
PERSBERICHT

HET EINDE VAN ‘EEN PAAR SOKKEN’.
NOSOCKS START VERKOOP SOKKEN PER STUK.

Vaak is samen beter. Soms alleen. NOSOCKS introduceert luxe herensokken die per stuk te bestellen zijn. Sorteer 
de sokken eenvoudigweg op kleur en klaar. Grijp nooit meer mis in de sokkenla. Met de nieuwe NOSOCKS behoort 
denken in paren definitief tot het verleden. 

INNOVATIE
Sokken zijn sokken. Op het eerste gezicht. Want zoals met wel meer in heren ondermode, zijn er ook aan sokken 
genoeg zaken voor verbetering vatbaar. Als je er maar lang genoeg over nadenkt. En de tijd neemt om ideeën in 
praktijk te brengen. Het resultaat? NOSOCKS. Sokken die je niet meer in paren hoeft te wassen of op te bergen. 

PER STUK
Sokken. Niet iets waar mannen zich druk over willen maken. Terwijl zij dit wel vaak doen.
Omdat de helft van een paar kwijt of omdat er in 1 een gat zit. Normaal gesproken gooi je dan een paar weg. Zonde. 
Daarom zijn NOSOCKS per stuk verkrijgbaar en wasbaar. Nooit meer een paar sokken in de prullenbak en nooit meer 
kleurverschil in een paar sokken. Door de hoge kwaliteit garens zijn NOSOCKS bijzonder kleurvast. Duurzaam en dus 
voordelig.

DUURZAME KWALITEIT
NOSOCKS worden gemaakt in Engeland. Met de hand. In een fabriekje dat al bijna honderd jaar niets anders doet dan 
sokken maken. NOSOCKS zijn van hoge kwaliteit. Die trek je niet zomaar kapot op een haastige ochtend. In tegen-
stelling tot sokken van sommige andere blije sokkenmerken. 

GEEN BLOTE BENEN
Ook zijn NOSOCKS iets langer dan een standaard sok. Zo blijven ze lekker zitten en voorkom je blote benen. Niets zo 
gênant als een te hoge pijp of een te korte sok. 

OVER NOSOCKS
Direct vanaf de introductie zijn NOSOCKS in diverse kleuren en uitvoeringen verkrijgbaar. Als NOSOCKS original in 
comfortabel en ademend merino wol en als NOSOCKS lite in dun en koel Egyptisch katoen.

OVER NOSHIRT
NOSOCKS is een product van NOSHIRT premium invisible underwear. NOSOCKS heeft de sok niet opnieuw uitgevon-
den, alleen een stuk beter gemaakt. Net zoals we dat met onze andere NO-brands doen. Zo ontwikkelen we NOSHIRT, 
het ideale, niet zichtbare ondershirt en NOSHORT, comfortabele en slijtvaste boxershorts zonder opkruipende pijpen. 
En nu dus ook sokken. Alleen beter. 
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Voor meer informatie over nosocks of beeldmateriaal, kijk op www.noshirt.nl/pers of neem contact op met:
Martijn Licht
Tel: 06-51458864 of e-mail martijn@noshirt.com


