
text nad produkty

Pánske svetre, ktoré musíte mať
Z našej ponuky si vie vybrať podľa preferencií a vkusu naozaj každý gentleman. Ponúkame
vám totiž pánske svetre dánskej značky Tee Jays, ktoré sú vyrobené z vysokokvalitnej
talianskej merino vlny. Na druhej strane, obzvlášť pre milovníkov jemnosti, ponúkame aj
nemecké svetre značky CASAMODA, ktoré sú vyrobené z PIMA bavlny. To sú pánske
svetre, ktoré jednoducho musíte mať.

text pod produkty

Šaty robia človeka. Stevula košele a polokošele sa hodia do každého počasia. V chladnom
období si však vďaka našej hrejivej ponuke pánskych svetrov istotne vyberiete ten pravý
pre seba. U nás sa môžete stretnúť s kvalitnými dánskymi a nemeckými značkami nielen
pánskych svetrov.

Tee Jays či Kronstadt svetre pre pánov sú dokonale hrejivé a príjemné na pokožku. Za to
vďačíme použitím kvalitných materiálov pri výrobe, ktoré nespôsobujú alergie či iné
nepríjemné stavy spojené s bežným nosením pulóvrov či svetrov.

Prémiové materiály
Práve materiál je to, čo dodáva každému odevu čaro a kvalitu. Nekvalitné materiály u
väčšiny spôsobujú napríklad podráždenie pokožky, čo pri vysokokvalitných značkových
materiálov ani zďaleka nehrozí. Prevažne sa u pánskych svetrov, ktoré ponúkame stretnete
týmito materiálmi:

Merino vlna
Jemná a vysokokvalitná vlna zo špeciálne šľachtených merino oviec sa vyznačuje svojou
termoregulačnou schopnosťou a dokonalou poddajnosťou. Platí však, že čím tenšie merino
vlákno, tým vyššia jemnosť. Z toho dôvodu u nás nájdete prevažne svetre, ktorých hrúbka
merino vlákna činí iba 14 mikrónov.

Pánske merino svetre zároveň dokonale pohlcujú vlhkosť, čo ich robí v zime hrejivé a v
lete chladivé. Vlákno merino vlny je nepravidelné, s čím súvisí aj nemožnosť množenia
baktérií - merino svetre sú tak antibakteriálne. Merino svetre sú tak jemné, že ich pokojne
môžete nosiť aj na nahom tele - nehryzie.

Merino vlnu by ste však za žiadnych okolností nemali žehliť či sušiť v sušičke prádla.

https://www.stevula.sk/sivy-merino-sveter/


PIMA bavlna
Pre PIMA bavlnu je charakteristický najmä jej luxusný vzhľad, dlhá životnosť a zdravotná
nezávadnosť. Taktiež ju prezentujú aj výrazné, sýte farby, ktoré ani časom či v prípade
opotrebenia nestrácajú na svojej sýtosti.

Z PIMA americkej bavlny sa vyrábajú aj niektoré SUPIMA® polokošele z našej ponuky,
pričom ide o najkvalitnejšiu bavlnu celého sveta.

Kašmír
Kašmírová vlna tvorí v spojení s bavlnou neodolateľnú jemnosť pánskych svetrov. Česaná
vlna sa získava z kašmírskej kozy, čo je podobne šľachtený druh ako merino ovca. Kašmír
všeobecne patrí medzi luxusné materiály v krajčírstve.

Pre lepšiu predstavivosť predstavujeme náš pánsky bavlnený sveter s prídavkom 5 %
kašmíru.

Naša ponuka - súhrn

Pánsky sveter
Vlnené či bavlnené svetre z našej ponuky si určite zamilujete. Sú príjemné nielen na dotyk,
ale aj z pohľadu hrejivosti v chladných mesiacoch. Bojujte proti zime luxusne a štýlovo.

Pánske svetre u nás nájdete až do veľkosti 5XL!

Pánska vesta
Elegantné pánske vesty, ktoré v kombinácii s košeľou pôsobia nadčasovo a naozaj
exkluzívne.

Pánsky kardigan
Donedávna bol kardigan preferovaný najmä ženami, moderná doba však so sebou priniesla
túto módnu vychytávku aj pre pánov. Vybrať si môžete z dvoch prevedení, a to so zapínaním
na zips či gombíky.

Pánsky rolák
Medzi mužmi sú obľúbené aj samotné roláky, ktoré je opäť možné kombinovať s
akýmkoľvek outfitom.

Odporúča stevula.sk
Pre drsných mužov tu máme rolák v army štýle, vďaka ktorému vás bude okolie rešpektovať.
Najväčšou prednosťou dánskeho Kronstadt pánskeho roláka je najmä jeho materiál. Ten je z
väčšiny tvorený recyklovanou bavlnou, čo robí sveter príjemne hrejivý a gramážovo ťažší.

https://www.stevula.sk/cierna-polokosela-supima/
https://www.stevula.sk/sivy-sveter-s-kasmirom-casamoda/
https://www.stevula.sk/modra-vesta-pima-bavlna-casamoda/
https://www.stevula.sk/panske-kosele/
https://www.stevula.sk/antracitovy-cardigan--pima-bavlna/
https://www.stevula.sk/modry-merino-kardigan-j-kronstadt/
https://www.stevula.sk/bordovy-rolak-casamoda/
https://www.stevula.sk/army-rolak-z-recyklovanej-bavlny-magne-kronstadt/

