Gramáž neboli hmotnost vlněného materiálu v gramech na metr čtvereční g/m2
Čím větší gramáž, tím je vlna hustější a má lepší tepelně-izolační vlastnosti. Podle gramáže poznáte, jestli
je oblečení vhodné na léto nebo zimu.
Sháníte-li oblečení na léto, na kolo, turistiku nebo do fitness centra, kdy chcete, aby vám prádlo odvádělo
teplo a pot od těla, zvolte tričko s menší gramáží okolo 140 -160 g/m2. Jedete-li v zimě na hory, lyže, pod
stan, potřebujete zahřát. V tom případě vybírejte oblečení s gramáží přes 180 g/m2.
Výrobci u svých produktů, i do názvu kategorií svých produktových řad, uvádějí čísla běžně v rozsahu 120
– 400. Nejde o nic jiného než o značení použité gramáže Merino vlny v úpletu. Např. 160g znamená úplet
s hustotou vlákna odpovídající váze 160g na 1 metr čtvereční.
S rostoucí hodnotou gramáže a vrstvením úpletu na metr čtvereční se mění i užitné vlastnosti oblečení.
Větší gramáž znamená lepší tepelně izolační vlastnosti a určuje tak i sezónnost použití daného oblečení,
nebo předurčuje způsob nošení. Například tedy běžně jako základní, první vrstvu, případně jako jedinou
budete celoročně používat oblečení s gramáží 120-200g/m2 v hladkém, jednovrstvém úpletu.
Nicméně i výrobci vlněných výrobků nezahálí a tak nové technologie zpracování vlny umožnují zajistit
vysokou hřejivost i při nižší gramáži. Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá - nižší gramáž obecně
znamená tenčí látku, která lépe padne na tělo, což je zejména u oblečení určeného jako spodní vrstva
velká výhoda. Proto tedy kromě gramáže se zaměřte i na slovíčka jako hot, warm nebo cool – ty jsou
dnes často součástí názvu a pomohou Vám vybrat to správné merino.
Podle účelu použití výrobku KASK zvolte:
140g/m2 – lehké merino oblečení, které se převážně nosí v letních měsících. Skvěle
odvádí pot a nechtěné pachy. Ideální pro tílka, funkční trička, lehké spodní prádlo.
Občas se vyskytuje i v tzv. Mix variantě, kde je smíchaná vlna s polyesterem. Merino
s označením COOL (chladivé).

160g/m2 – tato hustota merina je ideální do teplejšího počasí jaro/podzim. Hlavními
produkty to tento typ merina jsou především trička, longjohny, spodní prádlo ale také
kombinézy. V poslední době jsou však na trhu i merina s touto gramáží, která jsou
vysloveně zimní (HOT). Merino s označením WARM (teplé) nebo HOT (velmi teplé).

180-200g/m2 – teplé merino, které je vhodné do celoročního počasí. Svojí hustotou
vlákna zajistí potřebnou hřejivost a zároveň skvěle odvádí pot a nechtěné odéry. Toto
merino je ideální pro trička s dlouhým rukávem, teplé spodní prádlo, lehčí mikiny,
kombinézy a další výrobky, které zajistí potřebnou izolaci vůči chladu. Merino
s označením HOT (velmi teplé).

280-310g/m2 – velmi teplé merino, vhodné zejména v zimních měsících. Převážně se
používá k výrobě mikin a teplých triček, kombinéz, kalhoty, ale také nákrčníků, kukel a
dalších výrobků, které Vás zahřejí i v těch největších mrazech. Merino s označením
SUPER HOT (nejteplejší).

