
Vlněné tričko Devold Eika

JARO/LÉTO 2021TRADICE OD ROKU 1853, TO 
NIKDO JINÝ NABÍDNOUT NEMŮŽE
Norská společnost Devold of Norway se již 165 let 
zaměřuje na výrobu vlněného outdoorového oblečení 
do všech přírodních podmínek. Devold se tak řadí 
mezi nejstarší značky v tomto oboru. Díky inovacím 
a technologiím, které Devold za více než 150 let vyvinul, 
může nabídnout vlněné oblečení bez kompromisu 
v kvalitě, komfortu a ochraně před nepřízní počasí.

Továrna Devold,
Langevåg, Norsko, 1899

Muzeum Devold,
Langevåg, Norsko, 2019

Továrna Devold,
Panevėžys, Litva, 2021

Váš prodejce Devoldu

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

PŘÍBĚH MERINO VLNY OD DEVOLD
Díky více než 165leté tradici zdokonalování výroby 
a zpracování merino vlny ví Devold, že maximální kvality 
lze dosáhnout pouze pečlivým výběrem lokalit, které jsou 
ideální pro chov ovcí – proto má své farmy v Austrálii, 
Tasmánii, Novém Zélandu a Argentině. Devold si dále 
zakládá na osobních kontaktech s farmáři, kteří se o ovce 
starají s láskou a potřebnou péčí a kde se tradice chovů ovcí 
dědí z generace na generaci. Proto dokáže Devold zaručit, 
že jeho merino vlna je ta nejkvalitnější na světě.

PROČ NOSIT VLNU V LÉTĚ?
ABSORBCE VLHKOSTI ⁄ Rychle odvede vlhkost od těla 
ve formě páry. Je maximálně prodyšná a na rozdíl 
od syntetických materiálů vás hřeje i když je vlhká.

REGULACE TEPLOTY ⁄ Merino vlna přirozeně řídí 
tělesnou teplotu. Reguluje ji tím, že absorbuje a uvol-
ňuje vlhkost. Merino má přirozenou odolnost vůči růstu 
mikroorganismů a tím pádem odolává pachům.

IZOLUJE ⁄ Oděvy vyrobené z merina jsou perfektní 
jako izolační vrstva, a to díky struktuře vlněných vlá-
ken vytvářející vzduchové kapsy.

CHRÁNÍ PŘED UV ⁄ Vlna absorbuje UV záření a posky-
tuje tak přirozenou ochranu před škodlivým slunečním 
zářením.

SNADNÁ ÚDRŽBA ⁄ Merino vlnu lze snadno prát 
v pračce nebo i jednoduše v ruce při nízkých teplotách.

PŘÍRODNÍ MATERIÁL ⁄ Je to stoprocentně přírodní 
materiál. Termoprádlo se dá i kompostovat, a tím 
se materiál vrátí zpět do přírody.

EXTRA WARM

PRVNÍ VRSTVA
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PRVNÍ VRSTVA

PRVNÍ A DRUHÁ VRSTVA

RUNNING 130 g/m2
Nejlepší volba pro váš
celoroční trénink.

LIFESTYLE 130–160 g/m2
Ultralehké oblečení
do města a na volný čas.

BREEZE 150 g/m2
Vaše druhá kůže.
Jemná, nedráždí pokožku.

HIKING 190 g/m2
Univerzální vrstva pro
turistiku a cestování.

WOOL MESH 190 g/m2
Při pohybu za vás dýchá
a přitom dobře izoluje.

DUO ACTIVE 205 g/m2
Dvouvrstvé prádlo vyvinuté 
pro aerobní aktivity 
v chladnějším počasí.

Na e-shopu hledejte produkty podle názvu.
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PRVNÍ VRSTVA: SPODNÍ PRÁDLO

DRUHÁ VRSTVA

DRUHÁ VRSTVA

DRUHÁ VRSTVA

EXPEDITION 235 g/m2
Dvouvrstvá nejteplejší první
vrstva do extrémního počasí.

TUVEGGA 190–250 g/m2
Technické oboustranné prádlo 
s rozsahem použití pro 
všechny aktivity.

DOUBLE BRA 220 g/m2
Prodyšné hřejivé spodní
prádlo. Ploché lemy pro
maximální pohodlí.

NIBBA 210 g/m2
Hřejivé oblečení s nízkou
hmotností a malým objemem.

EGGA 210 a 260 g/m2
Jedinečná kombinace 2 úpletů. 
Hřeje, ale zároveň je prodyšná.

TINDEN 320 a 350 g/m2
Multifunkční lehká bunda.
Dýchá a hřeje zároveň.
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DRUHÁ I VRCHNÍ VRSTVA

VRCHNÍ VRSTVA: BUNDY

VRCHNÍ VRSTVA: KALHOTY

DOPLŇKY: PONOŽKY, ČELENKY

DĚTI & JUNIOR 2–16 LET

BABY 56–98 CM

SVETRY ORIGINALS
165 let historie, kvality
a norského stylu. 100 % vlna.

TROLLKYRKJA 230 g/m2
Jedinečná větru a voděodolná 
bunda z merina s podlepenými švy.

HEROY 150 g/m2
Lehké multifunkční vlněné kalhoty 
a kraťasy. Absolutní volnost pohybu.

Módní i dokonale funkční.
Pohodlné i při nejnáročnějších
aktivitách.

BREEZE 150 g/m2
Vlněná trika, spodky a doplňky 
z merino vlny.

BREEZE 150 g/m2
Příjemné hřejivé body pro celoroční 
použití. Široký rozsah velikostí.

EXTRA WARM

EXTRA WARMWARMLIGHT



První tzv. sací, transportní vrstva funkčního prádla má 
za úkol odvést vlhkost od pokožky a omezit ochlazování 
či přehřáti v důsledku fyzické aktivity. To vše s cílem 
udržení optimálního tepelného komfortu. Devold vyrábí 
produkty v různých úpletech a gramážích tak, aby byly 
maximálně funkční a pohodlné zároveň.

PRVNÍ VRSTVA – RUNNING
Kombinace merino vlny a Tencelu (celulóza 

Eukalyptu), jenž přirozeně ochlazuje vaši pokož-
ku, dala vzniknout materiálu, který je prodyšný 

a skvěle reguluje vaši teplotu, přitom zůstává 
stále 100 % přírodní. Ploché švy v podpaží za-
mezí odírání vaši pokožky a odvětrávací panel 

zajistí maximální odvod vlhkosti a cirkulaci 
vzduchu. Pohyb nikdy nebyl příjemnější!

PRVNÍ VRSTVA – HIKING
Vyrobena ze 100 % merino vlny, ideální pro 
horskou turistiku i výlety do přírody. Řadový 
úplet a silnější materiál ji dělají odolnější proti 
mechanickému poškození. Ploché švy zajistí, 
že vás pod batohem nebude nic tlačit. Pro lepší 
odvětrávání je vybavena v podpaží síťovaným 
úpletem a prodloužená záda vás lépe udrží 
v suchu a teple.

PRVNÍ VRSTVA: ZÁKLAD PRO 
VŠECHNY AKTIVITY.

PRVNÍ VRSTVA – BREEZE
Ideální pro všechny aktivity a do každého 
počasí. Extra lehká a měkká trička vyrobená 
ze 100 % merino vlny skvěle regulují vaši 
tělesnou teplotu, odolávají zápachu a jsou 
maximálně pohodlná a elegantní pro nošení 
každý den. Tato trička jsou díky tomu ideální 
pro případ dalšího vrstvení.

PRVNÍ VRSTVA – LIFESTYLE
Merino vlna vám může 
zpříjemnit každý den. 

Kolekce Lifestyle je ideální 
pro váš běžný den v práci, 

na procházce, v parku, na kole 
či při horské turistice. Skvělé 

vlastnosti merino vlny vám 
zajistí maximální pohodlí 

a odolnost vůči zápachu. Pro 
horké letní dny i ve variantě 

s chladivým Tencelem. Ideální 
oblečení na cestování!

Leira

Norang

DRUHÁ VRSTVA – NIBBA A AKSLA
Ideální pro chladné letní dny a noci, jarní, podzimní a zimní čas. 
Devold Nibba – stylová mikina vyrobená z čisté merino vlny je 
vhodná jako střední i vnější vrstva.
Devold Aksla je pletená ve dvou vrstvách – merino vlna na vnější 
straně a recyklovatelný izolační materiál Thermolite na vnitřní 
straně pro maximální pohodlí a lepší tepelnou izolaci.

DRUHÁ VRSTVA: 
IZOLACE PRO VAŠE TĚLO.

Říká se jí různě – zateplovací či izolační. 
Reguluje vaši tělesnou teplotu, ochrání 

vás před chladem a transportuje vlhkost 
do dalších vrstev a okolí. Devold nabízí 

široké spektrum materiálů, na které 
se budete moci spolehnout i při těch 

nejnáročnějších aktivitách.

DOPLŇKY: PONOŽKY, 
ČELENKY A DALŠÍ
Devold 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, Polyamidu a Tencelu, aby 
byly maximálně odolné a přitom zachovávaly všechny 
skvělé vlastnosti – jemnost, prodyšnost, odolnost vůči 
zápachu, odvod vlhkosti, savost a rychlé schnutí.

VRCHNÍ VRSTVA – TROLLKYRKJA
Absolutní vrchol technologie od Devoldu. 

Tato unikátní bunda vyrobená ze 100 % merino 
vlny vás ochrání před větrem i deštěm a zároveň 

výborně dýchá. Obousměrné zipy v podpaží, 
nastavitelné manžety, stahování v pase a kapuce 

s vysokým límcem jsou zde samozřejmostí. Skvělá 
bunda reagující na změny počasí během vašeho 

výletu. Perfektní do přírody, dostatečně elegantní 
do města.  Více na devold.cz

VRCHNÍ VRSTVA: 
OCHRANA JE DŮLEŽITÁ.

CHRÁNÍME TO NEJCENNĚJŠÍ. 
MYSLÍME NA TY NEJMENŠÍ!
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.

KVALITA A SPOLEHLIVOST 
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Devold® je držitelem prestižního certi� kátu Woolmark, který 
zaručuje splnění přísných kritérií kvality, vlastností a zpracování 
vlněných oděvů. Více na woolmark.com.

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

50–99 % vlna100 % vlna 30–49 % vlna

Pletací stroj – továrna Devold

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. Rád spoléhám na termoprádlo Devold z merino 
vlny. Je pro mě velkou oporou na každé expedici.“

Maara

JIŘÍ KOLBABA
Jiří Kolbaba je známý cestovatel a fotograf. Na cestách 
je skoro 9 měsíců v roce. Jiří si oblíbil Skandinávii 

a hlavně Island a Norsko. 
Jak sám Jiří zmiňuje, 
norské značky jsou pro 
něj unikátní: „Norská 
značka Devold je pro mě 
něčím velmi významným. 
Procestoval jsem již 
několik zemí, kde jsem 
opravdu ocenil kvalitu 
vlněného oblečení, 
které mě i v extrémních 
podmínkách nikdy 

nezklamalo. Ve velké zimě mě vlna zahřeje a v horkém 
podnebí zase ochladí. Vždy, když si na sebe oblékám 
značku Devold, představuji si, jak ji v minulosti nosili 
významní polárníci jako třeba Nansen a Amundsen. 
To, že ji teď mohu oblékat i já je pro mě velká čest.“


