
V hlavní roli vaše 
svaly
SKINS splňuje vysoké 
standardy funkčního prá-
dla, zároveň ale nastavuje 
úplně nové standardy pro 
kompresní oblečení. Vý-
jimečnost SKINS spočívá 
především v tom, jak do-
káže působit na jednotlivé 
svaly v tu správnou chvíli 

SKINS – zaměřeno 
na svaly

Warp knit technology 

tkanina  
MeMory MX
Speciální tkanina obsahuje 
unikátní, vysoce pružné 
elastomerické vlákno, které 
se vždy vrátí do původního 
tvaru bez ohledu na to, jak 
moc bylo předtím nataže-
no. Z tohoto důvodu bude 
vaše kompresní oblečení 
SKINS stejně účinné i po 
měsících aktivního užívání. 
Tkanina Memory MX, která 
je součástí takřka všech 
oděvů produktové řady 
400 a je v nich strategicky 
umístěna, přirozeně napo-
máhá pohybu, poskytuje 
stálou a řízenou kompresi 
a snižuje riziko zranění.

Warp knit
Specifickým způsobem 
tkaní jsou vyrobeny mate-
riály užité v kompresním 
oblečení SKINS. Ty nejsou 
samy o sobě elastické, těmi 
je činí právě až metoda 
tkaní zvaná Warp knit, což 
v překladu znamená osnov-
ní pletení. Při té se používá 
složených vláken nejvyšší 
kvality a zajišťuje u materi-
álů různou míru elasticity, 
díky které se dosahuje 
dynamicky stupňované 
komprese. 

Materiály tkané metodou 
Warp knit mají mezi jednot-
livými oky „odtokové kanál-
ky”, které pomáhají odvádět 
vlhkost. Složená vlákna 
navíc zaručují pevnost 
materiálu a také zabraňují 
dalšímu párání materiálu 
při jeho poškození. 

a tím správným tlakem. 
Díky tomu redukuje vibrace 
působící na svaly, svalové 
tření a pomáhá udržet svaly 
ve správné pozici. Tím se 
minimalizuje nebezpečí 
úrazu, navíc se výrazně zvy-
šuje efektivita svalů. I proto 
jsou značka SKINS a vývoj 
jejích produktů podporová-
ny Australskou fyziotera-
peutickou asociací.  

420D Memory MX tkanina 
tvoří tvarovaný pas, který se 
pružně hýbe s Vámi

70D Memory MX Achillův panel – 
jemná, vyvážená všesměrově pružná 
tkanina (4-way stretch) šetrně  
obepíná citlivou Achillovu šlachu

Rozdělení tkaniny švem na laterální a mediální 
části povrchového lýtkového svalu. Pomáhá 
redukovat únavu lýtek a snižuje možnost zranění 
lýtkových svalů

210D Memory MX tkanina 
tvoří snížený tlak v ITB 
& TFL oblastech tak, 
aby zajistila přirozenou 
funkčnost se sníženým 
rizikem zranění

Biomechanicky 
umístěná struktura 
švu podporuje 
svalové skupiny 
tak, aby redukovala 
vibrace a co nejvíce 
oddalovala nástup 
svalové bolesti

70D Memory MX 
tkanina pro 
přirozený pohyb 
a rotaci kolena  
bez omezení

Dvouvrstvá síťovina pod-
poruje proudění vzduchu 
kolem dolní části zad. Do 
integrované kapsy můžete 
uložit Váš klíč

Základní tkanina pletená 
v osnově (warp knit) pod-
poruje čyřhlavý sval, hýžďové 
svaly,kolenní šlachy a dolní 
část nohou



Proč SKINS?

Vývoj originálního kompresního oblečení 
SkinS trval dlouhé měsíce a  roky, jelikož 
jen tak bylo možné dosáhnout skutečně 
kvalitního výsledku. průzkumy, vědecké 
výzkumy, zkoušení a  testy v  laboratoři 
i  v  praxi – to vše předcházelo okamžiku, 
kdy na svět poprvé přišel první výrobek 
dnes světoznámé značky SkinS.

právě z  těchto důvodů není možné odpo-
vědět na otázku „proč SkinS?“ v  jedné 
větě, ani v  jednom odstavci. Dokonce ani 
v tomto katalogu není ani zdaleka dosta-
tek prostoru pro zasvěcený popis toho, co 
to vlastně SkinS je, jak funguje a co svým 
uživatelům vše přináší. pro detailnější 
informace ovšem můžete navštívit náš 
webový portál www.skinsnet.cz.

přesto alespoň pár základních charakte-
ristik, které dělají ze SkinS nejen originál-
ní, ale také nejlepší oblečení v oboru kom-
presního prádla:

1) Dynamicky stupňovaná 
komprese
Sportovci nejsou při výkonu v  klidu, nezů-
stávají nehybně stát. Naopak se neustále 
pohybují a  zapojují různé svaly a  svalové 
skupiny. Je proto nezbytné, aby se skuteč-
ně efektivní kompresní oblečení přizpůso-

bovalo pohybu těla a práci svalů sportovce. 
Z tohoto předpokladu vycházeli vědci a vý-
vojáři SKINS při tvorbě sérií 400. Výsledkem 
je oblečení s dynamicky stupňovanou kom-
presí, díky které působí na jednotlivé svaly 
v ten správný okamžik a umožňuje tak lepší 
výkon a lepší regeneraci. 

2)  Sedí perfektně!   
Značka SKINS nemá svůj název jen tak. 
Naše kompresní oblečení se stane téměř 
součástí vaší kůže, protože jen tak lze do-
sáhnout opravdového efektu na váš výkon. 
Z toho důvodu nerazíme klasickou politiku 
jednotných velikostí pro všechny typy na-
šeho oblečení. Vlastně téměř každá série 
má naopak svou vlastní velikostní škálu, 
díky které vám oblečení, které si podle ta-
bulek vyberete, bude skutečně sedět na 
těle a zajistí kýžený efekt kompresního ob-
lečení.

3) Udržuje teplotu, odvádí 
vlhkost a chrání před sluncem
Kompresní oblečení SKINS kromě dynamic-
ky stupňované komprese perfektně zvládá 
také očekávané funkce, jako jsou udržování 
teploty a odvádění vlhkosti z pokožky. Navíc 
disponuje také ochranou před slunečními 
paprsky v hodnotě 50+ UV. 



SKINS – Více kyslíku  
do vašich svalů!

Díky stupňované kompresi dochází k povzbuzení 
krevního oběhu a do namáhaných svalů se 
dostává více kyslíku, což podporuje vaši 
výkonnost, rychlost i výdrž.



Originální příběh  
originálního  

kompresního oblečení

V roce 1996 si jeden nadšený lyžař z Austrálie 
dal jasný a smělý cíl - cítit se o deset let mladší, 
aby mohl lyžovat celý den, strávit celou noc na 
party a ráno být připraven vše s chutí zopakovat.

Při svém uvažování vycházel z jednoduché 
myšlenky, že zlepšením činnosti krevního oběhu 
dojde ke zvýšení množství kyslíku dodávaného 
do svalů, a díky tomu by svaly měly lépe a déle 
fungovat. Svůj nápad konzultoval dokonce 
s odborníky z NASA a mnoha jinými vědci, aby 
zjistil, zda by mohl být jeho předpoklad správný. 
Výsledkem byl prototyp kompresního oblečení, 
které v různou chvíli působí jinak na různé svaly, 
okysličuje je a pozitivně tak působí na výkon 
(i regeneraci).

Rychle se rozkřiklo, že existuje něco, co si říká 
SKINS a co vylepší rychlost, výkon, vytrvalost 
a urychlí regeneraci. Mezi prvními zákazníky byli 
profesionální sportovci, kteří SKINS nosili pod 
svými dresy od sponzorů. Krátce na to objevili 
revoluční kompresní oblečení také amatérští 
sportovci.

Nyní se SKINS prodává v 31 zemích po celém 
světě. Nabízí 160 různých produktů a každý 
měsíc vyrábí více než 100.000 kusů oblečení. 
Nikdy se nezastaví. Nikdy se nepřestane 
snažit být lepší. Proto také značnou část zisku 
investuje zpět do výzkumu.

Váš prodejce SKINS:



Jiří Veselý

Eva Vrabcová Nývltová

Český tenista, juniorský mistr světa z roku 
2011. Ve stejném roce se stal prvním 
Čechem, jenž vyhrál juniorské australian 
open ve dvouhře a také ve čtyřhře. V roce 
2013 vyhlášen atp „hvězdou zítřka“, dříve 
„nováček roku“. Dosavadní nejlepší umístění 
v žebříčku atp (do konce roku 2014) z června 
2014 – 66. místo.

Nikdy bych neřekl, jaký 
může mít kompresní 
oblečení vliv nejen na 
výkon, ale i na následnou 
regeneraci. A v tenisu je 
regenerace opravdu  
hodně důležitá.

Kompresní oblečení SKINS 
používám jak při tréninku, tak 
v zimním období na závodech. 
Nejvíce ocením sérii Snow 
Thermal, která mě udrží v teple 
i ve velmi chladném počasí. 
Při tréninku zase využívám 
kompresní návleky, díky kterým 
vůbec nepociťuji křeče v nohách, 
a také svalová únava se 
dostavuje mnohem později.

Česká reprezentantka v běhu na lyžích. 
trojnásobná účastnice olympijských her. 
Získala 5. místo z olympijských her v Soči 
na trati 30 km volně, 2. a 3. místo na 
mistrovství světa juniorů v roce 2006  
(5 km klasicky, 10 km skiatlon). 
www.evanyvltova.cz



Martin Fuksa

Eliška Klučinová

Český reprezentant v rychlostní kanoistice. V roce 2014 získal stříbro (1000 metrů) a bronz 
(500 metrů) na mistrovství světa v Moskvě. na svém kontě má také titul mistra světa 
v juniorské kategorii a dvě zlata z olympijských her mládeže.

www.martin-fuksa.cz

Oblečení SKINS mi 
pomáhá jak v tréninku, 
tak při závodech. Je 
skvělé, jakým způsobem 
mě dokáže udržet v teple 
i za nepříznivého počasí, 
s kterým se při ostrém 
startu i při polykání 
tréninkových kilometrů 
musíme často potýkat. 
Zřetelný je i efekt 
stupňované komprese  
na mé svaly.  

SKINS používám 
již řadu let a mým 
nejoblíbenějším 
kouskem od této 
značky jsou návleky 
na lýtka. Ty využívám 
nejen při tréninku, ale 
prakticky při každém 
závodu, kde mi 
pomáhají  
předcházet  
křečím.

Česká atletka, reprezentantka v sedmiboji. Účastnice olympijských her 2012, držitelka českého 
rekordu v hodnotě 6460 bodů (červen 2014). Získala 2. místo na mistrovství evropy juniorek 2007.



Jan Hadrava
Český volejbalista, kombinuje klasický 
šestkový volejbal i beachvolejbal. 
V roce 2014 přestoupil z úspěšného českého 
týmu Vk Dukla liberec do francouzského 
nantes.
V sezóně 2013/2014 byl nejvíce bodujícím 
hráčem základní části i play-off české 
extraligy.
V beachvolejbale dosáhl na titul mistra 
České republiky již v roce 2013 (společně 
s tehdejším spoluhráčem robertem kufou) 
a následně také v roce 2014 (již s novým 
spoluhráčem přemyslem kubalou)

Kompresní prádlo je 
pro plážový volejbal 
nepostradatelné hlavně 
v chladnějším a deštivém 
počasí - opravdu vás udrží 
v suchu a hlavně v teple!

Další špičkoví 
čeští a slovenští 
sportovci nosí 
SKINS

Stále více špičkových sportovců v České republice 
a  na Slovensku používá v  tréninku, při závodech 
i regeneraci oblečení SKINS a jejich pozitivní zku-
šenosti a  reference přispívají k  rozmachu SKINS 
i mezi sportovci amatéry. 

kdo z dalších úspěšných českých a slovenských 
sportovců využívá kompresní oblečení SkinS?

pavel horváth (fotbal)
pavel Zacha (hokej)
Ľuboš Bartečko (SVk, hokej)

Dominika cibulková (SVk, tenis)
Jan hadrava (volejbal, beachvolejbal) 
robert kufa (beachvolejbal)
Juraj tarr a erik Vlček (SVk, rychl. kanoistika)
Jakub Janda (skoky na lyžích)
lukáš hlava (skoky na lyžích)
Michal Masný (SVk, volejbal)
Daniel končál (SVk, volejbal)
lukáš Diviš (SVk, volejbal)
adéla hanzlíčková (zápas ve volném stylu)
Jaroslav Drobný (fotbal)
erich Brabec (fotbal)
Vladimír Weiss (SVk, fotbal)
Juraj piroška (SVk, fotbal)
Ján Ďurica (SVk, fotbal)
Marek hamšík (SVk, fotbal)
Juraj halenár (SVk, fotbal)
Václav nerodost (hokej)
Samuel petráš (SVk, hokej)
tomáš Surový (SVk, hokej)
patrik luža, (SVk, hokej)
peter olvecký, (SVk, hokej)
Milan Bartovič (SVk, hokej)

A další…



Lepší výkon
Rychlejší regenerace

Kompresní oblečení
SkinS 2015


