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BUĎTE JEDINEČNÍ

NEJLEPŠÍ KVALITA
A LUXUSNÍ POCIT

Od svého založení v roce 1910 navrhuje Samsonite kvalitní
zavazadla a brašny, které doprovází cestovatele na všech jejich
cestách. Ikonický design a neustálé zlepšování.

Norská značka zaměřená
na výrobu luxusního
vlněného oblečení.

We Norwegians přináší
to nejkvalitnější vlněné
oblečení, které má svůj
nezaměnitelný styl.
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Více informací
o prodejnách
naleznete zde:

Výhradní dovozce
norských značek
pro ČR a SR.

SPOLUPRACUJEME AOBLÉKÁMENAŠE

AMBASADORY

JSME GENERÁLNÍM PARTNEREM FILMU

POSLEDNÍ ZÁVOD

JIŽ NĚKOLIK LET OBLÉKÁME

HORSKOU SLUŽBU
A pořádáme s nimi unikátní závod 7 POHOŘÍ,
ve kterém se závodníci dostanou na nejkrásnější
místa českých hor. Pojďte si s námi zaběhat!
Registrace nawww.7pohori.cz

NORSKÁ KVALITA
OD ROKU 1931

ORIGINÁLNÍ DESIGN

Tradice, vysoká kvalita a inovativní přístup právem řadí obuv Alfa
na špičku nejen v trekové obuvi. Alfa vyrábí prvotřídní lovecké,
lyžařské a turistické boty, vojenskou pracovní a bezpečnostní
obuv. Výrobky podrobuje náročným testům v přirozených
podmínkách vysokohorských i polárních oblastí celého světa.

Bula je skvělý pánský společník pro jakoukoliv outdoorovou
aktivitu. Každý rok přichází s novými nápady, trendy, které
nejen zahřejí a ochrání, ale i nadchnou svým jedinečným
designem. Značka je určena pro všechny, kdo chtějí vypadat
originálně a cítit se skvěle.
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Rychlovarná konvice na cesty Jetboil nabízí vařiče
v kategorii od ultralehkých pro jednu osobu
až po varné systémy pro celé skupiny. Vlajkovou lodí
vařičů a absolutním bestsellerem je vařič Jetboil Flash,
který lze v krátkosti charakterizovat jako rychlovarnou
konvici na cesty - voda na kávu nebo čaj je připravena
za 2minuty při minimální spotřebě plynu.

ORIGINALITA,
EXKLUZIVITA,
KVALITA

VARNÝ SYSTÉM

DEVOLD JE ORIGINÁL

PAPÍROVÁ KONVIČKA
NA ČAJE A KAFÍČKA

CESTOVNÍ
A EXPEDIČNÍ STRAVA

JEDNIČKA FUNKČNÍHO
OBLEČENÍ

OBLEČENÍ
PRO KAŽDOU ŽENU,
KTERÁ VÍ CO POTŘEBUJE

"CONOR
ŘEKNE,
TO PLATÍ."

Z prvotřídní Merino vlny vyrábíme ve vlastní továrně v Evropě
outdoorové oblečení navržené a testované v Norsku.

Tradice od roku 1853, to nemůže nikdo jiný nabídnout.

Nabízímemilovníkům kávy svobodný prožitek chutě
té nejlahodnější kávy bez ohledu na to, kde se právě
nachází – doma, na cestách, v práci, ve škole, na prázdninách,
při treku…

Dehydratovaná jídla, vhodná na dlouhé skladování, výkyvy
teplot a snadné přenášení a manipulaci. Vhodná nejen
na expedice a turistiku, Real Turmat využívá i norská armáda
a jídlo je součástí survival balíčků a zásob pro případ živelných
katastrof a epidemií. Nenechte se zaskočit a buďte připraveni
na vše kdykoli a kdekoli.

Unikátní dědictví, historie a postřehy znalců o drsném životě
v Norsku se odráží v každém našem výrobku.

Jednička ve výrobě vysoce funkčního outdoorového
a technického oblečení.

Vše směřovalo k Norsku. Mé rozhodování ovlivnil také fakt,
že Norové tráví mnoho času v přírodě amají 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.
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 na 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 Norskámóda největší evropský distributor.

Kvalita
a spolehlivost
je na prvnímmístě.
Již 169 let vyrábí
vlněné outdoorové
oblečení do všech
přírodních
podmínek.

Jiří Fidrant
majitel a zakladatel firmy

blog.norskamoda.cz/pribeh/

Již 20 let s námi směřujete k Norsku


