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Príloha č. 2 
Súhrnný komentár k hlavným výsledkom štúdie z pohľadu bielizne CRAFT 
 
 

• Sada Pro Cool má najlepšie parametre tzv. chladivého efektu (odvodu nadbytočného 
tepla), je preto vhodná pre použitie v lete alebo pre indoorové športy, nie je naopak 
natoľko vhodná pre zimný outdoor.  

• Pro Cool je v lete vhodnejšia ako iné bielizne, ktoré používajú výraznú sieťovanú 
štruktúru. Hustá tkanina Pro Coolu dokáže odvádzať nadbytočné teplo lepšie ako 
sieťované tkaniny, ktoré síce na pohľad pôsobia „letnejšie“, ale funkcia samotnej 
bielizne je minimálna, čo sa môže negatívne prejaviť pri zmene počasia (viď tepelná 
vnímavosť bielizne). Na rozdiel od sieťovaných tkanín je Pro Cool tiež odolnejší proti 
prefúknutiu, čo je dôležité napr. pri jazde na bicykli. 

• Craft Pro Zero má najnižší parameter tepelného toku, má teda vysokú schopnosť 
zachovať telu vyprodukované teplo a neodvádzať ho preč. Pro Zero preto veľmi 
príjemne hreje aj v chladnom počasí. Logicky naopak u bielizne Craft Pro Cool je 
tento parameter na opačnom konci meracej škály – Pro Cool teplo nedrží, ale odvádza  
a chladí. Výber správnej bielizne pre daný účel je naozaj veľmi dôležitý. 

• Craft Pro Zero a Pro Zero Extreme sa vyznačuje najlepšími parametrami mernej 
teplotnej vodivosti, ktorá zaisťuje vyrovnávanie teploty organizmu pri striedavej 
intenzite záťaže (t.j. aby nebolo ani príliš teplo, ani príliš zima). Pro Zero a Pro Zero 
Extreme veľmi dobre  hrejú, aj keď je športovec spotený, prípadne sa strieda 
intenzita  jeho pohybu. 

• Medzi bielizňami s najlepšou paropriepustnosťou, t.j. odvodom potu, sa presadil 
Craft Pro Zero Extreme, hlavne vďaka použitému vláknu a nízkej gramáži. 

• Pri subjektívnych testoch (komfort, odvod potu, strih) vykazuje najlepšie výsledky 
bielizeň Craft Pro Zero Extreme (pri testovaní indoor – v laboratóriu i outdoor – 
v teréne). 

• Najstabilnejšie výsledky si pri meraní všetkých parametrov udržiavala bielizeň Craft 
Pro Cool, čo pre zákazníka znamená okrem iného aj to, že táto bielizeň dokáže 
najdlhšie zachovať svoje funkčné vlastnosti. Aj tento výsledok potvrdzuje vysokú 
trvanlivosť bielizne Craft. 

 
 
 

 


