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materiály

d30 lab
Dynamicky reaguje na různé síly tlaku. Při nárazu 

se inteligentní molekuly reaktivně uzamknou 

dohromady, aby lépe absorbovaly energii nárazu 

a poskytly tak maximální ochranu. Materiál je při 

nulovém či nízkém tlaku poddajný a poskytuje 

flexibilní pohodlí.

Dermizax – EV™ Laminate
Dermizax je „chytr ý“ materiál, kter ý reaguje 

na mikroklima teploty, vznikající mezi povrchem 

těla a oblečením. Dermizax představuje tenkou 

membránu s prvotřídní nepromokavostí a prodyš-

ností. Tato technologie umožňuje vyrobit lehkou, 

ale zároveň trvanlivou látku. Vlastnosti Dermizaxu 

zůstávají stálé i po intenzivním nošení a častém 

praní.

Dermizax EV™ zvyšuje prodyšnost z 10 000 g/m2/

24 hod na 20 000 g/m2/24 hod.

Vodní sloupec 20 000 mm vody

Prodyšnost 20 000 g/m2/24 hod

Down – prachové peří
Přírodní dokonalá izolace. Lehký a stlačitelný materi-

ál. Husí peří je hodnoceno dle „síly výplně“. Čím vyšší 

hodnocení, tím vyšší poměr tepla a váhy:

400–450 = střední úroveň tepelné izolace

500–550 = vysoká úroveň tepelné izolace

600–700 = výjimečná úroveň tepelné izolace

Dry WEB™
Odvádí vlhkost pryč od těla a rozptýlí ji do vnější 

vrstvy látky pro r ychlejší odpaření. Anti-mikrobiální 

úprava zabraňuje zadržování pachu.

EnerGlo® Fabric
Za tmy poskytuje dlouhotrvající a ultra-jasné osvět-

lení. Patentovaná technologie reaktivních kr ystalů 

absorbuje světlo a vydává jej dále po velmi dlou-

hou dobu. Stačí 10 minut slunečního či umělého 

světla a EnerGlo® vydá následně světlo přes více 

než 3 hodiny. Výkon světla a jeho trvání závisí 

na síle původního vystavení světlu, přičemž sluneč-

ní světlo je tím nejoptimálnějším; čím více „nabije-

te“ materiál intenzivním světlem, tím silněji a déle 

bude světlo následně vydáváno. Světlo prochází 

fázemi a mění svoji intenzitu – z velmi ostré 

do méně intenzivní ale jasné světelné fáze. Tento 

efekt je permanentní, dokonce i po dlouhodobém 

obnošení a opakovaném praní.

Gore-Tex®

Trvale voduvzdorný, dobře prodyšný a naprosto 

větruvzdorný materiál. Technologie membrány 

Již téměř 30 let se Spyder zaměřuje na každý detail ve výrobě nejkvalitnějšího lyžařského oblečení, dávaje důraz na každou 
maličkost, která v konečné fázi činí každou disciplínu, každého sportovce, jedinečným. Spyder je znám schopností sklou-
bit high-tech materiály, módu a funkčnost, přičemž je až posedlý tím, aby zároveň udržel lyžaře v teple, suchu a pohodlí. 

Abychom mohli vysvětlit historii této společnosti, je třeba začít u muže, který toto vše začal. David Jacobs, zaklada-
tel společnosti Spyder, je hnacím motorem a kulturním vůdcem této značky po celou její historii. David v 21 
letech vyhrál prestižní soutěž Quebec Kandahar, dále byl členem Canadian National Ski Team, v r. 1957 získal 
titul Canadian Downhill Ski Champion a byl členem Canadian FIS týmu.

Spyder byl také zapojen do sponzoringu týmů US Ski Team v r. 1989, v r. 2002 Canadian Alpine Ski Team, 
v r. 2003 Canadian Freestyle Ski Team a v r. 2004 Austrian Ski Team. 
Spyder produkty se nesčetněkrát objevily na olympijských stupních – např. v r.  2006 v Turínu získal australský 
a americký tým 16 medailí a kanaďanka Jennifer Heil získala zlato v boulích. V r. 2002 získal Bode Miller dvě 
stříbra v Salt Lake City atd. 

V devadesátých letech přišel nový žánr a ohromná vlna v lyžování – freeski. Tento sport přinesl nové požadavky na oble-
čení, funkci, módu atd. V r. 1998 Spyder přišel s novou kolekcí „Kreitler“ pojmenované po lyžařovi Kentu Kreitlerovi, čle-
novi freeski týmu. Kolekce se dnes nazývá „Venom“ a kloubí funkčnost a módu dohromady tak, jak si tento trend žádá.

Dnes je Spyder nejrozšířenější lyžařskou značkou na světě. V r. 2004 si Spyder osvojila světová investiční 
skupina Apax Partners. Toto partnerství umožňuje Spyderu dále se vyvíjet a rozšiřovat. David i jeho nejstarší 
syn Jake nadále stojí v čele společnosti. 

Vizí Spyderu, která vychází ze samotné lásky ke sportu, zůstává nadále výkon, móda, funkčnost a maximální zážitek.

historie společnosti
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historie společnosti materiály

WASH HAND PRÁT RUČNĚ
WASH MACHINE COLD PRÁT V PRAČCE NA 30° C
WASH MACHINE WARM PRÁT V PRAČCE NA 40° C
DO NOT WASH NEPRAT 
DO NOT IRON NEŽEHLIT
DO NOT TUMBLE DRY NESUŠIT V BUBNOVÉ SUŠIČCE
DO NOT DRY CLEAN ZÁKAZ CHEMICKÉHO ČISTĚNÍ
DRY CLEAN POSSIBLE MOŽNO CHEMICKY ČISTIT 
DRY CLEAN ONLY POUZE CHEMICKÉ ČISTĚNÍ
DO NOT BLEACH ZÁKAZ BĚLENÍ
ROUCH UP IRON LOW ŽEHLIT NA NÍZKOU TEPLOTU
REMOVE PROMPTLY  NENECHÁVAT VLHKÉ V PRAČCE 

PO DELŠÍ DOBU
CLOSE FRONT AND ALL PřED PRANÍM ZAPNOUT VŠECHNY 
VELCRO BEFORE WASHINg ZIPY ČI SUCHÉ ZIPY

TUBLE DRY LOW  SUŠENÍ V SUŠIČCE PřI NÍZKÉ  
TEPLOTĚ

DO NOT WRINg NEŽDÍMAT
WASH SEPARATELY PRÁT SAMOSTATNĚ
HAND OR MACHINE WASH PRÁT RUČNĚ  
 NEBO V PRAČCE
WITH LIKE COLORS SE STEJNÝMI BARVAMI
WITH MILD DETERgENT  S ŠETRNÝM PRACÍM  

PROSTřEDKEM
DUTSIDE/SHELL SVRCHNÍ MATERIÁL
LININg PODŠÍVKA
WASH AND IRON SIDE  PRÁT A ŽEHLIT Z RUBOVÉ  
OUT STRANY
DO NOT IRON OVER NEŽEHLIT PřES NÁŠIVKY 
DECORATION
DO NOT STORE WET NEUKLÁDEJTE VLHKÉ

Váženi zákaznicí.
děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš výrobek. Věříme, že budete s naším zbožím spokojeni. Věnujte prosím pozornost 
podmínkám údržby materiálů.

V Y S V Ě T L E N Í  N Ě K T E R Ý C H  A N G L I C K Ý C H  V Ý R A Z ů  P O U Ž I T Ý C H  M A T E R I Á L ů

P ř í r o d n í  v l á k n a
CO COTTON – bavlna (vlákno z bavlníku); SILK – hedvábí (vlákno vylučované housenkou bource morušového)
LI   FLAX – len (vlákno z rostlinu lnu); TASAR – tusah (vlákno vylučovaná housenkou divoce žijících hedvábníků); 

HEMP – konopí (vlákno z rostliny konopí)
WO, WV WOOL – vlna (aral ovci)
WM  MOHAIR – mohér (srst angorské kozy); CASHMERE – kašmír (srst kašmírské kozy); ANgORA – angora  

(srst angorského králíka); LEATHER – kůže, usně; DOWN – peří (husí); DUCK DOWN – peří kachní

C h e m i c k á  v l á k n a
Vl VISCOSE – viskóza (celulózové vlákno)
NY NYLON – nylon
PA POLYAMIDE – polyamid
PE, PL POLYESTER – polyester; POLYETHYLENE – polyethylen
PU POLYURETHANE – polyuretan
PP POLYPROPYLENE – polypropylen
PC POLYVINYLCHLORIDE – polyvinylchlorid
PAG ACRYLIC – polyakryl; TRIVINYL – trivinil
EA  LYCRA, ELASTANE – lykra, elastan (pružné polyuretanová vlákno); MODAL – modal (celulózová vlákno); 

ACETATE – acetát; RAYON – umělá hedvábí
PBT OTHER FIBRES – ostatní vlákna

D a l š í  v ý r a z y
Lein – Podšívka; Shell – Vrchní materiál; Filling – Náplň; Waterproof – Nepromokavý materiál
Water rapellent – Oprava odpuzující vodu; Windproof – Odolná proti větru

ú D R Ž b A  A  O š E T ř E N Í
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materiály

Gore-Tex® přináší tenkou vrstvu, která je voduvzdor-

ná a chemicky odolná. Čtvereční inch membrány 

Gore-Tex® obsahuje 9 bilionů mikropórů – kde kaž-

dý je 20 000 krát menší než dešťová kapka, ale 

700 krát větší než molekuly vodních par. Zatímco 

voda nemůže procházet skrz membránu, vlhkost 

ano.

GORE-TEX® membrána 
a GORE-TEX® vložka do rukavic
Výjimečně prodyšné. Garance sucha – Keep You 

Dry®.Extra tenké pro dosažení nízké váhy a maxi-

mální svobody z pohybu. Pevně spojeno s látkou 

pro dosažení tr valé odolnosti materiálu. 

Heat
Osobní zařízení, kontrolující teplotu dle vaší potře-

by, je zabudováno do oděvu a umožňuje vám nasta-

vit si teplotu přes dálkové ovládání a regulovat 

teplotní výkon dle vaší míry pohodlí. Odstraňte 

balení s bateriemi a dálkový ovladač před zaháje-

ním praní a též před bezpečnostní prohlídkou 

na letišti.

Pittards World Class Leather
Vodě a potu odolná kůže. Rychleschnoucí. Větru-

odolné, přičemž prodyšné. Zvýšená schopnost 

pohybu.

Recycled Fleece
Teplá a velice příjemná látka. Recyklovaný fleece 

snižuje spotřebu fosilních paliv a skleníkové plyny 

v porovnání s jejich produkcí při výrobě nového 

polyesteru. Snižuje množství odpadu.

SOY-TEK
Měkký a hladký jako kašmír, jemný jako hedvábí. 

Odvádí vlhkost pryč od těla a rozptýlí ji do vnější 

vrstvy látky pro r ychlejší odpaření.

Spylon®

Odpuzuje vlhkost. Chrání před vodními a olejovými 

skvrnami. Dlouhodobě velmi odolný materiál – udr-

žuje si 80% funkčnosti i po 50 cyklech praní.

SpylonTM DWR
Spylon™ je tr vanlivá vodovzdorná úprava, která se 

aplikuje na exteriér oděvu tak, aby povrch odpuzo-

val vodu. Ochrana proti vodě zůstává z 80% zacho-

vána i po 20 vypráních. Úprava Spylon je rovněž 

odolná vůči olejovým skvrnám.

Spylon+
Odpuzuje vlhkost. Chrání před vodními a olejovými 

skvrnami. Dlouhodobě velmi odolný materiál – udr-

žuje si 80% funkčnosti i po 50 cyklech praní.

SuperFabric® Brand Technology
Tato technologie vychází z běžných látek a transfor-

muje je na unikátní a odolné materiály. Vyvinuto pro 

optimální odolnost proti roztržení, proražení a odře-

ní. Vysoce flexibilní, prodyšný a lehký materiál.

ThermaWebTM

Speciální materiál vyvinutý firmou Spyder. Ultra 

tenké polyesterové vlákno, které zachycuje a udr-

žuje tělesnou teplotu.

ThinsulateTM Insulation
Izolační materiál Thinsulate™ Insulation je vyroben 

z unikátních mikrovláken, přibližně 10 krát menších 

než ostatní syntetická vlákna. Mikrovlákna funkčně 

zachycují vzduch, který reaguje na sálající tělesnou 

teplotu a dodává teplo 2 krát větší než peří nebo 

ostatní syntetika, při porovnání materiálů o stejné 

tloušťce.

Thinsulate Flex Insulation
Efektivně zadržuje vzduch fungující jako izolace. 

Odráží zpět vydané tělesné teplo. Dodává teplo 

dvakrát více než peří a jiné polyesterové isolace 

při srovnatelné tloušťce materiálu. Materiál pruží 

40% všemi směr y a vrací se zpět, aniž by tvořil 

záhyby, lámal se či snižoval své izolační schop-

nosti.

Thinsulate Supreme Insulation
Efektivně zadržuje vzduch fungující jako izolace. 

Odráží zpět vydané tělesné teplo. Dodává teplo 

dvakrát více než peří a jiné polyesterové isolace při 

srovnatelné tloušťce materiálu. Luxusní pocit 

z materiálu a výjimečné užitné vlastnosti.

X-static the silver fiber insulation
Skvělé produkty s permanentními, anti-zápachový-

mi, anti-statickými a termodynamickými vlastnost-

mi. Čisté stříbro zabraňuje nárustu zápachu, který 

by následně mohl způsobit vznik bakterií a plísní. 

Ruší elektrické výboje způsobující statické napětí. 

Schopnost odrážet infračervené záření (cca 95%) 

znamená, že materiál X-static dokáže tělu vrátit 

více tepla, než je jeho přirozený úbytek. Rozšiřuje 

teplo rovnoměrně skrz celý oděv, čímž eliminuje 

teplá a studená místa.

XT
Voděodolné. Prodyšné. Pevně spojeno s látkou pro 

dosažení tr valé odolnosti materiálu.

XT.LTM 10.000 mm
XT.L™ je ultratenká membrána s vynikající nepro-

mokavostí a prodyšností. XT.L™ je tenký, pružný, 

lehký a tr vanlivý materiál. Membrána XT.L™ má 



vysokou pružnost, odolnost proti poškození a vlast-

nosti zůstávají stálé i po intenzivním nošení a čas-

tém praní.

Produkty pro dospělé:

Vodní sloupec  10 000 mm vody

Prodyšnost  8 000 g/m2/24 hod

Produkty pro děti:

Vodní sloupec  10 000 mm vody

Prodyšnost  10 000 g/m2/24 hod

XT.LTM 20.000 mm
Ultra tenký a lehký materiál, poskytující maximální 

svobodu pohybu. Vysoce odolný materiál. Pevně 

spojeno s látkou pro dosažení tr valé odolnosti 

materiálu.

Vodní sloupec  20 000 mm vody

Prodyšnost  8 000/m2/24 hod

materiály

WASH HAND PRÁT RUČNĚ
WASH MACHINE COLD PRÁT V PRAČCE NA 30° C
WASH MACHINE WARM PRÁT V PRAČCE NA 40° C
DO NOT WASH NEPRAT 
DO NOT IRON NEŽEHLIT
DO NOT TUMBLE DRY NESUŠIT V BUBNOVÉ SUŠIČCE
DO NOT DRY CLEAN ZÁKAZ CHEMICKÉHO ČISTĚNÍ
DRY CLEAN POSSIBLE MOŽNO CHEMICKY ČISTIT 
DRY CLEAN ONLY POUZE CHEMICKÉ ČISTĚNÍ
DO NOT BLEACH ZÁKAZ BĚLENÍ
ROUCH UP IRON LOW ŽEHLIT NA NÍZKOU TEPLOTU
REMOVE PROMPTLY  NENECHÁVAT VLHKÉ V PRAČCE

PO DELŠÍ DOBU
CLOSE FRONT AND ALL PŘED PRANÍM ZAPNOUT VŠECHNY
VELCRO BEFORE WASHING ZIPY ČI SUCHÉ ZIPY

TUBLE DRY LOW  SUŠENÍ V SUŠIČCE PŘI NÍZKÉ 
TEPLOTĚ

DO NOT WRING NEŽDÍMAT
WASH SEPARATELY PRÁT SAMOSTATNĚ
HAND OR MACHINE WASH PRÁT RUČNĚ 
 NEBO V PRAČCE
WITH LIKE COLORS SE STEJNÝMI BARVAMI
WITH MILD DETERGENT  S ŠETRNÝM PRACÍM 

PROSTŘEDKEM
DUTSIDE/SHELL SVRCHNÍ MATERIÁL
LINING PODŠÍVKA
WASH AND IRON SIDE  PRÁT A ŽEHLIT Z RUBOVÉ 
OUT STRANY
DO NOT IRON OVER NEŽEHLIT PŘES NÁŠIVKY
DECORATION
DO NOT STORE WET NEUKLÁDEJTE VLHKÉ

Váženi zákaznicí.
děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš výrobek. Věříme, že budete s naším zbožím spokojeni. Věnujte prosím pozornost 
podmínkám údržby materiálů.

V Y S V Ě T L E N Í  N Ě K T E R Ý C H  A N G L I C K Ý C H  V Ý R A Z Ů  P O U Ž I T Ý C H  M A T E R I Á L Ů

P ř í r o d n í  v l á k n a
CO COTTON – bavlna (vlákno z bavlníku); SILK – hedvábí (vlákno vylučované housenkou bource morušového)
LI   FLAX – len (vlákno z rostlinu lnu); TASAR – tusah (vlákno vylučovaná housenkou divoce žijících hedvábníků); 

HEMP – konopí (vlákno z rostliny konopí)
WO, WV WOOL – vlna (aral ovci)
WM  MOHAIR – mohér (srst angorské kozy); CASHMERE – kašmír (srst kašmírské kozy); ANGORA – angora 

(srst angorského králíka); LEATHER – kůže, usně; DOWN – peří (husí); DUCK DOWN – peří kachní

C h e m i c k á  v l á k n a
Vl VISCOSE – viskóza (celulózové vlákno)
NY NYLON – nylon
PA POLYAMIDE – polyamid
PE, PL POLYESTER – polyester; POLYETHYLENE – polyethylen
PU POLYURETHANE – polyuretan
PP POLYPROPYLENE – polypropylen
PC POLYVINYLCHLORIDE – polyvinylchlorid
PAG ACRYLIC – polyakryl; TRIVINYL – trivinil
EA  LYCRA, ELASTANE – lykra, elastan (pružné polyuretanová vlákno); MODAL – modal (celulózová vlákno);

ACETATE – acetát; RAYON – umělá hedvábí
PBT OTHER FIBRES – ostatní vlákna

D a l š í  v ý r a z y
Lein – Podšívka; Shell – Vrchní materiál; Filling – Náplň; Waterproof – Nepromokavý materiál
Water rapellent – Oprava odpuzující vodu; Windproof – Odolná proti větru

Ú D R Ž B A  A  O Š E T Ř E N Í
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