
Devold je originál. Outdoorové oblečení z prvotřídní Merino 
vlny vyrábíme ve vlastní továrně v Evropě. Navržené a testované 
v Norsku, oblékané norskými polárními pionýry již od roku 1853.
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DEVOLD VLNA
”INVESTICE” 

DO VAŠÍ POHODY 
A ZDRAVÍ

TRADICE OD ROKU 1853, TO 
NIKDO JINÝ NABÍDNOUT NEMŮŽE!
Norská společnost Devold of Norway se již více než 
165 let zaměřuje na výrobu vlněného outdoorového 
oblečení do každého počasí. Devold se tak řadí 
mezi nejstarší značky v tomto oboru. Díky inovacím 
a technologiím, které Devold za všechna ta léta vyvinul, 
může nyní 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

W: norskamoda.cz F: DevoldCZSK I: DevoldCZSK

PŘÍBĚH MERINO VLNY DEVOLD
Devold díky dlouholeté tradici, zdokonalování výroby 
a zpracování Merino vlny ví, že maximální kvality lze 
dosáhnout pouze pečlivým výběrem lokalit, které jsou 
ideální pro chov ovcí. I proto má své farmy v Austrálii, 
Argentině, Tasmánii a na Novém Zélandě. Devold si dále 
zakládá na osobních kontaktech s farmáři, kteří se o ovce 
starají s láskou a potřebnou péčí. Tradice chovu ovcí se dědí 
z generace na generaci. Proto dokáže značka Devold zaručit 
použití té nejkvalitnější Merino vlny na světě.

PROČ NOSIT VLNU OD DEVOLDU?
PEČLIVÝ VÝBĚR VLNY ⁄ Vlnu nakupujeme přímo 
od farmářů, kde klademe důraz na kvalitu, za kterou 
rádi zaplatíme férovou cenu, abychom u výrobků 
nemuseli dělat žádné kompromisy.

VÝROBA VE VLASTNÍ TOVÁRNĚ V EU ⁄ Nejsme závislí 
na cizích dodavatelích, respektujeme dobré pracovní 
prostředí i kvalitní práci za adekvátní mzdu.

JIŽ TÉMĚŘ 170 LET ZKUŠENOSTÍ S VÝROBOU Z VLNY ⁄ 
Jsme na světové špici z hlediska inovací ve výrobě 
vlny. Víme, jaký materiál je nejvhodnější a nebudeme 
vám nikdy „věšet bulíky na nos“. 

KVALITNÍ A VYSOCE OCEŇOVANÉ PRODUKTY ⁄ 
Vysoká odolnost produktů, minimální reklamace, 
mnoho oceněných produktů na světových výstavách 
(ISPO Award) i v prestižních testech.

Perte a udržujte vaše vlněné oblečení tak, aby vám 

mnohem déle vydrželo, používejte přípravek na vlnu 

 

Více informací na biowash.cz
EXTRA WARM

PRVNÍ VRSTVA

PRVNÍ VRSTVA
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PRVNÍ VRSTVA

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

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

TINDEN 320 a 350 g/m2
Multifunkční lehká bunda.
Dýchá a hřeje zároveň.

EXTRA WARM

EXTRA WARM

WARM

WARM

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

PRVNÍ VRSTVA

KVITEGGA 230 g/m2
Stylová oboustranná první 
vrstva na lyže i Aprés ski.

WARM

THERMO JACKET 470 g/m2
Vysoce odolná a velice hřejivá 
mikina.

EXTRA WARM ULTRA LIGHT

ULTRA LIGHT

DRUHÁ I VRCHNÍ VRSTVA

VRCHNÍ VRSTVA: BUNDY

VRCHNÍ VRSTVA: KALHOTY

DOPLŇKY: PONOŽKY, ČELENKY A DALŠÍ

DĚTI & JUNIOR 2–16 LET

BABY 56–98 CM

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

HEROY 135 g/m2
Lehké multifunkční 
větruodolné vlněné bundy. 
Absolutní volnost pohybu.

HEROY 135 g/m2
Lehké multifunkční vlněné 
kalhoty a kraťasy. Absolutní 
volnost pohybu.

Módní i dokonale funkční. 
Neskutečně hřejivé, pohodlné 
i při těch nejnáročnějších 
aktivitách.

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

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

EXTRA WARM

EXTRA WARMWARMLIGHT



PRVNÍ VRSTVA: ZÁKLAD PRO 
VŠECHNY AKTIVITY.

RUNNING – PRO AKTIVNÍ SPORTOVCE
Merino vlna a Tencel = skvělá prodyšnost, 
perfektně reguluje teplotu a zůstává stále 
100% přírodní. Ochlazuje př i aktivitě , ale 
zá roveň  ochrá ní  př ed prochladnutí m při 

pauzách. Ideá lní  pro podzimní  i zimní  
vý bě hy a potivé  aktivity. 

HIKING – SPOLEČNÍK NA TÚRY
Nezbytný společník uzpůsobený na tu-
ristiku. Vyrobené ze 100% Merino vlny, 

přitom maximálně odolné. Vhodné na nošení 
batohů, k ohni i jako základ pro další vrstve-
ní. Odolné proti zápachu a výborně reguluje 

teplotu. Nyní vám i na několikadenní túry 
bude stačit jedno triko. 

BREEZE – MERINO ZÁKLAD NA TĚLO
Ideální pro všechny aktivity a do 
každého počasí. Extra lehká a jemná 
trička ze 100% Merino vlny skvěle regulují 
vaši tělesnou teplotu a odolávají zápachu. 
Perfektní jako jediná vrstva v horkých 
dnech, ale i jako základ pro další vrstvení. 
Elegantní pro nošení každý den.

LIFESTYLE – MERINO VLNA NA KAŽDÝ DEN
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! Nahraďte pět obyčejných triček 
v zavazadle jedním pořádným, které můžete 
nosit v kuse celou dovolenou.

NIBBA – MIKINA NA CELÝ ROK
Stylová mikina ze 100% Merino vlny je vhodná 
jako střední i vnější vrstva. Ideální jarní 
každodenní společník a pro dokonalý komfort 
během chladnějších letních dnů a večerů. 
V nabídce je i techničtější varianta pro vaše 
dobrodružné výpravy – NIBBA HIKING.

DRUHÁ VRSTVA: 
IZOLACE PRO VAŠE TĚLO.

DOPLŇKY: PONOŽKY, ČEPICE, 
ČELENKY, RUKAVICE A DALŠÍ
Devold bere ochranu vašeho těla komplexně. Proto se sou-
středí i na doplňky, které dokonale ochrání vaše choulos-
tivé partie. Čepice, čelenky, ponožky a další doplňky jsou 
vyrobeny z Merino vlny s příměsí Polyamidu a Tencelu, 
aby byly maximálně odolné a přitom zachovávaly všech-
ny skvělé vlastnosti – jemnost, prodyšnost, odolnost vůči 
zápachu, odvod vlhkosti, savost a rychlé schnutí.

VRCHNÍ VRSTVA: 
VLNĚNÁ OCHRANA.

HEROY – VRCHNÍ VRSTVA
Převratný krok ve vývoji outdoorového oblečení! 

Vlna posouvá level pohodlnosti oblečení nejen 
na turistiku. Maximálně strečové, odolné a lehké. 
Vše navíc z Merino vlny, která pomáhá regulovat 

teplotu při pohybu. Takto pohodlné a zároveň úžas-
ně funkční oblečení na turistiku jste ještě neměli. 

V kolekci Heroy naleznete kraťasy, kalhoty a bundu.

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

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 onemocně-
ní. Funkční vlněné 
prádlo zaručuje 
rychlý odvod 
potu a perfekt-
ní izolaci proti 
prochladnutí.
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Jeden z mnoha 
pletacích strojů v naší 

továrně v Litvě, 
více o výrobě

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 / je známý cestovatel 
a fotograf. Ze všech jeho cest mu 
k srdci přirostla nejvíce právě 
Skandinávie. Jak sám Jiří zmiňuje, 
norské značky jsou pro něj unikátní. 
„Procestoval jsem již několik zemí, 
kde jsem opravdu ocenil kvalitu 
vlněného oblečení, které mě 
v extrémních podmínkách nikdy 
nezklamalo.“

PETR HORKÝ / polárník, režisér 
a dokumentarista nedá dopus-
tit na značku Devold of Norway. 
Při svých cestách nejen na polární 
kruh, vždy ocení kvalitu a neprů-
střelnost vlněného oblečení. 
„Když oblékám Devold, vím, že 
každá moje cesta dopadne dobře. 
Cítím se v bezpečí a v teple ať už 
jsem kdekoliv.“

Testová no dobrodruhy – od první ch polá rní ch objevitelů  př es 
souč asné  nejlepš í  polá rní ky, horolezce, č leny Horské  Služ by až  po 

zá chraná ř e. Více o ambasadorech Devold na devold.cz


