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Gramark to polska firma, która specjalizuje się w produkcji rajstop, skarpet oraz swetrów. Na polskim rynku
działa od 1987 roku, oferując asortyment odzieżowy dla dzieci i dorosłych. W ofercie posiadamy wiele
różnorodnych modeli, które projektowane są z uwzględnieniem światowych trendów w modzie. Nasze
skarpety męskie produkujemy z myślą o klientach lubiących klasyczne wzory, jak też i dla tych, którzy lubią
wnieść do swojego stroju nieco ekstrawagancji. Skarpety damskie są tak zaprojektowane, aby były
komfortowe podczas noszenia. Nasze rajstopy damskie są najwyższej jakości, ponieważ produkujemy je z
myślą o wygodzie podczas noszenia oraz mamy na względzie ich trwałość. Nasz asortyment to również
rajstopy dziecięce, które są kolorowe i pełne ciekawych dziecięcych wzorów. Nasza produkcja odbywa się
przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz przy wykorzystaniu wysokiej jakości
przędzy bawełnianej. Inspirują nas potrzeby dnia codziennego oraz oczekiwania klientów, dla których
projektujemy skarpety i rajstopy. W ofercie znajdują się również swetry - ze szczególnym nastawieniem na
swetry damskie. Na naszej stronie internetowej gramark. com. pl znajdują się nasze produkty oraz oferta
współpracy, do zapoznania się z którą zapraszamy.
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