
 
 

 

BioLogic®Titanium 
Čo je BioLogic®Titanium ? 

BioLogic®Titanium patrí do novej kategórie pachovo – vyhladzujúcich technológii – tzv. 

antibakteriálnej ochrany. Pre úspešnú elimináciu vírusov, zápachu a baktérií využíva čistý oxid 

titaničitý (TiO2). BioLogic®Titanium predstavuje neviditeľný povlak TiO2, ktorý chráni pred 

biologickým znečistením a pomáha rozkladať všetky druhy mikróbov. 

 

 

 

ARMOTEX 
Čo je ARMOTEX ? 

Táto multifunkčná textília kombinuje nylon a polyesterové priadze odolné voči oderu, spevnené 

protišmykovým poterom. Je to jeden z najlepších ochranných materiálov pre poľovníctvo, šport a 

outdoor . Ďalšími vynikajúcimi vlastnosťami Armotexu je odolnosť voči trhaniu, rozrezaniu a tŕňom. 

 

 

 

Beyond Vision® BIG GAME 
Čo je Beyond Vision® BIG GAME ? 

Beyond Vision® BIG GAME je foto kamufláž (prevlek) pre lovca v širokej škále prostredia, 

navrhnutá s najväčšou pozornosťou na detail. Beyond Vision ® BIG GAME zahŕňa dubové a brezové 

stopy, konáre a listy, borovicové stvoly, ktoré poskytujú krytie v rôznych zalesnených oblastiach, 

rovnako aj v otvorenej krajine. Vďaka neprekonateľnej Beyond Vision ® foto technológii, je tento 

model tak živý, že sa ho chcete dotknúť. Vysoko efektívne pre lov jeleňa, diviakov, srnce a ďalšiu 

vysokú zver. 

 

 

 

Beyond Vision® TUNDRA 
Čo je Beyond Vision® TUNDRA ? 

Beyond Vision® TUNDRA využíva výhody inovácie Beyond Vision ® foto technológie na 

vytvorenie čo najvierohodnejšej kamufláže pre zimný lov. Vzor je mimoriadne svetlý, prevažne biely s 

konármi stromov. Ideálný pre lov v zmiešaných lesoch, čiastočne pokrytých snehom. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Beyond Vision® FIRE 
Čo je Beyond Vision® FIRE ? 

Na základe Beyond Vision ® BIG GAME sme vytvorili tento úžasný model, ktorý poskytuje 

kamuflovanie pred zverou, ale zároveň ukazuje pozíciu lovca pre človeka. Beyond Vision ® FIRE 

využíva zmes svetlých farieb a zároveň fotografie na maskovanie, ktoré je ideálne pre lov v 

hustých lesoch. Využíva unikátnu Beyond Vision ® foto technológiu, ktorá ukazuje pozíciu lovca 

pre človeka, ale skrýva ho pred farboslepými očami zvery. Ako odlíšiť Beyond Vision ® FIRE od 

všetkých konkurentov? Beyond Vision ® FIRE má nereflexné pozadie, ktoré neodráža UV 

žiarenie, na ktoré zver môže reagovať, a tak zaisťuje rafinovaný prístup a najlepšie stopovanie 

zvery. 

 

 

  

Hartware 
Čo je Hartware ? 

Všeobecne povedané, cítime sa komfortne, keď sa netrasieme od zimy, ani nepotíme od tepla. 

Teplo je hlavným zdrojom nepohodlia. Nestrácame alebo nezískavame chlad, strácame a 

získavame TEPLO. S konceptom Hartware sme sa zamerali na nasledujúce ciele: vyvíjať 

vonkajšie poľovnícke, športové a outdoorové oblečenie a obuv, ktoré by boli schopné kontrolovať 

prenos tepla a získať tak komfort pri akejkoľvek činnosti. Preto sme vyvinuli HARTWARE. 

 

 

  

Cotton Diamond Line 
Čo je Cotton Diamond Line ? 

Cotton Diamond Line (CDL) je ľahká, chladivá a odolná bavlnená tkanina vyvinutá do teplého 

počasia. Vodoodolnosť zabezpečuje polyuretán. Teflón ™, ktorým sú potiahnuté a posilnené 

vlákna, je priedušný . Bavlnené priadze sú tkané pevne, aby boli schopné odraziť bodavý hmyz. 

Materiál je premývaný vo výrobnej továrni a potom sa celá tkanina znovu perie na zmäkčenie. 

Cotton Diamond Line oblečenie je ľahké a odolné, ideálne pre teplé počasie a určené 

predovšetkým na chodenie. 

 

 

  

Osmotech plus 
Čo je Osmotech plus ? 

Osmotech plus membránou sa rozumie ešte krok vpred v nepremokavosti a priedušnosti našich 

odevov HART. Odevy sa vyznačujú vysokou nepremokavosťou (cez 10000 mm) a priedušnosťou 

(10.000 gr./m2). 

 

 

 

 



 
 

  

EDS (Ergonomic Design System) 
Čo je EDS ? 

Koncepcia EDS (Ergonomický dizajnový systém) má za cieľ vyvíjať čo najviac inovatívne a technicky 

pokročilé oblečenie určené predovšetkým pre lov. Fyzická aktivita je jedným z hlavných problémov 

pri love. Preto musí naša výroba oblečenia vždy nasledovať anatómiu a ergonómiu vo všetkých 

pohyboch. 

 

  

Osmotech 
Čo je Osmotech ? 

Keď sme prehriaty, potíme sa bez ohľadu na to, čo máme na sebe. Niekedy nastanú prípady, keď 

je extrémne teplo a vlhko, vtedy ťažké potenie môže preťažiť prenosovú kapacitu každého 

oblečenia, i bavlneného trička. Keď je systém preťažený, vlhkosť sa hromadí vo vnútri a 

výsledkom je časté nepohodlie. Osmotech technológia je tkanina, ktorá sa využíva do priedušných 

vrchných odevov s vysoko vodotesnou funkciou. Tento systém je menej pravdepodobné preťažiť 

ako iné priedušné a vodotesné výrobky. 

 

  

Windtech 
Čo je Windtech ? 

Windtech produkty sú vrchné odevy alebo doplnky s vrstvou proti nepriaznivým poveternostným 

vplyvom. Sú vyrobené z priedušnej látky, ako sú pletené alebo flísové textílie všité do Windtech 

membrány, čo spôsobuje vetruvzdornosť. 

 

  

Xtrecht system 
Čo je Xtrecht system ? 

Xtretch System výrobky sú vyrobené z pevného Nylonu / PVC potiahnuté textíliami pre väčšiu 

voľnosť pohybu a užšie uchytenie. Tento materiál vytvára ochrannú škrupinu (100% vodotesný + 

vetruvzdorný + odolný). Máte pocit ako by to bola vaša druhá koža. Pohybuje sa v harmónii s vaším 

telom. Všetky odevné švy podľa tejto technológie sú podlepené kvôli vystuženiu. 

 


