
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.

PODZIM/ZIMA 2022

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.

Udržitelnost není pro nás trendem. Je to samozřejmost. Je 
to samotný základ, na kterém spočívá Devold. Používáme 
vlnu a materiály, které biodegradují, když skončí život 
oděvu. Pečlivě si hlídáme odkud vlna a tyto materiály 
pochází. Všechny výrobní procesy máme absolutně pod 
kontrolou a jsou maximálně šetrné k životnímu proštředí.

Továrna Devold,
Langevåg, Norsko, 1899

Muzeum Devold,
Langevåg, Norsko, 2019

Továrna Devold,
Panevėžys, Litva, 2021

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: northtrappers.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

SOUTĚŽTE S DEVOLDEM 
O POBYT NA HORSKÝCH CHATÁCH 
V KRKONOŠÍCH 
A VYSOKÝCH TATRÁCH

Kdo by nechtěl strávit 
jarní víkend v úžas-
ném horském prostředí 
našich a slovenských 
nejvyšších hor? Máme 
pro Vás připraveny 
pobyty pro dvě osoby 
na Zbojnické chatě 
ve Vysokých Tatrách 
a Na Jeleních loukách 
v Krkonoších, na cha-
tách kde Devold oprav-
du nosí každý den.

Sledujte webové stránky 
www.devold.cz 
a Facebook Devold cz/sk 
a dozvíte se více

NOSTE VLNU I DOMA
Víte že Norové nosí vlněné oblečení 
i doma? V Norsku nejsou běžné přeto-
pené byty jako v našich podmínkách. 
Doma mají většinou chladněji, ale 
vhodně se na to obléknou. Což je záro-
veň zdravější pro náš organismus. 
A vlna je nejvhodnějším oblečením 
na nošení i vevnitř – perfektně
reguluje teplotu, ale zároveň dýchá 
a udržuje tím tepelný komfort 
bez větších výkyvů.

Doporučuje Eva SamkováEXTRA WARM

PRVNÍ VRSTVA

PRVNÍ VRSTVA

PRVNÍ VRSTVA

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.

LAUPAREN 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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ULTRA LIGHT
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WARM

WARM

PRVNÍ A DRUHÁ VRSTVA

PRVNÍ VRSTVA

DRUHÁ VRSTVA

DRUHÁ VRSTVA

DRUHÁ VRSTVA

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.

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

EXTRA WARM

EXTRA WARM

WARM

WARM

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

PRVNÍ A DRUHÁ VRSTVA

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

WARM

HERØY HYBRID 210 g/m2
Perfektní větruodolná druhá 
vrstva pro aktivní pohyb.

EXTRA WARM

DRUHÁ VRSTVA

DRUHÁ I VRCHNÍ VRSTVA

VRCHNÍ VRSTVA

DOPLŇKY: PONOŽKY, ČEPICE, ČELENKY, RUKAVICE A DALŠÍ

DĚTI & JUNIOR 2–16 LET

BABY 56–98 CM

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

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

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

DUO ACTIVE 205 g/m2
Vlněná trika, spodky, mikiny 
a doplňky pro děti.

EXTRA WARMWARMLIGHT

EXTRA WARM

DUO ACTIVE 205 g/m2
Příjemné hřejivé body pro 
celoroční použití. Široký rozsah 
velikostí.

EXTRA WARM

EXTRA WARM

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

EXTRA WARM



LAUPAREN – UNIVERZÁLNÍ VRSTVA
Novinka letošní zimy. Nejvíce univer-
zální spodní vrstva ideální na veškeré 
podzimní aktivity, ale je i dokonalým 

základem pro další vrstvení během 
zimy. Strategicky umístěné síťové pane-

ly zajišťují dokonalé odvětrávání a 100% 
merino vlna dokonalý tepelný komfort.  

TUVEGGA – DVĚ TRIČKA V JEDNOM
Oboustranné  vlně né  funkč ní  prá dlo – 

vyberte si stranu podle ú rovně  aktivity. 
Hladká strana lé pe dý chá  a odvá dí  

pot. Vroubkovaná strana lé pe izoluje. 
Dvě trička v jednom a to vše ze 100% 

merino vlny.

KVITEGGA – FUNKČNÍ A ELEGANTNÍ
Perfektně funkční, využívající ty nejlep-
ší vlastnosti vlny a přitom elegantní. 
Vhodné na lyže i na Aprés ski. Navíc je 
KVITEGGA oboustranná, takže si ji může-
te vždy vhodně sladit k dalšímu oblečení 
nebo vzít jen tak, podle aktuální nálady.

PRVNÍ VRSTVA
DUO ACTIVE – AKTIVNÍ V ZIMĚ
Dvě  vrstvy v jednom – spodní  
vrstva z materiá lu ThermoCool 
rychle odvá dí  pot a vrchní  
vrstva z merino vlny vý borně  
izoluje. Lé ty prově ř ený  model 
Duo Active perfektní na sjezdo-
vé lyžování nebo do mrazivých 
dnů pro běžkaře a skialpinisty. 

EXPEDITION – DO VELMI 
CHLADNÝCH PODMÍNEK

Dvě merino trička v jednom 
– drtič mrazu do opravdové 

zimy. Model prově ř ený  ř adou 
polá rní ch expedic se vý borně  
osvě dč í  i v naš ich končinách. 

Oceníte při každé zimní 
aktivitě. Neuvěřitelný tepelný 
komfort. EXPEDITION ARCTIC 

– univerzá lní mikina (prodl. 
rukávy, kukla, klokanka).

DRUHÁ VRSTVA: 
IZOLACE PRO VAŠE TĚLO

NIBBA – FUNKČNÍ A ELEGANTNÍ
Funkční do hor, stylová do města. 

Mikina Nibba je vyrobená ze 100% 
merino vlny. Výborně dýchá, 

ale zároveň perfektně ochrání 
před chladem. Její vlastnosti 

oceníte na treku, večer u ohně, 
na sjezdovkách, ale i při 
městských procházkách 

nebo v kanceláři. 

HERØY HYBRID 
– MIKINA ALE I BUNDA
Novinka pro letošní zimu. 
Hybridní mikina, ideální jako 
druhá nebo i vnější vrstva, 
dokonale využívá technologie 
body mapping a chrání tělo 
v různých intenzitách, kde 
je potřeba. Bunda je lehká, 
prodyšná a větruodolná. 
Vhodná pro aktivní pohyb jako 
turistika za chladných dnů, ide-
ální pro skialpinisty a běžkaře.

NESTÁRNOUCÍ KLASIKA: VLNĚNÉ SVETRY
Norské  rybá ř e a dobrodruhy do svý ch 
klasických vlně ný ch svetrů  obléká 
Devold již od svého vzniku. Ně které  
modely zů staly od té  doby prakticky 
nezmě ně ny, ně které  zase dostaly moderní  
stř ih a design, ale ná dech historie v nich 
zů stá vá  i nadá le. Kromě  stylové ho 
vzhledu si zachová vají  svou funkč nost 
a zahř ejí  i v tě ch nejmrazivě jš í ch dnech. 

VLNĚNÉ SVETRY

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.

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

POSLEDNÍ ZÁVOD 
V DEVOLDU

Kdo by neznal příběh Hanče 
a Vrbaty, příběh o odvaze, vůli 
a přátelství? Příběh, který byl 
v minulosti upravován, natočil 
a letos uvedl do kin režisér 
Tomáš Hodan v produkci spo-
lečnosti Punk Films. Držel se 
co nejvíce reálné skutečnosti 
a sklidil s � lmem velký úspěch. 
Film se natáčel v reálných 
extrémních podmínkách a herce 
i štáb často zachraňovalo to, že 
se mohli spolehnout na termo-
prádlo a oblečení Devold, které 
využívali i pod dobové kos-
týmy. Ve � lmu uvidíte svetry 
Devold, které v té době norští 
závodníci nosili a vyrábí se 
v nezměněné podobě dodnes. 
Nyní na DVD, Blue-ray a inter-
netových platformách. SKOL

SVALBARD – svetr norských 
závodníků 

EXPEDITION – základní vrstva 
pod kostýmy všech herců


