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Již více než 70 let je společnost Ziener specialistou na výrobu zimních sportovních rukavic, za dobu své existence firma však do svého portfolia přidala
i zimní a letní kolekci sportovního oblečení a doplňků.
Společnost Ziener byla založena již v roce 1946 Franzem Zienerem Sr. a dodnes je rodinným podnikem. Značka Ziener je mimo jiné zapojena také
do sponzoringu německého a rakouského národního lyžařského týmu, své produkty však poskytuje i českým reprezentantům ve skicrossu. Firma klade důraz
na spolupráci se sportovci, inovace, funkčnost a design. Už od počátku bylo cílem firmy pomáhat sportovcům dosahovat jejich cílů.

PIKTOGRAMY – OBECNÉ

FLAT LOCK
Ploché švy pro vyšší komfort.

PIKTOGRAMY – Oděvy
CE

LEATHER

Produkty označené značkou CE jsou
v souladu s Evropskou směrnicí 89/686/
EEC pro ochranné rukavice.

Vyrobeno z pravé kůže.

MEMORY FOAM
GRIP CONTROL

COMFORT

Silikonová povrchová úprava s protiskluzovými vlastnostmi.

Plně polstrované zápěstí.

Měkká pěna absorbující nárazy, která se
přizpůsobuje anatomii ruky a snižuje tak
přímý tlak na citlivé nervy.

3-LAYER
Membrána je spojena s vnitřním i vnějším materiálem a tvoří tak jednu tenčí
vrtsvu.

BEANIE GARAGE
Možnost uschování čepice do kapuce.

COMFORT PLUS
LIGHT WEIGHT
Velmi lehký kus oblečení.

Gelová vložka v oblasti dlaně pro lepší
pohlcování nárazů.

PADDING
Polstrování pro lepší absorpci nárazů.

CLIMATE CONTROL
Speciální zateplené zóny a ventilační
průduchy pro regulaci tělesné teploty.

MADE IN EUROPE
Vyrobeno v Evropě.

COMFORT PRO
Dlaň s materiálem absorbujícím nárazy
pro pohodlnější držení holí.

PROTECTOR PALMSIDE
Integrovaný chránič pro ochranu vnitřní
strany ruky.

DETACHABLE FAKE FUR
Odnímatelná umělá kožešina.

PATENT BY ZIENER
Technologie vyvinutá a patentovaná firmou ZIENER.

COMFORT WRIST
Měkký, elastický materiál okolo zápěstí
pro pohodlný pohyb rukou a pohodlné
držení řidítek bez otlaků.

REFLECTIVE
Vylepšená bezpečnost díky reflexním prvkům na oblečení.

STRETCH FABRIC
Elastický vnější materiál pro více komfortu.

STRETCH FABRIC I 4-WAY
Materiál pružný ve čtyřech směrech Vám
zajistí naprostou svobodu pohybu.

SUPER SOFT
Extra měkké materiály.

PROTECTOR PALMSIDE / BACK
Integrovaný chránič pro ochranu ruky –
ze strany dlaně i horní strany ruky.

PROTECTOR RACE
CYBERIAN CORDLOOK

Chrániče kloubů zápěstí pro závodníky.

Snadné přizpůsobování velikosti rukavic.

REMOVABLE INNERGLOVE
DUO COMPONENT SYSTEM
Kombinace palčáků a prstových rukavic
pro dvojnásobnou tepelnou izolaci.

EXTRA WIDE OPENING
Extra široké zapínání pro snazší oblékání
rukavic.

GEL SHOCK PROTECTION
Speciální gelové polštářky na vnitřní
straně ruky absorbují vibrace a nárazy,
chrání ruce při pádech.

Odnímatelná vnitřní rukavice pro dodatečné zateplení za nízkých teplot.

SWEAT WIPER
Ubrousek na otírání potu z velmi savého
materiálu.

TOUCH
Speciální materiál na prstech rukavic pro
snadnou manipulaci s přístroji s dotykovou obrazovkou.

Vodní sloupec a prodyšnost.

FULLSIDE ZIPPER
Oboustranný nepromokavý zip.

GLOVE CONNECT
Elastický pásek, kterým lze připojit rukavici k rukávu bundy.

GOOGLES & SUNGLASSES POCKET
Kapsa na sluneční i lyžařské brýle.

HEADPHONES
Otvor na sluchátka.

INSULATION

VENTILATION

Rozdílné materiály tepelné izolace.

Speciální ventilace.

GRIP CONTROL

PIKTOGRAMY – rukavice

FABRIC FEATURES

Speciální materiály v dlani pro pohodlnější držení holí.

AQUASHIELD® GLOVES

HEATING SYSTEM

Vodě- a větruodolná membrána AQUASHIELD® udrží Vaše ruce v teple a suchu.

Vyhřívaná rukavice se třemi teplotními
stupni a nabíjecí baterií.

VELCRO GUARD
Lemování okraje suchého zipu pro snížení rizika poškození vnějšího materiálu
rukavic a zvýšení komfortu při nošení.

LAYERING SYSTEM
Spodní kalhoty pro více tepla.

MOBILE POCKET
Kapsa na mobilní telefon.

QUICK DRY

CORDURA

GORE-TEX® + Gore warm

PRIMALOFT®

Rychleschnoucí materiál.

Cordura je materiál se zvýšenou odolností vůči poškození a protržení (například
o hranu lyží). Vlákna jsou velmi pevná
a odolná.

Rukavice vybavené vložkou GORE-TEX®
s technologií Gore warm jsou prodyšné,
vysoce vodě- a větruodolné. Kombinace
podšívky, membrány a vnějšího materiálu zajistí, že Vaše ruce zůstanou déle
v suchu i za extrémních podmínek.

PrimaLoft® je jediná tepelná izolace z mikrovláken, která může být srovnávána
s peřím s ohledem na měkkost, hmotnost
i tepelné vlastnosti. PrimaLoft® dokonce
překonává vlastnosti peří: je extrémně vodoodpudivý, prodyšný a rychleschnoucí.

GORE® WINDSTOPPER® GLOVES

SCHOELLER®

SLIM FIT
Velmi úzký střih pro velmi hubené děti.

DERMIZAX®
SNOW SKIRT
Sněžný pás.

DERMIZAX® je větru-, voděodolná a prodyšná membrána na bázi PU. Tato membrána je velmi robustní a hodí se pro
sporty s intenzivním pohybem.

FULLY TAPED SEAMS
Všechny švy jsou podlepené

DRIRELEASE WOOL

Nejdůležitější švy jsou podlepené.

Tento materiál kombinuje vlnu s vlákny Drirelease a je zárukou více pohodlí
a lepší tepelné izolace. Vlhkost je rychle
přenášena směrem ven a vnitřní část oblečení zůstává suchá.

WAISTBAND ADJUSTMENT

DOWN INSULATION

STRATEGICALLY TAPED SEAMS

Možnost přizpůsobení velikosti kolem pasu.

Jedinečně teplá a měkká tepelná izolace
vyrobená z husího peří.

PIKTOGRAMY – doplňky

Rukavice vybavené technologií GORE
WINDSTOPPER® jsou absolutně větrua voděodolné a zároveň prodyšné. Rukavice ochrání Vaše ruce proti chladu,
poskytnou více komfortu a nepropustí
do rukavic žádnou vlhkost. Tyto rukavice
byly vyrobeny ze speciálních materiálů,
aby zvyšovaly komfort, aby padly a umožňovaly pohodlnější držení holí a snazší
manipulaci s příslušenstvím.
®

MERINO
Termoregulační vlastnosti merino vlny
zaručují pohlcení vlhkosti vlákny vlny
a následné rychlé odvedení vlhkosti ven
z oděvu, udržují tak tělo v teple a suchu.

Inovativní high-tech materiál, který odvádí vlhkost a udržuje vnitřní stranu oblečení v suchu. V zimě Vás tento materiál
zaručeně zahřeje.

SOFT SHELL
Tento multifunkční materiál je velmi pevný, lehký, elastický, větruodolný, prodyšný a vodoodpudivý.

SUPER FABRIC
Materiál velmi odolný vůči odírání.

ZIENER AQUASHIELD®
ESCHLER
REVERSABLE
Oboustranný produkt s rozdílným designem na vnitřní a vnější straně.

UNDERHELMET
Zateplená čepice k použití pod helmu.

technologie

ALPINE WOOL
Velmi měkká a teplá vlna, která Vás udrží v teple. Vlna je navíc nezpracovaným,
obnovitelným materiálem pocházejícím
z volného chovu.

Velmi elastický a příjemný materiál, který zaručí, že Vám oblečení sedne jako
šité na míru. V chladném počasí Vás zahřeje a rychle odvede vlhkost.

FLEX SKIN
Elastický, měkký materiál s protiskluzovými vlastnostmi využívaný v oblasti
dlaně rukavic.

Lepené vrstvy pro větší přilnavost a tím
pádem i snazší uchopování předmětů.

Vysoce odolná a prodyšná syntetická kůže.

AX SUEDE
Prodyšný, rychleschnoucí, pevný materiál PERFORMANCE SUEDE pro ty nejpohodlnější kusy oblečení.

CARVICO
Carvico je kartáčované umělé vlákno,
které je velmi příjemné na dotek. Díky
povrchové úpravě kartáčováním jsou
navíc vylepšeny termoizolační vlastnosti
vláken. Tento materiál je velmi prodyšný,
dobře pohlcuje vlhkost, brání šíření bakterií a následné tvorbě zápachu.

Rukavice s technologií GORE-TEX® jsou
voděodolné, větruvzdorné a vysoce prodyšné. Vlhkost neprosakuje dovnitř rukavic a vlhkost z rukavic naopak snadno
uniká ven. Vaše ruce zůstanou v teple
a suchu i v situacích, kdy se Vaše ruce
potí.

GORE-TEX® + Gore active
Rukavice s vložkou GORE-TEX® s technologií Gore active jsou voděodolné, větruodolné a prodyšné. Celý sytém vnitřní
podšívky, membrány a vnějšího materiálu je navržen tak, aby zajišťoval ideální
prodyšnost. Tato technologie zajišťuje
lepší úroveň komfortu při celé škále sportovních aktivit.

ZIENER THERMOSHIELD®
OUTDRY
Voděodolná a prodyšná membrána OutDry® je spojena s vnitřní stranou vnějšího
materiálu rukavice. Déšť, sníh a vítr nemají šanci proniknout pod povrch a narušit komfort sportovce.

ORGANIC COTTON
Měkká a pohodlná BIO bavlna je pěstována ekologicky bez hnojiv a pesticidů,
je velmi příjemná na dotek, prodyšná
a odolná. Tato bavlna je v souladu se
standardy GOTS s ohledem na všechny
fáze výroby.

PERTEX®
Pertex® Quantum využívá těšné struktury vláken a vytváří tak lehkou, měkkou
a prodyšnou látku.
• Velmi odolný materiál
• Měkký materiál pro více komfortu
• Lehký a snadno sbalitelný materiál

PONTETORTO
Velmi elastický a lehký fleece, který je na vnitřní straně teplý a huňatý
a na vnější straně hladký a odolný. Materiál je odolný proti žmolkování. Certifikováno Bluesign®.

GORE-TEX + Gore grip
Neuvěřitelně měkká a pružná syntetická kůže pro lepší odolnost, prodyšnost
a snazší údržbu.

Rukavice s vložkou GORE-TEX® s technologií Gore grip jsou vodě-, větruodolné
a prodyšné. Díky inovativní vrstvené konstrukci je držení holí pohodlnější a zacházení s dalším příslušenstvím snazší.

Jedinečné tepelné vlastnosti pro vyšší
komfort i v extrémních podmínkách.

ZIENER PROTECTSHIELD
Chrániče na strategických místech.

ZIENER WINDSHIELD®
Větruodolná, prodyšná a vodoodpudivá
membrána WINDSHIELD® Vás ochrání
před chladem.

zkratky

®

CLARINO

Vodě- a větruodolná membrána AQUASHIELD® udrží uvnitř oděvu teplo a sucho.

Extrémně teplá a měkká izolace vyrobená z husího peří.

GRIP FIT TECHNOLOGY

GORE-TEX® GLOVES
AMARA

MICRO DOWN INSULATION

POLARTEC®
Materiál pružný ve 4 směrech, vysoce
prodyšný a větruodolný – udrží Vaše ruce
v suchu a teple.

CO
EL
NY
PA
PAN
PES
PP
PU
PLA
WO
WV
METAL

bavlna
elastan
nylon
polyamid
polyakryl
polyester
polypropylen
polyuretan
polyaktidová vlákna
vlna
střižní vlna
kov

vysvětlivky
Shell
Insulation
Lining
Webbing
Backhand
Palm
One size

Vrchní materiál
Tepelná izolace
Podšívka
Popruhová tkanina
Přední strana ruky
Dlaň
Univerzální velikost

