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Grundsund SWEDEN

Grundsund, malebná dedinka na západnom
pobreží Švédska, rodisko značky Didriksons.
Miesto s drsným počasím, kde slaná voda
spoločne so silným vetrom a častými lejakmi
podrobí každý kus odevu tomu najnáročnejšiemu
testu.
Jediný spôsob, ako vyrobiť naozaj kvalitný
vodeodolný odev, je precíznosť prevedenia
v každom detaile. Po desiatky rokov boli
grundsundskí rybári našimi váženými patrónmi
v testovaní odevov. Trávili týždne na mori často
v mimoriadne neľudskom počasí a až v týchto
extrémnych podmienkach sa prejavilo, či má
odev slabé miesta alebo nie.
V dnešnej dobe sme stále rovnako náročný na
naše výrobky ako kedysi, ale máme k dispozícii
nové technológie a materiály, vďaka ktorým
oblečenie stále zdokonaľujeme. Je ľahšie,
priedušnejšie, má prepracovanejší strih
i atraktívnejší design.
Užite si nové farebné funkčné kolekcie
Didriksons a buďte v suchu!

S ROMANOM VOJTEKOM O VODE, RELAXE I RYBÁRČENÍ
Roman Vojtek s nami spolupracuje už tretí rok. Vlani sme oslávili 100 ročné výročie a naštartovali ďalšie storočie
ochrany človeka proti vode.
I nová kolekcia na jar 2014 sa fotila v typickom prostredí Mariny, a tak sme v tejto súvislosti vyspovedali Romana
o jeho vzťahu k vode, lodiam i rybárčeniu.
Nedávno ma prekvapila informácia o Tvojej novej vášni – free divingu (potápanie bez prístrojov).
Ako si objavil tento druh športu a v čom je pre Teba fascinujúci?
„Mám jednu kamarátku a tá je veľmi akčná. Stále skúša niečo nové. Raz mi rozprávala, ako bola na kurze freedivingu, po piatich dňoch sa dostala do tridsiatich metro a bez dychu vydržala cez tri a pol minúty. To ma veľmi prekvapilo, a pretože milujem šnorchlovanie, povedal som si, že toto by sa mi mohlo hodiť a na budúci kurz šiel som s ňou.
Našťastie pre mňa, chlapské, ego som si prekonal. Bol som na nádych až v 40 metroch a bez dychu som vydržal
5:25 min. No a teraz sa pri šnorchlovaní v mori dostanem do miest, kam by som sa nikdy pred tým nedostal.“
Ide o dokonalé splynutie vody a človeka. Kedy si v sebe objavil tento vzťah k vode?
„Ja vlastne od mala vodu moc nemusím. Pamätám si, aké scény som robil na základnej škole, keď ma učili plávať a
vlastne aj teraz ma pri normálnom plávaní prepláva snáď už aj moja štvorročná dcéra. Ale akonáhle sa dostanem pod
vodu, cítim sa naozaj ako ryba a pokiaľ nemáte žiabre, alebo na chrbte fľašu so vzduchom, nemáte proti mne šanci :-)“
Patrí medzi tvoje obľúbené činnosti aj rybárčenie?
„Tak to absolútne nie. Ryby som chytal len raz, asi v siedmych rokoch a nikdy ma to nebavilo. Zdá sa mi to ako veľmi
pasívna činnosť a hlavne absolútne neviem, čo by som robil, keby som nejakú rybu chytil ??? Najskôr by som ju
pustil späť, pretože zabiť by som ju nedokázal... takže v tom pre mňa nevidím žiaden zmysel“.
Záverom tradičná otázka, čo nové pripravuješ a kde Ťa môžu Tvoji priaznivci v roku 2014 vidieť?
„Práve teraz skúšam nový, pôvodní český muzikál Antoinetta s Monikou Absolónovou v titulnej roli. Hrať budeme v
divadle Hybernia, kde sme celý rok hrali krásny muzikál Zorro. Tiež by som rád čitateľov pozval na úžasnú hudobnú
komédiu – Milujem Ťa, ale – do divadla Palace na Václavskom námestí a stále chodím do Brna, hrať krásny muzikál
Sugar. Do toho točím seriál Ulica, a aj keď nemôžem moc prezrádzať, len naznačím, že úžasný scenárista seriálu
Vyprávěj pripravuje nový seriál, a pokiaľ nám budú hviezdy a financie naklonené, mali by sme tento rok začať točiť.
Na jeseň potom jeden naozaj veľký muzikál. Do toho moderujú, spievam a starám sa o svoju úžasnú dcéru. Takže
sa vôbec nenudím!“
Naša úplne nová kolekcia Didriksons ORIGINALS1913 podtrhuje tradíciu a funkčnosť v spojení s originálnym
designom, luxusným prevedením a samozrejme veľmi kvalitným materiálom.
Roman si ju okamžite obľúbil. Veríme, že zaujme aj Vás :-)

Foto Markéta Navrátilová a DIDRIKSONS1913. Zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Tu to všetko v roku 1913 začalo. Rok, kedy Hanna a Julius Didriksons začali vyrábať
nepremokavé oblečenie pre miestnych rybárov. Značka Didriksons bola zrodená.
Budova za Andersem, Hannou, Stig–Arnem a Erikem je prvá Didriksons továreň.
Veľmi radi sa vraciame do histórie značky Didriksons a sme pyšní na to, že Vám dnes
môžeme predstaviť pokračovanie úspešnej Výročnej kolekcie, ktorú sme uviedli na trh
v minulom roku pri príležitosti osláv 100 rokov založenia značky, kolekcia ORIGINALS1913.
Je to opäť kolekcia inšpirovaná históriou. S veľkým rešpektom sme sa ponorili do
starých archívov, našli základné poklady, vypichli detaily a prepojili ich so súčasnosťou.
Skladáme týmto veľkú poklonu našim predchodcom, ktorí položili základy toho, čo dnes
držíte v rukách.

Číslo, ktoré je súčasťou značky. Rok, kedy Hanna Didriksons napísala 1913 na prednú
stranu svojej prvej účtovnej knihy. Tieto rukou písané čísla sú súčasťou každého výrobku
patriaceho do kolekcie ORIGINALS1913, symbolizujúce poctu histórií a dedičstvu.
Veríme, že sa Vám nová kolekcia bude páčiť. Kompletnú kolekcia ORIGINALS1913
nájdete na medzinárodných stránkach www.didriksons.com.

ORIGINALS1913

432
500062 SKUTEVIK

módna bunda typu pláštenky s džínsovou podšívkou a menčestrovými
doplnkami, 100% Polyurethan,
podšívka-65%Polyester, 35% bavlna
M–XXL | 118,60 €

256
574097 MITTSKAR

teplá mikina z česaného fleecu
80% recyklovaný Polyester,
20% Polyester
S–XL | 94,80 €

005
500129 CARL

005
574090 LĂGE

tričko z Tencelu a certifikovanej
organickej bavlny
50% TENCEL, 50% organická bavlna
S–XXL | 59,10 €
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ORIGINALS1913 | PÁNSKY

256 432
592116 DYNAN

opasok
100% Polyester
jedna veľkosť | 27,40 €

2vrstvový nepremokavý kabát,
s drobnými menčestrovými prvkami,
dĺžka do pol stehien,
exkluzívny materiál
S–XXL | 225,70 €

ORIGINALS1913 | PÁNSKY
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005
500081 SELMA

2vrstvový nepremokavý kabát,
módny strih, dĺžka do pol stehien,
exkluzívny materiál
34–42 | 253,50 €

005
574089 SKAFTÖ

tričko z Tencelu a certifikovanej
organickej bavlny
50% TENCEL, 50% organická bavlna
36–42 | 67,00 €
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ORIGINALS1913 | DÁMSKY

005
574098 MITTSKAR

teplá mikina z česaného fleecu
80% recyklovaný Polyester, 20%
Polyester
36–42 | 94,80 €

215
500085 SKUTEVIK

módna pláštenka s džínsovou
podšívkou a menšestrovými doplnkami
100% Polyurethan,
podšívka-65%Polyester, 35% bavlna
36–42 | 118,60 €

MUDr. Kristina Höschlová
lekárka záchrannej služby so špecializáciou na horskú medicínu, vášnivá
alpinistka hrajúca na klavír a husle, spolupracuje s Lekármi bez hraníc
v rámci záchranných misií v Afganistane.
ORIGINALS1913 | DÁMSKY
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URBAN

060 123

060 248

500010 ESBJÖRN

2vrstvová nepremokavá bunda do pásu
100% Polyamid, záter,
PFC Free impregnácia
S–XXXL | 114,60 €

108
500056 HJALMAR

2vrstvový nepremokavý kabát
s drobnými menčestrovými prvkami,
dĺžka do pol stehien
100% Polyamid, záter
S–XXL | 174,10 €
16

URBAN | PÁNSKY | NEPREMOKAVÝ

060 039
575226 ELWOOD

2vrstvový nepremokavý kabát –
dĺžka do pol stehien
100% Polyamid, záter
M–XXL | 159,60 €

500054 EMIL

2vrstvová nepremokavá bunda
100% Polyamid, záter,
PFC Free impregnácia
S–XXXL | 146,40 €

040
575336 JARED

2vrstvová nepremokavá
bunda do pásu
100% Polyamid, záter
S–XXL | 126,50 €

URBAN | PÁNSKY
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215 060
500077 OLIVIA
007 027
561168 THELMA

2vrstvový nepremokavý kabát –
dĺžka nad kolená
100% Polyamid, záter
34–48 | 198,00 €

2vrstvový nepremokavý kabát
s drobnými menčestrovými prvkami,
dĺžka do pol stehien
100% Polyamid, záter
36–46 | 166,20 €

475 108

039
591714 TOTE

nepremokavá taška cez rameno
alebo na chrbát ako batoh
100% Polyamid, záter
102,70 €
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URBAN | DÁMSKY | NEPREMOKAVÝ

039 027
500078 SIV

2vrstvový nepremokavý kabát –
dĺžka do pol stehien
100% Polyamid, záter
34–46 | 178,10 €

500076 ELISA

2vrstvový nepremokavý kabát
stiahnutý v spodnej časti do gumy,
dĺžka necelá polovica stehien
100% Polyamid, záter,
PFC Free impregnácia
36–44 | 134,50 €

URBAN | DÁMSKY
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OUTDOOR

361 035
575352 CASCADE

2vrstvová nepremokavá bunda
so stredovým zipsom AguaGuard
100% Polyamid, záter,
PFC Free impregnácia
S–XXXL | 126,50 €

060
576185 ZETA

2vrstvové nepremokavé
technické nohavice
100% Polyamid, záter,
PFC Free impregnácia
M–XXXL | 67,00 €

060
575313 NORBA

2vrstvová nepremokavá bunda
100% Polyamid, záter,
PFC Free impregnácia
S–XXXL | 102,70 €
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OUTDOOR | PÁNSKY | NEPREMOKAVÝ

039
500121 ALZIR

2vrstvová nepremokavá bunda
100% Polyamid, záter,
PFC Free impregnácia
S–XXXL | 142,40 €

060
556012 DENALI

2vrstvové nepremokavé technické
nohavice
Polyester/Polyamid/bavlna, membrána
M–XXL | 159,60 €

017
556001 CIRRUS SET

2vrstvový nepremokavý set
s nalaminovanou podšívkou,
vhodný napr. pre rybárov
100% Polyurethan
M–XXXL | 79,70 €

060
576187 NIMBUS

2vrstvové nepremokavé
nohavice
100% Polyamid, záter,
PFC Free impregnácia
S–XXXL | 47,20 €

703 601
548177 TIGRIS SET

2vrstvový nepremokavý set,
ľahko zbaliteľný
100% Polyester, záter,
PFC Free impregnácia
M–XXL | 79,70 €
OUTDOOR | PÁNSKY | NEPREMOKAVÝ
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039
574076 NANTE

softshellová stretchová bunda
88% Polyamid, 12% Elastan,
PFC Free impregnácia
S–XXXL | 130,50 €

060
536138 TRICKETT

softshellové kraťasy
88% Polyamid, 12% Elastan,
PFC Free impregnácia
S–XXL | 75,00 €
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OUTDOOR | PÁNSKY | TERMOIZOLÁCIA

060
574285 CAMPO

prešívaná zateplená bunda vláknom
DuPont Comfortmax 60g/m2
100% Polyamid, PFC Free impregnácia
S–XXXL | 134,50 €

060
536136 TRICKETT

softshellové nohavice
88% Polyamid, 12% Elastan,
PFC Free impregnácia
S–XXL | 110,70 €

060 109 135 138
574051 MONTE

ľahká fleecová mikina
70% Polyester,
30% recyklovaný Polyester
S–XXXL | 37,70 €

OUTDOOR | PÁNSKY
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429
575353 CASCADE

2vrstvová nepremokavá bunda
so stredovým zipsom AguaGuard
100% Polyamid, záter,
PFC Free impregnácia
34–46 | 126,50 €

040
575314 NORBA

2vrstvová nepremokavá bunda
100% Polyamid, záter,
PFC Free impregnácia
36–42 | 102,70 €
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OUTDOOR | DÁMSKY | NEPREMOKAVÝ

157 107
500124 ALZIR

2vrstvová nepremokavá bunda
100% Polyamid, záter,
PFC Free impregnácia
34–44 | 142,40 €

060
576188 NIMBUS

2vrstvové nepremokavé nohavice
100% Polyamid, záter,
PFC Free impregnácia
34–46 | 47,20 €

660 841
548178 TIGRIS PRINT SET
2vrstvový nepremokavý set,
ľahko zbaliteľný
100% Polyester, záter,
PFC Free impregnácia
36–42 | 79,70 €

OUTDOOR | DÁMSKY
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TERMOIZOLÁCIA

040

374

574077 NANTE

441 027 060 332

574286 CAMPO

softshellová stretchová bunda
88% Polyamid, 12% Elastan,
PFC Free impregnácia
36–44 | 130,50 €

prešívaná zateplená bunda vláknom
DuPont Comfortmax 60g/m2
100% Polyamid, PFC Free impregnácia
36–44 | 134,50 €

574052 MONTE

ľahká fleecová mikina
70% Polyester, 30% recyklovaný
Polyester
36–46 | 37,70 €

DOPLNKY – UNISEX

126
060
592063 D1913

opasok s logom
100% Polyamid
jedna veľkosť | 26,50 €

100 429 050
500040 EVA

skladná pláštenka
z materiálu EVA
100% EVA
S/M,L/XL | 19,40 €
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OUTDOOR | DÁMSKY

040
549104 WHEELY

2,5vrstvové
nepremokavé zbaliteľné
pončo na bike
100% Polyester, záter
S–XXL | 51,10 €

055
554004 SAFETY

bezpečnostná vesta
S/M, L/XL, XXL/XXXL |
18,80 €

017 060
592066 BARROW

celopružný opasok
100% Polyamid
jedna veľkosť | 19,40 €

537008 TOP

nepremokavý klobúk
100% Polyester, záter
M–XL | 26,50 €

060
557009
SOUTHWEST

nepremokavý klobúk
100% Polyurethan
M–XL | 19,40 €

OUTDOOR | DÁMSKY
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109 360
500057 SINCE

tričko z Tencelu a certifikovanej
organickej bavlny
50% TENCEL, 50% organická bavlna
S–XXL | 27,40 €

091 103
534245 SKYLINE

tričko z Tencelu a certifikovanej
organickej bavlny
50% TENCEL, 50% organická bavlna
S–XXL | 39,20 €
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OUTDOOR | PÁNSKY

146 441
500072 SINCE

tričko z Tencelu a certifikovanej
organickej bavlny
50% TENCEL, 50% organická bavlna
34–44 | 27,40 €

370
500089 HILDA

tričko z organickej bavlny
s dlhým rukávom
100% organická bavlna
34–44 | 35,30 €

180 331
534246 SKYLINE

tričko z Tencelu a certifikovanej
organickej bavlny
50% TENCEL, 50% organická bavlna
36–42 | 39,20 €

OUTDOOR | DÁMSKY

31

V kolekcii Didriksons1913 nájdete vo vetre a vode odolných modeloch buď membránovú
alebo záterovú technológiu chrániacu daný model voči premoknutiu a prefúknutiu.

2

2VRSTVOVÁ technológia
Membrána či záter je zalaminovaný na vonkajšiu tkaninu a zvnútra je krytý voľnou, väčšinou sieťovanou podšívkou. Výsledný materiál je príjemný a poddajný.
Ideálny v bežných podmienkach a pre každodenné použitie.

3

3VRSTVOVÁ technológia
Membrána, či záter je zalaminovaný medzi vonkajšiu tkaninu a podšívku a tvorí
tak jeden celok s mimoriadnou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu.
Materiál je predurčený na použitie v náročných a extrémnych podmienkach.

DWR – Durable Water Repellent – úprava povrchového materiálu odevu, ktorý sa týmto stáva vode – odpudivý. Používa sa na všetkých úplne vode nepriepustných odevoch, ale tiež na softshellových či prešívaných
odevoch. Opotrebováva sa, ale je možné ju na odev naniesť za pomoci prostriedkov k tomu určeným.
Pre detailnejšie informácie o produkte navštívte www.didriksons1913.cz

Starostlivosť
o nepremokavý
odev

Aby danému odevu čo najdlhšie zostali vlastnosti, aké mal pri jeho kúpení, je nanajvýš
nutné dodržiavať základné pravidlá:
• neuskladňovať odev zbalený, vlhký či mokrý dlhší čas, aby sa predovšetkým nezničila páska, ktorou sú
podlepené švy alebo aby nezačal plesnivieť
• špinavý odev je vhodné prať v špeciálnych prípravkoch určených na pranie outdoorového vybavenia.
Tieto prípravky neodstránia impregnáciu vo vrchnej látke, na rozdiel od niektorých bežných pracích
prípravkov, nepoškodí záter, membránu či podlepovaciu pásku
• nepoužívať aviváž
• po praní je nutné impregnáciu vo vrchnej látke aktivovať tepelným ošetrením – vyžehliť na nízkej teplote, vyfénovať
• špina, pot, časté pranie a vystavovanie odevu oderu spôsobujú opotrebenie impregnácie vo vrchnej látke. Pokiaľ kvapky dažďa zostávajú na vrchnej látke a vsakujú sa dovnútra, je nutné impregnáciu
aktivovať – žehlička, fén na nízkej teplote alebo v prípade potreby reimpregnovať špeciálnym prípravkom
k tomu určeným.

ŽIJEME V SÚĽADE S PRÍRODOU

Grundsund SWEDEN

Na vybraných produktoch sme začali používať impregnáciu
vrchnej látky bez fluorových uhľovodíkov
.
Zamedzíme tak pri praní odevu vymývaniu impregnácie
do vody a jej následnému znečisteniu, ktoré má potom
neblahé účinky na živočíchy potrebujúce vodu k svojmu
životu, vrátane nás.
Fluorové uhľovodíky sú v prírode ťažko rozložiteľné, u cicavcov majú neblahý vplyv na rozmnožovanie, spôsobujú
hormonálne poruchy a sú podozrievané z karcinogénnych
účinkov.
JE PRETO URČITE LEPŠIE SA ICH POUŽITIU VYVAROVAŤ.

Vlákno budúcnosti. Vyrobené z celulózy – drevených vlákien.
Je vysoko hydrofilné vďaka jedinečnej štruktúre. Má výborný transport vlhkosti a súčasne chladiace schopnosti.
Výrazne potláča rast baktérií oproti syntetickým vláknam
i bavlne. Výrobný proces je veľmi ohľaduplný k životnému
prostrediu (ocenený EU). Je 100 % rozložiteľný.

V máji 2012 sme sa spoločne s ďalšími 31 spoločnosťami stali členmi zoskupenia STWI – Swedish Textile Water Initiative. Jedná sa o spoločný projekt, ktorý spája
švédske textilné, kožiarske spoločnosti a Medzinárodný
inštitút vody v Stokholme.
Spoločnou snahou je zredukovať negatívne dopady
výroby materiálov pre šitie odevov na životné prostredie, obzvlášť vodu, a taktiež zlepšiť životné a pracovné
podmienky obyvateľov.
Viac na www.stwi.se

ORGANICKÁ BAVLNA
Je pestovaná bez použitia syntetických chemických
pesticídov a herbicídov. Pri spracovaní a výrobe výrobkov z biobavlny nie sú používané toxické chemikálie.
Pri nosení oblečenia z organickej bavlny nie sme vystavení možnému pôsobeniu chemických rezíduí a zároveň
prispievame k ochrane životného prostredia.
Spĺňa Global Organic Textile Standards (GOTS) – svetovo známe smernice pre výrobu organických vlákien,
berúce ohľad nie len na ekologické, ale tiež na sociálne
kritéria (pracovné podmienky zamestnancov apod.).

YKK AQUAGUARD VISLON ZIP
Zips s polyurethanovou lamináciou výrazne zvyšuje odolnosť voči vode.

Špeciálne vode nepriepustné cvoky od firmy YKK.

Recyklované polyesterové vlákno vyrobené
z nepotrebných plastových fliaš. Vďaka tomuto využitiu
nepotrebného plastu sa snažíme o znižovanie
narastajúceho množstva odpadu na zemi, a tiež
o znižovanie spotreby energie a ropy.

