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Grundsund, malebná vesnička na západním  
pobřeží Švédska, rodiště značky Didriksons. 

Místo s drsným počasím, kde slaná voda  
společně se silným větrem a častými lijáky  
podrobí každý kus oděvu tomu nejnáročnějšímu 
testu.

Jediný způsob, jak vyrobit opravdu kvalitní  
voděodolný oděv, je preciznost provedení  
v každém detailu. Po desítky let byli  
grundsundští rybáři našimi váženými patrony 
v testování oděvů. Trávili týdny na moři v mnohdy 
mimořádně nevlídném počasí a až v těchto  
extrémních podmínkách se projevilo, zda má 
oděv slabá místa či ne.

V dnešní době jsme stále stejně nároční na naše 
výrobky jako kdysi, ale máme k dispozici nové 
technologie a materiály, díky kterým oblečení 
stále zdokonalujeme. Je lehčí, prodyšnější, má 
propracovanější střih i atraktivnější design. 

Užijte si nové barevné funkční kolekce Didriksons 
a buďte v suchu!







S ROMANEM VOJTKEM O VODĚ, RELAXACI I RYBAŘENÍ

Roman Vojtek s námi spolupracuje již třetím rokem. Loni jsme oslavili 100 leté výročí a nastartovali další století 
ochrany člověka proti vodě.

I nová kolekce pro jaro 2014 se fotila v typickém prostředí Mariny, a tak jsme v této souvislosti vyzpovídali Romana 
o jeho vztahu k vodě, lodím i rybaření.

Nedávno mne překvapila informace o Tvé nové vášni  – free divingu (potápění bez přístrojů).

Jak jsi objevil tento druh sportu a v čem je pro Tebe fascinující?

„Mám jednu kamarádku a ta je velmi akční. Pořád zkouší něco nového. Jednou mi vyprávěla, jak byla na kurzu free-
divingu, po pěti dnech se dostala do třiceti metrů a bez dechu vydržela přes tři a půl minuty. To mě velmi překvapi-
lo, a protože miluju šnorchlování, řekl jsem si, že toto by se mi mohlo hodit a na příští kurz jel s ní. Naštěstí pro mé, 
chlapské, ego jsem ji překonal. Byl jsem na nádech až ve čtyřiceti metrech a bez dechu vydržel 5:25 min. No a teď 
se při šnorchlování u moře dostanu do míst, kam bych se dřív vůbec nedostal.“

Jde o dokonalé souznění vody a člověka. Kdy jsi v sobě objevil tento vztah k vodě?

„Já vlastně od mala vodu moc nemusím. Vzpomínám si, jaké scény jsem dělal na základce, když mě učili plavat 
a vlastně i teď mě při normálním plavání přeplave snad už i moje čtyřletá dcera. Ale jakmile se dostanu pod vodu, 
cítím se opravdu jako ryba a pokud nemáte žábra, nebo na zádech lahev se vzduchem, nemáte proti mne šanci :-)“ 

Patří mezi tvé oblíbené činnosti i rybaření?

„Tak to absolutně ne. Ryby jsem chytal jen jednou, asi v sedmi letech a nikdy mě to nebavilo. Přijde mi to jako hod-
ně pasivní činnost a hlavně absolutně nevím, co bych dělal, kdybych nějakou rybu chytil ??? Nejspíš bych ji pustil 
zpátky, protože zabít bych ji nedokázal... takže v tom pro mě nevidím žádný smysl“.

Závěrem tradiční otázka, co nového připravuješ a kde Tě mohou Tví příznivci v roce 2014 vidět?

„Právě teď zkouším nový, původní český muzikál Antoinetta s Monikou Absolonovou v titulní roli. Hrát budeme 
v divadle Hybernia, kde jsme celý rok hráli krásný muzikál Zorro. Taky bych rád čtenáře pozval na úžasnou hudební 
komedii – Miluji Tě, ale – do divadla Palace na Václavském náměstí a pořád jezdím do Brna, hrát krásný muzikál 
Sugar. Do toho točím seriál Ulice, a i když nemohu moc prozrazovat, jen naznačím, že úžasný scénarista seriálu 
Vyprávěj  připravuje nový seriál,  a pokud nám budou hvězdy a finance nakloněny, měli bychom letos začít točit. Na 
podzim pak jeden opravdu veliký muzikál. Do toho moderuju, zpívám a starám se o svou úžasnou dceru. Takže se 
vůbec nenudím!“

Naše zbrusu nová kolekce Didriksons ORIGINALS1913 podtrhuje tradici a funkčnost ve spojení s originálním 
designem, luxusním provedením a samozřejmě velice kvalitním materiálem.

Roman si ji okamžitě oblíbil. Věříme, že zaujme i Vás :-)

Foto Markéta Navrátilová a DIDRIKSONS1913. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.



Tady to všechno v roce 1913 začalo. Rok, kdy Hanna a Julius Didriksons začali vyrábět 
nepromokavé oblečení pro místní rybáře. Značka Didriksons byla zrozena. 

Budova za Andersem, Hannou, Stig–Arnem a Erikem je první Didriksons továrna.

Velmi rádi se vracíme do historie značky Didriksons a jsme pyšní na to, že Vám dnes 
můžeme představit pokračování úspěšné Výroční kolekce, kterou jsme uvedli na trh 
v minulém roce při příležitosti oslav 100 let založení značky, kolekci ORIGINALS1913.

Je to opět kolekce inspirovaná historií. S velkým respektem jsme se ponořili do starých 
archivů, našli naprosté poklady, vypíchli detaily a propojili je se současností. Skládáme 
tímto velkou poklonu našim předchůdcům, kteří položili základy toho, co dnes držíte 
v rukou.

Číslo, které je součástí značky. Rok, kdy Hanna Didriksons napsala 1913 na přední  
stranu své první účetní knihy. Tato rukou psaná čísla jsou součástí každého výrobku 
patřící do kolekce ORIGINALS1913, symbolizující poctu historii a dědictví.

Věříme, že se Vám nová kolekce bude líbit. Kompletní kolekci ORIGINALS1913  
naleznete na mezinárodních stránkách www.didriksons.com.
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8 ORIGINALS1913 | PÁNSKÝ

500062 SKUTEVIK
módní bunda typu pláštěnky s džínovou 
podšívkou a manžestrovými doplňky
100% Polyurethan,  
M–XXL | 2 990 Kč

574090 LĂGE
triko z Tencelu a certifikované  
organické bavlny
50% TENCEL, 50% organická bavlna
S–XXL | 1 390 Kč

500129 CARL
2vrstvý nepromokavý kabát,  
s drobnými manžestrovými prvky,  
délka do půli stehen, exkluzivní materiál
75% bavlna, 25% Polyamid, membrána
S–XXL | 5 690 Kč

574097 MITTSKAR
teplá mikina z česaného fleecu
80% recyklovaný Polyester,  
20% Polyester
S–XL | 2 390 Kč
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592116 DYNAN
opasek; délka 117 cm
100% Polyester
jedna velikost | 590 Kč

256 432
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10 ORIGINALS1913 | DÁMSKÝ

574089 SKAFTÖ
triko z Tencelu a certifikované  
organické bavlny
50% TENCEL, 50% organická bavlna
36–42 | 1 690 Kč

500081 SELMA
2vrstvý nepromokavý kabát,  
módní střih, délka do půli stehen, 
exkluzivní materiál
62% bavlna, 38% Polyamid, membrána
34–42 | 6 390 Kč

574098 MITTSKAR
teplá mikina z česaného fleecu
80% recyklovaný Polyester,  
20% Polyester
36–42 | 2 390 Kč
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005

500085 SKUTEVIK
módní pláštěnka s džínovou podšívkou 
a manžestrovými doplňky
100% Polyurethan,  
36–42 | 2 990 Kč

215



ORIGINALS1913 | DÁMSKÝ 11

MUDr. Kristina Höschlová

lékařka záchranné služby se specializací na horskou medicínu, vášnivá 
alpinistka hrající na klavír a housle.
Spolupracuje s Lékaři bez hranic v rámci záchranných misí v Afghánistánu.
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16 URBAN | PÁNSKÝ | NEPROMOKAVÝ

500010 ESBJÖRN
2vrstvá nepromokavá bunda do pasu
100% Polyamid, zátěr,  
PFC Free impregnace
S–XXXL | 2 890 Kč

500056 HJALMAR
2vrstvý nepromokavý kabát  
s drobnými manžestrovými prvky,  
délka do půli stehen
100% Polyamid, zátěr
S–XXL | 4 390 Kč

575336 JARED
2vrstvá nepromokavá bunda do pasu
100% Polyamid, zátěr
S–XXL | 3 190 Kč

575226 ELWOOD
2vrstvý nepromokavý kabát  
o délce do půli stehen
100% Polyamid, zátěr
M–XXL | 4 190 Kč

500054 EMIL
2vrstvá nepromokavá bunda
100% Polyamid, zátěr,  
PFC Free impregnace
S–XXXL | 3 690 Kč
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18 URBAN | DÁMSKÝ | NEPROMOKAVÝ

500076 ELISA
2vrstvý nepromokavý kabát  
stažený ve spodní části do gumy,  
délka pod zadek
100% Polyamid, zátěr,  
PFC Free impregnace
36–44 | 3 390 Kč

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

500077 OLIVIA
2vrstvý nepromokavý kabát  
s drobnými manžestrovými prvky  
o délce do půli stehen
100% Polyamid, zátěr
36–46 | 4 190 Kč

500078 SIV
2vrstvý nepromokavý kabát  
o délce do půli stehen
100% Polyamid, zátěr
34–46 | 4 490 Kč
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561168 THELMA
2vrstvý nepromokavý kabát  
o délce nad kolena
100% Polyamid, zátěr
34–48 | 4 990 Kč
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22 OUTDOOR | PÁNSKÝ | NEPROMOKAVÝ

575352 CASCADE
2vrstvá nepromokavá bunda  
se středovým zipem AguaGuard
100% Polyamid, zátěr,  
PFC Free impregnace
S–XXXL | 3 190 Kč

575313 NORBA
2vrstvá nepromokavá bunda
100% Polyamid, zátěr,  
PFC Free impregnace
S–XXXL | 2 590 Kč

556012 DENALI
2vrstvé nepromokavé technické kalhoty
Polyester/Polyamid/bavlna, membrána
M–XXL | 3 990 Kč

576185 ZETA
2vrstvé nepromokavé  
technické kalhoty
100% Polyamid, zátěr,  
PFC Free impregnace
M–XXXL | 1 690 Kč

500121 ALZIR
2vrstvá nepromokavá bunda
100% Polyamid, zátěr,  
PFC Free impregnace
S–XXXL | 3 590 Kč
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OUTDOOR | PÁNSKÝ | NEPROMOKAVÝ 23

556001 CIRRUS SET
2vrstvý nepromokavý set s nalaminovanou 
podšívkou, vhodný např. pro rybáře
100% Polyurethan
M–XXXL | 1 990 Kč

576187 NIMBUS
2vrstvé nepromokavé  
kalhoty
100% Polyamid, zátěr,  
PFC Free impregnace
S–XXXL | 1 190 Kč

548177 TIGRIS SET
2vrstvý nepromokavý set, snadno 
sbalitelný
100% Polyester, zátěr,  
PFC Free impregnace
M–XXL | 1 990 Kč

576185 ZETA
2vrstvé nepromokavé  
technické kalhoty
100% Polyamid, zátěr,  
PFC Free impregnace
M–XXXL | 1 690 Kč
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24 OUTDOOR | PÁNSKÝ  | TERMOIZOLACE

574076 NANTE
softshellová stretchová bunda
88% Polyamid, 12% Elastan,  
PFC Free impregnace
S–XXXL | 3 190 Kč

536138 TRICKETT
softshellové kraťasy
88% Polyamid, 12% Elastan,  
PFC Free impregnace
S–XXL | 1 890 Kč

574285 CAMPO
prošívaná zateplená bunda vláknem 
DuPont Comfortmax 60g/m2

100% Polyamid, PFC Free impregnace
S–XXXL | 3 390 Kč

536136 TRICKETT
softshellové kalhoty
88% Polyamid, 12% Elastan,  
PFC Free impregnace
S–XXL | 2 790 Kč
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574051 MONTE
lehká fleecová mikina
70% Polyester, 30% recyklovaný 
Polyester
S–XXXL | 950 Kč

060
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575353 CASCADE
2vrstvá nepromokavá bunda  
se středovým zipem AguaGuard
100% Polyamid, zátěr,  
PFC Free impregnace
34–46 | 3 190 Kč

575314 NORBA
2vrstvá nepromokavá bunda
100% Polyamid, zátěr,  
PFC Free impregnace
36–42 | 2 590 Kč

500124 ALZIR
2vrstvá nepromokavá bunda
100% Polyamid, zátěr,  
PFC Free impregnace
34–44 | 3 590 Kč

576188 NIMBUS
2vrstvé nepromokavé kalhoty
100% Polyamid, zátěr,  
PFC Free impregnace
34–46 | 1 190 Kč

429
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107157

548178 TIGRIS PRINT SET
2vrstvý nepromokavý set,  
snadno sbalitelný
100% Polyester, zátěr,  
PFC Free impregnace
36–42 | 1 990 Kč

060

26 OUTDOOR | DÁMSKÝ | NEPROMOKAVÝ
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574077 NANTE
softshellová stretchová bunda 
88% Polyamid, 12% Elastan,  
PFC Free impregnace
36–44 | 3 190 Kč

500040 EVA
skladná pláštěnka  
z materiálu EVA
100% EVA
S/M,L/XL | 490 Kč

592063 D1913
opasek s logem
100% Polyamid
jedna velikost | 690 Kč

549104 WHEELY
2,5vrstvé nepromokavé 
sbalitelné pončo na kolo
100% Polyester, zátěr
S–XXL | 1 290 Kč

554004 SAFETY
bezpečnostní vesta
S/M, L/XL, XXL/XXXL | 
490 Kč

557009 
SOUTHWEST
nepromokavý klobouk
100% Polyurethan
M–XL | 390 Kč

592066 BARROW
celopružný pásek
100% Polyamid
jedna velikost | 450 Kč

537008 TOP 
nepromokavý klobouk
100% Polyester, zátěr
M–XL | 690 Kč

574286 CAMPO
prošívaná zateplená bunda vláknem 
DuPont Comfortmax 60g/m2

100% Polyamid, PFC Free impregnace
36–44 | 3 390 Kč
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574052 MONTE
lehká fleecová mikina
70% Polyester, 30% recyklovaný 
Polyester
36–46 | 950 Kč

28 OUTDOOR | DÁMSKÝ

DOPLŇKY – UNISEX

TERMOIZOLACE
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30 OUTDOOR | PÁNSKÝ

500057 SINCE
triko z Tencelu a certifikované  
organické bavlny
50% TENCEL, 50% organická bavlna
S–XXL | 690 Kč

534245 SKYLINE
triko z Tencelu a certifikované  
organické bavlny
50% TENCEL, 50% organická bavlna
S–XXL | 990 Kč
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OUTDOOR | DÁMSKÝ 31

500072 SINCE
triko z Tencelu a certifikované  
organické bavlny
50% TENCEL, 50% organická bavlna
34–44 | 690 Kč

534246 SKYLINE
triko z Tencelu a certifikované  
organické bavlny
50% TENCEL, 50% organická bavlna
36–42 | 990 Kč

180 331

441146

500089 HILDA
triko z organické bavlny  
s dlouhým rukávem
100% organická bavlna
34–44 | 890 Kč

370
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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 impregnace ve svrchní látce.  

Pokud kapky deště zůstávají na svrchní látce a vsakují se dovnitř, je nutné impregnaci  
aktivovat  – žehlička, fén na nízkou teplotu anebo v případě potřeby reimpregnovat speciálním  
přípravkem k tomu určeným.

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 vodunepropustných oděvech, ale také na softshellových či prošívaných oděvech. 
Opotřebovává se, ale je možné ji na oděv nanést za pomocí prostředků k tomu určených.

Pro detailnější informace o produktu navštivte www.didriksons1913.cz



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

V 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. Je vysoce hydrofilní díky jedinečné struktuře. Má  
výborný transport vlhkosti a současně chladící schopnosti.
Výrazně potlačuje růst bakterií oproti syntetickým  
vláknům i bavlně. Výrobní proces je  velmi ohleduplný 
k životnímu prostředí (ocenění EU). Je 100 % rozložitelný.

YKK AQUAGUARD VISLON ZIP
Zip s polyurethanovou laminací výrazně zvyšující odolnost 
vůči vodě.

Speciální vodunepropustné druky od firmy YKK 

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.

ŽIJEME V SOULADU S PŘÍRODOU

Grundsund SWEDEN


