PRVNÍ VRSTVA SPORT 130g/m2

PRVNÍ VRSTVA EXTRA WARM 235g/m2

DRUHÁ VRSTVA SVETRY

RUNNING
Nejlepší volba pro váš podzimní
a zimní trénink.
0°C — +30°C

EXPEDITION Dvouvrstvá
nejteplejší první vrstva
do extrémního počasí.
-50°C — +5°C 90-100% merino vlna

SLOGEN & RANDERS
Svetry z merino vlny v norském
stylu a s norskou kvalitou.
-25°C — +15°C 80-100% vlna

PRVNÍ VRSTVA ULTRALIGHT 150g/m2

PRVNÍ VRSTVA ULTRALIGHT 130–150 g/m2

VRCHNÍ VRSTVA BUNDY 230 g/m2

BREEZE
Druhá kůže: nejlepší první vrstva,
hřeje a nezapáchá.
-5°C — +25°C 100% merino vlna

LIFESTYLE
Komfortní a ultralehké
každodenní oblečení.
-5°C — +25°C 100% merino vlna

TROLLKYRKJA
Novinka z vlny!
Nepromokne, neprofoukne.
-20°C — +20°C 100% merino vlna

DEVOLD.
ORIGINÁL OD ROKU 1853.

PRVNÍ VRSTVA WARM 210-230g/m2

ORIGINALS SVETRY

WOOL MESH
Při pohybu za vás dýchá
a přitom neskutečně dobře izoluje.
-10°C — +20°C 100% merino vlna

SIGNATURE
Do města a na chalupu
v norském stylu.
-20°C — +10°C 100% merino vlna

ORIGINALS
164 let historie, kvality
a norského stylu.
-30°C — +15°C 100% vlna

PRVNÍ VRSTVA WARM 190g/m2

DRUHÁ VRSTVA BUNDY 320-350g/m2

DOPLŇKY

HIKING
Kolekce pro milovníky přírody,
turistiky a cestování.
-5°C — +25°C 100% merino vlna

TINDEN
Novinka do města i do přírody,
neuvěřitelně hřeje, dýchá a je lehká.
-30°C — +15°C

Módní i dokonale
funkční ponožky,
čepice a rukavice.

PRVNÍ VRSTVA WARM 270g/m

DRUHÁ VRSTVA BUNDY 210-260 g/m

DĚTI KID & JUNIOR 150-230g/m

TUVEGGA
Oboustranné prádlo pro sportovní
aktivity s větším rozsahem využití.
-20°C — +20°C 100% merino vlna

EGGA & NIBBA
Technické oblečení s výjimečně
nízkou hmotností a malým objemem.
-10°C — +20°C 100% merino vlna

2-16 LET
Vlněná trika, spodky
a doplňky z merino vlny.

PRVNÍ VRSTVA WARM 205g/m2

DRUHÁ VRSTVA BUNDY 470g/m2

DĚTI BABY 150-210g/m2

DUO ACTIVE Dvouvrstvé prádlo
na lyže a všechny sportovní
aktivity v chladném počasí.
-20°C — +10°C

THERMO
Drtič mrazu, nejteplejší vlněná
mikina s vysokou prodyšností.
-50°C — +10°C 100% merino vlna

56-98 CM
Body, spodky, overaly
a doplňky z merino vlny.
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Devold of Norway je jednou z nejstarších outdoorových
značek. Příběh Devoldu začal v dobách prvních velkých
polárních expedic. Společnost založená v roce 1853 na
západním pobřeží Norska se už přes 160 let věnuje vývoji
a inovacím zpracování vlny s cílem nabídnout vlněné
oblečení bez kompromisu v kvalitě, komfortu a ochrany
před nepřízní počasí. Dnes Devold nabízí širokou škálu
oděvů od spodní vrstvy až po svrchní včetně doplňků.

ODKUD POCHÁZÍ
MERINO VLNA DEVOLD?

PRVNÍ VRSTVA PERFORMANCE 190g/m2

PODZIM/ZIMA

Továrna Devold, Langevåg, Norsko, 1899

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

Devold® je držitelem prestižního certifikátu Woolmark, které
zaručuje splnění přísných kritérií kvality, vlastností a zpracování
vlněných oděvů. Více na woolmark.com.
100 % vlna
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50-90 % vlna

Továrna Devold, Panevėžys, Litva, 2018

30-40 % vlna

 otal Easy Care Wool – speciální úprava vlny pro
T
snadnou údržbu (praní v pračce a sušení v sušičce)

Váš prodejce Devoldu

Z prvotřídní Merino vlny vyrábíme ve vlastní továrně v Evropě
outdoorové oblečení navržené a testované v Norsku. Devold je
originál. Oblekán norskými polárními pionýry od roku 1853.
Více o produktech a cenách najdete na devold.cz
Generální dovozce a distributor pro ČR a SR:
North Trappers s.r.o., Jarošova 32, 412 01 Litoměřice
T: +420 416 738 846, W: norskamoda.cz F: DevoldCZSK I: DevoldCZSK

Devold vyrábí několik modelů na různé aktivity
v různých tloušťkách materiálu. Všechny ale obsahují
merino vlnu. První vrstva Devold má široké spektrum
využití pro všechny zimní aktivity – lyže, skialp, zimní
turistika, běh, ale i do kanceláře a na chalupu. Devold
zahřeje, je odolný proti zápachu, ekologický, přírodní
a skvěle vypadá!

Zlatá medaile
z prestižního veletrhu
se sportovním vybavením
ISPO Mnichov.

Nadčasový design a výborná tepelná izolace svetrů Devold
jsou jejich hlavní předností. Už slavný Fridtjof Nansen
a Roland Amundsen měli před více jak 100 lety svetry
Devold na svých slavných expedicích! Ale k tomu přibyla
novinka, první vlněná bunda s vlastnostmi membránovek.
Nepustí k vám vodu ani vítr, za to skvěle dýchá.

DĚTSKÉ VLNĚNÉ OBLEČENÍ:
CHRÁNÍME TO NEJCENNĚJŠÍ.
Již od útlého věku děti potřebují spolehlivou spodní
vrstvu oblečení, protože ještě nemají vyvinutou
termoregulaci těla. Mnohem více jim hrozí prochladnutí
nebo přehřátí organismu a následkem pak může být
zbytečné onemocnění. Funkční vlněné prádlo zaručuje
rychlý odvod potu a perfektní izolaci proti prochladnutí.

MÁRA HOLEČEK SPOLÉHÁ
NA DEVOLD.
Pro své expedice si vybírám obtížné cesty na vrchol.
V náročných podmínkách prvovýstupů se potřebuji
spolehnout nejen na parťáka na laně, ale taky na kvalitní
vybavení. Já spoléhám na termoprádlo Devold z merino
vlny. Vzal jsem ho letos na Nanga Parbat. Na jakou
expedici si ho vezmeš ty?

SOUTĚŽ
S DEVOLDEM
NA RAFTY.
Chcete léto prožít na vodě?
Stačí jen sledovat naše webové
stránky devold.cz a facebookový
profil @DevoldCZSK, kde se
dozvíte průběh a pravidla
soutěže.

SPORT/ULTRALIGHT/WARM/EXTRA WARM

DUO ACTIVE triko se zipem a vysokým
rolákem pro ochranu brady, 1999,- Kč
VANS dámské triko, 2799,- Kč
ALNES dámské triko se zipem
a stojáčkem, 2599,- Kč

PRVNÍ VRSTVA:
NAPROSTÝ ZÁKLAD.

Soutěžte s námi o trika Devold
a hlavní cenu:
„S Devoldem na raft“ pro 2 osoby.

DRUHÁ VRSTVA:
JISTOTA IZOLACE.

BEAR čepice
ACTIVE hřejivé body
pro aktivní pohyb

V druhé vrstvě od Devoldu vám nikdy, ale opravdu nikdy
nebude zima. Stačí si obléci mikinu Nibba nebo Tinden a jste
dokonale ochráněni od jakéhokoli pokusu zimy zalézt vám
pod nehty. Navíc s výhodou úžasné prodyšnosti vlny. Ideální
pro turistiku a veškerý outdoor.

DEVOLD TUVEGGA.
NOVINKA PRO SEZÓNU 2018/19.
Tuvegga je oboustranné funkční prádlo ze 100%
merino vlny. Z jedné strany hladký úplet zajišťující
vysokou prodyšnost a ochlazení, z druhé strany
vysoký úplet, který zahřeje. Jedinečné prádlo
dva v jednom, stačí jen obrátit naruby!
Tuvegga zvítězila v kategorii První vrstva
na prestižním veletrhu se sportovním
a outdoorovým vybavením ISPO Mnichov 2018.

TINDEN panská
zateplovací bunda
s kapucí, 5999,- Kč
NIBBA dámská
mikina, 4299,- Kč
TINDEN pánská
zateplovací vesta,
4499,- Kč

Hlavní cenu do soutěže věnovala
CK Adrenaline Centre.
adrenalinecentre.cz

AMUNDSEN svetr, 3999,- Kč
SVALBARD svetr, 3799,- Kč
TROLLKYRKJA pánská bunda
ze 100% merino vlny, 16799,- Kč

BUNDY/ORIGINÁLNÍ SVETRY

EXTRA WARM/BUNDY/SVETRY

Soutěž probíhá od 15. 10. 2018
do 31. 3. 2019.

VRCHNÍ VRSTVA:
TRADICE V TRENDU.

TATRY NOSÍ DEVOLD.
V drsných a často proměnlivých podmínkách tatranské
přírody si lidé, kteří zde žijí, nemohou dovolit žádné
kompromisy. I proto je Devold jasnou volbou tatranských
vysokohorských nosičů, chatařů a personálu na Téryho
a Zbojnické chatě a Chatě pri Zelenom plese. Devold se
stal součástí jejich každodenního života.

