Jaro/Léto

Z prvotřídní Merino vlny vyrábíme v Evropě outdoorové oblečení navržené a testované v Norsku.
Devold je originál. Oblekán norskými polárními pionýry od roku 1853.

Ekologie je pro nás na prvním místě.
Vlna je přírodní obnovitelný zdroj.

Údolí Derwent, Tasmánie

Odkud pochází merino vlna Devold?
Oblečení Devold, které tak rádi nosíme, je unikátní nejen technologií
výroby, kterou Devold zdokonaluje ve svých továrnách již přes 160 let,
ale i v kvalitě merino vlny, ze které se vyrábí. Austrálie a Tasmánie jsou
dokonalé oblasti pro chov merino ovcí, díky svému klimatu a přírodním
podmínkám. Ze zdejších farem si Devold vybírá ty nejlepší a nevhodnější
jako dodavatele merino vlny pro své výrobky.

Více se o farmách, ze kterých používá Devold merino vlnu pro své výrobky
dočtete na devold.cz

Na jihu Tasmánie, v údolí Derwent v těsné blízkosti
největšího Tasmánského parku Southwest Wilderness,
leží jedinečná farma Glenelg, kterou Charles Downie
a jeho rodina provozují již téměř 200 let. Charlesův pra-pra-pradědeček farmu založil již v roce 1822 po svém
příchodu ze Skotska a od jejího založení se specializují
na chov merino ovcí. Všichni členové rodiny po generace
vynakládají veškeré úsilí na výběr nejlepších ovcí pro další chov a zároveň se pečlivě starají o zvířata a o přírodní
prostředí, ve kterém je chovají.

Charles Downie

„Naše práce je jednoduchá, snažíme se získat tu nejlepší
jemnou merino vlnu tím, že věnujeme spoustu pozornosti šlechtění ovcí, zkušenostem našich předků a každodenní práci s ovcemi,“ říká Charles Downie. Na své
farmě chová 15 000 merino ovcí, o které se spolu se svou
rodinou a zaměstnanci každý den stará. To, že na farmě
hospodaří již 6. generace rodiny se projevuje i na tom, že
pozemky farmy jsou nyní úrodnější, větší než kdy byly
a celková produkce dosahuje 60 000 kg mimořádně čisté
merino vlny každý rok. Dokonalá péče o ovce se projevuje na úžasné pružnosti a pevnosti vláken vlny. Proto
se Devold rozhodl zařadit tuto farmu do úzké skupiny
prémiových dodavatelů vlny pro své výrobky.

Devold. Hrdý na svou historii, hnán inovací.

Rodinná firma od roku 1853.

Svetr Blaatrøie
je na světě. To se
ukázalo být důležité pro další vývoj
značky Devold.

Parník Thorolf
pravidelně obeplouvá norské a švédské
pobřeží za účelem
prodeje produktů
Devold.

Devold zakládá
vlastní výrobu
ponožek a zařízení
pro praní a tkaní
vlny.

Znalosti ve tkaní,
pletení a barvení
firma Devold dále
rozvíjí ve vlastních
laboratořích.

Značka Devold má
na norském trhu
vedoucí postavení,
a to i přes tvrdou
konkurenci.

Devold slaví
160leté výročí
představením
nového konceptu
výroby ponožek.

1866

1910

1927-1933

1970

2002

2013

1853
O. A. Devold
zakládá vlastní
textilní továrnu.

1888

1911

1960-1970

1996

2003

Fridtjof Nansen
přešel na lyžích
Grónsko, vybaven
oblečením značky
Devold.

Roald Amundsen
a jeho posádka používá vlněné oblečení
během expedice na
Jižní pól.

Produkty
Rose Macco
a De Core
jsou na světě.
Znamenají
velké pokroky
ve výrobě.

Devold je první
v Evropě normovaný dle evropského
standardu EN 531
- ochranné oděvy
vystavené teplu.

Total Easy Care:
Devold je jedním
z prvních užívající
pro vlnu toto označení.

Proč si obléknout merino vlnu i v létě?
ABSORPCE Merino vlna zvládne člověka i ochlazovat. Vlhkost od těla odvádí ve
formě páry, čímž se liší od syntetických
materiálů, které odvádí pot a vlhkost až
po zkapalnění. Kvůli tomu provlhlé triko
ze syntetiky studí a chová se spíše jako
igelit. Naproti tomu vlněná látka je stále
výborně prodyšná a zahřeje vás, i když
je vlhká.
REGULUJE TEPLOTU Merino vlna
přirozeně řídí tělesnou teplotu. Reguluje
ji tím, že absorbuje a uvolňuje vlhkost.
Díky tomu se vyvarujete přehřátí nebo
i případnému podchlazení.
ODOLÁVÁ TĚLESNÝM PACHŮM Prodyšnost je i důvodem, proč termoprádlo
z merino vlny nezapáchá ani po opakovaném použití a propocení. Merino má
totiž navíc přirozenou a stálou odolnost
vůči růstu mikroorganismů, čímž omezuje tvorbu tělesného pachu.
ZDRAVĚJŠÍ POKOŽKA Merino vlna je
schopná zmírnit projevy ekzémů i dalších
kožních problémů. A to právě díky své
jemnosti a schopnosti odolávat bakteriím
a regulovat tělesnou teplotu.
IZOLUJE Oděvy vyrobené z merino vlny
jsou perfektní jako izolační vrstva a to
díky struktuře svých vlněných vláken.
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CHRÁNÍ PŘED UV Vlna absorbuje UV
záření a poskytuje vám tak přirozenou
ochranu před škodlivým zářením.
ZAJIŠŤUJE POHODLÍ Merino je měkké
na dotek, takže neškrábe a nekouše.
Termoprádlo z merino vlny dává člověku
pocit, že na sobě nic nemá a přitom se
cítí stále komfortně.
JE PŘÍRODNÍ Každý rok na jaře se ovce
shánějí z hor dolů kvůli stříhání. Termoprádlo Devold se dá kompostovat, a tak

Výroba a design vlněného prádla Devold v Evropě.
®

se materiál vrátí zpět do přírody.
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST Značka
Devold splňuje přísná kritéria mezinárodního testovacího a certifikačního
systému pro textilie - Oeko Tex Standard
100. To znamená, že všechny produkty
jsou vyráběny pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.
SNADNO SE UDRŽUJE Merino vlnu lze
prát v pračce.

Pro Devold® je špičková kvalita jeho
produktů to nejpodstatnější. Proto si
hlídá produkci od chovu ovcí, přes
výrobu až po distribuci zákazníkovi.
Z toho samého důvodu drží výrobu
výhradně v Evropě. Svou nejmodernější
továrnu otevřel na podzim 2015 v Litvě.
Zpracování vlny merino je technologicky náročné a málokterý výrobce umí
z této přírodní suroviny uplést látku
tak jemnou, že je vhodná i na spodní

prádlo nebo termoprádlo. Devold® to
umí a v jeho továrně tak vznikají funkční
kousky pro sportovce a aktivně žijící lidi.
Jejich výrobky na svých expedicích nosili
i polárníci Amundsen nebo Nansen.
Továrna v Litvě vytvořila pracovní místa
pro více než 250 lidí a výběr místa nebyl
náhodný. Litva je dopravní uzel mezi Evropou a Norskem, kde značka Devold®
vznikla, a je odtud snadnější distribuce
na evropský trh. Firma si díky nové

výrobě může dovolit vyšší výrobní kapacitu, expanzi na evropský trh a rozšíření
prodeje. Týdně se v Litvě vyrobí kolem
45 000 kusů oblečení. Devold of Norway
je společnost s dlouhou tradicí a historií,
která ji staví na místo nejstaršího výrobce
pletených oděvů v Norsku. Vyrábí oděvy
podle dlouholeté řemeslné tradice,
nicméně za použití nejmodernějších
technologií. V nabídce svých výrobků
má nejen svetry a mikiny, ale především
termoprádlo, funkční oblečení, ponožky
i pokrývky hlavy pro sport a volný čas.
Od dob založení firmy postoupily nejen
nároky uživatelů, ale i design výrobků,
i když tradiční pletené svetry s norským vzorem jsou stále velmi žádaným
produktem. Aktuálně je značka Devold®
špička ve výrobě vlněného prádla a neustále vyvíjí nové materiály. Kombinace
merino vlny s dalšími vlákny zajistí
širokou škálu produktů s vlastnostmi
pro použití v různých teplotách i počasí.
Cíl společnosti však zůstává stejný, jako
když byla v roce 1853 založena - dodávat
na trh kvalitní a funkční vlněné oblečení, které je pohodlné a chrání lidi před
nepřízní počasí.
VÍCE INFORMACÍ NA DEVOLD.CZ
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TABULKA VELIKOSTÍ / PRŮVODCE SYMBOLY
DÁMSKÉ

XS

S

M

L

XL

XXL

A

Výška

cm

157-164

161-168

165-172

169-176

173-178

175-180

B

Hrudník

cm

79-85

85-91

91-97

97-104

104-112

112-122

C

Pas

cm

63-69

69-75

75-81

81-88

88-96

96-104

D

Boky

cm

87-93

93-99

99-105

105-112

112-119

119-125

E

Vnitřní šev

cm

75-77

77-79

79-81

81-83

83-85

85-87

XS

S

M

L

XL

XXL

65-70

70-75

75-80

80-85

85-90

90-95

S

M

L

XL

XXL

168-176

173-181

178-186

183-189

186-192

DÁMSKÁ PODPRSENKA
Obvod pod poprsím

cm

PÁNSKÉ
A

Výška

cm

B

Hrudník

cm

91-97

97-103

103-110

110-118

118-128

C

Pas

cm

69-75

75-81

81-88

88-96

96-104

D

Boky

cm

92-98

98-104

104-111

111-119

119-127

E

Vnitřní šev

cm

82-84

84-86

86-88

88-90

90-92

UNISEX

A

B

C
D

XS

S

M

L

XL

XXL

cm

163-171

168-176

173-181

178-186

183-189

186-192

B

Hrudník

cm

85-91

91-97

97-103

103-110

110-118

118-126

C

Pas

cm

74-80

80-86

86-92

92-99

99-107

107-113

D

Boky

cm

89-92

92-98

98-104

104-111

111-119

119-125

2 roky

4 roky

6 let

8 let

10 let

12 let

14 let

16 let

92

104

116

128

140

152

164

176

2 měsíců

4 měsíců

6 měsíců

9 měsíců

1 rok

1,5 roku

2 roky

3 roky

56

62

68

74

80

86

92

98

Výška

cm

NEMLUVŇATA
A

Výška

cm

Devold je hrdým nositelem prestižního loga Woolmark,
jež zaručuje 100% čistou střižní vlnu, která splňuje přísná
kritéria kvality a vlastností materiálu.
®

100 % vlna

Čistá střižní vlna, jež pochází
přímo z ovcí. Nejedná se o recyklovanou nebo jinak znovu
použitou vlnu.

50-90 % vlna

30-40 % vlna
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Polyesterové vlákno, které je
velice jemné, výborně izoluje
a odvádí pot.

130 g/m2

LIFESTYLE

130-150 g/m2

ULTRALIGHT

150-180 g/m2

WARM

185-210 g/m2

EXTRA WARM

215-260 g/m2

VÝZNAM SYMBOLŮ PRO
JEDNOTLIVÉ AKTIVITY

Výška

A

SPORT

To nejlepší
pro praní
vlny

E

A

DĚTI

DEVOLD® PRVNÍ VRSTVA
Z MERINO VLNY

Vlněné oděvy perte
výhradně v pracím
prostředku určeném
na vlnu! Biowash na
vlnu je s přídavkem
lanolínu (přírodní tuk
získaný z vlny ovcí).
Lanolín se přidává
do gelu pro dlouhou
životnost, jemnost
a funkčnost vlněných
oděvů.

A
B
C
D
E

Výška
Hrudník
Pas
Boky
Vnitřní šev

OEKO-TEX
Výrobky Devold splňují přísná kritéria Oeko-Tex Standard 100
(chemické složení barviv), která je světově významnou ekologickou značkou pro textilní výrobky. Díky certifikátu Oeko-Tex
100 máte jistotu, že barvy použité v oblečení Devold nezpůsobí
poškození toho nejcennějšího – vašeho zdraví.

Sjezdové
lyžování

Kolo

Běh

Běžky
Skialp

Lezení
VHT

Turistika

Vodáctví

Tělocvična
Fitness

Rybaření

Lov
Myslivost

Cestování

Kancelář

®

Správná údržba vlněného oblečení
• provádějte údržbu podle uvedených symbolů na každém oděvu
• používejte výhradně prací prostředky určené na vlnu (Biowash)
• výrobky označené Total Easy Care Wool perte v pračce
na vlněný program
• při skladování používejte prostředky proti molům
Total Easy Care Wool
Speciální úprava vlny pro snadnou údržbu
(praní v pračce a sušení v sušičce).

Město

Kempování

pánská varianta výrobku
dámská varianta výrobku

Chalupa

Prací gely BioWash
se vyrábějí s různými
přírodními esencemi
pro lepší účinek
a vůni oděvů:
• přírodní
• s peciálně na vlnu
s lanolínem
• s vůní pomeranče
• s vůní levandule
•n
 a sportovní textil
s kolageny stříbra
• 1500 nebo 250 ml
Výrobce: North Trappers s. r. o.
Jarošova 32, Litoměřice
www.biowash.cz

• na vlněné oděvy
• na jemné tkaniny
a péřové výrobky
• na funkční sportovní textil
• na membránové oděvy
• na dětské prádlo
• na barevné oděvy
• vhodné pro alergiky
a osobytrpící kožními
chorobami

PRVNÍ VRSTVA LIFESTYLE 130g/m2

STRANA

10-11

HERDAL, JUVET
Pohodlné a stylové oblečení vhodné jak pro
chladná jarní rána, tak pro horké letní dny.

PRVNÍ VRSTVA LIFESTYLE 150g/m2

STRANA

12-13

STRANA

14-15

STRANA

16-17

DUO ACTIVE
Dvojitá první vrstva určená pro aktivity
v chladnějších podmínkách.
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STRANA

12-13

DRUHÁ VRSTVA BUNDY 320-350g/m2

STRANA

22-23

VRCHNÍ VRSTVA BUNDY 230 g/m2

STRANA

22-23

STRANA

24-25

STRANA

26-27

TROLLKYRKJA
Nepromokne, neprofoukne. Bunda kombinující
vlastnosti membrány se schopnostmi vlny.
100% merino vlna

STRANA

18-19

HIKING
Univerzální vrstva pro milovníky přírody,
turistiky a cestování.
100% merino vlna

PRVNÍ VRSTVA WARM 205g/m2

DRUHÁ VRSTVA LIFESTYLE 420g/m2

TINDEN
Revoluční bunda do města i do přírody,
která dýchá a hřeje i mokrá.

BREEZE
Druhá kůže - nejlepší první vrstva.
V chladu hřeje, v teple chladí a nezapáchá.
100% merino vlna

PRVNÍ VRSTVA WARM 190g/m2

20-21

NIBBA
Univerzální lehká a příjemná mikina s vysokým
tepelným komfortem.
100% merino vlna

RUNNING
Nejlepší volba pro váš trénink jak na jaře,
tak v letním horku.

PRVNÍ VRSTVA ULTRALIGHT 150g/m2

STRANA

EXPEDITION
Základ pro pobyt v opravdu nízkých teplotách
a 100% jistota tepla pro zimomřivé.
90-100% merino vlna

HESSA, PATCHELL, GRIP, NIPA, ORIGINAL
Pohodlné a stylové oblečení vhodné jak pro
chladná jarní rána, tak pro horké letní dny.
100% merino vlna

PRVNÍ VRSTVA SPORT 130g/m2

PRVNÍ VRSTVA EXTRA WARM 235g/m2

DOPLŇKY
PONOŽKY
Dokonale funkční ponožky.

STRANA

20-21

DĚTI 150-270 g/m2
JUNIOR, KID, BABY
Vlněné oblečení pro naše malé, menší
i nejmenší.

VÍCE INFORMACÍ NA DEVOLD.CZ
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PRVNÍ VRSTVA LIFESTYLE

PRVNÍ VRSTVA LIFESTYLE

STYLOVĚ DO MĚSTA
I NA CHALUPU.
DEVOLD LIFESTYLE je řadou velice pohodlného oblečení
pro každý den, kdy pohodlí a styl mají stejnou váhu.
Oděvy ze 100% merino vlny aktivně regulují tělesnou
teplotu a jsou tak vhodné jak pro horké letní dny, tak pro
chladná jarní rána.

ORIGINAL triko 1899,- Kč

SKULL triko 1899,- Kč
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GRIP polo 2499,- Kč

HERDAL lehké triko 1899,- Kč

HERDAL lehké triko 1899,- Kč

JUVET lehké triko 2199,- Kč

COMPASS triko 1899,- Kč

NIPA triko 1899,- Kč

VÍCE INFORMACÍ NA DEVOLD.CZ
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PRVNÍ VRSTVA LIFESTYLE

PRVNÍ VRSTVA LIFESTYLE

STYLOVĚ DO MĚSTA
I NA CHALUPU.

DRUHÁ VRSTVA LIFESTYLE

NOVINKA!

DRUHÁ VRSTVA LIFESTYLE

DEVOLD LIFESTYLE zahrnuje dvě materiálové
kategorie – lehké, slabé oblečení, které je v parnu díky
ochlazujícímu efektu velice příjemné k nošení přímo na
těle, a lehce teplejší a těžší oblečení pro chladnější dny.

NIBBA vlněná sportovní mikina s kapucí a úplety na rukávech s otvorem pro palec 4499,- Kč

PATCHEL stylové triko s kapucí 2999,- Kč
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HESSA triko s knoflíky 2599,- Kč

VÍCE INFORMACÍ NA DEVOLD.CZ
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PRVNÍ VRSTVA SPORT

PRVNÍ VRSTVA SPORT

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VÁŠ
JARNÍ A LETNÍ TRÉNINK.
RUNNING Dokonalá první vrstva na běh, a to především díky vysoké
prodyšnosti. Running je ale stvořený pro všechny sportovce, nejen
zapřisáhlé běžce. Patří k aktivitám, které dají tělu zabrat, a pot při nich
teče proudem. Meshové panely na zádech a v podpaží zajistí dokonalé
odvětrání a rychlý odvod potu od těla. Všechny kousky kolekce Running
umožňují neomezený pohyb a přitom dokonale obepínají tělo.

větru odolná vesta 4399,- Kč

tílko 1749,- Kč

běžecké kraťasy 2899,- Kč

triko se síťovými panely pro lepší
prodyšnost 1999,- Kč

triko se prodlouženým dvoucestným
zipem a stojáčkem 2499,- Kč

návleky na nohy 1049,- Kč

návleky na ruce 799,- Kč

čelenka 699,- Kč

nákrčník 949,- Kč

Jørgine Massa Vasstrand,
fitness guru a ambasadorka Devoldu.
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VÍCE INFORMACÍ NA DEVOLD.CZ
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PRVNÍ VRSTVA ULTRALIGHT

PRVNÍ VRSTVA ULTRALIGHT

DRUHÁ KŮŽE.
NEJLEPŠÍ PRVNÍ VRSTVA.
BREEZE je jednoduše to nejlehčí, co Devold nabízí. Je
určen pro situace, kdy potřebujete aktivně regulovat
teplotu těla. Je dokonale prodyšný a přes svou ultra
nízkou hmotnost dokáže zahřát. Devold Breeze je
vyrobený z prvotřídní a té nejjemnější merino vlny.
My v Norsku víme, že právě Breeze je vlna, která Vám
bude sedět v každé situaci a za jakéhokoliv počasí.
Trekking, myslivost nebo cestování, Breeze najde
uplatnění všude.
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tílko 1449,- Kč

triko 1699,- Kč

triko 1999,- Kč

triko 1749,- Kč

triko 1749,- Kč

triko 1849,- Kč

dámské boxerky 999,- Kč

pánské boxerky 1099,- Kč

spodky 1749,- Kč

čepice 799,- Kč

nákrčník 799,- Kč

VÍCE INFORMACÍ NA DEVOLD.CZ
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PRVNÍ VRSTVA WARM

PRVNÍ VRSTVA WARM

PRO MILOVNÍKY
PŘÍRODY, TURISTIKY
A CESTOVÁNÍ.
HIKING je dokonalým univerzálem, který dokáže
regulovat teplotu Vašeho těla nejlépe při outdoorových
aktivitách, kde hrozí největší rozmary počasí. Je
vyroben z lehké a jemné vlny merino. Hiking je
konstruován tak, aby těsně obepínal tělo, dokonale tak
absorboval jeho vlhkost a udržel na těle pocit sucha.
Suchá kůže totiž znamená nižší tlak a méně kyseliny
mléčné ve svalech. Tím Vás Devold Hiking udrží déle
ve hře. Konstrukce beze švů nabízí dokonalý komfort
při nošení batohů. Doporučené termoprádlo pro
vysokohorskou turistiku, lezení a pro vodáky.

triko se síťovými panely
pro lepší prodyšnost 1849,- Kč

triko 1599,- Kč

dámské boxerky 1049,- Kč

spodky 1849,- Kč

dámské boxerky
s dlouhou nohavičkou 1049,- Kč

pánské boxerky 1099,- Kč

teplá podprsenka
z jemné merino vlny 1449,- Kč

nákrčník 799,- Kč

Maja Odden,
lovkyně, ambasadorka Devoldu.
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PRVNÍ VRSTVA WARM/EXTRAWARM

PRVNÍ VRSTVA WARM/EXTRAWARM

NA VŠECHNY SPORTOVNÍ AKTIVITY
V CHLADNĚJŠÍM POČASÍ.
DUO ACTIVE Dokonale funkční kombinace, která má
za úkol co nejrychleji odvést vlhkost od těla a zároveň
zajistit, že tělo zůstane v ideální teplotě. Nejlepší
dvouvrstvé prádlo pro všechny aktivity v chladnějším
počasí. Dokonalý vzhled a 100% funkčnost merino vlny.

DUO ACTIVE superfunkční triko 1749,- Kč

DUO ACTIVE triko se zipem a vysokým rolákem
pro ochranu brady 1999,- Kč

DUO ACTIVE pánské boxerky s přední
ochranou proti větru 1099,- Kč

EXPEDITION triko 1999,- Kč

EXPEDITION triko se zipem, vysokým rolákem
a úplety na rukávech s otvorem pro palec 2299,- Kč

EXPEDITION triko s kapucí a úplety na rukávech
s otvorem pro palec 2449,- Kč

EXPEDITION je termoprádlo tvořené dvěma vrstvami
merino vlny. Jedinečně se tak hodí do extrémních
přírodních podmínek. Expedition si velice oblíbili všichni,
kdo se rádi pohybují, především v zimě, v přírodě. Je totiž
nejteplejší spodní vrstvou od Devoldu.
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DRUHÁ VRSTVA BUNDY

DRUHÁ VRSTVA BUNDY
VRCHNÍ VRSTVA BUNDY

TINDEN Revoluční druhá vrstva kombinuje
skvělé izolační vlastnosti s nízkou hmotností
oděvu. Poprvé je vlna spojena novou technologií
do vzduchových kapes, které prakticky nevedou
teplo. Tím zamezí tomu, aby se zima dostala
k vám a teplo od těla. Devold® Tinden si k tomu
ale zachovává přirozené vlastnosti vlny, tedy
schopnost aktivně regulovat teplotu těla a hřát ve
vlhku.  

VRCHNÍ VRSTVA BUNDY

KOMBINACE PRO
100% OCHRANU
V KAŽDÉM POČASÍ.

TINDEN super technická zateplovací bunda s kapucí 5799,- Kč

TROLLKYRKJA Naprosto jedinečná bunda ze 100%
merino vlny kombinující schopnosti membránovek
s unikátními vlastnostmi vlněného vlákna. Špička
technologie zpracování vlny – nepromokne,
neprofoukne, je neuvěřitelně prodyšná a naprosto
respektující jakýkoliv pohyb. Trollkyrkja je víc než
jen ekologickou alternativou k syntetice.
TINDEN celorozepínací sukně 3449,- Kč

TINDEN ¾ zateplovací legíny 3449,- Kč

ISPO 2017/2018
Technická vlněná kolekce TINDEN
vítěz zlaté medaile v kategorii outdoor na veletrhu ISPO
Nepromokavá vlněná bunda TROLLKYRKJA
vítěz v kategorii outdoor na veletrhu ISPO
ISPO Mnichov je nejprestižnější veletrh
na světě se sportovním vybavením.
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TROLLKYRKJA větru a vodě odolná bunda 16799,- Kč

TINDEN super technická zateplovací vesta 5799,- Kč

VÍCE INFORMACÍ NA DEVOLD.CZ
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DOPLŇKY PONOŽKY

DOPLŇKY PONOŽKY

NOHY SI ZASLOUŽÍ
TO NEJLEPŠÍ.

DAILY SHORTY ponožky
cena za set 2 páry 349,- Kč

DAILY LIGHT ponožky 3 barvy v setu
cena za set 3 páry 499,- Kč

Lehké ponožky pro každodenní nošení.
52 % merino vlna.

Lehké ponožky pro každodenní nošení.
52 % merino vlna.

DAILY MEDIUM ponožky 3 barvy v setu
cena za set 3 páry 599,- Kč

MULTI LIGHT ponožky 299,- Kč

Ponožky Devold jsou navržené a vyrobené tak, aby je
bylo možné používat při mnoha různých aktivitách.
Ponožky Devold obsahují jako základ jemnou merino
vlnu. Ta dokonale odvání vlhkost od chodidla a udržuje
nohu v suchu a naprostém pohodlí. Ponožky nohu těsně
obepínají a perfektně sedí za všech okolností. Díky
termoregulačním vlastnostem merino vlny jsou ponožky
značky Devold vhodné pro všechna roční období.

Silnější ponožky pro každodenní
nošení. 55 % merino vlna.

Kompletní sortiment ponožek
a doporučení na jejich využití najdete
na devold.cz
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Lehké ponožky pro všední dny a
sportovní výkony. 57 % merino vlna.

HIKING MEDIUM ponožky 699,- Kč

MULTI MEDIUM ponožky 349,- Kč

Středně silné ponožky pro turistiku.
60 % merino vlna.

Středně silné ponožky pro všední dny
a sportovní výkony. 68 % merino vlna.

OUTDOOR MEDIUM ponožky549,- Kč

ENERGY LOW ponožky 399,- Kč

Středně silné ponožky pro outdoorové
a sportovní aktivity. 67 % merino vlna.

Lehké ponožky pro všechny sportovní
aktivity. 50 % merino vlna.

VÍCE INFORMACÍ NA DEVOLD.CZ
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DĚTI BABY 56-98 CM

DĚTI JUNIOR & KID 2-16 LET

VLNĚNÉ OBLEČENÍ
PRO DĚTI DO MĚSTA
I PŘÍRODY.
Při výrobě oblečení pro
nemluvňata, děti a juniory
Devold používá jen tu nejlehčí
a nejjemnější merino vlnu.
Oblékat děti do merino vlny
má mnoho výhod: oblečení je
dokonale prodyšné, udržuje
přitom příjemnou tělesnou teplotu
a odvádí od těla nepohodlnou
vlhkost.

DUO ACTIVE JUNIOR triko se zipem 1449,- Kč

DUO ACTIVE JUNIOR triko 1299,- Kč

BREEZE JUNIOR triko 999,- Kč

DUO ACTIVE JUNIOR kalhoty 1299,- Kč

OEKO-TEX®
Výrobky Devold splňují přísná kritéria Oeko-Tex Standard 100 (chemické složení barviv), která je světově
významnou ekologickou značkou pro textilní výrobky. Díky certifikátu Oeko-Tex 100 máte jistotu, že barvy
použité v oblečení Devold nezpůsobí poškození toho nejcennějšího – vašeho zdraví a zdraví vašeho dítěte.
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BREEZE KID triko 849,- Kč

BREEZE BABY body 899,- Kč

VÍCE INFORMACÍ NA DEVOLD.CZ
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Lanová dráha Sněžka

www.snezkalanovka.cz

Pro pěší vedou na nejvyšší horu České republiky (1603 m. n. m.) dvě
cesty – Obřím dolem nebo přes Růžohorky. Ta nejjednodušší cesta je ale
Lanová dráha Sněžka.
Lanovka na Sněžku jezdí už od roku 1949. Do roku 2012, kdy byl provoz
původní dvousedačky ukončen, na vrchol vyvezla více než 7 milionů turistů. Nová lanová dráha se čtyřmístnými uzavřenými kabinami má zatím
kratší historii. První úsek na Růžovou horu je v provozu od konce roku
2013, úsek na Sněžku byl zprovozněn v únoru 2014. Šikmá délka prvního
úseku je 1747 metrů, druhého pak 2012 metrů. V prvním úseku překonáte 510 výškových metrů, v tom druhém 239.
Obsluha lanové dráhy obléká jako základní vrstvu spodní prádlo Devold
z kolekcí Duo Active a Expedition.

Tatranští nosiči

www.sherpacaffe.sk

Bouda pod Sněžkou

Na horských chatách nosí Devold.
Spolupracujeme s horskými chatami a chalupami v Česku, Polsku a na
Slovensku. Na některých místech, čas od času, panuje opravdu drsné počasí, proto je nutné, aby personál nosil to nejkvalitnější funkční oblečení.
Bouda pod Sněžkou
www.boudapodsnezkou.cz
Jelení louky
www.jelenilouky.cz
Občersvení Rovinka
www.rovinka.cz
Dom Slaski
www.domslaski.pl
Penzion Klepáček
www.klepacek.cz
Chalupa na Rozcestí
www.chalupanarozcesti.cz

Téryho chata

Pomezní bouda
www.pomezni-bouda.cz

Chata pri Zelenom plese
www.chataprizelenomplese.sk
Rainerova chata
tel.: +421 907 910 559
Zámkovského chata
www.zamka.sk
Švajčiarsky dom / Šerpa Caffe
www.sherpacaffe.sk

www.teryhochata.sk

S neobyčejně těžkým nákladem na zádech a v jakémkoliv počasí vytrvale
vystupují k některé z vysokohorských chat. Každý je zná a jsou neodmyslitelnou součástí atmosféry Vysokých Tater. Chaty jako je Téryho nebo
Zbojnička by se bez nosičů neobešly. Dát si na chatě pivo, sušenku nebo
polévku dnes přitom bere každý jako samozřejmost. Po Tatrách se tyto
legendy stále pohybují a každoročně měří své síly na Nosičské stovce,
výjimečném Memoriálu Juraja Petranského. Kromě lásky k horám a závislosti na nošení těžkých břemen mají tito novodobí hrdinové jednu další
společnou věc – rádi nosí termoprádlo Devold, protože právě zde, v těch
nejtěžších podmínkách, jsou schopni naplno ocenit přínos vlny a norské
kvality. Nejvíce dostupných informací o tomto stále neumírajícím řemesle
se dozvíte při návštěvě Švajčiarskeho domu ve Starém Smokovci, který
funguje, mimo jiné, také jako „sherpa muzeum“.

Téryho chata je nejvýše položená chata s celoročním provozem ve Vysokých Tatrách. Nachází se v Malé Studené dolině, ve výšce 2 015 m. n. m.
u Pěti Spišských ples. Nejjednodušeji se k ní dostanete ze Starého
Smokovce přes Hrebienok, Obrovský vodopád a Zamkovského chatu. Náročnější přístup je ze severu, z Tatranské Javořiny Javorovou dolinou přes
Sedélko. Okolí chaty je ideální pro sportovní aktivity a trávení volného
času v nejvyšších horách Slovenska. Je vhodné na turistiku, přechody přes
sedla, horolezení, skialpinismus, ale i k oddechu a relaxaci. Díky celoročnímu provozu a relativně jednoduchému přístupu ze Starého Smokovce je
oblíbeným cílem turistů v létě i v zimě.

Tatrabus

Zbojnícka chata

www.adventura.cz

Tatrabus je speciální terénní autobus cestovní kanceláře Adventura pro
cesty do nepřístupných míst. Základem je podvozek Tatry zvané Marakéška, na který byla v roce 2008 namontována nástavba pro přepravu 20
osob. Jedná se o jedinečné expediční vozidlo určené pro unikátní výpravy
do posledních divočin Evropy, Afriky i Asie, tedy do míst, která jsou jiným
způsobem dopravy nedostupná.
Současný team Tatrabusu čítá jednoho hlavního mechanika a zároveň
druhého řidiče, dva hlavní řidiče a několik záložních, kteří mohou podle
potřeby zaskočit. Na přípravě Tatrabusu se podílí všichni dle potřeb společně. Tím je zajištěna kontinuita a funkce teamu na delší dobu, bezproblémová náhrada v případě výpadku některého z řidičů.
Team Tatrabusu si oblíbil především Devold Hiking
pro jeho univerzálnost.
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Téryho chata se nachází v pásmu, kde se počasí může změnit z minuty
na minutu. Obsluha chaty jsou ale ostřílení horalové a vědí, že v těchto
podmínkách je nejlepší vlna. Bez Devoldu nevychází, jsou vždy vybaveni
kolekcemi Breeze a Hiking.

www.zbojnickachata.sk

Zbojnícka chata se nachází ve Velké Studené dolině, kterou ohraničují
Slavkovský štít, Východní Vysoká, Svišťový štít, Javorový štít, Široká věž,
Prostřední hrot a přilehlé hřebeny. Je to dolina s největším počtem ples,
bohatá na tatranskou faunu i flóru. Je tu nespočet turistických, horolezeckých, skialpinistických a přírodovědeckých aktivit. Chata má celoroční
provoz a je možné se zde ubytovat. V letních měsících potěší terasa s
výhledem do doliny, v zimě příjemné posezení u krbu. Zbojnícka chata je
celoročně zásobovaná nosiči. Ve výjimečných případech se využívá vrtulník. U Zbojnícke chaty končí žlutá značka vedoucí z Malé Studené
doliny.
Na všechny rozmary počasí je obsluha chaty vybavena vlněným oblečením
Devold. Když je příjemně a teplo, nosí Devold® Breeze. Pokud se ochladí,
mají připraven Devold® Hiking.

VÍCE INFORMACÍ NA DEVOLD.CZ
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Team Devold:
Profesionálové nosí to nejlepší z Norska.
Jakub Šedivý
Extrémní expediční kajakář,
světová špička, instruktor
pro mezinárodní whitewater
školu Gene17. Na svém
kontě má mnoho prvosjezdů po celém světě. Vloni
absolvoval expedici Kyrgyzstán 2017 na řece Sary Jaz.
Na expedicích nosí triko
Devold Hiking.
Vašek Sůra
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.

Prodejci Devold v Česku a na Slovensku
Jiří Menzel
Významný český režisér
a spisovatel, který získal
Oscara za celovečerní film.
Jiří pro dosažení komfortního pocitu a pohodlí s oblibou obléká Devold Breeze,
zejména pod společenskou
košili.

Marek Holeček
Horolezec a dlouholetý
reprezentant ČR. Na pátý
pokus letos zdolal alpským
způsobem překrásnou
osmitisícovou horu
Gasherbrum I. Při svých
náročných výstupech obléká
termoprádlo Devold. Podle
jeho slov je od Devoldu
jedna věc lepší než druhá.

100 00

500 00

800 00

PRAHA 1

HLINSKO

BRATISLAVA

Alpsport, Na Florenci 1055
Hudy sport, Havlíčkova 11
Hudy sport, Na Perštýně 14
Hanibal, Senovážné nám. 975/20

Figab s. r. o., Adámkova třída 927

Hudy sport, Miletičova 3/a
Trekland, Vajánského nábrežie 9
Trekland, Ivánska cesta 2
Yak & Rysy, Za Kasárňou 315/1

PRAHA 2

Hudy sport, Kosmákova 21

Alpsport, Vinohradská 38
Hudy sport, Slezská 8
Hanibal, Korunní 732/16

PARDUBICE
PEC POD SNĚŽKOU

BANSKÁ BYSTRICA

PRAHA 5

Hudy sport, Lidická 43

Hudy sport, Pec pod Sněžkou 621/1
Norská Móda, Pec pod Sněžkou 316

Hudy sport, Námestie SNP 12
Rivel Sport, ul. Janka Kráĺa 1

PRAHA 8

TRUTNOV

LUČENEC

Namche, Heydukova 1589/6
Pro malé dobrodruhy, Pobřežní 380/2

Hudy sport, Bulharská 142

Sport-Outdoor, Podjavorinskej 21

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ZVOLEN

PRAHA 9

Boty Sport, Novosady

For Camping, Sokolovská 352/215
Hudy sport, Českomoravská 41
Norská Móda, Kurta Konráda 115/8

VRCHLABÍ

Slange Sport, Námestie SNP 14
Sport-Outdoor, Obchodná 11

Jaroslav Šíma
Legenda mezi českými
motorkáři. V roce 2017 se
vydal na 101 dnů a 31000
kilometrů dlouhou cestu
Kolyma 2017 po Asii.
O prádle Devold prohlásil,
že lepší pod kombinézou
ještě neměl. Na motorce
v něm sedí prakticky každý
den a za každého počasí.
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Jana Henychová
Musherka a první Češka,
která se svými psy dokončila nejsevernější závod
planety dlouhý 1000 km,
norský Finmarkslopet. Jana
si pochvaluje hlavně nezbytné doplňky, jako jsou vlněné
čepice Devold, které ji chrání hlavu i v těch největších
norských mrazech.
Michal Knitl
Profesionální nezávislý
cestovatel procestoval více
než 65 krajin světa. Rád
poznává život místních
obyvatel. Naposledy byl
v Indonézii a Papui-Nové
Guinei. O svých cestách
píše cestopisy, přednáší
a organizuje cestovatelské
festivaly Cestou necestou.

Hudy sport, Šafaříkova 581/B
JIHLAVA

900 00

Hudy sport, 17. listopadu 400

Merino sport, Krkonošská 31
000 00
600 00

200 00

KOŠICE
BRNO

ČÁSLAV

Maťo Maličký
Pětinásobný vítěz Sherpa
rallye a dvojnásobný vítěz
Nosičské stovky. Bez lidí,
jako je on, by byly hory
pouze komerčním prostorem bez duše. V jeho obdivuhodných výkonech ho
podporuje spolehlivé vlněné
oblečení Devold.

HRADEC KRÁLOVÉ

Sport Braier, Žižkovo náměstí 164

Alpsport, Josefská 3
Hanibal, Orlí 516/20

Columbia predajňa, OC OPTIMA
Hudy sport, Hlavná 67
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Mountain Sport, Garbiarska 4300

KLADNO

Hudy sport, Váňova 590

700 00

300 00

FRÝDEK MÍSTEK

POPRAD

Hudy sport, Nám. Svobody 14

Scandinavia, OC Zóna,
Nám. sv. Egídia 15
Sport Rysy, Nám. sv. Egídia 77
Sport Rysy, Teplická cesta 5

MARTIN

Outventure Sport, 29. Augusta 6

ČESKÉ BUDĚJOVICE

OLOMOUC

Hudy sport, Rudolfovská 11

Hudy sport, Ostružnická 19

KARLOVY VARY

OSTRAVA

Hudy sport, Západní 11
PELHŘIMOV

Alpsport Ostrava, Tyršova 1795/25
Hudy sport, Na Hradbách 6

Sport centrum, Palackého 72

OSTRAVA – PORUBA

Šport servis klub,
OD Banco Centrum 14/19

TÁBOR

Hudy sport, Hlavní třída 557

RUŽOMBEROK

Hudy sport, Pražská 233

TŘINEC

Adam sport, ul. Karola Salvu 9

400 00
HŘENSKO

Gami sport, Koperníkova

TATRANSKÁ LOMNICA

VSETÍN

Hudy sport, Hřensko 131

Čundr shop, Mostecká 348

JABLONEC NAD NISOU

ZLÍN

Norway Shop, Tatranská Lomnica 32
Tatry Motion Shop & Rent,
Tatranská Lomnica 269

Hudy sport, Podhorská 22

Hudy sport, Vodní 453

TERCHOVÁ

POVAŽSKÁ BYSTRICA

LIBEREC

N Sport, Sv. Martina 1478

Hudy sport, 5. května
Wind sport, Zámečnická 4

ŽILINA

LITOMĚŘICE

Norská Móda, Jarošova 32

Trekland Žilina, Nám. A. Hlinku 4

Generální dovozce pro ČR a SR: North Trappers s. r. o.
Jarošova 32, 412 01 Litoměřice, tel.: +420 416 738 846, norskamoda.cz devold.cz f: @DevoldCZSK i: @DevoldCZSK
 ýrobce si vyhrazuje právo na změny v uvedených specifikacích,včetně změn barevného provedení.
V
Obraťte se na svého prodejce pro získání aktuálních informací k jakémukoliv uváděnému produktu.

