ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΛΕΞΗΣ - << ART : 110 >>
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η εφεύρεση αναφέρεται στην κατασκευή ανδρικής κάλτσας ειδικής και πυκνής
πλέξης από 212 έως 240 βελόνες, σκέτη χωρίς πετσέτα, ή με πετσέτα στην
πατούσα. Έχει βάρος άνω των 45 γραμμαρίων ανά ζεύγος στο μέγεθος 42-43
ΕU, στο χρώμα μαύρο, με προσδιορισμένες διαστάσεις μήκους και πλάτους
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μύτης , πατούσας, φτέρνας, κνήμης κτλ . Σχήμα 1 (Νο 1ο ,2Ο ,3ο, 4Ο,5ο & 6Ο ).
Είναι καινοφανής τεχνική η ύφανση της και οι συγκεκριμένες διαστάσεις της. Η
εφεύρεση συνιστά πρωτοτυπία όχι μόνο για την Ελληνική καλτσοποιία αλλά και
την παγκόσμια.
Ο ξεχωριστός τρόπος ύφανσης έχει αρκετά και μοναδικά πλεονεκτήματα για τον
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κάθε καταναλωτή.
2. Ιδιαίτερα, η αντοχή στην χρήση της είναι πολλαπλάσια από οποιαδήποτε άλλη
συνήθη ανδρική κάλτσα της ίδιας κατηγορίας.
3. Η εφαρμογή της είναι τέλεια σε κάθε μέγεθος ποδιών, χωρίς να ξεχειλώνει λόγω
της ξεχωριστής και μοναδικής πλέξης της.
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4. Η χρήση της μπορεί να είναι καθημερινή και ακόμα και με επίσημο ντύσιμο λόγω
του πάχους της πλέξης της που επιτρέπει να φοριέται και σε χαμηλές
θερμοκρασίες γιατί είναι πολλή ζεστή.
5. Η ξεχωριστή πλέξη της, η πυκνότητά της, η ύφανσή της και οι ειδικές
βαμβακερές ίνες της δεν αφήνουν περιθώρια εισβολής της υγρασίας κρατώντας
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τα πόδια ζεστά ακόμα και τις πιο κρύες ημέρες του έτους.
6. Στην κάλτσα αυτή δεν χρησιμοποιούνται καθόλου συνθετικά ή ελαστικά νήματα
στο σώμα της, χρησιμοποιούνται βαμβακερά νήματα 100% για να έχουμε τέλεια
εφαρμογή στα πόδια.
7. Είναι πολύ χρήσιμη για όλους τους καταναλωτές από τους σκληρά εργαζόμενους
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μέχρι και τους επιχειρηματίες με καλό και ακριβό ντύσιμο διότι καλύπτει τις
περισσότερες από τις ανάγκες τους.
8. Είναι τέλος πολλαπλάσιας αντοχής στην χρήση της από οποιασδήποτε άλλη
κάλτσα της ίδιας κατηγορίας.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ
1. Η ανδρική κάλτσα ειδικής και πυκνής πλέξης είναι καινοφανής τεχνική στην
καλτσοσποιία και αφορά την μοναδική κάλτσα στον κόσμο. Κατασκευάζεται από
πλεκτομηχανές με 212 έως 240 βελόνες και με βάρος πάνω από 45 γραμμάρια το
ζεύγος στο μέγεθος 42-43 ΕU, με προσδιορισμένες διαστάσεις μήκους και πλάτους
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μύτης, πατούσας, φτέρνας, κνήμης κτλ . Σχήμα 1 (Νο 1ο ,2Ο ,3ο, 4Ο,5ο & 6Ο ).
2. Έχει τέλεια εφαρμογή στο πόδι, δεν ξεχειλώνει όσες φορές κι αν φορεθεί και πλυθεί
και είναι φιλική στο δέρμα χωρίς να δημιουργεί φαγούρα .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΛΕΞΗΣ
1. Η ανδρική κάλτσα ειδικής και πυκνής πλέξης, με 212 έως 240 βελόνες και βάρος ανά
ζεύγος άνω των 45 γραμμαρίων στο μέγεθος 42-43 ΕU, είναι μεγάλης αντοχής,
ζεστή, βαμβακερή 100% και συνιστάται για καθημερινή και επίσημη εμφάνιση λόγω
της λεπτής ύφανσης της.
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2. Προστατεύει και θωρακίζει τα πόδια από την διαπεραστική υγρασία και το χαμηλό
ψύχος λόγω της καινοτόμου τεχνικής και της πυκνής πλέξης της, ώστε να έχει αρκετά
και ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τον κάθε καταναλωτή

5

