TECHNICKÉ FUNKČNÍ OBLEČENÍ

FUNKČNÍ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ VRCHOLNÉ KVALITY
PRO VŠECHNY, KTEŘÍ RÁDI SPORTUJÍ.
ODLO MÁ TO SPRÁVNÉ OBLEČENÍ
PRO KAŽDOU SITUACI.

ODLO - vášeň ke sportu
ODLO je výrobcem sportovního funkčního prádla. ODLO nabízí to nejlepší funkční oblečení pro všechny, kteří milují sport a to za každého počasí a při jakékoliv aktivitě.
ODLO zaručuje, že vaše pokožka bude v těch nejlepších rukou a plní i nekompromisně
vysoké požadavky funkčnosti, komfortu a kvality.
ODLO je na evropském trhu lídrem v odvětví funkčního spodního prádla. Kromě toho,
také vyrábí velmi úspěšné kolekce funkčního oblečení pro outdoor, běh, běžecké lyžování, tec shirt (jedno tričko pro všechny sportovní aktivity), bike a děti.

3-VRSTVÝ PRINCIP
Sportovní oblečení musí správně fungovat od pokožky směrem ven. Z tohoto důvodu
vytváříme naše oblečení od vnitřní strany k vnější. Nejvýznamnější inovací za posledních 60 let průkopnické práce je 3-vrstvý princip, který vyvinulo právě ODLO.

1. vrstva
2. vrstva
3. vrstva

První vrstva - odvod vlhkosti
Aby se sportovci cítili pořád skvěle i navzdory intenzivnímu pocení, musí
být vlhkost efektivně odváděna pryč od pokožky. Tuto úlohu zastávají moderní funkční tkaniny a inovativní struktury vláken.

Druhá vrstva - regulace teploty
Správné tělesné klima je rozhodující pro výkon každého sportovního nadšence. Sportovní oblečení od ODLA optimálně reguluje tělesnou teplotu.

Třetí vrstva - ochrana
Tělesná aktivita za každého počasí je možná pouze tehdy, když je sportovec chráněn proti větru, dešti a sněhu. Tato ochrana je zaručena díky
optimální kombinaci materiálů, krejčovského umu a propracování do sebemenšího detailu. Svoboda pohybu ovšem zůstává plně zachována.

TECHNICKÉ SPODNÍ PRÁDLO – UNDERWEAR
Spodní prádlo (underwear) se používá jako první vrstva funkčního oblečení přímo na
tělo. Jeho úkolem je odvádět pot od pokožky a udržovat tak optimální tělesnou teplotu. 4 druhy spodního prádla ODLO vám při správném výběru zajistí 100 % komfort.
Teplotní kontrolní systém
Funkční spodní prádlo od značky ODLO je rozděleno na řadu ODLO Originals, ODLO
Trendline, ODLO Evolution a ODLO Cubic. U každé z těchto řad si můžete vybrat druh
Cool, Light, Warm a X-Warm. Tento systém ulehčuje volbu toho správného spodního
prádla, která se odvíjí od teploty a úrovně tělesné aktivity. Vyberte si to správné
funkční prádlo do jakéhokoli počasí po celý rok.

Správná barva pro tvůj sport

ODLO teplotní kontrolní systém
Funkční spodní prádlo s výbornou tepelnou izolací
–

+

activity

+30 ° C
+86 ° F

ODLO nabízí pro různé druhy sportu spodní prádlo s rozdílnou
charakteristikou. Volba zaleží na venkovní teplotě, intenzitě sportu a individuální reakci na teplo a chlad.

Vyber si správnou barvu pro tvůj sport
+30 ° C
+32 ° F

cool

Dokonale chladí pokožku

light

Maximální pohodlí v každém počasí

warm

–30 ° C
–22 ° F

x-warm

warm

light

cool

x-warm

Udržuje tělo v teple v chladném počasí
Skvělá ochrana proti extrémně nízkým teplotám

Cool (modrá)
Udržuje tělo v chladu a suchu. Vysoce prodyšné a velmi lehké sportovní oblečení
vhodné do vysokých teplot a na intenzivní aktivitu. Skvěle odvádí tělesnou vlhkost
a rychle shne.
Light (oranžová)
Jedinečné pohodlí v jakékoli situaci a v jakémkoli počasí. Toto všestranné sportovní
oblečení je možné využívat po celý rok. Výborně odvádí vlhkost, je elastické a velmi
rychle schne.
Warm (červená)
Hřeje, když je venku zima. Vysoce funkční sportovní oblečení s výbornou tepelnou
izolací. Vhodné na jakýkoli zimní sport. Výborně odvádí vlhkost a udržuje pokožku
v suchu a teple.
X-warm (fialová)
Sportovní oblečení do extrémně mrazivého počasí. Extrateplé vložky chrání citlivé
části těla i když je teplota opravdu nízká. Skvěle odvádí vlhkost a je velice pohodlné.

PRVNÍ VRSTVA
1. vrstva
2. vrstva
3. vrstva

Spodní prádlo - ODLO ORIGINALS - klasika pro každého
výborná tepelná izolace, výborný odvod vlhkosti, prodloužená část v oblasti zad,
zvýšený střih v oblasti spodního dílu, antibakteriální ODLO EFFECT

DÁMSKÉ SPODNÍ TRIKO
druh WARM

ODLO effect

CENA 1559 K Č

DÁMSKÉ SPODNÍ KALHOTY
druh WARM

ODLO effect

CENA 1299 K Č

DÁMSKÉ SPODNÍ TRIKO
druh WARM

ODLO effect

CENA 1559 K Č

PRVNÍ VRSTVA
1. vrstva
2. vrstva
3. vrstva

Spodní prádlo - ODLO ORIGINALS - klasika pro každého
výborná tepelná izolace, výborný odvod vlhkosti, prodloužená část v oblasti zad,
zvýšený střih v oblasti spodního dílu, antibakteriální ODLO EFFECT

PÁNSKÉ SPODNÍ TRIKO
druh WARM

ODLO effect

CENA 1559 K Č

PÁNSKÉ SPODNÍ KALHOTY
druh WARM

ODLO effect

CENA 1299 K Č

PÁNSKÉ SPODNÍ TRIKO
druh WARM

ODLO effect

CENA 1299 K Č

DRUHÁ VRSTVA
1. vrstva
2. vrstva
3. vrstva

Mikiny linie TEC SHIRT WARM nabízejí vyjímečnou teplotní izolaci pro příjemně
hřejivý pocit a perfektní tělesnou teplotu i při nízké pohybové aktivitě. Zima už nemusí
být tím nejstudenějším ročním obdobím.

PÁNSKÁ MIKINA
linie TEC SHIRT LIGHT

ODLO effect

CENA 1299 K Č

DÁMSKÁ MIKINA
linie TEC SHIRT WARM

CENA 1599 K Č

DÁMSKÁ MIKINA
linie TEC SHIRT WARM

CENA 2299 K Č

DÁMSKÁ MIKINA
linie TEC SHIRT WARM

CENA 1999 K Č

TŘETÍ VRSTVA
1. vrstva
2. vrstva
3. vrstva

ODLO - BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
ODLO a Ole Einar Bjorndalen: zlatý vítězný tým
Běžecká kolekce je vyrobena za pomoci mezinárodního týmu zkušených expertů
a samotných sportovců. Výsledkem této spolupráce jsou unikátní produkty z hightech materiálů, které napomáhají udržet optimální teplotu těla a tím zlepšují váš
výkon.
ČEPICE POLYKNIT LIGHT FAN
one size

unisex

CENA 499 K Č

PÁNSKÉ KALHOTY FLY
technologie logic windproof

CENA 1799 KČ

PÁNSKÁ BUNDA RELAX
technologie logic windproof
ČEPICE POLYKNIT LIGHT

CENA 2999 K Č

one size

unisex

CENA 399 K Č

DÁMSKÉ KALHOTY FLY
technologie logic windproof

CENA 1799 K Č
RUKAVICE OEB ENERGY WARM
technologie logic windproof

unisex

CENA 1299 K Č

RUKAVICE OEB LIGHT
unisex

CENA 1149 KČ

DĚTSKÁ KUKLA
ODLO effect

unisex

CENA 399 K Č

