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         is een sportmerk dat zich inzet om de beste van de 

beste te dienen. Waar anderen stoppen, gaan wij door. 

Ons idee om grip sokken op de markt te brengen kwam uit het feit dat blaren 

ons in de weg zaten en pijntjes in de voeten niet fijn zijn tijdens het voetballen. 

Hier begon ons avontuur. Op zoek naar de perfecte sok die dit kon verhelpen. 

Na veel onderzoek en testen zijn we tot de huidige sok gekomen, waar we 

ontzettend trots op zijn.  

Echter stopt onze ambitie hier niet. Wij willen de sporter in jullie naar een hoger 

niveau halen. Verwacht daarom van ons niet alleen producten, maar ook tips en 

lifestyle verhalen hoe jij tot het hoogste niveau kunt komen! Stay tuned voor 

nieuwe, leuke en inspirerende content en producten. En neem ondertussen een 

kijkje op onze site: www.cntrlsocks.com  

 

 



 

LOOKBOOK DROP 2021 

CNTRL BLACK AND WHITE 

Zwarte CNTRL-sokken 
met witte details. Het 
comfortabele mesh is 
wit en de grip pads zijn 
zwart. 

Witte CNTRL-sokken 
met zwarte details. Het 
comfortabele mesh is 
wit en de grip pads zijn 
zwart. 



 

LOOKBOOK DROP 2021 

CNTRL COLORS 
 
  

Gele CNTRL-sokken 
met zwarte details. 
Het comfortabele 
mesh is geel en de 
grip pads zijn 
zwart. 

Groene CNTRL-sokken 
met witte details. Het 
comfortabele mesh is wit 
en de grip pads zijn zwart. 
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Oranje CNTRL-sokken 
met zwarte details. Het 
comfortabele mesh is 
wit en de grip pads zijn 
zwart. 

Fluor groene CNTRL-
sokken met zwarte details. 
Het comfortabele mesh is 
wit en de grip pads zijn 
zwart. 
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Rode CNTRL-sokken met 
witte details. Het 
comfortabele mesh is wit 
en de grip pads zijn zwart. 

Blauwe CNTRL-sokken met 
witte details. Het 
comfortabele mesh is wit 
en de grip pads zijn zwart. 
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VOORDELEN CNTRL SOKKEN 
 
  

COMPRESSIE 

GRIP PADS 

ADEMEND 
MATERIAAL 

ZWEET 
AFVOEREND 

- Compressie: de bloeddoorstroom wordt 
verbeterd door de lichte compressiefunctie. Dit 
zorgt voor sneller herstel en minder blessures. 

 
- Grip pads:	 de nieuw ontworpen grip pads 

geven extra grip tijdens de momenten dat jij 
het nodig hebt. Denk hierbij aan snelle 
bewegingen of een sprint inzetten. 

 
- Ademend materiaal: comfort door ademend 

materiaal. Natte voeten zijn verleden tijd. 
 

- Zweet afvoerend: minder blaren door het 
zweet afvoerende materiaal 
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WWW.CNTRLSOCKS.COM 
 
 
 
 
 

 

STAY TUNED FOR MORE... 
 
 
 
 
 

Eigendom van CNTRL Socks v.o.f. 
contact: cntrlsocks@gmail.com 
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