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jsem pyšný na to, že se mi povedlo
znovu dostat vlnu do povědomí lidí
Jako dobrodruh a sportovec, ví Vegard Ulvang víc než dobře,
jak vlna skvěle funguje při expedicích i závodech. Proto vyvinul
první produkt originální značky Ulvang: Ulvang Spesial.

Vegard Ulvang je jedním z nejúspěšnějších
běžeckých lyžařů všech dob. Vyhrál tři zlaté
medaile, dvě stříbrné a jednu bronzovou
medaili na zimních Olympijských hrách, dvě
zlaté medaile, dvě stříbrné a čtyři bronzové
medaile ze Světového šampionátu FIS v běžeckém lyžování. Je rovněž několikanásobným vítězem Světových pohárů a celkovým
vítězem Světového poháru v roce 1990.
Ulvang taktéž zdolal vrcholky Himalájí a
Kavkazu, dobyl Jižní pól, překonal Grónsko
a Severozápadní průsmyk na lyžích, přejel
Mongolsko – a vykonal bezpočet cest po
Norských pohořích.

Vegard je stále členem týmu Ulvang a účastní se jak vývoje produktů, tak prodeje. Skvělým příkladem je svetr Rav, který byl představen roku 2005 a od té doby slaví konstantně
obrovský úspěch.
Naším cílem je napomáhat skvělým zážitkům
v přírodě. Vegardova snaha prosazovat vlnu
jako preferovaný materiál je toho důkazem.
Špičková kvalita našich produktů však není
náš jediný cíl. Ochrana životního prostředí a
důstojné zacházení se zvířaty jsou klíčovými
prvky našeho business plánu.
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Ulvang je váš parťák, který vás udrží v teple
u ohně, v lese, v hustém lijáku nebo sněhové
vánici. Vyrazte ven s Ulvangem – příroda vás
nikdy nezklame.
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Ulvang har siden starten vært lidenskapelig
opptatt av å skape naturlige og funksjonelle
klær. Våre klær har vært utviklet for bruk i de
aller mest værharde og utsatte stedene på
jorden. Vegard Ulvang har brukt klærne på ski
over Sydpolen og Grønland, på hesteryggen
over Mongolia, gjennom Nordvestpassasjen og
fjellklatring i Himalaya og Kaukasus – og ikke
minst i den norske fjellheimen.
Naturen er kjernen i vår virksomhet, og ull gir
oss muligheten til å lage moderne tekniske klær
for et aktivt friluftsliv. Vår lidenskap til naturen
speiler seg både i utvalget av tekniske klær
og i vår tilnærming til råvaren. Ull er et naturlig
materiale, og vi ønsker å tilby våre kunder den
beste ullen fra produsenter som ikke bare setter kvalitet, men også dyrevelferd og miljøbevissthet i første rekke. 
Ulvang er veldig opptatt av, ikke bare gode,
varme og funksjonelle produkter, men også vårt
samfunnsansvar. Vi jobber tett med alle våre
leverandører for å sikre at vi har kontroll på opprinnelsesland og garantier for mulesingfri ull.

Våre etiske retningslinjer er formidlet til alle våre
leverandører. De er også forankret i kontraktene.
Våre leverandører må signere gjeldende Code of
Conduct (COC) avtale. Ulvang har egne ansatte
som har som hovedoppgave å besøke alle våre
tekstilprodusenter for å følge opp at våre rutiner, COC og etiske retningslinjer blir fulgt. Med
vårt etiske arbeid støtter vi opp under menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og
utvikling i hele verdikjeden. Det handler både om
vårt nære forhold til naturen og våre strenge krav
til en bærekraftig verdikjede.
Ull og friluftsliv er også norsk tradisjon. Vi i
Ulvang lager klær til korte og lange turer, til
ekspedisjoner – men også til trening og en aktiv
livstil. Vi mener ull er det beste materialet til et
aktivt friluftsliv, og Ulvang har blitt et synonym på
moderne, varme og slitesterke ullprodukter av
høy kvalitet. Vårt fokus på samfunnsansvar har
bidratt til å skape en mer bærekraftig og miljøvennlig kolleksjon. Dette fokuset blir bare viktigere og viktigere for oss i tiden fremover og vil
styre mye av arbeidet med fremtidige kolleksjoner.
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ULVANG A SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST
Naše zaměření na společenskou
odpovědnost nám umožnilo vytvořit
ještě více udržitelnou a vůči životnímu
prostředí šetrnou kolekci.
My všichni v Ulvangu se zajímáme nejen o výrobu teplých, funkčních a vysoce kvalitních produktů, avšak soustředíme se rovněž
na společenskou odpovědnost firmy. Velmi úzce spolupracujeme
se všemi svými dodavateli, abychom si byli jisti zemí původu
surovin, které používáme, a abychom mohli garantovat, že vlna,
s níž pracujeme, byla získána šetrným způsobem.
Naše etické normy sdílíme se všemi našimi dodavateli a jsou
součástí veškerých smluv. Naši dodavatelé s námi musí uzavřít
tzv. dohodu o etickém jednání (Code of Conduct - COC).
V Ulvangu zaměstnáváme osoby, jejichž posláním je dohlížet
na provozy našich dodavatelů textilu, abychom se ujistili, že veškeré výrobní procesy odpovídají našim etickým normám. V rámci
naší společenské odpovědnosti podporujeme rovněž lidská
práva, práva zaměstnanců a dělníků, sledujeme dopad na životní
prostředí a soustředíme se i na rozvoj celého výrobního řetězce.

Všechny tyto činnosti pouze dokreslují náš blízký vztah k přírodě
a naše odhodlání zajistit zodpovědné a udržitelné výrobní procesy
související s našimi produkty. Naším předsevzetím je rovněž
dohlížet a zajistit zodpovědné zacházení se zvířaty. Naším snem
je vyrábět veškeré produkty z domácí, norské, vlny, avšak to není
možné realizovat u všech kategorií našich výrobků. Norská vlna
není tolik měkká a hodí se spíše na výrobky, které patří do kategorie střední vrstvy, nebo například ponožky Ragg. Oproti tomu vlna
Merino, které je pohodlnější a vhodná na výrobky typu spodního
prádla. Vlna použitá na výrobky, které přicházejí do těsného kontaktu s pokožkou, by neměla svědit nebo škrábat. Norské ovce se
během léta volně pasou v lese a na horách, a proto kvalita jejich
vlny je poněkud drsnější v porovnání s vlnou Merino španělských
ovcí, chovaných na uzavřených pastvách.  
Naše pozornost věnovaná společenské odpovědnosti pomáhá
vytvářet udržitelné a pro životní prostředí přátelské kolekce
produktů. V následujících letech bude tento přístup ještě důležitější a bude se i více odrážet na budoucích kolekcích našich
výrobků.

WE ARE WOOL AND WE CARE!
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sledování
země původu
Pokud jde o původ vlny Merino, firma Ullvang
klade veliký důraz na etickou stránku produkce
vlny. Je pro nás důležité, že je s našimi ovcemi
zacházeno šetrně, zodpovědně a v souladu
s přísnými regulemi danými pro ochranu zvířat.
Ullvang v současné době vyrábí 99% všech
ponožek v Evropě z vlny z certifikovaných
farem ve Španělsku. Většina našich ponožek je
vyrobena ze „sledovatelné“ vlny z farem regionu
Extremadura na západě Španělska. Všechny tyto
farmy jsme navštívili a ověřili kompletní výrobní
procesy až ke každé jednotlivé ovci, z níž je daná
vlna získávána.
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Design, barva a funkce jsou velmi důležité,
avšak stejně tak se zajímáme o všechny kroky, které výrobní řetěze zahrnuje od samého
začátku. Záleží nám na tom, odkud použitá
vlna pochází, a záleží nám na ovcích, které nám
tento fantastický materiál umožňují získat. Většina výroby vlny byla přesunuta do Evropy, aby
bylo možné lépe monitorovat a dohlížet na celý
výrobní proces. Naším cílem je přesunout co
největší část výroby „domů”. Prostě chceme
vědět odkud se naše vlna bere a nakupujeme
pouze od farmářů, kteří se svými zvířaty zacházejí zodpovědně a s řádnou péčí!

WOOLMARK
Woolmark je značka certifikačního systému, který
garantuje kvalitu vlny používané v oblečení.
Značka Woolmark tak potvrzuje, že buď surovina,
nebo finální produkt byly testovány pro potvrzení
vysokých standardů použité vlny. Logo Woolmark
je jedním z celosvětově nejuznávanějším symbolem kvality vlny a je spravováno neziskovou
organizací Australian Wool Innovation (AWI). Tato
společnost byla založena roku 1964 jako výsledek snahy o spolupráci mezi australskou vládou
a australskými přádelnami. Dnes AWI provádí
výzkumy, vývoj a marketingové aktivity v rámci
celosvětové dodavatelské sítě od chovatelů ovcí
po maloobchodníky. Cílem konání společnosti je
zachovat a chránit přírodní zdroje a zajistit udržitelný vývoj produkce vlny pro příští generace.

OEKO-TEX
bezpečné textilie
Textilní výrobky jsou často v přímém kontaktu
s vaší pokožkou. Aby si každý spotřebitel mohl
být jist, že produkt, který nosí na těle, je bezpečný
a neobsahuje žádný nebezpečný materiál či chemikálie, byl vyvinut certifikační systém Oeko Tex.
Jeho činnost je organizována neziskovou organizací se sídlem v Rakousku. Oeko Tex stanovuje
velmi přísná pravidla a nároky s ohledem na možný dopad textilií na člověka a životní prostředí.
Textil označený známkou Oeko Tex musí být
zcela bez nebo obsahovat zanedbatelná množství
chemikálií či barviv nebezpečných zdraví člověka.
Produkty označené logem Oeko Tex nesmí obsahovat například žádné nebezpečné alergeny, pesticidy, těžké kovy nebo látky zpomalující hoření.
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ponožky ulvang
když jste na „pochodu”
Odpovídající obuv a ponožky jsou pro procházky
přírodou tím nejdůležitějším. Víme, že noha každých
24 hodin ztratí přibližně 60 ml tekutiny a tato hodnota se při namáhavějších aktivitách znásobuje. Rada
je jednoduchá: často si nazouvejte čisté a suché
vlněné ponožky. Ideální jsou samozřejmě vlhkost
absorbující materiály používané v ponožkách. Tím
nejvhodnějším je vlna, jež dokáže absorbovat 30%
vlhkosti, a proto se pak cítíte v pohodlí a suchu.

Ponožky Ulvang jsou vyrobeny z jemné merino vlny, která
je měkká na dotek, dýchá a odsává vlhkost, takže je noha
v teple, i když namokne. Merino vlna je kombinována
i s ostatními moderními materiály, díky nimž mají ponožky
další funkční vlastnosti. Ponožky jsou ideální pro jakoukoliv
aktivitu a oblast použití.
Naše ponožky jsou testovány jak ve zkušební laboratoři, tak
v praxi.
Ponožky Ulvang používá i Norský Biatlonový tým.
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dohledatelný
původ vlny
Většina našich ponožek je vyrobena ze „sledovatelné“ vlny.
Tyto farmy jsme navštívili a ověřili kompletní výrobní procesy
až ke každé jednotlivé ovci, z níž je daná vlna získávána.
Design, barva a funkce jsou velmi důležité, avšak stejně tak
se zajímáme o všechny kroky, které výrobní řetěze zahrnuje
od samého začátku. Záleží nám na tom, odkud použitá vlna
pochází, a záleží nám na ovcích, které nám tento fantastický materiál umožňují získat.
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75101

Ulvang Ultra je tenká ale teplá vlněná ponožka na každodenní nošení a sport.
Ultra je měkká a pohodlná, má zesílenou špičku a patu pro větší odolnost.
Poskytuje dobrou regulaci teploty a odvádí tělesnou vlhkost. Ideální ponožka na
jakoukoli aktivitu v zimě i v létě. Vysoká do poloviny lýtka.
• Tenká ale teplá ponožka z Merino vlny
• Odolná ponožka vhodná na práci, sport a venkovní aktivity
• Oblíbená celou rodinou, k dostání v dětských velikostech.
• Certifikace Oeko-Tex a Woolmark Blend

11106 - Charcoal Melange/Black
00205 - Vanilla/Charcoal Melange
11117 - Charcoal Melange/Beetroot Multistripe
11133 - Charcoal Melange/Black Multistripe

Spesial
75111

Ulvang Spesial je středně silná ponožka z Merino vlny na celoroční použití. Reguluje teplotu a odvádí tělesnou teplotu. Ideální ponožka na jakoukoli aktivitu jak
v létě, tak v zimě. Merino vlna je smíšena s funkčními vlákny pro delší životnost
a padnoucí střih. Froté na chodidle zaručuje větší teplo a pohodlí. Perfektní jako
druhá ponožka do extra chladných dní. Velikost vyznačena na chodidle. Do
poloviny lýtka.

MATERIÁL: 60% Merino vlna, 36% Nylon, 4% Lycra

• Středně silná,celoroční ponožka z Merino vlny
• Každodenní použití, outdoorové aktivity, po celý rok
• Pro celou rodinu, k dostání v dětských velikostech
• Certifikace Oeko-Tex a Woolmark Blend

VELIKOST: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

MATERIÁL: 60% Merino vlna, 38% Nylon, 2% Lycra

NEWS
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10000 - Black

NEWS
NG

75121

Super je středně silná vlněná ponožka se zvláštní péčí věnovanou přesnému
střihu, odolnosti a pohodlí. Materiál Friction Free na patě a špičce předchází
tvorbě puchýřů a zároveň funguje jako zesílení. Extra vysoká manžeta redukuje
tlak na lýtko - neškrtí. Velká plocha ze síťoviny usnadňuje odvádění vlhkosti.
Vhodná jak pro letní, tak zimní aktivity.
• Středně silná, funkční ponožka z Merino vlny
• Ideální na všechny typy činností, v létě i zimě
• Skvělá volba pro ty, kdo chtějí vysoce funkční ponožku s perfektním střihem
• Certifikace Woolmark Blend

ULV
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Super
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Aktiv 

10000 - Black
00205 - Vanilla/Charcoal Melange

75131

Ulvang Active je teplá ponožka z Merino vlny. Zesílená špička a pata pro delší
životnost. Vyšší manžeta lépe drží ponožku na lýtku i během náročných aktivit.
Síťovina na kotníku pro lepší odvádění vlhkosti. Active je silná, extra-teplá froté
ponožka z Merino vlny pro každodenní použití a sportovní aktivity. Perfektní jako
druhá vrstva při obzvlášť chladných dnech. Velikost vyznačená na chodidle. K 
dostání i v dětských velikostech.
• Teplá, silná ponožka z Merino vlny
• Ideální do chladnějších dní
• Vhodná pro všechny členy rodiny
• Certifikace Oeko-Tex a Woolmark Blend

MATERIÁL: 50% Merino vlna, 42% Nylon, 4% Friction Free, 4% Lycra
VELIKOST: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

MATERIÁL: 66% Merino vlna, 30% Nylon, 4%Lycra
VELIKOST: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
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VELIKOST: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
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10000 - Black
80713 - Beetroot/Black
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A
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Ultra
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PONOŽKY
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PONOŽKY
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75091

ULV
A

Raggsokk

01501 - Nature Melange

Ulvang Raggsokk je ”ručně pletená” vlněná ponožka, která se vyrovná kvalitě
ruční práce našich babiček. Hrubě pletená a teplá avšak příjemná na nošení.
Norská vlna v tradičních barvách. Pro nošení uvnitř, stejně tak jako v holinkách
na podzim. Klasický vánoční dárek! Směs funkční vlny pro delší životnost.
• Ručně pletený vlněná ponožka
• Pro nošení uvnitř, stejně tak jako v trekových botách či holinkách
• Klasický vánoční dárek
• Norská vlna
MATERIÁL: 95% New Norwegian Wool, 5% Nylon

ULV
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VELIKOST: 36-40, 41-46
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Bris kotníková ponožka 
2ks v balení

10026 - Black/Skydiver
11233 - Grey M/Beetroot

75271

Ulvang Bris jsou 2 páry kotníkových ponožek v jednom balení. Vyrobené jsou ze
směsi Merino vlny a bambusové viskózy. Bambus dodává vlně větší pevnost.
Vlna a bambus jsou ideální kombinace pro tepelnou izolaci a regulaci teploty.
Tyto ponožky je vhodné nosit při teplejších dnech.
• Lehká kotníková ponožka ze směsi merino vlny a bambusu
• Letní ponožka na práci, sport a outdoorové aktivity
• Správná volba vlněných ponožek pro teplejší dny
• Vynikající odvádění vlhkosti
MATERIÁL: 30% Merino vlna, 28% bambusová viskóza, 40% Nylon, 2% Lycra
VELIKOST: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
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PONOŽKY
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Training Light

73210 - Skydiver/Granite
80716 - Beetroot/Granite

75041

Ulvang Training Light je tenká sportovní ponožka navržená pro použití v nízkých
botách. Ideální ponožka pro cyklistiku a běh. Panely ze síťoviny umožňují perfektně padnoucí střih a zaručují dobrou ventilaci.
• Tenká, funkční kotníková ponožka z Merino vlny pro letní použití
• Vynikající na letní běhání a cyklistiku
• Pro aktivní uživatele, kteří chtějí pohodlí při horkých letních dnech
• Certifikace Oeko-Tex a Woolmark Blend
MATERIÁL: 46% Merino vlna, 48% Nylon, 6% Lycra
VELIKOST: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

X-Country
75021

ULV
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10813 - Black High Rise

Ponožka X-Country je vyrobena z materiálu Friction Free na špičce a patě pro
redukci tvorby puchýřů. Na namáhaných místech je integrované froté pro větší
pohodlí. Vysoká manžeta zaručuje nižší tlak na lýtko. Efektivní ventilační kanálky
udržují ponožku suchou a teplou i při dlouhém a náročném použití v chladných
podmínkách. Do půlky lýtka!
• Funkční ponožka z Merino vlny na běžecké lyžování a použití s kotníkovými botami
• Specificky vyvinutá na běžecké lyžování
• Pro aktivní uživatele
• Certifikace Oeko-Tex a Woolmark Blend
MATERIÁL: 55% Merino vlna, 20% Nylon, 13% Polypropylene, 5% Friction Free,
7% Lycra

ULV
A

VELIKOST: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
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ULV
A

Alpine

10005 - Black Charcoal Melange

Ulvang Alpine je perfektní ponožka na sjezdové lyžování a sportovní aktivity ve vysokých botách. Friction Free na patě pro redukci tvorby puchýřů.
Na namáhaných místech je integrované froté pro větší pohodlí. Vysoká manžeta
zaručuje nižší tlak na lýtko. Efektivní ventilační kanálky udržují ponožku suchou
a teplou po celý den - od prvního kroku v lyžích po poslední tanec v aprés-ski
baru. Velikost vyznačena na chodidle. Rozlišená levá a pravá ponožka.
• Perfektní ponožka na lyžování a sporty vyžadující vyšší obuv
• Speciálně vyvinutá pro nošení ve vysokých lyžácích
• Pro lyžaře, kteří chtějí pohodlí
• Certifikace Woolmark Blend
MATERIÁL: 50% Merino vlna, 36% Nylon, 8% Silke, 1% Friction Free, 6%Lycra
VELIKOST: 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48
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SPODNÍ PRÁDLO
Ulvang nabízí širokou škálu vlněného spodního prádla s různými funkčními vlastnostmi a oblastmi použití.
Produkty jsou rozděleny do skupin: Light, Classic, Dual
Layer a Warm.
Veškeré spodní prádlo Ulvang bylo vyvinuto na základě norské tradice využívání vlny jak pro turistiku, tak
v každodenním běžném životě. Úzce spolupracujeme
s Vegardem Ulvangem ve fázích návrhů a vývoje tak,
abychom našli optimální řešení maximální kvality a ideálního střihu. Výsledkem je různorodá škála produktů pro
různé oblasti použití a úrovně náročnosti.
Vhodné vrstvení oblečení je extrémně důležité pro
každou výpravu do přírody. Smyslem spodní vrstvy je
odvádět tělesnou vlhkost rychle směrem ven od pokožky přes střední vrstvu oblečení tak, aby bylo tělo v teple
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a suchu. Vlna Ulvang je čistým, obnovitelným, přírodním produktem získaným z ovcí pasoucích se na pláních Austrálie a Nového Zélandu. Vlna má výjimečné
izolační vlastnosti díky zakrouceným vláknům, které
zadržují vzduch. Během vysoké fyzické námahy dokáže vlna absorbovat až 30 % tělesné vlhkosti, čímž udrží
vaše tělo v suchu. Přirozené regulační vlastnosti vlny
pomáhají tělu držet stálou teplotu jak v chladných, tak
horkých podmínkách. Vlna Merino je extrémně měkká
a příjemná při kontaktu s pokožkou.
Všechny výrobky Ulvang lze prát v pračce v programu
vlna. Běžný prací prášek je zásaditý a obsahuje enzymy, a tak může u oblečení z vlny poškozovat vlákna.
Doporučujeme proto používat prací prostředky k praní
vlny.

ULVANG nabízí širokou škálu
spodního prádla z merino vlny.
Náš systém členění produktů
vám pomůže vybrat ten nejvhodnější pro vaši potřebu.

light

MEDIUM

warm

150-190g
Fine Merino 
vlna

200-220g
Fine Merino 
vlna

230-250g
Fine Merino 
vlna

19

MEDIUM

warm

200-220g
Fine Merino 
vlna

230-250g
Fine Merino 
vlna

light

150-190g
Fine Merino 
vlna
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skare

SKARE

11719

Granite/Blue Atoll WE

11718

Granite/Beetrot WE

Skare logo tee pánské

Skare logo tee dámské

Neuvěřitelně lehké a měkké pánské tričko z vlny a materiálu Tencel. Speciálně vyvinuté
pro letní období - vlna v kombinaci s materiálem Tencel chladí a umožňuje dobře
regulovat teplotu. S logem.

Neuvěřitelně lehké a měkké dámské tričko z vlny a materiálu Tencel. Speciálně vyvinuté pro letní období - vlna v kombinaci s materiálem Tencel chladí a umožňuje dobře
regulovat teplotu. S logem.

• Tenký a „hedvábně“ měkký úplet
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Lze prát v pračce na 40°C program vlna
• 195 gramů, 18.5 mikronů

• Tenký a „hedvábně“ měkký úplet
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Lze prát v pračce na 40°C program vlna
• 195 gramů, 18.5 mikronů

57301

58306

MATERIÁL: 70% Tencel®, 30% Merino vlna
MATERIÁL: 70% Tencel®, 30% Merino vlna

VELIKOST: S, M, L, XL, XXL

VELIKOST: XS, S, M, L, XL

73206 – Skydiver/Charcoal Melange

80714 – Beetroot/Charcoal Melange

Skare t-shirt pánské

Skare t-shirt dámské

Neuvěřitelně lehké a měkké pánské tričko z vlny a materiálu Tencel. Speciálně vyvinuté
pro letní období - vlna v kombinaci s materiálem Tencel chladí a umožňuje dobře
regulovat teplotu.

Neuvěřitelně lehké a měkké dámské tričko z vlny a materiálu Tencel. Speciálně vyvinuté pro letní období - vlna v kombinaci s materiálem Tencel chladí a umožňuje dobře
regulovat teplotu.

• Tenký a „hedvábně“ měkký úplet
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Lze prát v pračce na 40°C program vlna
• 195 gramů, 18.5 mikronů

• Tenký a „hedvábně“ měkký úplet
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Lze prát v pračce na 40°C program vlna
• 195 gramů, 18.5 mikronů

MATERIÁL: 70% Tencel®, 30% Merino vlna

MATERIÁL: 70% Tencel®, 30% Merino vlna

VELIKOST: S, M, L, XL, XXL

VELIKOST: XS, S, M, L, XL

57271

58276
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Training

Training je řada spodního prádla vhodná na tréninky
a různé aktivity v létě i zimě, vyrobená z lehkého
a pohodlného úpletu single jersey, kombinovaného se speciálními sekcemi ze síťoviny. Tyto jsou
strategicky rozmístěny podél boků a na zádech pro
zajištění optimálního odvádění tělesné vlhkosti při
fyzické aktivitě. Spodní prádlo Training obsahuje
vysoce viditelné reflexní designové prvky. Všechny
dlouhé rukávy mají na konci otvor na palec a dobře
sednou okolo zápěstí.
Produkty řady Training byly upraveny tak, že je možné je prát v pračce na 40°C. Při výrobě byly použity
pouze ty nejdelší a nejtenčí vlákna vlny Merino.
Proto žádný z těchto výrobků nesvědí ani neškrábe
a netvoří žmolky.
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MEDIUM

warm

200-220g
Fine Merino 
vlna

230-250g
Fine Merino 
vlna

light

150-190g
Fine Merino 
vlna

Training
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Traning
triko kr. rukáv pánské
57141

11709 – Granite/Skydiver
11711 – Granite/Ski Patrol

training
triko dl. rukáv pánské
57121

Pánské triko z vlny Merino z lehkého a pohodlného úpletu single jersey, kombinovaného se speciálními sekcemi ze síťoviny, které jsou strategicky rozmístěny podél boků
a na zádech pro zajištění optimálního odvádění tělesné vlhkosti.   

Pánské triko s dlouhým rukávem z vlny Merino z lehkého a pohodlného úpletu single
jersey, kombinovaného se speciálními sekcemi ze síťoviny, které jsou strategicky rozmístěny podél boků a na zádech pro zajištění optimálního odvádění tělesné vlhkosti.    

• Reflexní prvky pro lepší viditelnost při tréninku
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Woolmark Blend

• Reflexní prvky pro lepší viditelnost při tréninku
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Woolmark Blend

MATERIÁL: 98% Merino vlna/ 2 % Lycra.
Síťovina 94 % Merino vlna/3 % Polyester/3 % Lycra

MATERIÁL: 98% Merino vlna/2 % Lycra.
Síťovina 94 % Merino vlna//3 % Polyester/3 % Lycra

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL  

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL

11709 – Granite/Skydiver

training
triko se stojáčkem na zip pánské
57131

11700 – Granite

Training kalhoty pánské
67121

Pánské triko s dlouhým rukávem a stojacím límečkem, z vlny Merino z lehkého a pohodlného úpletu single jersey, kombinovaného se speciálními sekcemi ze síťoviny, které
jsou strategicky rozmístěny podél boků a na zádech pro zajištění optimálního odvádění
tělesné vlhkosti.

Pánské kalhoty z vlny Merino z lehkého a pohodlného úpletu single jersey, kombinovaného se speciálními sekcemi ze síťoviny, které jsou strategicky rozmístěny podél stran
a na zadní části pro zajištění optimálního odvádění tělesné vlhkosti.   

• Reflexní prvky pro lepší viditelnost při tréninku
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Bez zbytečných visaček
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Woolmark Blend

• Ploché švy pro větší pohodlí
• Bez zbytečných visaček  
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Woolmark Blend

MATERIÁL: 98% Merino vlna/2 % Lycra.
Síťovina 94 % Merino vlna//3 % Polyester/3 % Lycra
VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL  
24

11709 – Granite/Skydiver
11711 – Granite/Ski Patrol

MATERIÁL: 98% Merino vlna/2 % Lycra.
Síťovina 94 % Merino vlna/3 % Polyester/3 % Lycra
VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL  

SOKKER

11700 – Granite

Training boxerky pánské
67161

Měkké a pohodlné pánské boxerky z vlny Merino. Lehký a pohodlný úplet single
jersey. Doporučené použití - turistika a tréninky.  
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Bez zbytečných visaček
• Lze prát v pračce na 40°C
MATERIÁL: 98% Merino vlna / 2% Lycra
VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL  

25

training

BE

ST

IT
ST E

NR 12 2010

11705 – Granite/Beetroot
80716 – Beetroot/Granite

11705 – Granite/Beetroot
80716 – Beetroot/Granite

Training triko kr. rukáv dámské

Training triko dl. rukáv dámské

Dámské triko z vlny Merino z lehkého a pohodlného úpletu single jersey, kombinovaného se speciálními sekcemi ze síťoviny, které jsou strategicky rozmístěny podél boků
a na zádech pro zajištění optimálního odvádění tělesné vlhkosti.   

Dámské triko s dlouhým rukávem z vlny Merino z lehkého a pohodlného úpletu single
jersey, kombinovaného se speciálními sekcemi ze síťoviny, které jsou strategicky rozmístěny podél boků a na zádech pro zajištění optimálního odvádění tělesné vlhkosti.    

• Reflexní prvky pro lepší viditelnost při tréninku
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Woolmark Blend

• Reflexní prvky pro lepší viditelnost při tréninku
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Woolmark Blend

MATERIÁL: 98% Merino vlna/ 2 % Lycra.
Síťovina 94 % Merino vlna/3 % Polyester/3 % Lycra

MATERIÁL: 98 % Merino vlna/2 % Lycra.
Síťovina 94 % Merino vlna// 3% Polyester/3 % Lycra

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL  

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL  

58116

58126

11705 – Granite/Beetroot

training
triko se stojáčkem na zip Dámské
58136

Training sportovní podprsenka
58286

Dámské triko s dlouhým rukávem a stojacím límečkem, z vlny Merino z lehkého
a pohodlného úpletu single jersey, kombinovaného se speciálními sekcemi ze síťoviny,
které jsou strategicky rozmístěny podél boků a na zádech pro zajištění optimálního
odvádění tělesné vlhkosti.

Sportovní top z vlny Merino z lehkého a pohodlného úpletu single jersey, kombinovaného se speciálními sekcemi ze síťoviny. Všestranný sportovní top do chladných
podmínek pro optimální pohodlí s vynikajícím odváděním tělesné vlhkosti.

• Reflexní prvky pro lepší viditelnost při tréninku
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Woolmark Blend

• Reflexní prvky pro lepší viditelnost při tréninku
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Lze prát v pračce na 40°C

MATERIÁL: 98 % Merino vlna/2 % Lycra.
Síťovina 94 % Merino vlna// 3% Polyester/3 % Lycra
VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL  
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80716 – Beetroot/Granite

MATERIÁL: 95 % Merino vlna/5 % Lycra.
Síťovina 94 % Merino vlna// 3% Polyester/3 % Lycra
VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL  

training

80710 – Beetroot

Training boxerky dámské
68166

Měkké a pohodlné dámské šortky z vlny Merino. Lehký a pohodlný úplet single jersey.
Doporučené použití - turistika a tréninky.    
• 98% Merino vlna/2% Lycra
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Bez zbytečných visaček
• Lze prát v pračce na 40°C
MATERIÁL: 98% Merino vlna / 2% Lycra
VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL  

11700 – Granite

80712 – Beetroot/Coral Rose

training kalhoty dámské

Training sukně dámská

Dámské kalhoty z vlny Merino z lehkého a pohodlného úpletu single jersey, kombinovaného se speciálními sekcemi ze síťoviny, které jsou strategicky rozmístěny podél
stran a na zadní části pro zajištění optimálního odvádění tělesné vlhkosti.   

Sukně Ulvang Training je dámská sukně vhodná na běh. Vyrobená z Merino vlny s
ergonomicky navrženými vnitřními nohavičkami. Optimální použití od raného jara až do
podzimu, např. na turistiku v horách. Vyzkoušejte ji – jistě si ji zamilujete!

• Ploché švy pro větší pohodlí
• Bez zbytečných visaček
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Woolmark Blend

• Funkční sukně na běh, dámský design, Merino vlna
• Optimální použití od jara do podzimu, např. na turistiku
• Certifikace Woolmark Blend

68126

78096

MATERIÁL: 98 % Merino vlna/2 % Lycra.
Síťovina 94 % Merino vlna/ 3% Polyester/3 % Lycra

MATERIÁL: Sukně 98% Merino vlna / 2% Lycra.
Nohavičky: 94% Merino vlna / 3% Polyester / 3% Lycra.
Další materiál: 90% Polyester / 10% Lycra

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL  

VELIKOSTI:  XS, S, M, L, XL, XXL
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SNØSOLEIE

light

150-190g
Fine Merino 
vlna

warm
MEDIUM

200-220g
Fine Merino 
vlna

snøsoleie
28

230-250g
Fine Merino 
vlna
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10816 – Black/Granite/High Rise
80729 – Beetroot/Granite/Coral Rose

SNØSOLEIE

NEWS
NG

10816 – Black/Granite/High Rise
80729 – Beetroot/Granite/Coral Rose

Snøsoleie triko dámské

Snøsoleie 
triko se stojáčkem na zip dámské

58326

58346

Triko z Merino vlny s atraktivním a dámským designem design. Teplé, měkké
s přirozenou regulací teploty. Ideální triko na lyžování, práci nebo odpočinek v
aprés-ski. Elastický dobře padnoucí střih navržený pro aktivní ženy, které chtějí
vypadat dobře.

Triko z Merino vlny s atraktivním a dámským designem design. Teplé, měkké s
přirozenou regulací teploty. Stojací límeček na zip. Ideální triko na lyžování, práci
nebo odpočinek v aprés-ski. Elastický dobře padnoucí střih navržený pro aktivní
ženy, které chtějí vypadat dobře.

• Triko z Merino vlny s atraktivním ženským designem
• Ideální triko na lyžování, práci nebo odpočinek v aprés-ski
• Pro všechny ženy, které chtějí být v teple a zároveň vypadat dobře
• Certifikace Woolmark Blend

• Triko z Merino vlny s atraktivním ženským designem
• Ideální triko na lyžování, práci nebo odpočinek v aprés-ski
• Pro všechny ženy, které chtějí být v teple a zároveň vypadat dobře
• Certifikace Woolmark Blend

MATERIÁL: 61% Merino vlna, 39% Polyester. Další materiál: 100% Merino vlna

MATERIÁL: 61% Merino vlna, 39% Polyester. Další materiál: 100% Merino vlna

VELIKOST: XS, S, M, L, XL

VELIKOST: XS, S, M, L, XL
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Rav 100%

light

150-190g
Fine Merino 
vlna

warm
MEDIUM

200-220g
Fine Merino 
vlna

rav 100%
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230-250g
Fine Merino 
vlna
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RAV 100%
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69512 – Mosaic Blue/Granite/Coral Rose

NEWS
NG

69512 – Mosaic Blue/Granite/Coral Rose

Rav 100% triko kr. rukáv pánské

Rav 100% triko dl. rukáv pánské

Rav 100% je pánské triko s krátkým rukávem ze 100% Merino vlny. Pro různé
aktivity, především takové, kdy se mění intenzita zátěže. Super měkké, regulující
teplotu a přirozeně odolné proti zápachu. Konstrukce úpletu zaručuje dlouhodobě stálý tvar a efektivní odvádění vlhkosti. Vertikální kanálky zaručují dobrou
izolaci - drží uvnitř sebe vzduch a udržují jej teplý. Kvalitní vlna s dohledatelným
původem, nežmolkuje se. Ploché švy pro větší pohodlí. Klasický nadčasový
design vhodný na jakoukoli aktivitu.

Rav 100% je pánské triko s dlouhým rukávem ze 100% Merino vlny. Pro různé
aktivity, především takové, kdy se mění intenzita zátěže. Super měkké, regulující
teplotu a přirozeně odolné proti zápachu. Konstrukce úpletu zaručuje dlouhodobě stálý tvar a efektivní odvádění vlhkosti. Vertikální kanálky zaručují dobrou
izolaci - drží uvnitř sebe vzduch a udržují jej teplý. Kvalitní vlna s dohledatelným
původem, nežmolkuje se. Ploché švy pro větší pohodlí. Klasický nadčasový
design vhodný na jakoukoli aktivitu.

• Triko s krátkým rukávem ze 100% Merino vlny
• Pro aktivity s často se měnící intenzitou zátěže
• Pokud rádi nosíte vlnu i v teplejším počasí, bude se vám toto triko líbit – k dostání s
dlouhým rukávem, když je chladněji
• Certifikace Woolmark

• Triko s dlouhým rukávem ze 100% Merino vlny
• Pro aktivity s často se měnící intenzitou zátěže
• Klasický nadčasový design vhodný na jakoukoli aktivitu
• Certifikace Woolmark

57331

MATERIÁL: 100% Merino vlna

57351

MATERIÁL: 100% Merino vlna
VELIKOST: S, M, L, XL, XXL
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VELIKOST: S, M, L, XL, XXL
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NG

69512 – Mosaic Blue/Granite/Coral Rose

11700

Granite

Rav 100%
triko se stojáčkem na zip pánské

Rav 100% kalhoty pánské

57361

67331

Rav 100% je pánské triko s dlouhým rukávem a stojáčkem na zip ze 100%
Merino vlny. Pro různé aktivity, především takové, kdy se mění intenzita zátěže.
Super měkké, regulující teplotu a přirozeně odolné proti zápachu. Konstrukce
úpletu zaručuje dlouhodobě stálý tvar a efektivní odvádění vlhkosti. Vertikální kanálky zaručují dobrou izolaci - drží uvnitř sebe vzduch a udržují jej teplý. Kvalitní
vlna s dohledatelným původem, nežmolkuje se. Ploché švy pro větší pohodlí.
Klasický nadčasový design vhodný na jakoukoli aktivitu.

Rav 100% jsou pánské kalhoty ze 100% Merino vlny. Pro různé aktivity, především takové, kdy se mění intenzita zátěže. Super měkké, regulující teplotu a
přirozeně odolné proti zápachu. Konstrukce úpletu zaručuje dlouhodobě stálý
tvar a efektivní odvádění vlhkosti. Vertikální kanálky zaručují dobrou izolaci - drží
uvnitř sebe vzduch a udržují jej teplý. Kvalitní vlna s dohledatelným původem,
nežmolkuje se. Ploché švy pro větší pohodlí. Klasický nadčasový design vhodný
na jakoukoli aktivitu.

• Triko s dlouhým rukávem ze 100% Merino vlny
• Pro aktivity s často se měnící intenzitou zátěže
• Klasický nadčasový design vhodný na jakoukoli aktivitu
• Certifikace Woolmark

• Měkké kalhoty ze 100% Merino vlny
• Pro aktivity s často se měnící intenzitou zátěže
• Klasický nadčasový design vhodný na jakoukoli aktivitu
• Certifikace Woolmark
MATERIÁL: 100% Merino vlna

MATERIÁL: 100% Merino vlna

VELIKOST: S, M, L, XL, XXL

VELIKOST: S, M, L, XL, XXL
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RAV 100%

rav 100%

69513 – Mosaic Blue/Granite/Beetroot
80729 – Beetroot/Granite/Coral Rose

NEWS
NG

69513 – Mosaic Blue/Granite/Beetroot
80729 – Beetroot/Granite/Coral Rose

Rav 100% triko kr. rukáv dámské

Rav 100% triko dl. rukáv dámské

Rav 100% je dámské triko s krátkým rukávem ze 100% Merino vlny. Pro různé
aktivity, především takové, kdy se mění intenzita zátěže. Super měkké, regulující
teplotu a přirozeně odolné proti zápachu. Konstrukce úpletu zaručuje dlouhodobě stálý tvar a efektivní odvádění vlhkosti. Vertikální kanálky zaručují dobrou
izolaci - drží uvnitř sebe vzduch a udržují jej teplý. Kvalitní vlna s dohledatelným
původem, nežmolkuje se. Ploché švy pro větší pohodlí. Klasický nadčasový
design vhodný na jakoukoli aktivitu.

Rav 100% je pánské triko s dlouhým rukávem ze 100% Merino vlny. Pro různé
aktivity, především takové, kdy se mění intenzita zátěže. Super měkké, regulující
teplotu a přirozeně odolné proti zápachu. Konstrukce úpletu zaručuje dlouhodobě stálý tvar a efektivní odvádění vlhkosti. Vertikální kanálky zaručují dobrou
izolaci - drží uvnitř sebe vzduch a udržují jej teplý. Kvalitní vlna s dohledatelným
původem, nežmolkuje se. Ploché švy pro větší pohodlí. Klasický nadčasový
design vhodný na jakoukoli aktivitu.

• Triko s krátkým rukávem ze 100% Merino vlny
• Pro aktivity s často se měnící intenzitou zátěže
• Pokud rádi nosíte vlnu i v teplejším počasí, bude se vám toto triko líbit – k dostání s
dlouhým rukávem, když je chladněji
• Certifikace Woolmark

• Triko s dlouhým rukávem ze 100% Merino vlny
• Pro aktivity s často se měnící intenzitou zátěže
• Klasický nadčasový design vhodný na jakoukoli aktivitu
• Certifikace Woolmark

MATERIÁL: 100% Merino vlna

VELIKOST: XS, S, M, L, XL

58336

58356

MATERIÁL: 100% Merino vlna
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VELIKOST: XS, S, M, L, XL

NEWS
NG

80729 – Beetroot/Granite/Coral Rose
69513 – Mosaic Blue/Granite/Beetroot

Rav 100%
triko se stojáčkem na zip dámské
58366
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69513 – Mosaic Blue/Granite/Beetroot

Rav 100% kalhoty dámské
68331

Rav 100% je pánské triko s dlouhým rukávem a stojáčkem na zip ze 100%
Merino vlny. Pro různé aktivity, především takové, kdy se mění intenzita zátěže.
Super měkké, regulující teplotu a přirozeně odolné proti zápachu. Konstrukce
úpletu zaručuje dlouhodobě stálý tvar a efektivní odvádění vlhkosti. Vertikální kanálky zaručují dobrou izolaci - drží uvnitř sebe vzduch a udržují jej teplý. Kvalitní
vlna s dohledatelným původem, nežmolkuje se. Ploché švy pro větší pohodlí.
Klasický nadčasový design vhodný na jakoukoli aktivitu.

Rav 100% jsou pánské kalhoty ze 100% Merino vlny. Pro různé aktivity, především takové, kdy se mění intenzita zátěže. Super měkké, regulující teplotu a
přirozeně odolné proti zápachu. Konstrukce úpletu zaručuje dlouhodobě stálý
tvar a efektivní odvádění vlhkosti. Vertikální kanálky zaručují dobrou izolaci - drží
uvnitř sebe vzduch a udržují jej teplý. Kvalitní vlna s dohledatelným původem,
nežmolkuje se. Ploché švy pro větší pohodlí. Klasický nadčasový design vhodný
na jakoukoli aktivitu.

• Triko s dlouhým rukávem ze 100% Merino vlny
• Pro aktivity s často se měnící intenzitou zátěže
• Klasický nadčasový design vhodný na jakoukoli aktivitu
• Certifikace Woolmark

• Měkké kalhoty ze 100% Merino vlny
• Pro aktivity s často se měnící intenzitou zátěže
• Klasický nadčasový design vhodný na jakoukoli aktivitu
• Certifikace Woolmark

MATERIÁL: 100% Merino vlna

MATERIÁL: 100% Merino vlna

VELIKOST: XS, S, M, L, XL

VELIKOST: XS, S, M, L, XL
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50fifty 2.0
50Fifty je teplé spodní prádlo vhodné pro uživatele
s citlivou pokožkou. Je vyrobeno z dvouvrstvého
úpletu Jacquard. Spodní vrstva, která je v kontaktu
s pokožkou, je vyrobena ze 100 % polyesteru,
a vnější vrstva je vyrobena ze směsi 80 % vlny
Merino a 20 % Polyamidu. Tato kombinace
umožňuje díky spodní vrstvě z polyesteru odvádět
tělesnou vlhkost od pokožky, zatímco vrchní vrstva
z vlny poskytuje tělu teplo a izolaci. 50Fifty jsou
všestranné produkty, vysoce pohodlné, vhodné pro
osoby s citlivou pokožkou.

Produkty řady 50Fifty byly upraveny tak, že je možné
je prát v pračce na 40°C. Při výrobě byly použity
pouze ty nejdelší a nejtenčí vlákna vlny Merino.
Proto žádný z těchto výrobků nesvědí ani neškrábe
a netvoří žmolky.
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150-190g
Fine Merino 
vlna
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200-220g
Fine Merino 
vlna

50fifty
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50FIFTY 2.0

NEWS
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80728 – Beetroot Mix

NEWS
NG

10074 – Black/Black

50Fifty 2.0
triko se stojáčkem na zip dámské

57391

58396

Pánské triko s dlouhými rukávy a stojacím límečkem vyrobené z dvouvrstvého úpletu
Jacquard, kombinovaného z vlny a polyesteru. Tato kombinace umožňuje díky spodní
vrstvě z polyesteru odvádět tělesnou vlhkost od pokožky, zatímco vrchní vrstva z vlny
poskytuje tělu teplo a izolaci.

Dámské triko s dlouhými rukávy a stojacím límečkem vyrobené z dvouvrstvého úpletu
Jacquard, kombinovaného z vlny a polyesteru. Tato kombinace umožňuje díky spodní
vrstvě z polyesteru odvádět tělesnou vlhkost od pokožky, zatímco vrchní vrstva z vlny
poskytuje tělu teplo a izolaci.

• Příjemné v kontaktu s pokožkou
• Zip YKK
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Bez zbytečných visaček
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Wool Blend

• Příjemné v kontaktu s pokožkou
• Zip YKK
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Bez zbytečných visaček
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Wool Blend

MATERIÁL: Vnější strana: 80 % Merino vlna/20 % Polyamid.
Vnitřní strana: 100 % Polyester

MATERIÁL: Vnější strana: 80 % Merino vlna/20 % Polyamid.
Vnitřní strana: 100 % Polyester

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL  

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

ULV
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NEWS
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NEWS
NG

10074 – Black/Black

50Fifty 2.0 kalhoty pánské
67361

Pánské kalhoty z Merino vlny vyrobené z dvouvrstvého úpletu Jacquard - kombinace
z vlny a polyesteru. Tato kombinace umožňuje díky spodní vrstvě z polyesteru odvádět
tělesnou vlhkost od pokožky, zatímco vrchní vrstva z vlny poskytuje tělu teplo a izolaci.
• Příjemné v kontaktu s pokožkou
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Bez zbytečných visaček
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Wool Blend
MATERIÁL: Vnější strana: 80 % Merino vlna/20 % Polyamid.
Vnitřní strana: 100 % Polyester
VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL
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A
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50Fifty 2.0
triko se stojáčkem na zip pánské

80728 – Beetroot Mix

50Fifty 2.0 kalhoty dámské
68366

Dámské kalhoty z Merino vlny vyrobené z dvouvrstvého úpletu Jacquard - kombinace
z vlny a polyesteru. Tato kombinace umožňuje díky spodní vrstvě z polyesteru odvádět
tělesnou vlhkost od pokožky, zatímco vrchní vrstva z vlny poskytuje tělu teplo a izolaci.
• Příjemné v kontaktu s pokožkou
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Bez zbytečných visaček
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Wool Blend
MATERIÁL: Vnější strana: 80 % Merino vlna/20 % Polyamid.
Vnitřní strana: 100 % Polyester
VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

35

36

ULV
A

NEWS
NG

ULV
A

NEWS
NG
ULV
A

ULV
A

NEWS
NG

01502 – Nature Melange / Charcoal Melange

NORWEGIAN WOOL

NEWS
NG

01501 – Natur Melange

Rav Vegard 
svetr se zipem pánský

Rav Vegard 
svetr se zipem dámský

Ulvang Vegard je svetr se zipem vyrobený ze 100% norské vlny z Dalasau a
Rygjasau. Vlna je získávána od zdravých norských ovcí, které se přes léto a
podzim pohybují v norské přírodě  – čerstvém, čistém prostředí. Klasický, hrubě
pletený vlněný svetr vás udrží v teple i v těch nejchladnějších dnech.

Ulvang Vegard je svetr se zipem vyrobený ze 100% norské vlny z Dalasau a
Rygjasau. Vlna je získávána od zdravých norských ovcí, které se přes léto a
podzim pohybují v norské přírodě  – čerstvém, čistém prostředí. Klasický, hrubě
pletený vlněný svetr vás udrží v teple i v těch nejchladnějších dnech.

Výběrem norské vlny Ulvang podporujete udržitelnou výrobu a lokální výrobce
při minimálním zanechání uhlíkové stopy.

Výběrem norské vlny Ulvang podporujete udržitelnou výrobu a lokální výrobce
při minimálním zanechání uhlíkové stopy.

• Tradiční svetr ze 100% norské vlny
• Pohodlí a teplo i v těch nejchladnějších dnech
• Nejteplejší vlněný svetr Ulvang

• Tradiční svetr ze 100% norské vlny
• Pohodlí a teplo i v těch nejchladnějších dnech
• Nejteplejší vlněný svetr Ulvang

77251

MATERIÁL: 100% Norwegian Wool
VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL

78256

MATERIÁL: 100% Norwegian Wool
VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL
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RAV

RAV
THE ORIGINAL RAV
Není nic lepšího, než pořádný vlněný svetr. Vlna má
specifické vlastnosti, které se mnozí snažili napodobit u umělých vláken, avšak bez úspěchu. Vlněné
svetry dobře regulují teplotu, zvládnou poměrně
vysokou vlhkost, aniž byste se cítili zpocení a není
potřeba je prát tak často, jako svetry vyrobené z
umělých materiálů.

38

Svetr Rav se stal favoritem v mnoha rodinách. Hodí
se na výlety, do chladných dní a je zároveň perfektní
na trénink, ať už jste profesionální nebo rekreační
sportovec. Tak co myslíte, je Rav nejoblíbenější svetr
v Norsku?

RAV

BE

ST

IT
ST E

NR 12 2010

00200 – Vanilla
75000 – New Navy
11213 – Grey Melange/Skydiver
75223 – New Navy/Beetroot

Rav svetr se zipem
77005

Svetr se zipem Ulvang Rav je náš nejprodávanější produkt ze 100% vlny. Velmi
oblíbený svetr. Originál Rav! Neuvěřitelně pohodlný, elastický, anatomický střih a
dlouhé rukávy s otvorem na palec. Extra vysoký límec se zipem s protektorem
proti poškrábání brady. Svetr Rav má mnoho fanoušků po celém světě bez
ohledu na roční období! Skvělý téměř na jakoukoli činnost. Společník na turistiku, po tréninku nebo na doma. Dostupný v atraktivních barevných kombinacích.
Unisexové velikosti.
• Že by nejpopulárnější vlněný svetr v Norsku?
• Skvělý pro jakoukoli příležitost
• Pro ty, kdo mají rádi vlnu a chtějí všestranný svetr
MATERIÁL: 100%  vlna
VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL, XXL

002NOR – Vanilla/NORGE
11239 – Grey Melange/Blue Atoll/Lime Punch

11128 – Charcoal melange/Blue Atoll/Lime Punch
746NOR – Navy Melange/NORGE

Rav limited svetr se zipem pánský

Rav limited svetr se zipem dámský

Ulvang Rav limited je svetr se stojáčkem na zip používaný Norským Biatlonovým
Týmem na světovém šampionátu 2016. Tenčí verze populárního svetru Rav pro
muže, vyrobená při příležitosti výročí. Dobré strečové vlastnosti, těsně padnoucí
střih a dlouhé rukávy s otvory na palec. Extra vysoký stojací límeček se zipem s
protektorem, který zabraňuje zaříznutí zipu do krku. Rovněž dostupný v atraktivních barevných kombinacích.

Ulvang Rav limited je svetr se stojáčkem na zip používaný Norským Biatlonovým
Týmem na světovém šampionátu 2016. Tenčí verze populárního svetru Rav pro
muže, vyrobená při příležitosti výročí. Dobré strečové vlastnosti, těsně padnoucí
střih a dlouhé rukávy s otvory na palec. Extra vysoký stojací límeček se zipem s
protektorem, který zabraňuje zaříznutí zipu do krku. Rovněž dostupný v atraktivních barevných kombinacích.

• Výroční verze svetru Rav
• Skvělý na jakoukoli příležitost
• Pro ty, kdo rádi vlnu a chtějí víceúčelový svetr v mixu tradičních i moderních barev

• Výroční verze svetru Rav
• Skvělý na jakoukoli příležitost
• Pro ty, kdo rádi vlnu a chtějí víceúčelový svetr v mixu tradičních i moderních barev

MATERIÁL: 100% vlna

MATERIÁL: 100% vlna

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

77401

78406
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wool for kids
Děti milují dovádění ve sněhu a pohyb na čerstvém
vzduchu vůbec. Avšak jako malý objevitel leckdy
poznáte jaké oblečení si zvolit příliš pozdě, když už
s vámi třese zima, zatímco jako dospělý leckdy obtížně poznáte, zda je dětem teplo nebo zima. Právě
proto je vhodné oblékat děti do vlněného oblečení,
jelikož to mnoha způsoby dokáže regulovat teplotu
samo. Děti tak mají větší pohodlí a rodiče větší klid.

V kategorii Junior & Kids naleznete širokou škálu
produktů, včetně těch zásadních, bez nichž se jak
na podzim, tak v zimě neobejdou vaše hlava, ramena, kolena, palce, atd…
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Fine Merino 
vlna

230-250g
Fine Merino 
vlna

NEWS
NG

75112
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11132 – Charcoal Melange/Mosaic Blue
11130 – Charcoal Melange/Beetroot

Ulvang Spesial Kids je středně silná, celoroční ponožka z Merino vlny. Reguluje teplotu
a odvádí vlhkost. Perfektní ponožka na jakoukoli činnost, v zimě i v létě. Merino vlna
je smíšena s funkčními vlákny pro lepší odolnost a trvalý tvar. Froté na chodidle pro
větší teplo a pohodlí. Perfektní jako druhá vrstva při obzvlášť chladných dnech. Velikost
značené na chodidle. Do poloviny lýtka.
• Středně silná všestranná ponožka z Merino vlny
• Pro každodenní použití a outdoorové aktivity po celý rok
• Teplá, odolná a pohodlná
• Certifikace Woolmark Blend a Oeko-Tex
MATERIÁL: 62% Merino vlna, 36% Nylon, 2% Lycra
VELIKOSTI: 25-27, 28-30, 31-33, 34-36
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Spesial pro juniory
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ponožky junioři
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Spesial Kids anti slip 
75114

69509 – Mosaic Blue/Grey Melange
80723 – Beetroot/Grey Melange

Ulvang Special Kids Anti-slip je středně silná, celoroční ponožka z Merino vlny s
protiskluzovým chodidlem. Reguluje teplotu a odvádí vlhkost. Perfektní ponožka na
jakoukoli činnost, v zimě i v létě. Merino vlna je smíšena s funkčními vlákny pro lepší
odolnost a trvalý tvar. Froté na chodidle pro větší teplo a pohodlí. Perfektní jako druhá
vrstva při obzvlášť chladných dnech. Velikost značené na chodidle. Do poloviny lýtka.
• Středně silná, celoroční ponožka z Merino vlny s protiskluzovým chodidlem
• Skvělé na běhání „po bytě“ jen tak v ponožkách
• Pro všechny děti, co rády nohy v teple
• Certifikace Woolmark Blend
MATERIÁL: 57% Merino vlna, 39% Nylon, 4% Lycra
VELIKOSTI: 19-21, 22-24, 25-27
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50FIFTY 2.0

50fifty 2.0
kids & junior
50Fifty 2.0 je spodní prádlo vhodné na širokou škálu
aktivit. Je vyrobeno z dvouvrstvého úpletu Jacquard.
Spodní vrstva, která je v kontaktu s pokožkou, je
vyrobena ze 100 % polyesteru, a vnější vrstva je vyrobena ze směsi 80 % vlny Merino a 20 % nylonu. Tato
kombinace umožňuje díky spodní vrstvě z polyesteru
odvádět tělesnou vlhkost od pokožky, zatímco vrchní
vrstva z vlny poskytuje tělu teplo a izolaci. Střední
vrstva vzduchu mezi těmito dvěma vrstvami poskytuje
další tepelnou izolaci. Výsledkem je hřejivý a teplotu
regulující materiál, který je velmi pohodlný i pro osoby
s citlivou pokožkou.

light

150-190g
Fine Merino 
vlna

warm
MEDIUM

200-220g
Fine Merino 
vlna

50fifty
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230-250g
Fine Merino 
vlna
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59382
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A
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A

80728 – Beetroot Mix
69511 – Mosaic Blue Mix

50Fifty 2.0
triko dl. rukáv pro juniory

50FIFTY 2.0

NEWS
NG

50Fifty 2.0
kalhoty pro juniory

10817 – Black/Mix

69382

Triko pro juniory s dlouhými rukávy vyrobené z dvouvrstvého úpletu Jacquard,
kombinovaného z vlny a polyesteru. Tato kombinace umožňuje díky spodní vrstvě
z polyesteru odvádět tělesnou vlhkost od pokožky, zatímco vrchní vrstva z vlny poskytuje tělu teplo a izolaci.

Kalhoty pro juniory z Merino vlny vyrobené z dvouvrstvého úpletu Jacquard - kombinace z vlny a polyesteru. Tato kombinace umožňuje díky spodní vrstvě z polyesteru
odvádět tělesnou vlhkost od pokožky, zatímco vrchní vrstva z vlny poskytuje tělu teplo
a izolaci.

• Příjemné v kontaktu s pokožkou
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Bez zbytečných visaček
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Wool Blend

• Teplé, příjemné v kontaktu s pokožkou
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Bez zbytečných visaček
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Wool Blend

MATERIÁL: Vnější materiál: 80% Merino vlna/20% Polyamid.
Vnitřní materiál: 100% Polyester

MATERIÁL: Vnější strana: 80 % Merino vlna/20 % Polyamid.
Vnitřní strana: 100 % Polyester

VELIKOSTI: 128/8let, 134/9let, 140/10let, 146/11let, 152/12let, 158/13let,

VELIKOSTI: 128/8let, 134/9let, 140/10let, 146/11let, 152/12let, 158/13let,

164/14let
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164/14let
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10817 – Black/Mix
80728 – Beetroot Mix

10817 – Black/Mix

50Fifty 2.0 triko dl. rukáv pro děti

50Fifty 2.0 kalhoty pro děti

Triko pro juniory s dlouhými rukávy vyrobené z dvouvrstvého úpletu Jacquard,
kombinovaného z vlny a polyesteru. Tato kombinace umožňuje díky spodní vrstvě
z polyesteru odvádět tělesnou vlhkost od pokožky, zatímco vrchní vrstva z vlny poskytuje tělu teplo a izolaci.

Kalhoty pro děti z Merino vlny vyrobené z dvouvrstvého úpletu Jacquard - kombinace
z vlny a polyesteru. Tato kombinace umožňuje díky spodní vrstvě z polyesteru odvádět
tělesnou vlhkost od pokožky, zatímco vrchní vrstva z vlny poskytuje tělu teplo a izolaci.

59373

• Příjemné v kontaktu s pokožkou
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Bez zbytečných visaček
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Wool Blend
MATERIÁL: Vnější materiál: 80% Merino vlna/20% Polyamid.
Vnitřní materiál: 100% Polyester

69373

• Teplé, příjemné v kontaktu s pokožkou
• Ploché švy pro větší pohodlí
• Bez zbytečných visaček
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Wool Blend
MATERIÁL: Vnější strana: 80 % Merino vlna/20 % Polyamid.
Vnitřní strana: 100 % Polyester
VELIKOSTI: 92/2roky, 98/3roky, 104/4roky, 110/5let, 116/6let, 122/7let

VELIKOSTI: 92/2roky, 98/3roky, 104/4roky, 110/5let, 116/6let, 122/7let
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RAV JR

Rav pro juniory
77022

69509 – Mosaic Blue/Grey Melange
80723 – Beetroot/Grey Melange

Neuvěřitelně pohodlný svetr. Dobrá elasticita. Odolný dobrý střih a dlouhé rukávy s
palcovým otvorem. Extra vysoký límec se zipem s ochranou proti poškrábání brady.
• Izolační střední vrstva
• Perfektní jako druhá vrstva, pod vrchní vrstvu oblečení nebo závodní kombinézu
• Zip YKK
• Lze prát v pračce na 30°C program vlna
MATERIÁL: 100 % vlna
VELIKOSTI: 134/9Let, 140/10Let, 146/11Let, 152/12Let, 158/13Let, 164/14Let
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ČEPICE...
Hlava bez čepice funguje jako komín, skrz který se
teplo, co vaše tělo pracně vygenerovalo, nenávratně vytrácí. Jakmile klesne teplota vašeho těla, sníží
se krevní zásobení vašich končetin, aby se zajistilo
dostatečné prokrvení a teplota vaší hlavě a životně
důležitým orgánům. A proto, je-li vám zima na nohy,
naražte si vlněnou čepici!       

00200 – Vanilla
11100 – Charcoal melange
11200 – Grey Melange
74700 – Blue Atoll
80710 – Beetroot

Rav čepice unisex
49351

Žebrovaně pletená, klasická čepice ze stejně pohodlného materiálu, jako náš populární svetr RAV. Atraktivní ať už s ohrnutým okrajem, nebo posazená víc do týla. Nášivka
logo Ulvang. Lze prát v pračce na 30°C program vlna.
MATERIÁL: 100 % vlna
VELIKOSTI: 56, 58, 60
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ČEPICE

69500 – Mosaic Blue
80103 – Bright Pink Melange

Sagen čepice pro děti
49083

Dětská čepice z Merino vlny. Klapky přes uši, šňůrka pod krkem a na krk prodloužený
díl. Hedvábná větru odolná podšívka Venezia na vnitřní straně a větru odolné díly na
klapkách na uši. Informace o větru odolných částech jsou napsány na vnitřní části
pravé klapky. Tato čepice zaručí, že bude vaše dítě v teple a pohodlí i mimo váš dozor,
např. ve školce!
• Čepice pro nejmenší
• Okolo uší odolná proti větru
• Podšívka Venezia Silk
• Lze prát v pračce na 40° C, program vlna
• Certifikace Woolmark
MATERIÁL:
Hlavní: 100% Merino vlna. Podšívka: 95% Mikropolyester/5% Elastan

ULV
A

VELIKOSTI: 46, 48

NEWS
NG

NEWS
NG

Ulvang nabízí samozřejmě i čepice pro děti. Jsou
pohodlné, hřejivé a stylové. Hodí se pro každou
příležitost - ať už na hřiště nebo na cestu do školy.
Vlna má jedinečné izolační schopnosti, reguluje
teplotu a je odolná proti nečistotám - zkrátka ideální
pomocník, co udrží vaše děti zdravé a spokojené!

ULV
A

...i pro děti

11131 – Charcoal Melange/Grey Melange/Mosaic Blue
80725 – Beetroot/Grey Melange/Charcoal Melange

Sagen čepice pro juniory
49082

Čepice Ulvang Sagen pro juniory. Merino vlna. Ergonomický střih s klapkami
na uši a prodlouženou částí kryjící krk. Hedvábná větru odolná podšívka Venezia
na vnitřní straně a větru odolné díly na klapkách na uši. Informace o větru odolných
částech jsou napsány na vnitřní části pravé klapky. Tato čepice udrží vaše děti v

teple za jakéhokoli počasí.
• Čepice pro děti z Merino vlny
• Na „hraní“ a aktivity za jakéhokoli počasí
• Pro odrostlejší děti a juniory
• Certifikace Woolmark
MATERIÁL:
Hlavní materiál: 100% Merino vlna. Podšívka: 95% Micropolyester/5% Elastan
VELIKOSTI: 51,53
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Bambus: přírodní materiál s přirozenými teplotněregulačními vlastnostmi. Bambus má rovněž výjimečnou
schopnost absorbovat vlhkost a odpařuje a pohlcuje pot,
takže zůstáváte v suchu a v pohodlí delší dobu, a to zcela
přirozeným způsobem. Vlákno je přirozeně antibakteriální.
Bambus je jednou z nejrychleji rostoucích rostlin na světě,
díky čemuž je také vláknem ekologickým. Bambus může
ve vhodných podmínkách vyrůst až o 60 cm za den!
Snadno se pěstuje a sklízení nemá žádný negativní vliv
na ekosystém.

Merino vlna je jedním z nejjemnějších, nejměkčích
a nejpohodlnějších materiálů z ovčí vlny, které existují.
Vlákna této vlny nemají více než 28 mikronů. Vlna z běžné
norské ovce má okolo 32 mikronů. Je-li vlna jemnější než
22 mikronů, říká se o ní, že je za prahem svědivosti. Jinými
slovy, tento druh vlny můžete nosit na své kůži, aniž by vás
nějak svědila. Viz „Mikron“ níže.
Mikron: Jemnost vlněného vlákna se často měří
v mikronech. Mikrony označují průměr jednotlivého vlasu/
vlákna. Např. lidský vlas měří přibližně 100 mikronů
(1 mikron = 1 mμ = 1/1000 mm). Viz „Merino vlna“ výše.

Friction Free®: silné, jemné vlákno vpletené do části
u palce a na patě. Účelem je snížení tření a prevence
puchýřů.

LYCRA®: Syntetické vlákno známé pro svoji výjimečnou
elasticitu. Lycra je silnější a odolnější než pryž. Byla
objevena v roce 1959. Často se používá do ponožek, aby
dodala elasticitu. Přidáním 2-3% Lycry se elasticita zvýší
o 25%. Díky tomu ponožky dokonale přiléhají a bezpečně
zůstávají na noze, i po mnoha praních.
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NSSF - The Norwegian Biathlon Association
(Norská Biatlonová Asociace): společnost Swix
uzavřela dohodu o sponzoringu s Norskou Biatlonovou
Asociací a počínaje sezónou 2014/2015 bude
dodavatelem oblečení národního týmu. Cílem partnerství je
další rozvoj a zvýšení popularity tohoto sportu.
Nylcare®: je antibakteriální úprava využívající polyamidy
Nylstar, známé pro svoji efektivní a dlouhotrvající antimikrobiální
funkci. Nylcare® udržuje stav vaši pokožky v rovnováze a je
hypoalergenní. Nylcare® zůstává v látce i po praní.

Sorona® je vlákno šetrné životnímu prostředí, měkké,
pohodlné a schopné velice efektivně pohlcovat vlhkost.
Toto vlákno se snadno udržuje, je odolné a jeho elastické
vlastnosti pomáhají materiálu zachovat jeho tvar. Sorona® je
biologicky založené vlákno, vyrobené z kukuřice, což je velmi
rychle rostoucí rostlinný materiál. Kukuřice se zpracovává
a spřádá, aby se dosáhlo požadované kvality vlákna. Snadno
se kombinuje s jinými druhy vlákna. Ulvang se soustředí
na práci s takovými vlákny, která dokáží zajistit teplo, regulaci
teploty a absorpci vlhkosti. Smíšením vlny s vláknem
Sorona®, jsme dosáhli zlepšení již tak dobrých vlastností
vlny přidáním měkkého a elastičtějšího materiálu. Sorona®
je ideální pro uživatele s citlivou pokožkou, kteří nesnášejí
vlnu, avšak přesto chtějí oblečení s vynikajícími izolačními
vlastnostmi. Materiál Sorona® vyrábí společnost DuPont.
Přínosy pro životní prostředí: vlákno Sorona® lze barvit při
nižších teplotách a přesto výborně drží barvu. Proto je potřeba
menší množství energie pro výrobní proces. Sorona® se může
prát při nižších teplotách díky antibakteriálním vlastnostem.
Sorona® je založena na snadno obnovitelných rostlinách jako
je kukuřice, která během růstu nevyžaduje použití pesticidů.
Sorona® využívá během výrobních procesů o 30% méně
neobnovitelné energie. Sorona® během výrobních procesů
uvolňuje do ovzduší o 63% méně škodlivých plynů. Sorona®
obsahuje čisté ingredience s biologickým základem namísto
petrochemických produktů. Výsledné produkty jsou tak šetrné
životnímu prostředí a jsou ideální alternativou materiálům
obsahujícím ropné produkty a fosilní paliva.

TENCEL®: Surovina, z níž je vyroben materiál TENCEL®, se
jmenuje Lyocell a skládá se ze 100 % celulózy. TENCEL® je
přírodní vlákno, avšak zpracováno je s využitím moderních
technologií. Základním prvkem pro výrobu materiálu
TENCEL® jsou eukalyptová vlákna. Eukalyptus je velmi
rychle rostoucí rostlina a nevyžaduje umělé zavlažování.
Využití této rostliny znamená nesmírný přínos pro životní
prostředí. Eukalyptus roste v místech, kde je obtížné
pěstovat jiné rostliny, jako například bavlnu. S využitím hightech výrobních procesů se hobliny stromu smísí s vodou
a hydroxidem sodným, které smíšené dohromady rozpustí
hobliny na dřevěnou drť. Dřevěná drť je posléze upravena
na vlákna. Dřevěné hobliny použité pro výrobu materiálu
TENCEL® pocházejí z Evropy, Ameriky a Jižní Afriky.
Vlákno je zpracováváno v rozlehlých moderních továrnách
v Rakousku a České republice.
Výrobní proces probíhá v uzavřeném systému a téměř
100 % chemikálií a vody použitých v procesu je
recyklováno! Nadbytečná výroba je minimalizována.
Přínosem pro životní prostředí je maximální úspora
přírodních vodních zdrojů, a stejně tak je spotřeba
chemikálií snížena na minimum. Textílie vyrobené
z materiálu TENCEL® absorbují vysoké množství vlhkosti,
odvádějí ji od těla, kde se odpařuje. Výsledkem jsou
velmi pohodlné oděvy, které tělu zaručují stálou teplotu.
TENCEL® je recyklovatelný a z 99% biodegradovatelný.
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TENCEL® spojuje výjimečné vlastnosti několika různých
vláken: je měkký jako hedvábí, pevný jako polyester,
snadno se pere jako akrylové materiály, je pohodlný jako
len a izoluje jako vlna.
Vlna je dokonalé vlákno vytvořené samotnou přírodou.
Níže je uveden seznam přirozených vlastností vlny:
• Vlna se přirozeně natahuje
• Účinně pohlcuje vlhkost
• Může absorbovat přibližně 30% vlhkosti, aniž byste
   vlhkost jakkoliv cítili
• Dobře dýchá
• Přirozeně antibakteriální
• Reguluje teplotu
• Zpomaluje hoření
• Odolná vůči nečistotám
• Dobrá tvarová stálost
• Přirozeně biologicky odbouratelná – lze ji kompostovat
Venezia tricot: Neuvěřitelně měkký a elastický materiál,
který zároveň poskytuje ochranu před chladným větrem.
Neuvěřitelně lehký a pohodlný. Perfektní pro vysoce
náročné aktivity. Venezia tricot je mikrovlákno vyrobené
z kombinace polyesteru, nylonu a spandexu. 20 denier
a 28gg 160gr.

Woolmark: certifikace Woolmark byla založena roku 1964
jako společná snaha Australských úřadů a Australských
producentů a zpracovatelů vlny o kontrolu kvality.
Potřeba ustanovení značky kvality vzešla z příliš
častého využívání recyklované staré vlny v produktech
prezentovaných jako vyrobených z nové vlny. Woolmark
je jednou z celosvětově uznávaných značek a představuje
vysoce kvalitní vlnu používanou pro výrobu oblečení
a produktů pro interiéry. Existují tři verze loga Woolmark:
• Woolmark: obsahuje 100 % čisté nové vlny.
• Woolmark blend: obsahuje minimálně 50 % čisté nové
vlny, avšak může obsahovat 50 % jiných vláken.
• Wool blend: obsahuje minimálně 30-49 % čisté nové
vlny, avšak může obsahovat až 70 % jiných vláken.
Výše zmíněná loga jsou zárukou kvality vlny a složení
materiálu daného produktu. Postupem času získala
certifikace Woolmark velmi významnou roli ve striktní
kontrole kvality barevné stálosti, složení vlákna, způsobu
praní a údržby, odolnosti proti tvorbě žmolků. Woolmark
pokrývá vlnu jak od Australských producentů, tak z celého
světa bez ohledu na typ a místo původu.  
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Oeko-Tex Confident in textiles:
Výrobky označené jako ‘Confident in textiles’ neobsahují
žádná alergenní nebo karcinogenní barviva. Logo je
zároveň zárukou, že daný výrobek byl testován v souladu
s direktivami EU, REACH, které jsou ročně aktualizovány.
Mimojiné je tímto zaručeno, že dané produkty splňují velmi
striktní kritéria a limity pro obsah chlorovaných fenolů,
ftalátů, organických sloučenin cínu a mnohých dalších
nebezpečných látek. Testy zároveň zaručují, že veškeré
součásti jako jsou materiály, barvy, šití a nitě, knoflíky, zipy,
atd. použité ve finálních produktech splňují bezpečnostní
normy a limity.
Oeko-Tex Standard 100 je mezinárodní testovací
a certifikační systém pro textílie vyvinutý v roce 1992.
Zodpovědnost za Oeko-Tex Standard 100 sdílí 17
zkušebních ústavů a zahrnuje i mezinárodní Asociaci
Oeko-Tex. Mezinárodní asociace OEKO-TEX provádí testy
na vzorcích vybraných z nejméně 20 procent veškerých
ročně certifikovaných produktů.

TABULKA VELIKOSTÍ

DÁMSKÉ
Velikosti
A - Výška - cm
B - Hrudník - cm
C - Pas - cm
D - Boky - cm
E - Vnitřní šev -cm
F - Délka rukávu* - cm

XS
160-163
83
62
87
75
74

S
164-167
87
68
93
77
76

M
168-171
94
74
98
79
78

L
172-175
100
80
104
81
80

XL
176-179
106
86
110
83
82

PÁNSKÉ
Velikosti
A - Výška - cm
B - Hrudník - cm
C - Pas - cm
D - Boky - cm
E - Vnitřní šev -cm
F - Délka rukávu* - cm

S
176-179
94
80
94
82
85

M
180-183
100
86
100
84
87

L
184-187
106
92
106
86
89

XL
188-191
112
98
112
88
91

XXL
192-195
118
104
118
90
93

JunioŘI
Velikosti
A - Výška - cm
B - Hrudník - cm
C - Pas - cm
D - Boky - cm
E - Vnitřní šev -cm

8 let
128
64
58
68
59

9 let
134
67
59,5
71,5
62

10 let
140
70
61
75
65

11 let
146
73
62,5
78,5
68

12 let
152
76
64
80
71

13 let
158
79
66
85,5
75

DĚTI
Velikosti
A - Výška - cm
B - Hrudník - cm
C - Pas - cm
D - Boky - cm
E - Vnitřní šev -cm

2 roky
92
53
51
55
37

3 roky
98
54,5
52
57
40,5

4 roky
104
56
53
59
44

5 let
110
57,5
54
61
47,5

6 let
116
59
55
63
51

7 let
122
60,5
56
65
54,5

14 let
164
82
68
88
79

* Měřeno od středu zad za krkem k zápěstí s mírně pokrčenou paží.
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Výhradní distribuce pro ČR a SR:
SPRINT spol. s r.o.
www.sprintcz.cz

52

