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V CELÉ KOLEKCI IMPREGNACE

100% PFC - FREE 

CHRÁNÍME PŘÍRODU – KRŮČEK PO KRŮČKU
Velmi si vážíme přírody, a proto se neustále snažíme vyrábět naše oblečení tak, abychom co nejméně zatěžovali 
životní prostředí. Nejde ovšem ze dne na den uskutečnit vše najednou, ale musí se postupně a pořádně. Dalším 
naším krokem směrem ke zdravějšímu životnímu prostředí je použití impregnace PFC-free v celé nové kolekci.       

Výčet našich eko aktivit a materiálů, které používáme:

V roce 2012 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 společnosti a 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

ORGANICKÁ BAVLNA 
Je 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.).

Vlákno budoucnosti. Vyrobeno z celulózy – dřevěných  
vláken eukalyptu. Je vysoce hydrofilní díky jedinečné 
struktuře. Má výborný transport vlhkosti a současně chla-
dící schopnosti. Výrazně potlačuje růst bakterií oproti
syntetickým vláknům i bavlně. Výrobní proces je velmi 
ohleduplný k životnímu prostředí (ocenění EU).
Je 100 % rozložitelný.

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.

Didriksons impregnace povrchového materiálu neobsahuje 
od jara 2015 ŽÁDNÉ perfluorované uhlovodíky = PFC-free. 
Perfluorované uhlovodíky nejsou v přírodě rozložitelné
a mají nežádoucí vliv na zdraví živočichů, včetně nás lidí.
A proto PFC-free impregnace je jednoznačně pro NÁS JAS-
NOU VOLBOU V ZÁJMU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
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1. Jste pracovně velmi vytížený člověk, jak relaxujete? Jak si dobíjíte „baterky“?

(jakou roli hraje příroda?)

Relaxuji spánkem nebo jen tak lenoším v posteli. Spánek jako takový mne fascinuje

a neuvěřitelně baví. Díky němu mám totiž možnost ocitnout se v jakémsi meziprostoru. 

Energií mne nabíjí i příroda, kterou zbožňuji. V přírodě se člověk cítí víc svobodný

než v kamenném městě. Miluji jen tak ležet v trávě a dívat se do nebe.

 2. Jaké jsou Vaše nejbližší cestovatelské plány v tomto roce, kam Vás to láká?

Jaký je Váš cestovatelský sen?

V dubnu se chystám do Austrálie. Pro tentokrát mám konkrétní cíl, kterým jsou původní 

obyvatelé, komunita Aboriginals. Cestování je mým velkým koníčkem. Mám mnoho snů, 

kam bych se chtěla jednou vydat. Taková Antarktida nebo Grónsko jsou pro mne hodně 

zajímavé destinace. Asi tam nepotkám žádné domorodce, ale musí být naprosto fasci-

nující, jen tak se kochat téměř neposkvrněnou sněhovou krajinou.

3. Co pro Vás znamená cestování?

Cestování je pro mne poznání, svoboda, dobrodružství i zábava. Každá cesta, kterou 

podniknu, mne obohatí jak vědomostně, tak i na duchovní úrovni. Máte možnost poznat 

jinou kulturu, životy jiných lidí.

4. Držíte se hesla „špatné počasí není důvod“?

Samozřejmě. Počasí je takové, jaké je. Já se snažím radovat ze života za každých pod-

mínek. Déšť je skvělý, protože dává napít zemi, sníh a mráz jí zase pomáhá v odpočinku. 

Počasí vnímám jako přirozené. Jsme příliš malí páni na to, abychom ho ovládali.

A tak je to dobře.

5. Oblečení napovídá o náladě a osobnosti každého člověka.

Jakou náladu/pocit Vám přináší Didriksons?

Didriksons je pohodlné oblečení, které dokonale plní svoji funkčnost a zároveň vypadá 

stylově. Díky němu můžu žít na plno, ať už v dešti nebo v zimě. 

herečka Andrea Kerestešová

ANDREA A DIDRIKSONS1913

kabát TUVA kabát OLIVIA

kabát HEDVIG
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Originals
Tentokrát jsme vzali naši speciální kolekci Originals, která 
navazuje na výroční kolekci oslavující 100 leté výročí založe-
ní značky, na tradiční švédský piknik. Na západním pobřeží 
Švédska je zvykem v průběhu léta alespoň jednou vyrazit 
s přáteli a nebo rodinou na piknik k moři.
DIDRIKSONS je ideálním společníkem při takových událos-
tech. Nemusíte se starat o počasí, o to, kam si odložit bundu,
aby se hned neušpinila a hlavně - jemnější pohlaví ocení fakt,
že v DIDRIKSONU má osobitý neotřelý styl.  
 
Posuďte sami...
 
Kolekce Originals je kolekce inspirovaná historií značky.
Přebírá některé nejen designové prvky a implementuje
je do současnosti v kombinaci se soudobými materiály
a technologiemi. Výsledkem jsou designově nevšední,
vysoce technicky a precizně propracované a zároveň
funkční modely.
 
Komletní kolekci naleznete na mezinárodních webových 
stránkách www.didriksons.com.
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500486 HÄRMANÖ
sukně o délce nad kolena s manžestrovými detaily
Materiál: 100% organická bavlna
34-44 / 1 790 Kč

500485 HÄRMANÖ
kraťasy o délce nad kolena s manžestrovými detaily
Materiál: 100% organická bavlna
34-44 / 1 790 Kč

500400 RUT
2vrstvý exkluzivní nepromokavý elegantní kabátek
se stahováním v pase
Materiál: 68% Bavlna, 38% Polyamid, membrána
34-46 / 6 890 Kč

500085 SKUTEVIK
módní pláštěnka s džínovou podšívkou
a manžestrovými detaily
Materiál: 100% Polyuretan = Galon
36-42 / 2 990 Kč
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500252 HERMAN
kalhoty s manžestrovými detaily
Materiál: 100% organická bavlna
30/32 - 36/34 / 2 490 Kč

500482 HÄRMANÖ
kraťasy o délce nad kolena s manžestrovými detaily
Materiál: 100% organická bavlna
S-XXL / 1 790 Kč

500065 NILS
2vrstvá exkluzivní nepromokavá bunda
Materiál: 62% bavlna, 38% Polyamid, membrána
S-XXL / 5 890 Kč

500062 SKUTEVIK
módní bunda typu pláštěnky s džínovou podšívkou
a manžestrovými detaily
Materiál: 100% Polyuretan = Galon
M-XXL / 2 990 Kč

432

219 219

592116 DYNAN
Materiál: 100% Polyester
UNI / 590 Kč
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500077 OLIVIA
2vrstvý nepromokavý kabátek o délce max. do půli stehen
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
34-44 / 4 890 Kč

500376 HEDVIG
polyuretanový nepromokavý kabátek ve stylu pláštěnky
Materiál: 100% Polyuretan = Galon
34-44 / 3 690 Kč

500404 IDA
2vrstvý nepromokavý kabátek o délce max. do půli stehen
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
34-46 / 4 890 Kč

500374 TUVA
2vrstvý nepromokavý kabátek o délce max. do půli stehen
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
34-46 / 4 990 Kč
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561168 THELMA
2vrstvý nepromokavý kabát o délce nad kolena
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
36-46 / 5 490 Kč

591714 TOTE
nepromokavá stylová taška přes rameno
nebo na záda jako batoh
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
2 590 Kč

500372 LEA
2vrstvá nepromokavá bunda městského stylu
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
34-46 / 3 890 Kč

500076 ELISA
2vrstvý nepromokavý kabátek stažený ve spodní části
do gumy, délka pod zadek
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
36-44 / 3 390 Kč

027 284 475 108
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500054 EMIL
2vrstvá nepromokavá bunda městského stylu
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
S-XXXL / 4 390 Kč

500010 ESBJÖRN
2vrstvá nepromokavá bunda stažená po bocích do gumy
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
S-XXXL / 2 890 Kč

500056 HJALMAR
2vrstvý nepromokavý kabát s manžestrovými detaily, 
délka max. do půli stehen
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
S-XXL / 4 990 Kč

500437 ALBULA
2vrstvá nepromokavá bunda městského stylu
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
S-XXL / 3 690 Kč
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576187 NIMBUS
2vrstvé nepromokavé kalhoty
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
S-XXXL / 1 390 Kč

500519 MEDUNA
2vrstvá nepromokavá bunda se středovým
zipem AquaGuard
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
S-XXXL / 3 690 Kč

500121 ALZIR
2vrstvá nepromokavá bunda
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
S-XXXL / 3 590 Kč

060 039

060

296

060574047 ALPI
lehké microfleecové kalhoty
Materiál: 30% recyklovaný Polyester,
70% Polyester
S-XXXL / 790 Kč
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500443 COSTA
softshellové kalhoty s povrchovou úpravou odolnou vodě
Materiál: 92% Polyamid, 8% Elastan, DWR úprava
S-XXL / 2 290 Kč

500444 COSTA
softshellové kraťasy s povrchovou úpravou odolnou vodě
Materiál: 92% Polyamid, 8% Elastan, DWR úprava
S-XXL / 1 990 Kč

500441 ECHION
lehká softshellová bunda s povrchovou
úpravou odolnou vodě
Materiál: 92% Polyamid, 8% Elastan,
DWR úprava
S-XXL / 3 290 Kč 500442 TOLOSA

technické softshellové kalhoty s povrchovou úpravou 
odolnou vodě
Materiál: 92% Polyamid, 8% Elastan, DWR úprava
S-XXL / 3 190 Kč

500330 MONTE
microfleecová mikina
Materiál: 70% Polyester, 30% recykl. Polyester
S-XXXL / 1 190 Kč

500446 RUDRA
triko z TENCELU a organické bavlny
Materiál: 50% TENCEL, 50% organická bavlna
S-XXL / 890 Kč

574285 CAMPO
prošívaná zateplená bunda vláknem
DuPont Comfortmax 60 g/m2,
povrchová úprava odolná vodě
Materiál: 100% Polyamid, DWR úprava
S-XXXL / 3 390 Kč

500329 MINOX
fleecová teplá mikina s náprsní kapsou
z lehkého softshellu
Materiál: 100% Polyester
S-XXXL / 1 690 Kč
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500455 MEDUNA
2vrstvá nepromokavá bunda se středovým zipem
AquaGuard
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
34-44 / 3 690 Kč

500124 ALZIR
2vrstvá nepromokavá bunda
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
34-44 / 3 590 Kč

157107

576188 NIMBUS
2vrstvé nepromokavé kalhoty
Materiál: 100% Polyamid, zátěr
36-44 / 1 390 Kč

060

147

500465 COSTA
softshellové kraťasy s povrchovou úpravou odolnou vodě
Materiál: 92% Polyamid, 8% Elastan, DWR úprava
36-44 / 1 990 Kč

574286 CAMPO
prošívaná zateplená bunda vláknem DuPont Comfortmax
60 g/m2,  povrchová úprava odolná vodě
Materiál: 100% Polyamid, DWR úprava
36-44 / 3 390 Kč

500462 ECHION
lehká softshellová bunda s povrchovou úpravou
odolnou vodě
Materiál: 92% Polyamid, 8% Elastan, DWR úprava
36-44 / 3 290 Kč

500464 COSTA
softshellové kalhoty s povrchovou úpravou odolnou vodě
Materiál: 92% Polyamid, 8% Elastan, DWR úprava
36-44 / 2 290 Kč
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374286500328 MINOX
teplá fleecová mikina
Materiál: 100% Polyester
34-44 / 1 690 Kč
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500331 MONTE
microfleecová mikina
Materiál: 70% Polyester, 30% recykl. Polyester
36-46 / 1 190 Kč

500089 HILDA
triko z organické bavlny
Materiál: 100% organická bavlna
34-44 / 890 Kč

500467 RUDRA
triko z TENCELU  a organické bavlny
Materiál: 50% TENCEL, 50% organická bavlna
34-44 / 890 Kč

060269416105 370

417 105

500040 EVA
jednoduchá pláštěnka z EVY
Materiál: 100% EVA
S/M,L/XL / 590 Kč

592063 D1913
opasek s logem
Materiál: 100% Polyamid
UNI / 690 Kč

500447 SOUTHWEST
nepromokavý klobouk
rybářského stylu
Materiál: 100% Polyuretan = Galon
M-XXL / 690 Kč

592066 BAROW
celopružný pásek
Materiál: 100% Polyamid
UNI / 490 Kč
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574048 ALPI
lehké microfleecové kalhoty
Materiál: 30% recyklovaný
Polyester, 70% Polyester
36-44 / 790 Kč

060
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FOR EVERY RAINY DAY

Galon je stará švédská značka, která působí na trhu

od roku 1948. Je to 100% voděodolný materiál vyrobený 

z tkaniny, která je zatřená polyuretanovou vrstvou.  Pravý 

Galon neobsahuje žádné škodlivé látky a nevyžaduje im-

pregnaci povrchové vrstvy či žádnou jinou úpravu. Velmi 

snadno se udržuje. Nemusíte jej prát v pračce: stačí jen 

setřít vlhkým hadříkem. Pravý Galon je měkký, poddajný

a rychle schnoucí – přitom odolný a silný.

Od roku 2013 je Galon naše obchodní značka a všechny

naše Galon produkty jsou, tak jako samotný materiál,

100% voděodolné, svařené švy na oděvu z Galonu

jsou samozřejmostí.

100% VODĚODOLNÝ

100% IN
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Speciální voděnepropustné druky
od firmy YKK. 

V kolekci Didriksons1913 najdete u větru a vodě odolných modelů membránovou  
nebo zátěrovou technologii chránící daný model vůči promoknutí a profouknutí.

Péče 
o nepromokavý 
oděv

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.

2VRSTVÁ technologie

3VRSTVÁ technologie

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 impregnácia 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.

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

DWR – Durable Water Repellent – úprava povrchového materiálu oděvu, který se tímto stává voděodpudivý.
Používá se na všech naprosto vodě nepropustných oděvech, ale také na softshellových či prošívaných oděvech. 
Opotřebovává se, ale je možné ji na oděv nanést za pomocí prostředků k tomu určených.
Od jara 2015 je tato impregnace 100% PFC-free = bez perfluorovaných uhlovodíků, které škodím životnímu prostředí.

Rostoucí oblečení je náš systém používaný u dětského 
oblečení. Tato geniální konstrukce umožňuje vypáráním 
jediného švu prodloužit velikost rukávů nebo nohavic. 
Tímto způsobem může oblečení růst společně s dítětem 
a vydrží mu tak na delší dobu. Tuto vychytávku nalezne-
te u většiny z našich kombinéz, bund a kalhot!

Pro detailnější informace o produktu navštivte www.didriksons1913.cz
Tkanina na které je nanesena polyuretanová vrstva,
která ji dělá voděodolnou.

Zip, který je potažen tenkou vrstvou polyuretanu.
Tato vrstva jej dělá vysoce voděodolným
a zvyšuje tak celkovou voděodolnost oděvu,
na kterou je zip použit

Technická tkanina s extrémě vysokou odolností vůči 
oděru nebo roztržení.
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