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Vyráběno v Norsku již více než 150 let.
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Norská móda je česká značka specializovaná
na dovoz a prodej toho nejlepšího norského
oblečení a vybavení.

Zamilovali jsme se do toho, jak Norové
přistupují k výrobě a trvanlivosti svého
oblečení a vybavení. Některé norské značky,
které vozíme do Česka, mají historii starší
než 100 let! A to už je hodně dlouhý prostor
ke zdokonalování produktů.

Děkujeme, že s námi objevujete zemitost,
severský design, přírodní materiály
a neprůstřelnou kvalitu a výdrž.
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Načerpejte atmosféru Norska a vyberte
si na sebe to nejlepší.

Kus Norska v České republice, to jsou
naše kamenné prodejny Norská móda
v Litoměřicích a Praze. Ve všech prodejnách
naleznete nejširší nabídku kolekcí všech námi
dovážených značek pod jednou střechou.

Prodejny tak jsou výkladní skříní Norskémódy, kde si můžete vybrané oblečení vyzkoušet,
abyste měli jistotu, že vám přesně padne, zároveň vám náš odborný amilý personál poradí,
pro jakou příležitost je ten který produkt nejvhodnější, a představí doplňky nebo alternativy,
které k produktůmmůžete 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
také outletovou prodejnu. Péče o zákazníka u nás koupí nekončí. Poskytujeme také servis
ke všem značkám a produktům, které nabízíme.

NOVÁ

NORSKÁ MÓDA PRAHA

Národní 37/416, Praha 1 – Staré Město | mapa
Otevírací doba: po-pá 10.00 – 18.00
e-mail: narodni@norskamoda.cz

+420 720 981 766

NORSKÁ MÓDA LITOMĚŘICE

Jarošova 32, 412 01 Litoměřice | mapa
Otevírací doba: po-pá 10.00 – 17.00, so 10.00 – 13.00
e-mail: litomerice@norskamoda.cz

+420 724 579 545

OUTLET NORSKÁ MÓDA LITOMĚŘICE

Jarošova 32, 412 01 Litoměřice | mapa
Otevírací doba: po-pá 10.00 – 17.00, so 10.00 – 13.00
e-mail: litomerice@norskamoda.cz

+420 724 579 545

ESHOP - ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Veškerý sortiment Norskémódy také najdete na eshopu
norskamoda.cz nebo norskamoda.sk.

e-mail: eshop@norskamoda.cz
provozní doba: 9.00 – 16.00

+420 725 938 590

+420 777 109 832

Kam odeslat zboží, které vracíte či reklamujete:
Norská móda Areál Kantech
Masarykova 307, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Mapa

https://www.norskamoda.cz
https://www.google.com/maps/place/Národn%C3%AD+37,+110+00+Staré+Město/@50.082815,14.4183574,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94ee762cc8fd:0x691d17511fac6f14!8m2!3d50.0828116!4d14.4205461
mailto:narodni@norskamoda.cz
https://www.google.com/maps/place/Jarošova+165%2F32,+Předměst%C3%AD,+412+01+Litoměřice/@50.5315329,14.1289444,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47097f0b38f4bb6b:0xcdc1ce71ac9e2c96!8m2!3d50.5315295!4d14.1311331
mailto:litomerice@norskamoda.cz
https://www.google.com/maps/place/Jarošova+165%2F32,+Předměst%C3%AD,+412+01+Litoměřice/@50.5315329,14.1289444,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47097f0b38f4bb6b:0xcdc1ce71ac9e2c96!8m2!3d50.5315295!4d14.1311331
mailto:litomerice@norskamoda.cz
https://www.norskamoda.cz
https://www.norskamoda.sk
mailto:eshop@norskamoda.cz


OBLÉKEJTE SE JAKO NOROVÉ

NORSKÉ ZNAČKY

Norové jsou známí tím, že žĳí v drsném podnebí severské země. Norové nemají
na výběr, že půjdou ven až bude lepší počasí. V norském Bergenu prší v průměru
239 dní v roce. K těmto klimatickým podmínkám přizpůsobují i svůj styl oblékání
- kvalitní a spolehlivé oblečení je základ. Po generace prověřené oblečení a doplňky
z vlny se staly nedílnou součástí jejich každodenního života. A to nejen při výletech
do přírody, pracovních povinnostech ale i slavnostních příležitostech. Vlna splňuje
všechny požadavky, kladené norským podnebím. Má totiž jedinečné vlastnosti:
je 100% přírodní, prodyšná, skvěle reguluje teplotu, odvádí vlhkost od těla, v zimě
hřeje, v létě naopak chladí, je odolná vůči zápachu a lehká na údržbu, navíc merino
vlna je i velice příjemná přímo na těle. Není divu, že se na oděvy vyrobené z vlny
spoléhali již známí polárníci Roald Amundsen a Fridtjof Nansen.

Všechny norské kvalitní značky najdete v České republice na jednommístě
v obchodech Norskémódy.

Norskámóda pro vás dováží to nejlepší a nejkvalitnější norské oblečení.
Společnost působí na českém a slovenském trhu již od roku 2002 a je unikátní
tím, že má výhradní zastoupení tradičních norských výrobců oblečení
a vybavení pro outdoorové nadšence a exkluzivní klientelu. Norskámóda se řadí
mezi největší specialisty na vlněné oblečení v rámci celé Evropy a v jejím
portfoliu najdete značky, jejiž kvalita je na světové špičce v tomto oboru.
Vlna je 100% přírodní a rozložitelný materiál a celý proces při výrobě oblečení
je přísně kontrolován. Dodržují se tradiční postupy a fairtrade přístup k lidem,
zvířatům a planetě.

Mezi značky, které Norskámóda na českém a slovenském trhu zastupuje patří:

DEVOLD OF NORWAY

Založeno 1853, výrobce toho nejkvalitnějšího vlněného oblečení
s dlouholetou tradicí a historií. Devold je historie a kvalita.

DALE OF NORWAY

Výrobce luxusních, tradičních norských svetrů s nezaměnitelnými vzory,
které jsou rovněž vyráběny z nejjemnější vlny merino. Založeno v roce 1879,
kvalitní a zásadně norská výroba.

BERGANS OF NORWAY

Výrobce outdoorového a lifestyle oblečení a vybavení, při jehož vývoji byly
použity pouze ty nejkvalitnější materiály, které byli testovány dobrodruhy
z celého světa v těch nejnáročnějších podmínkách. Bergans také vlastní
patent na zádový systém batohů a je jedničkou na trhu. Založeno 1909.

KARI TRAA

je výjimečnou sport-fashion značkou na trhu. Navržena ženou, pro ženy.
Nemá na současném trhu konkurenci a vyniká svou jedinečností a skvělým
designem. Najdete ji na www.forgirlsbygirls.cz.

WE NORWEGIANS

We Norwegians je mladá norská značka zaměřená na výrobu luxusního
vlněného oblečení. We Norwegians vychází z mnohaleté zkušenosti
produkce vlny a tradice tohoto materiálu na skandinávském poloostrově.

ALFA

Alfa je známá norská značka založená v roce 1931. Již více než 80 let vyrábí
vysoce kvalitní a odolnou lyžařskou a trekkingovou obuv pro outdoorové
nadšence.
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https://www.norskamoda.cz/devold
https://www.norskamoda.cz/dale-of-norway
https://www.norskamoda.cz/bergans-of-norway
https://www.norskamoda.cz/kari-traa
https://www.norskamoda.cz/we-norwegians
https://www.norskamoda.cz/alfa


UDRŽITELNOST

PROČ NOSIT VLNU V LÉTĚ?
1. Je velice jemná

Neobsahuje žádný chlor a chemikálie, je velice jemná a příjemná na kůži.

2. Reguluje teplotu těla
Má chladivý efekt za horkého počasí a naopak hřeje když teplota klesá.

3. Nezapáchá
Zajišťuje zdravémikroklima pro kůži, je antibakteriální a tak vlněné oděvy
nezadržují zápach. Proto je ideální pro výlety do přírody i doměsta.

4. UV ochrana
Absorbuje UZ záření a tedy jako další vrstva chrání kůži před sluncem.

5. Šetrná k přírodě
Je plně rozložitelná. Má samočistící vlastnosti, snižuje tak počet praní
a tím pomáhá šetřit přírodu.

1 0

L I F E S T Y L E JARO/LÉTO 2021

1 1

Všechny značky, které v Norské módě najdete, kladou důraz
na udržitelný rozvoj, ochranu přírody, odpovědnost vůči svým
zaměstnancům a dodavatelům a šetrné zacházení se zvířaty.

Prohlédněte si kolekci budoucnosti Bergans Future Labs
Detailní informace o přístupu Bergans k udržitelnému rozvoji najdete
zde.

Prohlédněte si, jak Bergans přistupuje ke vztahu k zaměstnancům
a dodavatelům. Férový přístup k planetě, zákazníkům, i dodavatelům
je nedílnou součástí filozofie společnosti Devold. Přesvědčte se sami.

https://www.bergans.com/en/future-labs?culture=en-GB&currency=USD&channelCountry=BE&channel=English
https://blog.norskamoda.cz/blog/bergans-verte-zitrek-objevujte-dnes/
https://blog.norskamoda.cz/blog/ferovy-a-udrzitelny-hodnotovy-retezec-spolecny-pro-bergans-jeho-zamestnance-i-dodavatele/
https://blog.norskamoda.cz/blog/ferovy-a-udrzitelny-hodnotovy-retezec-spolecny-pro-bergans-jeho-zamestnance-i-dodavatele/
https://blog.norskamoda.cz/blog/its-a-choice-udrzitelna-moda-devold/


Exkluzivita, originalita, kvalita.
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ŠATY WE NORWEGIANS

Elegance na každém kroku.
V rolákových šatech z jemné merino
vlny a tulipánovém stylu budete
nebezpečně sexy. Šaty prodlužující
a zdůrazňující vaši božskou siluetu.
Sebevědomá vždy a všude.

6.779 Kč

OLYMPĲSKÝ SVETR TOKYO

Sportovní střih, hedvábně jemná
a měkká merino vlna. Vzor
na svetru je inspirován amuletem
převzatým z chrámu v Tokiu.
Amulet, co přináší štěstí a lásku
se tak dostane až k Vám.

5.290 Kč

VICTORIA

Ženský střih a velmi měkká merino
vlna je dokonalá kombinace,
kterou nebudete chtít svléct.
Optické zúžení, zvýraznění ženských
křivek a prodloužení figury. Svetr,
který znamená vítězství.

7.790 Kč
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LULL

Neuvěřitelně příjemné tričko
z bavlny pro každý den od značky
Bula.

827 Kč

LEIRA

Velice příjemné tričko z merino vlny,
rychleschnoucí a odolné proti
zápachu. Ideální pro jarní a letní
dny plné aktivit.

1.799 Kč

VASSET

Ultra lehké triko z velmi jemné
a lehké merino vlny. V horku ochladí,
v chladu zahřeje. Je perfektně
prodyšné a oblíbíte si ho jak
na sport, tak na běžné nošení.

1.799 KčVASSET

NORANG

Dámské funkční tričko z merino
vlny s dokonalým střihem, díky
kterému budete v pohodlí v přírodě
i ve městě po celý den.

2.099 Kč

GRAPHIC WOOL

Vyrobeno z merino vlny, která
dokáže chladit za teplých dní
a zahřát i když teplota klesne.

1.899 Kč

GRAPHIC

Jako v bavlnce. Lehké a pohodlné
dámské tričko vyrobené z 95%
organické bavlny. Stvořené pro léto.

1.899 Kč

Norská elegance
a styl pro každý
okamžik



1 6

L I F E S T Y L E JARO/LÉTO 2021

1 7

Norská elegance
a styl pro každý okamžik

KIKUT

Letní košile do města i do přírody
z organické bavlny je ideální na
celodenní nošení.

2.149 Kč

OSLO

Ideální kraťasy na léto. Jsou velice
příjemné a pružné s maximální
volností pohybu. Ve stejných
kraťasech půjdete do práce
i na výlet do lesa.

1.899 Kč

OSLO

Stylové, volnočasové, vzdušné
a velice příjemné šaty na letní dny.

2.149 Kč

TYIN

Rychleschnoucí softshellové kraťasy.
Přední kapsy nabízejí dostatek
úložného prostoru. Skvělá volba
pro letní turistické výpravy.

2.149 Kč

OSLO

Oblékněte se pohodlně, elegantně
a udržitelně! V jemném a měkkém
materiálu budete jako v bavlnce!

1.099 Kč

TRIKO GRAPHIC
KRAŤASY OSLO



Oblečení pro náročné
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MICROLIGHT

Větruvzdorný, lehký a 4 směrně
pružný materiál poskytuje
prvotřídní ochranu a maximální
volnost pohybu. Bunda rychle schne
a díky malému objemu se lehce
vejde do batohu.

3.440 Kč

BUNDA MICROLIGHT
KALHOTY FLOYEN

BUNDA LETTO
KALHOTY TYIN

CECILIE MOUNTAIN SOFTSHELL

Odolné, prodyšné a kompaktní
kalhoty kombinují lehké a pružné
softshell materiály odolné vůči
větru a vodě.

3.990 Kč

LETTO V2 3L

Lehká, výborně sbalitelná bunda
z membránového materiálu
Dormizax je odolná vůči vodě
i větru. Skvělá pro všechny aktivity
za každého počasí.

6.699 Kč

UTNE V5

Univerzální a pohodlné kalhoty
pro outdoor aktivity. Jsou lehké,
pevné a prodyšné se skvělým
střihem.

2.699 Kč



Retro kolekce
udržitelných zítřků
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TOVDAL

Nadčasová outdoorová flanelová
košile je lehká, pohodlná a vhodná
do přírody i do města.

2.699 Kč

STAVALI

Lehký a příjemný svetr vyrobený
ze 100% merino vlny se stane Vaším
společníkem na cestách. Rukávy
v oblasti loktů mají výstuhy, které
chrání před obnošením.

2.599 KčNORDMARKA

Klasický retro design, pohodlný
a perfektně padnoucí střih. Kalhoty
jsou větruodolné, voděodpudivé
a poskytují dobrou prodyšnost.
Materiál je pevný a dolný, sportovní
střih, který však neomezuje pohyb.

3.999 Kč

NORDMARKA ANORAK

Do hor, na běžky i do města stylově.
Parádní retro anorak v norském
stylu a přitom neskutečně funkční.
Vaše nová nejoblíbenější bunda.

5.399 Kč

NORDMARKA ANORAK

Rentro bunda z odolného materiálu.
Nezklame při žádném dobrodružství
v přírodě.

5.899 Kč
BUNDA NORDMARKA ANORAK
KALHOTYNORDMARKA 365 HYBRID



Jedinečný styl pouze
pro ženy od ženy

Značka, kterou si oblíbila
naše olympionička

a nositelka již
3 Křišťálových glóbů.
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SIGNE ANORAK

Bunda s půvabným designem
Vás spolehlivě ochrání před nepřízní
počasí. Kapuce a elastický spodní
okraj chrání hlavu a tělo před
studenými závany větru.

2.799 Kč

BUNDA SIGNE ANORAK
ŠORTKY ANE SKORT

MOLSTER

Bavlněné tričko pro ženy,
které zvládají pracovní schůzky
a rychlé přesuny na posezení
s kamarádkou. Díky barevné
jednoduchosti se snadno spáruje
se zbytkem Vašeho outfitu.

799 Kč

SANNE

Lehké voděodolné outdoorové
kalhoty mapující Vaše tělo
se stahováním v pase, ideální pro
aktivity v přírodě. Panely z pružného
materiálu pro maximální pohodlí
a volnost pohybu.

2.799 Kč

ANE SKORT

Pohodlné a rychleschnoucí šortky
jsou vhodné pro volné dny plné
aktivit.

1.399 Kč



For girls by girls
Oblečení pro holky, které vědí,
co potřebují pro sport i výlety
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SMALE

Tričko ze super jemné Merino
vlny vhodné pro teplejší dny
strávené v přírodě. Funkční vlněné
tričko vás nezklame jak v teple,
tak i v chladu. Budete neustále
v suchu a navíc bez nepříjemného
odéru.

1.699 Kč

TRIČKO SMALE
LEGÍNY JULIE

SMALE

Nadčasová plátěná bota. Dobře
dýchá a udržuje Vaši nohu v pohodlí.
Stanou se módním trendem a
nedílnou součástí Vašeho botníku.

2.096 Kč

LUCKA TVRDOŇOVÁ

Trenérka fitness a zumby, majitelka
firmy na krabičkovou dietu.

MARY AUŠOVÁ

Lektorka zumby a ladies style,
bloggerka.

SIGNE

Navrch sukně, vespod kraťasy.
Sportovní sukně s vnitřními kraťasy
je neporazitelnou kombinací.
Můžete vyrazit na výlet na kolo,
i s kamarádkou na kafe. Všude
bude in.

1.699 Kč

LOUISE

Fantastické dámské tréninkové
legíny pro celý rok. Vyrobeny
z rychleschnoucích a pružných
materiálů. Mají odvětrávací panely
ze síťoviny pro absolutní volnost
pohybu

1.599 Kč

Oblečení, které milují
@cvičkyonlajn

a další ambasadorky

@forgirlsbygirlscz



Oblečení budoucnosti,
myslíme na přírodu a naše děti
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BREEZE

Maximální pohodlí a pocit
příjemného tepla za každých
podmínek. Vyzkoušejte extra tenké,
lehké a měkké tričko vyrobené
z té nejjemnější merino vlny.
Do každého dne se vrhněte bez
obav.

1.899 Kč

NIBBA

Sportovní mikina ze 100% merino
vlny je ideální jako střední i vnější
vrstva. Je velmi prodyšná, lehká
i odolná vůči zápachu. Ať už jste
ve městě, či v přírodě, mikina velmi
dobře poslouží.

4.999 Kč

MIKINA NIBBA
TRIKO BREEZE

RUNNING

Ultralehké tričko je ideální volbou
pro trénink a všechny aktivity
plné energie a vydatného potu.
Kombinací merino vlny a materiálu
Tencel vznikl přírodní materiál, který
vyniká dokonalou prodyšností
a skvělým odvodem vlhkosti od těla.

1.999 Kč

HIKING

Vychutnejte si pohodlí i s batohem
na zádech. Díky raglánovým
rukávům a plochým švům vás nic
netlačí. Prodloužená záda a skvělý
sportovní střih umožní mít zada
neustále v suchu a teple. Vše
ve 100% merino vlně.

2.199 Kč



Podporujeme sport v přírodě. Zažĳte s námi unikátní
běžecký závod na čerstvém vzduchu našich českých hor.
Odborníci z Horské služby pro vás speciálně připravují
běžecké trasy tou nejčistší přírodou. Pro ženy je připraven
krátký 5+km KariTraa run. Více informací na 7pohori.cz.

Pohyb v přírodě léčí nejen
tělo, ale i duši
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RUNNING

Jedinečné vlněné, lehké, větru
a vodě odolné běžecké kraťasy.
Dokonalá ochrana před nepřízní
počasí. Ideální na kolo, běh, fotbal
i další sporty.

2.899 Kč

UTNE

Prodyšné, větru odolné, lehké
a pružné kraťasy. Dokonalý střih
a dvě postranní kapsy na maličkosti.
Perfektní pro letní dny plné pohybu
a sportu.

1.899 Kč

UTNE

Outdoorová sukně z lehkého
a pružného materiálu s vysokou
prodyšností. Maximální funkčnost
a ženská elegance na každém
kroku.

2.149 Kč

RUNNING

Jedinečný doplněk na běh.
Zdvojený lem, protiskluzové
proužky a ergonomické tvarování.
Komprese pro lepší prokrvení
končetin a tím dokonalá
termoregulace vašeho těla.

2.149 Kč

KOLEKCE RUNNING

Pro běžce a aktivní lidi.

https://www.7pohori.cz


I děti mají nárok na stejně kvalitní
oblečení jako dospělí!
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MOVING MOUNTAIN & BABY BODY

Již po narození potřebují děti spodní vrstvu, protože ještě nemají
dokonalou termoregulaci těla. Mnohem více jim tedy hrozí prochladnutí
nebo přehřátí organismu a onemocnění. Funkční vlněné prádlo zaručuje
rychlý odvod potu a perfektní izolaci proti prochladnutí.

1.099 Kč | 899 Kč

TRIKA MOVING MOUNTAIN
A NIPA

Veškeré dětské oblečení má
certifikáty zdravotní nezávadnosti.
Vlněná trička z dětské kolekce
Devold.

MYKSE

Nejlepší tričko pro vaše děti
je z merino vlny. Rychleschnoucí
a schopné absorbovat vlhkost. Hřeje
i když je vlhké a udrží proto vaše
dítě s suchu a teple.

1.599 Kč

NIPA

Ideální tričko pro děti, které tráví
svůj čas venku. Merino vlna skvěle
odvádí pot od těla a udržuje
optimální teplotu těla.

1.349 Kč
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Norská móda bere ochranu vašeho těla komplexně.
Proto se soustředí i na doplňky, které dokonale ochrání

vaše choulostivé partie. Čepice, čelenky, ponožky
i další doplňky jsou vyrobeny z merino vlny

a dalších ekologických a funkčních materiálů, aby byly
maximálně odolné a přitom zachovávaly všechny skvělé
vlastnosti – jemnost, prodyšnost, odolnost vůči zápachu,

odvod vlhkosti, savost a rychlé schnutí.

S vlněnými ponožkami Devold
můžete mít i malý stan

a nohy budou stále v teple.

DOPLŇKY

Na doplňcích nám záleží, na našem eshopu naleznete velký výběr čepic,
ponožek, podkolenek, nákrčníků a čelenek.

www.norskamoda.cz

TEDDY & BABY

Pro mrňousky, co se vozí v kočárku, pro malé objevitele a pro raubíře, co už
berou hřiště útokem. Ponožky skvěle odvádí pot a dokáží hřát i vlhké, proto
baše ratolesti budou mít nožky stále teplé. Ve velikostech 19-30.

299 Kč

ENERGY LOW SOCK

Nejlepší vlněné ponožky pro sport
a vícedenní túry bez možnosti praní
a převlékání.

429 Kč

KT MØLSTER

Voděodolná čepice skvělé odvádí
pot. Bude se vám hodit na delší
výlety do města i do přírody.

699 Kč

ENERGY

Nejlepší vlněné ponožky pro sport
a vícedenní túry bez možnosti praní
a převlékání.

549 Kč

MULTI LIGHT & MULTI SKYDIVER & MULTI MEDIUM

Maximální pohodlí bez nepříjemných otlaků kůže. Na turistiku
a výlety do přírody jedině přírodní merino vlny - hřeje i když je vlhká
a pohlcuje pachy.

369 Kč | 469 Kč | 549 Kč

PONOŽKY MULTI MEDIUM

https://www.norskamoda.cz


30 l 75 l

95 l

30 l
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40 l

Nenoste batoh, noste Bergans!
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Doporučuje a na svých dobrodružných výpravách používá
dokumentarista a cestovatel Petr Horký.

Hrdý ambasador Norské módy.

RONDANE V6 30 & W V6 30

Batohy Rondane mají čistý
a jednoduchý design, jsou perfektně
funkční a lehké (840-1520 g),
nabízejí se v několika velikostech
(30 l, 40 l, 65 l), ideální
na jednodenní výlety.

3.199 Kč

HELIUM V5 40 & V5 55

Nejlehčí batoh s pevnou zádovou
konstrukcí na světě (40 l – 921 g).
Jedinečný posuvný zádový systém,
odolný materiál, vysoká nosnost
(17 kg) a mnoho chytrých funkcí.

6.199 Kč | 6.699 Kč

BATOH HELIUM V5 40

TROLLHETA 75 & 95

Batohy Trollhetta umožňují velice
pohodlné nošení těžkého nákladu
(až 30 kg) díky unikátnímu
odlehčenému nosnému systému
(95 l – 2170 g) a nabízí spoustu
chytrých funkcí.

9.999 Kč | 10.799 Kč

TURISTIKA TURISTIKA, EXPEDICE, LEZENÍ TREKKING, EXPEDICE



Boty, se kterými nebudete
mít nikdy dost
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FRES

Perfektní bota na ven i do práce.
Neoprénový lem kolem paty zvyšuje
komfort. Skvělá podešev tlumí
nárazy a poskytuje oporu celému
tělu.

1.942 Kč

GREN ADVANCE GTX & KVIST ADV GTX

Lehká turistická obuv s podporou kotníku, měkkou hřídelí a pohodlným
střihem pro každodenní túry. Udržuje nohy v suchu a pohodlí díky
GORE-TEX membráně a prodyšným materiálům. Podrážka Vibram® Grip
ARG poskytuje vynikající ochranu za mokra a na různém venkovním
povrchu.

KVIST ADV GTX

Pohodlná rychlo - šněrovací bota
je ideální pro všechny outdoorové
aktivity. Odolná tkanina na povrchu
boty je přizpůsobena všem
outdoorovým činnostem na různém
povrchu a terénu jako je například
štěrk, asfalt a lesní stezky.

DRIV

Sportovní boty, které skvěle dýchají
a udržují vaše nohy v pohodlí.
Mezipodešev zajišťuje komfort a
skvělé odpružení a spolehlivě tlumí
nárazy.

2.999 Kč

Boty, se kterými nebudete mít nikdy dost. ALFA nezná otlaky
a puchýře, nazujete a jdete. Pozor, nezapomeňte si je v posteli sundat.

Do všech membránových bot doporučujeme ponožky Devold
pro dokonalý komfort.
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Ekologický přírodní prací prostředek pro veškeré oděvy.

Spolehlivě odstraní nečistoty, přitom ale plně zachová funkčnost všech
materiálů. Nezanechává v prádle rezidua, která dráždí pokožku,
proto je vhodný i pro alergiky.

Dodávaný ve třech různých baleních – velké, malé a na cesty a také
v několika vůních. Důležitým faktorem je využití lanolinu, přírodního
maziva, které pomáhá uchovat přírodní vlastnosti vlny.

BIOWASH

– na dětské prádlo
– na vlněné výrobky
– na jemné tkaniny a péřové výrobky
– na outdoorové oděvy
– na barevné oděvy

BIOWASH Přírodní
BIOWASH Levandule
BIOWASH Lanolin a cedr
BIOWASH Lanolin a rozmarýn
BIOWASH Citronová silice
BIOWASH Stříbro proti plísni
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https://www.norskamoda.cz/biowash


PORCE KÁVY 22 g (2 ŠÁLKY)

59 Kč

LOSOS S TĚSTOVINAMI VE SMETANOVÉ OMÁČCE
TRESKA S BRAMBOREM V CHILLI OMÁČCE
SOBÍ MASO S BRUSINKAMI A BRAMBOREM
TRHANÉ VEPŘOVÉ MASO S RÝŽÍ

339 Kč

KRÉMOVÉ TĚSTOVINY S VEPŘOVÝM MASEM
KUŘECÍ NA LIMETKÁCH S ČOČKOU A RÝŽÍ
VEPŘOVÉ S RÝŽÍ VE SLADKOKYSELÉ OMÁČCE
CHILLI CON CARNE
KUŘECÍ TIKKA MASALA
BOLOŇSKÉ TĚSTOVINY S HOVĚZÍM MASEM
CHILLI A FAZOLE – VEGAN
HOVĚZÍ NA SLANINE S BRAMBOREM
KEBAB S KUŘECÍM MASEM A RÝŽÍ

319 Kč

HOVĚZÍ NA HOUBÁCH S RÝŽÍ

369 Kč
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Výběrová káva a čaj na cesty
– Jednoduchá příprava
– Stačí zalít ½ litrem vody filtr obsahující
22 g výběrové kávy a nechat 5 – 8 minut spařit.

Skvělá kvalita kávy
– Všechna kávová zrnamají prokazatelný původ
– Ruční sběr zelených a červených kávových bobů
– Systém pomalého pražení, pomalých dávkách
a jednom druhu

Unikátní Norská výběrová jídla z těch nejlepších surovin!
Jídla jsou vyráběna z čerstvých surovin speciálním procesem
suchého mražení.

Jídla Real Turmat jsou nasucho zmražena až poté, co je kompletní jídlo
uvařeno na rozdíl od ostatních značek, kde jsou nasucho zmraženy
jednotlivé suroviny a poté smíchány. Tento jedinečný postup přípravy
jídel z čerstvých surovin zajišťuje výrobkům Real Turmat vynikající chuť,
která daleko předčí všechny konkurenční výrobky. Z 1/2kg porce se nají
2 lidé!

LOSOS, TRESKA NEBO SOB
PRO KAŽDÝ VÝLET!

https://www.norskamoda.cz/grower-s-cup
https://www.norskamoda.cz/real-turmat
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ZIP – 0,8 L

Jednoduchý a účinný vařič – nejlepší
poměr cena/výkon.

2.899 Kč

MINIMO - 1,0 L

Nejvýkonnější kompaktní vařič
s nejlepším poměrem velikost/
výkon.

4.999 Kč

MICROMO - 0,8 L

Odlehčená menší varianta
nejvýkonnějšího kompaktního
vařiče.

4.899 Kč

STASH

Váha pouhých 200 g. Nejlehčí
kompaktní varný systém v historii.

4.499 Kč

FLASH – 1,0 L

Jednoduchý, nejuniverzálnější
a nejprodávanější varič.

3.699 Kč

SUMO – 1,8 L

Ideální varič k vaření pro více
lidí nebo většího množství vody
při zachování efektivnosti.

5.490 Kč

Spolehlivý, bezpečný a kompaktní varný systém, který je určen
k vaření nejen v přírodě. Vhodný pro všechny turisty, rybáře, chataře
a pro každého, kdo si chce rychle a pohodlně uvařit. Všechny součásti,

včetně 100g kartuše, se vejdou do varné nádoby.

Doporučuje a na svých
dobrodružných výpravách
používá nositel Zlatého
cepínu Mára Holeček.
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+420 725 938 590

facebook.com/norskamoda.cz

instagram.com/norskamoda

eshop@norskamoda.cz

www.norskamoda.cz

https://www.facebook.com/norskamoda.cz
https://www.instagram.com/norskamoda
mailto:eshop@norskamoa.cz
https://www.norskamoda.cz

