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DÁ R KOV É P OU K A Z Y
Nevíte, který dárek z našeho sortimentu bude pro
obdarovaného ten nejlepší? Věnujte dárkový poukaz!
Hodnoty poukazu:
500 Kč | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 5 000 Kč
Platnost poukazu je 1 rok od data prodeje. Poukaz nelze zpětně vyměnit za peníze.

N AV Š T I V T E N Á Š E-S H OP
Jednoduše zadejte www.norskamoda.cz a můžete
Norsko je moderní země, která je hrdá na svou
historii a kde je tradice stále živá. Místa jako
je hlavní město Oslo, hanzovní Bergen, nebo
jakékoliv malé město na severním pobřeží,

nakupovat v pohodlí, v klidu a bez starosti. Pokud si
nebudete jistí velikostí nebo barvou, velice rádi vám zde
pomůžeme. Využijte také možnost osobního vyzvednutí
na našich prodejnách.

se mohou jevit jako zcela rozdílné světy.
Poznáte je jedině tak, že se vydáte na jejich
návštěvu a na vlastní kůži poznáte, co pro Nory
znamená design, kultura, tradice, kulinářství
nebo přírodní bohatství.
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OC EN ĚN Ý S P OR TOVNÍ
S ER I Á L N OR S K É MÓ DY
N A Č T S P OR T

Litoměřice

Skialpinismus je skvělá disciplína, která
dovolí každému vychutnat si hory

VÁ Ž E N Í Z Á KAZNÍCI,
Norsko je pro mne synonymem kvality a platícího slova
a to bych rád zprostředkoval i vám. Když jsem v roce 1992,
tehdy ještě za vodárenskou společnost, začal obchodovat
s norskou firmou, ještě jsem netušil, jak zásadně to ovlivní můj život. Od patnácti let lezu po skalách a hodně cestuji, byl jsem na několika expedicích a měl jsem za svůj život tu čest potkat mnoho významných osobností českého
outdooru – musherku Janu Henychovou, horolezce Máru
Holečka, polárníka Vaška Sůru, motorkáře Jardu Šímu…
Věděl jsem, že pokud budu dál obchodovat, tak v outdooru. A ne s každým se dá obchodovat stejně. Platilo to
i o kvalitě výrobků, protože jak se později ukázalo, ne vše,
co bylo levné, bylo nakonec opravdu levné. Ověřil jsem si,
že je lepší prodávat kvalitní věci. Tedy na prvním místě je
kvalita, pak teprve cena.
Vše směřovalo k Norsku. Mé rozhodování ovlivnil také
fakt, že Norové tráví mnoho času v přírodě a mají k ní pozitivní vztah, přestože místní hory, mořské pobřeží a počasí dokážou dohromady stvořit velice drsné podmínky.
A na to jsou Norové připraveni a vybaveni. Navíc, co si
s Nory řeknete, to platí. V roce 2002 se do České republiky z Norska prakticky nic nedováželo. Začínal jsem sobími
kožešinami, pak jsem si vytipoval a začal objíždět norské
výrobce textilu a outdoorového vybavení.

naprosto komplexně. V posledních letech
V té době bylo v Norsku jen několik výrobců svetrů. Vybral jsem si značku Dale, která byla sice jednoznačně nejdražší, ale věděl jsem, že jsou skutečnou jedničkou trhu.
Norové sami jsou velice nároční, a pokud jsou tamní firmy dominantní na norském trhu, musí ze své podstaty
vyrábět dobré věci. Přibyl Devold, po více než jedno a půl
století přední výrobce vlněného oblečení. Málokdo ví, že
pro Devold je Norská móda největší evropský distributor.

Vrchol Huayna Potosí - 6088 m n. m.,
Bolívie 2016.

trasy vydává bez základních znalostí
oblečení, vybavení a bezpečnosti pohybu
spolupráci s Českou televizí realizovala
úžasný sportovní seriál o skialpovém
lyžování – Skialpem to začalo. První série
byla odvysílaná během zimy 2015/16
s velkým úspěchem. Letos seriál dokonce
získal cenu poroty mezinárodního
festivalu Sportfilm Liberec.
Úspěšný sportovní seriál „Skialpem
to začalo“ pokračuje druhou sérií dílů.
Tentokrát se věnují především destinacím
vhodným k provozování skialpinismu,
stále více oblíbeného sportu, jehož

A přesně tohle se mi líbí na Norech. Nemusíte mít na
všechno smlouvy, důležité je být ferový a dívat se zpříma
lidem do očí!

Navázání spolupráce s majitelem
a potomkem zakladatele značky Devold,
panem Ole Andreasem Devoldem, v roce 2003.

horách skialpinistů. Řada z nich se na

na horách. Norská móda proto ve

Poté jsem získal také Bergans, v Norsku nejrozšířenější
outdoorovou značku. Vždyť 70 % její produkce je určená
právě Norům. Posledním přírůstkem do portfolia našich
norských značek s obrovským potenciálem růstu je Kari
Traa. Všechny značky, které do České republiky Norská
móda dováží a prodává, jsou pro mne srdcovou záležitostí a mou základní filozofií je osobní spolupráce. Mám
velmi přátelský vztah s představiteli všech dovážených
norských značek. Osobní přístup ovlivňuje také marketing. Na bázi přátelské dohody Norská móda obléká pracovníky horských chat a nejen outdoorové osobnosti.

Jiří Fidrant, zakladatel a majitel firmy Norská móda

Prvovýstup na Altajský vrchol
v roce 2008 a jeho pojmenování
dle altajských tradic.

TO ZAČALO

tak přibývá v českých i zahraničních

kořeny sahají několik tisíc let zpátky do
historie Norska. Provázet jím budou
Seriálový tým Skialpem to začalo, Alenu Zárybnickou, Jiřího Hölzela,
Janu Nekvindovou a Tomáše Uglaje, vybavila Norská móda top oblečením
na skialpy, řadou Bergans Slingsby.

opět populární čeští moderátoři Alena
Zárybnická a Jiří Hölzel.
Více informací naleznete na webu
www.skialpemtozacalo.cz

V katalogu naleznete produkty
označené logem Skialpem to začalo.
Tyto produkty byly použity při natáčení
populárního seriálu televizní stanice
ČT Sport.
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LY ŽE

Nová kolekce lyžařského oblečení představuje kombinaci
úžasných materiálů, které dovolují dámský slim střih a přitom
umožňují 100% pohyb. To vše dokáže jen firma se 108letou
zkušeností a s tradicí norské kvality. To je Bergans of Norway,
oblečení testované drsnou norskou přírodou, kde si nemůžete
dovolit být nepřipraveni na rozmary počasí. Bergans ale
nabízí širokou paletu oblečení a doplňků nejen na lyže, které
poskytují vysokou ochranu proti povětrnostním vlivům – jsou
nepromokavé, větru odolné a přitom dokonale prodyšné.
Skvělý střih a pestré barvy dělají oblečení Bergans přitažlivé
nejen pro lyžaře, ale napříč všem věkovým kategorií, pro
ženy, muže i děti. Dámské bundy jsou projmuté a formují tak
dokonale ženskou postavu. Muži ocení dokonalou funkčnost
a nepřekonanou norskou kvalitu.

3

8

Lyžování vzniklo před 4000 lety v v Norsku, proto není divu, že
právě zde patří k nejoblíbenějším sportům skialpinismus, výšlap
hor, ať už na lyžích nebo s lyžemi na batohu, spojený především
s následným sjezdem v prašanu. Úžasný pocit svobody je
však doprovázen nutností vhodného vybavení, protože drsná
příroda ve spojení s rozmary počasí dokáže připravit nejedno
nepříjemné překvapení. Proto značka Bergans vytvořila kolekci
Slingsby, vrchol norské produkce pojmenovaný po praotci
skialpinismu Williamu C. Slingsbym. Membránové bundy
a kalhoty, zateplené vrstvy, batohy technicky dokonalé, úžasně
funkční a nepřekonatelně lehké oblečení.

1

1. Bergans membránová bunda Storen 13 299 Kč
2. Bergans softshellové kahoty Osatind 5 641 Kč
3. Bergans batoh Helium 55L 5 499 Kč
4. Bergans péřová bunda Slingsbytind 6 699 Kč
5. Bergans vlněná čepice Bloom 1 299 Kč
6. Devold vlněné prádlo Active 1 989 Kč
7. Åsnes skialpové lyže Bratt 22 399 Kč
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1. Bergans membránová bunda Myrkdalen 11 099 Kč
2. Bergans membránové kalhoty Hafslo 8 299 Kč
3. Bergans izolační bunda Bladet 6 899 Kč
4. Kari Traa sportovní podprsenka 1 590 Kč
5. Kari Traa vlněné ponožky 690 Kč
6. Kari Traa vlněné spodní prádlo Stjerna - rolák 2 590 Kč
7. Kari Traa vlněné spodní prádlo Stjerna - kalhoty 2 590 Kč
8. Kari Traa rukavice Flair 999 Kč
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MĚ S TO

Nejen do hor, ale i do města se můžete vydat v kvalitním
a perfektně padnoucím oblečení. Novinkou značky Bergans
pro letošní zimu je Bjerke, nejdokonalejší kabát, který i v tom
nejošklivějším počasí udělá procházku městem pohodovou.
Nikdy v něm nepromoknete, bude vás neuvěřitelně hřát
a nikdo vás nepřehlédne. Navíc tak získáte jarní, podzimní
a zimní kabát v jednom. V Lifestyle kolekci naleznete více
úžasných a stylových kousků. Například originální a exkluzivní
svetry Dale of Norway – norské bohatství, které z vás udělá
člena královské rodiny. Dale vyniká dokonale zpracovanou
100% merino vlnou, těží přitom ze sta let tradice. Vybírejte
z nepřeberného množství překrásných norských vzorů, které
vyjadřují především lásku k přírodě.

P Ř Í B ĚH S TOL ET Í
Společnost Bergans of Norway má historii, na kterou je patřičně
hrdá. Během celé doby intenzivně vyvíjí nové produkty. Firma byla
založena roku 1908, kdy Ole F. Bergan vynalezl a nechal si patentovat
jako první na světě batoh se zádovou konstrukcí. Náročné testování
expedicemi v arktických oblastech pak výrazně přispělo k budoucímu

4

3

vývoji jednotlivých produktů. Již v roce 1912 Bergans vybavoval batohy

2

polární expedice Roalda Amundsena, Roberta F. Scotta, a to vedlo

Birkebeinerové neboli „březonozí“ (královi
loyální vojáci, nazvaní podle březové
kůry, do které si obalovaly nohy) v norské
občanské válce r. 1206 zachránili Hakona
Hakonssona, nemanželského syna krále
Hakona III, a umožnili mu tak stát se
příštím panovníkem. Příběh se stal Inspirací
pro norského malíře 19. století Knuda
Bergsliena. V roce 1945 koupil práva na
užívání vyobrazeného motivu zakladatel
značky Bergans Ole Ferdinand Bergan.
Motiv dodnes zdobí vybrané produkty.

k celosvětovému uznání. Značka Bergans of Norway se tak stala
v průběhu 20. století přirozenou volbou pro řadu expedic.
Dnes je Bergans of Norway jedničkou v inovacích a ve výrobě
vysoce funkčního outdoorového a technického oblečení pro
nejextrémnější sporty. V úzké spolupráci s testovacím týmem,
složeným z profesionálních polárních badatelů a dobrodruhů, vyrábí
Bergans produkty té nejvyšší kvality. Unikátní dědictví, historie
a postřehy znalců o drsném životě v Norsku se odráží v každém našem

Hokksund

výrobku. To vše umožnilo Bergans of Norway získat mnohá ocenění.
Tím největším je, že si Bergans v Norsku vybudoval pozici jedničky
outdoorového trhu.

1. Dale vlněná čepice Kappflora 3 299 Kč
2. Dale dámská bunda Fjellanorakk 16 799 Kč
3. Dale dámský svetr Christiania 9 999 Kč
4. Bergans péřový kabát Bodø 9 699 Kč
5. Bergans pánská bunda 2v1 Aune 9 099 Kč
6. Bergans pánské kalhoty Siri 1 899 Kč
1

Batohy Bergans v sobě nesou století inovací.

5
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Bergans vyrábí vysoce funkční oblečení
ze špičkových materiálů.

Dermizax NX
Voděodolný, větruodolný a vysoce strečový
materiál, který výborně odvádí vlhkost.
Vodní sloupec - minimálně 20 000 mm,
prodyšnost - 30 000 - 50 000 g/m2/24.
Bezúdržbová špičková membrána, vhodná
pro nejnáročnější aktivity v extrémních
pomínkách.
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DÁ MS K É OB L EČ EN Í | S VRC HN Í

BODØ

Prošívaný péřový kabát
do města a na cesty.
9 699 Kč

STOREN

Nepromokavá technická
bunda na skialp, lezení a další
aktivity. Strečovost dovoluje
mít bundu na těle krásně
vypasovanou. Prodloužená
záda, odvětrávání, stahování
v pase a kapuce kompatibilní
s přilbou jsou dalšími
z mnoha vychytávek.

HAGLEBU

Zateplená lyžařská bunda.
Dámský sportovní střih, kapuce
kompatibilní s přilbou, kapsa na
skipas, sněžný pás, odvětrávání
na zip, praktická vnitřní kapsa.
9 099 Kč

13 299 Kč

BJERKE

Elegantní celoroční kabát
za dvou částí. Spodní
kabátek z vlny zahřeje
a vrchní membránová
bunda ochrání před
rozmary počasí.
Sepnutím vznikne zimní
kabátek ve kterém vám
nebude zima.
11 599 Kč

GALDEBERGTIND
Dámský zateplený,
prodloužený, nepromokavý
kabát. Zahřeje a udrží vás od
podzimu do jara v suchu.
dámský svetr Norefjell

7990 Kč

STRYN

Sportovní a elegantní bunda
s prvky z Norské historie. Je
vyrobena z nové patentované
vlněné tkaniny Knitshell,
která má dokonalé technické
vlastnosti. Tato bunda nabízí
atraktivní vzhled se spoustou
detailů.
18 199 Kč
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VANGEN

Sportovní střih kabátu
s prodlouženým zadním dílem
na dlouhé procházky přírodou.
Spodní kabátek z primaloftu
je možné nosit samotný. Do
chladných a sychravých dnů
stačí připnout svrchní díl a máte
nepromokavou membránovou
zateplenou bundu.
8 990 Kč

FLAIR

Nápaditá bunda na svahy.
Ohromí vás nejen krásným
designem a střihem, ale
i spoustou technických detailů.
7 890 Kč

FJELLANORAKK

Skvělá vlněná technická
bunda Knitshell, vás ochrání
před větrem a deštěm. Mírně
prodloužená záda, dámský střih,
kožešina na kapuci a kapsy po
boku. Bunda zejména pro mladší
zákaznice v duchu street fashion.
16 799 Kč
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dámská a pánská vesta Bjornetind

DÁ MS K É OB L EČ EN Í | I ZO LAC E

SIRI

Bunda ideální pro jakoukoli
náročnou aktivitu, kdy vydáte
značné množství energie. Pro
nízkou hmotnost je ideální
jako příruční bunda do
batůžku na cesty.
4 900 Kč

MARIT

Lehká bunda na všechny
venkovní aktivity, kde vás
může přepadnout špatné
počasí. Pro nízkou hmotnost je
ideální do příručního batohu.
Strečové panely dovolují 100%
pohyblivost.
3 690 Kč

SLINGSBYTIND

Velmi lehká a snadno
sbalitelná péřová bunda,
ideální pro skialp a všechny
další zimní aktivity. Navíc je
to skvělá stylovka i do města.
Bunda je vodě a větru odolná.
6 999 Kč

VISBRETIND

Bunda s atletickým střihem.
Navržena pro lyžařskou
turistiku.
5 499 Kč
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URANOSTIND

V přírodě, na cestách i ve městě
můžete vypadat opravdu stylově
a zároveň být v teple. Lehká
větruodolná bunda vás zahřeje.
Vnější materiál odolá větru a dešti.
5 799 Kč

BJORNETIND

ALNES

V přírodě, na cestách i ve
městě můžete vypadat opravdu
stylově a zároveň být v teple.
Lehká větruodolná vesta vás
zahřeje a přitom odolá větru
a dešti.

Ideální střední izolační vrstva
z merino vlny, pro chvíle
odpočinku a rekreačních
sportovních výkonů. Mikiny
jsou velmi teplé a neuvěřitelně
měkké a pohodlné.

3 899 Kč

4 399 Kč
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DÁM S K É O BLEČENÍ | MIK INY
BRYGGEN
GALDEBERGTIND

Lehká a tenká bunda s výbornou
tepelnou izolaci. Odvádí dokonale vlhkost od těla a přitom rychle
schne. Materiál Goldbergstein
byl vyvinut pro sporty více potivé.
2 499 Kč

HAREID

V klidu ji můžete obléknout do
města nebo na lyžovačku. S dokonalými izolačním vlastnostmi
vám nebude zima ani ve chvíli,
kdy se už ostatní budou klepat
zimou a prosit vás, ať se vrátíte
k vyhřátému krbu.

Za každých okolností si udržte svůj styl.
Bryggen je pohodlná fleecová mikina
s logem Bergans of Norway na hrudi,
kterou si můžete v klidu obléct na toulky
městem nebo jen tak doma na zahřátí.
I když se ostatní budou třást zimou, vás
udrží mikina Bryggen za každých okolností
v teple.
2 199 Kč

2 799 Kč

SAUE

KRYSS

Mikina na každý den. Měkký,
pružný, extrémně prodyšný
a rychle schnoucí fleece materiál.
1 490 Kč

Krásně padnoucí mikina, vhodná
na jakoukoliv činnost. Moderní
barevné kombinace. Ideální
pro sportovní aktivity nebo i na
domácí lenošení. Sama si zvolte,
kam si ji obléknete.
1 999 Kč

MIDDAGSTIND

Příjemná a pohodlná technická
vesta pro všechny túry v přírodě.
Vyrobena ze 100% merino vlny
v kombinaci prošívané merino
vlny. Tato kombinace dělá vestu
v teplejší a strečovitější. Zároveň
má vesta dokonalou prodyšnost
a rychle schne.

TINA

Měkký, pružný a prodyšný fleece
materiál. Čisté linie sportovního
střihu kopírují ženské křivky,
barevné provedení jemně provo
kuje a naznačuje živost a hravost
vaší povahy.
1 680 Kč

3 299 Kč

VINJE

LINA

Ať vyrazíte kamkoli, na trénink,
proběhnout se po práci, s kamarádkou probrat životní peripetie
nebo na hřiště s dětmi, Lina se
bude vždy hodit do party.
1 960 Kč

14
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Pro chladné dny doma nebo
venku je teplý svetr Vinje ideální
volbou. Měkká 100% vlna je výbornou izolací pro vaše pohodlí.
Pěkná barevná kombinace retro
barev.
3 900 Kč

ZIMA 2016/2017

NORSKAMODA.CZ

ZIMA 2016/2017

15

DÁ MS K É OB L EČ EN Í | K A L HOTY

Š PAT NÉ P O Č A S Í ? N E E X I S T UJE .
Devold of Norway byl založen v Norsku roku 1853. Společnost zahájila
výrobu pletením oblečení z vlny, a to především pro norské rybáře
pracující v drsném prostředí severského klimatu. Pro zaměstnance
firmy Devold of Norway vždy byla a je hlavní motivací chuť vyvíjet
oblečení té nejvyšší kvality pro objevitele, dobrodruhy, profesionály
i lidi milující aktivní životní styl. A to už více než 160 let.
Devold používá tu nejjemnější vlnu merino pro výrobu funkčního
spodního oblečení. Merino vlna je 100% přírodní vlákno s vlastnostmi,
které žádné jiné umělé vlákno neumí nahradit. Zdrojem toho
unikátního vlákna je merino ovce, adaptabilní tvor, žijících
v chladnějších a vlhčích oblastech. Ovce chrání v drsné přírodě

Vlněné spodní prádlo a střední
vrstvy Devold byly součástí expedic
prvních polárních průkopníků. Už
v roce 1911 byla expedice Roalda
Amundsena při dobití Jižního pólu
vybavena vlněnými svetry této
firmy. Devold tak získal jedinečnou
příležitost testovat a rozvíjet
produkty v těch nejextrémnějších
podmínkách. To je také důvod,
proč Devold podporuje expedice
do těch nejvíc nehostinných míst,
kde udržení tělesného tepla je to
nejdůležitější. Stále pokračuje ve
využívání poznatků současných
expedic k vývoji velmi kvalitního
oblečení a pro využití v tom
nejnáročnějším prostředí.

nejtechničtější přírodní vlákno, které sice člověk nedovede vyrobit, ale
naštěstí jej umí zpracovat. Vlákna z vlny merino jsou mnohem jemnější
než tradiční vlna, mají vyšší schopnost izolace a jsou prodyšnější.
Každé vlákno je zvlněné a elastické, což zajišťuje vysokou odolnost

STOREN

OSATIND

11 099 Kč

5 499 Kč

MOA

HAFSLO

Nepromokavé celorozepínací
technické kalhoty na skialpy,
vysokohorskou tutistiku a další
aktivity z prémiové kolekce Bergans
Slingsby. Umožní vám maximální
volnost pohybu díky strečovosti
a skvělému střihu.

Ať už půjdete s přáteli do města,
do přírody, nebo na trek, nemusíte
přemýšlet, co si obléci na sebe.
Lehké sofsthellové kalhoty oceníte
všude. Jsou lehké a zároveň velmi
příjemné na tělo. Softshellový
materiál rychle schne, neprofoukne
a odolá i mírnému dešti.
2 799 Kč

Ålesund

I když venku panuje psí počasí,
mrzne až praští, stejně se
v softshellových kalhotách budete
cítit pohodlně a v teple. Jsou
součástí řady Bergans Slingsby,
která je určená pro skialpinismus
a vysokohorskou turistiku.

Kalhoty navrženy speciálně na lyže
a telemarky. Při jejich výrobě byl použit
měkký a pohodlný materiál, jenž
společně s patentovanou membránou
Dermizax® přináší vysoce prodyšné
kalhoty, navíc dokonale odolné vůči
větru i vodě. Kalhoty navíc mohou
být připevněny k některým lyžařským
bundám Bergans a vytvořit tak
komplexní soupravu.
8 299 Kč

a dlouhou životnost textilie. Díky pružnosti vlákna se vlněné oblečení
nemačká. Vlněná vlákna merino jsou vysoce hydrofilní a mají vysokou

MARIBU

absorpční schopnost. Vlna se netaví ani nehoří, poskytuje také
vysokou ochranu proti UV záření. Její produkce je šetrná k životnímu
prostředí a je založená na principu obnovitelných zdrojů.

Norské město Alesund, ve kterém v roce 1863
byla postavena první továrna Devold.

Továrna Devold v norském Langevagu
u města Ålesund na ostrově Sula.

Nákupem vlny od Devoldu si můžete být
jisti, že vlna pochází z ovcí, s kterými bylo
dobře zacházeno.

Dámy, často trpíte zimou?
Sáhněte po sukni navržené
speciálně pro všechny
zmrzliny, které potřebují
dokonalou izolační vrstvu.
Sukně vás okamžitě zahřeje
a udrží v teple i v mrazivých
chvílích, nebo při náhlých
změnách počasí.
2 499 Kč

BASE TWO
JUMPSUIT

Uvolněná elegance z měkké
merino vlny, dozdobeno
stuhou s leštěným logem
WN. Mírně zúžená silueta je
ideální pro nošení s vysokými
podpatky.

VANGEN

Pro dokonalý každodenní
vzhled a dojem jsou
prostě tyto kalhoty ideální.
Vysoký komfort se nachází
v technické bavlně a 4-way
streč materiálu. Kalhoty
jsou vybaveny žebry kolem
lemů a elastickým pasem
s tkaničkou. K dispozici jsou
dvě kapsy se zipem.
1 590 Kč

SIRA

Příjemné ležérní kalhoty, perfektní
pro každý den. Navrženy tak, aby
vám prostě seděly a v ničem vás
neomezovaly.
1 899 Kč

7 199 Kč
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ROS E

Triko s kapucí ze 100% ultra
jemné merino vlny je jasnou
volbou pro chladné počasí.
Měkký a na dotek příjemný
prodyšný materiál hřeje
i mokrý.

KRYSS

Triko se žakárovými pletenými
vzory, které jsou hlavní
dominantou, je ta nejlepší volba
na chladné dny. Ideální jak na
sport, tak i do práce.
1 890 Kč

2 990 Kč

VINJE

Vlněná čepice s fleecovou podšívkou.
799 Kč

CAMO

ULLA

Základní vrstva ze 100%
merino vlny, živého
a sportovního vzhledu pro
všechny ženy, dívky a holky,
které milují jakékoliv aktivity.
1 890 Kč

Pro letošní rok speciálně
vyvinutá řada ze 100% merino
vlny. Trika slouží výborně jako
základní i jako střední vrstva.
Rychle schnoucí vlastnosti
zaručují, že vaše tělo zůstane
v suchu a teple, i když se výrazně
zpotíte.
2 299 Kč

RET T

Základní více vrstvé hybridní triko pro větší
zátěžové aktivity v přírodě. Strategicky
umístěné panely z Merino vlny umožnují
dokonalý pohyb a tepelný komfort.
2 790 Kč

RET T PANT

Kalhoty tvořené třemi kombinacemi vlny
v různých panelech dokonale zahřejí. Vlna
dokonale hřeje (i mokrá) a v kombinaci se
syntetikou odvádí rychle pot od těla.

DUO ACTIVE

Ideální pro všechny zimní
sporty. Zatímco funkční
vlákno Thermo Cool Eco2
rychle odvádí vlhkost od
těla, 100% merino vlna zase
vyniká izolačními vlastnostmi
a zaručuje, že zůstanete
v teple, i když trochu
zmoknete nebo se zapotíte.
1 989 Kč

NATURE

Lehké triko s dlouhým rukávem
upletené z velmi jemné Merino
vlny se vyznačuje schopností
aktivní termoregulace těla.
Dokonale udrží teplotu vašeho
těla v optimálním rozmezí při
jakékoliv outdoorové aktivitě.
Díky přiléhavému střihu materiál
perfektně pohlcuje tělesnou
vlhkost.

2 490 Kč

ACRO

Vlněné podkolenky.
590 Kč

1 999 Kč

DUO ACTIVE

Nejen na horní část těla je
zima a tak nejlepší volbou na
zahřátí zmrzlých stehen jsou
kalhoty z vlny.
1 699 Kč

HIKING

Lehké ¾ legíny základní vrstvy
z velmi jemné Merino vlny se
vyznačují schopností aktivní
termoregulace těla. Ideální
na všechny sporty spojené se
sněhem.
1 699 Kč
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LOUISE

Triko s dokonalým vzhledem.
Sportovní a vybarvený design
s reflexními detaily vás učiní
nepřehlédnutelnými, i když se
trénink protáhne až do setmění.
Extra pružný, prodyšný a rychle
schnoucí materiál počítá s rychlým tempem.

BUT TERFLY

Bezešvé, sexy, super prodyšné
prádlo se vrací na scénu v podobě základní vrstvy pro sportovní
dívky, které očekávají od sebe
i od svého oblečení nejvyšší
výkon.
890 Kč

1 190 Kč

LOUISE ¾
Kari Traa, nejrychleji rostoucí dámská sportovní značka v Evropě,
motivuje všechny ženy být šťastnější, zdravější a spokojenější. Tento
způsob života je inspirovaný zakladatelkou Kari Traa, šampiónkou ve
freestyle lyžování, která získala tři olympijské medaile.
Veškeré produkty Kari Traa jsou navrženy ženou pro ženy, které mají
rády barevné, skvěle padnoucí a sportovní oblečení s originálním
designem. Šířka kolekce je velmi rozmanitá. Najdete zde teplé

Příběh Kari začíná ve Vossu, malém městě
ležícím mezi norskými fjordy a horami,
kde se narodila a vyrůstala. Její norské
dědictví nejen dalo Kari talent pro sport,
ale také cit pro design a vášeň pro tvořivost. Dokonce i během vrcholů své kariéry
v lyžování, si Kari našla čas pro rozvíjení
své kreativity. Mezi tréninkem a závody
Kari začala plést kulichy a čepice pro své
přátele a přizpůsobovala si svou vlastní
lyžařskou výbavu. Návrhy se staly tak
populárními mezi přáteli a kolegy lyžaři
z celého světa, že se zrodila značka Kari
Traa - dámské sportovní oblečení.

Perfektně řešená technická
panelová konstrukce s předtvarovanými koleny a silikonovým
vnitřním páskem - nesmekem,
který zabraňuje hrnutí materiálu.
To vše, abyste se cítili skvěle.
1 790 Kč

MARIT

Dokomale sednou a fungují snad
ještě lépe, když vaše tepová frekvence stoupá k maximu, třeba
i při Kari Traa Urban Trainingu.
Hladký střih a funky design
zakomponovaný do 4-směrně
pružného materiálu.
1 690 Kč

a funkční oblečení pro velmi chladné a nevyzpytatelné zimní počasí
i pro trénink v tělocvičně. S vášní pro komfort a styl, kombinovanou
technickými materiály, vytvořila Kari Traa diamant v oblasti sportu

Oslo

a aktivního stylu života. Pro ženy a děvčata, které milují život, sport,
zábavu, adrenalin i pořádný burger!

Kari Traa - olympijská medailistka.

Vlněná a technická základní vrstva od
Kari Traa je ve Skandinávii, spolu se spodním
prádlem, jedničkou na trhu.

Urban Training
Kombinace tělesného cvičení s kardio,
silou a intervalovým tréninkem.

KRISTINA

Triko pro chvilky, které máte jen
pro sebe. Můžete v něm však
vyběhnout do kina, do práce,
prostě kamkoli. Volné a přesto
neplandavé triko bezvadně sedne a spolehlivě funguje, zkrátka
nezklame.
1 590 Kč

KRISTIN

Sportovní a vybarvený design vás
učiní nepřehlédnutelnými. Triko
můžeme vzít kdykoli a kamkoli.
4-směrně pružný materiál, podpořený propracovaným střihem,
obejme tělo a skvěle se mu
přizpůsobí. Žádný pohyb není
nemožný, kombinace obojího
zaručuje maximální volnost
pohybu.
1 090 Kč

ACTIVE

Neskutečně pohodlná sportovní
podprsenka žhavého stylu, od
níž očekáváte střední podporu prsou pro sport, ale i pro
celodenní pohodlí. Díky tomu
si podprsenka vysloužila titul
bestseller.

ACTIVE

Pro náročný trénink i pro každodenní nošení. Prodyšný, rychle
schnoucí a pružný materiál je
neuvěřitelně příjemný. Jako byste
na sobě nic neměla.
690 Kč

990 Kč
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KRISTIN

IDA 2X

Pokud si troufáte na výzvy náročného tréninku, a to v jakémkoliv
počasí, nejlepší volbou je bunda
Ida. Čisté linie, barevné souznění
a nepatrná dávka drzosti. Pro
jakoukoli náročnou aktivitu, kdy
vydáte značné množství energie.
4 990 Kč

Tenké triko s technickými
a funkčními prvky, přidávající
komfort a pohodlí vašemu tréninku. Vyrobeno ze strečového
polyesteru. Má velký ventilační
panel na zádech a pod pažemi,
delší rukávy s otvorem na palec
do chladných dnů, malou kapsu
na zadní straně a reflexní detaily
velmi dobře viditelné ve tmě.
1 590 Kč

SJOLVSAGT

IDA

Kalhoty Ida jsou nejlepší volbou
pro chladná rána, kdy mrholí a je
počasí pod psa. Jako izolační štít
chrání vaše tělo zateplené panely
na přední straně nohou, extra
pružný materiál na zadní straně
nohou odvětrává přebytečné
teplo.

MYRBLA

SVALA

Funční dámské sportovní triko
s dlouhým rukávem - izolace
i základní vrstva pro náročný
trénink. Kombinace merino vlny
a umělých vláken dokonale odvádí pot od těla a skvěle zhřeje.

Svých oblíbených kilometrů se
nemusíme zříkat jen proto, že
vás zebou ruce. Dámské sportovní rukavice jsou určené na
běhání, trénink ve městě a další
aktivity za chladného počasí.
699 Kč

1 990 Kč

kalhoty Marit
podprsenka Active

SIRI

Pohodlná čelenka pro náročný
trénink, která spolehlivě odvádí
pot z čela a bezpečně udrží vlasy
na místě, aby jsme se po celou
dobu běhu nebo jakékoli jiné
aktivity mohli soustředit sami na
sebe a na výkon.

KARI 30L BAG

Velký cestovní duffel, který posbírá všechny nezbytnosti
pro trénink. Pro minimalistky je vhodný i na delší cestu. Je
vyrobený z odolného materiálu, takže můžete kamkoli bez
ohledu na počasí.
1 499 Kč

399 Kč

BRYSTFAGER

Maximální opora prsou pro
nejnáročnější tréninky. Pohodlná, sportovní, sexy a zcela
bez pochyby „cool“ podprsenka
pro aktivity, u kterých dochází
k výrazným otřesům (běhání, skákání na trampolíně…).
Panelová konstrukce s důmyslně
řešenými švy, které předcházejí
tření a nepříjemnému odírání
pokožky.
1 390 Kč

NORSKAMODA.CZ

triko Svala Hood
kalhoty Louise
čelenka Nina

1 190 Kč

2 790 Kč
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Funkční leginy, které perfektně
sednou a fungují snad ještě
lépe, když vaše tepová frekvence
stoupá k maximu, třeba i při Kari
Traa Urban Trainingu. Hladký
střih a funky design je zakomponovaný do 4-směrně pružného
materiálu s padnoucím střihem.

ELSKET

Pohodlná, sportovní, sexy a zcela
bez pochyby „cool“ podprsenka
pro sport, ale i pro celodenní
nošení. Kombinace vlny a umělých vláken je nejlepší řešení pro
pohyb a teplo.
1 590 Kč

A 360

Fitness sportestr POLAR A360 je
vyjímečný hned v několika ohledech.
Umí měřit tepovou frekvenci ze zápěstí,
strojek je odnimatelný z řemínku (lze
měnit za jiné barvy), je vybaven čidlem
pro sledování denní aktivity. Poskytuje
přenos prostřednictvím bluetooth pro
mobilní zařízení, kabelem s PC. A360 má
dotykový displej s výborným, intuitivním
ovládáním.
5 490 Kč
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CHRISTIANIA

Krásný merino svetr ovlivněný módními
trendy z počátku 20. století. Vyjadřuje
půvab a sílu tvaru korzetu, to vše
v kombinaci s norskými vzory a exkluzivními
detaily v podobě ozdobných manžet.

CLASSIC

Teplý vlněný svetr,
prapůvodně určen pro
rybáře, kteří v náročných
podmínkách ve vodách moře
podél norských břehů trávili
většinu života. V dnešní době
se tyto svetry staly populární
izolační vrstvou pro chladné
dny nebo stylovou svrchní
vrstvou.

9 999 Kč

3 699 Kč

MAUD

Kabátek z jemné a velice
příjemné merino vlny je
doplněn nadčasovým a
elegantním vzorem. Má
dokonalý projmutý střih,
který sluší všem dámským
velikostem.
10 999 Kč

PEACE

Elegantní a velmi oblíbený
vlněný svetr s motivem osmilisté
růže, která je tvořena čtyřmi
spojenými srdci symbolizujícími
mír a přátelství. Design je
inspirován nejvýznačnějšíími
vzory norských národních
krojů. Svetr byl poprvé upleten
k příležitosti ZOH v Turíně.
7 299 Kč

GUDRUN

Moderní, luxusní a přesto
klasický svetr z kolekce Viking
je upleten ze vzdušné merino
vlny. Má robustní vzhled
ručně pleteného oděvu.
Krásné vypletené detaily
doplňují exkluzivní norské cínové
knoflíčky.
9 699 Kč

GEILO

GLIT TERTIND

4 899 Kč

10 299 Kč

LAHTI

LILLEHAMMER

Vyznačuje se sportovním
designem a velmi jemnou
merino vlnou s výraznými
barvami a kontrastními
detaily. V tomto svetru se
bude každá žena cítit úžasně,
a to nejen při aktivním
odpočinku, ale i v zaměstnání.

Sportovní novinka, vlněná bunda
vybavena tak, aby vás ochránila
před nepříznivým počasím.
Pod vrstvou vlny je prodyšná
a nepromokavá a vodě odolná
podšívka, která vás udrží v teple
a suchu. Ideální na hory nebo na
procházky.

svetr Devold Classic

Sportovní svetr, který je
upleten pro norský Ski Team.
Nese název finské města, kde
se bude konat v roce 2017
mistrovství světa v klasickém
lyžování. Dominantou svetru
jsou pruhy norské vlajky. Na
prsou je logo Dale a na horní
části paže naleznete znak
mistrovství světa.

Sportovní a stylový svetr
inspirovaný svým legendárním
předchůdcem z olympijských
her v Lillehammeru. Detaily
tradičních norských vzorů
propojené s moderními prvky.
Svetr ze 100% ultra-jemné
merino vlny.
4 999 Kč

6 999 Kč
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DÁ MS K É OB L EČ EN Í | D O P LŇ K Y

SONJA

Vlněná šála z merino vlny.
3 299 Kč

1 3 7 L E T U N IK ÁTNÍHO K NOW-HOW
Dale je malá vesnice u západního pobřeží Norska, obehnaná krásnými
strmými horami, vodopády a fjordy. Roku 1879 Peter Jebsen využil
možností, které nabízel přírodní vodopád na řece Dale a založil
továrnu Dale. Od té doby je Dale of Norway předním výrobcem

I přes rozvoj syntetických materiálů,
žádné umělé vlákno nemůže nahradit
jedinečné vlastnosti vlny. Vlna je často nazývána high-tech materiálem přírody, díky
svým velmi specifickým vlastnostem.
Vlna dokáže odvádět prostřednictvím unikátní vlastnosti vláken vlhkost a poskytuje
tak pocit sucha a pohodlí. Vysoký podíl
vzduchu ve vlně vytváří izolaci proti zimě
i horku a poskytuje tím uživateli komfort
bez ohledu na teplotu.

GA R M I SCH

Vlněná čepice
ze 100% merino vlny.
1 499 Kč

prvotřídního pleteného oblečení. Po dobu nepřetržité, 137 let trvající
tradice výroby oblečení, nashromáždila firma Dale vlastní unikátní

KA PP FLOR A

čepice a svetr St. Moritz

Elegantní vlněná čepice
s kožešinovou bambulí.
3 299 Kč

know-how, sahající od zpracování surové vlny až po pečlivé upletení
a ušití finálního produktu ve vlastních dílnách. Firma Dale své výrobky
kompletuje pouze ze 100% střižní vlny a to buď ze srsti norských ovcí,
známých výjimečnou kvalitou vláken díky pobytu v přírodních horských
podmínkách, nebo z prémiového, luxusního rouna merinových ovcí.
Od doby založení firmy se vývoj v Dale nezastavil. Ačkoli pokročilé

LOY VE

Dale

Sportovní vlněná čepice.
799 Kč

počítače a stroje vedly k obrovskému pokroku ve výrobě strojně
pletených svetrů, každému výrobku se stále dostává osobní péče
a přístupu, které byly vždy charakteristickým znakem pro Dale of

M ET T E

Norway. Firma vyvinula technologii zpracování příze k dokonalosti, ale

Kožené sportovní rukavice.
999 Kč

zachovala tradiční norské vzory, aby jimi ozdobila své výrobky jen je
využila na ty nejjemnější pleteniny.

Historický pohled do údolí Dale roku 1921.

Prémiová norská kvalita Dale.

Všechny oděvy Dale of Norway nesou
označení Woolmark, které zaručuje, že
příze je vyrobena z vysoce kvalitní 100%
ovčí vlny.

FL A I R

Zateplené lifestylové rukavice.
999 Kč

KA R I

Elegantní větruodolné
rukavice.
499 Kč

SA UE

Vlněná čelenka s fleecem.
699 Kč
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PÁ N S K É OB L EČ EN Í | S VRC HN Í

AUNE

Celoroční dvouvrstvý kabát pro maximální
pohodu. Teplý a nepromokavý kabát do
těch největších mrazů vznikne tak, že obě
části sepnete zipem dohromady.
9 099 Kč

STOREN

MYRKDALEN

13 299 Kč

11 099 Kč

SAGENE

MYRE

Nepromokavá technická
bunda na skialp, skitouring,
lezení a další aktivity
z prémiové kolekce Bergans
Slingsby. Velmi lehká, vysoce
prodyšná a strečová bunda.

Pánská všestranná péřová
bunda je díky svému
designu 3 v 1 vhodná
pro celoroční nošení. Je
nepromokavá a odolná
vůči větru. Bundy se dají
nosit na jaře a podzim
odděleně, spojením
vznikne super zimní
bunda.

Lyžařská bunda především
pro freeride. Tato funkční
bunda je vyrobena
z prodyšné trojvrstvé tkaniny
Dermizax®, která je větruvzdorná a nepromokavá.

Stylová péřová bunda
s postranními softshellovými
panely.
6 099 Kč

12 399 Kč

lyžařský komplet Myrkdalen

BODØ

Úžasně hřejivá hybridní vesta
stvořena výhradně pro ty
nejchladnější dny. Kombinace
peří a softshellu.
5 499 Kč

JUTUNHEIMEN

Unikátní sportovní pánská
vlněná bunda, skvělá na
lyže. Je vyrobena z nové
patentované tkaniny
Knitshell, která má dokonalé
technické vlastnosti. Tato
bunda nabízí atraktivní
vzhled se spoustou detailů.
12 899 Kč

STRYN

OSLO

18 199 Kč

16 800 Kč

Sportovní a elegantní bunda
s prvky z Norské historie. Je
vyrobena z nové patentované
vlněné tkaniny Knitshell,
která má dokonalé technické
vlastnosti.
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Skvělý vlněný kabát
z větruodolné membrány
a voděodolné vlněné
příze s exlusivními detaily
- to pravé do chladného
počasí.
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PÁ N S K É O BL EČENÍ | IZOLACE

POLAR

Mikina z vysoce kvalitní
merino vlny je příjemná
na tůry a cesty, kde se
nemůžete často převlékat.
4 199 Kč

THERMO
JACKET

Drtič mrazu, mikina
vhodná pro chladné
a mrazivé dny ze 100%
nové čisté vlny.

bunda Slingsbytind Hoodie

4 699 Kč

URANOSTIND

Lehká větruodolná
primaloftová bunda vás
zahřeje a ochrání před
větrem a deštěm.
5 799 Kč

BJORNETIND

Lehká větruodolná
primaloftová vesta, která
vás zahřeje.
3 899 Kč

MJØLKELDALSTIND

SLINGSBYTIND

MEMURUTIND

Izolační primaloftové kalhoty
vhodné pro lyžařskou
a outdoorovou aktivitu. Kalhoty
ocení i rybáři a myslivci při
sychravém podzimu.

Velmi lehká a snadno
sbalitelná péřová bunda,
ideální pro skialp, ale je
skvěle použitelná i pro
další zimní aktivity. Bunda
je vodě a větru odolná.

3 899 Kč

6 699 Kč

10 999 Kč

30

NORSKAMODA.CZ

ZIMA 2016/2017

Velmi stlačitelná
a extrémně lehká péřová
bunda. Má skvělé
izolační vlastnosti, nízkou
hmotnost a vysokou
odolnost.
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PÁ N S K É OB L EČ EN Í | MI K I N Y

HAREID

Mikina s dokonalými izolačním
vlastnostmi do města nebo na
lyže.
2 799 Kč

MINDE

Vlněný svetr z měkké
a pohodlné merino vlny.
Vysoký límec se zipem.
Ideální jako první nebo druhá
vrstva pod bundu.

NATURE

Mikina s dokonalými izolačními
vlastnostmi do města nebo na
lyže.
2 799 Kč

3 299 Kč

RANDERS

Vlněný svetr s rolákem
a návleky na ruce. Teplý svetr
pro chladné dny.
2 799 Kč

GALDEBERGTIND
Lehká a tenká mikina
s vynikající izolací a z rychle
schnoucího materiálu.
vlněný svetr Ulriken

2 499 Kč

KLOKKELYNG

Technická vlněná bunda s kapucí,
vhodná na procházky městem.
5 199 Kč

TIMIAN

Jemná vlněná bunda se
skvělými izolačními vlastnostmi.
Kombinace dvou různých
technických vlněných tkanin
poskytuje vynikající teplo.
4 099 Kč

BRYGGEN

Za každých okolností si
udržte svůj styl. Bryggen
je fleecová mikina, kterou
si můžete v klidu obléct na
toulky městem nebo jen tak
doma na zahřátí. I když se
ostatní budou třást zimou,
vás udrží mikina Bryggen za
každých okolností v teple.

HUMLE

Moderní technická vlněná bunda.
Kapuci, vysoký límec a otvory na
palce oceníte hlavně v zimě.
4 399 Kč

2 199 Kč
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PÁ N S K É OB L EČ EN Í | K A L HOTY
STOREN

Nepromokavé celorozepínací
technické kalhoty na skialpy,
vysokohorskou tutistiku
a další aktivity z prémiové
kolekce Slingsby.
Trojvrstvá membrána
Dermizax®NX je odolná vůči
větru i vodě, přitom skvěle
prodyšná. Umožní vám
maximální volnost pohybu
díky strečovosti a skvělému
střihu.

OSATIND

I když venku panuje psí
počasí, mrzne až praští, stejně
se v softshellových kalhotách
budete cítit pohodlně
a v teple. Jsou součástí řady
Slingsby, která je určená
speciálně pro skialpinismus
a vysokohorskou turistiku.
5 499 Kč

11 099 Kč

UTNE

Sofsthellové kalhoty, které
oceníte. Jsou lehké a zároveň
velmi příjemné na tělo.
Softshellový materiál rychle
schne, neprofoukne a odolá
i mírnému dešti.
2 820 Kč

HAFSLO

Kalhoty navrženy speciálně
na lyže a telemarky. Při jejich
výrobě byl použit měkký
a pohodlný materiál, jenž
společně s patentovanou
membránou Dermizax®
přináší vysoce prodyšné
kalhoty, navíc dokonale
odolné vůči větru i vodě.
Kalhoty navíc mohou být
připevněny k některým
lyžařským bundám Bergans
a vytvořit tak komplexní
soupravu.
8 299 Kč

SIRA

Příjemné ležérní kalhoty,
perfektní pro každý
den. Navrženy tak, aby
prostě seděly a v ničem
neomezovaly. Jsou vhodné
i pro společenské události.
1 899 Kč

VEMORK

Kalhoty určené zejména pro
turistiku a outdoor. Větru
a vodě odolná směs bavlny
a polyesteru vás ochrání před
vrtochy počasí.
2 499 Kč

SIRA

pánské kalhoty
1 899 Kč

LARVIK

pánská bavlněná bunda
4 699 Kč
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PÁ N S K É OB L EČ EN Í | VL N ĚN É F UN KČ N Í P RÁ D LO

EXPEDITION

Základní vrstva do
extrémních podmínek. Dvě
bodově spojené vrstvy 100%
merino vlny jsou nejlepší
volbou proti zimě.
2 399 Kč

BREEZE

Triko ze 100% ultra jemné
merino vlny je jasnou volbou.
V nabídce jsou také kalhoty
a boxerky.
1 699 Kč

HIKING
HALF ZIP NECK

Triko pro každý den
a jakoukoli činnost v létě
i v zimě, ve dne i v noci.
V nabídce jsou také kalhoty
a boxerky.
1 689 Kč

HIKING

Triko z merino vlny pro každý
den a jakoukoli činnost v létě
i v zimě, ve dne i v noci.
V nabídce jsou také kalhoty
a boxerky.
1 689 Kč

DUO ACTIVE

Pokud sportujete, tak jedině
v triku Active. Suchá pokožka
znamená nižší tepovou frekvenci,
s níž se úměrně snižuje i tvorba
kyseliny mléčné ve svalech,
abyste mohli sportovat až do
naprostého úmoru. V nabídce
jsou také kalhoty a boxerky.
1 989 Kč

CAMO

Triko ze 100% merino vlny,
ideální pro zimní sporty,
vícedenní túry bez možnosti
praní a převlékání. Hřeje
a nezklame za žádných
okolností.

NATURE

Lifestylové triko z merino vlny
mějte vždy při sobě. Hodí se
v každé situaci.
2 599 Kč

2 299 Kč

CAMO

Vlněné spodní kalhoty do
sychravého a mrazivého
počasí pod membránovky.
2 299 Kč

FJELLRAP

Ať už běháte a oblečete si triko
ze 100% merino vlny jako první
vrstvu, nebo se postavíte výzvě
v podobě náročného alpského
treku, vždy 100% splní svůj účel.
2 375 Kč
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PÁ N S K É O BLEČENÍ | S V E T RY

NANSEN

Teplý vlněný svetr,
prapůvodně určen pro
rybáře, kteří v náročných
podmínkách ve vodách moře
podél norských břehů trávili
většinu života. Nadčasový
originální design přetrvávající
několik generací.

CLASSIC

Kvalitu, tradici a kus Norska
představuje 100% vlněný
svetr, který nosí Norové již
163 let.
3 999 Kč

STRYN
Sportovní a elegantní bunda
s prvky z Norské historie. Je
vyrobena z nové patentované
tkaniny Knitshell, která má
dokonalé technické vlastnosti.
18 199 Kč

3 999 Kč

ULRIKEN

Technická vlněná bunda
do každého počasí. Návrat
starých pletených vzorů
v novém duchu a s novou
energií. Neprofoukne,
nepromokne.
10 999 Kč

Rafinovaný pánský luxus.
Ve svetru Sverre se skrývá
nadčasový styl s tradičním
norským designem
a s moderním výrazným
vzorem přes hrudník.
Vyroben ze 100% ultra-jemné,
vysoce kvalitní merino vlny.
4 999 Kč

LILLEHAMMER

Sportovní a stylový
svetr inspirovaný svým
legendárním předchůdcem
z olympijských her
v Lillehammeru. Detaily
tradičních norských vzorů
propojené s moderními
prvky. Svetr ze 100% ultrajemné merino vlny.
4 999 Kč

MYKING

Retro vlněný svetr se
vzhledem ručně pleteného
svetru jako od babičky.
Kontrastní barvy, užší střih,
určený zejména pro mladší
generaci v duchu street
fashion.
8 499 Kč

NORSKAMODA.CZ

Sportovní svetr
s kontrastními pruhy
na rukávech je vyroben
z nejjemnější merino vlny.
Je určen pro aktivní trávení
volného času, pro cestování
i do zaměstnání.
6 899 Kč

SVERRE
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KRISTIAN

Stylový sportovní svetr
s V výstřihem z merino vlny.
Tento nadčasový svetr je
možné nosit celoročně ke
každé společenské události,
na golf nebo plachtění.
4 999 Kč
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PÁ N S K É OB L EČ EN Í | D O P L Ň K Y
D EVOL D A R CT I C

D EVOL D ENER GY

DA L E UL R I KEN

D EVOL D

D EVOL D M ULT I HEAVY

D EVOL D A L PI NE

Vlněná čepice nejen ke svetru
Slogen. 949 Kč

Vlněné rukavice s česanou
vlnou uvnitř. 943 Kč

pánský svetr Blyfjell
dámský svetr Valle

Lehká merino čepice.
999 Kč

Teplé merino ponožky na každý
den. 349 Kč

Vlněná čepice s norským
vzorem. 1 499 Kč

Teplé lyžařské
merino ponožky.
799 Kč

DA L E FLØY EN

Vlněná čepice s norským
vzorem. 2 799 Kč

DA L E HA R A L D

Vlněná šála, doplněk řádného
džentlmena. 2 199 Kč

svetr Vail

HOLMENKOLLEN

Norský svetr upleten
pro sportovce a diváky
k příležitosti konání
Mistrovství světa v Oslu.
Nese jméno nejoblíbenějšího
norského lyžařského centra,
kde se mistrovství konalo.

ST. MORITZ

Nejoblíbenější sportovní
pánský svetr z merino vlny,
upleten k mistrovství světa
v klasickém lyžování ve
městě St. Moritz 2003.
7 399 Kč

6 999 Kč

ANNIVERSARY

Vzhled svetru kombinuje
nejznámější norské
pletené vzory - osmilistá
růže, setesdalský kříž
a „lusemonster“ (malé
pletené tečky seskupené do
tvaru V). 100% norská vlna.
6 999 Kč
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GARMISCH

Stále moderní pánský vlněný
svetr s všestraným využitím.
Vhodný pro aktivní životní
styl. Oficiální svetr pro MS
v alpském lyžování v roce
1978.
6 999 Kč

NORSKAMODA.CZ

ZIMA 2016/2017

41

O B L É KE J T E S PR ÁVNĚ S VÉ NE JMEN ŠÍ

D ĚT S K É OB L EČ EN Í | D EVO LD

Už od útlého věku děti potřebují spolehlivou spodní vrstvu oblečení, neboť

BABY VELIKOSTI 56-98 cm

ještě nemají ideální termoregulaci. Mnohem více jim hrozí prochladnutí
nebo přehřátí organismu a následkem může být onemocnění. Spodní prádlo

BREEZE

Devold je ideální pro zimní čas, do kočárku, do postýlky, na koulovačku. Vždy

Dětské body z jemné
merino vlny.

máte jistotu, že jim je teplo.

899 Kč

ACTIVE

Dětské body z merino
vlny. Ideální do každého
počasí. Hřeje i vlhké - už
nikdy studená zádíčka.
949 Kč

DUO ACTIVE

Největší předností vlny
je, že hřeje i mokrá. A to
ocení hlavně matky, které
nemohou děti převlékat po
každé honičce.
1 399 Kč

DUO ACTIVE

799 Kč

996 Kč

POLAR

POLAR

1 999 Kč

1999 Kč

Extra teplá kombinéza jako
izolační vrstva i do těch
největších mrazů.

ZIMA 2016/2017

Dvouvrstvé triko z merino
vlny, které zahřeje, i když
jsou děti mokré a propocené
z her.

ACTIVE

Důležitá součást dětského
oblečení, na kterou se často
zapomíná.

NORSKAMODA.CZ

ACTIVE

1 099 Kč

dětské body Active

42

KID VELIKOST 2-8
+ JUNIOR VELIKOST 10-16

I na nohy a stehna je dětem
zima, nezapomínejte proto
na spodky.

Extra teplá kombinéza jako
izolační vrstva i do těch
největších mrazů.
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DĚ T S KÉ O BL EČENÍ | BERG ANS

STORM

Dvouvrstvé nepromokavé
kalhoty se vašemu dítěti
stanou skvělým společníkem
pro zimní aktivity.
2 527 Kč

LADE

Dívčí nepromokavý kabátek
do sychravého počasí. Pro
holky, které chtějí mít styl.
Stejně jako jejich mámy.

KNYKEN

Membránová dětská
souprava na lyžování.
bunda 5 499 Kč
kalhoty 3 663 Kč

4 099 Kč

BERGANS DOWN

Vysoce odolná a teplá péřová
bunda pro chladné dny na
běhání venku, ale i na cestu
do školy.
3 102 Kč

SMÅDØL

Tenká fleecová souprava
pro volný čas. Souprava
se skládá z kalhot
a mikiny s klokaní kapsou
a zapínáním na zip.

RUNDE

Teplá a jemná mikina se
spoustou kapes. Hodně
vydrží.
1 499 Kč

RABBEN

Medvídkovská mikina,
příjemná na dotek. Děti si ji
určitě hned zamilují.
1 392 Kč

1 392 Kč

KNYKEN

Zateplená membránová bunda
je perfektní na veškeré zimní
radovánky. Prodloužená záda,
hluboké kapsy a odnímatelnou
kapucí, kterou lze přetáhnout
i přes helmu ocení děti hlavně
na sjezdovce.
5 499 Kč
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SNØTIND

Nepromokavá a zateplená
zimní kombinéza do mrazu
a sněhu. Vyztužená kolena
a lokty jsou ideální na sněhové
klouzačky. Elastická poutka na
kotnících a nastavitelný popruh
zabrání napadání sněhu do bot.
Obsahuje reflexní prvky.
5 494 Kč

ZIMA 2016/2017

NORSKAMODA.CZ

ZIMA 2016/2017

45

PŘÍTOMNOST
VTISKNUTA VLNĚ
We Norwegians vznikla v norském Vossu a je zaměřena na design a výrobu
prémiových produktů z vlny. Novorození Norové bývají obvykle zavinutí do jemné
vlněné dečky. Od té doby jsou s vlnou spjati a nosí ji celý svůj život. We Norwegians

BASE TWO
CARDIGAN

svetr Setesdal
šála Voss

Pletený celorozepínací
svetr z měkké merino
vlny z měkké merino vlny
vhodný do chladného
počasí. Stačí doladit
doplňky, buď ležérně
s košilí nebo sportovně
s tričkem a džíny.
4 899 Kč

proto přináší to nejkvalitnější vlněné oblečení, které má svůj styl a moderní design.

SETESDAL
CARDIGAN

Příjemný propínací
svetřík s norským vzorem
a z merino vlny, který
zahřeje. Svetr je na
dotyk velmi příjemný
a v provedení od We
Norwegians budete navíc
vypadat úžasně.

FJORD
SWINGDRESS

Krátké černé merino
šaty jsou inspirovány
šedesátými léty. Mají
elegantní A střih,
vroubkovanou manžetu
na rukávech a boční kapsy.
Šaty jsou vhodné nejen do
společnosti.

1 689 Kč

5 499 Kč

FJORD

SETESDAL
HENLEY

Zavinovací vlněné šaty ze
strečové merino vlny, které
krásně zdůrazní siluetu
každé ženy. Ideální do
kanceláře, ale stačí zvýrazit
doplňkem a jsou tu hned
večerní šaty do divadla.
6 499 Kč

Příjemný merino svetr
s véčkem a norským
vzorem. Svetr je na
dotyk velmi příjemný
a v provedení od We
Norwegians budete navíc
vypadat úžasně.
4 499,-

BASE TWO
CREWNECK

Jednoduchý a elegantní
vlněný svetr s 3/4 rukávy
pro každodenní použití.
Má po stranách dvě
kapsy s výraznými zlatými
knoflíky.
4 399 Kč

SKUTLE

Italské řemeslo a norská
kvalita je to nejlepší
spojení! Šálu ze 70 %
merino vlny a 30 % hedvábí
budete chtít nosit po celou
zimu. Je tak neuvěřitelně
měkká a pohodlná. Tón
v tónu a norský vzor vás
uchvátí.

SETESDAL

Merino svetr s kulatým
výstřihem. Jemný norský
Setesdal vzor s legendou.
Lze nosit k džínám nebo
s košilí a kravatou.
4 399 Kč

BASE TWO
HOODIE

Moderní mikina z merino
vlny. Jednobarevná
pletenina s kapucí a volným
střihem je velice pohodlná.
Mikina se hodí na
sportovní aktivity.
5 499,-

FROST

Svetr do chladných dnů
z česané vlny, se zipem
a vysokým límcem. Jemný
vzor vdechuje do svetru
kousek Norska.
6 299 Kč

8 499 Kč

46

NORSKAMODA.CZ

ZIMA 2016/2017

NORSKAMODA.CZ

ZIMA 2016/2017

47

BATOH Y, TA Š K Y

KARI 90L BAG

RONDANE 65L

Sportovní cestovní taška
přes rameno a se zádovými
popruhy pro případné nošení
místo batohu. Pojme všechny
nezbytnosti pro trénink i delší
cestu. Velikosti: 50, 30L.

Váží jen 1,4 kg! Tento ultralehký batoh s originálním
zádovým systémem Bergans
si rychle přizpůsobíte přesně
velikosti zad. Batoh si podle
výšky nastavíte v rozmezí
160-200 cm. Další velikosti:
26, 30, 46L

1 499 Kč

6 099 Kč

GLIT TERTIND
70L LARGE

Zdolávejte dlouhé trasy s těžkým
nákladem a v jakémkoliv terénu,
přitom mějte úplnou volnost
pohybu. Originální nosný systém
Spine kopíruje všechny pohyby
těla najednou a poskytuje úžasný
komfort nošení.
Hmotnost: 2,5 kg
6 599 Kč

HELIUM
LADY 40L

TROLLHET TA 95L

Tento dámský ultra lehký
batoh s posuvnými zády si
rychle přizpůsobíte přesně
svojí výšce (155-185 cm).
Batoh váží neuvěřitelných
940 g.
Další velikosti: 55L
4 999 Kč

9 699Kč

HELIUM PRO 50L
Technický zimní super
lehký batoh (1,28 kg) byl
navržen speciálně pro
lyžování, horolezectví a jiné
outdoorové aktivity. Posuvná
záda v rozmezí 160-190 cm.
Další velikosti: 40, 50L
6 799 Kč

Nejdokonalejší batoh na
světě mezi velkými batohy.
Originální zádový systém Spine
s posuvnými zády a spoustou
dalších technických vychytávek.
Vyzkoušejte na našich
prodejnách a zjistíte proč je
nejlepší. Váží pouhých 2,77 kg.
Další velikosti: 75L.

ISTINDEN
LADY 26L

Skialpinistický dámský batoh
s praktickým přítupen přes
záda. Vnitřní kapsa pro
lavinovou výbavu a spousta
originálních vychytávek.
Váha 1,28 kg
Další velikosti: 34, 26L.
4 199 Kč

Spine® Adjustable je revoluční a unikátní patentovaný nosný systém. Získal mnoho ocenění na celém světě.
Bergans si drží stále první místo v inovaci zádových systémů a batohy od Bergansu používá mj. speciální armádní
jednotky v Evropě a USA.

RØTHE BAG

Sportovní taška se spoustou
kapes. Vhodná nejen do fitka.
1 199 Kč

SWITCH

Stylová lehká městská taška
a batoh v jednom na váš
notebook. Stačí jen přecvaknout
a máte z batohu tašku přes
rameno.
2 799 Kč
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O BU V
VEMORK

Velmi pohodlné multifunkční
nízké boty pro veškeré
outdoorové aktivity. Skvělá
membrána Dermizax garantuje
jejich nepromokavost. Unikátní
podrážka skvěle drží i na mokrém
povrchu.
3 999 Kč

VARDE

Nový ultralehký vnější materiál
s vysokou odolností a prodyšností
nevyžaduje téměř žádnou údržbu.
Dokonalá trekkingová bota
s novou Gore-Tex® Surround
technologií zajišťující prodyšnost
i pod chodidlem. Podrážka
Vibram® výborně přilne ke všem
typům povrchu za sucha i mokra.

TEAM R-LIGHT

Nový model bot s hmotností jen
320 g (42) je perfektní varianta pro
běh v terénu. 10mm drop a výmněné
odpružení pod patou z nich pak činí
nejuniverzálnější a nejrobustnější botu
v kategorii.
3 699 Kč

BERG ADVANCE

Osvědčená norská bota pro těžký
trekking a vysokohorskou turistiku.
Nejprodávanější model po celý rok.
Olejovaná kůže Nubuck a Gore-Tex®
membrána zajišťují voděodolnost
a prodyšnost. Boty jsou neuvěřitelně
komfortní a bytelné.
6 999 Kč

5 799 Kč

SNOTOPP

Teplé zimní boty s membránou GoreTex pro aktivní děti. Vyšší komín
chrání před sněhem a bahnem.
Boty ve kterých se děti vrátí domu
s teplýma nohama.
1 999 Kč

BERGFRUE

Novinka na českém trhu.
Vysoké vlněné kozačky s membránou.
Zahřejí za každého počasí. Vyšší
podrážka je ideální do rozbředlého
sněhu, nedovolí boty ušpinit.

5 962 Kč

Pánská bunda Aune
Celoroční Gore-Texové
boty Alfa Varde

50

NORSKAMODA.CZ ZIMA 2016/2017

NORSKAMODA.CZ

ZIMA 2016/2017

51

GOD JUL!

N AČERPE JTE ATMOSFÉRU N ORSKA
A VYBERTE SI N A SEBE TO N E JLEPŠÍ

Vánoce patří v Norsku k nejvýznamnějším svátkům. Mají především společenskou roli, a tak se na
Vánoce setkává rodina pokud možno v celé své šíři. Nejdůležitějším okamžikem je štědrovečerní
večeře. Stejně jako u nás, zdobí i Norové vánoční stromeček, kolem kterého pak tancují a zpívají koledy.
Dávají si dárky označené nejen jménem obdarovaného, ale také darujícího, i když dárky zde oficiálně
nosí vánoční skřítek Julenissen. Norské Vánoce jsou bohaté a dárků je pod stromečkem nespočet.
Nechte se inspirovat k pořízení jedinečného a originálního vánočního dárku pro své nejbližší.

HAND CREAM

Přírodní krém na ruce je
obohacený o mangové máslo
a levandulový olej, který pomáhá
k úlevě od bolesti, dezinfikuje,
zlepšuje krevní oběh a vyživuje
suché a poškozené ruce.
523 Kč

HAMAC
TROPICAL

Nemáte rádi zimu, tak
darujte kousek léta. Už
teď se můžete těšit na
lenošení v hamace.
1 399 Kč

NORSKÁ SOBÍ
KOŽEŠINA

5BOX

Lahodná káva a čaj v dárkovém balení 5 ks. Můžeme namíchat
různé druhy podle vašeho přání.

Kus Norska v České republice, to jsou naše kamenné
prodejny Norská móda v Litoměřicích, Praze
a partnerská prodejna v Peci pod Sněžkou. Ve všech
třech prodejnách naleznete nejširší nabídku kolekcí
všech námi dovážených značek pod jednou střechou.
Prodejny tak jsou výkladní skříní Norské módy, kde
si můžete vybrané oblečení vyzkoušet, abyste měli
jistotu, že vám přesně padne, zároveň vám náš odborný
a milý personál poradí, pro jakou příležitost je ten
který produkt nejvhodnější, a představí doplňky nebo
alternativy, které k produktům můžete mít. Prodejny
v Litoměřicích a v Praze zároveň poskytují možnost
vyzvednutí zásilky zakoupené v e-shopu i jako výdejní
místo naší půjčovny a testovacího centra. V Litoměřicích
pak najdete zcela nově otevřenou outletovou prodejnu.

NORSKÁ MÓDA PRAHA

Péče o zákazníka u nás koupí nekončí. Poskytujeme také
servis ke všem značkám a produktům, které nabízíme.

Jarošova 32, 412 01 Litoměřice
+420 724 579 545, litomerice@norskamoda.cz
Otevírací doba: po-pá 10:00 – 17:00, so 10:00 – 13:00

Kurta Konráda 115/8, Praha 9 – Libeň
+420 777 109 832, praha@norskamoda.cz
Otevírací doba: po-pá 9:00 – 18:30, so 10:00 – 16:00

NORSKÁ MÓDA LITOMĚŘICE
Jarošova 32, 412 01 Litoměřice
+420 724 579 545, litomerice@norskamoda.cz
Otevírací doba: po-pá 10:00 – 17:00, so 10:00 – 13:00

NORSKÁ MÓDA PEC POD SNĚŽKOU
Pec pod Sněžkou 316, 542 21 Pec pod Sněžkou
+420 734 257 304, pec@norskamoda.cz
Otevřeno denně 10:00 – 18:00

OUTLET NORSKÁ MÓDA LITOMĚŘICE

Režisér Jiří Menzel, vylvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletner, vedoucí maloobchodu Žaneta Fidrantová
a majitel společnosti Norskamoda.cz Jiří Fidrant při otevření nové pražské prodejny.

Luxusní kožešina
z pravého norského
soba. Krásně zahřeje při
podzimním grilování,
ale může být i krásnou
dekorací v bytě.
3 499 Kč

249 Kč

FAGER

VINJE SET

1 499 Kč

1 199 Kč

Teplé a pohodlné flanelové
kalhoty na takové to domácí
lenošení u krbu. Dárek, který
pod stromečkem potěší.

Vlněná čepice s bambulí
a rukavice podšité
fleecem jsou krásným
dárkem, který zahřeje.

MOLSTER

Vlněné domácí boty
s koženou podrážkou
a fleecem. Krásný
doplněk k domácím
kalhotám.
1 299 Kč
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PŮ JČOVN A A TESTOVACÍ CEN TRU M
N ORSKÁ MÓDA
Potřebujete profesionální outdoorové vybavení, ale
nechcete ho kupovat? Nebo chcete vybraný produkt
otestovat, než ho koupíte? V půjčovně a testovacím
centru Norská móda se můžete vybavit na polární
expedici, dovolenou nebo na víkendový kemp s dětmi.
Nabízíme k zapůjčení expediční batohy, speciální
outdoorové vařiče, skládací kanoe, stany Teepee, dětské
vozíky a nosičky, dětské i expediční saně a cestovní
zavazadla. Vše od renomovaných norských a amerických

výrobců Bergans of Norway, Jetboil, Fjelpulken, Nordic
cab, Ally a Samsonite.
Pokud se rozhodnete vybraný zapůjčený produkt
do dvou měsíců od zápůjčky koupit, o celou výši
půjčovného vám odpovídající nové zboží zlevníme.

KONTAKT
Jarošova 32, 412 01 Litoměřice
+420 416 738 846, litomerice@norskamoda.cz
NORSKAMODA.CZ

ZIMA 2016/2017
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N O R S K A M O DA.CZ | AMBAS AD O ŘI
ALENA
ZÁRYBNICKÁ
Naše známá rosnička. Ale
neuvidíte ji pouze moderovat
počasí. Věnuje se spoustě
aktivit, jako je létání, skialp
a vlastně veškerému outdooru.
Alena si oblíbila značku Dale of
Norway.

NORSKAMODA.CZ

Významný český režisér a spi
sovatel, který získal Oscara
za celovečerní film. Jiří pro
dosažení komfortního pocitu
a pohodlí s oblibou obléká
Devold Breeze, zejména pod
společenskou košili.

VAŠEK SŮRA

MAREK HOLEČEK

Zkušený polárník ostřílený
řadou expedic - Špicberky,
Grónsko, Sibiř. Dvakrát došel
na severní pól. Vašek nedá
dopustit na vlněné oblečení
Devold, které ho ochrání
před omrzlinami při všech
výpravách, a expediční oblečení
Bergans.

Horolezec a dlouholetý
reprezentant ČR. Na svém
kontě má řadu prvovýstupů na
nejtěžší hory světa. Při svých
náročných výstupech si obléká
merino termoprádlo Devold.
A podle jeho slov je od Devoldu
jedna věc lepší než druhá.

LUCIE HROZOVÁ

JANA HENYCHOVÁ

Její první sportovní krůčky
začaly celkem brzy. Díky
aktivně sportujícím rodičům od
mala lyžovala, běhala
na kroužku atletiky a na
gymnastice pro změnu běhala
a skákala po kladině. Díky
velké dřině a talentu se z Lucie
stala úspěšná reprezentantka
a výjimečná osobnost
světového horolezectví.

Musherka a první Češka, která
se zúčastnila nejnáročnějšího
evropského závodu
Finnmarkslopet - 1000 km se
startem a cílem v norské Altě.
Jana si pochvaluje teplé vlněné
prádlo Devold a oblečení
Bergans.

IVANA JIREŠOVÁ

MICHAL
SABOVČÍK

Ivana je známá především jako
herečka, ale také milovnice
bikram jógy, kterou cvičí už
3 roky. Je milovnicí značky Kari
Traa, obzvlášt trika Butterfly.
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Stálá opora slovenské
horolezecké reprezentace
a nová posila týmu Devold. Jako
první Slovák stál na vrcholu
patagónského Cerro Torre
a podařil se mu prvovýstup na
legendární Fitz Roy. Má rád
každou lezeckou výzvu, ale
nejvíc miluje zimní alpinismus.

N E JKRATŠÍ CESTA K N ÁM VEDE
PŘES WWW.N ORSKAMODA.CZ
V dnešní době elektronického světa existujícího ve spletitých sítích internetu a na
serverech po celém světě jsou internetové stránky a e-shop už dávno nutností, přestože v případě oblečení je pocit a vlastní zkušenost stále důležitým aspektem, který
poskytují jen kamenné obchody.
Přesto jsme pro vás letos aktualizovali a modernizovali naše internetové stránky. Došlo tak k několika změnám a ta hlavní je, že www.norskamoda.cz se stala základním
jednotícím prvkem. Najdete zde přehledný a obsáhlý e-shop, ve kterém nakupovat
je opravdová radost. Zahrnuje více než 4 000 položek od originálních lifestylových
kousků až po outdoorové vychytávky všeho druhu. Zastoupeny jsou zde všechny
značky, které do České a Slovenské republiky dodáváme. Odtud se také dostanete
do obsahové části, našeho blogu. Blog přináší užitečné informace, produktové novinky i aktuální tipy, přehledy a články našich ambasadorů. Najdete zde také přehled
námi dodávaných značek a dozvíte se důležité informace o našich dodavatelích včetně jejich historie, která je často velmi obsáhlá a dodnes inspirativní.
Stránky jsou responzivní a jsou tak uživatelsky přívětivé pro intenzivně narůstající
základnu uživatelů mobilních zařízení. K tomu všemu jsme na sociálních sítích. Na
Instagramu jednoduše zadejte #norskamoda a na facebooku @norskamoda.cz, na
YouTube a na Google+ nás najdete pod Norskamoda.cz.

@Norskamoda.cz
Norskamoda.cz

#norskamodacz
Norskamoda.cz

NORSKAMODA.CZ
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TO NE JLEPŠÍ
NE JEN ZE
SKANDINÁVIE

Generální dovozce značek Devold, Bergans, Dale of Norway, Kari Traa, We Norwegians a mnoha dalších pro ČR a SR:
North Trappers s. r. o., Jarošova 32, 412 01 Litoměřice, obchod@norskamoda.cz | Více informací a e-shop na norskamoda.cz

