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historie společnosti
Již téměř 40 let se firma Spyder zaměřuje na každý detail ve výrobě toho nejkvalitnějšího oblečení. Dnes je Spyder nejrozšířenější značkou lyžařského oblečení na světě a je
znám hlavně díky své schopnosti skloubit high-tech materiály, módu a funkčnost s maximálním výkonem a pohodlím.
Zakladatel společnosti Spyder, David Jacobs, je hnacím motorem a kulturním vůdcem této
značky po celou její historii. Jedním z prvních produktů, které David uvedl na trh, byly kalhoty na lyžování „Spider“. Tyto kalhoty se dočkaly výborného ohlasu, stály na počátku Davidova
úspěchu a propůjčily firmě jméno, pod kterým ji známe i dnes.
Od prvních úspěchů uplynulo již mnoho let a pod značkou Spyder bylo navrženo, vyrobeno
a prodáno obrovské množství produktů, které se mnohokrát objevily na olympijských stupních vítězů.
Firma také stihla za dobu své existence navázat několik důležitých partnerství, jako například
s firmou Audi, či kanadským a americkým Alpine ski týmem. V roce 2004 si Spyder osvojila světová investiční skupina Apax Partners a v roce 2013 se Spyder stal členem skupiny
ABG. Tato partnerství firmě umožňují dále se vyvíjet a rozšiřovat, David i jeho nejstarší syn
Jake však nadále stojí v čele společnosti a snaží se naplňovat svou vizi, která vychází ze samotné lásky ke sportu, přičemž prioritou zůstává nadále výkon, móda, funkčnost a maximální zážitek.
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materiály 16.17
3M™ Thinsulate™ Featherless
Insulation – 600 Fill Power
Hypoalergenní alternativa k přírodnímu peří, která napodobuje jeho vzhled i výkon – má nízkou hmotnost,
vysokou prodyšnost, zaručuje maximální tepelnou izolaci a na rozdíl od přírodního peří si tyto vlastnosti zachovává, i když je materiál mokrý. Vyrobeno z odolných polyesterových vláken s nízkou hmotností.
3M™ Thinsulate™ Insulation
Mikrovlákna izolace 3M™ Thinsulate™ Insulation
efektivně zachycují vzduch, který reaguje na sálající
tělesnou teplotu a dodává teplo dvakrát větší než peří nebo ostatní syntetické materiály o stejné tloušťce.
3M™ Thinsulate™ Insulation
with Extra Warmth
Speciálně vytvořená izolace pro jedinečnou tepelnou
ochranu. Mikrovlákna izolace 3M™ Thinsulate™ Insulation efektivně zachycují vzduch, který reaguje na
sálající tělesnou teplotu, a udržuje Vás tak v teple.
3M™ Thinsulate™ Platinum
Insulation
3M™ Thinsulate™ Platinum Insulation je izolace používaná pro špičkové a technické produkty. Vyznačuje se speciálním potahem vláken, která zaručují jemný, hedvábný, luxusní dotek. 3M™ Thinsulate™
Platinum Insulation si stejně jako další izolační materiály řady Thinsulate ponechává výjimečné izolační
vlastnosti i za nepříznivých podmínek a zachovává si
svoji excelentní prodyšnost.
Bemis
Technologie Bemis jsou vícevrstvé termoplastické lepící vrstvy, které slouží ke spojení švů jednotlivých
materiálů a zabraňují prosakování vody skrze švy.
CE
Označení CE je povinné pro produkty uváděné na trh
v Evropském hospodářském prostoru. Označení CE
znamená, že osobní ochranné prostředky jsou v souladu se směrnicí 89/686/EEC.

Cohaesive
Systém Cohaesive spočívá v lepení komponentů přímo na textil oděvu. Jsou tak nahrazeny standardní
doplňky a také eliminována potřeba průchodek, prošívání a lepení švů. Laminace komponentů umožňuje
intuitivní ovládání i v případě, že má uživatel na sobě
tlusté rukavice.
Core
Core je speciální tkaný materiál s fleecem na zadní
straně. Poskytuje pohodlí a komfort jako svetr, technickými vlastnostmi a spolehlivostí se však podobá
soft shellu. Materiál je příjemný na dotek, dobře drží teplo a má dlouhou životnost.
Down – prachové peří
Dokonalá přírodní izolace. Velmi lehký, dobře stlačitelný materiál, který dokáže skvěle udržet tělesnou
teplotu. Čím vyšší hodnocení izolace, tím vyšší kvalita. Čím vyšší kvalita, tím lepší tepelná izolace.
Dry WEB™
Tato technologie pomáhá odvádět vlhkost pryč od těla a rozptyluje ji do vnější vrstvy látky pro rychlejší
odpaření.
Gore-Tex® Vložka do rukavic
Rukavice s vložkou z Gore-Tex membrány udrží Vaše
ruce v teple, suchu a pohodlí díky tomu, že odvádí
pot zevnitř rukavice ven skrze látku a zároveň zabraňuje proniknutí vody zvenčí. GORE-TEX® membrána je
odolná proti větru, voděodolná a vysoce prodyšná.
Merino Wool
Jediné přírodní vlákno, které poskytuje stejné výhody
jako vlákna technická. Merino je nejjemnější z vlněných vláken, a má výborné termoregulační vlastnosti. Udrží Vás v teple i za vlhkých podmínek, zároveň
působí antibakteriálně a zabraňuje zápachu.
OSMO
Technologie OSMO® vyhlašuje válku zimě a chladu.
Dokáže výborně udržovat tělesnou teplotu a zároveň
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odvádět vlhkost a pot mimo pokožkou. OSMO® technologie také znemožňuje molekulám vody proniknout
skrz vnější vrstvu a udržuje tělo v suchu a teple. Základ této technologie tvoří exkluzivní třívrstvý systém.

materiálu s vlákny PrimaLoft, která zaručují efektivní
tepelnou izolaci. PrimaLoft® Silver Insulation ECO je
lehký, voděodolný materiál příjemný na dotek, který
vás udrží v suchu a pohodlí.

Voděodolnost:
Prodyšnost:

RECCO®
RECCO® je celosvětově používaný lavinový záchranný
systém. Usnadňuje přesné stanovení lokality, kde se
oběť nachází. Systém má dvě části: RECCO® detektor, používaný při záchraně skupin a RECCO® reflektory, které jsou integrovány v oblečení. Reflektor obsahuje malou, plochou kapsli, ve které se nachází pár
fóliových antén spojených diodou. Je tak vytvořen obvod rezonující na specifické frekvenci. Reflektor je neustále v provozu a pro svoji činnost nevyžaduje žádnou obsluhu ani baterie.

20 000 mm H2O
30 000 g/m2/24 h

Pertex Microlight
Perfektně vyvážená kombinace nízké hmotnosti, měkkosti a odolnosti. Tato hustě tkaná konstrukce zabraňuje úniku tepla, pomáhá redukovat hmotnost materiálu a je velmi pevná.
PertexShield®
PertexShield® je dostupný ve dvou i třívrstvé variantě. Je zárukou dokonale vyvážené kombinace voděodolnosti, prodyšnosti, větruvzdornosti a voduodpudivosti. To vše díky vysoce flexibilní a lehké konstrukci.
Struktura materiálu, spoje, povrch a nátěr zajišťují
ochranu proti nepříznivým vnějším podmínkám
a vnitřní kondenzaci. Díky technologii PertexShield
budete v suchu a pohodlí za každého počasí.
PrimaLoft®Gold Insulation
Hledáte tepelnou izolaci, jakou poskytuje peří, ale potřebujete také voděodolnost syntetického materiálu?
Pak je PrimaLoft® Gold Insulation ta správná volba!
Poskytuje tu nejlepší izolaci, voděodolnost, měkkost
a stlačitelnost.
PrimaLoft® Silver Insulation
Zlepšete svůj sportovní výkon díky ultrajemným vláknům, která jsou měkká, lehká a voděodolná, a poskytují dobrou tepelnou izolaci. Tato vlákna jsou prokazatelně odolnější vůči vodě než jakékoliv jiné syntetické nebo přirodní izolace.
PrimaLoft® Silver Insulation
ECO
PrimaLoft® Silver Insulation ECO je izolace šetrná
k životnímu prostředí. Přináší maximální výkon a komfort. Izolace ECO kombinuje 70 % recyklovatelného

Spylon™
Spylon™ W/R
Odpuzuje vlhkost. Chrání před vodními a olejovými
skvrnami. Velmi odolný materiál – udržuje si 80 %
funkčnost i po 20 cyklech praní.
Spylon+™ DWR
Odpuzuje vlhkost. Chrání před vodními a olejovými
skvrnami. Dlouhodobě velmi odolný materiál – udržuje si 80 % funkčnosti i po 50 cyklech praní.
Spylon™ DWR
Hydrofobní povrchová úprava odpuzuje sníh a déšť,
zkracuje dobu schnutí. Váš pobyt venku může být díky této membráně pohodlnější a delší!
Stryke Fleece
Stryke Fleece je strukturou i vzhledem podobný teplákovině, technické vlastnosti se však podobají vlastnostem softshellu.
Syntetic Down
Syntetic Down (=syntetické peří) – izolace ze 100%
polyesteru je stejně lehká jako přírodní peří, je vysoce prodyšná a skvěle udržuje teplo… a to i v případě, že je vlhká.
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ThermaWeb™
ThermaWEB™ – izolace obsahující ultra tenká polyesterová vlákna, která zachycují teplo a pomáhají tak
udržovat tělesnou teplotu.
Thermocool™
Advansa Thermocool je syntetické vlákno s technologií Duoregulation. V případě, že je Vám zima, zahřeje Vás a v případě, že je Vám horko, pomůže s ochlazováním. Vlákno odpařuje vlhkost rychleji než jiné
materiály a umožňuje lepší cirkulaci vzduchu.
THOT
THOT Nano Technologie Vám pomáhá zůstat vždy
v teple díky schopnosti absorpce solární energie a tělesného tepla, a zvyšování teploty materiálu o +5 °C
oproti stejnému materiálu bez THOT. Technologie nezvyšuje hmotnost a díky tomu, že je aplikována již během produkce vláken, je funkční po celou dobu životnosti oblečení.
X-static®
Řekněte sbohem nepříjemnému zápachu potu. Tato
vlákna vylepšují produkty díky úpravě anti-odor a svým
skvělým anti-statickým a termodynamickým vlastnostem. Čisté stříbro zabraňuje vzniku bakterií a plísní. Ruší elektrické výboje způsobující statické napětí.
Má také schopnost odrážet infračervené záření (cca
95 %), což znamená, že materiál X-static dokáže tělu vrátit více tepla, než je jeho přirozený úbytek. Vlákna vedou teplo rovnoměrně skrz celý oděv, eliminují
tak teplá a studená místa.
XT™ Coating
Povrchová úprava XT™ proniká hluboko do vláken látky a vytváří strukturu plástve s miliardami mikropórů. Póry jsou příliš malé, aby jimi mohly projít kapky
vody (voděodolné), ale zároveň jsou schopny propustit pot skrz látku (prodyšné).
5 000 mm
Vodní sloupec:
Prodyšnost:

5 000 mm H2O
5 000 g/m2/24 hod

10 000 mm
Vodní sloupec:
Prodyšnost:

10 000 mm H2O
10 000 g/m2/24 hod

XT.L™
Vložky rukavic
Vložky rukavic s XT.L™ membránou zaručují voděodolnost a prodyšnost.
Vodní sloupec:
Prodyšnost:

10 000 mm H2O
8 000 g/m2/24 h

XT.L™ Laminate
XT.L™ je ultratenká membrána, která je dokonale
voděodolná a prodyšná. Sníh a déšť nemají šanci proniknout přes vnější vrstvu látky, zatímco vlhkost zevnitř pronikne přes membránu ven. Materiál si dobře
udržuje tvar, nenatahuje se a udržuje tak celistvost
vláken i po několik sezón častého používání.
Xt.L™ 5k/5k
Vodní sloupec:
Prodyšnost:

5 000 mm H2O
5 000 g/m2/24 hod

Xt.L™ 10k/5k
Vodní sloupec:
Prodyšnost:

10 000 mm H2O
5 000 g/m2/24 hod

Xt.L™ 10k/10k
Vodní sloupec: 10 000 mm H2O
Prodyšnost:
10 000 g/m2/24 hod
Xt.L™ 20k/20k
Vodni sloupec: 20 000 mm H2O
Prodyšnost:
20 000 g/m2/24 hod
Xt.L™ 20k/25k
Vodní sloupec: 20 000 mm H2O
Prodyšnost:
25 000 g/m2/24 hod
Xt.L™ 20k/30k
Vodní sloupec: 20 000 mm H2O
Prodyšnost:
30 000 g/m2/24 hod
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XT.L™ Windstop
XT.L™ Windstop je voděodolný, prodyšný materiál,
odolný vůči větru. Struktura materiálu odvádí pot, vlhkost a zápach ven mimo oděv, zároveň však zamezuje pronikání studeného vzduchu, vlhkosti a chladu
z vnějšího prostředí. To znamená, že uchovává tělo
v pohodlí, suchu a teple a umožňuje dosažení vyššího výkonu.
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Výhradní dovoz a distribuce značky SPYDER pro ČR: BRETTON s.r.o.
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