
 
 
Materiál „action leather“: ide o semišovú hovädziu kožu pokrytú tenkou vrstvou polyuretánu, tento 

povlak môže mať akúkoľvek farbu a môže byť vyrazený valčekom. 

Materiál „bavlna“: bavlnená látka je najobľúbenejšia medzi všetkými druhmi látok, pretože je možné 

ju všestranne využiť a je pohodlná na nosenie. Prírodné textilné vlákno, ktoré vzniká z hebkých 
vlákien, v ktorých sa nachádzajú semená bavlny: skladá sa z asi 94% celulózy. Medzi vlastnosti tohto 

materiálu patrí jej veľmi dobré spracovanie, robustnosť, prispôsobenie a rovnako aj mäkkosť, 

priedušnosť, ľahké ošetrovanie a tiež sa vyznačuje predovšetkým pohodlnosťou, ľahko sa čistí a dobre 

absorbuje. 

Materiál „Cordura
®
“: je špeciálna polyamidová tkanina vysoko odolná voči oderu, pevná v ťahu a 

strihu. 

Materiál „filc“: sa vyznačuje hustotou, pružnosťou, silnou a má široké využitie. Jednou z jeho 

perfektných vlastností je, že drží tvar a po odstrihnutí ho netreba začisťovať. 

Materiál „fleece“: záťažná pletenina charakteristická husto počesaným mäkkým povrchom 

s vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami za každého počasia. Dokáže absorbovať pot a bráni 
prieniku vetra, výrobky sú vhodné na výšivku či vypaľovanie laserom. Fleece je hrubá a mäkká látka, 

ktorá je česaná na oboch stranách. 

Fleece (podšívka): jej úlohou je zvýšenie termoizolačných vlastností. 

Materiál „froté“: konštrukcia froté zabezpečuje maximálnu savosť, tento materiál sa vyznačuje 

slučkami na povrchu, ktoré zvyšujú množstvo vlákna a priadze na povrchu a na základe toho, môže 
froté prijímať viac vlhkosti. V prípade froté tkanín sa môže vyskytnúť, že majú niekedy jednu stranu 

so slučkovým vlasom a druhú stranu velúrovú, s rezaným vlasom. Froté sa obvykle vyrába 

z nasiakavých vlákien a vyznačuje sa objemovým a mäkkým vzhľadom.  

Materiál „GORE-TEX“: tento materiál vzniká slaminovaním membrány GORE-TEX® s vysoko 

odolnými textíliami. Zabezpečuje sa 100% nepremokavosť a o špeciálnou technológiou podlepenia 
švov. Všeobecné vlastnosti membrány GORE-TEX® sú trvalá nepremokavosť, vysoká priedušnosť, 

extrémna odolnosť voči mrazu, jedinečná odolnosť pri ohybe a mimoriadne dlhá životnosť. 

Materiál „EVA (Ethylen Vinyl Acetate)“: predstavuje elastomérový polymér, z ktorého sú 

produkované veľmi pružné a taktiež mäkké materiály na báze gumy. Materiál EVA sa vyznačuje 
veľkou pružnosťou, ohybnosťou a ľahkosťou. Tento materiál zaručuje výbornú ochranu proti nárazom 

a je veľmi odolný, má nepremokavé vlastnosti a tiež je odolný voči UV žiareniu. 

Materiál „guma“: syntetický elastomér vyrobený z ropy vyznačujúci sa elastickými vlastnosťami a 

trvácnosťou. Medzi výhody tohto materiálu patria mechanické vlastnosti, ktoré ponúkajú dobrú 

priľnavosť, odolnosť voči oderu, odolnosť pri styku s teplom, olejmi a mastnými látkami.  

Materiál „hliník“: je striebrolesklý kov a vyznačuje viacerými vynikajúcimi vlastnosťami a to, že je 

hliník ľahký, netoxický, nemagnetický, nezápalný. 

Materiál „kaučuk“: je polymérový materiál prírodného alebo syntetického pôvodu, ktorý sa 

vyznačuje veľkou pružnosťou, teda schopnosťou sa účinkom vonkajšej sily výrazne deformovať a 

potom opäť zaujať pôvodný tvar, je to teda tzv. elastomér. Kaučuky sú základnou surovinou pre 

výrobu gúm.  



 
 
Materiál „kevlar“: para-aramidové vlákno, ktoré je ľahké a odolné, pri rovnakej hmotnosti je kevlar 

päťkrát odolnejší ako oceľ. Medzi jeho vlastnosti patrí vysoká odolnosť voči prerezaniu, netaví sa, je 

samozhasiteľné taktiež má rozmerovú a chemickú stabilitu a mení farbu pri UV. Kevlar je 

karbonizovaný pri teplote 425°C až 475°C. 

Materiál „kompozit“: je materiál skladajúci sa z dvoch alebo viacerých substancií s rozdielnymi 

vlastnosťami, ktoré potom dávajú novému materiálu nové vlastnosti, pričom tieto vlastnosti jednotlivé 

súčasti osve nemajú. Tento materiál sa vyznačuje mechanickými a pevnostnými charakteristikami ako 
sú absolútna odolnosť proti korózii a to aj v agresívnom prostredí a výborné tepelnoizolačné 

vlastnosti. Kompozit je stálofarebný. 

Materiál „korok“: ide o materiál príjemný na dotyk, ľahký materiál, keďže 50% korku sa skladá zo 

vzduchových buniek a taktiež hypoalergénny materiál, pretože korok neobsahuje prach, preto pomáha 

chrániť proti alergiám. Korok sa vyznačuje aj protisklzovosťou, ide o vysoko trecí materiál, ktorý si 
túto vlastnosť zachováva aj pri mokrom alebo mastnom povrchu. Okrem toho korok sa vyznačuje 

flexibilitou, vodeodolnosťou, neobmedzenou trvanlivosťou, tepelnou a akustickou izoláciou. 

Materiál „koža“: je pevná, pružná a odolná voči opotrebovaniu a poškodeniu, je možné ju tvarovať a 

natiahnuť, aby dobre pasovala. Zároveň si koža udržuje svoj tvar, priedušnosť a ďalšie vlastnosti ako 
sú napríklad dobré absorpčné vlastnosti. Ak je koža správne udržiavaná má oveľa vyššiu životnosť 

ako textil. Aj napriek hromadným snahám sa ju nepodarilo nahradiť nijakým iným syntetickým 

materiálom ani sa jej žiaden materiál nevyrovná. Rozoznáva sa niekoľko druhov kože: hladká, 

lakovaná, nubuck, velúr (semiš), spodková a povrstvená. Používané materiály: hovädzina, bravčovina, 

kozina, konina, teľacina, reptília. 

Nubuck koža - je lícová koža, ktorej vrchná strana brúsená, aby mala jemný velúrový hebký vzhľad. 

Brúsená koža - jemná rubová koža - štiepenka, ktorá vznikla brúsením, aby sa dosiahla vlasová 

štruktúra, podobne ako nubuck. 

Lícová useň - ide o externú časť kože bez mechanickej úpravy, ktorá predstavuje najpoddajnejšiu a 

najodolnejšiu časť kože. 

Materiál „laminát“: ide o postup nazývaní laminátovanie, ktorým sa spájajú dve alebo viaceré vrstvy 

tkaním, úpletov alebo netkaných látok za účelom zvýšenia ich výkonnosti. Ak ide o dvojvrstvový 
laminát korešponduje s dvoma vrstvami, ktoré zabezpečujú vodeodolnosť, zvyčajne na vonkajšej 

strane. Čo sa týka vnútornej strany tá je obvykle hrubšia a mäkšia za účelom poskytnutia vyššieho 

komfortu. Ak ide o trojvrstvový laminát ide o materiál s troma vrstvami, zvyčajne s vodeodolnou 
vonkajšou stranou, komfortnou látkou na vnútornej strane a sendvičovou časťou medzi nimi, ktorá 

poskytuje vodeodolnosť - priedušná membrána. 

Materiál „latex“: prírodný latex je biela tekutina produkovaná mliečnicami niektorých rastlín, 

predovšetkým kaučukovníkom. Latex však môže byť vyrobený aj synteticky a v nábytkárskom 

priemysle sa využíva latexová pena alebo penový pryž. Medzi výhody latexu patria priedušnosť, 
vysoká elasticita, trvanlivosť, nízka hmotnosť, nízka trvalá deformácia a odolnosť voči napadnutiu 

mikroorganizmami.   

Materiál „mikrovlákno“: je širšie označenie pre umelé vlákna vyrobené prevažne z polymérov. 

Medzi jeho výhody sa zaraďuje, že má schopnosť odvádzať vlhkosť, je odolné proti žmolkovaniu, 
praním a čistením nestráca svoje pozitívne vlastnosti a je veľmi pružné.  



 
 
Materiál „Micro Wash“: je materiál vhodný pre potravinárske odvetvie a nemocnice, aby tento 

materiál užívateľovi zabezpečil maximálne pohodlie ľudí, ktorí počas mnohých hodín nosia topánky 

na veľmi vlhkom povrchu. Lícová koža s povrchovou úpravou polyuretánmi, zaručuje úplnú odolnosť 
voči kyselinám, ako je kyselina olejová. Čo sa týka hmotnosti je mikrovlákno o 40% ľahšie ako 

prírodná koža. Tento materiál je umývateľný vodou (40°C) a neutrálnym mydlom. Topánky z tohto 

materiálu nemožno prať v práčke. Tkanina so základňou z mikrovlákna je bez chrómu. 

Materiál „modakryl“: mäkké a poddajné syntetické vlákno, používané okrem iného na výrobu 
umelých kožuchov. 

Materiál „Moon pena“: je extrémne ľahký, mäkký a veľmi pružný penový materiál, materiál 

umývateľný v studenej vode - nechať schnúť mimo priameho slnka. 

Materiál „neoprén (polychloroprén)“: ide o syntetický latex. Získava sa polymerizáciou zlúčeniny 

chlóru: polychloroprén, ide o viacvrstvový pružný a syntetický materiál s nízkou hustotou. Tento 

materiál je veľmi kvalitný a vyznačuje sa dlhou životnosťou okrem toho má tie isté výhody ako latex, 
nepriepustnosť, elastickosť, odolnosť na alkohol čistiace látky. Taktiež poskytuje výbornú ochranu 

pred chemikáliami, olejom a hydrouhlíkmi a má dobrú odolnosť proti teplu. 

Materiál „nitril“: ide o syntetický latex, vulkanizáciou získava vlastnosti blízke vlastnostiam 

prírodného latexu a množstvo iných výhod ako sú odolnosť voči oderu, dobrá odolnosť v olejnatom a 

mastnom prostredí, dobrá odolnosť voči chemickým výrobkom. 

Materiál „nylon“: predstavuje celú skupinu syntetických polymérov. Hlavnou prednosťou tohto 

materiálu je jeho vysoká odolnosť, taktiež pevnosť je totižto ťažké ho poškodiť a roztrhnúť. Nylon je 

veľmi príjemný na dotyk a ľahký, na druhej strane však nie je odolný voči vlhkosti, čo mu postupne 

uberá na kvalite, je tiež náchylný na blednutie farieb, predovšetkým pri pôsobení UV žiarenia. Nylon 
je tiež známy svojou schopnosťou produkovať statický náboj. 

Materiál „oceľ“: vďaka svojej odolnosti voči sile 1100 N je použitá do podrážky, čím poskytuje 

ochranu proti prepichnutiu, taktiež je použitá na špice obuvi s ochranou voči 100 alebo 200J. 

Materiál „PERWANGER
®
“: jedna z najkvalitnejších koží. Ide o veľmi pevnú a odolnú brúsenú 

kožu, ktorej špeciálny spôsob výroby z nej tvorí extrémne vodeodpudivou a to pri zachovaní 
perfektnej priedušnosti. Aj pri častom používaní v ťažkých podmienkach vykazuje minimálne 

opotrebovanie a je veľmi odolná voči poškodeniu. 

Materiál „phylon“: je syntetický veľmi pružný a tlmiaci materiál, ktorý sa využíva na výrobu 

športovej obuvi, ide o tvarovanú a lisovanú vložku EVA (etylén-vinylacetát). 

Materiál „plsť“: je netkaná textília, ktorá vznikla vzájomným prepojením vlákien, ide buď o vlákna 

čisto vlnené alebo kombinácia s umelými či rastlinnými vláknami. Tieto vlákna prechádzajú tzv. 
mokrým procesom, ktorý spôsobuje, že sa pôsobením vlhkého tepla, trenia a tlaku zmrští na plošný 

tvar rúna a spojí sa - splstnatie. Vďaka ďalším úpravám a hlavne zloženiu vlákien sa potom dosahujú 

rôzne vlastnosti plsti. Klasická surovina na výrobu plsti je ovčia vlna. 

Materiál „polyester (PES)“: je súhrnné označenie pre pomerne veľké množstvo rôznych 
syntetických polymérnych vlákien. Tento materiál je odolný voči naťahovaniu a oderu, je pružný, 

odolný voči slnečnému žiareniu a aj pri častom praní si zachováva svoju kvalitu. Ďalšou vlastnosťou 

materiálu je jeho rýchle schnutie, nekrčivosť, dobrá elastickosť, trvácnosť farieb, ľahká údržba, 

odolnosť na kyseliny, rozpúšťadlá a teplo. Môže byť miešané s vlnou a bavlnou, čím sa umožňuje 

absorpcia potu, znižuje sa drsnosť povrchu a znižuje sa tendencia šúpania. 



 
 
Materiál „polyetylén (PE)“: polymér získaný polymerizáciou etylénových molekúl. Ide o látku s 

dobrou odolnosťou voči chemickým látkam, veľkou stabilitou. Ide o materiál, ktorý sa ľahko 

recykluje. Polyetylén je klasifikovaný podľa hustoty. PEBD (nízka hustota) je ohybný plast, ktorý sa 
používa na popruhy do prílb. PEHD (vysoká hustota) je tvrdý plast, ktorý sa používa na škrupinu 

prílb. Vlákno PEHT (vysoká pevnosť) sa vyznačuje dobrými mechanickými vlastnosťami a najmä 

voči prerezaniu. PEX sieťovaný polyetylén. 

Materiál „polyuretán (PU)“: je polymér transformujúci sa na živicu alebo syntetickú penu a ktorý sa 
používa pri úprave vrstvením v niektorých membránach a na výrobu elastických nití. Tento materiál sa 

často používa ako náter, ktorý látkam dodáva nepremokavé vlastnosti. Tvorí v nepremokavých 

materiáloch tenkú súvislú vrstvu, teda membránu, ktorá veľkosťou svojich pórov umožňuje prechod 

menších molekúl vodných pár z teplejšieho vnútorného prostredia smerom do chladnejšieho 
vonkajšieho prostredia. Odevy, ktoré sú vyrobené z látok s týmto náterom sú veľmi často priedušné a 

sú veľmi dobrými alternatívami v porovnaní s oveľa drahšími výrobkami vyrobenými z 

nepremokavých priedušných membrán. Polyuretán sa vyznačuje veľmi dobrými mechanickými 

vlastnosťami ako sú: životnosť, odolnosť voči oderu, roztrhaniu, mikroporezaniu. 

Materiál „polyvinylchlorid (PVC)“: je pomerne tvrdý termoplast, ktorý sa vyznačuje vysokou 

odolnosťou voči agresívnym chemickým prostrediam, odoláva rozpúšťadlám, kyselinám a chemickým 

výrobkom (hlavne uhľovodíkom). Tento materiál je veľmi dobre zvariteľný a teda je ho možné 

tvarovať za tepla a dá sa aj lepiť. Vyznačuje sa vysokou mechanickou pevnosťou, tuhosťou, stálosťou 
a dobrou chemickou odolnosťou. Nevýhodou tohto materiálu je však pomerne malý teplotný rozsah 

použitia a vysoká krehkosť naopak pri nízkych teplotách. Materiál povrstvený PVC je reálnou 

bariérou proti zlému počasiu. Avšak tieto výrobky by mali byť používané len limitovaný čas 

v závislosti na teplote a pracovnom prostredí. 

Materiál „pryž“: nesprávne guma, je veľmi pružný a vodeodolný materiál. 

Materiál „sieťovina (mesh)“: ide o nylon s dutým vláknom, ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu 

a odvádzanie potu. 

Materiál „softshell“: je funkčná textília, ktorá sa na pohľad podobá neoprénu, možno ho označiť ako 

veľmi praktickú, priedušnú a vetruodolnú tkanina, ktorá predstavuje alternatívu pre tradičné 

trojvrstvové outdoorové oblečenie. 

Materiál „syntetická koža“: je umelý dvojvrstvový materiál zastupujúci pravú kožu je obojstranne 
priedušný, vyrába sa z netoxického polyuretánového materiálu vo vrchnej vrstve na podklade 

bavlneného plátna. Pevnosť syntetickej kože závisí od pevnosti podkladovej textílie. 

Materiál „syntetické vlákna“: ide o umelé vlákna zo syntetických polymérov, medzi tri najbežnejšie 

syntetické vlákna patrí polyamid, polyester a polyakryl, okrem nich sem patria aj polypropylén 
a elastan. Vyznačujú sa viacerými skvelými vlastnosťami ako naťahovanie, pružnosť a pevnosť 

v ťahu. Nepohlcujú tak ľahko vlhkosť, nezrážajú sa ale ľahko zachytávajú statickú elektrinu, najmä pri 

suchom vzduchu. 

Materiál „Thinsulate“: je tenké syntetické tepelnoizolačné mikrovlákno od spoločnosti 3M, ktoré sa 

vyznačuje štruktúrou prachového peria. Tento materiál sa vyznačuje tým, že i vo vlhkom prostredí 
izoluje teplo a zachytáva vzduch a tiež odráža telesné teplo. "Thinsulate" pozostáva z dvoch slov 

"thin" - tenký a slova "insulate" - izolovať. 

Materiál „TPR/TPE“: TPR je skratka pre Thermoplastic Rubber, čo znamená termoplastická 

guma a TPE je skratka pre Thermoplastic Elastomer, čo znamená termoplastický elastomér. Tieto 



 
 
dva materiály sa vyznačujú množstvom rovnakých vlastností. Niektorí výrobcovia používajú 

označenie TPR a iní zas TPE, ide však o ten istý materiál rovnakej charakteristiky. V prípade TPE 

existuje viac variantov, výnimkou je TPE-U, čo je termoplastický polyuretán, ktorý však zvykne 
byť označovaný väčšinou ako TPU. TPR/TPE je ľahký, mäkký, flexibilný materiál, ktorý je 

príjemný na dotyk a vyznačuje sa výbornou odolnosťou voči ohýbaniu a mnohým chemikáliám, tiež je 

odolný voči pôsobeniu ozónu. Pôsobí taktiež protišmykovo a dobre odoláva nepriaznivým 
poveternostným vplyvom, zachováva si pružnosť a to aj v nízkych teplotách. Má excelentnú odolnosť 

voči oderu a vzniku trhlín a okrem toho má aj dobré elektro-izolačné vlastnosti. 

Materiál „TPU“: TPU je skratka pre Thermoplastic polyurethane, čo znamená termoplastický 

polyuretán, ktorý ponúka vynikajúcu odolnosť proti roztrhaniu, vysokú odolnosť voči oderu a taktiež 

odolnosť proti únave materiálu ohýbaním.  

Vibram® sa špecializuje na výrobu podrážok z vulkanizovanej gumy na rôzne outdoorové aktivity do 

najrôznejších klimatických podmienok. 

Materiál „vlna“: ide o živočíšne vlákno, ktoré sa získava spracovaním srsti niektorých zvierat, 

najčastejšie sa spracúva srsť ovce (vlna), Merino oviec (merino), kašmírových kôz (kašmír), 

angorských kôz (mohér), angorských králikov (angora), lamy alpaky (alpaka), lamy vikune (vikuňa). 
Najpoužívanejšia je ovčia vlna, ktorá hreje, chráni, udržiava telesný komfort a pre ľudský organizmus 

je najpriaznivejšia. Vlna sa vyznačuje vlastnosťami ako tepelnoizolačné a tepelno-regulačné 

vlastnosti, antibakteriálne schopnosti, liečivé účinky, odvod potu, nepremokavosť a priedušnosť. 

 


