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Od roku 1836...

Společnost Holland & Sherry  nepřetržitě  dodává prestižním  
krejčím a luxusním  značkám ty nejjemnější látky na světě. 
Stephen George Holland a Frederick Sherry začali podnikat 
jako obchodníci s vlnou na adrese  Old Bond Street č.10, 
Londýn, specializovali  se jak na vlněné, tak na hedvábné 
tkaniny. V roce 1886 se společnost Holland & Sherry 
přestěhovala na Golden Square, v té době epicentra 
obchodování s vlnou. 

Do roku 1900 firma vyvážela do mnoha zemí, a také  byla 
založena obchodní kancelář v New Yorku. Na počátku 20. 
století byly pro společnost dominantní trhy Spojené království, 
Evropa, Severní a Jižní Amerika. Jako další distribuční kanál  
byl vybudován sklad Holland & Sherry v Petrohradě. Rusko  
bylo před revolucí  velmi úspěšný trh a nyní se ho daří úspěšně 
obnovovat. 

V roce 1982 se podnik přestěhoval na známou ulici Savile 
Row v Londýně, kde zůstává  hlavní sídlo dodnes.

V roce 1968...

Holland & Sherry koupila firmu Lowe Donalda, založenou ve 
Skotském Peeblesu, kam se postupně přemístila distribuce a 
centrální sklad. Ze všech společností sídlících na Golden 
Square, které byly založeny koncem osmdesátých let, zůstává 
pouze Holland & Sherry. Během desetiletí firma zakoupila 
téměř dvacet dalších společností zabývajících se výrobou nebo 
obchodem s vlnou. Neustále se zabývá výzkumem stále 
jemnějších a luxusnějších vláken a vlastností tkanin; 
získáváním nejjemnějších přírodních vláken, od Super 240, 
kašmíru až po čistě vinutou vikuňu.

Látky jsou tkány tradičním způsobem a jsou zárukou té 
nejvyšší kvality a dobrého vkusu. Obleky šité na míru z  
luxusních látek Holland & Sherry jsou vždy dobrou 
investicí, která se vám rozhodn vyplatí.



VELVET
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HS 1918 VELVETS

Jacketing | 380grm 12oz
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Luxusní měkkost sametu je ideální volbou pro všechny formální 
akce, které vyžadují určitý stupeň elegance a sofistikovanosti. 
Samet byl v minulosti velmi složitý na výrobu, a proto ho mohli 
nosit jen bohatí. Tkanina je dnes stále náročná na výrobu, ale  
s  moderními stavy je proces mnohem rychlejší a efektivnější. 
Sametová tkanina je tkána na speciálním tkalcovském stavu, 
který současně tká dvě vrstvy sametu lícem k sobě. Obě vrstvy 
jsou spojeny útkovou přízí dohromady. Poté, co se látka utká, 
rozřízne se pomocí speciálního   nože  mezi vrstvami na dvě 
plně stejné látky. Kolekce sametů Holland & Sherry nabízí řadu 
nádherných barev včetně bohatých fialových, červených a 
modrých,  tlumené kaštanové, fialové a perské modré. Široký 

výběr barev zajišťuje, že i Vy najdete tu  správnou barvu.



HS 1965 CLASSIC WORSTEDS

Suiting | 400grm 13oz
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Tato kolekce nabízí široký výběr nadčasových klasik z kvalitní 
merino vlny, ideální pro tradiční zimní oblek. Hlavním a 
nápadným rysem je hmotnost – cca  400 g/m, tato váha činí 
látky velmi pevnými a odolnými. V kombinaci s tradičním 
šitím na míru, umožňují tyto vlastnosti vyrobit oděv, který 
je pevný  a trvanlivý, ale co je ještě důležitější, zachovává si 
dobře svůj tvar. Tato kolekce inspirovaná klasickým britským 
stylingem, využívá tradiční vazby kepru a výběru klasických 
vzorů  jako jsou pruhy, křídové pruhy, glenčeky, rybí kosti 
a kaviár. Pro své schopnosti přizpůsobení jsou tkaniny v 
této kolekci ztělesněním britského stylu a odrážejí význam 

oblékání.



HS 1973 CHEQUERS

Suiting | 250grm-340grm 8oz-11oz

76

Dáma - unikátní kolekce módních retro vzorů, tkaných ze 17ti mikronové 
saxon merino vlny. Tato kolekce inspirovaná  barevností  a vzhledem 
plného flanelového povrchu rozhodně nezklame. Povrchová úprava látky 
je vytvořena broušením, procesem,  který umožňuje  vláknům  jemně se 
rozložit na povrchu tkaniny. Vzniklá povrchová vrstva neorganizovaných 
a navzájem propletených vláken, je pečlivě seříznuta, aby se odhalil 
nenápadný vzor, složité barvy a jemnost  vláken. Vlákna jsou tak jemná, 
že nejsou skoro ani vidět, jen cítit jemným dotekem. Díky své jemné, 
melanžové barevnosti jsou vzory  v  této kolekci dokonale vyvážené a 
jedinečné, což z nich činí ideální volbu pro náročného klienta. Tradiční 
flanel je plný, měkký na dotek, pohodlný na nošení a má dobré vlastnosti 
jako splývavost a malou mačkavost. Tato kolekce překoná všechna vaše 
očekávání a neměla by uniknout nikomu, kdo dokáže   ocenit  a pochopit 

skutečné atributy luxusního oblečení.



HS 1983 MOORLAND TWEEDS

Suiting | 370-550grm 12-17½ oz
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Pro  tradiční venkovský oblek, tkaný ze 100% česané 
vlny. Na míru byla vytvořena paleta barev z dvouvrstvých 
přízí, které společně  při tkaní vytvoří   bohatou a 
mnohovrstevnatou barevnost  a  hloubku u všech 
vzorů. Paleta je inspirována dramatickou skotskou 
krajinou - odstíny vřesů na vřesovištích, břidlicově 
modrými horskými svahy, zelenými lišejníky na stromech 
a okrajích vřesovišť. Tkaniny v této kolekci byly pečlivě 
vybrány tak, aby zdůraznily tradiční kvality potřebné pro 
oblast skotské vysočiny, která je známa nepříznivými 
povětrnostními podmínkami a odrážely dědictví předků, 
skotských klanů a vlastníků půdy. V dnešní době opět 
vidíme rostoucí popularitu tvídu.Tyto funkční rustikální 
tkaniny s historií  nabízejí teplo, ochranu a stávají se tak 
výtečnou volbou pro sportovní a outdoorové oblečení.



HS 1986 JJ ONE

Jacketing | 290/340grm 9½ /11oz
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V této sezoně hrdě představujeme naši první kolekci 
pletených sakovek: JJ One - jedinou pletenou tkaninu 

„Jersey“, která dokonale splňuje všechna očekávání 
krejčích. Ve srovnání s klasickou, strukturovanou  sakovou  
tkaninou,   s kterou jsme dobře obeznámeni a které jsme 
si v průběhu let užili, stále roste poptávka po uvolněné 
alternativě, něco pro ty příležitosti, kdy je naprosto 
nesmírně důležité čisté pohodlí. JJ One je ta alternativa. 
V kolekci  jsou série jednovrstvých a dvouvrstvých tkanin;  
oboustranné tkaniny umožňují mnohostranné využití. U  
saka bez podšívky,  která by maskovala vnitřek saka,  se  
kontrastní  švy stávají ozdobným prvkem. Perfektní pro 
zimní vrstvení  a letní převlečníky, látky v této kolekci 
splývají a kopírují přirozené křivky  těla, což je činí 

lichotivými a pohodlnými při nošení.



HS 1987 ASCOT SOFT TOUCH

Jacketing | 280/310grm 9/10oz
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Tkaniny v této kolekci těží ze stejných vlastností jako Ascot 
Classics, ale byly navrženy s modernějším přístupem a 
dokončeny s hebkým  povrchem. Měkčí, luxusnější omak 

nabízí teplo a pohodlí za přijatelnou cenu

• tkáno v 2/2 keprové vazbě, která dodává extra objem, 
teplo a stabilitu 

• vlna 20,5 mikronu  z  nové metrické příze  60/2 ve 
směru osnovy i útku je vhodná pro pevnost a odolnost ,  
umožňuje  také  plný  a dobře zaoblený omak.

• hmotnost látky se pohybuje od 280-310 gramů, což činí 
látku ideální pro nošení po celý rok. 

Tkaniny v této kolekci jsou vhodné  pro venkov  i město a jsou 
odpovědí na vzhled orientovaný  více na současnou módu.



HS 1989 HARRIS TWEED

Jacketing | 470/500grm 15/16oz
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Harris Tweed je světově proslulá vlněná tkanina, která je 
jedinečná použitím místních materiálů a ručních technik 
při výrobě. Pochází z krásných a odlehlých ostrovů 
Vnějších Hebrid, ležících na západním pobřeží Skotska. 
Hotová látka je zkontrolována  a  na zadní stranu je 
vyražena  ochranná známka  Harris Tweed  potvrzující 
pravost látky. Kolekce  je inspirována  krásou  Hebrid a 
tkána z hrubé vlněné příze, vytvořené ze směsi až 10 
různých odstínů. Hotová tkanina je pak  intenzivně 
barevná,  živá a přirozeně  texturovaná . Kolekce Harris 
Tweed společnosti Holland & Sherry obsahuje tradiční,  
teplé a rustikální barvy, které evokují venkov a britskost . 



HS 1990A/B SHERRYKASH

Jacketing | 260-355grm 8½ -11½ oz

1716

Již po řadu let jsou součástí kolekcí  Holland & Sherry  tyto 
luxusní sakové vzorníky vyrobené z jemných směsových 
spřádaných  přízí, kombinujících pohodlí a měkkost. Jsou 
vrcholem dokonalosti a jsou  proslulé svým  luxusním 
nádechem s  lehce módním stylingem. Nejjemnější 
kašmírová vlákna se  pečlivě vyčesávají  ze hřbetu  kašmírské 
kozy. Dochází k tomu v jarních měsících, kdy je měkká  a 
péřovitá  zimní podsada  silná a  vznešená  a  je  připravená 
ke shození.  Koza se připravuje  na teplé letní měsíce. Při 
vyčesávání je třeba dbát na to, aby nedošlo  k odstranění 
ochranných vnějších chlupů,  které  jsou  ve srovnání s 
podsadou  mnohem hrubší a kazily  omak  a luxusní dojem z 

hotového výrobku.

Kašmír je pak pečlivě promíchán s 18ti mikronovou vlnou, 
aby se vytvořila řada bohatých melanžových odstínů, které 

nemají  srovnání.

 Jemné česání a mísení  vláken pokračuje  a tak se ze směsi 
postupně  odstraní všechna  krátká staplová vlákna.  Jakmile 
jsou všechna delší vlákna dokonale vyrovnána a je získána  
požadovaná barva,  jsou vlákna jemně zkroucena ve směru 
měkkého ‘S’.  Měkký ‘S’ zákrut  na  hotové přízi a jemné  
česání, kterým  tkanina prochází,  přispívá k bezkonkurenční 

měkkosti, lehkosti a hřejivosti látky. 



HS 1992A/B CASHMERE PURE OPULENCE

Jacketing | 350/460grm 11/14½ oz
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Kašmír  byl velmi oblíben  šlechtou Viktoriánské Anglie a následně se stal 
jedním z nejprestižnějších v rodině  ušlechtilých vláken. Nízkoobjemová  
a vysoce  vznosná  vlákna se kombinují tak, aby oděvy z nich byli co 
nejteplejší a nejpohodlnější. Kašmír používaný k výrobě této tkaniny je 
vyroben z nejjemnějších vláken  pocházejících z vnitřního  Mongolska , 
jeho luxusní omak  je proslulý  po celém světě. Ze sněhobílého  základu  
mohou být vyrobeny mimořádně živé odstíny, z nichž některé se nacházejí 
v této skutečně majestátní nové kolekci. Skutečnou  krásu  této kolekce  

musíte zažít na vlastní kůži. 

Kašmír = dokonalá volba 

• Kašmír se vyznačuje luxusními měkkými vlákny, která umožňují 
přirozenou a lehkou izolaci bez velkých objemů.

• Kašmír je vhodný pro všechna podnebí, díky  vysokému obsahu 
vlhkosti ve vláknu a svým izolačním schopnostem, které se mění s 
relativní vlhkostí vzduchu 

• Nejjemnější vlákna se nacházejí na hřbetu kašmírské kozy 

• Kašmírová vlákna se získávají  pečlivým česáním kozí  srsti během 
jarních měsíců. 

• Kašmírová vlákna jsou obecně extrémně jemná, v průměru mezi 14ti  
a 17ti mikrony, díky čemuž tyto látky vytvářejí žádoucí a luxusní oděv 

• Kašmírové tkaniny mají krásný omak , přirozený lesk a  nádhernou 
splývavost.



HS 1998 CONTEMPORARY OVERCOATS

Overcoats | 465-870grm 15-28oz

20

často se zaměňuje  topcoat,  který je kratší a jeho délka je nad 
kolena s overcoat, který je obecně delší a sahá  pod kolena 
nebo až po lýtka. Jak termín overcoat napovídá, je kabát 
nejsvrchnější  součást oděvu, oblékaná  přes oblek nebo šaty 
a je často vyrobený z těžkých vlněných tkanin. Tradičně  se 
kabáty nosí v podzimních a zimních měsících, kdy je důležité 
udržet se v teple. Tato kolekce obsahuje výběr klasických 
i moderních tkanin, které jsou ideální pro pánské i dámské 
oděvy. Obsahuje i výběr odstínů  z jehněčí vlny v plstěné 
kvalitě, perfektní  pro klasický „British Warm“ -  kabát v military 
stylu. Pro vyvážení klasického  až vojenského tématu jsme 
zařadili i  mnoho tkanin moderního  vzhledu, které zahrnují  
směsi  z  vlny, mohéru  a alpaky  s povrchovými  úpravami, 
které nabízejí různé textury, vzhled  i omak. Tyto tkaniny jsou 
ideální pro kabáty, které  vyžadují  větší objem. Plnější oděvy 
mají nezaměnitelnou  splývavost , omak a nespornou krásu.
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