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Roman se těší na další podařené kousky ze zimní kolekce D1913 
Romana jsme při rozhovoru do nového katalogu zastihli tentokrát na zasloužené letní 
dovolené s rodinou v Chorvatsku.

Romane, jaké nové projekty Tě po prázdninách čekají? Kde se objevíš na televizních 
obrazovkách a co nového v divadle?
„Po úspěšném retro seriálu Vyprávěj se budu pravidelně objevovat na televizních 
obrazovkách v seriálu Ulice, kde budu řešit nejednu rodinnou trabli. Na divadelních prknech 
se těším na zkoušení nového muzikálu „ Zoro“ s písničkami od Gipsy Kings, kde si konečně 
zahraji zápornou postavu Zorova bratra :-) 
No a na jaro připravuji film o ženách a pro ženy především.“

Nudit se tedy opravdu nebudeš. Najdeš si v tak nabitém pracovním programu čas i na 
relax, hory, případně zimní dovolenou?
„Většinu zimy se snažím trávit s rodinou na horách, … tedy pokud mi to práce dovolí :-). 
Máme v Jizerkách byt, který během zimních měsíců hojně využíváme. Hory a lyžování mám 
rád už od dětství a rád se tam vždy vracím.
Navíc díky již dvouleté zkušenosti s vašimi produkty se mohu 100 % spolehnout, že budeme 
celá rodina vždy v teplém, suchém a pohodlném oblečení. Nicméně nejen na hory, ale také 
do města mám své oblíbené kousky od vás :-). Na Tigris set, který používám zejména 
na skútr, nedám dopustit a letos v červnu mne mnohokrát zachránil před promoknutím. 
Taktéž zateplená prošívaná bundička Campo najde opět místo v mém podzimním šatníku.
No a  těším se na další podařené kousky z podzimní Urban kolekce …“

A víš o tom, že Didriksons není od letošního roku pouze do deště a že nabízí v letní 
kolekci trika a kraťasy z přírodních materiálů?
„To víš, že ano. Díky trikům zvládám i počasí tady u moře. Trika jsou nejen velice příjemná 
a pohodlná, ale i velmi dobře odolávají zápachu. Takže ideální letní produkt, který mohu 
všem jen doporučit.“

Tak to jsme moc rádi, že jsi spokojen, 
a že Tě doprovázíme s našimi produkty i na dovolené. 
Děkujeme za krátký rozhovor 
a přejeme vám všem  krásný zbytek dovolené ... 

Foto Markéta Navrátilová a DIDRIKSONS1913.  Změny a tiskové chyby vyhrazeny.
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Koncem května jsme společně s našimi obchodními 
partnery a zástupci médií podnikli výlet za dědictvím 
značky DIDRIKSONS1913. Bohatý program nás 
nenechal ani chvilku lenošit, počasí bylo nad 
očekávání příznivé a teplé, ne zcela typické pro 
Švédsko.
Začali jsme poznávacím výletem do malebné rybářské 
vesničky Grundsund na západním pobřeží Švédska, 
kde to všechno před 100 lety začalo. Navštívili jsme 
nejen kostel, ve kterém se Hanna a Julius, zakladatelé 

Didriksons slavil 100 let a my jsme byli u toho!
značky, před více než 100 lety vzali, ale také budovu, ve 
které společnost Didriksons před 100 lety sídlila a šila 
své první oděvy. Mnozí z nás ochutnali čerstvé ústřice, 
jiní si užívali příjemné jazzové hudby a dali přednost 
tepelně upraveným krevetám, tak typickým pro tuto 
oblast Švédska. Příjemným zpestřením programu byl 
výlet na rychločlunech kolem 
členitého pobřeží vesničky, který 
se stal pro mnohé adrenalinovým 
zážitkem.

Druhý den jsme podnikli vyhlídkovou  projížďku 
Göteborgu na lodi po deltě řeky Göta a účastnili 
se společného obědu se zábavným doprovodným 
programem, kde nechyběla ani módní přehlídka 
speciální výroční kolekce Heritage 2013. Velkolepé 
oslavy vyvrcholily nabitým večerním programem. 

Celkem 550 zástupců z celého světa se sjelo na tuto 
jedinečnou událost. Perfektně připravený program byl 
plný zábavy, hudby a oslavování.
Přijeli jsme zpět domů plni dojmů, zážitků a hlavně 
pozitivní energie, kterou jsme společně nasávali 
během těchto dvou dní. Doufáme, že se nám podaří 
tuto energii předat i Vám :-).

Celý pobyt se nesl v duchu oslav 100 let – našeho prvního století “ochrany“ člověka vůči vodě.
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VÝROČNÍ | pánskáVÝROČNÍ | pánská

VÝROČNÍ

7490 Kč

500188  KISTESKAR  / M - 2XL
nepromokavá oboustranná bunda zateplená
dutým vláknem 140g/m2

Materiál: 100% Polyamid

574097  MITTSKAR  / S - XL
teplá mikina z česaného fleecu
Materiál: 80% recyklovaný Polyester, 20% Polyester

2390 Kč

574088  SKAFTÖ LS  / S - XXXL
příjemné módní triko s výjimečným složením
Materiál: 50% organická bavlna, 50% TENCEL

1690 Kč

574090  LÅGE  / S - XXXL
příjemné sportovní triko s výjimečným složením
Materiál: 50% organická bavlna, 50% TENCEL

1390 Kč
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VÝROČNÍ | dámskáVÝROČNÍ | dámská

VÝROČNÍ

7490 Kč

501208  KISTESKAR  / 34 - 48
nepromokavá oboustranná bunda zateplená
dutým vláknem 140g/m2

Materiál: 100% Polyamid

574098  MITTSKAR  / 36 - 42
teplá mikina z česaného fleecu
Materiál: 80% recyklovaný Polyester, 20% Polyester

2390 Kč

574089  SKAFTÖ LS  / 36 - 44
příjemné módní triko s výjimečným složením
Materiál: 50% organická bavlna, 50% TENCEL

1690 Kč

574091  LÅGE  / 36 - 44
příjemné sportovní triko s výjimečným složením
Materiál: 50% organická bavlna, 50% TENCEL



591719  JÖRN TOTE
nepromokavá taška přes rameno 
nebo přes záda jako batoh
Materiál: 100% Polyamid, zátěr, impregnace WAX

doplňky

592116  DYNAN  / jedna velikost
praktický módní pásek, délka 117cm
Materiál: 100% Polyester

Taška JÖRN 
-  naprosto voděodolná - zátěrová technologie 

(lepené švy)
-  impregnace svrchní látky řešena voskováním
- lze používat jako batoh nebo po nenáročném 

přenastavení jako taška do ruky či přes 
rameno

-  hlavní uzavírání je rolovací se zapínám na 
přezky

-  uvnitř hlavní komora tašky a menší komora 
vypolstrovaná pro laptop

-  v hlavní komoře menší síťovaná kapsa na 
zip s malou průhlednou kapsičkou  na  zip, 
pouzdrem pro mobilní telefon a poutky pro 
vsunutí psacích potřeb

- na vnější straně tašky větší kapsa 
 s voděodolným zipem

1110 VÝROČNÍ VÝROČNÍ 

VÝROČNÍ
LETOS SLAVÍME 100 LET!
 
Rok 2013 je pro nás velmi výjimečný - slavíme 100 let od založení DIDRIKSONS1913.
 

Proto jsme si pro Vás připravili něco neobvyklého. 
Tak neváhejte a oslavte s námi naše neobyčejné výročí shlédnutím těchto bonbónků:
 

VÝROČNÍ FILM
poutavý příběh o vývoji značky
(www.didriksons1913.cz)
 

VÝROČNÍ KNIHA
mapující vývoj značky a textilního průmyslu ve Švédsku
 (ke zhlédnutí v prodejnách VAVRYS v Praze, na Bedřichově a v Luhačovicích)
 

VÝROČNÍ KOLEKCE
Většina modelů v retrostylu, imitující rybářský - námořnický styl 
lidí žijících v přímořských oblastech ve Skandinávii v minulých letech.

3 190 Kč

590 Kč

256

432256

592133  GALTEN  / jedna velikost
teplá módní pletená čepice
Materiál: 80% vlna, 20% Polyamid

890 Kč

432 005
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500184  MELKER  / S - 3XL
nepromokavá prodloužená bunda zateplená 
dutým vláknem 160g/m2

Materiál: 100% Polyamid, zátěr

5 890 Kč

060

500181  CLARK  / S - 2XL
nepromokavá prodloužená bunda zateplená 
dutým vláknem 120g/m2 s příjemným 
semišovým povrchem díky složení materiálu
Materiál: 75% bavlna, 25% Polyamid, zátěr

6 690 Kč

060

500182  ADAM  / S - 2XL
nepromokavá lehká bunda techničtějšího 
vzhledu,  zateplená dutým vláknem 
160g/m2 na pohled působící jako péřovka
Materiál: 100% Polyester, membrána

5 990 Kč

060 251

URBAN | pánský 

URBAN

URBAN | pánský zateplené

500183  ELTON  / S - 3XL
nepromokavá bunda zateplená dutým 
vláknem 160g/m2, efektní károvanou 
podšívkou a jemně lesklým designem
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

5 690 Kč

060159

500186  MALTE  / S - 3XL
nepromokavá bunda zateplená dutým vláknem 120g/m2

Materiál: 100% Polyamid, zátěr

4 790 Kč

060 159
500174  BRYCE  / M - 3XL
nepromokavá bunda zateplená dutým 
vláknem 120g/m2

Materiál: 100% Polyamid, zátěr

3 990 Kč

040
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575307  HOWARD  / M - 2XL
nepromokavý kabát módního vzhledu s 
povrchovou impregnací v podobě voskování
Materiál: 100% Polyamid, zátěr, impregnace WAX

4 990 Kč

060

náš tip

bunda ADAM

575336  JARED  / S - 2XL
nepromokavá bunda do pasu
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

3 190 Kč

040

574285  CAMPO  / M - 2XL
větruodolná prošívaná bunda, duté vlákno  -  DuPont 
Comfortmax 60g/m2, povrchová impregnace vůči vodě
Materiál: 100% Polyamid, DWR

3 390 Kč

060

574336  TAURUS  / S - 2XL
mikina z microfleecu
Materiál: 100% Mikropolyester

1 190 Kč

039 060

592122  MASON  / jedna velikost
pletená pružná čepice
Materiál: 70% Akryl, 30% vlna

590 Kč

040 060

592119  CREST  / 8 - 12
voděodolné zateplené rukavice, duté vlákno 80g/m2

Materiál: 100% Polyamid, DWR

690 Kč

060

URBAN | pánský URBAN | pánský nezateplené | doplňky
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501189  LINDSEY  / 36 - 46
nepromokavá elegantní prodloužená bunda zateplená 
dutým vláknem 160g/m2 a  s jemně lesklým designem 
a syntet. kožešinou v zádové části
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

5 190 Kč

060

501201  TOVE  / 36 - 46
nepromokavá lehká prodloužená  bunda techničtějšího, ale 
velmi čistého vzhledu,  zateplená dutým vláknem 160g/m2

Materiál: 100% Polyester, membrána

5 890 Kč

040 060

501205  RONJA  / 36 - 46
nepromokavá bunda zateplená dutým 
vláknem 120g/m2

Materiál: 100% Polyamid, zátěr

4 990 Kč

040

501200  MARY  / 36 - 46
nepromokavý kabát zateplený 
dutým vláknem 160g/m2, v zádové 
části a kapuci syntet. kožešinou
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

108

5 490 Kč

501202  ELSA  / 36 - 46
nepromokavá prodloužená bunda zateplená dutým 
vláknem 160g/m2 s jemně lesklým designem 
a syntet. kožešinou v zádové části a kapuci
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

5 590 Kč

060

501203  TILDE  / 36 - 46
nepromokavá prodloužená bunda zateplená dutým 
vláknem 160g/m2

Materiál: 100% Polyamid, zátěr

4 790 Kč

039 040 060
027

027

URBAN | dámský 

URBAN

URBAN | dámský zateplené



575303  IRMA  / 36 - 42
nepromokavá prodloužená bunda
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

3 490 Kč

027

bunda TOVE

592120  MARLON  / jedna velikost
pletená čepice s módním vzorem
Materiál: 70% Akryl, 30% vlna

034 108

18 19URBAN | dámský URBAN | dámský nezateplené | doplňky náš tip

060 233 376

Hodnota určující voděodolnost 
zátěru nebo membrány udávaná 

 v 1.000 mm.  
Modely mají lepené švy. 

VODNÍ SLOUPEC PRODYŠNOST
Hodnota určující prodyšnost 
oděvu v 1000 g/m2/24 h dle 

normy ASTM E-96 BW. Čím vyšší 
hodnota, tím vyšší prodyšnost. 

Pro výsledný efekt je také 
důležité, zda jsou použity 

podlepené švy (nepodlepené švy 
přispívají prodyšnosti) a dále  

technická propracovanost oděvu  
(ventilace apod.)

690 Kč

Pro detailnější informace o produktu navštivte 
www.didriksons1913.cz

PARAMETRY
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575362  CRUX  / S - 2XL
nepromokavá velmi technická bunda, duté 
vlákno 100g/m2, uvnitř sněžný pás
Materiál: 100% Polyester, membrána

6 390 Kč

043

575364  PICTOR  / S - 3XL
nepromokavá bunda, duté vlákno 100g/m2, 
uvnitř sněžný pás
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

3 890 Kč

O60135

576191  SEGIN  / S - 3XL
nepromokavé kalhoty zapteplené dutým vláknem  60g/m2

Materiál: 100% Polyamid, zátěr

2 990 Kč

O60 364

OUTDOOR | pánský 

OUTDOOR

OUTDOOR | pánský zateplené
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575352  CASCADE  / S - 2XL
nepromokavá turistická bunda
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

2 890 Kč

035

575313  NORBA  / S - 3XL
nepromokavá turistická bunda
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

2 590 Kč

040 060

OUTDOOR | pánský OUTDOOR | pánský nezateplené

556012  DENALI  / M - 2XL
nepromokavé technické kalhoty 
se zmírněnou šustivostí
Materiál: 50% Polyester, 37% bavlna, 
13% Polyamid, membrána

O60

3  990 Kč

576185  ZETA  / S - 2XL
nepromokavé technické kalhoty
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

O60

1 690 Kč

548177  TIGRIS  / M - 2XL
nepromokavý praktický lehký set
Materiál: 100% Polyester, zátěr

1 990 Kč

601

556001  CIRRUS  / M - 3XL
nepromokavý set vhodný např. pro rybáře
Materiál: 100% Polyurethan

1 990 Kč

017549104  WHEELY  / S - XL
nepromokavé pončo na kolo 
s výrazným reflexním ošetřením
Materiál: 100% Polyester, zátěr

1 290 Kč

040

561167  EVA  / S/M, L/XL
praktická jednoduchá pláštěnka
Materiál: 100% EVA

390 Kč

253 100

nezateplené
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574285  CAMPO  / M - 2XL
větruodolná prošívaná bunda, duté vlákno - 
DuPont Comfortmax 60g/m2

Materiál: 100% Polyester, DWR

3 390 Kč

060

574067  POLARIS  / M - XL
větruodolná prošívaná bunda, duté vlákno - 
DuPont Comfortmax 100g/m2

Materiál: 100% Polyester, DWR

3 990 Kč

060

534228  GRAIN  / M - 2XL
softshellová vesta odolná větru a částečně vodě
Materiál: 100% Polyester, DWR

2 290 Kč

060

536136  TRICKETT  / M - 2XL
softshellové kalhoty odolné větru a částečně vodě
Materiál: 88% Polyamid, 12% Elastan, DWR

2 790 Kč

060

574064  SPICA  / M - 3XL
teplá fleecová mikina
Materiál: 100% Polyester

1 490 Kč

060

574336  TAURUS  / S - 2XL
teplá fleecová mikina
Materiál: 100% Mikropolyester

1 190 Kč

060039

OUTDOOR | pánský OUTDOOR | pánský termoizolace



bunda CRUX
čepice REVERT

26 27URBAN | pánský URBAN | pánský náš tip

574049  FLARE  / S - 2XL
fleecový pružný polorolák
Materiál:  92% Polyester, 8% Spandex

1 490 Kč

060

574051  MONTE  / S - 3XL
lehčí mikina z microfleecu s příměsí recyklovaného microfleecu
Materiál:  30% recyklovaný Polyester, 70% Mikropolyester

950 Kč

039 060 103 135 253

574047  ALPI  / M - 2XL
kalhoty z microfleecu
Materiál: 30% recyklovaný Polyester, 
70% Mikropolyester

690 Kč

060

574031  SPECTRA  / M - 2XL
termotriko
Materiál:  75% Polyester, 25% vlna

1 490 Kč

068 574041  SPECTRA  / M - 2XL
termospodky
Materiál:  75% Polyester, 25% vlna

1 490 Kč

068

534245  SKYLINE  / M - 2XL
příjemné triko s jedinečným složením materiálů, 
motiv vesničky Grundsund
Materiál:  50% organická bavlna, 50% TENCEL

990 Kč

103091

termoizolace
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575363  CRUX  / 36 - 44
nepromokavá velmi technická bunda, duté 
vlákno 100g/m2, uvnitř sněžný pás
Materiál: 100% Polyester, membrána

5 890 Kč

043

575365  PICTOR  / 36 - 42
nepromokavá bunda, duté vlákno 100g/m2, 
uvnitř sněžný pás
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

3 890 Kč

121

576192  SEGIN  / 36 - 44
nepromokavé kalhoty zapteplené dutým vláknem  60g/m2

Materiál: 100% Polyamid, zátěr

2 990 Kč

O60 233

575321  CRESTO  / 36 - 44
nepromokavá bunda, duté vlákno 100g/m2, 
uvnitř sněžný pás
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

3 490 Kč

371

474

OUTDOOR | dámský 

OUTDOOR

OUTDOOR | dámský zateplené
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575312  SECTION  / 34 - 44
nepromokavá technická bunda, uvnitř protisněžný pás
Materiál: 100% Polyamid, membrána

3 990 Kč

040

575314  NORBA  / 36 - 44
nepromokavá turistická bunda
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

2 590 Kč

040

665 841

OUTDOOR | dámský OUTDOOR | dámský nezateplené

576186  ZETA  / 36 - 42
nepromokavé technické kalhoty
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

O60

1 690 Kč

548178  TIGRIS  / 36 - 42
nepromokavý praktický lehký set
Materiál: 100% Polyester, zátěr

1 990 Kč

576188  NIMBUS  / 36 - 40
nepromokavé kalhoty
Materiál: 100% Polyamid, zátěr

O60

1 190 Kč
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574286  CAMPO  / 36 - 44
větruodolná prošívaná bunda, duté vlákno - 
Comfortmax 60g/m2

Materiál: 100% Polyamid, DWR

3 390 Kč

060

534229  GRAIN  / 36 - 46
softshellová vesta odolná větru a částečně vodě
Materiál: 100% Polyester, DWR

2 290 Kč

060

536137  TRICKETT  / 36 - 42
softshellové kalhoty odolné větru a částečně vodě
Materiál: 88% Polyamid, 12% Elastan, DWR

2 790 Kč

060

574063  SPICA  / 36 - 44
teplá fleecová mikina
Materiál: 100% Polyester

1 490 Kč

272574337  TAURUS  / 36 - 44
teplá fleecová mikina
Materiál: 100% Mikropolyester

1 190 Kč

108 475
374

574050  FLARE  / 36 - 44
fleecový pružný polorolák
Materiál:  92% Polyester, 8% Spandex

1 490 Kč

027

574052  MONTE  / 36 - 46
lehčí mikina z microfleecu s příměsí recyklovaného microfleecu
Materiál:  30% recyklovaný Polyester, 70% Mikropolyester

950 Kč

027 060 332 366 472
574048  ALPI  / 36 - 42
kalhoty z microfleecu
Materiál: 30% recyklovaný Polyester, 
70% Mikropolyester

690 Kč

060

534246  SKYLINE  / 36 - 44
příjemné triko s jedinečným složením materiálů, 
motiv vesničky Grundsund
Materiál:  50% organická bavlna, 50% TENCEL

990 Kč

331180

060

574103  ZOEY  / 34 - 46
mikina z česaného fleecu, kapuce a ramena odolné větru, 
impregnace vůči vodě 
Materiál:  100% Polyester, 100% Polyamid

374 474027

1 290 Kč
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592121  REVERT  / jedna velikost
pletená oboustranná čepice
Materiál: 70% Akryl, 30% vlna

039 060 109 267

590 Kč

592051  CAMP  / jedna velikost
čepice s membránou proti větru
Materiál: 100% Polyester, membrána

027062

592102  PROBE  / jedna velikost
mikrofleecová čepice s větru odolnou podšívkou
Materiál: 100% Mikropolyester

027 039 060 369 475

350 Kč

592065  TRAPPER  / M - XL
fleecové rukavice s membránou proti větru, 
otvírací ukazovák  pro střelbu
Materiál:  100% Polyester, membrána

557009  SOUTHWEST  / S - 2XL
nepromokavý klobouk  rybářského stylu
Materiál:  100% Polyurethan

490 Kč

060

1 190 Kč

017

592066  BARROW  / jedna velikost
celopružný pásek
Materiál:  100% Polyamid

017 060

490 Kč
554004  SAFETY  / S/M, L/XL, XXL/3XL
bezpečnostní  vesta
Materiál:  100% Polyester

490 Kč

055

490 Kč



V kolekci Didriksons1913 najdete u větru a vodě odolných modelů 
buď membránovou nebo zátěrovou technologii chránící daný model 
vůči promoknutí a profouknutí v těchto provedeních:

2VRSTVÝ

3VRSTVÝ

Membrána či zátěr je nalaminován na vnější tkaninu a zevnitř je kryt volnou, 
většinou síťovanou podšívkou. Výsledný materiál je příjemný a poddajný. 
Ideální v běžných podmínkách a pro každodenní použití.   

Membrána či zátěr je nalaminován mezi vnější tkaninu a podšívku a tvoří tak  
jeden slaminovaný celek s mimořádnou odolností vůči mechanickému poškození. 
Materiál je předurčen pro použití v náročných a extrémních podmínkách.

Aby danému oděvu co nejdéle zůstaly vlastnosti jaké měl při jeho koupi, je nanejvýš nutné 
dodržovat základní pravidla:

-  neuskladňovat oděv sbalený, vlhký či mokrý po delší dobu, aby se především neponičila páska, 
kterou jsou podlepeny švy anebo  aby nezačal plesnivět
-  špinavý oděv je vhodné prát ve speciálních přípravcích určených pro praní outdoorového vybavení. 
 Tyto přípravky neodstraní impregnaci ve svrchní látce, na rozdíl od některých běžných pracích 
přípravků, nepoškodí zátěr, membránu či podlepovací pásku
- nepoužívat aviváž
-  po praní je nutné impregnaci ve svrchní látce aktivovat tepelným ošetřením – vyžehlit na nízkou 
teplotu, vyfénovat
-  špína, pot, četné praní a vystavení oděvu oděru způsobují opotřebení impregnace ve svrchní látce. 
Pokud kapky deště zůstávají na svrchní látce a vsakují se dovnitř, je nutné impregnaci aktivovat – žehlička, 
fén na nízkou teplotu  anebo v případě potřeby reimpregnovat speciálním přípravkem k tomu určeným.

2

3

Péče o oděv

Na vybraných produktech jsme začali používat impregnaci
svrchní látky bez fluorovaných uhlovodíků                .
Zamezíme tak při praní oděvu vymývání impregnace do vody 
a jejímu následnému znečištění, které má pak neblahé účinky na 
živočichy potřebující vodu ke svému životu, včetně nás.
Fluorované uhlovodíky jsou v přírodě těžce rozložitelné, u savců 
mají neblahý vliv na rozmnožování, způsobují hormonální poruchy 
a jsou podezřívány z karcinogenních účinků.

JE TEDY ROZHODNĚ LEPŠÍ SE JEJICH POUŽITÍ VYVAROVAT.

V květnu minulého roku jsme se společně s dalšími 
31 společnostmi stali členy seskupení STWI – Swedish 
Textile Water Initiative. Jedná se o společný projekt, 
který spojuje švédské textilní, kožařské společnostia 
Mezinárodní institut vody ve Stokholmu.
Společnou snahou je zredukovat negativní dopady výroby 
materiálů pro šití oděvů na životní prostředí,obzvláště 
vodu, a také zlepšit životní a pracovní podmínky obyvatel. 

Více na www.stwi.se

TENCEL 
– vlákno budoucnosti, vlákno z celulózy - dřevěných vláken 

- vysoce hydrofilní díky jedinečné struktuře
- výborný transport vlhkosti
- chladící schopnosti
- výrazně potlačuje růst bakterií oproti syntetickým vláknům 

i bavlně
- výrobní proces velmi ohleduplný k životnímu prostředí 

(ocenění EU)
- 100% rozložitelný

 ORGANICKÁ BAVLNA
- pěstována bez použití syntetických chemických pesticidů 

a herbicidů
- při zpracování a výrobě výrobků z biobavlny nejsou užívány 

toxické chemikálie
- při nošení oblečení z organické bavlny nejsme vystaveni 

možnému působení chemických residuí a zároveň přispíváme 
k ochraně životního prostředí

- splňuje Global Organic Textile Standards (GOTS)
- světově známé směrnice pro výrobu organických vláken, 

beroucí ohled nejen na ekologické, ale také sociální kritéria 
(pracovní podmínky zaměstnanců apod.)

YKK AQUAGUARD VISLON ZIP 
- zip s polyurethanovou laminací výrazně 

zvyšující odolnost vůči vodě

DBÁME NA PŘÍRODU - KRŮČEK PO KRŮČKU ...

NOVINKY V KOLEKCI

Recyklované polyesterové vlákno vyrobené 
z nepotřebných plastových lahví. Díky tomuto 
využití nepotřebného plastu se snažíme 
o snižování narůstajícího množství odpadu na 
zemi, a také o snižování spotřeby energie a  ropy.

Pro detailnější informace o produktu navštivte www.didriksons1913.cz

DWR - Durable Water Repellent - úprava povrchového materiálu oděvu, který 
se tímto stává voděodpudivý. Používá se na všech naprosto voděnepropustných 
oděvech, ale také na softshellových či prošívaných oděvech. Opotřebovává se, ale 
je možné ji na oděv nanést za pomocí prostředků k tomu určených.


