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Absolutní větruodolnost. Maximální prodyšnost.
Výrobky WINDSTOPPER® vám umožňují naplno si užívat aktivního života při pobytu v přírodě.
Poskytnou vám pohodlí, teplo a ochranu při nejrůznějších činnostech za každého počasí. Můžete se
plně soustředit na své prožitky, aniž by vás při tom rozptylovaly pocity chladu, mokra nebo přehřátí.

Absolutní větruodolnost
Chrání vaši tělesnou teplotu
před chladivým účinkem
počasí a větru.

Maximální prodyšnost
Umožňuje snadné odpaření
vlhkosti, čímž předchází
přehřátí a zvýšenému pocení.

Odolný sněhu
a vodě

Měkká vnější vrstva
WINDSTOPPER®
membrána
Teplá a pohodlná
vnitřní vrstva

Více se o našich produktech dozvíte na windstopper.com
Soft
Shell

Active
Shell

Technical
Fleece

Insulated
Shell

WINDSTOPPER® Soft Shell
Navržené jako střední nebo vnější vrstva oblečení pro nejrůznější aktivity a povětrnostní podmínky.
Střih pro aktivní pohyb: Poskytuje pohodlí spolu se svobodou pohybu.
Všestranný: Přináší pohodlí jako střední nebo vnější vrstva oblečení.
Vodě odolný: Odpuzuje vodu, sníh a rychle schne.
Snadná údržba:
Vždy se řiďte instrukcemi uvedenými výrobcem. Pokud instrukce nejsou součástí výrobku, doporučujeme následující:
Perte v pračce při teplotě 40 °C (140 °F). Sušit a žehlit při nízkých teplotách.

Bezpečné nošení a stav životního prostředí

Bezpečnost výrobku
Tkaniny Gore jsou bezpečné při nošení a splňují nejmodernější požadavky na bezpečnost výrobků
jako Öko-Tex® Standard 100.
Životní prostředí
Tkaniny Gore jsou přívětivé k životnímu prostředí, protože jejich výroba probíhá zodpovědně
a jejich odolnost poskytuje oblečení delší životnost, čímž se snižuje množství použitých přírodních
zdrojů a vyprodukovaného odpadu. Internetové stránky Gore s funkčními tkaninami zavedly
globální standard bluesign®.
Pro více detailů a informací v dalších jazycích navštivte www.windstopper.com/sustainability
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Absolútna vetruodolnosť. Maximálna priedušnosť.
Výrobky WINDSTOPPER® vám umožňujú naplno si užívať aktívny život pri pobyte v prírode. Poskytnú
vám pohodlie, teplo a ochranu pri najrôznejších činnostiach za každého počasia. Môžete sa plne
sústrediť na svoje zážitky, bez toho aby vás pri tom rozptyľovali pocity chladu, mokra alebo prehriatia.

Absolútna vetruodolnosť
Chráni vašu telesnú teplotu
pred chladivým účinkom
počasia a vetra.

Maximálna priedušnosť
Umožňuje jednoduché odparenie
vlhkosti, čím predchádza
prehriatiu a zvýšenému poteniu.

Odolný snehu
a vode

Mäkká vnější vrstva
WINDSTOPPER®
membrána
Teplá a pohodlná
vnútorná vrstva

Viac sa o našich produktoch dozviete na windstopper.com
Soft
Shell

Active
Shell

Technical
Fleece

Insulated
Shell

WINDSTOPPER® Soft Shell
Stredná alebo vonkajšia vrstva oblečenia pre najrôznejšie aktivity a poveternostné podmienky.
Strih pre aktívny pohyb: Poskytuje pohodlie spolu so slobodou pohybu.
Všestranný: Prináša pohodlie ako stredná alebo vonkajšia vrstva oblečenia.
Vode odolný: Odpudzuje vodu, sneh a rýchlo schne.
Jednoduchá údržba:
Vždy sa riaďte inštrukciami uvedenými výrobcom. Pokiaľ inštrukcie nie sú súčasťou výrobku, odporúčame nasledovné:
Perte v práčke pri teplote 40 °C (140 °F). Sušiť a žehliť pri nízkych teplotách.

Bezpečné nosenie a stav životného prostredia

Bezpečnosť výrobku
Tkaniny Gore sú bezpečné pri nosení a spĺňajú najmodernejšie požiadavky na bezpečnosť výrobkov
ako Öko-Tex® Standard 100.
Životné prostredie
Tkaniny Gore sú prívetivé k životnému prostrediu, pretože ich výroba prebieha zodpovedne
a ich odolnosť poskytuje oblečeniu dlhšiu životnosť, čím sa znižuje množstvo použitých prírodných
zdrojov a vyprodukovaného odpadu. Internetové stránky Gore s funkčnými tkaninami zaviedli
globálny štandard bluesign®.
Pre viac detailov a informácií v iných jazykoch navštívte www.windstopper.com/sustainability
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Total Windproofness. Maximum Breathability.
WINDSTOPPER® products give you the freedom to be your best and enjoy an active outdoor lifestyle.
They keep you comfortable, warm and protected across a wide range of weather conditions and
activities. You can focus on your experience without the distraction of being cold, damp or overheated.

Total Windproofness
Protects your body’s warmth
from the chilling effects
of wind and weather.

Maximum Breathability
Prevents overheating and
perspiration build-up by allowing
moisture vapor to easily escape.

Snow, water
resistant

Soft outer shell
WINDSTOPPER®
membrane
Warm, soft
inner layer

Explore more about our products on windstopper.com
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WINDSTOPPER® Soft Shell
Specifically designed as mid- or outer-layer for the widest range of activities and weather conditions.
Active fit: Offers soft comfort with freedom of movement.
Versatile: Delivers comfort as a mid- or outer-layer.
Water resistant: Sheds rain, snow and dries quickly.
Easy Care:
Always adhere to manufacturer’s care instructions. If not provided, we recommend the following:
Machine wash regularly at 40 °C (140 °F). Tumble dry or iron at low heat.

Safe to wear and environmentally sound

Product Safety
Gore fabrics are safe to wear and meet state-of-the-art product safety requirements like Öko-Tex®
Standard 100.
Environment
Gore fabrics are an environmentally sound choice because they are manufactured responsibly and their
durable performance allows apparel to last longer, reducing the use of natural resources and waste.
Gore’s manufacturing sites for functional fabrics have implemented the bluesign® standard globally.
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For more details and information in additional languages visit us at
www.windstopper.com/sustainability
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