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ANDREA - Zakład Pracy Chronionej
Nasza firma, jako Zakład Pracy Chronionej, daje dowód temu, że zatrudniając osoby
niepełnosprawne, nie trzeba rezygnować z wysokiej jakości ani z efektywności.
Właściciele firmy ANDREA poświęcają dużo uwagi ludziom potrzebującym pomocy,
czego dowodem są liczne podziękowania i wyróżnienia.

Firma ANDREA istnieje na rynku jako producent
wyrobów pończoszniczych od 1989 r.
Nasza obecna oferta obejmuje:

- skarpety męskie
- skarpety damskie
- skarpety młodzieżowe
- skarpety dziecięce i niemowlęce
- szeroki asortyment rajstop, pończoch i podkolanówek
- oraz wprowadzanie do oferty nowych produktów
Wieloletnie doświadczenie, stosowane najnowsze technologie i nowoczesny
park maszynowy pozwalają nam na produkowanie wyrobów najwyższej
jakości, zgodnych z trendami mody.
Stosowanie surowców wyłącznie najwyższej jakości gwarantuje, że nasze
produkty są wygodne i trwałe, posiadają niezbędne certyfikaty, m.in. licencję
firmy SANITIZED - dotyczącą stosowanej apretury antybakteryjnej oraz
licencję firmy DU PONT na używane włókno LYCRA.
Jesteśmy firmą innowacyjną, dynamicznie dostosowującą się do zmian
zachodzących zarówno w naszym wewnętrznym, jak i zewnętrznym otoczeniu.
Dowodem na powyższe stwierdzenie jest duża ilość wdrażanych innowacji
technologicznych oraz wprowadzania do oferty nowych produktów.



W dniu 11 września 2013r.
Mazowiecka Kapituła konkursu
LODOŁAMACZE 2013 przyznała naszej
firmie I miejsce w kategorii
ZATRUDNIENIE CHRONIONE.
Ideą tego konkursu jest wyłonienie
i nagradzanie pracodawców wybitnie
angażujących się w rozwiązywanie
problemów osób niepełnosprawnych
w różnych dziedzinach życia
społecznego i zawodowego.



skarpety męskie
Bambus

PREMIUM bezuciskowe Sanitized

PRESTIGE

Vital bezuciskowe Sanitized

Ekskluzywne skarpety męskie
wyprodukowane z przędzy
bambusowej. Nowatorskie
włókno posiada naturalne
właściwości antybakteryjne,
znakomicie przepuszcza
powietrze, odprowadza wilgoć
na zewnątrz, zapewniając
stopom najwyższy komfort
użytkowania.

Skarpety biznesowe
z wydłużoną cholewką.
Wykonane z wysokiej jakości
bawełny z dodatkiem włókien
LYCRA. Idealnie przylegają
do nóg. Zastosowany szeroki
ściągacz nie powoduje ucisku
oraz zapobiega zsuwaniu się
sakarpet z nóg.

PREMIUM bezuciskowe, to
eleganckie skarpety bawełniane
z dodatkiem włókien
elastomerowych. Nie powodują
ucisku i nie blokują przepływu
krwi w nogach. Zastosowana
technologia SANITIZED(R)
zapobiega rozwojowi bakterii
i grzybów, przedłuża okres
użytkowania oraz pomaga
chronić produkt przed zarazkami
i nieprzyjemnym zapachem.

Skarpety VITAL bezuciskowe nie
posiadają typowego ściągacza,
dzięki czemu nie powodują
ucisku i nie blokują przepływu
krwi w nogach. Dodatkowo
wzbogacone technologią
SANITIZED(R), która zapobiega
rozwojowi bakterii i grzybów,
przedłuża okres użytkowania
produktu oraz pomaga chronić
produkt przed zarazkami i
nieprzyjemnym zapachem.

Skład:
80% przędza bambusowa
17% poliamid
3% inne włókna

Skład:
74% przędza bambusowa
19% poliamid
7% inne włókna

Skład:
74% bawełna,
19% poliamid, 4% elastan,
3% inne włókna

Skład:
76% bawełna,
21% poliamid,
3% inne włókna

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Kod Kreskowy:
5900743002512

Kod Kreskowy:
5900743006145

Kod Kreskowy:
5900743002512

Kod Kreskowy:
5900743006145

MODAL

davis long

NATURA
Cienkie skarpety męskie,
wyprodukowane
z nowatorskiego surowca
MODAL. Włókno wiskozy
doskonale wchłania pot,
utrzymując stopy w świeżości.



skarpety męskie

Klasyczne skarpety męskie,
wyprodukowane w 100%
z bawełny najwyższej jakości.
Charakteryzują się delikatnym
ściągaczem, gładką cholewką
i stopą.

Skład:
40% modal,
40% bawełna,
17% poliamid,
3% inne włókna

Skład:
100% bawełna

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Kod Kreskowy:
5900743003991

Kod Kreskowy:
5900743001676

jazzy
Eleganckie skarpety męskie
ze wzorem na cholewce.
Wyprodukowane z najwyższej
jakości bawełny czesanej
z dodatkiem włókien
elastomerowych. Specjalnie
poszerzony i wydłużony
ściągacz zapewnia wysoki
komfort użytkowania.

Wzorzyste skarpety męskie,
wyprodukowane
z najwyższej jakości bawełny
czesanej, z dodatkiem
włókien elastomerowych
zapewniających idealne
przyleganie do nóg.
Charekteryzują się delikatnym
ściągaczem oraz wzorowaną
stopą i cholewką.

Skład:
72% bawełna,
21% poliamid,
4% doriastan,
3% elastan

Skład:
72% bawełna,
21% poliamid,
4% doriastan,
3% elastan

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Kod Kreskowy:
5900743003878

Kod Kreskowy:
5900743002673



skarpety męskie
vip

skarpety męskie
classic

Skarpety garniturowe
z najwyższej jakości
bawełny, z dodatkiem
włókien elastomerowych
zapewniających idealne
przyleganie do nóg.
Dodatkowo charakteryzują się
delikatnym ściągaczem.
Dostępne w szerokiej gamie
kolorystycznej.

sprint

Klasyczne gładkie skarpety
garniturowe. Dostępne w
szerokiej gamie kolorystycznej,
charakteryzują się delikatnym
ściągaczem oraz wysoką
jakością zastosowanych
surowców.

Specjalistyczne skarpety
sportowe frotte.
Wyprodukowane z bawełny
czesanej z dodatkiem włókien
elastomerowych.
Zastosowana trójwarstwowa
frotta w stopie i nad palcami
chroni przed otarciami,
przewiewna dzianina zapewnia
dobrą wentylację.

Skarpetki sportowe,
przewiewne, wchłaniające
wilgoć. Idealnie dopasowują się
do stóp nie powodując ucisku.

Skład:
72% bawełna,
21% poliamid,
4% doriastan,
3% elastan

Skład:
76% bawełna,
21% poliamid,
3% inne włókna

Skład:
80% bawełna,
15% poliamid,
5% elastan

Skład:
80% bawełna,
15% poliamid,
5% elastan

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Kod Kreskowy:
5900743003885

Kod Kreskowy:
5900743000532

Kod Kreskowy:
5900743002550

Kod Kreskowy:
5900743006114

standard

sport line

stopki męskie plus
Podstawowy model skarpet
męskich.
Charakteryzują się wysoką
trwałością i atrakcyjną ceną.



active

speed

Krótkie skarpety dla
mężczyzn w każdym wieku,
wyprodukowane z najwyższej
jakości bawełny czesanej
z dodatkiem włókien
elastomerowych. Propozycja na
okres wiosenno-letni.

Bawełniane skarpety sportowe.
Charakteryzują się frotte
w stopie i lekko opinającą na
nodze cholewką.

Skład:
67% bawełna,
33% poliamid

Skład:
72% bawełna,
21% poliamid,
4% elastan,
3% inne włókna

Skład:
77% bawełna,
19% poliamid,
4% inne włókna

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Dostępne rozmiary:
23-24cm / 35-37
25-26cm / 38-40
27-28cm / 41-43
29-30cm / 44-46

Kod Kreskowy:
5900743001058

Kod Kreskowy:
5900743003359

Kod Kreskowy:
5900743003366

Specjalistyczne skarpety
sportowe frotte z krótką
cholewką. Wyprodukowane z
bawełny czesanej z dodatkiem
włókien elastomerowych.
Zastosowana trójwarstwowa
frotta w stopie i nad palcami
chroni przed otarciami,
a przewiewna dzianina
zapewnia dobrą wentylację.

Skład:
80% bawełna,
15% poliamid,
5% elastan
Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46
Kod Kreskowy:
5900743002567



skarpety męskie
arctic

play

vitalia antybakteryjne

Skarpetki sportowe,
przewiewne, wchłaniające
wilgoć. Idealnie dopasowują się
do stóp nie powodując ucisku.

Skarpetki frotte wykonane
z najwyższej jakości bawełny
z dodatkiem włókna LYCRA.
Idealnie przylegają do nóg.
Zastosowany szeroki ściągacz
nie powoduje ucisku oraz
zapobiega zsuwaniu się skarpet
z nóg.

Skład:
80% bawełna,
15% poliamid,
5% elastan

Skład:
85% bawełna,
12% poliamid,
3% elastan

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Kod Kreskowy:
5900743003205

Kod Kreskowy:
5900743004936

Ciepłe, bezuciskowe skarpety
wykonane z przędzy o dużej
zawartości wełny.

KLASYCZNE SKARPETKI DLA
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

Skład:
30% wełna,
62% akryl,
5% elastan,
3% inne włókna

Skład:
80% bawena
15% poliamid
5% elastan

Szkolne skarpety wykonane
z bawełny z dodatkiem
włókien elastomerowych.
Idealnie przylegają do nóg nie
powodując ucisku.

Dostępne rozmiary:
25-26 cm / 38-40
27-28 cm / 41-43
29-30 cm / 44-46

Dostępne rozmiary:
21-22cm / 33-34
23-24cm / 35-37
25-26cm / 38-40
27-28cm / 41-43

Kod Kreskowy:
5900743003311

Kod Kreskowy:
5900743000532

graffiti

Skarpety bezuciskowe
z wysokiej jakości bawełny
z dodatkiem elastanu idealnie
przylegają do nóg. Nie posiadają
typowego ściągacza, dzięki
czemu nie powodują ucisku
i nie blokują przepływu krwi
w nogach. Wzbogacone
technologią SANITIZED(R), która
zapobiega rozwojowi bakterii
i grzybów, przedłuża okres
użytkowania oraz pomaga
chronić produkt przed zarazkami
i nieprzyjemnym zapachem.

Wzorowane, wielokolorowe
skarpety wyprodukowane
z najwyższej jakości bawełny
czesanej z dodatkiem włókien
elastomerowych.

Skład:
72% bawełna, 21% poliamid,
4% elastan, 3% inne włókna

Skład:
72% bawełna,
21% poliamid,
4% elastan,
3% inne włókna

Dostępne rozmiary:
23-24 cm / 36-38
25-26 cm / 39-41

Dostępne rozmiary:
23-24 cm / 36-38
25-26 cm / 39-41

Kod Kreskowy:
5900743006244

Kod Kreskowy:
5900743002024

simple

School style

winter



skarpety damskie i młodzieżowe

fitness
Młodzieżowe skarpetki o dużej
zawartości bawełny, dostępne
w atrakcyjnych kolorach
jednolitych i melanżowych.
Dodane włókno elastomerowe
zapewnia doskonałe
przyleganie do nóg,
nie powodując ucisku.

Damskie skarpety sportowe
z najwyższej jakości bawełny
czesanej. Charakteryzują się
bardzo krótką cholewką
z „kołnierzykiem” nad tylną częścią
stopy, zapobiegającą ocieraniu
pięt. Potrójna frotte sandwich
w stopie i palcach. Przewiewna
dzianina nad stopą. Stopa i
cholewka gładka, dwukolorowa.
Wykończenie na maszynie
ROSSO zapewnia niewyczuwalny
szew nad palcami.

Skład:
72% bawełna,
21% poliamid,
4% elastan,
3% inne włókna

Skład:
78% bawełna,
17% poliamid,
5% elastan

Dostępne rozmiary:
23-24 cm / 36-38
25-26 cm / 39-41

Dostępne rozmiary:
23-24 cm / 36-38
25-26 cm / 39-41

Kod Kreskowy:
5900743002604

Kod Kreskowy:
5900743002499



skarpety
damskie
i młodzieżowe
skarpety
damskie
i młodzieżowe

skarpety damskie i młodzieżowe
active lady

frotki

Sportowe, damskie skarpetki
z krótką cholewką zakończoną
specjalnym sportowym
ściągaczem.

Skarpetki sportowe,
przewiewne, wchłaniające
wilgoć. Idealnie dopasowują się
do stóp nie powodując ucisku.

Skarpetki frotte wykonane za
najwyzszej jakości bawełny
z dodatkiem włókna LYCRA.
Idealnie przylegają do nóg.
Zastosowany szeroki ściągacz
nie powoduje ucisku oraz
zapobiega zsuwaniu się skarpet
z nóg.

Ciepłe bezuciskowe skarpetki
frotte wykonane z najwyższej
jakości bawełny.

Skład:
80% bawena,
15% poliamid,
5% elastan

Skład:
80% bawena,
15% poliamid,
5% elastan

Skład:
85% bawełna,
12% poliamid,
3% elastan

Skład:
85% bawełna,
12% poliamid,
3% elastan

Dostępne rozmiary:
23-24 cm / 36-38
25-26 cm / 39-41

Dostępne rozmiary:
23-24 cm / 36-38
25-26 cm / 39-41

Dostępne rozmiary:
23-24 cm / 36-38
25-26 cm / 39-41

Dostępne rozmiary:
23-24 cm / 36-38
25-26 cm / 39-41

Kod Kreskowy:
5900743003397

Kod Kreskowy:
5900743006282

Kod Kreskowy:
5900743005773

Kod Kreskowy:
5900743005780

stopki damskie

trendy

balerinki
Damskie i młodzieżowe stopki
bawełniane charakteryzujące
się bardzo krótką cholewką.
Dostępne modele wzorzyste
lub gładkie.

Skład:
72% bawełna,
21% poliamid,
4% elastan,
3% inne włókna
Dostępne rozmiary:
23-24 cm / 36-38
25-26 cm / 39-41

10

Alaska

jogging

Kod Kreskowy:
5900743006282

podkolanówki bawełniane
Ciepłe skarpety damskie,
wykonane z fantazyjnie
barwionej przędzy.
Charakteryzują się wywijanym,
nieuciskającym ściągaczem oraz
prążkowaną, długą cholewką.

Ciepłe podkolanówki,
wyprodukowane z najwyższej
jakości bawełny z dodatkiem
włókien elastomerowych.
Dostępne w szerokiej gamie
kolorystycznej. Doskonała
propozycja na chłodniejsze dni.

Skład:
79% akryl,
13% poliester,
5% elastan,
3% inne włókna

Skład:
72% bawełna,
21% poliamid,
4% elastan,
3% inne włókna

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Dostępne rozmiary:
23-24 cm / 36-38
25-26 cm / 39-41

Dostępne rozmiary:
23-24 cm / 36-38
25-26 cm / 39-41

Kod Kreskowy:
5900743006299

Kod Kreskowy:
5900743002291

Kod Kreskowy:
5900743002680

?

Skład:
?
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skarpety dziecięce
Active junior

Lucky team dziewczęce

kids club chłopięce
Uniwersalne skarpety
sportowe, charakteryzują się
przewiewnością, idealnym
dopasowaniem. Nie powodują
ucisku.

Skład:
80% bawełna,
15% poliamid,
5% elastan,
Dostępne rozmiary:
23-24 cm / 36-38
25-26 cm / 39-41
Kod Kreskowy:
5900743004738

?

Skład:
78% bawełna,
14% poliamid,
5% elastan,
3% inne włókna

?

Skład:
78% bawełna,
14% poliamid,
5% elastan,
3% inne włókna

Kod Kreskowy:
5900743005568

Kod Kreskowy:
5900743005551

Skład:
78% bawełna,
14% poliamid,
5% elastan,
3% inne włókna

?.

Skład:
78% bawełna,
14% poliamid,
5% elastan,
3% inne włókna

Dostępne rozmiary:
17-18 cm / 27-29
19-20 cm / 30-32
21-22 cm / 33-35

?

frotte baby abs

?

Dostępne rozmiary:
7-9 cm / 12-14
9-10 cm / 15-17
11-12 cm / 18-20
13-14 cm / 21-23
15-16 cm / 24-26

kids club dziewczęce

Ażurkowe

12

skarpety dziecięce

Lucky team chłopięce
?

Skład:
78% bawełna,
14% poliamid,
5% elastan,
3% inne włókna

Dostępne rozmiary:
23-24 cm / 36-38
25-26 cm / 39-41

Dostępne rozmiary:
17-18 cm / 27-29
19-20 cm / 30-32
21-22 cm / 33-35

Dostępne rozmiary:
7-9 cm / 12-14
9-10 cm / 15-17
11-12 cm / 18-20
13-14 cm / 21-23
15-16 cm / 24-26

Kod Kreskowy:
5900743004738

Kod Kreskowy:
5900743005568

Kod Kreskowy:
5900743005551

Skład:
78% bawełna,
14% poliamid,
5% elastan,
3% inne włókna
Dostępne rozmiary:
7-9 cm / 12-15
10-12 cm / 17-20
Kod Kreskowy:
5900743005674

frotte junior abs
?

Skład:
78% bawełna,
14% poliamid,
5% elastan,
3% inne włókna
Dostępne rozmiary:
13-15 cm / 21-24
16-18 cm / 26-29
Kod Kreskowy:
5900743005681

13

rajstopy, podkolanówki dziewczęce
Rajstopy dziewczęce HAPPY KIDS 2 PARY

Rajstopy dziewczęce WZORZYSTE 30 den

rajstopy, pończochy, legginsy damskie
Lycra 8 den LATIA

Lycra 11 den LUCCA

?

?.

?

Skład:
97% poliamid,
3% dorlastan

Skład:
97% poliamid,
3% dorlastan
Dostępne rozmiary:
110-116
122-128
134-140
146-152

Skład:
?

Dostępne rozmiary:
110-116
122-128
134-140
146-152
Kod Kreskowy:
5900743003427

Rajstopy dziewczęce mikrofibra 40 den
?

Kod Kreskowy:
5900743002963

Podkolanówki dziewczęce 3 pary
?.

14

Dostępne rozmiary:
110-116
122-128
134-140
146-152

Skład:
97% poliamid,
3% dorlastan

Kod Kreskowy:
5900743002901

Kod Kreskowy:
5900743003441

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Skład:
?

Dostępne rozmiary:
S/2
M/3
L/4

Dostępne rozmiary:
S/2
M/3
L/4
XL/5

Kod Kreskowy:
5900743005636

Kod Kreskowy:
5900743006107

Lycra15 den MODENA

Lycra 20 den IMPERIA
Eleganckie, półmatowe rajstopy
damskie, wyprodukowane z
włókna LYCRA. Wzmocnione
palce i część majtkowa.

Skład:
87% włókno poliamidowe
13% lycra
Skład:
97% poliamid,
3% dorlastan

?.

Dostępne rozmiary:
S/2
M/3
L/4
XL/5

Eleganckie, półmatowe rajstopy
damskie, wyprodukowane z
włókna LYCRA. Wzmocnione
palce i część majtkowa.

Skład:
87% włókno poliamidowe
13% włókno elastomerowe

Kod Kreskowy:
5900743005612

Dostępne rozmiary:
S/2
M/3
L/4
XL/5

występuje również w rozm. XXL
kod EAN 5900743003472

Kod Kreskowy:
5900743005629

15

rajstopy, pończochy, legginsy damskie
Bikini 15 den VALENTIA

Biodrówki 15 den PATTI

Eleganckie , półmatowe
rajstopy 15 den w wersji BIKINI.

Przezroczyste rajstopy damskie
typu BIODRÓWKA. Górna
część została skrócona do
wysokości bioder, wykończona
komfortowym stabilnym
pasem. Wzmocnione palce.

Skład:
87% poliamid
13% elastan

Skład:
87% poliamid
13% elastan

Dostępne rozmiary:
S/2
M/3
L/4

Dostępne rozmiary:
S/2
M/3
L/4
Kod Kreskowy:
5900743005605

Kod Kreskowy:
5900743005599

Stretch 15 den DELIA
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Lycra 40 den FOGGIA

rajstopy, pończochy, legginsy damskie
Mikrofibra 40 den LAURIA
Matowe, kryjące rajstopy
damskie, wyprodukowane
z włókna mikrofibra 40 den
z dodatkiem elastomerów.
Wzmocnione palce i część
majtkowa.

Eleganckie, półmatowe rajstopy
damskie, wyprodukowane
z Mikrofibry 60 den.
Wzmocnione palce i część
majtkowa.

Skład:
93% włókno poliamidowe
7% włókno elastomerowe

Skład:
93% poliamid
7% dorlastan

Dostępne rozmiary:
S/2
M/3
L/4
XL/5

Dostępne rozmiary:
S/2
M/3
L/4
XL/5

Kod Kreskowy:
5900743000310

Kod Kreskowy:
5900743004110

Mikrofibra 120 den VERONA

Eleganckie, przeźroczyste
rajstopy damskie,
wyprodukowane ze stretchu
z dodatkiem elastanu.
Wzmocnione palce i część
majtkowa.

Eleganckie, półmatowe rajstopy
damskie, wyprodukowane z
włókna LYCRA. Wzmocnione
palce i część majtkowa.

Skład:
97% poliamid
3% elastan

Skład:
87% włókno poliamidowe
13% lycra

Dostępne rozmiary:
S/2
M/3
L/4
XL/5

Dostępne rozmiary:
S/2
M/3
L/4
XL/5

Kod Kreskowy:
5900743005582

Kod Kreskowy:
5900743002895

Mikrofibra 60 den 3d SAVONA

Mikrofibra 200 den CALABRIA

Eleganckie, półmatowe rajstopy
damskie, wyprodukowane
z Mikrofibry 100 den
w technologii 3D. Wzmocnione
palce i część majtkowa.

Eleganckie, półmatowe rajstopy
damskie, wyprodukowane
z Mikrofibry 200 den.
Wzmocnione palce i część
majtkowa.

Skład:
87% włókno poliamidowe
13% lycra

Skład:
87% włókno poliamidowe
13% włókno elastomerowe

Dostępne rozmiary:
M/3
L/4
XL/5

Dostępne rozmiary:
M/3
L/4
XL/5

Kod Kreskowy:
5900743006152

Kod Kreskowy:
5900743005575
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rajstopy, pończochy, legginsy damskie
Rajstopy ELASTIL 17 den

Rajstopy ELASTIL 17 den

Eleganckie, matowe rajstopy
damskie, wyprodukowane
z wysokogatunkowego elastilu.
Wzmocnione palce i część
majtkowa.

Eleganckie, matowe rajstopy
damskie, wyprodukowane
z wysokogatunkowego elastilu.
Wzmocnione palce i część
majtkowa.

Skład:
97% włókno poliamidowe
3% włókno elastomerowe

Skład:
97% włókno poliamidowe
3% włókno elastomerowe

Dostępne rozmiary:
M/2
L/3

Dostępne rozmiary:
XL/4
XXL/5
Kod Kreskowy:
5900743000136

Kod Kreskowy:
5900743000082

Pończochy LYCRA 15 den
Eleganckie pończochy ,
wyprodukowane z włókna
LYCRA. Wzmocnione palce.

Skład:
87% włókno poliamidowe
13% lycra
Dostępne rozmiary:
1/2
3/4
Kod Kreskowy:
5900743002949
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rajstopy, pończochy, legginsy damskie
Leggins long 60 den

Bezuciskowe Lycra GENUA 2 pary

Skład:
93% poliamid
7% dorlastan

Legginsy 3/4 długości,
wykonane z Mikrofibry 60 den

Skład:
93% poliamid
7% dorlastan
Dostępne rozmiary:
M/3
L/4
XL/5
Kod Kreskowy:
5900743003755

Skład:
87% poliamid
13% lycra

Dostępne rozmiary:
M/3
L/4
XL/5

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Kod Kreskowy:
5900743003748

Bezuciskowe Stretch MARINA 2 pary

Leggins short 60 den

Eleganckie, półmatowe
podkolanówki damskie
z włókien LYCRA. Wzmocnione
palce, szeroki bezuciskowy
ściągacz.

Długie legginsy wykonane
z Mikrofibry o grubości 60 den

Kod Kreskowy:
5900743005643

Lycra IMOLA 2 pary

Eleganckie, przezroczyste
podkolanówki damskie,
wyprodukowane ze strechu
z dodatkiem elastanu.
Wzmocnione palce,
bezuciskowy ściągacz .

Eleganckie, półmatowe
podkolanówki damskie
z włókien LYCRA. Wzmocnione
palce

Skład:
97% poliamid
3% elastan

Skład:
87% poliamid
13% lycra

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Kod Kreskowy:
5900743005667

Kod Kreskowy:
5900743005650
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rajstopy, pończochy, legginsy damskie
Lycra wzorzyste MONZA
Podkolanówki elastyczne ze
wzorem.

Mikrofibra SIENA 40 den
Matowe, kryjące podkolanówki
damskie, wyprodukowane
z włókna mikrofibra 40 den
z dodatkiem elastomerów.
Wzmocnione palce,
bezuciskowy ściągacz.

rajstopy, pończochy, legginsy damskie
Skarpetki Lycra 2 pary
?

Skład:
93% włókno poliamidowe
7% elastan
Skład:
87% poliamid
13% lycra
Dostępne rozmiary:
uniwersalny

Dostępne rozmiary:
S/2
M/3
L/4
XL/5

Kod Kreskowy:
5900743002741

Kod Kreskowy:
5900743000310

Podkolanówki 17 DEN 2 pary
Matowe podkolanówki
damskie, wyprodukowane
z wysokogatunkowego elastilu.
Wzmocnione palce, delikatny
ściągacz.

Skład:
97% poliamid
3% elastan
Dostępne rozmiary:
S/2
M/3
L/4
XL/5
Kod Kreskowy:
5900743004110
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Bezuciskowe ELASTIL 2 pary
Podkolanówki elastilowe
z nieuciskającym ściągaczem.

Skład:
97% poliamid
3% elastan

Skład:
87% poliamid, 13% lycra
Dostępne rozmiary:
uniwersalny
Kod Kreskowy:
5900743003465

Skarpetki ELASTIL 2 pary
?

Dostępne rozmiary:
M/3
L/4
XL/5

Skład:
97% poliamid, 3 % elastan

Kod Kreskowy:
5900743006152

Kod Kreskowy:
5900743003458

Dostępne rozmiary:
uniwersalny
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EKSPOZYTORY
Szanowni Państwo,
Klientów hurtowych oraz sklepy zapraszamy do nawiązania
z nami stałej współpracy handlowej.
Korzyści, jakie Państwo zyskacie współpracując z nami to:
- gwarancja zwiększonego zysku
- gwarancja wysokiej jakość produktów
- gwarancja sprzedaży wyrobów zgodnych z trendami mody
- gwarancja stabilności bardzo konkurencyjnych cen
- gwarancja bieżącej realizacji zamówień
- zapewniony serwis po-sprzedażowy, obejmujący:
- wymianę nie rotującego lub wadliwego towaru
- przyjmowanie zwrotów posezonowych
- obsługę merchandisingową
- liczne akcje promocyjne i działania wspierające sprzedaż
- sprzedaż towaru na firmowych ekspozytorach ANDREA,
dopasowanych indywidualnie do wystroju poszczególnych sklepów.
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40 cm

60 cm

80 cm

80 cm
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ANDREA Spółka Jawna
ul. Pasieczna 8a
05-822 Milanówek
tel.: +48 22 724 91 25
fax: +48 22 758 39 78
email: andrea@andrea.pl
www.andrea.pl
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