
Keď sa firma Mammut  popisuje ako priekopník v oblasti Soft Shellov, 
má na to dobrý dôvod. Nakoniec spoločnosť Mammut rozpoznala výhody 
bi-strečových materiálov dlho predtým ako sa začalo odvetvie outdorových 
a voľnočasových aktivít vôbec používať termín <soft shell>. V roku 1984, 
sme predstavili na trhu prvé stretchové nohavice vyrobené z materiálu 
schoeller. Odvtedy stále posúvame trh s Soft Shell materiálmi neustálym 
zlepšovaním našich búnd a nohavíc.

Čo je to Soft Shell? Ako pracuje.
Soft Shell je revolučným prevratom v dobre známom princípe vrstiev 
oblečenia tým, že kombinuje druhú a tretiu vrstvu, a tým prináša oblečenie, 
ktoré ponúka reguláciu teploty a ochranu pred počasím. Oblečenia Soft 
Shell sú vysoko oderu odolné a zároveň elastické, vetruodolné  a vykazuje 
vysokú odolnosť voči vode a špine.  Taktiež ponúkajú primeranú ochranu 
pred vetrom a približne 90% všetkých podmienok počasia na zemi.
Materiály Mammut Comfort a Protection Soft Shell sú vyrobené z vysoko-
kvalitných materiálov, ktorých individuálne kvality sú vhodne použité, aby 
naplnili každú potrebu. 
Tu sú:

® ®GORE  WINDSTPPER  Soft Shell
®Membrána Windstopper  robí tento materiál úplne vetruodolný a vysoko 

priedyšný a kombinuje komfort tepelnej vrstvy, elastickej strednej vrstvy 
®s ochrannou vrchnej vrstvy v jednom materiáli. Windstopper  Soft Shell 

materiály udržujú atlétov v suchu a teple a  ponúkajú im voľnosť pohybu 
pri maximálnom výkone pri väčšine poveternostných podmienok.

®schoeller
®schoeller  dryskin bol špeciálne vyvinutý pre špičkových atlétov 

a športovcov, ktorí vyžadujú odolnosť a voľnosť pohybu pri zachovaní 
ideálneho odvodu vlhkosti. Pre nich prináša Schoeller nový objav: nové 
štvor-jadrové vlákno zväčšuje odparovaciu plochu a viacnásobne zrýchľuje 
schnutie. Výsledkom je stály tepelný telesný komfort.

®schoeller  WB 400 kombinuje tri textílie v jednej: Povrchová časť je 
vyrobená z materiálu tvoreného z elastických vlákien zaručuje voľnosť 
pohybu odpudzuje špinu. Funkčná stredná vrstva odvádza pot a zároveň 
odpudzuje vodu.  A fleecová podšívka umožňuje prirodzenú reguláciu 
tepla.

TMSOFtech
TMSOFtech  kombinuje druhú a tretiu vrstvu oblečenia, a tým poskytuje 

dobrú ochranu pred rôznymi poveternostnými podmienkami. Oderu odolné 
materiály sú hlavne elastické a priedyšné a zaručujú dobrý telesný komfort. 
SOFtech textílie sú dostupné v dvoch variantoch: Ochranný Protection 
variant, kde je kľúčová ochrana pred vetrom a počasím. A variant Comfort 
kde je kľúčová priedyšnosť.

PREHĽAD MATERIÁLOV
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SOFT SHELLS – Dosiahnuť tepelný komfort jednoducho

NÍZKA VETRU ODOLNOSŤ/VODE ODPUDIVOSŤ VYSOKÁ
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Dámske bundy
Pánske bundy



PREHĽAD MATERIÁLOV

TMDRYtech  sú naše vetru a vode odolné materiály, na ktorých 
výrobu používame len tie najlepšie vysokokvalitné tkaniny s lami-
nátovým a vode odpudivým povlakom. Taktiež tu požadujeme 
vysokú kvalitu a výkon.  Všetky tkaniny a ich vlastnosti 
a správanie sú testované v laboratóriách aj v reálnom živote. 

TMDRYtech  sa používa ako 2; 2,5 a ako 3-vrstvová látka, ktorá 
TMmôže mať aj stretchovú úpravu. DRYtech  materiály chránia stále 

dokonca aj v extrémnych podmienkach voči nepriaznivému 
počasiu akými sú sneh a dážď vďaka vysokej vode odpudivosti 
a taktiež ponúka vysoký komfort pri nosení vďaka priedyšnosti.
Tento unikátny trojvrstvový materiál DRYtechTM 3L ponúka 
výnimočnú elasticitu a nízku hmotnosť.  Zbaliteľnosť do veľmi 
malého objemu a nízka hmotnosť sú ideálne pre prenos v batohu 
a zároveň ponúka dizajn pre každodenné použitie.
Zloženie: 100% Polyamid. Váha 94g. Vodný stĺpec: 20 000 mm. 
MVTR: 20 000 [g/m2/24h].

Názov materiálu Popis

TMTento unikátny trojvrstvový materiál DRYtech  3L s príjemnou 
bavlnenou podšívkou a s enormnou elasticitou a nízkou hmotnos-
ťou si Vás získa. Veľmi jemný materiál podšívky robí túto bundu 
veľmi pohodlnou na nosenie a ponúka túto vlastnosť, ktorou sú 
materiály Soft Shell známe. Vlastnosti ako malý objem po zbalení 
a nízka hmotnosť určuje tento materiál ideálny pre prenos 
v batohu. Elegantný výzor je vhodný pre každodené použitie. 
Zloženie: 100% Polyester. Váha 140g. Vodný stĺpec: 20 000 mm. 

2MVTR: 10 000 [g/m /24h]. 
TMVeľmi odolný a zároveň ľahký materiál DRYtech , ktorý sa 

ideálne hodí na bežkovanie vďaka odolnosti voči oderu. 
Zloženie: 100% Polyamid. Váha 126g. Vodný stĺpec: 20 000 mm. 

2MVTR: 10 000 [g/m /24h].

Vysoko kvalitný dva a pol vrstvový materiál DRYtech  2,5L. 
Laminát je pokrytý ďalšou vrstvou, ktorá zabraňuje priliepaniu 
sa na pokožku a taktiež chráni membránu, toto je taktiež dôvod 
prečo táto bunda nemusí mať podšívku. Tieto charakteristiky robia 
tento materiál ľahkým a zbaliteľným do veľmi nízkeho objemu. 
Zloženie: 100% Polyamid. Váha 126g. Vodný stĺpec: 10 000 mm. 

2MVTR: 10 000 [g/m /24h].

TM

TMVysoko kvalitný dva a pol vrstvový materiál DRYtech  2,5L. 
Laminát je vybavený polovičnou vrstvou z polyuretánu, ktorá slúži 
nato, aby zabraňovala priliepaniu na pokožku a tiež ochraňuje 
membránu toto je taktiež dôvod prečo táto bunda nemusí mať 
podšívku. Tieto charakteristiky robia tento materiál ľahkým 
a zbaliteľným do veľmi nízkeho objemu. Zloženie: 100% Polyamid. 

2Váha 85g. Vodný stĺpec: 10 000 mm. MVTR: 10 000 [g/m /24h].

Štrukturovaný dvoj-vrstvový materiál DRYtech so zaujímavým 
výzorom. Stredná váha pre použitie pri turistike a ako bunda 
pre voľný čas. Zloženie: 100% Polyamid. Váha 171g. 

2Vodný stĺpec: 10 000 mm. MVTR: 10 000 [g/m /24h].

TMSOFtech  v sebe kombinuje druhu a tretiu vrstvu oblečenia 
v jednom. Ponúka perfektnú ochranu pred 90% poveternostných 
podmienok. Na výrobu sa používa oderu odolný materiál, 
ktorý má vyníkajúce stretchové a dobré priedyšné vlastnosti a tak 
garantuje primeranú teplotu tela. SOFtech materiály sú dostupné 
v rôznych ochranných variantoch ako napríklad vetru odolné 
varianty alebo ako variant Comfort, kde sú  priedyšné 
najdôležitejšie vlastnosti. Odlišuje sa od ostatných materiálov 
svojou vysokou odolnosťou a širokou škálou použitia. 

NEPRELOŽENÉ

NEPRELOŽENÉ

Zloženie: 100% Polyester. Váha 230g. 
TMUnikátne mäkký, vode a vetru odolný SOFtech  materiály 

s výnimočnými stretchovými vlastnosťami, príjemné na nosenie. 
Zloženie: 100% Polyester. Váha 296g. 



PREHĽAD MATERIÁLOV

TMVysoko trvácny a odolný materiál SOFtech  s vláknami Aero cool.  
Tieto vlákna, ktoré sú zvnútra duté a majú špeciálny tvar, ktorý 
vytvára väčšiu plochu povrchu a rýchlejšie absorbuje vlhkosť. 
Vďaka tomuto tento materiál veľmi rýchlo schne a vďaka svojej 
odolnosti je tento materiál vhodný pre horolezectvo. 
Zloženie: 63% Polyester, 25% Aero cool, 12% Polyurethane

TMOdolný a zároveň jemný materiál Comfort SOFtech , 
ktorý je ideálny pre outdoorové aktivity. Nízka hmotnosť , 
ľahko zbaliteľný do malého objemu a rýchlo sa suší.

Veľmi ľahký SOFtech materiál s veľmi vysokým obsahom vlákien 
Spandexu (Elastán), ktoré zabezpečujú voľnosť pohybu robia 
tento materiál veľmi pohodlným na nosenie. Po zbalení zaberá 
málo miesta. Zloženie: 80% Nylon, 15% Elastán, Váha: 207g

Názov materiálu Popis

®GORE-TEX  Pro Shells sú konštruované z najpevnejších, 
najpriedyšnejších, dlhodobo nepremokavých a vetruodolných 
materiálov pre dlhotrvajúce a extrémne podmienky. GORE-TEX  
Soft Shell spĺňa požiadavky outdoorových a profesionálov 
a najväčších zanietencov.

®

Ľahký, odolný, dvojvrstový Ripstop materiál. Hrubo tkaný.
Zloženie: 61% Polyamid, 39% PTFE, Váha: 107g 

Absolútne ľahký trojvrstvový materiál GORE-TEX  20, najtenší 
a najľahši materiál. Tento 3-vrstvový materiál je vo váhovej 
kategórii spolu s PACLITE  materiálom a je tak isto zbaliteľný. 
Ripstop konštrukcia dáva tomuto materiálu vysokú odolnosť voči 
roztrhnutiu pri veľmi nízkej hmotnosti. Je to nový materiál 

®s konštrukciou GORE-TEX  Grid Backer
Zloženie: 65% Polyamid, 35% PTFE, Váha: 75g

®

®

Veľmi často používaný hlavný materiál pri výrobe naších 
®3-vrstvových GORE-TEX  búnd. 

Ponúka dobrú odolnosť voči roztrhnutiu spolu s nízkou 
hmotnosťou a poddajnosť vďaka konštrukcii Ripstop. 
Zloženie: 41% Polyamid, 59% PTFE, Váha: 132g

Táto štrukturovaný materiál je známy svojou odolnosťou voči 
oderu pri zachovaní nízkej hmotnosti. Ideálne použitie všade tam, 
kde sú potrebné zosilnené časti materiálu. Zloženie: 
80% Polyamid, 8% Lycra, 5% Elastán, 7% PTFE Váha: 75g

Extrémne odolný, stretchový materiál ideálny pre alpinistické 
aktivity aj napriek svojej nízkej hmotnosti. Zloženie: 
70% Polyamid, 9% Lycra, 5% Elastán, 16% PTFE Váha: 190g

NEPRELOŽENE

NEPRELOŽENE

Nízka váha, malý objem po zbalení a maximálna priedyšnosťsú 
®hlavnými vlastnosťami produktov GORE-TEX  PACLITE . 

Membrána je pokrytá ochrannou vrstvou karbonizovaného 
Polyurethanu, ktorý funguje ako mechanická zábrana proti špine 
ako oleje a kozmetika a tiež obmedzuje potrebu podšívky.  
Výsledkom je nízka hmotnosť a priedyšnosť ako nikdy predtým. 
GORE-TEX  PACLITE Shells  ponúkajú nepriepustné a ľahko 
zbaliteľné materiály. GORE-TEX  PACLITE Shells  sú dlhodobo 
vodeodolné, vetruodolné a extrémne priedyšné ideálne 
keď váha a priestor sú kritické.

®

® ®

® ®

Ľahký soft Paclite materiál s nízkou hmotnosťou a s malým 
zbaleným objemom. Ripstop zaručuje dobrú odolnosť voči 
roztrhnutius minimálnou hmotnosťou.
Zloženie: 59% Polyamid, 41% PTFE Váha: 88g.
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PREHĽAD MATERIÁLOV

®Najľahší GORE-TEX  PACLITE  20 den, materiál. Konštrukcia 
Ripstop dáva materiálu dobrú odolnosť voči roztrhnutiu pri veľmi 
nízkej hmotnosti. Najľahší z materiálov, 
ktorý poskytuje 100%-nú ochranu pred počasím. 
Zloženie: 65% Polyamid, 35% PTFE Váha: 75g

®

Názov materiálu Popis

®Ľahký soft PACLITE  materiál s nízkou hmotnosťou a malým 
objemom po zbalení. Skvelý výzor robí z tejto bundy ideálnu 
všestrannú bundu pre každodenné použitie.
Zloženie: 71% Polyamid, 29% PTFE Váha: 122g.

®GORE-TEX  Soft Shell materiály sú konštruované z jemných 
a teplých tkanín. Dlhodobo vodeodolné, vetruodolné 
a priedyšné GORE-TEX  Soft Shell materiály sú navrhované 
pre zníženie vrstvenia a zlepšenie voľnosti pohybu 
v najchladnejších podmienkach.

®

Tento 3-vrstvový materiál je najdrsnejším Soft Shell materiálom 
®GORE-TEX  dostupným na trhu, spolu s veľmi teplou fleeceovom 

podšívkou a moderným výzorom. Zloženie: Materiál vrstvy 
94% Nylon, 6% Elastán / Funkčná vrstva 100% PTFE Váha: 300g.

Tento 3-vrstvový  materiál je najdrsnejším Soft Shell materiálom 
®GORE-TEX  dostupným na trhu. S teplou tkanou podšívkou 

a moderným výzorom. Zloženie: Materiál vrstvy 94% Nylon, 
6% Elastán / Funkčná vrstva 100% PTFE Váha: 241g

Tento 3-vrstvový  materiál je najdrsnejším Soft Shell materiálom 
®GORE-TEX  dostupným na trhu. S teplou flanelovou podšívkou 

a moderným výzorom. Zloženie: Materiál vrstvy 94% Nylon, 
6% Elastán / Funkčná vrstva 100% PTFE Váha: 133g

Psychologický prah priepustnosti vzduchu cez materiál 
2sa pohybuje niekde okolo 11 litrov/m /s. Menšia priepustnosť telo 

®nepocíti. Materiál WINDSTOPPER  má priepustnosť vzduchu 
23-5 litrov/m /s, preto sú absolútne odolné voči vetru a ponúkajú 

spoľahlivú ochranu proti chladu a preniknutiu chladného vetra.

®WINDSTOPPER  Soft Shell materiál presvedčí so svojou vysokou 
odolnosťou voči oderu a vode odpudivosti. Jemná tkanina 
odvádza vlhkosť a príjemne sa nosí priamo na koži. 
Zloženie: Materiál vrstvy 91% Polyester, 9% PTFE Váha: 260g

®Oderu odolný WINDSTOPPER  Soft Shell od firmy GORE 
s s hydrofóbnymi vlastnosťami. Ponúka vysoký komfort 
pri nosení vďaka jemnej úprave a elasticite. 
Zloženie: Materiál vrstvy 91% Polyester, 9% PTFE Váha: 215g

®Vysoko oderu odolný WINDSTOPPER  Soft Shell materiál 
od firmy GORE s tkanou podšívkou. 
Pomáha udržovať telesný komfort a udržuje telo v teple a suchu.
Zloženie: Materiál vrstvy 91% Polyester, 9% PTFE Váha: 245g

®Super ľahký vetru odolný WINDSTOPPER  materiál pre fanatikov, 
ktorím záleží na každom grame. Nízka hmotnosť a mäkkosť tohto 
materiálu si vás proste získa. Jeho priedyšné vlastnosti sú veľmi 
dobré a materiál podšívky veľmi rýchlo schne, a tým udržuje telo 
v ideálnej teplote a  zaručuje maximálne pohodlie. Aj vďaka týmto 
vlastnostiam je tento WINDSTOPPER  vhodný a príjemne sa nosí 
aj priamo na koži. Zloženie:  69% Polyester, 4% PTFE  Váha: 158g

Ľahký a mäkký WINDSTOPPER materiál so štruktúrou Ripstop. 
Jeho dizajn ho robí odolnejším  ako materiál 10605 
a  preto je jeho ideálnym doplnkom.
Zloženie: Materiál vrstvy 90% Polyester, 10% PTFE Váha: 162g

Exkluzívnou novinkou  od WINDSTOPPERu. V porovnaní pohod-
lia pri nosení a vzhľadu sa tento materiál nelíši od obľúbeného 
trička. Ale mimo toho tento materiál poskytuje nekompromisnú 
vetruodolnosť. Vyníkajúci dizajn s top funkčnosťou je hlavná 
charakteristika tohto nového WINDSTOPPER materiálu.
Zloženie: Materiál vrstvy 97% Polyester, 3% PTFE Váha: 250g
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Inovatívne textílie Schoeller so svojou centrálou a výrobou 
vo Švajčiarsku, boli prví kto ponúkol prvú elastickú textíliu určenú 
pre športovanie v horách. Spoločnosť sa stala známou hlavne 
vďaka výrobe extrémne odolných materiálov pre nohavice 
pre horské aktivity. Firma Schoeller Textil AG momentálne 
ponúka širokú škálu Soft Shell textílií s rôznym druhom použitia. 
Tak isto sa špecializuje na vývoj nových, inovatívnych  druhov 
textilných technológií.

Názov materiálu Popis

®Schoeller  - dryskin extrem mimoriadna tkanina je známa extrémne 
vysokou odolnosťou voči oderu, ktorá je zabezpečená použitím 

®špeciálnym Condura  vláknom pritom, však nestráca 
svoj komfort pri nosení.
Zloženie: 80% Polyamide, 10% Polyesther 10% Elastán  Váha: 245g

Tento materiál schoeller  – dryskin extreme s technológiou 
NanoSphere je náš nový, veľmi ľahký materiál, ktorý je odolný 
voči roztrhnutiu. Je to ideálny materiál pre použitie pri vystužených 
častiach búnd a nohavíc. Úprava NanoSphere  robí tento materiál 
vysoko odolným voči vode a špine. 
Zloženie:  51% Polyamid (Micro), 23%  Polyamide, 
23% Polyesther, 3% Elastán  Váha: 175g

®

®

®Schoeller  WB-400 sa skladá z troch vrstiev. Povrchový materiál 
je vyrobený z elastických a syntetických vlákien, ktoré zaručujú 
veľkú voľnosť pohybu a odpudzujú špinu. Funkčný povlak  
strednej vrstvy je vode odpudivý ale nezabraňuje odvádzaniu potu 
od tela a spevnené husté vnútro, ktoré udržuje teplo 
a zabezpečuje komfort pri nosení

Veľmi odolný ľahký materiál WB-400 sa používa pri extrémnych  
®horských športoch, Veľmi odolný vďaka použitiu Cordury  

v tomto materiáli. Zloženie:  44% Polyamide, 35% Polyamid 
(Micro), 15% Polyurethan, 6% Elastán  Váha: 325g

NEPRELOŽENÉ

Ľahký materiál schoeller WB-400 s úprvou NanoSphere je ideálny 
vďaka optimálnej ochrane pred vetrom a počasím, ktorú ponú-
ka.Vďaka úprave NanoSphere je tento materiál vysoko vode 
odpudivý a taktiež chráni textíliu pred 90% všetkých typov 
poveternostných podmienok. Vďaka svojej nízkej hmotnosti 
je možné použitie tohto materiálu počas celého roka a vysoký 
obsah stretchových komponentov ponúka jedinečný komfort 
pri nosení. Zloženie: 74% Polyamide, 18% Polyurethan, 
8% Elastán, Váha: 275g

Zosilnený materiál vyvinutý firmou Schoeller je enormne odolný 
voči oderu a roztrhnutiu vďaka integrovaným kevlarovým vláknam, 
mammut používa materiál schoeller-keprotec ako extra ochranu 
pre všetky technické Hard a Soft Shellové nohavice. Zloženie:  
56% Polyamide, 28% Polyurethan 16% Kevlar. Váha: 325g

®Nová textília vyvinutá firmou Schoeller  na princípe nanotechno-
lógie hravo odoláva vode, odpudzuje čiastočky prachu a špiny 
a dokonca aj olej a iné mastné substancie. Technológia 
NanoSphere  využíva prírodný princíp, ktorý zaisťuje v prírode, 
že niektoré listy rastlín, krídla hmyzu alebo pancier chrobákov 
zostávajú stále čisté, pretože sa na nich voda ani špina neudrží 
vďaka ich štuktúre. Podobná štruktúra je vytvorená s pomocou 
nano-technológie. Povrchy materiálov s NanoSphere  
technológiou dosahujú výnimočnú odolnosť voči premočeniu, 
špine a fľakom bez straty priedyšnosti. Tieto vlastnosti 
samozrejme napomáhajú extrémne ľahkému čisteniu tohto 
materiálu.  Produkty vyrobené s použitím tejto technológie sú 
odolnejšie a trvácne a stále si uchovávajú svoj prirodzený vzhľad.  
Kombináciou unikátneho materiálu schoeller  – dryskin a 
technológie NanoSphere  vzniká odolný vode a špine odolný 
materiál, ktorý je ideálny pre použitie pri horských aktivitách. 

®

®

®

®
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Materiál Schoeller  – dryskin extreme s úpravou 3XDRY  
absorbuje  a odvádza vlhkosť z tela a pri tom je z vonku vode 
odpudivý. Všetky 3XDRY  textílie sú tiež opatrené s aktívnymi 
prvkami striebra, ktoré sa správa ako stála antibakteriálna úprava.

® ®

®
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Názov materiálu Popis

®Multifunkčná povrchová úprava textílie vyvinutá firmou Schoeller , 
ktorá prináša vysoký komfort pri nosení.  Zostáva z vonku suchá, 
Rýchlo schne, odvádza vlhkosť z povrchu tela a tým udržiava telo 
v suchu. Textílie s Multifunkčnou Feelgood technológiou 3XDRY  
od firmy schoeller  zaisťuje dobrý pocit, jednoduchú starostlivosť a 
vysoký komfort. Technológia dovoľuje odviesť vlhkosť na povrch 
vo veľmi krátkom čase. Telo tak zostane suché aj pri veľkej záťaži. 
Oblečenie zostáva vždy čisté, bez škvŕn od potu. Obsahuje taktiež 
antibakteriálnu zložku, ktorá zabraňuje vytváraniu nepríjemnému 
zápachu. Prakticky vetruvzzdorná a extrémne vode odolná textília 
s unikátnym systémom pre odvod vlhkosti pre najvyšší komfort.

®

®

Firma Schoeller Joit Venture v Ázii vyrába vysokokvalitné textílie, 
ktoré boli vyvinuté v spolupráci s firmou schoeller vo Švajčiarsku.

Ľahká, veľmi odolná textília s dobrou pružnosťou 
a s unikátnym systémom pre odvod vlhkosti.
Zloženie:  85% Polyamide, 15% Elastán Váha: 171g.

®Textílie  vyrobené z Polartec  Power Stretch  sú elastické a majú 
obzvlášť dobrú priedušnosť. Udržiavajú telo v suchu aj pri veľkej 
námahe a poskytuje teplo pri nízkej hmotnosti. Mnoho z týchto 
materiálov má patentom chránenú konštrukciu pletenia pre dva 
odlišné povrchy. Vonkajší je vetru a oderu odolný, zatiaľ 
čo vnútorný absorbuje vlhkosť z tela a udržuje tak nositeľa 
v príjemnom suchu a teple. Všetky materiály z Polartec  Power 
Stretch  sú vhodné na nosenie priamo no koži ako prvá vrstva.

®

®

®

Tieto materiály Power Stretch sú absolútnou špičkou v pomere  
hmotnosti a schopnosti udržať teplo. Zostávajú príjemne teplé, 
ponúkajú výnimočný komfort vďaka mimoriadnej elasticite 
a schopnosti rýchlo schnúť. Časť z polyamidu zároveň robí 
vonkajšiu vrstvu veľmi trvácnou a oderu odolnou.
Zloženie:  51% Polyester, 38% Nylon, 11% Elastán. Váha: 241g

®Materiály Polartec  Thermal Pro  sú vyrábané z trvácnych 
polyesterových vlákien. Majú vysoký stupeň priedušnosti a rýchlo 
schnú. V zamatovej, v kožušinovej či inej zaujímavej podobe, 
všetky udržujú teplo bez toho, aby sa telo prehrievalo udržujúc 
si svou nízku hmotnosť. Veľa z týchto textílii má aj vode odolný 
povlak, ktorý zabraňuje dažďu a snehu sa dostať dnu.

®

Polartec  Thermal Pro  dlhoročne overený. Trvácny fleece 
materiál, ktorý sa nežmolkuje ani po dlhom používaní a ponúka 
dobré tepelné vlastnosti. Zloženie: 100% Polyester. Váha: 281g

® ®

Tento Fleecový materiál presviedča svojou schopnosťou udržať 
teplo, moderným vzhľadom pletenia a vysokou elasticitou 
pre absolútnu voľnosť pohybu. 
Zloženie: 100% Polyesther. Váha: 300g

Eschler  - vyrába najlepšie tkaniny. Od založenia v roku 1927 
je firma  Eschler AG so sídlom v Appenzell odanná pleteniu. 
Firma postupne prešla od ručnej výroby klasických trikotov 
až po výrobu a vývoj  inovatívnych textílii, ktoré nemali 
konkurenciu. Vyrábali sa tričká pre robotníkov, šport a voľný čas. 
Momentálne sa firma Eschler AG zameriava na výrobu vysoko 
kvalitných tričiek pre extrémne športy.

Tento vysoko kvalitný fleece materiál je veľmi elastický, 
má výbornú tepelnú kapacitu a moderný ženský vzhľad.
Zloženie: 100% polyester. Váha: 250g.

Tento kvalitný švajčiarsky fleece materiál sme vyvinuli spolu 
s firmou Eschler pre zimné športové aktivity a je určený 
pre mužov. Zloženie: 100% polyester. Váha: 270g.



PREHĽAD MATERIÁLOV

Názov materiálu Popis

Absolútna novinka od veľmi inovatívnej spoločnosti Eschler. 
Keramické plôšky tvorené materiálom Soft Shell vydržia 
až 50 000 cyklov v Martindale teste  voči oderu. Keramická potlač 
a  gelový povlak, ktorý je tvorený materiálom PU matrix 
a obsahuje  diamantovo tvrdé keramické čiastočky s nano/macro 
vzorom. Povlak je vyrábaný bez použitia rozpúšťadiel a taktiež 
je ekologický. S touto textíliou dosahujeme roztrhnutiu odolný 
materiál ako nikdy  predtým. Materiál, ktorý je zároveň mäkký 
a ideálny pre naše Soft Shellové oblečenie.
Zloženie: 100% polyester. Váha: 240g.

®Produkty Husky  Peach si získali svojich stálych zákazníkov 
vďaka vysokej miere prevedenia a komfortu. Prvotriedna tepelná 
izolácia, vysoká elasticita, nenáročná údržba sú ideálne vlastnosti 
pre tričko určené na chôdzu , cesty a šport. Produkty majú taktiež 
vysokú mieru UV ochrany, ktorá je veľmi dôležitá pri turistike 
a cestovaní. Mimoriadna jemnosť vysoko-kvalitného mikrovlákna, 
ktoré je v tomto materiáli použité môže spôsobiť mechanické 
poškodenie pri kontakte s drsnými popruhmi na batohu 
alebo v kontakte s lanom. Zloženie: 100% polyester. Váha: 140g.

Talianska spoločnosť Pontetorto sa stala jednou z najúspeš-
nejších výrobcov Fleece materiálov v posledných rokoch hlavne 
čo sa týka oblasti výroby microfleece. Tieto materály sú vyrábané 
z mikro vlákien. Tieto ultra tentké vlákna umožňujú obzvlášť 
mäkký a príjemný fleece vysokej kvality.

Veľmi kvalitný fleece vyrobený z mikro vlákien polyesteru známy 
vďaka svojej rovnomernej hrúbke a kvalite, ktorý si udržuje tvar 
aj po viacnásobnom praní.
Zloženie: 100% polyester. Váha: 165g.

Jemný zovňajšok, ktorý z vnútra poskytuje dobrú tepelnú izoláciu. 
Vysoký obsah Lycry v látke zabezpečuje potrebnú elasticitu a viac 

®pohodlia. Zloženie: 93% polyester, 7% Lycra . Váha: 230g.

Antibakteriálny materiál poskytujúci UV ochranu. 
Má vode odpudzujúce vlastnosti. 
Zloženie: 93% polyester, 7% Lycra. Váha: 178g.

Exklusívne keramické plôšky boli vyvinuté na základe našich 
znalostí a testoch získaných pri výrobe materiálov základnej 
vrstvy.  Tieto materiály prinášajú odolnosť pre základnú vrstvu aká 
tu predtým nebola. Tento materiál vydrží aj ťažkú záťaž na skalách 
a bol vyvinutý pre náš rad produktov EXTREME.  

MAMMUT spoločne s Optimerom vyvinuli látku, ktorá definitívne 
kombinuje komfort vlny s funkciami syntetických vlákien - 

®Dri-Release  s Freshguard . Freshguard  bol spracovaný tak, aby 
permanentne neutralizoval nepríjemný pach. Dri-Release  schne 
4x rýchlejšie ako vlna, má jemný povrch a prirodzený vzhľad. 
Nežmolkuje sa a je farebne stály.

® ®

®
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Pánske veľkosti – nohavice

VEĽKOSTI

Obvod pásu
Vnútorná 

dĺžka
Vonkajšia 

dĺžka

Dámske veľkosti – nohavice Obvod pásu
Vnútorná 

dĺžka
Vonkajšia 

dĺžkaVšeobecná rada: Obvodu hrudníka, bokov alebo pásu 
merajte s voľným metrom.

1. Výška v rozkroku: merajte priamu vzdialenosť 
od rozkroku pod členok

2. Dĺžka rukáva: Zohnite ruku v lakti a zmerajte vzdialenosť 
od krku cez lakeť až po zápästie

3. Meranie hrudníka: Zmerajte obvod v najširšom bode, 
priamo pod ramenami cez lopatky. 

4. Meranie v páse: Zmerajte obvod vašeho pásu

5. Meranie bokov: stojte pevne so spojenými nohami 
a zmerajte obvod bokov v najširšom bode.

6. Obvod hlavy: zmerajte obvod v najširšom bode, 
priamo nad ušami

7. Vonkajšia dĺžka nohavice: merajte vzdialenosť tesne 
pod obvodom pásu až po pätu



VEĽKOSTI

Ve
ľk

os
ti

Pánske bundy
Odvod hrudníka Odvod bokov

Dámske bundy
Odvod hrudníka Odvod bokov

Návleky Návleky

Unisex rukavice

Dámske rukavice

Pánske rukavice

Čiapky

Predná 
dĺžka
cm

Maximálny 
obvod 

lemu cm

Predná 
dĺžka
cm

Maximálny 
obvod 

lemu cm

Dĺžka ruky Obvod ruky

Dĺžka ruky Obvod ruky

Dĺžka ruky Obvod ruky

Obvod hlavy

1. Dĺžka ruky: Vystrite svoju dlaň a zmerajte priamu 
vzdialenosť medzi začiatkom dlane a koncom prstov 
(prostredníka).

2. Obvod ruky: Vystrite svoju dlaň a zmerajte obvod 
vašej dlane nad palcom.

Použite tieto usmernenia  ako pomoc pri voľbe správnej veľkosti oblečenia značky Mammut. Namerané výsledky sú vaše skutočné miery. 
Veľkosti a miery oblečenia sa líšia podľa štýlu, strihu, materiálu a funkcie.



POZNÁMKY


