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Wraz z wiosną, z pierwszymi ciepłymi promykami 
słońca nabieramy ochoty na zdjęcie ciężkich 
zimowych okryć a odsłonić nogi w zwiewnej, lek-
kiej spódnicy czy sukience.  Gatta  na ten sezon 
przygotowała wiec bardzo subtelną, delikatną 
wzorowaną kolekcję rajstop, która idealnie wpi-
suje się w nadchodzące trendy. Jej główną zaletą 
jest uniwersalność, niczym kameleon dopasowu-
je się do każdego stylu.

trendy
moda

TRENDY Collection 
With the spring, with the first warm rays of the 
sun, we feel like taking off heavy winter coats 
and exposing the legs in an airy, light skirt 
or dress. Gatta for this season has prepared 
a very subtle, delicate patterned collection 
of tights, which fits perfectly in the upcoming 
trends. Its main advantage is universality, like 
a chameleon it adapts to any style.



Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 63%
Elastan, Эластан 19%
Polipropylen, Polypropylene,  Полипропилен 18%

Kolor / Colour / Цвет:
nero/orange, nero/yellow

54

Kod - 000.55T.01 Arti 01
20 DEN



Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4,5

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 88%

Elastan, Эластан 12%

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 85%
Elastan, Эластан 15%

Kolor / Colour / Цвет:
nero, daino

Kolor / Colour / Цвет:
nero, daino

76

Kod - 000.445.07 Kod - 000.31T.03Pepper 03
20 DEN

Rees 07
20 DEN

NEW ! 
Size S-XL



Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 87%
Elastan, Эластан 13%

Kolor / Colour / Цвет:
nero

8

Kod - 000.636.18

Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 88%

Elastan, Эластан 12%

Kolor / Colour / Цвет:
nero, daino

Kod - 000.637.12Fancy 12
20 DEN

Sweety 18
20 DEN
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Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4,5Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4,5

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 88%

Elastan, Эластан 12%

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 88%
Elastan, Эластан 12%

Kolor / Colour / Цвет:
nero

Kolor / Colour / Цвет:
nero

1110

Kod - 000.55R.05 Kod - 000.55R.06Rikki 06
20 DEN

Rikki 05
20 DEN

NEW ! 
Size S-XL

NEW ! 
Size S-XL



Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4,5Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 88%

Elastan, Эластан 12%

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 86%
Elastan, Эластан 14%

Kolor / Colour / Цвет:
nero

Kolor / Colour / Цвет:
nero

1312

Kod - 000.664.12 Kod - 000.664.13

NEW ! 
Size S-XL

Dotsy 13
20 DEN

Dotsy 12
20 DEN



Klasyczne rajstopy są jak druga skóra. 
Ozdabiają i okrywają nogi, delikatnie tuszując 
niedoskonałości skóry. Prawdziwy niezbędnik. 
To nieodłączny element damskiej garderoby 
także w sezonie letnim, kiedy stawiamy na 
lekkie looki w połączeniu ze spódnicami, 
sukienkami. Delikatne, w odcieniu cielistym, 
wykonane ze specjalnych delikatnych włókien 
idealnie sprawdzają się w ciepłe wiosenne 
czy letnie dni, kiedy zależy nam na pięknym, 
naturalnym wyglądzie nóg przy jednoczesnym 
uczuciu komfortu i subtelności.

Classic tights are like a second skin. They 
decorate and cover the legs, gently covering 
up skin imperfections. A real must. This is an 
inseparable element of women’s wardrobe 
also in the summer season, when we focus 
on light looks in combination with skirts and 
dresses. Delicate, in shade of flesh, made of 
special delicate fibers, they are perfect for 
warm spring or summer days, when we care 
about the beautiful, natural appearance of the 
legs while feeling the comfort and subtlety.

elegancja
funkcyjnosćwygoda

CLASSIC Collection
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Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 63%
Elastan, Эластан 37%

Thin Skin
Rajstopy damskie nadające nogom efekt delikatne-
go rozświetlającego make-upu, ultratransparentne 
i przewiewne. Idealne na wiosenno-letnie upalne 
dni. Wykonane z  innowacyjnej japońskiej przędzy  
o własnościach oddychających.
Wykonane są z wyjątkowo mocnej przędzy nylo-
nowej, dzięki czemu mają wytrzymałość 15 den z 
najdelikatniejszym kryciem 6 den.
Kolor  cielisty rajstop dopasowuje się do każdego 
odcienia skóry niczym makijaż na nogi , a ciemne 
kolory wyglądają bardzo subtelnie.

Women’s tights giving the legs the effect of a 
delicate illuminating make-up, ultratransparent 
and airy. Perfect for spring and summer hot days. 
Made of innovative Japanese yarn with breathable 
properties.
They are made of extremely strong nylon yarn, 
thanks to which they have a strength of 15 den with 
the most delicate covering 6 den.
The flesh-colored tights adapt to any skin tone like 
leg makeup, and dark colors look very subtle.

6 DEN

Kolor / Colour / Цвет:
golden, visone 

Kolor / Colour / Цвет:
nero, golden,  visone 

Kod - 000.30T

Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 63%

Elastan, Эластан 35%
Bawełna, Cotton, Хлопок 2%

Cote
6 DEN

Kod - 000.349
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Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4,5

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 89%
Elastan, Эластан 11%

Kolor / Colour / Цвет:
nero, fumo, grafit, grigio, beige, golden, 
daino,  visone, dune, antilope, natural

Kolor / Colour / Цвет:
golden, daino

Kod - 000.401

Eve
8 DEN

Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 75%

Elastan, Эластан 25%

BB creme effect
15 DEN

Kod - 0GB.156

g

NEW ! 
Size S-XL
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Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4,5

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 71%
Elastan, Эластан 29%

15 DEN

Kolor / Colour / Цвет:
nero, grafit, golden, beige, visone

Kolor / Colour / Цвет:
nero, fumo, grafit, beige, golden, 

daino,  visone

Kod - 000.280

Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4,5

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 87%

Elastan, Эластан 13%

Estella
15 DEN

Kod - 000.223

NEW ! 
Size S-XL

NEW ! 
Size S-XL
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Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4,5

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 86%

Elastan, Эластан 14%

Comfort Style
20 DEN

Kolor / Colour / Цвет:
nero, golden, daino 

Kod - 000.01T

Rozmiar / Size / Размер: 2,3,4

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 84%
Elastan, Эластан 16%

Discrete
15 DEN

Kod - 000.157

Twój komfort
your comfort

wygoda noszenia
comfort of wearing

aksamitna matowość
velvet matte

NEW ! 
Size S-XL

Kolor / Colour / Цвет:
nero, fumo, grafit, beige, golden, 

daino, visone
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Summer Shorts
15 DEN

Kolor / Colour / Цвет:
daino 

Rozmiar / Size / Размер: 3/4, 5/6

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 77%
Elastan, Эластан 23%

Kod - 000.36R.00

Rozmiar / Size / Размер: UNI Rozmiar / Size / Размер: UNI

Kolor / Colour / Цвет:
nero, daino 

Kolor / Colour / Цвет:
nero, daino 

Kod - 000.66T Kod- 000.67T

 Heaven

PODKOLANÓWKISKARPETKI

Nowość !

HEAVEN to najnowsza propozycja skarpetek 
i podkolanówek wykonanych z super cienkich 
włókien poliamidowych o grubości 8 den. 
Delikatny ściągacz o specjalnej konstrukcji bez-
uciskowej i niewidoczne wzmocnienie części 
palcowej to idealne rozwiązanie na wiosen-
no-letnie dni dla damskich stóp. Ultra cienkie, 
a tym samym prawie niewidoczna na nodze, 
aksamitne w dotyku  chronią stopy przed otar-
ciami i zapewniają maksymalny komfort.

HEAVEN is the latest proposition of socks 
and knee socks made of super thin polyami-
de fibers with a thickness of 8 den. A delicate 
welt with a special pressure-free construction 
and invisible reinforcement of the toe are the 
perfect solution for spring and summer days 
for women’s feet. Ultra thin, and thus almost 
invisible on the leg, velvet to the touch pro-
tects the feet from abrasions and provides 
maximum comfort.

25

8 DEN
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Rozmiar / Size / Размер: UNI

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 82%
Elastan, Эластан 18%

Avi
PODKOLANÓWKI SKARPETKI

Kolor / Colour / Цвет:
nero, grafit, beige, golden, daino, visone

Kod - 000.211

Kolor / Colour / Цвет:
nero, fumo, grafit, grigio, lyon, playa, beige, golden, 

daino, visone, claro, antilope, natural, sabia

Rozmiar / Size / Размер: UNI

Skład / Composition / Состав:
Poliamid, Polyamide, Полиамид 93%

Elastan, Эластан 7%

Lar
15 DEN

Kod - 000.208

27
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Ballerines

1-PACK

bezszwowe/seamless

Uniwersalne stopki damskie 
wykonane w technice bezszwowej 
do wyboru ze szlachetnej bawełny 
lub delikatnego poliamidu.
Bardzo komfortowe, idealnie 
dopasowują się do stopy
i chronią przed otarciami.

Universal women’s feet
made in seamless technique
a choice of fine cotton
or delicate polyamide.
Very comfortable, perfect
adjust to the foot
and protect against abrasions.

Kod - 000.42T Kod - 000.44T

wz.01 wz.01

wz.03
wz.03

wz.02 wz.02

wz.04
wz.04

cotton cotton

Poliamid, Poliamide 100% Poliamid, Poliamide 100%

Poliamid, Poliamide 75% 
Bawełna, Cotton 25% Poliamid, Poliamide 75% 

Bawełna, Cotton 25%

Poliamid, Poliamide 100% 
z poduszeczką / with cushion z poduszeczką / with cushion

z poduszeczką / with cushion
z poduszeczką / with cushion

Poliamid, Poliamide 100%

Poliamid, Poliamide 75% 
Bawełna, Cotton 25% Poliamid, Poliamide 75% 

Bawełna, Cotton 25%

2-PACK

Nowość !
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Stopki 000.260

31

wz.01 wz.22

wz.19
wz.19a

wz.28

wz.04 wz.23

wz.20 wz.29

wz.05 wz.24

wz.21 wz.30

wz.18

wz.18a

wz.27wz.12 wz.25wz.13 wz.26

stopki z bawełny z elastanem, 
z wszytą poduszeczką

półstopki z poliamidu z wszytą 
poduszeczką i silikonem na 
pasku na piętę

stopki z koronki, paskiem 
silikonu wokół stopki 
 + wszyta poduszeczka

stopki z poliamidu cięte 
laserowo z paskiem silikonu 
na zapiętce

stopki z bawełny z elastanem, 
z  ozdobną lamówką i wszytą 
poduszeczką

półstopki koronkowe  z wszytą 
poduszeczką i cienką gumką 
na piętę

stopki z bawełny z elastanem,  
z delikatną koronką z przodu  
i ozdobną lamówką

stopki z poliamidu o strukturze 
siateczki, cięte laserowo z pa-
skiem silikonu na zapiętce

stopki z bawełny z elasta-
nem, z delikatną siateczką  
z przodu i ozdobną lamówką

stopki - mokasynki z koronki,  
z paskiem silikonu wokół stopki

stopki z poliamidu cięte 
laserowo z paskiem silikonu 
na zapiętce

stopki – mini skarpetki 
koronkowe

 

stopki z bawełny z elasta-
nem, z delikatną siateczką 
z przodu
 + wszyta poduszeczka

stopki z koronki cięte lasero-
wo z paskiem silikonu wokół 
stopki

stopki z bawełny z 
elastanem, z silikonem 
na zapiętce

stopki z bawełny z ela-
stanem, cięte laserowo, z 
silikonem wokół stopki

stopki z poliamidu cięte la-
serowo z paskiem silikonu 
wokół stopki

stopki z poliamidu cięte la-
serowo z paskiem silikonu 
na zapiętce
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000.568

33

Rozmiar / Size / Размер: UNI

Kolor / Colour / Цвет:
nero, beige

Kod- 000.568

wz.21 wz.22 wz.23 wz.24 wz.25 wz.26 wz.27a
wz.27b

a) multi
color
lurex

SKARPETKI b) silver
lurex

Skarpetki żakardowe, wzorowane na bazie 
elastycznej siateczki typu fishnet, wykonane 
z miękkich włókien poliamidowych teraz w 
super cenie. O szczegóły zapytaj swojego 
przedstawiciela handlowego.

Jacquard socks, modeled on the basis of 
elastic fishnet, made of soft polyamide fibers. 
Now at a great price. Ask your sales repre-
sentative for details.



Nasze produkty wykonane są 
z użyciem oryginalnych, inno-
wacyjnych włókien LYCRA®, co 
gwarantuje ich wysoką jakość  
i komfort użytkowania. Ich wa-
lory użytkowe są oznaczane od-
powiednimi piktogramami.

We support The LYCRA Compa-
ny campaign. Our products are 
made using original, innovative 
LYCRA® fibers, which guarante-
es their high quality and comfort 
of use. Their functional qualities 
are marked with appropriate 
pictograms.

- SATIN SHEERS        - 3D TECHNOLOGY    - 3D technology FUSION      - X-ceptionelle
PIKTOGRAMY, KTÓRE STOSUJEMY NA RAJSTOPACH:

Popieramy kampanię The LYCRA® Company Notes



FERAX Sp. z o.o.

ul. Szadkowska 4/6
98-220 Zduńska Wola
tel: (+48 43) 824 44 43

e-mail: ferax@ferax.com.pl
www.gatta.pl
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Quality and Comfort


