Na západním pobřeží Norska se nachází malá vesnice, obehnaná krásnými
strmými horami, vodopády a fjordy. Nese jméno Dale. Roku 1879 zde Peter
Jebsen využil možnosti, kterou nabízí přírodní vodopád na řece nesoucí jméno
obce Dale a založil oděvní továrnu a značku se stejným názvem. Od té doby je
Dale of Norway předním výrobcem prvotřídního pleteného oblečení.
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Po dobu nepřetržité 136 let trvající tradice oděvní výroby nashromáždila firma Dale vlastní unikátní
know-how, zahrnující vše od zpracování surové vlny až po přesné pletení a šití. Firma Dale své výrobky
kompletuje výhradně ze 100% střižní vlny, a to buď ze srsti norských ovcí, které jsou známé výjimečnou
kvalitou vláken získanou pobytem v přírodních horských podmínkách, nebo z prémiového, luxusního
rouna merinových ovcí.
Od doby založení firmy se vývoj v Dale nezastavil. Ačkoli pokročilé počítače a stroje vedly k obrovskému
pokroku ve výrobě strojně pletených svetrů, každému výrobku se stále dostává osobní péče a přístupu,
které byly pro Dale of Norway vždy charakteristickým znakem.
Design Dale odráží norskou historii a kulturu po více než sto let, díky čemuž jsou svetry této značky
okamžitě snadno rozpoznatelné. Firma vyvinula technologii zpracování příze k dokonalosti, ale zachovala
tradiční norské vzory.

FLØYEN
Svetr inspirovaný olympijskými
hrami v Sarajevu. Elegantní
s kožíškem, odolný proti vodě
a větru.
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TAJEMSTVÍ KVALITY DALE JE V PŘÍRODĚ
Všechny pletené výrobky Dale of Norway jsou vyrobeny ze 100% přírodní ovčí vlny, která je jedním
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Norská vlna je přitom známá pro svou dlouhodobou kvalitu. Dale of Norway nabízí oblečení z různých
druhů kvalitní vlny včetně měkké vlny merino. Všechny oděvy nesou označení Woolmark, které zaručuje,
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Superior insulation and breathability
Regulates temperature
Absorbs and wicks moisture
Warm even when wet or damp
Antibacterial and odor resistant
Elastic, non-static and maintains its shape
100% natural, sustainable fiber
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VLNA OLYMPIJSKÝCH HER A SVĚTOVÝCH
ŠAMPIONÁTŮ
Dale of Norway navrhuje oficiální svetry pro každé zimní olympijské hry a světové šampionáty
v lyžování již od roku 1956. Kromě Norského svazu lyžařů je Dale of Norway oficiálním dodavatelem
Norské biatlonové asociace a Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Od té doby, co byl první
olympijský svetr představen na olympijských hrách v Cortině 1956, tyto oděvy odolávají zkoušce času
a mnoho vzorů v kolekci stále přetrvává.
Olympijské svetry jsou pojmenovávány podle místa konání a Dale of Norway tak stále s úspěchem
vyrábí modely Holmenkollen, Vail, Calgary, St. Moritz a samozřejmě Cortina.
Pro olympiádu v Soči 2014 připravila společnost Dale of Norway oficiální
kolekci olympijských svetrů Elbrus. Jako každou olympiádu i zde firma Dale
oblékala norský olympijský tým. Připravila pro něj exkluzivní kolekci svetrů
Sochi. I tyto svetry, stejně jako olympijské hry, vešly do historie.

Světový šampionát
Bad Gastein 1958.
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2015 MS v klasickém
lyžování Falun

ALPINA
Originální design pro MS
v klasickém lyžování 2015.

HEMSEDAL
Sportovně mladistvý vzhled.

TRADIČNÍ NORSKÁ KOLEKCE
Tradiční část kolekce Dale je založena na typických starých norských pleteninách. Jejich podstatu tvoří
norská vlna, výrazné vzory a autentické norské spony a knoflíky. Při výběru se designéři Dale nechávají
inspirovat jak norskými kroji a původními bundami, tak vzory historických svetrů.

CORTINA
První svetr navržený pro zimní
olympiské hry Cortina d´Ampezzo 1956.
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FISKETORGET
tradiční norské detaily

PEACE
Elegantní dámský vlněný svetr symbolizující
svými vzory půvab, ženskost a olympijský
koncept míru. Svetr byl navržen pro zimní
olympijské hry v Turíně.

HEDDA
Tradiční pletenina
s moderním výrazem.

CHRISTIANIA
Elegantní dámský
vlněný svetr.

KOLEKCE - EVENTYR
Eventyr znamená v norštině pohádkový. Tyto produkty jsou klasické a přitom exkluzivní. Všechny střihy
jsou elegantní a přirozeně ženské, použity jsou jemné barvy.
Charakteristické dobové vzory jsou kombinovány s jemnými detaily jako překrásné knoflíky nebo výšivky. Aby
bylo dosaženo nízké hmotnosti, jsou svetry upleteny z merino vlny. Díky tomu jsou také nezvykle příjemné
k nošení. Kolekce Eventyr reprezentuje všestranné oblečení, které oceníte v kanceláři i na procházkách.
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CHRISTIANIA
norské vzory a 100% merino
vlna
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FJELLANORAK
Exkluzivní bunda typu anorak s praktickou
kapucí, z vodoodpudivé příze a větru odolné
membrány, doplněný o pohodlnou vnitřní
podšívku.

ORIGINALITA

SNETIND
Dokonalá kombinace atraktivního sportovního
designu a zajímavých barev v detailech vzorů.
Skvělá volba na sjezdovky a aprés ski.
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HARALD
Klasický střih a prémiová kvalita
svetru Dale.

GARMISH
Jedinečná kombinace
tradičního designu s
moderním.

MARIT A OLAV
Svetry, které jsou díky extra jemné merino vlně příjemné na tělo.

KOLEKCE - REWORKED

KOLEKCE - CASUAL

Dale of Norway představuje kolekci svetrů, upletených z neuvěřitelně jemné a luxusní vlny merino. Svetry
jsou navrženy v atraktivních barvách a mají nadčasový design. Minimálně jeden svetr z této řady by neměl
chybět v žádném šatníku. Oslníte nejen v kanceláři, ale i na procházce po městě.

Návrat starých pletených vzorů v novém duchu a s novou energií. Mírně delší, užší a modernější střih
funkčních svetrů určených zejména pro mladší zákazníky v duchu „street fashion“. Vhodné pro nošení uvnitř
i venku. Design využívá smělejší barvy s větším kontrastem. Velké vzory na tenkých a ručně zpracovaných
úpletech se navzájem liší. Pravé „retro“ a staré řemeslné umění kombinované s novými tvary a formou.

www.daleofnorway.com

classic couple p-c
VOSS
moderní svetr inspirovaný
norskou tradicí
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Verdi: 100 kr
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Verdi: 100 kr

SNETIND
Atraktivní design, ideální
volba na sjezdovky, ale i do
města.

ST. MORITZ
Rafinovaný sportovní
svetr ze 100% merino
vlny.

JEGER
Větru a vodě odolná vesta navržena
speciálně pro outdoor.

KOLEKCE - SPORT

KOLEKCE - OUTDOOR

Výrobky ve svěžích, čistých a jasných barvách, s méně nápadnými vzory a čistými liniemi. Dynamičtější
zpracování - oblečení je přizpůsobené ženským a mužským tělesným proporcím. Třívrstvý laminovaný systém
Knitshell® s vodoodpudivou přízí a větruodolnou membránou je doplněný o pohodlnou vnitřní podšívku.
Tato kolekce vás spolehlivě udrží v teple, pohodlí a budete se v každém počasí cítit i vypadat skvěle.

Kolekce určená především pro turistiku, lov a rybaření. Při navrhování jednotlivých prvků a detailů se návrháři
inspirovali kůží lososů a jelenů a celý komplex doplnili knoflíky z paroží vysoké. Výrobky jsou ze silnějšího
úpletu v přírodních a zemitých barevných tónech. Oblečení je vhodné pro aktivní pohyb a pobyt v přírodě,
turistiku a výlety na horské chaty nebo chalupy.

FLAGG
vodě a větru odolný
svetr

NOREFJELL
bunda s dokona
le ženským
střihem

HAFJELL
nda
vn
sporto ě elegantní bu
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TELEM
GEILO
jedinečná ARK
sportovní svetr z merino
nepříznivý bunda do
vlny
ch podmín
ek

FINNSKOGEN
i
akt
atr ivní svetr s losím
detaily

LYNGEN
LAKSELV
etr s vět
tdoorový sv
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ý
n
jedineč ou designem
rybářským

SVOLVÆR
elegantní voděodolný kabát
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COLORADO
Velmi elegantní a nadčasový
kabát z vodoodpudivé příze
a větruodolné membrány.

JEDINEČNÉ VĚTRUVZDORNÉ
A VODĚODOLNÉ SVETRY
Norské hory umějí být chladné a větrné. Dale of
Norway proto nabízí svetry odolné proti povětrnostním
vlivům a vybavené prodyšnou větruvzdornou vrstvou
a voděodolnou vlnou. Tato příze odpuzuje nečistoty,
a to jejich uživatel ocení především při nošení svetrů
světlejších barev. Absolutní špičkou ve vývoji vlněných
oděvů je patentovaná technologie Knitshell, která spojuje
perfektní vlastnosti vlny s membránou Polarwind.
Ten dokáže všem textiliím dodat 100% větruodolnost,
aniž by omezil jejich prodyšnost nebo výrazně zvýšil
hmotnost. Proto ani v chladnějším počasí nemusíte
sáhnout po klasické bundě.

FLOYEN
Funkční svetr s elegantním kožíškem.

Polarwind je také jedním z nejefektivnějších dostupných
systémů odvětrávání vlhkosti, vhodný pro nošení při
fyzicky náročných aktivitách a v chladném počasí.
Voděodolné svetry jsou pak perfektní pro turistiku
a lyžování i v extrémních klimatických podmínkách.
Nápaditý a exkluzivní design z nich ale dělá ideální oděv
také do města.

OSLO
Větru a vodě odolné kabáty.
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ALPINA
Svetr s originálním designem navržený v rámci
135. výročí Dale. V roce 2015 byl představen
jako oficiální svetr pro klasické mistrovství světa
v lyžování.

ORIGINALITA

FLAGG
Vodě a větru odolný svetr
navržený pro lyžování,
turistiku nebo yachting.
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SETESDAL
Inspirováno
historií Dale
of Norway.

DOPLŇKY

ST. MORITZ
Navrženo pro
olympiádu ve
Svatém Mořici.

Doplňky Dale of Norway perfektně ladí s ostatními produkty.
Jsou vyrobeny z lehčí a měkčí příze, aby byly příjemné k nošení.
Čelenky i čepice jsou vyrobeny ze 100% vlny. Podšívka je přitom
z extra jemné merino vlny, díky které nekoušou.

ČEPICE VINJE
Ideální doplněk ke
stejnojmennému
svetru.

V extrémních podmínkách se pak nejvíce uplatní kolekce čepic
Waterproof vyrobených z voděodolné příze. Navíc mají podšívku,
která neprofoukne.

DĚTI
Dale of Norway nabízí vysoce kvalitní a krásné svetry i v dětských velikostech. Děti milují jemnou a
strečovou merino vlnu. Ta je velmi příjemná na tělo, protože nekouše. Přitom si zachovává všechny výhody
vlny. Dětské svetry jsou vyrobeny v tradičním designu z odolné norské příze.

CORTINA 1956

PEACE

STAMSUND

VLNĚNÁ ŠÁLA
VINJE
Lze kombinovat
s každým svetrem.

Vzor dětských svetrů koresponduje s oblíbenými svetry pro dospělé, aby celá vaše rodina ladila.

ST. MORITZ
100% merino vlna

navrženo

SOCHI
pro olymp
iádu v
Sochi

VAIL
vlněné svetry s tradičním
norským vzorem
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ALPINA
navrženo v rámci 135. výročí
Dale

VAIL
svetr pro M
Vail, Colo S
rado

FLAGG

FLØYEN

VINJE

FJEL FEMINE

GEILO

ULRIKEN
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SIGRID
Tradiční vzory v
moderním designu.

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR.
Jarošova 32, Litoměřice, 412 01. Tel.: +420 416 738 846, www.norskamoda.cz

