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FINE MERINO 
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FINE MERINO 
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Ulvang nabízí širokou řadu oděvů z vlny Merino.
Chcete-li najít produkt, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám, 
můžete použít produktový systém a symboly.

SYMBOLY
SPODNÍ PRÁDLO - HMOTNOST

Mulesing
Free

Merino

Ulvang sdílí nadšení nejen kvůli fantastickým 
vlastnostem vlny, ale také kvůli celému výrobnímu 
řetězci, počínaje získáním surovin, přes výrobu, použití, 
likvidaci materiálu a konečnou péči. Prvním krokem 
jsou naši pečlivě vybraní farmář, které často 
navštěvujeme a v posledních letech se stále více 
snažíme rozvíjet a formalizovat dlouhodobá partnerství 
se zemědělci v různých částech světa. Společně s nimi 
sdílíme pravidla pro dobré zacházení se zvířaty, 
udržitelné výrobní procesy a obecnou vášeň pro vlnu 
jako přirozené funkční vlákno.

ULVANG A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
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. 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 v budoucích kolekcích našich výrobků. 

Alan Pitcher, vášnivý farmář s láskou pro 
svá zvířata. Majitel Nanimie, kterou vlastní a 
vede se svou ženou Fran a jejich synem 
Russelem.

„Udržitelné zemědělství je nezbytné pro 
záchranu života v budoucnosti na zemi”

Norwegian
Wool

ŽÁDNÝ MULESING! 
Ulvang má nulovou tolerakci k tzv. mulesingu, což je odstranění 
proužků kůže nesoucí vlnu z okolí kolem řitního otvoru ovce, aby se 
zabránilo parazitární infekci. Dochází tak, ke zjizvení tkáně a tato 
metoda je velmi bolestivá. Všichni naši dodavatelé musí garantovat, 
že tuto metodu nepoužívají. Poždujeme po nich certifikát o tom, že 
respektují naše požadavky. Mulesing se v Norsku neprovádí, větší 
nebezpečí tam představují ostatní predátoři.

DOHLEDATELNOST PŮVODU! 
Naši vlnu lze vysledovat zpět k certifikovaným farmám a 
dodavatelům v Evropě. Všichni naši dodavatelé jsou povinni 
dodržovat přísné normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 
a životního prostředí a uplatňovat udržitelné výrobní postupy.

NORSKÁ VLNA! 
Vlna pochází ze zdravých norských ovcí, které tráví léto a začátek 
podzimu v norské přírodě, svěžím, čistém prostředí. Z této vlny se 
vyrábí klasické vlněné svetry s hustým pletením, které vás udrží v 
teple i v těch nejchladnějších dnech. Když si vyberete norskou vlnu 
Ulvang, podporujete tím udržitelnou produkci v místním výrobním 
řetězci se sníženou ekologickou stopou.

Traceable
Wool
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Jsem pyšný na to, že se mi povedlo 
znovu dostat vlnu do povedomí lidí.ˇ

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 obchodního plánu.

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. 

5 // Ulvang FW2122



6 // Ulvang FW2122

SVETR MARIUS SE ZIPEM PÁNSKÝ
77801

Svetr Marius je výsledek spolupráce mezi značkou Ulvang a MARIUS®.  První 
svetr MARIUS® byl navržen v roce 1953 a je stále na vrcholu 
nejprodávanějších svetrů s tímto patentovaným vzorem. Kombinací ikonického 
vzoru s kvalitní vlnou jsme vytvořili vlastní svetr Marius.

SVETR MARIUS SE ZIPEM DÁMSKÝ
78806

Svetr Marius je výsledek spolupráce mezi značkou Ulvang a MARIUS®. První 
svetr MARIUS® byl navržen v roce 1953 a je stále na vrcholu 
nejprodávanějších svetrů s tímto patentovaným vzorem. Kombinací ikonického 
vzoru s kvalitní vlnou jsme vytvořili vlastní svetr Marius.

• Světově nejznámnější svetr, užívaný po generace!
• Tradiční vlněný svetr
• Vhodný pro širokou škalů přílležitostí
• Cetrifikace OEKO-TEX®

SVETR MARIUS S KULATÝM LÍMCEM 
PÁNSKÝ
77811

Svetr Marius je výsledek spolupráce mezi značkou Ulvang a MARIUS®. První 
svetr MARIUS® byl navržen v roce 1953 a je stále na vrcholu nejprodávanějších 
svetrů s tímto patentovaným vzorem. Kombinací ikonického vzoru s kvalitní 
vlnou jsme vytvořili vlastní svetr Marius.

• Světově nejznámnější svetr, užívaný po generace!
• Tradiční vlněný svetr
• Vhodný pro širokou škalů přílležitostí
• Cetrifikace OEKO-TEX® 

• Světově nejznámnější svetr, užívaný po generace!
• Tradiční vlněný svetr
• Vhodný pro širokou škalů přílležitostí
• Cetrifikace OEKO-TEX® 

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

BARVY

Arabian Spice/Vanilla/Grey Melange - 59502 
New Navy/Ulvang Red/Vanilla - 75028

BARVY

Hint of Mint/Vanilla/Smoke Blue - 63501
Vanilla/Ulvang Red/New Navy - 00237

BARVY

New Navy/Ulvang Red/Vanilla - 75028
Arabian Spice/Vanilla/Grey Melange - 59502

BARVY

Vanilla/Ulvang Red/New Navy - 00237
Smoke Blue/Vanilla/Hint of Mint - 63552

NOVINKA

SVETR MARIUS S KULATÝM LÍMCEM 
DÁMSKÝ
78816

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL 

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL 
MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

Svetr Marius je výsledek spolupráce mezi značkou Ulvang a MARIUS®. První 
svetr MARIUS® byl navržen v roce 1953 a je stále na vrcholu nejprodávanějších 
svetrů s tímto patentovaným vzorem. Kombinací ikonického vzoru s kvalitní 
vlnou jsme vytvořili vlastní svetr Marius.

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

• Světově nejznámnější svetr, užívaný po generace!
• Tradiční vlněný svetr
• Vhodný pro širokou škalů přílležitostí
• Cetrifikace OEKO-TEX®



BARVA

Fig/Vanilla/Woodrose - 80859

SVETR RAV KIBY SE ZIPEM PÁNSKÝ
77311

Svetr Rav Kiby je nejlehčí verzí populárního svetru Rav. Dobrá elasticita, skvělý 
střih a dlouhé rukávy s palcovými otvory. Extra vysoký límec se zipem s ochranou 
proti poškrábání brady. Tradiční vzor na hrudi, který nepřehlédnete.

• Skvělý svetr pro každou příležitost
• Pro milovníky vlny a elegantního vzhledu
• Teplý, měkký a pružný svetr
• Certifikace OEKO-TEX® 

SVETR RAV KIBY SE ZIPEM DÁMSKÝ
77316

Svetr Rav Kiby je nejlehčí verzí populárního svetru Rav. Dobrá elasticita, skvělý 
střih a dlouhé rukávy s palcovými otvory. Extra vysoký límec se zipem s ochranou 
proti poškrábání brady. Tradiční vzor na hrudi, který nepřehlédnete.

• Skvělý svetr pro každou příležitost
• Pro milovníky vlny a elegantního vzhledu
• Teplý, měkký a pružný svetr
• Certifikace OEKO-TEX® 

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL 

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL 

BARVA

Arabian Spice/Grey Melange - 59501

BARVY

Woodrose/Vanilla/Fig - 80651
Black/Charcoal Melange/Grey Melange - 10048 

New Navy/Grey Melange - 75016

BARVY

Urban Chic /Grey Melange - 20712
Black/Charcoal Melange/Grey Melange - 10048 

New Navy/Grey Melange - 75016 

SVETR RAV KIBY S KULATÝM LÍMCEM
DÁMSKÝ
78416

Rav Kiby s kulatým límcem je teplý a pohodlný svetr s tradičním norským vzorem. 
Je lehčí verzí populárního svetru Rav. Dobrá elasticita a elegantní, padnoucí střih 
z něho dělá skvělého společníka pro každou příležitost.

• Skvělý svetr pro každou příležitost
• Pro milovníky vlny a elegantního vzhledu
• Teplý, měkký a pružný svetr
• Certifikace OEKO-TEX® 

Rav Kiby s kulatým límcem je teplý a pohodlný svetr s tradičním norským vzorem. 
Je lehčí verzí populárního svetru Rav. Dobrá elasticita a elegantní, padnoucí střih 
z něho dělá skvělého společníka pro každou příležitost.

• Skvělý svetr pro každou příležitost
• Pro milovníky vlny a elegantního vzhledu
• Teplý, měkký a pružný svetr
• Certifikace OEKO-TEX® 

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL
MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL 

SVETR RAV KIBY S KULATÝM LÍMCEM 
PÁNSKÝ
77411

NOVINKA NOVINKA
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SVETR RAV SE ZIPEM UNISEX
77005

Svetr Rav e náš nejprodávanější produkt ze 100% vlny. Je tím pravým 
originálem od značky Ulvang! Neuvěřitelně pohodlný, elastický, anatomick  
střih  a dlouh  rukávy s otvor na palec. Extra vysoký límec se zipem s 
ochranou 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. 

• Skvělý a všestranný svetr pro jakoukoli příležitost 
• Certifikace OEKO-TEX® 

MATERIÁL: 100%  

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

BARVY

Vanilla/Jade - 00240
Charcoal Melange/Mid Blue - 11172 

Vanilla - 00200 
 Grey Melange - 11200 

SVETR RAV HYBRID UNISEX
77421

• Hybrid 100%  
•

MATERIÁL: : 100% : 100% olyamid : 85% 15% olyester 

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

Grey Melange/New Navy/Red Melange - 11265

BARVABARVA

Vanilla/Ulvang Red/New Navy - 00237

NOVINKA NOVINKA

New Navy/Ulvang Red/Vanilla - 75028
Vanilla/Arabian Spice/Grey Melange - 00224

 Indian Teal/Grey Melange/ Vanilla - 79102
Grey Melange/Fig - 11278 

Smoke Blue/Hint of Mint - 63551

SVETR ALTA SE ZIPEM PÁNSKÝ
77531

SVETR ALTA SE ZIPEM DÁMSKÝ
78536

• Středně silný vlněný svetr
• Vhodný pro použití během celého roku a při různých příležitostech
• Dohledatelná vlna z certifikovaných farem
• Certifikát OEKO-TEX®

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL
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BARVA

Svetr Rav Alta je středně teplý a pohodlný vlněný svetr. Jedná se o lehčí verzi 
svetru Rav. Vyrábí se ze 100% čisté vlny. Mužský tvar, dlouhé rukávy s otvory 
pro palce a pružný střih. Extra vysoký límec se zipem s ochranou proti 
poškrábání brady.

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

• Středně silný vlněný svetr
• Vhodný pro použití během celého roku a při různých příležitostech
• Dohledatelná vlna z certifikovaných farem
• Certifikát OEKO-TEX®

Svetr Rav Alta je středně teplý a pohodlný vlněný svetr. Jedná se o lehčí verzi 
svetru Rav. Vyrábí se ze 100% čisté vlny. Dámský tvar, dlouhé rukávy s otvory 
pro palce a pružný střih. Extra vysoký límec se zipem s ochranou proti 
poškrábání brady.

BARVY BARVY

SVETR GEILO PÁNSKÝ
77831

SVETR GEILO DÁMSKÝ
78836

Svetr Rav Hybrid je teplý a pohodlný svetr s větru odolnou podšívkou na přední 
straně. Řada svetrů Rav je vyrobena ze 100% vlny. Dobrá elasticita, pružný střih 
a dlouhé rukávy s otvory na palec. Ex tra vysoký límec se zipem s ochranou 
proti poškrábání brady.

Svetr Geilo je tradiční a elegantní vlněný svetr polovičním líncem. Vhodný pro 
každodenní použití ve městě i v přírodě při outdorových aktivitách.

• Klasický lehký vlněný svatr
• Nadčasový design
• Nadčasový svetr pro mnoho příležitostí
• Dohledatelná vlna z cetrifikovaných farem

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL

Svetr Geilo je tradiční a elegantní vlněný svetr polovičním líncem. Vhodný pro 
každodenní použití ve městě i v přírodě při outdorových aktivitách.

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

• Klasický lehký vlněný svatr
• Nadčasový design
• Nadčasový svetr pro mnoho příležitostí
• Dohledatelná vlna z cetrifikovaných farem

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA



FERAL
Již od doby před téměř 6000 lety, kdy ustoupil ledovec, se na západním 
pobřeží Norska pasou tradiční divoké ovce nazývané Old Norse.

Tyto ovce jsou součástí živobytí zemědělců žijících na pobřeží. Toto 
odolné plemeno bylo po generace formováno drsným podnebím, 
krajinou, správnou výživou a soužitím s lidmi. Bylo zásadním a 
neocenitelným zdrojem masa, kůže a vlny pro tvorbu pleteného oblečení.

ZEMĚ PŮVODU: LITVA
PŮVOD VLNY: NORSKO

FERAL SVETR SE ZIPEM UNISEX 
77341

Svetr Feral je hrubý svetr vyrobený z vlny norských divokých ovcí. 
Je vyvinut tak, aby vydržel to nejnáročnější počasí a vydržel vám po 
generace. Tento svetr vás udrží v teple po celý rok! Výběrem norské 
vlněné kolekce podporujete udržitelnou výrobu v místním 
hodnotovém řetězci se sníženou ekologickou stopou.

• Tradiční svetr ze 100% norské vlny
• Zůstaňte v teple a pohodlí i během nejchladnějších dnů
• Nejteplejší vlněný svetr značky Ulvang
• 100% norská vlna

MATERIÁL: 100% norská vlna (norská vlna Feral) 

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL

BARVA

 Melange Limited – 11730

MATERIÁL: Úplet: 100% norská vlna; Tkanina: 100% polyamid  

Výplň: norská vlna/PLA

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

BARVA

 Granite/Nature Melange – 11731

VEGARD HYBRID BUNDA S KAPUCÍ 
UNISEX
21051
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Vegard Hybrid je naše nejexkluzivnější bunda navržená z těch nejlepších 
materiálů. Dohledatelná 100% norská vlna z norských ovcí. Větruvzdorný 
materiál PERTEX® na přední straně a kapuci. Izolační materiál je vyroben z 
norské vlny LAVALAN®. To je přírodní izolace s jedinečnými vlastnostmi jako je 
regulace teploty a prodyšnost. Pro Ulvang neexistuje možnost používat umělé 
izolace, používáme pouze udržitelná vlákna získaná z lokálních zdrojů.

• Funkční bunda s kapucí ze 100% norské vlny
• Přední díl z větru odolného materiálu a výplní z LAVALANU®
• Více udržitelná alternativa k péřové bundě
• Teplá a teplotu regulující
• Vhodná pro venkovní aktivity i každodenní použití



WARM
200-220G

FINE MERINO 
WOOL

R
EG

U
LA

R

HMOTNOST: 200G
MIKRONY: 19.5
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA
PŮVOD VLNY: AUSTRÁLIE

RAV 100%

Rav 100% je středně teplé spodní prádlo vyvinuté pro 
venkovní aktivity, zvláště ty s proměnlivou intenzitou. 
Řada Rav 100% je tou nejvšestrannější kvalitou pro 
širokou škálu činností po celý rok.

Tato řada je vyrobena z žebrovaného úpletu, jehož 
konstrukce si udržuje svůj tvar a poskytuje správný 
odvod vlhkosti od těla. Vertikální kanálky podporují 
správnou izolaci tím, že udržují vzduch uvnitř a zajišťují, 
že zůstává teplý. 100% super měkká merino vlna s 
dobrou pružností pro optimální kontrolu teploty, přírodní 
odolnost vůči zápachu a maximální komfort.

Pro oblečení z této řady byla použita ta nejdelší, nejtenčí 
a nejměkčí vlákna vlny merino, a proto tato látka 
minimalizuje svědění a netvoří žmolky.

Řada Rav 100% je upravena tak, že umožňuje běžné 
praní v pračce při teplotě 40°C.
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RAV 100% TRIKO DL. RUKÁV 
PÁNSKÉ
57351

Rav 100% je dámské triko s dlouhým rukávem ze 100% merino vlny. 
Určeno pro všechny typy aktivit, především takové, kdy se často mění 
intenzita zátěže. Super měkké, regulující teplotu a přirozeně odolné proti 
zápachu. Konstrukce z žebrovaného úpletu si udržuje svůj tvar a 
poskytuje optimální odvod vlhkosti od těla. Vertikální kanálky podporují 
správnou izolaci tím, že udržují vzduch uvnitř a zajišťují, že zůstává teplý. 
Kvalitní vlna s dohledatelným původem. Ploché švy pro větší pohodlí. 
Klasický nadčasový design vhodný pro jakoukoli aktivitu. 

RAV 100% TRIKO SE STOJÁČKEM 
NA ZIP PÁNSKÉ
57361

Rav 100% je pánské triko se stojáčkem na zip ze 100% merino vlny. 
Určeno pro všechny typy aktivit, především takové, kdy se často mění 
intenzita zátěže. Super měkké, regulující teplotu a přirozeně odolné proti 
zápachu. Konstrukce z žebrovaného úpletu si udržuje svůj tvar a poskytuje 
optimální odvod vlhkosti od těla. Vertikální kanálky podporují správnou 
izolaci tím, že udržují vzduch uvnitř a zajišťují, že zůstává teplý. Kvalitní 
vlna s dohledatelným původem. Ploché švy pro větší pohodlí. Klasický 
nadčasový design vhodný pro jakoukoli aktivitu. 

Rav 100% jsou pánské kalhoty ze 100% merino vlny. Určeny pro 
všechny typy aktivit, především takové, kdy se často mění intenzita 
zátěže. Super měkké, regulující teplotu a přirozeně odolné proti 
zápachu. Konstrukce z žebrovaného úpletu si udržuje svůj tvar a 
poskytuje optimální odvod vlhkosti od těla. Vertikální kanálky podporují 
správnou izolaci tím, že udržují vzduch uvnitř a zajišťují, že zůstává 
teplý. Kvalitní vlna s dohledatelným původem. Ploché švy pro větší 
pohodlí. Klasický nadčasový design vhodný pro jakoukoli aktivitu. 

MATERIÁL: 100% vlna (Merino) 

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL

BARVY

 Black/Granite - 10815
Indian Teal/Smoke Blue - 79101

 Black/Granite - 10815
Indian Teal/Smoke Blue - 79101

Granite - 11700

RAV 100% TRIKO DL. RUKÁV 
DÁMSKÉ
58356

BARVY

 Fig/Gray Melange - 80853
Smoke Blue/Hint of Mint - 63551

MATERIÁL: 100% vlna (Merino) 

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

• Vhodné pro všechny typy aktivit
• Klasický, nadčasový design
• Certifikovaná vlna
• Mikrony: 19,5 / 200g

BARVY
BARVY

BARVY

BARVA

• Vhodné pro všechny typy aktivit
• Klasický, nadčasový design
• Certifikovaná vlna
• Mikrony: 19,5 / 200g

MATERIÁL: 100% vlna (Merino) 

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL
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RAV 100% KALHOTY PÁNSKÉ
67331

NOVINKA

NOVINKA

• Vhodné pro všechny typy aktivit
• Klasický, nadčasový design
• Certifikovaná vlna
• Mikrony: 19,5 / 200g

MATERIÁL: 100% vlna (Merino) 

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

 Fig/Gray Melange - 80853
Smoke Blue/Hint of Mint - 63551

 Fig/Gray Melange - 80853
Smoke Blue/Hint of Mint - 63551

Rav 100% je pánské triko s dlouhým rukávem ze 100% merino vlny. 
Určeno pro všechny typy aktivit, především takové, kdy se často mění 
intenzita zátěže. Super měkké, regulující teplotu a přirozeně odolné proti 
zápachu. Konstrukce z žebrovaného úpletu si udržuje svůj tvar a 
poskytuje optimální odvod vlhkosti od těla. Vertikální kanálky podporují 
správnou izolaci tím, že udržují vzduch uvnitř a zajišťují, že zůstává teplý. 
Kvalitní vlna s dohledatelným původem. Ploché švy pro větší pohodlí. 
Klasický nadčasový design vhodný pro jakoukoli aktivitu. 

• Vhodné pro všechny typy aktivit
• Klasický, nadčasový design
• Certifikovaná vlna
• Mikrony: 19,5 / 200g

RAV 100% TRIKO SE STOJÁČKEM 
NA ZIP DÁMSKÉ
58366

• Vhodné pro všechny typy aktivit
• Klasický, nadčasový design
• Certifikovaná vlna
• Mikrony: 19,5 / 200g

MATERIÁL: 100% vlna (Merino) 

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

Rav 100% je dámské triko se stojáčkem na zip ze 100% merino vlny. 
Určeno pro všechny typy aktivit, především takové, kdy se často mění 
intenzita zátěže. Super měkké, regulující teplotu a přirozeně odolné proti 
zápachu. Konstrukce z žebrovaného úpletu si udržuje svůj tvar a poskytuje 
optimální odvod vlhkosti od těla. Vertikální kanálky podporují správnou 
izolaci tím, že udržují vzduch uvnitř a zajišťují, že zůstává teplý. Kvalitní 
vlna s dohledatelným původem. Ploché švy pro větší pohodlí. Klasický 
nadčasový design vhodný pro jakoukoli aktivitu. 

MATERIÁL: 100% vlna (Merino) 

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

RAV 100% KALHOTY DÁMSKÉ
68331

Rav 100% jsou dámské kalhoty ze 100% merino vlny. Určeny pro 
všechny typy aktivit, především takové, kdy se často mění intenzita 
zátěže. Super měkké, regulující teplotu a přirozeně odolné proti zápachu. 
Konstrukce z žebrovaného úpletu si udržuje svůj tvar a poskytuje 
optimální odvod vlhkosti od těla. Vertikální kanálky podporují správnou 
izolaci tím, že udržují vzduch uvnitř a zajišťují, že zůstává teplý. Kvalitní 
vlna s dohledatelným původem. Ploché švy pro větší pohodlí. Klasický 
nadčasový design vhodný pro jakoukoli aktivitu. 

• Vhodné pro všechny typy aktivit
• Klasický, nadčasový design
• Certifikovaná vlna
• Mikrony: 19,5 / 200g
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HMOTNOST: 200G
MIKRONY: 19,5
ZEMĚ PŮVODY: LITVA
PŮVOD VLNY: AUSTRÁLIE

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% merino vlny 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, pohodlné, vhodné pro 
osoby s citlivou pokožkou. Při výrobě byla využita ta 
nejdelší a nejtenčí vlákna vlny merino, a proto tato látka 
minimalizuje svědění a netvoří žmolky.

Produkty 50Fifty byly upraveny tak, že umožňují běžné 
praní v pračce při teplotě 40°C.



Black/Black - 10074
Gray Melange/High Rise - 11270

Black/Black - 10074
Gray Melange/High Rise - 11270

Black/Black - 10074

50FIFTY 2.0 TRIKO DL. RUKÁV 
PÁNSKÉ 
57371

• Velmi jemné a příjemné v kontaktu s pokožkou
• Lze prát v pračce při teplotě 40°C 
• Certifikace Woolmark
• Mikrony: 19,5/200g

BARVY

BARVA

BARVY

• Velmi jemné a příjemné v kontaktu s pokožkou
• Lze prát v pračce při teplotě 40°C 
• Certifikace Woolmark
• Mikrony: 19,5/200g

MATERIÁL: 80% merino vlna, 20% polyamid 

Vnitřní vrstva: 100% polyester 

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL

50FIFTY 2.0 KALHOTY PÁNSKÉ 
67361

Pánské spodní kalhoty 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. Bez 
zbytečných visaček.

• Velmi jemné a příjemné v kontaktu s pokožkou
• Lze prát v pračce při teplotě 40°C 
• Certifikace Woolmark
• Mikrony: 19,5/200g

BARVY

Dámské triko s dlouhými ý 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. 
Bez zbytečných visaček.

50FIFTY 2.0 TRIKO DL. RUKÁV 
DÁMSKÉ 
58376

Pánské triko 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. Bez 
zbytečných visaček.

• Velmi jemné a příjemné v kontaktu s pokožkou
• Lze prát v pračce při teplotě 40°C 
• Certifikace Woolmark
• Mikrony: 19,5/200g

• Velmi jemné a příjemné v kontaktu s pokožkou
• Lze prát v pračce při teplotě 40°C 
• Certifikace Woolmark
• Mikrony: 19,5/200g

BARVY

MATERIÁL: 80% merino vlna, 20% polyamid 

Vnitřní vrstva: 100% polyester
VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

MATERIÁL: 80% merino vlna, 20% polyamid; 

Vnitřní vrstva: 100% polyester
VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

MATERIÁL: 80% merino vlna, 20% polyamid 

Vnitřní vrstva: 100% polyester
VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

MATERIÁL: 80% merino vlna, 20% polyamid 

Vnitřní vrstva: 100% polyester 

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL

MATERIÁL: 80% merino vlna, 20% polyamid 

Vnitřní vrstva: 100% polyester 

VELIKOSTI: S, M, L, XL, XXL

• Velmi jemné a příjemné v kontaktu s pokožkou
• Lze prát v pračce při teplotě 40°C 
• Certifikace Woolmark
• Mikrony: 19,5/200g

50FIFTY 2.0 KALHOTY DÁMSKÉ
68366

Dámské spodní kalhoty 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. Bez 
zbytečných visaček.

Black/Black - 10074
Fig/Sweet Pink - 80854

Black/Black - 10074
Fig/Sweet Pink - 80854

Black/Black - 10074
Fig/Sweet Pink - 80854

BARVA

50FIFTY 2.0 TRIKO SE STOJÁČKEM
NA ZIP PÁNSKÉ 
57391

50FIFTY 2.0 TRIKO SE STOJÁČKEM 
NA ZIP DÁMSKÉ 

58396

Dámské triko s dlouhými r  ukávy a stojáčkem na zip 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. 
Bez zbytečných visaček.

Pánské triko s dlouhými rukávy a stojáčkem na zip 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. Bez zbytečných 
visaček.
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Fig/Woodrose - 80858
Vanilla/Gray Melange - 00203 

Fig/Woodrose - 80858
Vanilla/Gray Melange - 00203 

• Měkké a ženské spodní triko ze 100% velmi jemné merino vlny
• Hodí se nejen jako spodní prádlo, ale  také jako svrchní vrstva
• Pro ženy, které touží po teplu, pohodlí a ženském vzhledu
• Certifikace Woolmark 
• Mikrony: 18,5/205g

BARVA

NOVINKA NOVINKA

BARVA

• Měkké a ženské spodní kalhoty ze 100% velmi jemné merino vlny
• Pro ženy, které touží po teplu, pohodlí a ženském vzhledu
• Certifikace Woolmark 
• Mikrony: 18,5/205g

MARISTUA KALHOTY DÁMSKÉ 
57036

MARISTUA TRIKO SE STOJÁČKEM 
NA ZIP DÁMSKÉ 
57026

Maristua je dámské triko s dlouhým rukávem a stojáčkem na zip ze 100% merino 
vlny. Triko je měkké, regulující teplotu a přirozeně odolné proti zápachu. 
Konstrukce z lehkého žebrovaného úpletu si udržuje svůj tvar a poskytuje 
optimální odvod vlhkosti od těla. Kvalitní vlna s dohledatelným původem. Ploché 
švy pro větší pohodlí. Oblečení řady Maristua má ženské vzory inspirované 
norskými tradicemi. Perfektní pro horskou turistiku, dobrodružství nebo do apres-
ski!

Maristua jsou dámské spodní kalhoty ze 100% merino vlny. Kalhoty jsou měkké, 
regulující teplotu a přirozeně odolné proti zápachu. Konstrukce z lehkého 
žebrovaného úpletu si udržuje svůj tvar a poskytuje optimální odvod vlhkosti od 
těla. Kvalitní vlna s dohledatelným původem. Ploché švy pro větší pohodlí. 
Oblečení řady Maristua má ženské vzory inspirované norskými tradicemi. Perfektní 
pro horskou turistiku, dobrodružství nebo do apres-ski!

MATERIÁL: 100% vlna (Merino) 

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

MATERIÁL: 100% vlna (Merino) 

VELIKOSTI: XS, S, M, L, XL

22 // Ulvang FW2122



ČEPICE  
A RUKAVICE

Hlava bez čepice se chová jako potrubí, kterým 
odchází většina vašeho tělesného tepla. Když se sníží 
teplota vašeho těla, krevní zásobení vašich rukou a 
nohou se sníží, aby vaše hlava a důležité vnitřní 
orgány byly dostatečně zásobovány krví a udrženy v 
teple. 

Když máte studené nohy, nasaďte si vlněnou čepici!
Vrstva na vrstvu, tak jako platí na celé vaše tělo, platí 
také na vaše ruce. Proto Ulvang vyrábí palčáky a 
rukavice ze 100% vlny pro optimální izolaci a teplo. 

Veškeré naše rukavice je možné prát v pračce při 
teplotě 40°C.



RAV KIBY ČEPICE UNISEX 
49611

Rav Kiby je klasická, žebrovaně pletená čepice s tradičním vzorem jaquard.  
Módní čepice stejné kvality jako je náš nejprodávanější svetr Rav. 100% 
vlna  s padnoucím střihem a tradičním norským designem.

• Pro každodenní nošení
• Tradiční design s moderním střihem
• Certifikace OEKO-TEX® 

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: 56, 58, 60

RAV ČEPICE UNISEX 
49351 

Klasická, žebrovaně pletená čepice ze stejně pohodlného materiálu jako je náš 
nejprodávanější svetr RAV. Atraktivní ať už s ohrnutým okrajem, nebo 
posazená více do týla. 

• 100% vlna v žebrovaném úpletu pro každodenní nošení
• Nadčasový design, který sluší každému
• Lze prát v pračce při teplotě 30°C
• Certifikace OEKO-TEX® 

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: 56, 58, 60

MATERIÁL: 100% vlna Podšívka: 100% polyester 

VELIKOSTI: S/M, L/XL

RAV KIBY PALČÁKY UNISEX 
45071

Rav Kiby jsou nejteplejší palčáky, které můžeme nabídnout. Žebrovaně 
pletené,  s tradičním dekorativním norským vzorem. Vnější vrstva ze 100% 
vlny a podšívka z polyesterového mikroflísu pro optimální pohodlí a teplo. 
Udrží vaše ruce v teple ikdyž budou mokré. Nejlepší varianta, jak udržet vaše 
ruce v teple.

• Extra teplé dvojvrstvé palčáky z vlny a flísu
• Zajistí vám teplé ruce během chladných dnů

BARVY

Grey Melange/Vanilla – 11212 
Black/Charcoal Melange – 10005 

Woodrose/Vanilla - 80652

BARVY

Granite – 11700
Vanilla – 00200

Grey Melange – 11200

BARVY

Grey Melange/Vanilla – 11212 
Black/Charcoal Melange – 10005 

Woodrose/Vanilla - 80652

NESHEIM ČELENKA 
49761

Velkorysá čelenka z merino vlny. Přibližně 12 cm široká, pro extra ochranu 
proti větru a chladu. Vnitřní měkká flísová podšívka poskytuje ochranu proti 
větru pro čelo, uši i šíji. Komerční styl, který si zachovává svůj tvar.

• Vnitřní měkká flísová podšívka
• Pletenina, která sedne
• Lze prát v pračce při teplotě 40°C
• Certifikace Woolmark

MATERIÁL: 100% vlna (Merino) 

VELIKOSTI: 56, 58, 60

RONDANE ČEPICE UNISEX
49741

Rondane je čepice ze 100% merino vlny s klasickým designem. Všestranná 
čepice vhodná jak pro lovce, tak pro městský životní styl. Ohrnutá nebo 
volně posazená, je to jen na vás!

• Klasická čepice ze 100% merino vlny
• Pro každodenní nošení
• Prodyšná, měkká a teplá čepice pro všechny venkovní příležitosti

MATERIÁL: 100% vlna (Merino) Podšívka: 100 % Polyester 

VELIKOSTI: 56, 58

BARVY

Grey Melange – 11200

Fig – 80850

New Navy – 75000

Vanilla – 00200

Black – 10000

MATERIÁL: 100 % vlna 

(Merino) VELIKOSTI: OS

RIM NÁKRČNÍK 
49011

Objemová položka! Nákrčník ze 100% merino vlny. Lehký úplet single jersey 
zajišťuje dlouhodobé pohodlí. Jednoduché logo Ulvang na lemu, které může 
být použito jako poutko. 

• 100% merino vlna
• Regulace teploty
• 110 g/m2 úplet single jersey
• Lze prát v pračce při teplotě 30°C

BARVY

Steel Melange – 21000

Black – 10000

Urban Chic - 20710

Arabian Spice - 59500

New Navy - 75000

Black - 10000
Grey Melange - 11200

BARVY

RAV RUKAVICE UNISEX
45021 

Stylové pletené rukavice/palčáky ze 100% vlny. Vhodné pro každodenní 
nošení. Udrží vaše ruce v teple i když budou vlhké. Čím častěji je budete 
nosit, tím pohodlnější se stanou.

• 100% vlna v žebrovaném úpletu pro každodenní nošení
• Lze prát v pračce při teplotě 30°C
• Certifikace OEKO-TEX® 

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: S/M, L/XL

Vanilla - 00200

Indian Teal - 79100

Woodrose - 80650

BARVY

MATERIÁL: 85% vlna (Merino) 15% polyester

VELIKOSTI: S/M, L/XL

LINER RUKAVICE UNISEX
45041

Rukavice Liner jsou základní vlněné rukavice s širokou škálou využití. Mohou 
se nosit samotné nebo jako vnitřní rukavice do dalších rukavic při chladnějších 
dnech. Tyhle rukavice byste měli mít denně při ruce. Kombinace vlny merino 
se syntetickými vlákny zajišťuje optimální pružnost, odolnost a pohodlí.

Black - 10000

BARVA

• Univerzální rukavice z merino vlny
• K použití samostatně nebo jako vnitřní rukavice
• Lehké s příjemným střihem
• Certifikace Woolmark 
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PONOŽKY

KDYŽ JSTE NA „POCHODU” 

Odpovídající obuv a ponožky jsou při procházkách 
přírodou tím nejdůležitějším. Je známo, že noha ztratí 
přibližně 60 ml tekutiny každých 24 hodin a tato hodno 
ta se při namáhavějších aktivitách násobí. Rada je 
jednoduchá: častěji si nazouvejte čisté a suché vlněné 
ponožky. Ideální jsou samozřejmě materiály, které dobře 
absorbují vlhkost. Tím nejvhodnějším je vlna, jež dokáže 
absorbovat až 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 odvádí vlhkost, takže 
je noha  v teple, i když je mokrá. 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. 

NAŠE ZÁRUKA
Nejste spokojeni s ponožkami Ulvang? Vraťte je do 
obchodu, ve kterém jste je zakoupili a vyměňte je za 
nové. Záruka je platná při předložení účtenky po 
dobu dvou let.



MATERIÁL: 55% vlna (Merino), 20% nylon, 13% polypropylen,

5% friction free, 7% elastan 

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

MATERIÁL: 66% vlna (Merino), 30% nylon, 4% elastan 

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

SUPER 
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. Vysoká manžeta redukuje tlak na lýtko a neškrtí. Velké 
plocha ze síťoviny usnadňují odvádění vlhkosti. Odlišení levé a pravé 
ponožky. Ideální pro nošení v létě i v zimě. 

• Středně silná, funkční ponožka z merino vlny 
• Ideální na všechny typy činností, v létě i zimě 
• Pro ty, kdo chtějí vysoce funkční ponožku s perfektním střihem 
• Certifikace Woolmark

MATERIÁL: 50% vlna (Merino), 42% nylon, 4% friction free, 4% elastan 

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

BARVY

BARVA

Black – 10000

• Vysoce funkční ponožka určená pro běh na lyžích a do vysokých bot
• Ponožka pro aktivní jedince
• Certifikace Oeko-Tex a Woolmark

AKTIV 
75131

Aktiv 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 odvod vlhkosti. 
Aktiv 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.

• Teplá, silná ponožka z merino vlny 
• Ideální do chladnějších dní 
• Vhodná pro všechny členy rodiny 
• Certifikace Oeko-Tex a Woolmark 

X-COUNTRY

75021

X-Country je technická ponožka z merino vlny speciálně vyvinutá 
pro běh na lyžích. V oblasti chodidla jsme použili materiál Friction 
Free®, který je navržen tak, aby zabránil tvorbě puchýřů. Vlákna v 
této ponožce a technický proces používaný k jejímu pletení jsou 
navrženy tak, aby odváděly vlhkost z pokožky. Ideální pro letní i 
zimní použití. Výška do poloviny lýtka

BARVA

Black High Rise - 10813

Black - 10000
Grey Melange/Charcoal Melange - 11201 

Vanilla/Charcoal Melange - 00205 
Charcoal Melange/Black - 11106
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MATERIÁL: 60% vlna (Merino), 38% nylon, 2% elastan 

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

MATERIÁL: 60% vlna (Merino), 36% nylon, 4% elastan 

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

MATERIÁL: 60% vlna (Merino), 36% nylon, 4% elastan 

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

BARVY

Black – 10000
Sweet Pink – 98500

BARVA

Black – 10000  Charcoal Melange/Black – 11106
 Vanilla/Charcoal Melange – 00205 

Charcoal Melange/Black Multistripe – 11133
Grey Melange/Charcoal Melange - 11201

ULTRA 
75101

Ulvang Ultra je tenká ale teplá vlněná ponožka na každodenní nošení a sport. 
Ponožka Ultra je měkká a pohodlná, má zesílenou špičku a patu pro větší 
odolnost při dlouhodobějším nošení. Poskytuje dobrou regulaci teploty a 
dobře odvádí 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 

ULTRA HALF CREW 
75601

Ultra half crew je tenká, ale teplá vlněná ponožka určená jak pro turistiku, tak 
pro každodenní nošení. Je  měkká a  pohodlná a má zesílenou špičku a  patu. 
Vlna má přirozené antibakteriální vlastnosti a jedinečnou schopnost 
termoregulace a odvodu tělesné vlhkosti. Oproti běžným ponožkám ze 
syntetických materiálů je odolnější proti zápachu a nevyžaduje tak časté praní. 
O něco kratší verze ponožky Ultra.

• Tenká ale teplá ponožka z merino vlny 
• Odolná ponožka vhodná na práci, sport a každodenní použití
• Oblíbená celou rodinou, k dostání v dětských velikostech. 
• Certifikace Oeko-Tex a Woolmark 

SPESIAL 
75111

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

• Středně silná, celoroční ponožka z merino vlny 
• Pro každodenní použití a venkovní aktivity po celý rok 
• Pro celou rodinu, k dostání i v dětských velikostech 
• Certifikace Oeko-Tex a Woolmark

MATERIÁL: 56% vlna (Merino), 36% nylon, 2% Friction Free, 6% elastan 

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

MOUNTAIN 
75061

Mountain je ponožka s částečným froté určená pro vysokohorskou turistiku. 
Síťované panely jsou strategicky rozmístěny pod prsty a nad kotníky. Sekce s 
materiálem Friction Free® jsou umístěny na patě a špičce tak, aby bránily tvorbě 
puchýřů. V látce kolem kotníku a na vrchní straně chodidla jsou vpletena 
elastická vlákna, která zajišťují dobře padnoucí střih. Certifikovaná vlákna merino 
vlny v kombinaci s technickými vlákny. Rozlišení pravé a levé ponožky.

• Vysoké ponožky z merino vlny pro trekovou obuv
• Ideální pro vysokohorskou turistiku
• Vyvinuty pro maximální pohodlí při turistice a horolezectví
• Certifikace Oeko-Tex a Woolmark

BARVA

Charcoal Melange/Black – 11106 

BARVY
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BARVY

Black – 10000

Grey Melange – 11200
MATERIÁL: 52% vlna (Merino), 45% nylon, 3% elastan 

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

• Lehká ponožka z merino vlny
• Letní ponožka pro nošení v práci, při sportu i venkovních aktivitách
• Ta správná volba ponožky pro teplé dny
• Jedinečné vlastnosti termoregulace a odvodu vlhkosti

MATERIÁL: 95% norská vlna, 5% nylon 

VELIKOSTI: 36-40, 41-46

BARVA

Natur Melange – 01501

RAGGSOKK 
75091

Raggsokk je „ručně pletená” vlněná ponožka, která se vyrovná kvalitě 
ruční práce našich babiček. Hrubě pletená a teplá norská vlna v 
tradičních barvách. Pro nošení uvnitř, stejně tak jako v trekových 
botách nebo holinkách na podzim. Klasický vánoční dárek. Směs 
funkční vlny pro delší životnost. 

• Ručně pletená vlněná ponožka 
• Pro nošení uvnitř, stejně tak jako v trekových botách či holinkách 
• Klasický vánoční dárek 
• Norská vlna 

MARISTUA 
75546

Teplé vlněné ponožky s tradičním vzorem.  Froté ponožky, které 
jsou tlustší a teplejší než běžné ponožky. Skvělé pro chladné dny, 
na chalupu nebo do zimních bot. Optimální tvar a pohodlí.

• Hezké, teplé ponožky s tradičním vzorem
• Pro pobyt na chalupě nebo pocit tepla a pohodlí každý den
• Ideální pro ty, kteří chtějí mít nohy v teple 

MATERIÁL: 68% vlna (Merino), 31% polyamid, 1% elastan 

VELIKOSTI: 34-36, 37-39, 40-42

BARVY

New Navy/Charcoal Melange/Vanilla – 75036
Black/Charcoal Melange/Grey Melange – 10048 

BARVA

Black/Charcoal Melange – 10005

OUTDOOR - 2 PÁRY V BALENÍ 
74951

Outdoor - 2 páry v balení je perfektní kombinace pro trekové boty. V tomto 
dvojitém balení dostanete 1 pár ponožek SUPER a 1 pár ponožek LINER. Super 
je středně silná vlněná ponožka se zvláštní péčí věnovanou přesnému střihu, 
odolnosti a pohodlí. Vysoká manžeta redukuje tlak na lýtko a neškrtí. 
Kombinací  s ponožkami Liner získáte ultimátní pohodlí a teplo.

• Pár tenkých a pár středně silných ponožek z merino vlny
• Perfektní kombinace do trekových bot
• Ponožky mohou být použity také odděleně
• Technická vlákna pro maximální odolnost

MATERIÁL: Liner: 58% merino vlna, 34% nylon, 2% friction free, 6% 

elastan; Super: 50% merino vlna, 42% nylon, 4% friction free, 4% elastan 

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

EVERYDAY KOTNÍKOVÁ  
PONOŽKA - 2 PÁRY V BALENÍ 
75311

Everyday je technická kotníková ponožka vyrobená z kvalitní směsi 
merino pro vyšší odolnost. Je vhodná pro každodenní nošení, je 
rychleschnoucí, měkká a udržuje si svůj tvar i po praní. Vlna zajišťuje 
tepelnou izolaci a teplotní regulaci. Tato ponožka je tou, kterou můžete 
nosit po celý rok.

Hint of Mint /Vanilla/Smoke Blue - 63501

Grey Melange/Charcoal Melange/Vanilla - 11289

New Navy/Ulvang Red/Vanilla - 75028

BARVY

MARIUS 
75621

Ponožky Marius jsou výsledek spolupráce mezi značkou Ulvang a MARIUS®.  
První ponožky MARIUS® byly navržen v roce 1953 a je stále na vrcholu 
nejprodávanějších svetrů s tímto patentovaným vzorem. Kombinací ikonického 
vzoru s kvalitní vlnou jsme vytvořili vlastní svetr Marius.

• Teplé vlněné ponožky s tradičním vzorem
• Pro pobyt na chalupě nebo stálý pocit tepla

MATERIÁL: 68% merino vlna, 31% polyamid, 1% elastan 

VELIKOSTI: 34-36, 37-39, 40-42

Hint of Mint/Vanilla/Smoke Blue - 63501
Fig/Woodrose/Vanilla - 80861

Vanilla/Grey Melange/Granite - 00223
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Děti milují dovádění ve sněhu a pohyb na čerstvém 
vzduchu vůbec. Jako malý objevitel poznáte, že jste 
nezvolili správné oblečení až ve chvíli, kdy s vámi třese 
zima, jako dospělému je pro vás obtížné rozeznat, zda je 
dětem teplo nebo zima. Právě proto je vhodné oblékat děti 
do vlněného oblečení, jelikož dokáže regulovat teplotu 
samo. Děti tak mají větší pohodlí  a rodiče větší klid. 

V kategorii vlny pro děti proto naleznete širokou škálu 
produktů, bez nichž se jak na podzim, tak v zimě, neobejde 
vaše hlava, rame na, kolena, palce, atd… 

VLNA  
PRO DĚTI



RAV SVETR JUNIOR 
77052

Dětská verze nejoblíbenějšího svetru od značky Ulvang! Neobyčejně teplý  
a pohodlný vlněný svetr. Dobrá elasticita a skvělý střih. Příjemný a teplý svetr  
Rav má mnoho příznivců. Je to doslova svetr, o kterém všichni mluví. 

• Úžasně teplý a pohodlný vlněný svetr pro děti
• Vhodný pro jakoukoli aktivitu
• Vhodný do školy, na procházky či venkovní hrátky
• Stane se snadno dětským favoritem
• Střih, díky kterému svetr skvěle padne

BARVA
 Stellar/Grey Melange – 69608  

Sweet Pink/Grey Melange – 98507

BARVA
Stellar Stripes – 69619

Sweet Pink Stripes – 98519

MATERIÁL: 100% vlna

VELIKOSTI: 104/4roky, 110/5let, 116/6let, 122/7let, 128/8let 
MATERIÁL: 100% vlna

VELIKOSTI: 104/4roky, 110/5let, 116/6let, 122/7let, 128/8let 

RAV KALHOTY DĚTSKÉ
78053

Rav jsou neuvěřitelně měkké a teplé kalhoty pro dlouhodobé nošení. Dobrá 
elasticita a skvělý střih. Perfektní jako střední vrstva pod kalhoty do sněhu 
při velmi chladných dnech.

• Teplé, měkké a odolné vlněné kalhoty
• Vhodný pro děti, které si v zimě rády hrají venku
• Dobrá izolace díky vzduchovým kapsám

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: 134/9let - 164/14let

BARVA
Stellar – 69605

Sweet Pink – 98500

RAV SVETR DĚTSKÝ
77053

Dětská verze nejoblíbenějšího svetru od značky Ulvang! Neobyčejně teplý  
a pohodlný vlněný svetr. Dobrá elasticita a skvělý střih. Příjemný a teplý svetr  
Rav má mnoho příznivců. Je to doslova svetr, o kterém všichni mluví.

• Teplý a pohodlný vlněný svetr pro děti
• Vhodný pro jakoukoli aktivitu
• Vhodný do školy, na procházky či venkovní hrátky
• Střih, díky kterému svetr skvěle padne

MATERIÁL: 100% vlna

VELIKOSTI: 34/9let - 164/14let

RAV KALHOTY JUNIOR
78052

Rav jsou neuvěřitelně měkké a teplé kalhoty pro dlouhodobé nošení. Dobrá 
elasticita a skvělý střih. Perfektní jako střední vrstva pod kalhoty do sněhu 
při velmi chladných dnech.

• Teplé, měkké a odolné vlněné kalhoty
• Vhodný pro děti, které si v zimě rády hrají venku
• Dobrá izolace díky vzduchovým kapsám

BARVA

Charcoal Melange - 11100
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50FIFTY 3.0 TRIKO DLOUHÝ RUKÁV JUNIOR  
57012

Představujeme dvouvrstvý úplet Jacquard z vlny merino 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.

• Teplá kvalita, skvělé pro citlivou pokožku
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Woolmark
• 19,5 mikronů/200 g

BARVA

Stellar Mix – 69613

MATERIÁL: 80% merino vlna, 20% polyamid; Vnitřní vrstva: 100% polyester 

VELIKOSTI: 92/2roky, 104/4roky, 116/6let,  128/8let 

MATERIÁL: 80% merino vlna, 20% polyamid; Vnitřní vrstva: 100% polyester 

VELIKOSTI: 92/2roky, 104/4roky, 116/6let, 128/8let 

50FIFTY 3.0 KALHOTY DĚTSKÉ 
67013

Představujeme dvouvrstvý úplet Jacquard z vlny merino 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.

• Teplá kvalita, skvělé pro citlivou pokožku
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Woolmark
• 19,5 mikronů/200 g

MATERIÁL: 80% merino vlna, 20% polyamid; Vnitřní vrstva: 100% polyester 

VELIKOSTI: 128/8let, 140/10let, 152/12let, 164/14let, 174/16let

MATERIÁL: 80% merino vlna, 20% polyamid; Vnitřní vrstva: 100% polyester 

VELIKOSTI: 128/8let, 140/10let, 152/12let, 164/14let, 174/16let

50FIFTY 3.0 KALHOTY JUNIOR 
67012

Představujeme dvouvrstvý úplet Jacquard z vlny merino 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. 

• Teplá kvalita, skvělé pro citlivou pokožku
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Woolmark
• 19,5 mikronů/200 g

BARVA

Stellar Mix – 69613

Sweet Pink Mix – 98513

BARVA

Stellar Mix – 69613

BARVA

Stellar Mix – 69613

Sweet Pink Mix – 98513

50FIFTY 3.0 TRIKO DLOUHÝ RUKÁV DĚTSKÉ 
57013

Představujeme dvouvrstvý úplet Jacquard z vlny merino 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.

• Teplá kvalita, skvělé pro citlivou pokožku
• Lze prát v pračce na 40°C
• Certifikace Woolmark
• 19,5 mikronů/200 g

Sweet Pink Mix – 98513Sweet Pink Mix – 98513
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BUGØYNES ČEPICE DĚTSKÁ 
49842

Čepice Bugøynes má v severských zemích mnoho příznivců. 
Vnější část je upletena ze 100% merino vlny a uvnitř je hřejivá 
měkká výplň z polyesteru. Je trochu volnějšího střihu, s klapkami 
na uši a zavazováním na krku. Zaručeně udrží vaše dítě šťastné a 
v teple během dlouhého dne venku.

• Hřejivá dětská čepice z merino vlny
• Měkká polyesterová výplň
• Praní v pračce na 40°C při programu vlna
• Certifikace Woolmark

RAV ČEPICE DĚTSKÁ
49642

Klasická pletená čepice ze stejně pohodlného materiálu jako je 
náš oblíbený svetr RAV. Hřejivá čepice pro každou příležitost. Je 
možné prát v pračce na 30°C při programu vlna.

• Klasický design
• Pohodlná vlněná čepice

MATERIÁL: 

Vnější část:100% merino 

Vnitřní podšívka: 100% polyester 

VELIKOSTI: 51, 53, 56

MATERIÁL: 100% vlna 

VELIKOSTI: 53, 56

 Sweet Pink - 98500
Charcoal Melange - 11100

Stellar - 69605

Grey Melange - 11200
Stellar - 69605

Sweet Pink - 98500
Fig - 80850

BARVA

BARVA



SPESIAL PONOŽKY 
PROTISKLUZOVÉ DĚTSKÉ
75114

Spesial protiskluzová je středně silná, celoroční ponožka pro děti  
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 dobrý střih. Froté na chodidle 
pro větší teplo a pohodlí. Perfektní jako druhá vrstva při obzvlášť 
chladných dnech. Velikost značená na chodidle. Do poloviny lýtka. 

• Středně silná, všestranná ponožka z merino vlny s protiskluzovou 
ochranou na chodidle

• Pro děti, které mají rády nohy v teple
• Certifikace Woolmark

MATERIÁL: 58% merino vlna, 38% nylon, 4% elastan 

VELIKOSTI: 19-21, 22-24

MATERIÁL: 57% merino vlna, 39% nylon, 4% elastan 

VELIKOSTI: 19-21, 22-24, 25-27

MATERIÁL: 60% merino vlna, 36% nylon, 4% elastan 

VELIKOSTI: 19-21, 22-24

BARVA
Fig Mix – 80855

Stellar Mix – 69613

BARVA
Fig Mix – 80855

Stellar Mix – 69613

AKTIV PONOŽKY DĚTSKÉ 
75133

Tato teplá vlněná ponožka má vysokou manžetu, díky které ponožka 
lépe drží na lýtku. Extra síťovina na nártu poskytuje zvýšený odvod 
vlhkosti. Aktiv je teplá, silná froté ponožka pro každodenní použití  
a procházky. 

• Merino vlna s pokročilými vlákny
• Vhodná jako extra ponožka v chladných dnech
• Teplotní regulace a odvod vlhkosti
• Certifikace Woolmark

SPESIAL PONOŽKY DĚTSKÉ 
75113

Spesial je středně silná, celoroční ponožka pro děti 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 dobrý střih. Froté na chodidle pro větší teplo  
a pohodlí. Perfektní jako druhá vrstva při obzvlášť chladných dnech. 
Velikost značená na chodidle. Do poloviny lýtka.

• Středně silná, všestranná ponožka z merino vlny 
• Teplá, odolná a pohodlná 
• Certifikace Woolmark a Oeko-Tex

BARVA
Charcoal Melange/Stellar – 11159

Sweet Pink/Charcoal Melange – 98507

MATERIÁL: 62% merino vlna, 36% nylon, 2% elastan 

VELIKOSTI: 25-27, 28-30, 31-33, 34-36

MATERIÁL: 62% merino vlna, 34% nylon, 4% elastan 

VELIKOSTI: 25-27, 28-30, 31-33, 34-36

MATERIÁL: 62% merino vlna, 36% nylon, 2% elastan 

VELIKOSTI: 25-27, 28-30, 31-33, 34-36, 37-39

AKTIV PODKOLENKY JUNIOR 
75142

Podkolenka Aktiv je silná, extra teplá ponožka z merino vlny pro 
každodenní nošení a sport. Vyšší manžeta lépe drží ponožku na lýtku 
a zajistí pohodlí. Extra síťovina u kotníku pro lepší odvod potu. Vlna 
merino ve směsi s technickými vlákny pro vylepšení odolnosti  
a dobrý střih. Regulace teploty a odvod vlhkosti.

• Silná, extra teplá froté ponožka z merino vlny s vysokou manžetou
• Do školy, na výlet nebo na lyže
• Navržena pro aktivní děti po celý rok
• Certifikace Woolmark a Oeko-Tex

BARVA
Stellar/Grey Melange – 69608

Fig/Grey Melange – 80853

BARVA
Charcoal Melange/Fig – 11166

Charcoal Melange/Stellar – 11159

SPESIAL PONOŽKY JUNIOR 
75112

Spesial je středně silná, celoroční ponožka z merino vlny. Reguluje 
teplotu a odvádí vlhkost. Ideální pro všechny typy aktivit, v zimě 
i v létě. Vlna merino ve směsi s technickými vlákny pro vylepšení 
odolnosti a dobrý střih. Používejte jako druhou vrstvu ve velmi 
chladných dnech. Do poloviny lýtka.

•  Středně silná, celoroční ponožka z merino vlny
• Pro běžné denní nošení nebo venkovní aktivity po celý rok
• Teplá a pohodlná ponožka pro dlouhodobé nošení
• Certifikace Woolmark a Oeko-Tex

AKTIV PONOŽKY JUNIOR
75132

Charcoal Melange/Black - 11106 

BARVA

Aktiv 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 odvod vlhkosti. 
Aktiv 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.

• Teplá, silná ponožka z merino vlny 
• Ideální do chladnějších dní 
• Vhodná pro všechny členy rodiny 
• Certifikace Oeko-Tex a Woolmark 
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SLOŽENÍ: lanolin, sodík, voda a keratin 

OBJEM: 250 ml

Ulvang Eco Wool Wash je ekologický prací prostředek šetrný k životnímu 
prostředí. Eco Wool Wash obsahuje speciální kondicionér, který 
intenzivně pečuje o vlněná vlákna a udržuje oděv měkký a pohodlný. 
Prací prostředek neobsahuje žádnou barvu, bělidla ani fosfáty a je zcela 
založen na obnovitelných surovinách. Ulvang Eco Wool Wash je 
biologicky odbouratelný, dermatologicky testovaný a je účinný i při praní 
o nízkých teplotách. Jedna láhev vystačí přibližně na 10 praní. 

• Účinný prací prostředek na vlnu založený na obnovitelných surovinách
• Pro vysoce kvalitní textílie z přírodních vláken, speciálně vyvinutý pro 

Merino vlnu
• Lanolin s vysoce kvalitním vlněným proteinem chrání výrobky před 

plstnatěním a udržuje je měkké a příjemné na dotek
• Dobře biologicky odbouratelný, z obnovitelných surovin
• Dermatologicky testovaný
• Účinný při nízkých teplotách

KATEROGIE
LIGHT, WARM, X-WARM

ULVANG ECO ČISTÍCÍ 
PROSTŘEDEK NA VLNU
5582609U

ULVANG HRNEK
PRU1832

Klasický ručně vyrobený smaltovaný hrnek s logem Ulvang a horským 
motivem. Perfektní šálek pro venkovní použití. Lze použít na oheň, 
hořák a kamna. Vhodný do myčky. Tvrdé skvrny lze odstranit pomocí 
jedlé sody a vroucí vody. Okraj a rukojeť jsou dvojitě smaltované, aby 
vydržely zvýšené opotřebení. Průměr 9 cm a objem 350 ml. 
Poznámka! Nepoužívejte v mikrovlnné troubě ani neohřívejte bez 
obsahu.

SLOŽENÍ: smalt 

OBJEM: 350 ml

• Ruční výroba
• Vhodný do myčky
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RAV KIBY
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

RAV
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

RAV LIMITED
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

RAV HYBRID
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

ØSTERSUND
Země původu: Rumunsko
Původ vlny: Španělsko

LODEN 
Země původu: Litva
Původ vlny: Jihoafrická republika

FERAL
Země původu: Litva
Původ vlny: Norsko

VEGARD
Země původu: Litva
Původ vlny: Norsko

VEGARD HYBRID
Země původu: Litva
Původ vlny: Norsko

GUDBRANSDALEN
Země původu: Portugalsko
Původ vlny: Norsko

MOA
Země původu: Litva
Původ vlny: Norsko

MARISKO
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

LOMMEDALEN
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

TRAINING
Země původu: Litva
Původ vlny: Austrálie

SUMMERWOOL
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

EVERYDAY
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

SKARE
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

RAV 100%
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

EXPLORE
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

MARISTUA
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

50FIFTY 2.0
Země původu: Litva
Původ vlny: Austrálie

MERINO NET
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

EXTREME MERINO NET
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

THERMO
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

ULTRA
Země původu: Litva
Původ vlny: Jižní Amerika

SPESIAL
Země původu: Rumunsko
Původ vlny: Španělsko

SUPER
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

AKTIV
Země původu: Rumunsko
Původ vlny: Španělsko

EVERYDAY SOCKS
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

KNIKKERS
Země původu: Rumunsko
Původ vlny: Španělsko

RAGGSOKK
Země původu: Litva
Původ vlny: Norsko

TRAIL LIGHT
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

LINER
Země původu: Litva
Původ vlny: Jižní Amerika

TRAIL 
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

HIKING 
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

HIKING EXTREME
Země původu: Litva
Původ vlny: Jihoafrická republika

MOUNTAIN
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

HUNTING
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

EXPEDITION
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

TRAINING LIGHT
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

TRAINING
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

TRAINING CALF SLEEVE
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

X-COUNTRY LIGHT
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

X-COUNTRY
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

ALPINE
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

RAV KIDS & JR
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

FLINT
Země původu: Čína
Původ vlny: Jihoafrická republika

SUMMERWOOL JR
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

SKARE JR & KIDS
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie 

50FIFTY 3.0 JR & KIDS
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

RAV 100% JR
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

EXPLORE JR
Země původu: Čína
Původ vlny: Austrálie

SPESIAL JR & KIDS 
Země původu: Rumunsko
Původ vlny: Španělsko

AKTIV JR & KIDS 
Země původu: Rumunsko
Původ vlny: Španělsko

ULTRA JR & KIDS 
Země původu: Litva
Původ vlny: Španělsko

ZEMĚ PŮVODU 
& PŮVOD VLNY

DÁMSKÉ VELIKOSTI
Velikost  XS S M L  XL 
A - Výška - cm 160-163 164-167 168-171 172-175 176-179
B - Obvod hrudníku - cm  83 87 94 100 106
C - Pas - cm  62 68 74 80 86
D - Boky - cm 87 93 98 104 110
E - Vnitřní šev - cm 75 77 79 81 83
F - Délka rukávu* - cm 74 76 78 80 82 

PÁNSKÉ VELIKOSTI
Velikost  S M L XL XXL
A - Výška - cm 176-179 180-183 184-187 188-191 192-195
B - Obvod hrudníku - cm  94 100 106 112 118
C - Pas - cm  80 86 92 98 104
D - Boky - cm 94 100 106 112 118
E - Vnitřní šev - cm 82 84 86 88 90
F - Délka rukávu* - cm 85 87 89 91 93

JUNIOŘI  
Velikosti  8 let 9 let 10 let 11 let 12 let 13 let 14 let
A - Výška - cm 128 134 140 146 152 158 164
B - Obvod hrudníku - cm 64 67 70 73 76 79 82
C - Pas - cm  58 59,5 61 62,5 64 66 68
D - Boky - cm 68 71,5 75 78,5 80 85,5 88
E - Vnitřní šev - cm 59 62 65 68 71 75 79

DĚTI 
Velikosti  2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let 
A - Výška - cm 92 98 104 110 116 122 
B - Obvod hrudníku - cm 53 54,5 56 57,5 59 60,5 
C - Pas - cm 51 52 53 54 55 56
D - Boky - cm 55 57 59 61 63 65
E - Vnitřní šev - cm 37 40,5 44 47,5 51 54,5

* Měřit od krku uprostřed zad k zápěstnímu kloubu s lehce ohnutou paží. 
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