
Style
MEDITSIINILISED

KOMPRESSIOONSUKAD



32

See moto juhib meid.
See on suunatud meie kompressioonlahenduste kandjatele. Nemad on meie tähelepanu keskmes. 
Väga paljude erinevate meditsiiniliste ja isiklike vajadustega inimesed. Inimesed, kes soovivad vaid 
ühte – elada aktiivset elu oma stiilile truuks jäädes. Ilma mingite mööndusteta.

Me soovime arendada inimestele parimaid 
kompressioonlahendusi. Kõik inimesed peaks 
ennast hästi tundma. Iga päev. Me oleme 
sellele keskendunud juba üle 150 aasta.

Meie meditsiiniliste kompressioonsukkade 
Premium tooteportfell koosneb järgmistest 
erinevatele vajadustele ja näidustustele 
suunatud segmentidest:

• Essential
• Style
• Active
• Specialities

Iga segment on disainitud eesmärgiga pakkuda 
teile mitte lihtsalt sobivat, vaid ka parimat 
kompressioonlahendust. Ühest küljest on 
tähelepanu keskmes toime ja meditsiinilised 
aspektid, teisalt aga peaks tooted tagama teile 
ka hea enesetunde ja aitama teil elada oma elu 
ilma piiranguteta.

Iga inimene on unikaalne ja tema vajadused 
kompressioonlahenduste järele võivad muutuda 
konkreetsest olukorrast sõltuvalt. 
Näiteks Essential segmendi toode võib osutuda 
sobivaks päeval, ent õhtul välja minnes võib 
sobida paremini Style segmendi toode. 
Või keegi võib otsustada kasutada Active 
segmendi toodet päeval tööl olles, ent valida 
kodusteks puhketundideks Essential segmendi 
toote.

Me sobitame oma tooteid teie klientide eluviisiga.

Käesolev dokument kirjeldab detailsemalt Style 
segmenti. See sobib perfektselt kõigile teie 
naissoost klientidele, kellele on eriti tähtsad 
moodi puudutavad aspektid.

Kõik Style segmendi tooted valmivad St Gallenis 
ja esindavad seega Šveitsi kvaliteeti. See on 
miski, mille üle me tunneme suurt uhkust.

Ela oma elu.
Ole sina ise.
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Moodsad sukad

Style segmendi kompressioonsukki iseloomustab 
eelkõige veetlev moekus. Need võimaldavad 
kandjal väljendada oma isiksuse erinevaid tahke 
ja rõhutada oma individuaalsust. Style segment 
pakub sobivaid sukki ka erilisteks puhkudeks.

Selle segmendi mudelid on disainitud tagama 
kandjale elegantset, enesekindlat ja veetlevat 
välimust. Need veenavad oma peenete 
detailidega ja sobivad ühtviisi hästi nii 
õhturiietusega kui kontorisse.

«Ma armastan moodi ja värve.
Mulle on nii kontoris, kodus kui peol

tähtsad ka veetlevad detailid toodetel.
Leian endale sobivad kompressioonsukad

Style segmendist.» 
(Petra S, 38-aastane)

Sisukord

Style SEMITRANSPARENT                                             lk 7

Suuruste süsteem                                        lk 11

Style
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Naistele

Style SEMITRANSPARENT lummab oma stiilse, 
elegantse karisma, uuenduslike detailide ja 
maksimaalse mugavusega kandmisel. 
See vastab stiili ja moekuse poolest 
kõrgeimatele nõudmistele ja veenab 
oma poolläbipaistva välimusega.

Need sukad on disainitud spetsiaalselt naiste 
vajadustele mõeldes. Naiselik esteetika 
peegeldub näiteks värvliosa välimuses, 
«push-up» efektiga püksteosas ja unikaalses 
Sensinova elastikust ülaservas.

Te valmistate Style SEMITRANSPARENT
toodetega rõõmu neile kandjaile, kes 
soovivad õrnalt läbipaistvaid peeneid ja 
elegantseid kompressioonsukki päevatööl 
kandmiseks või erilisteks puhkudeks.

Style
SEMITRANSPARENT

poolläbipaistvad

Peened:
elegantne poolläbipaistev välimus

elegantsed

Stiilsed:
naiselik esteetika:
saadaval ka neljas

trendikas värvis

perfektne vormimine

Veetlevad:
vormivad optimaalselt

jalgu ja tuharaid

MAAGIA
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SSE vastavuse kood 

A-D  
Põlvikud

A-G  
Sukad

A-T 
Sukapüksid

A-T  
Rasedatele
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Varbaosa

Elastikust ülaserv Sensinova elastikust ülaserv

Quadrinova nupsulisest elastikust ülaserv

Värvid must karamell savann

nahavärvi

Tellimisel 
valmistatavad tooted: 

hall tumesinine

tõeline sinine* jahe helehall*

sügav kahvatulilla* õnnelik kollane*

Style SEMITRANSPARENT tootevaliku ülevaade

Toote omadused

Veetleva ülaosaga sukapüksid (A–T)
Väga mugavad kanda tänu 
diskreetselt ruutja disainiga laiale 
mugavalt istuvale värvliosale.

Quadrinova nupsulisest elastikust 
ülaserv
Ruudukujulised nupsud on naha 
vastas meeldivad ega jäta kandmisel 
peaagu üldse jälgi. Pehme kaitsva 
õmblusega ülaosal.

 

«Push-up» efektiga sukapüksid (A–T) 
Perfektselt vormitud lõige kerge 
«push-up» efektiga tuharate 
piirkonnas.

 

Mugava elastikust 
ülaservaga põlvikud (A–D) 

 

Elastikust ülaservaga põlvikuid on 
tänu äärise laiale ja eriti pehmele 
koele mugav kanda ja need 
istuvad laitmatult jalas.

 

Sensinova elastikust ülaserv
Ülimalt mugavad kanda, õrna, 
naiseliku puudutusega. See elastikust 
ülaserv toetab perfektselt igas olukorras 
ega ole kohmakas.

Kvaliteetne tallatugevdus
Tallatugevdus katab täpselt 
kandmisel suurima pinge all 
oleva ala.

Eriti mugav varbaõmblus
Eriti peen ja lame varbaõmblus 
suurima võimaliku mugavuse 
tagamiseks jalgadele.

Erimudelid

Elastikust ülaservaga põlvikud
See alternatiivne põlvikute mudel tagab veel parema jalas 
püsimise, kui pehme ülaservaga põlvikud peaks alla 
libisema. Nende kasuks otsustatakse peamiselt väikeste 
sääremarjade puhul (s.t kui ümbermõõtude cC ja cD 
vahe on väike).

Sukapüksid rasedatele
Kohandatud spetsiaalselt rasedusaegsete vajaduste 
rahuldamiseks oma helde kehaosaga, mis ei avalda 
tarbetut survet. Sobivad ka suurema ümbermõõduga 
alakehaga naistele.

must karamell savann

jahe helehall*

nahavärvi tumesinine

sügav
kahvatulilla*

 

hall

tõeline sinine*

õnnelik
kollane*

Värvivalik

*Saadaval alates 1.3.2021

Uus alates märtsist 2021:
eriti pehmest elastikust ülaserv

 
 

Meeldivalt pehme elastik veel 
suurema mugavuse tagamiseks 
kandmisel.
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Hooldus

Sukki tuleks pärast kandmist pesta käsitsi või 
pesuvõrku pandult maksimaalselt 40 °C juures 
pesumasina õrnpesu tsükliga. Tähtis on 
kasutada õrnatoimelist detergenti ilma 
riidepehmendajata. Sigvarise pesulahus 
sobib kasutamiseks käsitsipesul.

Teavitage oma kliente, et me ei soovita 
kasutada kuivatit ega sukki kütteseadmetel 
kuivatada nende maksimaalse vastupidavuse 
säilimiseks. Sukki ei tohi triikida ega 
kuivpuhastada. Sukki tuleks hoida kuivas 
kohas toatemperatuuril otsese päikesevalguse 
eest kaitstult.

Jalga panemine ja jalast ära võtmine
Mõnel kandjal võib olla raske kompressioonsukki 
jalga panna ja jalast ära võtta.

Soovitage oma klientidel vaadata meie veebisaidilt 
praktilisi jalga panemise ja jalast ära võtmise videoid.

Need märgid kohustavad meid 
tagama kõrgeimat kvaliteeti.

Me täidame kõiki RAL Deutsches Institut für Gütesicherung 
und Kennzeichnung e.V. (Saksamaa Kvaliteedi Tagamise 
ja Märgistamise Instituudi) poolt meditsiinilistele 
kompressioonsukkadele kehtestatud kvaliteedi ja 
testimisega seotud regulatsioone ja seega standardi 
DIN 58133 nõudeid. Meie meditsiinilised 
kompressioonsukad on testitud inimökoloogia osas 
ja need vastavad rahvusvaheliselt siduva Eco-Tex 
standardi 100 nõuetele. Meie meditsiinilised 
kompressioonsukad vastavad asjakohaste ELi määruste 
peamistele ohutuse ja toimivusega seotud nõuetele.

Hea teada Suuruste süsteem
Style SEMITRANSPARENT tootevaliku suuruste süsteem – ümbermõõdud ja pikkused 

Ümbermõõt,  cm

XXS XXS 
Plus XS XS 

Plus S S 
Plus M M 

Plus L L 
Plus XL XL 

Plus

CT 60-75 65-80 65-80 75-90 75-90 85-100 85-100 95-110 95-110 105-120 105-120 115-130

CH 75-90 80-95 80-95 85-100 85-100 95-110 95-110 105-120 105-120 115-130 115-130 125-140

CG

Ilma elastikust 
ülaservata 

 42-54 47-59 47-59 52-64 52-64 56-68 56-68 61-74 61-74 66-79 66-79 73-85

Elastikust 
ülaservaga

 
42-52 47-56 47-56 52-61 52-61 56-65 56-65 61-71 61-71 66-76 66-76 73-85

CF 38-49 41-52 41-52 44-55 44-55 49-60 49-60 53-64 53-64 59-70 59-70 63-78

CE 29-36 33-40 33-40 37-44 37-44 39-46 39-46 41-48 41-48 45-52 45-52 46-53

CD 23-30 27-34 27-34 31-38 31-38 34-41 34-41 37-44 37-44 41-48 41-48 42-50

CC 25-32 29-36 29-36 33-40 33-40 35-42 35-42 38-45 38-45 42-49 42-49 43-51

 CB 1 22-26 22-26 24-29 24-29 26-32 26-32 29-35 29-35 31-37 31-37 33-39 33-39

CB 18-20 18-20 20-22 20-22 22-24 22-24 24-26 24-26 26-29 26-29 29-32 29-32

CY 27-31 27-31 28-33 28-33 29-35 29-35 31-37 31-37 32-38 32-38 33-39 33-39

CA 18-20 18-20 20-22 20-22 22-24 22-24 24-26 24-26 26-29 26-29 29-32 29-32

Pikkus,  cm

lühikesed 56 – 64

normaalsed 35 – 40 normaalsed 65 – 74 normaalsed 65 – 74

pikad 41 – 45 pikad 75 – 84 pikad 75 – 84

D G G

CT

CH

CG

CF

CE

CD

CC

 CB 1

CB

CY

CA

D

G

A–T

A–G

A–D

A–D = põlvikud, A–G = sukad, A–T = sukapüksid, A–T Rasedatele = rasedatele ja suurtele naistele: ümbermõõte cH ja cT asendab spetsiaalne kohanduv püksteosa 

Kui te ei leia otsitavat meie suurest Style SEMITRANSPARENT standardsest mudelivalikust, siis varustame teid meeleldi 
tellimusel valmistatud Style SEMITRANSPARENT toodetega.



Eksport 
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8
9014 St Gallen
Šveits
Telefon: +41 71 272 40 00
Faks: +41 71 272 40 01

 

Suur-Britannia 
SIGVARIS BRITAIN LTD
1 Imperial Court
Magellan Close
Andover
SP10 5NT
Telefon: +44 1264 326 666
Faks: +44 1264 369 950

 

 
Austraalia/Uus-Meremaa  
SIGVARIS (Austraalia) Pty Ltd
207 Victoria Street
West Melbourne VIC 3003
Telefon: 1300 SIGVARIS (1300 744 827)
Faks: +61 39329 3773
info.au@sigvaris.com

 

Lähis-Ida  
SIGVARIS AG (DMCC Branch)
Unit No: AG-05-C
Silver (AG) Tower
Jumeirah Lakes Towers
Dubai – Araabia Ühendemiraadid
Telefon: +971 4 558 6265
Faks: +971 4 558 6269
middle-east@sigvaris.com

 

 
www.sigvaris.group
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SIGVARIS ja SIGVARIS GROUP on SIGVARIS AG (CH-9014 St Gallen/Šveits) 
registreeritud kaubamärgid paljudes riikides üle kogu maailma. 
© 2020 SIGVARIS AG, CH-9014 St Gallen/Šveits 

Me oleme pühendunud sellele, et aidata 
inimestel end võimalikult hästi tunda. 
Iga päev.
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