектом.

Идеально облегающие колготки, удобн- 
ые, эластичные, с легким поддерживающим 
эффектом.

Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

арт. 116к

МАГІЯ60DEN

Ідеально облягаючі колготки, зручні, 
еластичні, з легким підтримуючим ефектом.

Идеально облегающие колготки, удоб- 
ные, эластичные, с легким поддерживающим 
эффектом.

Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

арт. 306к

МАГІЯ-ТОП20DEN

Ідеально облягаючі колготки, зручні, 
еластичні, з легким підтримуючим ефектом, 
без шортиків, з низькою талією.

Идеально облегающие колготки, удоб- 
ные, эластичные, с легким поддерживающим 
эффектом, без шортиков, с низкой талией.

Склад:
еластан -12% 
поліамід 66 - 88%

арт. 324к

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

МАГІЯ-ТОП40DEN

Ідеально облягаючі колготки, зручні, 
еластичні, з легким підтримуючим ефектом, 
без шортиків, з низькою талією.

Идеально облегающие колготки, удоб- 
ные, эластичные, с легким поддерживающим 
эффектом, без шортиков, с низкой талией.

Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

арт. 406к

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

Р 2, 3, 4 Р 5, 6 Р 2, 3, 4 Р 5, 6 Р 2, 3, 4 Р 2, 3, 4

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх
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Пз релаксуючим
ефектом  

КОЛГОТКИ ГРАЦІЯ40DEN

Ідеально облягаючі, прозорі колготки, 
м’які, еластичні, з підтримуючим ефектом та 
фігуроформуючим торсом, без шортиків, з 
низькою талією, плоским швом та ромбовид-
ною ластовицею.

Идеально облегающие прозрачные 
колготки, мягкие, эластичные, с поддержива-
ющим эффектом и фигуроформирующим 
торсом, без шортиков, с низкой талией, 
плоским швом и ромбовидной ластовицей.

Склад:
еластан - 17% 
поліамід 66 - 83%

арт. 525к

ЕФЕКТ30DEN

Склад:
еластан - 14% 
поліамід 66 - 86%

арт. 224к

Эффектные колготки, верхняя часть 
выполнена в виде шортиков, корректирую-
щих фигуру, с элегантным рисунком, 
плоским швом и ромбовидной ластовицей. 

Ефектні колготки, верхня частина викона-
на у вигляді шортиків, корегуючих фігуру, з 
елегантним рисунком, плоским швом та 
ромбовидною ластовицею.

асфальт

чорний

білий

карамель

горіх

Р 2, 3, 4 Р 2, 3, 4 Р 5, 6

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний
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ПЕРЛИНА40DEN

Ідеально облягаючі прозорі колготки, 
м’які, еластичні, з підтримуючим ефектом, 
без шортиків, з плоским швом та ромбовид-
ною ластовицею.

Идеально облегающие прозрачные 
колготки, мягкие, эластичные, с поддержи-
вающим эффектом, без шортиков, с плоским 
швом и ромбовидной ластовицей. 

Склад:
еластан - 16% 
поліамід 66 - 84%

арт. 250к

ПЕРЛИНА20DEN

Склад:
еластан - 16% 
поліамід 66 - 84%

арт. 387к

Идеально облегающие прозрачные 
колготки, мягкие, эластичные, с поддержи-
вающим эффектом, без шортиков, с плоским 
швом и ромбовидной ластовицей.

Ідеально облягаючі прозорі колготки, 
м’які, еластичні, з підтримуючим ефектом, 
без шортиків, з плоским швом та ромбовид-
ною ластовицею.

ПЕРЛИНА70DEN

Ідеально облягаючі колготки, м’які, 
еластичні, з підтримуючим ефектом, без 
шортиків, з плоским швом та ромбовидною 
ластовицею. 

Идеально облегающие колготки, мягкие, 
эластичные, с поддерживающим эффектом, 
без шортиков, с плоским швом и ромбовид-
ной ластовицей.

Склад:
еластан - 16% 
поліамід 66 - 84%

арт. 543к

Р 2, 3, 4
Р 2, 3, 4 Р 5, 6 Р 2, 3, 4 Р 5, 6

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний
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Кз підтягуючим
ефектом  

КОЛГОТКИ 3D КАМЕЯ20DEN

Ексклюзивні колготки з підтягуючим 
ефектом, з розподіленим тиском по нозі, 
плоским швом та потовщеною ступнею.

Эксклюзивные колготки с подтягиваю-
щим эффектом, с распределенным давлени-
ем по ноге, плоским швом и уплотненной 
стопой.

Склад:
еластан - 24% 
поліамід 66 - 76%

арт. 137к

КАМЕЯ40DEN

Склад:
еластан - 24% 
поліамід 66 - 76%

арт. 515к

Эксклюзивные колготки с подтягиваю-
щим эффектом, с распределенным давлени-
ем по ноге, плоским швом, ромбовидной 
ластовицей и уплотненной стопой. 

Ексклюзивні колготки з підтягуючим 
ефектом, з розподіленим тиском по нозі, 
плоским швом, ромбовидною ластовицею та 
потовщеною ступнею.

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

Р 2, 3, 4 Р 5, 6 Р 2, 3, 4 Р 5, 6

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх
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КАМЕЯ-ЛЮКС20DEN

Склад:
еластан - 24% 
поліамід 66 - 76%

арт. 318к

Эксклюзивные колготки с подтягиваю-
щим эффектом, без шортиков, с распреде-
ленным давлением по ноге, с плоским швом, 
ромбовидной ластовицей и уплотненной 
стопой.

Ексклюзивні колготки з підтягуючим 
ефектом, без шортиків, з розподіленим 
тиском по нозі, з плоским швом, ромбовид-
ною ластовицею та потовщеною ступнею.

КАМЕЯ-ЛЮКС30DEN

Ексклюзивні колготки з підтягуючим 
ефектом, з розподіленим тиском по нозі, 
плоским швом, ромбовидною ластовицею та 
потовщеною ступнею. 

Эксклюзивные колготки с подтягиваю-
щим эффектом, с распределенным давлени-
ем по ноге, плоским швом, ромбовидной 
ластовицей и уплотненной стопой. 

Склад:
еластан - 24% 
поліамід 66 - 76%

арт. 583к

КАМЕЯ-ПРЕСТИЖ20DEN

Ексклюзивні колготки з підтягуючим 
ефектом, без шортиків, з розподіленим 
тиском по нозі, з плоским швом, ромбовид-
ною ластовицею та потовщеною ступнею.

Эксклюзивные колготки с подтягиваю-
щим эффектом, без шортиков, с распреде-
ленным давлением по ноге, с плоским швом, 
ромбовидной ластовицей и уплотненной 
стопой.

Склад:
еластан - 24% 
поліамід 66 - 76%

арт. 319к

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

КАМЕЯ-БІКІНІ20DEN

Ексклюзивні колготки з підтягуючим 
ефектом, з розподіленим тиском по нозі, 
плоским швом та потовщеною ступнею.

Эксклюзивные колготки с подтягиваю-
щим эффектом, с распределенным давлени-
ем по ноге, плоским швом и уплотненной 
стопой.

Склад:
еластан - 24% 
поліамід 66 - 76%

арт. 556к

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

Р 2, 3, 4 Р 5, 6 Р 2, 3, 4 Р 5, 6 Р 2, 3, 4 Р 5, 6 Р 2, 3, 4

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх
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Кз підтягуючим
ефектом  

КОЛГОТКИ 3D КАМЕЯ-ШИК20DEN

Склад:
еластан - 24% 
поліамід 66 - 76%

арт. 400к Ексклюзивні колготки з елегантним малюнком, 
підтягуючим ефектом, з розподіленим тиском по 
нозі, без шортиків, з плоским швом, потовщеною 
ступнею та ромбовидною ластовицею.

Эксклюзивные колготки с элегантным рисун-
ком,  подтягивающим эффектом, с распределен-
ным давлением по ноге, без шортиков, с плоским 
швом, уплотненной стопой и ромбовидной ласто-
вицей.

Р 2, 3, 4 Р 5, 6

арт. 400к, рис. 1 арт. 400к, рис. 2 арт. 400к, рис. 3 арт. 400к, рис. 4

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх
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КАМЕЯ-ТОП20DEN

Ексклюзивні колготки з підтягуючим 
ефектом, з розподіленим тиском по нозі, без 
шортиків, з низькою талією, плоским швом, 
потовщеною ступнею та ромбовидною 
ластовицею. 

Эксклюзивные колготки с подтягиваю-
щим эффектом, с распределенным давлени-
ем по ноге, без шортиков, с низкой талией, 
плоским швом, уплотненной стопой и 
ромбовидной ластовицей.

Склад:
еластан - 24% 
поліамід 66 - 76%

арт. 527к

КАМЕЯ-СТИЛЬ20DEN

Ексклюзивні колготки зі швом, підтягу-
ючим ефектом, з розподіленим тиском по 
нозі, без шортиків, з плоским швом, потов-
щеною ступнею та ромбовидною ластови-
цею. 

Эксклюзивные колготки со швом,  подтя-
гивающим эффектом, с распределенным 
давлением по ноге, без шортиков, с плоским 
швом, уплотненной стопой и ромбовидной 
ластовицей.

Склад:
еластан - 24% 
поліамід 66 - 76%

арт. 548к

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

Р 2, 3, 4

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

Р 2, 3, 4
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КАМЕЯ-ЕЛІТ20DEN

Склад:
еластан - 24% 
поліамід 66 - 76%

Ексклюзивні колготки з елегантним різноко-
льоровим малюнком, підтягуючим ефектом, з 
розподіленим тиском по нозі, без шортиків, з 
плоским швом, потовщеною ступнею та ромбовид-
ною ластовицею.

Эксклюзивные колготки с элегантным разно-
цветным рисунком,  подтягивающим эффектом, с 
распределенным давлением по ноге, без шортиков, 
с плоским швом, уплотненной стопой и ромбовид-
ной ластовицей. 

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

Р 2, 3, 4

арт. 404к арт. 405к

арт. 547к, рис. 1 арт. 547к, рис. 2 арт. 547к, рис. 3

арт. 500к
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НЮАНС

Елегантні фантазійні легенси без 
шортиків, з плоским швом та ромбовидною 
ластовицею.

Элегантные фантазийные легенсы без 
шортиков, с плоским швом и ромбовидной 
ластовицей.

Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

чорний

ЛЛЕГЕНСИ
арт. 540к - 60 ДЕН

арт. 554к - 80 ДЕН арт. 555к - 60 ДЕН арт. 562к - 40 ДЕН

арт. 542к - 40 ДЕН

Р 2, 3, 4



темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх
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Шз мікрофібри
КОЛГОТКИ ШАРМ40DEN

Ідеально облягаючі практичні, матові 
колготки з мікрофібри та еластану. М’які, 
еластичні з розподіленим тиском по нозі, 
плоским швом, без шортиків.

Идеально облегающие, практичные, 
матовые колготки из микрофибры и эласта-
на. Мягкие, эластичные с распределенным 
давлением по ноге, плоским швом, без 
шортиков.

Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

арт. 160к

ШАРМ60DEN

Склад:
еластан - 12%
поліамід 66 - 88%

арт. 153к

Идеально облегающие, практичные, 
матовые колготки из микрофибры и эласта-
на. Мягкие, эластичные с распределенным 
давлением по ноге, плоским швом, без 
шортиков.

Ідеально облягаючі практичні, матові 
колготки з мікрофібри та еластану. М’які, 
еластичні з розподіленим тиском по нозі, 
плоским швом, без шортиків.

Р 2, 3, 4 Р 5, 6 Р 2, 3, 4 Р 5, 6

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх



Идеально облегающие, практичные, 
матовые, теплые колготки из микрофибры и 
эластана. Мягкие, эластичные, с распреде-
ленным давлением по ноге, плоским швом, 
без шортиков.

Ідеально облягаючі практичні, матові, 
теплі колготки з мікрофібри та еластану. 
М’які, еластичні, з розподіленим тиском по 
нозі, плоским швом, без шортиків.

14

ШАРМ80DEN

Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

арт. 154к

ШАРМ100DEN

Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

арт. 155к

Идеально облегающие, практичные, 
матовые, теплые колготки из микрофибры и 
эластана. Мягкие, эластичные, с распреде-
ленным давлением по ноге, плоским швом, 
без шортиков.

Ідеально облягаючі практичні, матові, 
теплі колготки з мікрофібри та еластану. 
М’які, еластичні, з розподіленим тиском по 
нозі, плоским швом, без шортиків.

Р 2, 3, 4 Р 5, 6 Р 2, 3, 4 Р 5, 6

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх
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Шз мікрофібри
КОЛГОТКИ 3D ШАРМ 3D40DEN

Склад:
еластан - 16% 
поліамід 66 - 84%

арт. 585к

Идеально облегающие, мягкие, 
комфортные колготки без шортиков с 
поддерживающим эффектом, плоским швом 
и ромбовидной ластовицей.

Ідеально облягаючі, м’які, комфортні 
колготки без шортиків з підтримуючим 
ефектом, плоским швом та ромбовидною 
ластовицею.

ШАРМ 3D60DEN

Склад:
еластан - 16% 
поліамід 66 - 84%

арт. 586к

Идеально облегающие, мягкие, 
комфортные, теплые колготки без шортиков 
с поддерживающим эффектом, плоским 
швом и ромбовидной ластовицей.

Ідеально облягаючі, м’які, комфортні, 
теплі колготки без шортиків з підтримуючим 
ефектом, плоским швом та ромбовидною 
ластовицею.

Идеально облегающие, мягкие, 
комфортные, теплые колготки без шортиков 
с поддерживающим эффектом, плоским 
швом и ромбовидной ластовицей.

Ідеально облягаючі, м’які, комфортні, 
теплі колготки без шортиків з підтримуючим 
ефектом, плоским швом та ромбовидною 
ластовицею.

ШАРМ 3D80DEN

Склад:
еластан - 16% 
поліамід 66 - 84%

арт. 587к

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

Р 2, 3, 4 Р 5, 6 Р 2, 3, 4 Р 5, 6 Р 2, 3, 4 Р 5, 6
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АЖУР40DEN

Склад:
еластан - 12%
поліамід 66 - 88%

Елегантні фантазійні колготки без 
шортиків, з ефектним ажурним візерунком, з 
плоским швом та ромбовидною ластовицею.

Элегантные фантазийные колготки без 
шортиков с эффектным ажурным узором, 
плоским швом и ромбовидной ластовицей.

чорний

Р 2, 3, 4

арт. 589к

арт. 534к, рис. 7 арт. 534к, рис. 8 арт. 534к, рис. 9арт. 534к, рис. 1

арт. 534к, рис. 5 арт. 534к, рис. 6
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Фз фантазійним
візерунком

КОЛГОТКИ ФАНТАЗІЯ

Ідеально облягаючі м’які, комфортні 
колготки з фантазійним малюнком, підтримую-
чим ефектом, плоским швом та ромбовидною 
ластовицею.

Идеально облегающие, мягкие, комфорт-
ные колготки с фантазийным рисунком, 
поддерживающим эффектом, плоским швом и 
ромбовидной ластовицей.

Склад:
еластан - 16% 
поліамід 66 - 84%

ФАНТАЗІЯ 3D60DEN

Склад:
еластан - 16% 
поліамід 66 - 84%

арт. 517к

Идеально облегающие, мягкие, комфорт-
ные, теплые колготки с фантазийным рисун-
ком, поддерживающим эффектом, плоским 
швом и ромбовидной ластовицей.

Ідеально облягаючі, м’які, комфортні, теплі 
колготки з фантазійним малюнком, підтримую-
чим ефектом, плоским швом та ромбовидною 
ластовицею.

Р 2, 3, 4

карамель

шоколад

асфальт

чорний

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

молоко

горіх

Р 2, 3, 4 Р 5, 6

арт. 545к - 60 ДЕН

арт. 337к - 40 ДЕН арт. 531к - 60 ДЕН арт. 549к - 40 ДЕН
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ТЕТ-А-ТЕТ60DEN

Склад:
еластан - 16% 
поліамід 66 - 84%

Ідеально облягаючі, м’які, комфортні, теплі колготки з фантазійним малюн-
ком, підтримуючим ефектом, плоским швом та ромбовидною ластовицею. 

Идеально облегающие, мягкие, комфортные, теплые колготки с фантазий-
ным рисунком, поддерживающим эффектом, плоским швом и ромбовидной 
ластовицей.

ФАНТАЗІЯ110DEN

Склад:
еластан - 10% 
поліамід 66 - 90%

арт. 195к

Идеально облегающие, теплые, мягкие, 
комфортные колготки с фантазийным рисунком, 
поддерживающим эффектом, плоским швом и 
ромбовидной ластовицей. 

Ідеально облягаючі, теплі, м’які, комфортні 
колготки з фантазійним малюнком, підтримуючим 
ефектом, плоским швом та ромбовидною ластовицею.

ІЛЮЗІЯ 3D60DEN

Склад:
еластан - 16% 
поліамід 66 - 84%

арт. 560к

Ідеально облягаючі, м’які, комфортні, теплі 
колготки, які створюють ілюзію зміни кольору, з 
підтримуючим ефектом, плоским швом та ромбовид-
ною ластовицею.

Идеально облегающие, мягкие, комфортные, 
теплые колготки, создающие иллюзию изменения 
цвета, с поддерживающим эффектом, плоским швом и 
ромбовидной ластовицей.

Р 2, 3, 4

арт. 550к, рис. 1

меланж

карамель

асфальт

чорний

арт. 550к, рис. 3

Р 2, 3, 4

арт. 550к, рис. 2

чорно-бордовий

чорно-фіолетовий

чорчорно-синій

Р 2, 3, 4 Р 5, 6

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

меланж
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Ттеплі
КОЛГОТКИ ЕЛЕГІЯ250DEN

Теплі комфортні колготки з бавовни та 
еластану, ідеально облягаючі, практичні, з 
плоским швом, без шортиків, з ромбовид-
ною ластовицею, потовщеним миском та 
п’ятою.

Теплые комфортные колготки из хлопка 
с эластаном, идеально облегающие, прак- 
тичные, с плоским швом, без шортиков, с 
ромбовидной ластовицей, уплотненным 
мыском и пяткой.

Склад:
бавовна - 90%
еластан - 3%
поліамід - 7%

арт. 523к

ЕЛЕГІЯ450DEN

Склад:
бавовна + ПЕ - 75%
еластан - 3%
поліамід - 22%

арт. 553к

Теплые комфортные колготки из хлопка 
с эластаном, идеально облегающие, прак- 
тичные, с плоским швом, без шортиков, с 
ластовицей, уплотненным мыском и пяткой.

Теплі комфортні колготки з бавовни та 
еластану, ідеально облягаючі, практичні, з 
плоским швом, без шортиків, з ластовицею, 
потовщеним миском та п’якою.

НЮАНС250DEN

Склад:
бавовна - 90%
еластан - 3%
поліамід - 7%

арт. 557к

Теплые комфортные легенсы, из хлопка 
с эластаном, идеально облегающие, прак- 
тичные, с плоским швом, без шортиков, с 
ромбовидной ластовицей.

Теплі комфортні легенси, з бавовни та 
еластану, ідеально облягаючі, практичні, з 
плоским швом, без шортиків, з ромбовид-
ною ластовицею.

чорний чорний чорний

Р 5Р  0, 1, 2, 3, 4
Р 5Р  0, 1, 2, 3, 4 Р 5Р  0, 1, 2, 3, 4



ППАНЧОХИ
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СПОКУСА 3D20DEN

Склад:
еластан - 24% 
поліамід 66 - 76%

Эффектные чулки, мягкие, эластич-
ные, с ажурным кружевом на силиконе и 
уплотненной стопой. Произведены с 
использованием технологии лайкры 3D, 
которая создает особый комфорт для ног.

Ефектні панчохи, м’які, еластичні з 
ажурним мереживом на силіконі та 
потовщеною ступнею. Виготовлені з 
використанням технології лайкри 3D, яка 
створює особливий комфорт для ніг.

СПОКУСА30DEN

Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

арт. 207к

Эффектные чулки, мягкие, эластичные, с 
ажурным кружевом на силиконе. Произведе-
ны с использованием оплетенного эластана, 
который создает идеальный комфорт для ног.

Ефектні панчохи, м’які, еластичні з 
ажурним мереживом на силіконі. Виготов-
лені з використанням обплетеного еластану, 
який створює ідеальний комфорт для ніг.

арт. 580к

арт. 581к

карамель

шоколад

асфальт

чорний

білий

червоний

карамель

шоколад

асфальт

чорний

білий

червоний

Р  3, 4 Р  3, 4
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ППАНЧОХИ ГАРМОНІЯ

чорний

Идеально облегающие, практич-
ные, эластичные чулки. Произведены с 
использованием эластана, который 
создает идеальный комфорт для ног

Ідеально облягаючи, практичні, 
еластичні панчохи. Виготовлені з 
використанням еластану, який створює 
ідеальний комфорт для ніг.

Склад:
бавовна - 70%
поліамід - 25%
еластан - 5%

Склад:
поліамід 66 - 90%
еластан - 10% 

Склад:
поліамід 66 - 88%
еластан - 12%

арт. 59к - 250 ДЕН

арт. 592к - 150 ДЕН арт. 392к - 60 ДЕН

Р  23-25, 27-29
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Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

арт. 375к

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

МРІЯ40DEN

Практичні, еластичні, легкі, напівпро-
зорі жіночі шкарпетки з ущільненим миском.

Практичные, эластичные, легкие, полу- 
прозрачные женские носки с уплотненным 
мыском.

Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

арт. 505к

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

КОМФОРТ20DEN

Ідеально облягаючі, зручні, еластичні, 
напівпрозорі жіночі півпанчохи з ущільне-
ним миском.

Идеально облегающие, удобные, элас- 
тичные женские получулки полупрозрачные 
с уплотненным мыском.

Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

арт. 378к

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

КОМФОРТ40DEN

Ідеально облягаючі, зручні, еластичні, 
напівпрозорі жіночі півпанчохи з ущільне-
ним миском.

Идеально облегающие, удобные, элас- 
тичные женские получулки полупрозрачные 
с уплотненным мыском.

Склад:
еластан - 12% 
поліамід 66 - 88%

арт. 504к

темна ніч

шоколад

асфальт

чорний

карамель

горіх

МРІЯ20DEN

Практичні, еластичні, легкі, напівпро-
зорі жіночі шкарпетки з ущільненим миском.

Практичные, эластичные, легкие, полу- 
прозрачные женские носки с уплотненным 
мыском.

Р  23-25, 27-29 Р  23-25, 27-29 Р  23-25, 27-29 Р  23-25, 27-29



ББІЛИЗНА БЕЗШОВНА
з білої бавовни
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Жіночі труси-стрінги з натуральної 
сировини, без бокових швів.

Женские трусы-стринги из натурального 
сырья, без боковых швов.

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

арт. 408т

артикул об’єм стегон
408т 100 см

408т/б 108 см

Жіночі труси-стрінги з натуральної 
сировини, без бокових швів.

Женские трусы-стринги из натурального 
сырья, без боковых швов.

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

арт. 122т

артикул об’єм стегон
122т 96 см

122т/б 104 см

Класичні безшовні жіночи труси з 
натуральної сировини.

Классические бесшовные женские 
трусы из натурального сырья.

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

арт. 111, 112т

Класичні безшовні жіночи труси з 
натуральної сировини.

Классические бесшовные женские 
трусы из натурального сырья.

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

арт. 117т

артикул об’єм стегон
111т 96/100/104 см

112т/б 108/112 см

артикул об’єм стегон
117т 96/104 см

117т/б 108/112см

1 1

1 1
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Класичні безшовні жіночи труси з 
натуральної сировини.

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

Классические бесшовные женские 
трусы из натурального сырья.

арт. 118т

Класичні безшовні жіночі труси з 
натуральної сировни.

Классические бесшовные женские 
трусы из натурального сырья

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

арт. 129т

Класичні безшовні жіночі труси-максі з 
натуральної сировни.

Классические бесшовные женские 
трусы-макси из натурального сырья

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

арт. 113, 114т

Класичні безшовні жіночі труси-максі з 
натуральної сировни.

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

Классические бесшовные женские 
трусы-макси из натурального сырья.

артикул об’єм стегон
119т/б 116/124 см

арт. 119т

артикул об’єм стегон
113т 108/112 см
114т 116/120/124 см

артикул об’єм стегон
129т 96/104 см

129т/б 112 см

артикул об’єм стегон
118т 96/104 см

118т/б 108/112 см

артикул об’єм стегон
115т 104/108/112 см

115т/б 116/120/124 см

Класичні безшовні жіночі труси з 
натуральної сировни та еластану, комфортні, 
гарно облягають фігуру.

Классические бесшовные женские 
трусы из натурального сырья и эластана, 
комфортные, хорошо облегающие фигуру.
Склад: бавовна - 77%, ПА - 18%, еластан - 5%

арт. 434т

артикул об’єм стегон
434т 96/104 см

434т/б 112 см

Класичні безшовні жіночи панталони з 
натуральної сировини.

Классические бесшовные женские 
панталоны из натурального сырья.

Склад: бавовна - 91%, ПА - 8%, еластан - 1%

арт. 120т

Класичні безшовні жіночі труси-максі з 
натуральної сировни.

Классические бесшовные женские 
трусы-макси из натурального сырья

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

арт. 115т

Безшовний жіночій топ з натуральної 
сировини та еластану, комфортний, гарно 
облягає фігуру.

Безшовный женский топ из натурально-
го сырья и эластана, комфортный, хорошо 
облегающий фигуру.
Склад: бавовна - 77%, ПА - 18%, еластан - 5%

арт. 435т

артикул об’єм груді
435т 96 см

зріст
164 см

435т/б 104 см 164 см

артикул об’єм стегон
120т/б 112 см

24 1 1 1

1 1 1 1



ББІЛИЗНА
БЕЗШОВНА
з чорної бавовни
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Класичні безшовні жіночи труси з 
натуральної сировини.

Классические бесшовные женские 
трусы из натурального сырья.

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

арт. 123т

Класичні безшовні жіночи труси з 
натуральної сировини.

Классические бесшовные женские 
трусы из натурального сырья.

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

арт. 124т

Класичні безшовні жіночі труси-максі з 
натуральної сировни.

Классические бесшовные женские 
трусы-макси из натурального сырья

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

арт. 125т

Класичні безшовні жіночи панталони з 
натуральної сировини.

Классические бесшовные женские 
панталоны из натурального сырья.

Склад: бавовна - 91%, ПА - 8%, еластан - 1%

артикул об’єм стегон
126т/б 112 см

арт. 126т

Безшовні жіночі труси з натуральної 
сировни та еластану, комфортні, гарно 
облягають фігуру.

Бесшовные женские трусы из натураль-
ного сырья и эластана, комфортные, хорошо 
облегающие фигуру.
Склад: бавовна - 80%, ПА - 15%, еластан - 5%

арт. 454т

Безшовний жіночій топ з натуральної 
сировини та еластану, комфортний, гарно 
облягає фігуру.

Безшовный женский топ из натурального 
сырья и эластана, комфортный, хорошо 
облегающий фигуру.
Склад: бавовна - 80%, ПА - 15%, еластан - 5%

арт. 453т

артикул об’єм стегон
123т 96/100/104 см

123т/б 108/112 см

артикул об’єм стегон
125т 104/108/112 см

125т/б 116/120/124 см

артикул об’єм стегон
454т 100 см

454т/б 112 см

артикул об’єм стегон
124т 108/112 см

124т/б 116/120/124 см

артикул об’єм груді
453т 96 см

зріст
164 см

453т/б 104 см 164 см

8 8 8

8 8 8



МБІЛИЗНА
            класична
з мікрофібри
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 Жіночі труси-танго з мікрофібри та 
еластану, без бокових швів, з низькою 
талією.

Склад: мікрофібра - 92%, еластан - 8%

арт. 394т

Жіночі труси-бікіні з мікрофібри та 
еластану, без бокових швів, комфортні, гарно 
облягають фігуру.

Склад: мікрофібра - 92%, еластан - 8%

 Класичні безшовні жіночі труси з мікро- 
фібри та еластану, комфортні, гарно обля- 
гають фігуру.

Склад: мікрофібра - 92%, еластан - 8%

арт. 350т

 Класичні безшовні жіночі труси-максі з 
мікрофібри та еластану, комфортні, гарно 
облягають фігуру.

Склад: мікрофібра - 92%, еластан - 8%

Безшовні жіночі шорти з мікрофібри та 
еластану, комфортні, гарно облягають 
фігуру.

Склад: мікрофібра - 92%, еластан - 8%

Женские трусы-танго из микрофибры и 
эластана, без боковых швов, с низкой 
талией.

Классические бесшовные женские 
трусы из микрофибры и эластана, комфорт-
ные, хорошо облегающие фигуру.

Бесшовные женские шорты из микрофи-
бры и эластана, комфортные, хорошо облега-
ющие фигуру.

арт. 367т

Безшовні жіночі шорти з мікрофібри та 
еластану, комфортні, гарно облягають 
фігуру.

Склад: мікрофібра - 92%, еластан - 8%

 Женские трусы-бикини из микрофибры 
и эластана, без боковых швов, комфортные, 
хорошо облегающие фигуру.

 Классические бесшовные женские 
трусы-макси из микрофибры и эластана, 
комфортные, хорошо облегающие фигуру.

Бесшовные женские шорты из микрофи-
бры и эластана, комфортные, хорошо облега-
ющие фигуру.

арт. 351т арт. 352т арт. 438т

артикул об’єм стегон
438т 100 см

438т/б 108 см

артикул об’єм стегон
351т 104 см

351т/б 112 см

артикул об’єм стегон
352т 104 см

352т/б 112 см

1 328

11 137

1

5

2 48

11 137

1

5

2 48

артикул об’єм стегон
394т 96 см

394т/б 104 см

артикул об’єм стегон
350т 104 см

350т/б 112 см

артикул об’єм стегон
367т 104 см

367т/б 112 см

11 137

1

5

2 48

11 137

1

5

2 48

11 137

1

5

2 48
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Склад:
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

 Безшовний жіночий топ з мікрофібри та еластану, 
комфортний, гарно облягає фігуру.

Бесшовный женский топ из микрофибры и эласта-
на, комфортный, хорошо облегающий фигуру.

арт. 362т

артикул об’єм груді
362т 96 см

зріст
164 см

362т/б 104 см 164 см

11 137

1

5

2 48

Склад:
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча майка з мікрофібри та еластану, 
комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская майка из микрофибры и 
эластана, комфортная, хорошо облегающая фигуру.

арт. 466т

артикул об’єм груді
466т 96 см

зріст
164 см

466т/б 104 см 170 см

11 137

1

5

2 48

Склад: мікрофібра - 92%, еластан - 8%

Бесшовные женские панталоны из 
микрофибры и эластана, комфортные, 
хорошо облегающие фигуру.

Безшовні жіночі панталони з мікрофібри 
та еластану, комфортні, гарно облягають 
фігуру. 

арт. 398т

Склад: мікрофібра - 93%, еластан - 7%

Бесшовное женское трико из микрофи-
бры и эластана, комфортное, хорошо облега-
ющее фигуру.

Безшовне жіноче трико з мікрофібри та 
еластану, комфортне, гарно облягає фігуру.

арт. 380т

артикул об’єм стегон
398т 104 см

398т/б 112 см

артикул об’єм стегон
380т 96/104 см

зріст
164 см

1 328

1 2 48 11 1375
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Склад:
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча футболка з воротом-стійка, з 
мікрофібри та еластану, комфортна, гарно облягає 
фігуру.

Бесшовная женская футболка с воротником-стойка,  
из микрофибры и эластана, комфортная, хорошо 
облегающая фигуру.

арт. 391т

Склад:
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча футболка з мікрофібри та еласта-
ну, комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская футболка из микрофибры и 
эластана, комфортная, хорошо облегающая фигуру.

арт. 462т

артикул об’єм груді
462т 96 см

зріст
164 см

462т/б 100 см 164 см

артикул об’єм груді
391т 96 см

зріст
164 см

391т/б 104 см 164 см

11 137

1

5

2 48

11 137

1

5

2 48

Склад:
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча футболка з довгими рукавами з 
мікрофібри та еластану, комфортна, гарно облягає 
фігуру.

Бесшовная женская футболка с длинными рукава-
ми из микрофибры и эластана, комфортная, хорошо 
облегающая фигуру.

арт. 461т

артикул об’єм груді
461т 100 см

зріст
164 см

461т/б 104 см 170 см

Склад:
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча футболка з довгими рукавами та 
воротом-стійка, з мікрофібри та еластану, комфортна, 
гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская футболка с длинными рукава-
ми и воротником-стойка, из микрофибры и эластана, 
комфортная, хорошо облегающая фигуру.

арт. 364т

артикул об’єм груді
364т 100 см

зріст
164 см

364т/б 104 см 170 см

11 137

1

5

2 48

11 137

1

5

2 48

Склад:
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча майка-борцовка з мікрофібри та 
еластану, комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская майка-борцовка из микрофи-
бры и эластана, комфортная, хорошо облегающая 
фигуру.

арт. 423т

артикул об’єм груді
423т 92 см

зріст
164 см

423т/б 100 см 164 см

11 137

1

5

2 48

Склад:
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча майка з воротом-стійка, з мікро-
фібри та еластану, комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская майка с воротником-стойка,  из 
микрофибры и эластана, комфортная, хорошо облегаю-
щая фигуру.

арт. 460т

артикул об’єм груді
460т 96 см

зріст
164 см

460т/б 104 см 170 см

11 137

1

5

2 48



ПБІЛИЗНА
з перфорацією
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Склад: мікрофібра - 92%, еластан - 8%

Жіночі труси-танго з мікрофібри та еластану, без 
бокових швів, з низькою талією та перфорацією.

Женские трусы-танго из микрофибры и эластана, 
без боковых швов, с низкой талией и перфорацией.

артикул об’єм стегон
393т 96 см

393т/б 104 см

арт. 393т

Склад: 
мікрофібра - 95%
еластан - 5%

Безшовна жіноча майка з перфорацією, з мікрофі-
бри та еластану, комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская майка с перфорацией, из 
микрофибры и эластана, комфортная, хорошо облегаю-
щая фигуру.

арт. 403т

артикул об’єм груді
403т 96 см

зріст
164 см

Склад: 
мікрофібра - 94%
еластан - 6%

Безшовна жіноча майка в крупну сітку, з мікрофі-
бри та еластану, комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская майка в крупную сетку, из 
микрофибры и эластана, комфортная, хорошо облегаю-
щая фигуру.

арт. 421т

артикул об’єм груді
421т 96 см

зріст
164 см

Склад: 
supplex - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча майка з воротом-стійка і перфо-
рацією, з мікрофібри та еластану, комфортна, гарно 
облягає фігуру.

Бесшовная женская майка с воротом-стойка и 
перфорацией, из микрофибры и эластана, комфортная, 
хорошо облегающая фигуру.

арт. 428т

артикул об’єм груді
428т 92 см

зріст
164 см

428т/б 100 см 170 см

11 137

1

5

2 48

1 2 48 11 1375

11 137

1

5

2 48

11 137

1

5

2 48
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Склад:
мікрофібра - 92%
еластан - 8%

Безшовна жіноча футболка з крупним вирізом 
горловини та перфорацією, з мікрофібри та еластану, 
комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская футболка с крупным вырезом 
горловины и перфорацией, из микрофибры и эластана, 
комфортная, хорошо облегающая фигуру.

арт. 424т

артикул об’єм груді
424т 92 см

зріст
164 см

424т/б 100 см 164 см

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча футболка з воротом-стійка та 
перфорацією, з мікрофібри та еластану, комфортна, 
гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская футболка с воротником-стойка 
и перфорацией, из микрофибры и эластана, комфорт-
ная, хорошо облегающая фигуру.

арт. 417т

артикул об’єм груді
417т 88 см

зріст
164 см

417т/б 96 см 164 см

11 137

1

5

2 48

11 137

1

5

2 48

11 137

1

5

2 48

11 137

1

5

2 48

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча футболка з перфорацією та 
довгими рукавами, з мікрофібри та еластану, комфорт-
на, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская футболка с перфорацией и 
длинными рукавами, из микрофибры и эластана, 
комфортная, хорошо облегающая фигуру.

арт. 432т

артикул об’єм груді
432т 96 см

зріст
164 см

432т/б 100 см 164 см

Склад:
мікрофібра 93%
еластан 7%

Безшовна жіноча футболка з перфорацією, з мікро-
фібри та еластану, комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская футболка с перфорацией, из 
микрофибры и эластана, комфортная, хорошо облегаю-
щая фигуру.

артикул об’єм груді
469т/б 100 см

зріст
170 см

арт. 469т



Склад: 
мікрофібра - 92%
еластан - 8%

Безшовна жіноча майка-сітка з мікрофібри та 
еластану, комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская майка-сетка из микрофибры и 
эластана, комфортная, хорошо облегает фигуру.

арт. 383т

артикул об’єм груді
383т 96 см

зріст
164 см

Склад:
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча сукня з перфорацією, з мікрофі-
бри та еластану, комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовное женское платье с перфорацией, из 
микрофибры и эластана, комфортная, хорошо облегаю-
щая фигуру.

арт. 465т

артикул об’єм груді
465т 92 см

зріст
164 см

11 137

1

5

2 48

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовне жіноче трико з перфорацією, з мікрофі-
бри та еластану, комфортне, гарно облягає фігуру.

Бесшовное женское трико с перфорацией, из 
микрофибры и эластана, комфортное, хорошо облегаю-
щее фигуру.

арт. 424тарт. 431т

артикул об’єм стегон
431т 96 см

зріст
164 см

11 137

1

5

2 48

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовне жіноче трико з перфорацією, з мікрофі-
бри та еластану, комфортне, гарно облягає фігуру.

Бесшовное женское трико с перфорацией, из 
микрофибры и эластана, комфортное, хорошо облега-
ющее фигуру.

арт. 431т/б

артикул об’єм стегон
431т/б 100 см

зріст
170 см

11 137

1

5

2 48

31

8 1 5 4 7



Р БІЛИЗНА
        з рельєфним
малюнком

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовний жіночий топ з малюнком, з мікрофібри 
та еластану, комфортний, гарно облягає фігуру.

Бесшовный женский топ с рисунком, из микрофи-
бры и эластана, комфортный, хорошо облегающий 
фигуру.

арт. 471т

артикул об’єм груді
471т 92 см

зріст
164 см

471т/б 100 см 164 см

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча майка з візерунком, з мікрофібри 
та еластану, комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская майка с узором, из микрофи-
бры и эластана, комфортная, хорошо облегает фигуру.

арт. 470т

артикул об’єм груді
470т/б 100 см

зріст
164 см

арт. 436т

Склад: мультіфібра - 94%, еластан - 6%

Жіночі труси-бікіні з мультифібри та 
еластану, з візерунком, без бокових швів, 
комфортні, гарно облягають фігуру.

Женские трусы-бикини из мультифибры 
и эластана, с рисунком, без боковых швов, 
комфортные, хорошо облегающие фигуру.

артикул об’єм стегон
436т 100 см

436т/б 108 см

Склад: мікрофібра - 92%, еластан - 8%

Жіночі труси-бікіні з мікрофібри та 
еластану, з візерунком, без бокових швів, 
комфортні, гарно облягають фігуру.

Женские трусы-бикини из микрофибры 
и эластана, с рисунком, без боковых швов, 
комфортные, хорошо облегающие фигуру.

артикул об’єм стегон
450т 100 см

450т/б 108 см

арт. 450т

41 11 137528

824

824

824

32
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11 137

1

5

2 48

арт. 457т

Склад:
мікрофібра 93%
еластан 7%

Безшовна жіноча футболка, з мікрофібри та еласта-
ну, комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская футболка, из микрофибры и 
эластана, комфортная, хорошо облегающая фигуру.

артикул об’єм груді
457т/б 100 см

зріст
164 см

11 137

1

5

2 48

арт. 441т

артикул об’єм груді
441т 92 см

зріст
164 см

441т/б 100 см 164 см

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча майка, з мікрофібри та еластану, 
комфортна, корегує талію.

Бесшовная женская майка, из микрофибры и 
эластана, комфортная, корректирующая талию.

11 137

1

5

2 48

арт. 433т

артикул об’єм груді
433т 92 см

зріст
164 см

433т/б 100 см 164 см

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча майка, з рельєфним візерунком, з 
мікрофібри та еластану, комфортна, гарно облягає 
фігуру.

Бесшовная женская майка, с рельефным узором, из 
микрофибры и эластана, комфортная, хорошо облегаю-
щая фигуру.

11 137

1

5

2 48

арт. 430т

артикул об’єм груді
430т 92 см

зріст
164 см

430 т/б 100 см 164 см

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча майка, з мікрофібри та еластану, 
комфортна, корегує талію.

Бесшовная женская майка, из микрофибры и 
эластана, комфортная, корректирующая талию.
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арт. 451т

артикул об’єм груді
451т/б 100 см

зріст
164 см

Склад: 
мікрофібра - 95%
еластан - 5%

Безшовна жіноча футболка з малюнком та довгими 
рукавами, з мікрофібри та еластану, комфортна, гарно 
облягає фігуру.

Бесшовная женская футболка с рисунком и 
длинными рукавами, из микрофибры и эластана, 
комфортная, хорошо облегающая фигуру.

824

арт. 452т

артикул об’єм груді
452т/б 100 см

зріст
164 см

Склад: 
мікрофібра - 95%
еластан - 5%

Безшовна жіноча футболка з малюнком, з мікрофі-
бри та еластану, комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская футболка с рисунком, из 
микрофибры и эластана, комфортная, хорошо облега-
ющая фигуру.

824

арт. 449т

артикул об’єм груді
449т/б 100 см

зріст
164 см

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча футболка з малюнком та рукава-
ми 3/4, з мікрофібри та еластану, комфортна, гарно 
облягає фігуру.

Бесшовная женская футболка с рисунком и рукава-
ми 3/4, из микрофибры и эластана, комфортная, 
хорошо облегающая фигуру.

824

11 137

1

5

2 48

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовне жіноче трико з малюнком, з мікрофібри 
та еластану, комфортне, гарно облягає фігуру.

Бесшовное женское трико с рисунком, из микрофи-
бры и эластана, комфортное, хорошо облегающее 
фигуру.

арт. 440т

артикул об’єм стегон
440т 104 см

зріст
164 см

440т/б 112 см 164 см



Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча сукня з довгими рукавами та 
малюнком, з мікрофібри та еластану, комфортна, гарно 
облягає фігуру.

Бесшовное женское платье с длинными рукавами и 
рисунком, из микрофибры и эластана, комфортное, 
хорошо облегающее фигуру.

арт. 467т

артикул об’єм груді
467т 92 см

зріст
164 см

824
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Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча футболка з малюнком, з довгими 
рукавами та воротом-стійка, з мікрофібри та еластану, 
комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская футболка с рисунком, с 
длинными рукавами и воротником-стойка, из микро-
фибры и эластана, комфортная, хорошо облегающая 
фигуру.

арт. 439т

артикул об’єм груді
439т 92 см

зріст
164 см

439т/б 100 см 164 см

11 137

1

5

2 48

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча футболка з довгими рукавами, з 
мікрофібри та еластану, комфортна, гарно облягає 
фігуру.

Бесшовная женская футболка с длинными рукава-
ми, из микрофибры и эластана, комфортная, хорошо 
облегающая фигуру.

арт. 444т

артикул об’єм груді
444т 92 см

зріст
164 см

444т/б 100 см 164 см

11 137

1

5

2 48

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча футболка з довгими рукавами та 
воротом-стійка, з мікрофібри та еластану, комфортна, 
гарно облягає фігуру.

Бесшовная женская футболка с длинными рукава-
ми и воротником-стойка, из микрофибры и эластана, 
комфортная, хорошо облегающая фигуру.

арт. 448т

артикул об’єм груді
448т 92 см

зріст
164 см

448т/б 100 см 164 см

11 137

1

5

2 48

Склад: 
мікрофібра - 93%
еластан - 7%

Безшовна жіноча сукня з малюнком, довгими 
рукавами та воротом-стійка, з мікрофібри та еластану, 
комфортна, гарно облягає фігуру.

Бесшовное женское платье с рисунком, длинными 
рукавами и воротом-стойка, из микрофибры и эласта-
на, комфортное, хорошо облегающее фигуру.

арт. 468т

артикул об’єм груді
468т 92 см

зріст
164 см

824
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ЧчоловічаБІЛИЗНА

артикул об’єм стегон
427т 96 см

427т/б 104 см

Класичні безшовні чоловічі шорти з 
бавовноподібної сировини Supplex та елас- 
тану, комфортні, гарно облягають фігуру.

Классические бесшовные мужские 
шорты из хлопкоподобного сырья Supplex и 
эластана, комфортные, хорошо облегающие 
фигуру.
Склад: supplex- 93%, еластан - 7%

арт. 427т

24 8

артикул об’єм стегон
425т 100 см

425т/б 112 см

Класичні безшовні чоловічі труси з 
бавовноподібної сировини Supplex та елас- 
тану, комфортні, гарно облягають фігуру.

Классические бесшовные мужские 
трусы из хлопкоподобного сырья Supplex и 
эластана, комфортные, хорошо облегающие 
фигуру.
Склад: supplex- 93%, еластан - 7%

арт. 425т

24 8

артикул об’єм стегон
23т 104 см

23т/б 112 см

Класичні безшовні чоловічі труси з 
натуральної сировини.

Классические бесшовные мужские 
трусы из натурального сырья.

Склад: бавовна - 70%, ПА - 29%, еластан - 1%

арт. 23т

124

Класичні безшовні чоловічі труси з 
натуральної сировини.

Классические бесшовные мужские 
трусы из натурального сырья.

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

артикул об’єм стегон
21т 96/104 см
22т 108/112 см

арт. 21, 22т

124

Класичні безшовні чоловічі труси з 
натуральної сировини.

Склад: бавовна - 87%, ПА - 12%, еластан - 1%

Классические бесшовные мужские 
трусы из натурального сырья.

арт. 24т

артикул об’єм стегон
24т 96/104 см

24т/б 108/112 см

8
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Цех производства трикотажа ТМ 
«НІКА» ПАО «НЗФ» основан в 1993 г. при 
участии итальянской фирмы SIRCHE. Цех 
оснащен современным вязальным и швей-
ным оборудованием иностранных фирм: 
Lonati, Rimoldi, Union Special и др. Упа-
ковка продукции проводится на итальян-
ских автоматических линиях Corteze. В 
цехе производятся женские колготки и 
бесшовное белье из полиамидных ниток 
известных мировых производителей кон-
цернов Continental Fibre и INVISTA и с 
эластановой нитью Lycra, плотностью от 
20 до 150 Den, а также колготки из хлопка 
плотностью до 450 Den. Разнообразный 
ассортимент моделей постоянно обновля-
ется в зависимости от направлений моды 
и потребностей покупателей.

Цех виробництва трикотажу ТМ 
«НІКА» ПАТ «НЗФ» заснований у 1993 р. 
при участі італійської фірми SIRCHE. Цех 
оснащений сучасним в’язальним і швей-
ним устаткуванням закордонних фірм: 
Lonati, Rimoldi, Union Special та ін. Упаку-
вання продукції проводиться на італій-
ських автоматичних лініях Corteze. У цеху 
виготовляються жіночі колготки та 
безшовна білизна із поліамідних ниток 
відомих світових виробників концернів 
Continental Fibre й INVISTA та з еластано-
вою ниткою Lycra, щільністю від 20 до 150 
Den, а також колготки з бавовни щільні-
стю до 450 Den. Різноманітний асорти-
мент моделей постійно оновлюється 
залежно від напрямків моди та потреб 
покупців.

Колготи 
без розділової 
лінії на стегні

Колготи 
з низькою талією 
без розділової 
лінії на стегні

Еластанова нитка 
обплетена 
поліамідною 
ниткою

Колготи з низькою 
талією, ромбовидною 
ластовицею, без роз- 
ділової лінії на стегні

Колготи з коригуваль-
ною верхньою части- 
ною, ромбовидною 
ластовицею та розді- 
ловою лінією на стегні

Колготки 
із клиноподібною 
ластовицею 
без розділової 
лінії на стегні

Колготки 
із клиноподібною 
ластовицею 
й розділовою 
лінією на стегні

Колготи 
з ущільненим 
миском

Колготи 
з ромбовидною 
ластовицею 
без розділової 
лінії на стегні

Колготи з ущіль- 
неною верхньою 
частиною 
та розділовою 
лінією на стегні

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

РОЗМІРНА СІТКА

Розмір

0

1

2

3

4

5

6

7

146-152

146-152

158-164

158-164

170-176

158-164

170-176

170-176

88-92

92-96

96-100

100-108

100-108

112-120

124-132

132-136

40-42

42-44

44-46

46-50

46-50

52-56

58-62

62-64

Зріст, см Об'єм стегон, см Розмір



38

Може застосовуватися 
машинне прання при
температурі не вище 40°С
Помірний режим

Не можна 
відбілювати засобами, 
що виділяють хлор

Хімічне 
чищення 
не допускається

Прасувати при 
температурі 
не більше 110°С

Об'єм груді, см

Об'єм стегон, см

Розмір

Розмір XS

42

92

84

44

96

88

S

46

100

92

M

48

104

96

L

50

108

100

XL

52

112

104

XXL

54

116

108

XXXL

РОЗМІРНА СІТКА

Белье без боковых швов корректирует 
фигуру и подчеркивает красоту вашего тела, обес- 
печивает полную свободу движений и комфорт, 
чудесно подходит для занятия спортом.
Произведено на высокотехнологичном совре-
менном оборудовании фирмы SANTONI, из 
натуральной пряжи и из сырья известных миро-
вых производителей полиамидных и эластано-
вых ниток концернов Contifibre и INVISTA.

Білизна без бокових швів корегує фігуру та 
підкреслює красу вашого тіла, забезпечує 
повну свободу рухів і комфорт, чудово підхо-
дить для заняття спортом.
Виготовлена на високотехнологічному сучас-
ному обладнанні фірми SANTONI, з натураль-
ної сировини та з сировини відомих світових 
виробників поліамідних та еластанових ниток 
концернів Contifibre та INVISTA.

1

3

2

білий

тілесний

бордо

4 блакитний 11

8 чорний

синій

7

5 рожевий

червоний

13 фіолетовий

19

24

кораловий

сірий 
та меланж

КОЛЬОРОВА ГАМА



ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»
53200, Україна, Дніпропетровська область
м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310

тел./факс: (0566) 654-888, тел.: (0566) 653-988
e-mail: nika@nzf.com.ua
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