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Oblečení značky Schöffel je zde pro Vás už více než 200 let.
V roce 1804 obdržel Georg Schöffel licenci pro obchodování
s ponožkami. Podnik se dědil z generace na generaci, přestál
války i hospodářské krize a od punčocháčů a pletených čepic se
propracoval až k výrobě prvotřídního lyžařského, sportovního
a outdoorového oblečení.
Název Schöffel dnes značí úspěšnou, středně velkou firmu a je
synonymem pro inovaci a spolehlivost. Firma zůstává stále věrna
městu Swabmünchen, kde před mnoha lety Georg slavil svůj
první úspěch. Schöffel je jedna z mála firem, která trénuje své
vlastní švadleny a může se tak chlubit tím, že produkty vznikají
od návrhu až po konečnou sériovou výrobu na jednom místě.
Naším cílem je již od samého počátku převážně to, abyste se
v oblečení Schöffel cítili v přírodě či na horách stejně pohodlně
a bezpečně jako doma…
Schöffel. Ich bin raus.

Stránka 2

materialy_Schoffel_2016_17 new:Sestava 1

MATERIÁLY

15.8.2016

17:07

16.17
ALTAI FLEECE MEDIUM
Vylepšené izolační vlastnosti. Tento materiál se skvěle hodí jako střední
vrstva oblečení v chladnějším počasí.
› Výborné izolační vlastnosti s ohledem na hmotnost
› Rychleschnoucí materiál
› Materiál jednoduchý k údržbě
ALTAI FLEECE MICRO
Materiál, který můžete nosit po celý rok. Je lehký a lehce stlačitelný.
› Výborné izolační vlastnosti s ohledem na hmotnost
› Rychleschnoucí materiál
› Jednoduchý k údržbě
ALTAI FLEECE STRETCH
Elastický materiál pro více komfortu. I přiléhavé střihy jsou díky tomuto
materiálu pohodlné.
› Výborné izolační vlastnosti s ohledem na hmotnost
› Rychleschnoucí materiál
› Materiál jednoduchý k údržbě
ALTAI FLEECE SUPER WARM
Materiál, který udrží teplo a hodí se i do velmi chladného počasí (včetně
vysokých nadmořských výšek v zimě).
› Výborné izolační vlastnosti s ohledem na hmotnost
› Rychleschnoucí materiál
› Jednoduchý k údržbě
CO-BELT
Co-Belt můžete použít ke spojení Vaší lyžařské bundy a kalhot tak, aby
Vám vznikla jakási „kombinéza“. Elementy potřebné ke spojení najdete
na sněžném pásu bundy. Připojte je k Co-Belt pásku, který musí být
protažený poutky na kalhotách. Utáhněte pomocí suchého zipu a jste
připraveni vyrazit na svah!
DERMIZAX® EV
Pevná a odolná látka, která mění zavedené představy o možném komfortu funkčních materiálů. Tato látka je voděodolná a prodyšná!
› Mimořádně voděodolný (>20 000 mm) a větruodolný materiál
› Efektivní membránová struktura (MVTR 20 000 g/m2/24 h) je
zárukou vynikající prodyšnosti materiálu
› Elastická, neporézní membrána zaručuje výbornou odolnost
› Látka je příjemná na dotek
› Trvale vodoodpudivý materiál. Vodoodpudivost hodnoty
80 bodů je zaručena i po 20 vypráních
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DOWN
Firma Schöffel používá při výrobě svých produktů pouze šedé kachní
prachové peří, které není vytrháváno zaživa a nepochází ze zvířat určených pro výrobu foie gras. Firma Schöffel se připojila k výzvě „Cruelty
Free Down Challenge“, která spočívá ve snaze o dosažení lepších podmínek pro zvířata. Peří, které Schöffel používá, pochází pouze od certifikovaných dodavatelů.
› Jedinečné izolační vlastnosti i navzdory velmi nízké
hmotnosti.
› Prodyšný materiál
DRIRELEASE®
Příze Drirelease® se skládá z hydrofobních a hydrofilních vláken, což
zajišťuje optimální přenos vlhkosti a podporuje rychlé schnutí.
› Optimální přenos vlhkosti
› Rychleschnoucí materiál
› Dlouhá životnost
DRYFAST®
Vlákna s úpravou Dryfast® jsou na dotek velmi příjemná a zajišťují
přenos vlhkosti. Tyto vlákna jsou vysoce kvalitní a jsou odolná proti
zadrhávání.
› Prosyšný materiál
› Optimální přenos vlhkosti
› Rychleschnoucí
› Příjemný na dotek
› Velmi lehký a kvalitní
› Mimořádně odolný vůči zadrhávání a žmolkování
GORE® WINDSTOPPER®
Oblečení vyrobené z WINDSTOPPER® softshellu Vás ochrání před chladným větrem a zároveň je dokonale prodyšné. Díky kombinaci teplé izolační vrstvy a ochranné povrchové úpravy je oblečení z tohoto materiálu
tou nejlepší volbou pro všechny outdoorové aktivity.
› Mimořádně větruodolný materiál
› Prodyšný
› Dokonale vodoodpudivý
› Všestranný
› Jedinečně pohodlný
› Ochrana proti odření
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GORE-TEX®
Gore-Tex® je materiál, který Vám zaručí dlouhodobou vodě- a větruodolnost a zároveň optimální prodyšnost. Produkty vyrobené z Gore-Texu přináší jedinečnou ochranu a komfort.
› Materiál odolný proti poryvům počasí
› Mimořádně voděodolný, > 28 000 mm
› Větruoodolný, vodoodpudivý
› Max. prodyšnost, RET < 9 PA m²/W, MVTR 10 000 g/m²/24 h
› Velmi nízká hmotnost
MERINO WOOL
Vlna Merino používaná firmou Schöffel je vysoce kvalitní a velmi výkonný přírodní materiál, který se skládá z jemných vláken, která jsou při
kontaktu s kůží velmi příjemná a hodí se do rozličných podmínek počasí.
› Tepelná regulace – v případě chladného počasí zahřeje,
v teplém počasí Vám pomůže tělo ochlazovat
› Materiál zabraňuje zápachu díky antibakteriálnímu efektu
› Vaše kůže zůstává v suchu díky optimálnímu přenosu vlhka
a prodyšnosti
› Neuvěřitelně pohodlný materiál díky velmi jemným vláknům
MTS
Povrchová úprava látky, která zajišťuje regulaci vlhkosti. Tento systém
rychle absorbuje vlhkost a distribuuje ji na celou plochu látky, díky
čemuž se vlhkost může vypařit rychleji a látka rychleji schnout.
› Optimální přenos vlhkosti
› Rychleschnoucí materiál
ORGANIC COTTON
Na rozdíl od klasické bavlny je bio bavlna pěstována v přísných podmínkách, což znamená, že na daném místě je přísný zákaz používání
toxických nebo těžko rozložitelných látek, pesticidů a umělých hnojiv.
Výrobní proces je šetrnější k životnímu prostředí, a také spotřebovává
méně vody, protože umělé zavlažování je používáno jen velmi zřídka.
› Materiál měkký na dotek
› Velmi pohodlný
P4DRY™ COFFEE PRINTING TECHNOLOGY
P4DRY™ je technologie, která chrání membránu a činí oblečení velmi
pohodlné. Těchto vlastností je dosaženo díky přírodním vlastnostem
kávových bobů, které jsou při použití této technologie používány.
› Materiál je příjemný a vždy suchý
› Přenos vlhkosti
› Rychleschnouscí
› Zabraňuje zápachu
› Šetrný k životnímu prostředí
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PERTEX QUANTUM®
Technologie Pertex Quantum® používá extrémně tenká vlákna a vytváří
tak látku, která je neuvěřitelně lehká a zároveň silná a odolná. Tato
měkká vlákna jsou oproti peří nebo jiným syntetickým izolačním materiálům velmi lehká a drobná.
› Velmi lehký (35 g/m2) a silný materiál
› Větruodolný
› Vodoodpudivý, C6 WR
› Prodyšný
› Měkký na dotek
POLARTEC® MICRO
Polartec® Micro Fleece udrží sportovce v teple, má všestranné regulační
vlastnosti, je lehký, prodyšný a rychleschnoucí.
› Výborná tepelná izolace i navrzory nízké hmotnosti materiálu
› Velmi prodyšný
› Není náchylný ke žmolkování
› Rychleschnoucí
› Odolný
› Jednoduchý k údržbě
PRIMALOFT® BLACK ECO
PrimaLoft® Black Eco je velmi dobrou tepelnou izolací, je dobře stlačitelný a je používán zejména pro produkty označené Pack – away (dají
se poskládat do kapsy). Tento materiál je vyroben z recyklovaných materiálů a má certifikát bluesign®.
› Materiál dobře tepelně izoluje a není příliš objemný
› Prodyšný
› Dobře stlačitelný
› Lehký
› Velmi měkký
› Vyroben z recyklovaných materiálů
PRIMALOFT® GOLD
Technologie mikrovláken PrimaLoft® Gold je synonymem vrcholového
výkonu, vodoodpudivosti a výborného poměru mezi tepelnou izolací
a hmotností.
› Vodoodpudivý materiál
› Prodyšný
› Stlačitelný
› Lehký
› Extrémně měkký na dotek
› Teplý a zároveň ne přehnaně objemný
› Zachovává si 98 % tepla i v případě, že navlhne
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PRIMALOFT® GOLD ACTIVE
Pružný izolační materiál, prodyšný, tepelně efektivní, vodoodpudivý.
Hodí se pro intenzivní aktivity a nekompromisní výkony.
› Materiál pružný ve čtyřech směrech
› Vodoodpudivý
› Prodyšný
› Dobře stlačitelný a lehký
› Teplý a ne příliš objemný
› Mimořádně měkký na dotek
PRIMALOFT® SILVER
PrimaLoft® Silver je izolační materiál, který byl navržen tak, aby byl
velmi odolný a zároveň lehký, stlačitelný a vhodný pro fyzickou aktivitu. Tento materiál Vás udrží v teple i ve vlhkých podmínkách.
› Vodoodpudivý materiál
› Prodyšný
› Stlačitelný
› Lehký
› Teplý a zároveň ne přehnaně objemný
› Extrémně měkký na dotek
SCHOELLER® DRYSKIN
Tato vysoce elastická, prodyšná tkanina rychle odvádí vlhkost pryč od
těla a udržuje vnitřní stranu oblečení v teple.
› Prodyšný materiál
› Velmi lehký
› Větru- a vodoodpudivý
› Trvale pružný ve dvou směrech
› Odolný
› Rychleschnoucí
› Jedinečně pohodlný
SCHOELLER® DYNAMIC
Tato pohodlná tkanina je elastická, dobře si udržuje svůj tvar a neomezuje v pohybu.
› Extrémně odolný materiál
› Úprava proti roztržení
› Trvale pružný ve dvou směrech
› Vodoodpudivý
› Prodyšný
› Velmi dobře prodyšný
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SUPPLEX®
Textil s technologií Supplex® vypadá a na dotek se jeví jako bavlna.
Strukturou se také podobá bavlně, navíc má však také výhody špičkových moderních vláken. Oblečení pro sport a volný čas s technologií
Supplex® je prodyšné, stálobarevné, drží si tvar a schne rychleji než
bavlna.
› Prodyšný materiál
› Rychleschnoucí
› Optimální přenos vlhkosti
› Materiál na dotek měkký jako bavlna
› Jednoduchá údržba
TECNO-KNIT®
Speciální design materiálu zaručuje, že produkt bude vypadat trendy
a zároveň bude funkční. Ideální pro volnočasové nebo sportovní aktivity.
› Dobrá tepelná izolace a nízká hmotnost
› Rychleschnoucí materiál
› Prodyšný
› Jednoduchý k údržbě
› Nízká náchylnost ke žmolkování
TECNOPILE®
Tento materiál je používán při výrobě všestranných fleecových produktů, které jsou velmi pohodlné a hodí se pro širokou škálu sportovních aktivit.
› Dobrá tepelná izolace i navzdory nízké hmotnosti
› Rychleschnoucí materiál
› Prodyšný
› Jednoduchá údržba
› Nízká náchylnost ke žmolkování
TECNOSTRETCH
Vnější strana tohoto materiálu je velmi odolná, zatímco vnitřní strana
přenáší vlhkost ven z oblečení. Materiál byl vylepšen o strečové komponenty, díky kterým oblečení skvěle padne a obepne postavu.
› Dobrá tepelná izolace i navzdory nízké hmotnosti
› Rychleschnoucí materiál
› Prodyšný
› Jednoduchý k údržbě
› Nízká náchylnost ke žmolkování
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TECNOWOOL
Kombinace tradičních vlněných materiálů a moderních tkanin vytvořila špičkový materiál, který vypadá jako vlna. Technowool kombinuje
módní vzhled a technologické vychytávky.
› Materiál dobře izoluje a není příliš objemný
› Rychleschnoucí
› Prodyšný
› Jednoduchý k údržbě
› Nízká náchylnost ke žmolkování
UV-PROTECTION
Ochrana, kterou poskytují látky proti UV záření, je rozčleněna do skupin podle UPF-ochranného faktoru proti UV záření. Tento faktor ukazuje, jak moc dokáže látka zvětšit přirozenou ochrannou sílu kůže –
liší se mezi jednotlivými typy kůže. S ohledem na příslušný UPF je
ochrana klasifikována jako „dobrá“ (UPF 15, 20), „velmi dobrá“ (UPF
25, 30, 35) nebo „výborná“ (UPF 40, 45, 50, 50+).
VENTBREAK
Oblečení s technologií Ventbreak je větruodolné a je tedy perfektní
ochranou proti prochladnutí.
› Dokonale větruodolný materiál
› Prodyšný
› Vodoodpudivý
› Velmi lehký
VENTLOFT POWERED BY PRIMALOFT®
Tento exkluzivní izolační materiál, který byl vyvinut firmou Schöffel, je zárukou optimální tepelné izolace a stlačitenosti. Je praktický hlavně u produktů, které lze lehce sbalit do malého obalu, ve kterém jsou prodávány.
› Velmi dobře stlačitelný materiál
› Vodoodpudivý
› Prodyšný
› Lehký
› Měkký
› Teplý a zároveň ne přehnaně objemný
› Z recyklovaného materiálu
VENTURI
Oblečení Venturi – exkluzivně dostupné pod značkou Schöffel – je vyrobeno z vysoce kvalitního laminátu, který plní ochrannou funkci a zároveň je velmi funkční.
› Trvale voděodolný materiál, min. 10 000 mm
› Větruodolný
› Prodyšný, MWTR 10 000 g/m2/24 h
› Vodoodpudivý, C6 WR

09

Stránka 9

materialy_Schoffel_2016_17 new:Sestava 1

MATERIÁLY

15.8.2016

17:07

16.17
VENTURI SOFTSHELL STRETCH
Oblečení Venturi Softshell Stretch – nyní exkluzivně dostupné pod značkou Schöffel – kombinuje komfort pružného materiálu a izolační
a ochranné vlastnosti speciálních izolačních a ochranných vrstev.
› Dokonale větruodolný materiál
› Mimořádně vodoodpudivý, C6 WR
› Prodyšný
› Pružný
VENTURI STRETCH
Oblečení označené jako Venturi Stretch – k dostání exkluzivně pod značkou Schöffel – kombinuje ochranu a funkčnost s vysokým stupněm
pružnosti.
› Trvale voděodolný materiál, min. 10 000 mm
› Větruodolný
› Prodyšný, MVTR 10 000 g/m2/24 h
› Vodoodpudivý, C6 WR
› Pružný materiál, který zajišťuje skvělý fit a umožňuje
svobodný pohyb
WINDSTOPPER® ACTIVE SHELL
Oblečení s označením Windstopper® Active Shell má ty nejlepší vlastnosti, které očekáváte od oblečení při fyzicky náročné aktivitě.
› Větruodolný materiál
› Velmi prodyšný
› Vodoodpudivý
› Lehký
› Lehce stlačitelný, praktický
ZIPIN!
100% flexibilita díky ZipIn! Jednoduše ke své bundě se zipem ZipIn!
pomocí zeleného vnitřního zipu připojte fleecovou bundu, vestu nebo
péřovou bundu a budete chráněni před chladem i rozmary počasí. Díky
velkému množství kombinací budete perfektně vybaveni do deště, větru
i sněhu.
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BLUESIGN SYSTEM PARTNER
Schöffel je od roku 2014 systémovým partnerem projektu Bluesign®.
Cílem je propagovat ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitele
a bezpečnost v rámci celého výrobního procesu. Snažíme se snižovat
zátěž životního prostředí a pečlivě volit materiály pro svou produkci.
Více informací na: www.bluesign.com
DOWN, FUR AND WOOL
Firma Schöffel používá výhradně peří, které není vytrháváno zaživa
a nepochází ze zvířat určených pro produkci foie gras. Schöffel se připojil k výzvě „Cruelty Free Down Challenge“, aby zdůraznil, že peří,
které je používáno ve výrobcích značky Schöffel pochází pouze od certifikovaných dodavatelů a farem, kde zvířata nejsou týrána.
Používáme pouze kvalitní umělou kožešinu a nikdy nepoužíváme vlnu
ovcí podrobených praktice „mulesing“.
EOCA
Schöffel je členem iniciativy EOCA (iniciativa založená evropskými výrobci
outdoorového vybavení) od roku 2012 a pomáhá financovat projekty spojené s ochranou ohrožených druhů zvířat, rostlin a ohrožených oblastí.
Více informací na: www.outdoorconservation.eu
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FAIR WEAR FOUNDATION
Cílem organizace Fair Wear Foundation je zlepšení pracovních podmínek
v textilním průmyslu skrz omezení pracovních hodin, eliminaci dětské
práce a stanovení minimální mzdy. Monitorujeme proto celý dodavatelský řetězec napříč mnoha zeměmi, 96 % našich produktů již bylo
zkontrolováno, je pod dohledem nebo je vyráběno mimo rozvojové země.
Více informací na: www.fairwear.org
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE TEXTILES
Iniciativa Textiles Partnership má za cíl spojit textilní a oděvní průmysl,
maloobchody i společnost, využít jejich znalostí a zkušeností a následně
přinést společenské, ekologické a ekonomické inovace do dodavatelského
řetězce. Schöffel je členem této iniciativy již od roku 2015.
Více informací na: www.textilbuendnis.com

C6 WR
PFOA-free

PFOA – FREE DWR EQUIPMENT (C6 WR)
Produkty , které jsou odolné vůči vodě, špíně i mastnotě vyrábíme bez
použití PFOA (kyseliny perfluorooktanové) a chráníme tak životní prostředí. Od roku 2014 Schöffel také jako první v odvětví vyrábí produkty
zcela bez použití PFC (perfluoruhlovodíky).

PFC-fre

PFOA – FREE WR EQUIPMENT
Od roku 2016 je celá naše kolekce vyrobena bez použití PFC, jejich voděodolná povrchová úprava je šetrná k životnímu prostředí, neobsahuje
fluoridy, je odolná vůči vodě, špíně, materiál je pratelný a rychloschnoucí.
SCAFÉ®
Firma Schöffel uvádí na trh od roku 2015 výrobky z vláken SCafé®. Tato
špičková vlákna jsou vyrobena z kávové sedliny, která je jinak pouze
vedlejším produktem. Sedlina si ponechává vlastnosti kávových zrn
a zaručuje pohodlný fit oblečení.

13

Stránka 1

materialy_Schoffel_2016_17 new:Sestava 1

14

15.8.2016

17:07

Stránka 1

materialy_Schoffel_2016_17 new:Sestava 1

15.8.2016

17:07

15

Stránka 1

Výhradní dovozce a distributor značky Schöffel v ČR: BRETTON s.r.o.

materialy_Schoffel_2016_17 new:Sestava 1
15.8.2016
17:07
Stránka 1

