Jedna značka,
jeden příslib.

Příručka prodejce pro obuv
Průvodce úspěšného prodeje

Silná značka pro každého,
kdo ví, co chce.
GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™: Oděvy, obuv a rukavice označené logem GORE-TEX®
jsou nepromokavé, větruvzdorné a prodyšné – se zárukou. Základem jsou přísné kvalitativní normy
a důkladné testování všech použitých materiálů. Záruka nepromokavosti GUARANTEED TO KEEP
YOU DRY™ vytváří důvěru v produkty GORE-TEX® a dává zákazníkům jistotu, že úspěšně splní své
úkoly. Pokud Vy nebo některý z Vašich zákazníků nebudete plně spokojeni s nepromokavostí či prodyšností některého produktu GORE-TEX®, opravíme ho či vyměníme nebo vám vrátíme pořizovací cenu.
Důvodů k nákupu produktů GORE-TEX® je celá řada.
Abyste měli vždy připravený ten správný argument, připravili jsme tuto příručku pro prodejce –
dokonalý nástroj pro každou prodejní situaci.
Najít správný argument je mnohem snazší, když jste sami přesvědčení o kvalitě
produktu.
Bez ohledu na to, jaké prodejní cíle máte splnit, můžete při prodeji našich produktů jednat se
zákazníky s čistým svědomím.
Hodně štěstí!
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Odborník na klimatický komfort.
Vedle toho, jak dobře boty padnou, jsou nepromokavost, termofyziologický komfort a prodyšnost hlavní faktory, které mají vliv na to, zda se v botách cítíte pohodlně. Membrána GORE-TEX® je základem všech výrobků
GORE-TEX®. Je ideálním doplňkem izolační a svrchní vrstvy a klíčovým prvkem všech produktů GORE-TEX®.
Zajišťuje pohodlí a trvalou ochranu po celý rok.
Trvalá nepromokavost.
Membrána GORE-TEX® obsahuje více než 1,4 miliardy mikroskopických pórů na centimetr čtvereční.
Tyto póry jsou 20 000krát menší než kapka vody. Všechny výrobky GORE-TEX® jsou trvale nepromokavé
a nabízejí spolehlivou ochranu za deštivého počasí po celou dobu své životnosti.
Vysoká prodyšnost.
Póry membrány GORE-TEX® jsou 700krát větší než molekula vodní páry. Membrána proto může odvádět
teplo a tělesný pot, zatímco bota zvnějšku zůstává nepromokavá.

Trvalá nepromokavost ...

a vysoká prodyšnost
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Od membrány GORE-TEX®
k laminátu
Membrána GORE-TEX®, která je základem všech výrobků GORE-TEX®, je uvnitř boty a není proto vidět.
Znamená to, že budete muset zákazníkům vysvětlit, jakou má laminát strukturu a kde se nachází. Aby byla
membrána vhodná pro zamýšlené použití, je spojena laminačním procesem s vysoce kvalitními textiliemi
a posílena dalšími materiály. K zajištění většího tepla je možné doplnit izolační vrstvu.

TRVALÁ
NEPROMOKAVOST

VYSOKÁ
PRODYŠNOST

Příklad konstrukce laminátu GORE-TEX®
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Oděvy a rukavice GORE-TEX® jsou navrženy v podstatě stejně.

Bez ohledu na počasí!
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Veškerá obuv GORE-TEX® je trvale nepromokavá a prodyšná a zajišťuje spolehlivý
klimatický komfort ve všech situacích – 365 dní v roce.
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Zamýšlené použití
MÓDNÍ / FORMÁLNÍ / KAŽDODENNÍ OBUV
DĚTSKÁ OBUV
SPORTOVNÍ / OUTDOOROVÁ OBUV
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PRODUKTOVÁ ŘEŠENÍ GORE-TEX® PRO 365 DNÍ V ROCE

Různí zákazníci, různé požadavky,
různé počasí.
Obuv GORE-TEX® se umí ukázat v nejlepším světle téměř ve všech situacích bez ohledu na očekávání
a počasí. Jako odborníci na klimatický komfort a ve spolupráci s našimi partnery z řad výrobců zaručujeme
ideální kombinaci pohodlí a trvalé ochrany pro Vaše individuální potřeby.
Veškerá obuv GORE-TEX® je trvale nepromokavá a vysoce prodyšná. Abychom vyhověli
potřebám různých uživatelů a poskytli jim pohodlí, jaké si zvykli očekávat od výrobků
GORE-TEX®, vyvinuli jsme řadu různých řešení:

OBUV GORE-TEX® PERFORMANCE COMFORT
Pohodlí a ochrana před nepřízní počasí v nepředvídatelných podmínkách pro všechny sezóny.
· OBUV GORE-TEX® EXTENDED COMFORT
Optimalizovaný klimatický komfort v mírných a teplejších podmínkách a při vysoce aerobních činnostech.
· NOVINKA: OBUV GORE-TEX® SURROUND®
Naprostá prodyšnost – nyní i pod chodidlem! Ideální pro pocit pohodlí a sucha v mírných a teplejších
podmínkách.
Čtyři řešení pro vynikající klimatický komfort.
Můžete tedy vždy uspokojit potřeby svých zákazníků vhodně zvolenou obuví.
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· OBUV GORE-TEX® INSULATED COMFORT
Ochrana a pohodlí, udrží nohy příjemně teplé za chladného počasí.

OBUV GORE-TEX® SURROUND®

Tři inovativní řešení, která
zajistí pocit pohodlí.
Ať jste v kanceláři, na cestách, na hřišti, nebo na horách – obuv GORE-TEX® SURROUND® je vždy ideálním
řešením. Udrží vaše nohy v suchu a pohodlí za každého počasí. Je trvale nepromokavá a otevřená konstrukce
podrážky bot udrží nohy v suchu a pohodlí i v létě. Doplňková postranní ventilace outdoorových bot zajistí nohám
sucho a pohodlí při pěší turistice.
Takto to funguje:
Pot a nadbytečné teplo unikají botou ven přes svrchní materiál a navíc je nyní odvádí pryč také laminát
GORE-TEX® pod chodidlem, ze kterého se dostanou ven otevřenou konstrukcí podrážky nebo postranními
otvory. Asi třetina potních žláz na nohou je na chodidlech. Konstrukce GORE-TEX® SURROUND® nyní odvádí
pot pryč z nohy ještě rychleji.

MÓDNÍ / FORMÁLNÍ /
KAŽDODENNÍ OBUV

PRODUKTY

DĚTSKÁ OBUV

SPORTOVNÍ /
OUTDOOROVÁ OBUV

KVALITA

OTEVŘENÁ KONSTRUKCE PODRÁŽKY PRO KAŽDODENNÍ NOŠENÍ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ

Vysoká
prodyšnost

Trvalá
nepromokavost

Naprostá prodyšnost díky
otevřenékonstrukci podrážky

Vysoká
prodyšnost

S technologií GORE-TEX® SURROUND® zůstávají nohy
v suchu a pohodlí za každého počasí v botách pro běžné nošení,
ve formální obuvi i v dětských botách. Vlhkost a teplo neunikají
z boty pouze svrškem boty, ale také velkými otvory dole v podrážce
nebo postranními otvory v podrážce.
Vaše nohy budou suché a chladné za všech okolností – i při
vyšších teplotách.
Obuv GORE-TEX® SURROUND® pro každodenní nošení
• Vysoká prodyšnost a trvalá nepromokavost
• Udrží nohy v suchu a pohodlí i v horkých dnech
• Ideální do mírných a teplejších podmínek
• Inovativní otevřená konstrukce podrážky
• Se zárukou!
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Trvalá
nepromokavost

Prodyšnost díky otevřené
konstrukci podrážky

POSTRANNÍ VENTILACE PRO PĚŠÍ TURISTIKU A DALŠÍ OUTDOOROVÉ AKTIVITY

Vysoká
prodyšnost

Trvale
nepromokavé

Naprostá prodyšnost díky
postranní ventilaci

Turistické boty s produkty GORE-TEX® SURROUND® jsou
ideálním řešením pro outdoorové aktivity v mírných nebo teplejších povětrnostních podmínkách. První naprosto prodyšná
a nepromokavá turistická bota. Vlhko a teplo nyní mohou unikat
přes laminát GORE-TEX® pod chodidlem do otevřené struktury
meziprostoru a odtud pak ven přes bok boty.
Outdoorové boty GORE-TEX® SURROUND®
• Vysoká prodyšnost a trvalá nepromokavost
• Udrží nohy v suchu a pohodlí i v horkých dnech
• Ideální do mírných a teplejších podmínek
• Záruka nepromokavosti!
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MÓDNÍ / FORMÁLNÍ /
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DĚTSKÁ OBUV

SPORTOVNÍ /
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KVALITA

MÓDNÍ / FORMÁLNÍ / KAŽDODENNÍ OBUV

Počasí se chová, jak se mu zachce.
S obuví GORE-TEX® se můžete
stejně chovat i vy.
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Obuv GORE-TEX® je ideálním řešení pro každý den, ať jste v kanceláři, na cestách, nebo na nákupu.
Jsou trvale nepromokavé a vysoce prodyšné. Po celý den zažíváte pocit pohodlí a svobody pohybu.

OBUV GORE-TEX® INSULATED COMFORT
udrží nohy v teple a suchu, a to i za deště, ve sněhu
a za chladného počasí.

OBUV GORE-TEX® PERFORMANCE COMFORT
zajišťuje klimatický komfort po celý den za nejrůznějších
povětrnostních podmínek.

OBUV GORE-TEX® EXTENDED COMFORT
je určena pro aktivity prováděné v mírných a teplejších
podmínkách. Je ideální do kanceláře, pro každodenní
nošení a na cesty.

OBUV GORE-TEX®
SURROUND®
se vyznačuje prodyšností kolem
celé nohy. Vlhkost a teplo unikají
z boty také velkými otvory v podrážce.

PRODUKTY
PRODUCTS
PRODUCTS
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DĚTSKÁ OBUV

Chráněné nohy jsou spokojené.
Rodiče chtějí pro své děti to nejlepší. Dětem se vždy líbí, když mají oblíbený pár bot. Boty, které mohou nosit
celý den – běhat na hřišti a pohybovat se ve škole nebo ve školce – 365 dní v roce. Obuv GORE-TEX® pro
děti dobře ochrání dětské nohy bez ohledu na počasí.
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Dětské nohy – stejné jako nohy dospělého člověka, jen menší.
Dětské boty jsou zvlášť náročné pro návrháře, zatímco volba materiálů je stejně komplexní. Na dětské noze je
tolik potních žláz jako na noze dospělého člověka. Stejné množství potu proto musí uniknout mnohem menší
botou, která má menší plochu, přes kterou může vodní pára uniknout ven. Toto je další důrazný argument ve
prospěch dětské obuvi GORE-TEX® – k tomu je konec konců určena. Při jednání se zákazníky můžete tyto
argumenty využít a posílit jejich důvěru v naše produkty.

OBUV GORE-TEX® INSULATED COMFORT
udrží nohy v teple a suchu, a to i za deště, ve sněhu
a za chladného počasí. Ideální pro zimní aktivity.

OBUV GORE-TEX® PERFORMANCE COMFORT
zajišťuje klimatický komfort po celý den za nejrůznějších
povětrnostních podmínek, zvlášť na jaře a na podzim, kdy
je počasí nepředvídatelné. Je ideální pro děti, které nosí
stejné boty celý den.

OBUV GORE-TEX® EXTENDED COMFORT
je určena pro aktivity prováděné v mírných a teplejších
podmínkách.

OBUV GORE-TEX®
SURROUND®
se vyznačuje prodyšností kolem
celé nohy. Vlhkost a teplo unikají
z boty také velkými otvory v podrážce.
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SPORTOVNÍ / OUTDOOROVÁ OBUV

Na vysoká očekávání reagujeme
technologiemi, které neuznávají
kompromis.
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Pro různé aktivity potřebujete různou obuv. Při běhu nebo při trekkingu se hodně potíte, takže je důležité,
aby mohlo unikat nadbytečné teplo.
Při intenzivním pohybu vytvoří žlázy na Vašich chodidlech přibližně 20 mililitrů potu za hodinu.
To je zhruba jeden plný panák potu na každou nohu!
Když šplháte po horách, může být uvnitř Vašich bot hodně teplo, přestože venkovní teplota je velmi nízká.
Vaše obuv musí být schopná zvládnout rozdíl v teplotě. O tom, jak dobře se budete cítit, rozhodne klima
a pohodlí uvnitř boty, protože právě to může znamenat velký rozdíl.

OBUV GORE-TEX® INSULATED COMFORT
je navržena tak, aby nohy trvale chránila, a to i v
náročných povětrnostních podmínkách. Je navržena
pro nízké teploty.

OBUV GORE-TEX® PERFORMANCE COMFORT
nabízí tvale nepromokavou ochranu a optimální klimatický
komfort v každou roční dobu. I za nepředvídatelného
počasí zůstávají nohy v suchu. Je navržena tak, aby
splňovala více požadavků.

OBUV GORE-TEX® EXTENDED COMFORT
udržuje nohy v suchu při mírných až vyšších teplotácha
při vysoce aerobní činnosti.

TURISTICKÉ BOTY
GORE-TEX® SURROUND®
se vyznačují prodyšností kolem
celé nohy a jsou ideálním řešením
pro mírné nebo teplejší povětrnostní podmínky. Vlhko a teplo
nyní mohou unikat přes laminát
GORE-TEX® pod chodidlem do
otevřené struktury meziprostoru
a odtud pak ven přes bok boty.

ZARUČENÁ KVALITA

Záleží na celé botě
Jako odborníci na klimatický komfort jsme zasvětili 30 let výzkumu a vývoje tomu, abychom zaručili, že naši zákazníci
budou spokojení s vlastnostmi celé boty. Znamená to, že kromě laminátu GORE-TEX® a celkové konstrukce boty
testujeme také všechny ostatní součásti, jako jsou tkaničky, vlákna a pěna. Pečlivě je vybíráme, abychom zajistili,
že se budou navzájem dokonale doplňovat.
Jen to nejlepší je pro nás dost dobré.
Funkční svrchní materiál hraje zásadní roli z hlediska prodyšnosti boty. Abychom zachovali přirozenou prodyšnost
a zajistili nezbytnou vodoodpudivost, koželužny, které jsou dodavateli našich partnerů mezi výrobci, využívají nejkvalitnější kůže, kterým stačí minimální zpracování. Výběr a zpracování textilií jsou stejně náročné jako v případě kůže.
Všechny materiály využívané ve vysoce moderních výrobních procesech vyhovují těm nejpřísnějším požadavkům.

Pečlivě vybrané materiály
nejvyšší kvality

Otevřená vodoodpudivá úprava způsobuje,
že voda vytvoří na
povrchu kapičky,
ale nebrání
v prodyšnosti

Dokonale sladěné
materiály
(laminát/membrána,
izolace, svrchní textilie)

Výzkum a vývoj
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ZARUČENÁ KVALITA

Dobré vztahy se zákazníky
začínají v našich laboratořích.
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Než se obuv vybavená produktem GORE-TEX® dostane do obchodů, musí v testovacích laboratořích
společnosti Gore projít náročnými testy. V laboratoři se testují všechny součásti, které mají vliv na klimatický
komfort: kůže, textilie, membrána i podšívka. Právě tak je možné objevit slabiny a přijmout odpovídající
nápravná opatření. Jedině tehdy, když testovaná obuv splní naše přísné kvalitativní normy z hlediska
prodyšnosti a nepromokavosti, může být zahájena výroba. To je základem našeho příslibu zákazníkům:
GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™: Pokud zákazník není zcela spokojen s nepromokavostí, větruvzdorností
či prodyšností produktu GORE-TEX®, opravíme jej, vyměníme ho nebo vrátíme pořizovací cenu.

Testování materiálů
(např. test Martindale
k posouzení oděruvzdornosti)

Konstrukční test
(např. test Walking
Simulator k posouzení
nepromokavosti)

Testování v reálných
podmínkách

Postupy prověřování
kvality u výrobců obuvi /
kontrola kvality
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ODPOVĚDNOST

Naše produkty jsou šetrné k životnímu
prostředí a bezpečné pro uživatele.
V divizi textilií společnosti Gore je odpovědné chování přirozeným důsledkem podnikové kultury společnosti Gore.
Chráníme životní prostředí a spravedlivě přistupujeme ke svým spolupracovníkům a partnerům.
Divize textilií společnosti Gore neustále usiluje o to, aby v co nejvyšší míře postupovala čestně a odpovědně. Záleží nám
na tom, abychom trvale zlepšovali svůj dopad na životní prostředí a sociální dopad prostřednictvím aktivního a odpovědného přístupu, který uplatňujeme v celém hodnotovém řetězci.
Splňujeme nebo překračujeme požadavky veškerých platných předpisů v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
a dobrovolné normy, které jsme si sami stanovili. Náš přístup k udržitelnosti vychází z vědeckých poznatků, posouzení
životního cyklu a trvanlivosti našich produktů.

Odpovědná správa chemikálií
Zásadním prvkem příslibu společnosti Gore spojeným s produkty je odpovědné a bezpečné použití chemikálií na ochranu
pracovníků v našem dodavatelském řetězci, spotřebitelů a životního prostředí.
Abychom zajistili co nejvyšší kvalitu a bezpečnost našich produktů, uplatňujeme nezávislé, důvěryhodné externí normy.
bluesign®
Sytém bluesign® si klade za cíl nahradit nebo omezit veškeré chemikálie v textilním hodnotovém řetězci, které představují
riziko pro člověka, zvířata nebo životní prostředí. V roce 2010 obdržely všechny výrobní závody divize textilií společnosti
Gore certifikaci v sytému bluesign®, což je velmi náročný a komplexní environmentální a bezpečnostní program pro
textilní odvětví.
Standard 100 OEKO-TEX®
Standard 100 OEKO-TEX® je nezávislý test a systém externí certifikace pro suroviny, polotovary a koncové textilní výrobky.
Platí za nejčastěji využívané bezpečnostní označení produktů na světě.
Aby si naši spotřebitelé mohli být jistí bezpečností produktů GORE-TEX® a GORE® WINDSTOPPER®, divize textilií
společnosti Gore spolupracuje již od roku 1996 se standardem 100 OEKO-TEX®. Zavedli jsme OEKO-TEX® 100 jako
bezpečnostní normu pro naše produkty, takže veškeré naše materiály musí být schváleny.
Index Higg
Společnost Gore je jedním ze zakládajících členů Koalice za udržitelné oděvy (Sustainable Apparel Coalition, SAC).
K hlavním aktivitám koalice SAC patří vývoj, propagace a použití indexu Higg. Index Higg vyvinula Koalice za udržitelné
oděvy (Sustainable Apparel Coalition) v rámci jedinečného procesu spolupráce zúčastněných stran včetně výrobců
oděvů a obuvi, prodejců, dodavatelů, výrobců chemikálií, akademiků, vládních a nevládních organizací s cílem lépe
poměřovat komplexní environmentální a sociální dopad oděvů a obuvi.
SYSTEM
PARTNER
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Posuzování životního cyklu
Neustále se snažíme zlepšovat dopad našich produktů na životní prostředí. Abychom zajistili, že tomu tak opravdu bude,
využíváme již více než 20 let posouzení životního cyklu. Naše výsledky posouzení životního cyklu ukazují, že nejlepší
způsob, jak omezit dopad funkční outdoorové bundy nebo turistických bot na životní prostředí, je zvýšení jejich trvanlivosti. Proto jsou základem našich produktů kvalita, trvanlivost a funkčnost. Posouzení životního cyklu nejen pomáhá najít
přístup, který skutečně omezuje náš dopad, ale nabízí navíc našim partnerům ekologickou rozvahu, která napomůže při
zpracování jejich environmentálních strategií.

PRODUKTY

MÓDNÍ / FORMÁLNÍ /
KAŽDODENNÍ OBUV

DĚTSKÁ OBUV

SPORTOVNÍ /
OUTDOOROVÁ OBUV

KVALITA

PÉČE O OBUV GORE-TEX®

Životnost obuvi závisí na tom,
jak o ni pečujete.

Správná péče.
Žádný produkt určený k údržbě obuvi nemůže poškodit membránu GORE-TEX®. Přesto byste se měli
vyvarovat použití mastných krémů na bázi tuků nebo olejů, které by mohly ucpat póry v kůži. Tím by se
výrazně snížila prodyšnost celé boty. Používejte prostředky vyrobené na vodní bázi.

Vodoodpudivá úprava.
Obuv GORE-TEX® je trvale nepromokavá. Měli byste však zákazníkům říct, že mají svrchní materiál obuvi
ošetřovat impregnačním prostředkem, a to z následujících důvodů:
· vylepšuje odolnost svrchního materiálu vůči nečistotám
· zajišťuje ideální tepelnou izolaci, protože svrchní materiál zůstává suchý

Správné ponožky.
Membrána GORE-TEX® bude účinná bez ohledu na to, jaké ponožky budete nosit. Správný výběr ponožek
však podstatně ovlivní klimatický komfort. Nedoporučují se bavlněné ponožky, protože působí jako houba.
Vstřebávají a udržují v sobě vlhkost.

Čištění podrážky obuvi GORE-TEX® SURROUND®.
Boty GORE-TEX® SURROUND® je možné čistit jako každé jiné boty. Odstraňte z podrážky nečistoty teplou
vodou. Obuv GORE-TEX® SURROUND® je navzdory otevřené podrážce velmi odolná. Speciální ochranná
vrstva v podrážce při běžném každodenním použití brání poškození struktury.
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Odstraňte nečistoty vlažnou vodou.
Vyčistěte svrchní materiál vlažnou vodou. K čištění kožené obuvi použijte kartáč a obuv vyrobenou
z textilních materiálů čistěte pomocí houbičky. Vytřepejte z obuvi kamínky a hlínu.

Pro bližší informace volejte na zákaznické linky místního
zastoupení společnosti Gore nebo nám napište přes
on-linový kontaktní formulář, který najdete na adrese
gore-tex.cz
EVROPA

Abyste napomohli úsp šnému prodeji produkt GORE-TEX®,
podívejte se na portál GORE FABRICS BUSINESS PORTAL:

Belgie

00800 2314 4000

Česká republika

+49 8063 8010*

Dánsko

800 10 813

portal.gorefabrics.com

Finsko

+46 31 706 7800*

Francie

0800 096 096

Irsko

1800 409 351

Najdete tam veškeré naše marketingové pom cky, loga,
ilustrace a grafické prvky, které si m žete stáhnout a
použít ve svých vlastních marketingových materiálech.

Itálie

800 68 11 68

Lucembursko

+49 8063 8010*

Německo

00800 2314 4000

Nizozemsko

00800 2314 4000

Norsko

800 10 343

Polsko

+49 8063 8010*

Rakousko

00800 2314 4000

Španělsko

900 30 11 54

Švédsko

0200 213 800

Švýcarsko

00800 2314 4000

Velká Británie

0800 83 33 57

Textilní akademie Gore

Volání na čísla, za kterými je uvedena hvězdička (*), a volání z mobilních
zařízení jsou zpoplatněna.
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Zažijte více

Své znalosti a porozum ní produkt m Gore m žete vylepšit
prost ednictvím naší on-linové akademie.
U te se vlastním tempem a v dob , která Vám nejvíc vyhovuje.
P ípadné dotazy Vám zodpoví:

\goretexeu

Kontakt COF_academy@wlgore.com

W. L. Gore & Associates GmbH
Aiblinger Strasse 60
83620 Feldkirchen-Westerham
Německo
gore-tex.com
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