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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.

OD ROKU 1836. . .

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.

V ROCE 1968. . .

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 rozhodně vyplatí.

OD ROKU 1836…
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HS 1862 | SUITING | 420grm 13½ oz HS 1874 | SUITING | 310grm 10oz

CITY OF LONDON TARGET– City of London –

Naše kolekce City of London  
je inspirována klasickým britským stylem;  
v tradiční keprové  vazbě, se vzory rybích 

kostí a kaviárů.

Naše nová kolekce City of London byla navržena 
pro podnikatelské prostředí. Je to klasická 
obleková látka, tradičně britská a těžká, 
kombinuje ruční kvalitu, odolnost a 
praktičnost…

Kolekce nabízí nadčasový výběr kvalitních látek  
z merino vlny pro náročné uživatele. Látka je 
tkána v 2/2 kepru a v 36/2 nm přízi v osnovním 
i útkovém směru, což dává látce plnost a také 
pevnost. Toto technologické zpracování nabízí 
trvanlivost a elegantní splývavost, a proto obleky 
ušité z této látky budou dobře držet svůj tvar .

Kolekce inspirovaná klasickým britským stylem 
v  tradiční keprové  vazbě nabízí široký výběr  
vzorů rybích kostí, kaviárů , jehlových a 
křídových pruhů, glenčeků a kohoutích stop.

Opravdu věříme, že tato kolekce je tou nejlepší 
volbou pro dosažení tradičního britského 
krejčovského vzhledu.

Nová kolekce Target v této sezóně nabízí řadu 
nadčasové klasiky, je ideální volbou pro elegantní 
a přizpůsobivé oblečení.

Tkaniny v této kolekci jsou proslulé svými 
výbornými vlastnostmi při nošení i zpracování.

Jednoduché vzory mají nadčasový vzhled, proto 
je Target ideální volbou pro klasický luxusní 
městský oblek.

Níže jsou uvedeny detaily, které činí tyto látky 
jedinečné a bezvadné k nošení

• látky jsou tkané z dvouvrstvé příze v osnovním 
i útkovém směru

• mají velmi dobré vlastnosti při zotavování se 
po nošení (regenerace záhybů)

• jsou vyrobeny z 2/2 kepru; vyváženou 
konstrukci, která nabízí stabilitu a pevnost.

• jsou tkané z kvalitní vlny, která má 
garantovanou jemnost 17,5 mikronů, což 
nabízí jedinečný komfort

• hmotnost (gramáž) kolem 310 g/m je ideální 
volba na ošacení pro celou sezónu

Wool Worsted Suiting Super 120’s Worsted Suiting
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HS 1876 | SUITING | 280grm 9oz HS 1877 | SUITING | 340grm 11oz

CLASSIC WORSTED 
FLANNEL

CLASSIC WOOLLEN 
FLANNEL

– Classic Woollen Flannel –

Naše nejnovější kolekce klasických vlněných 
flanelů obsahující široký výběr tradičních  
vzorů včetně křídových pruhů, kostek a  

jednobarevných látek.
Tato komplexní řada česaných flanelů obsahující  
klasické křídové pruhy, kohoutí stopy, 
jednoduché kostky a glenčeky v tradiční  barevné  
škále vhodně doplňuje kolekci HS 1775 Classic 
Flannel od Holland & Sherry.

Přesný původ slova flanel je neznámý, je však 
považováno za slovo velšského původu. Ve 
Walesu byla totiž již v 16. století tkána látka 
velmi podobná flanelu.

Tato kolekce je tkána z příze, která byla před 
spřádáním česána. Proto se látky běžně označují  
jako česané flanely. Na rozdíl od kartáčovaných  
flanelů, česané flanely méně chlupatí, jsou 
trvanlivější a často i lehčí, proto jsou vhodné do 
mírných klimatických podmínek.

Obě varianty flanelových tkaniny jsou příjemné, 
hebké a hřejivé při nošení, mají vynikající 
zotavovací schopnosti, díky čemuž  jsou jednou 
z nejoblíbenějších látek  pro podzimní a zimní 
oblečení.

Nejnovější kolekce mykaných flanelových tkanin 
společnosti Holland & Sherry zahrnuje širokou 
škálu klasických vzorů, včetně  křídových pruhů,  
jednoduchých kostek a nevzorovaných látek.

Přestože původ flanelu datujeme do 17. století, 
jsou tyto tkaniny stále oblíbenější a dnes jsou 
považovány za základní součást každého šatníku.

Tato kolekce látek z 18,5 μm vlny a mykané 
příze zahrnuje několik variant včetně jehněčí 
vlny s kašmírem.

V nabídce najdete širokou škálu trendy odstínů 
modré barvy; modrým odstínům je věnována 
celá  třetina všech vzorů.

Flanelové látky jsou proslulé svou měkkostí, 
objemem a velmi malou mačkavostí. Oblek ušitý 
z jakékoliv látky z této kolekce bude vypadat 
bezvadně, bude přizpůsobivý, pohodlný a s 
radostí jej budete nosit.

Luxury Wool Worsted Flannel Luxury Woollen Flannel
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HS 1888 | JACKETING | 340/360grm 11/11½ ozHS 1878 | SUITING | 260grm 8½ oz

GOSTWYCK SHERRY TWEED

– Gostwyck –

Kvalita merino vlny  Gostwyck je 
výsledkem více než 180 let 

odborného  šlechtění  merino 
ovcí, které produkují neskutečně  

jemnou, měkkou  a bílou vlnu.

V této sezoně společnost Holland & Sherry  
poprvé pyšně představuje novou a exkluzivní 
kolekci tkanin vyrobených ze super jemné Saxon 
merino vlny Gostwyck. Jsme jedinou textilní 
společností s výlučným právem na tuto surovinu.  
Vlna Gostwyck se stane součástí i našich dalších  
kolekcí.

Dodavatelský řetězec u těchto textilií má plnou 
dosledovatelnost; což znamená, že jsou 
zaznamenávány a identifikovány všechny procesy  
od chovu ovcí až po výrobu látky.

Nic není náhodné. Každé rouno je testováno při 
stříhání ovce, abychom mohli zaručit, že oděvy z 
merino vlny Gostwyck budou pohodlné a odolné.

Kvalita merino vlny Gostwyck je výsledkem více 
než 180 let odborného šlechtění merino ovcí, 
produkujících nejjemnější, nejměkčí a nejbělejší 
vlnu. V současné době producenti vlny Gostwyck 
vyrábějí merino, které je jemnější než většina  
dostupného  kašmíru, a po vědeckých  testech 
bylo označeno jako nejpohodlnější přírodní 
vlákno. Díky tomu je merino vlna Gostwyck 
neskutečně jemná a nekousavá.

Ovce jsou chovány ekologicky šetrným a trvale 
udržitelným způsobem na pastvinách s 
dostatečným množstvím kvalitní vody. To má 
velmi pozitivní vliv jak na samotnou kvalitu vlny, 
tak i na životní prostředí v celé lokalitě. 

Inspirován krásou kopců a dramatickými 
skotskými mokřady… tato kolekce přebírá své 
jméno právě z této lokality.

Skotsko, kde je doma i Holland & Sherry, je 
tradičně spojováno s tvídovými látkami, které  
byly primárně tkány v oblasti řeky Tweed. Řeka 
měla bohatý zdroj minerálů, díky nimž byla 
voda měkká  a měla také velmi málo nečistot, což 
je ideální pro dokončení výrobního procesu  
tkaní. Tato čistá, na minerály bohatá voda je stále 
používána ke stejnému účelu i dnes a to je  
důvod,  proč  tradiční skotské tvídy se stále těší 
vynikající pověsti.

Přitažlivost tvídů spočívá v jejich nádherné  
barevnosti. Toho lze dosáhnout kombinací 
několika různých barev v jedné niti. Jakmile je 
příze provázána, může být ve vzniklé tkanině  
přítomno až šest barev, čímž se tkanina rozzáří 
zvláštním  okouzlujícím způsobem.

Návrhy v této kolekci vycházejí z tradičních 
vzorů, které zachycují podstatu klasického 
tweedu a současně zahrnují moderní barevnou 
paletu. Teplé a měkké na dotek, atraktivní pro 
oko, odolné a moderní, ale i tradiční…tato 
klasická kolekce látek z údolí Tweed je 
dokonalým ztělesněním toho, jak si tvídy 
představujeme.

Luxury Super 170’s Suiting Pure New Wool
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HS 1890A | JACKETING | 260-320grm 8½ -11oz HS 1895 | SUITING | 310-450grm 10-14½ oz

DAKOTASHERRY KASH

Tato  tkanina z luxusní směsi vybraných jemných 
merino vln a kašmíru je pravidelnou součástí 
kolekcí Holland & Sherry. Kombinuje měkkost a  
pohodlí a je ideální pro dokonalé zimní sako.

Tato kolekce nabízí vlastnosti, které mají 
následující výhody:

• Nejlepší kašmírová vlákna byla získána ze zad  
kašmírských koz pečlivým česáním rouna 
během jarních měsíců.

• Kašmír byl poté pečlivě promíchán s 18 μm 
merino vlnou, aby bylo dosaženo požadované 
melanžové  barvy, která nemá  srovnání.

• Jemným česáním jsou odstraňována krátká 
vlákna.

• Jakmile jsou všechna delší vlákna dokonale 
srovnána a je dosaženo požadované úrovně 
barvy, jsou vlákna jemně kroucena dohromady 
do měkkého “S”.

• Měkký “S” zákrut v dokončené přízi přispívá k 
bezkonkurenční měkkosti a lehkosti tkaniny.

V této kolekci nabízí společnost Holland & Sherry 
výběr klasických vazeb, whipcords, cavalry twills  
a Bedford cords  v sérii klasických a moderních 
barev. Tkaniny v tomto sortimentu představují 
britskou tradici a jsou vhodné pro městské nebo 
venkovské oblečení, včetně obleků, kalhot, 
jezdeckých kalhot a kabátů.

Začínáme se škálou  Cavalry Twills z čisté vlny.  
Cavalry Twills může být identifikován strmým 
dvojitým keprovým  žebrem. Látky ve vazbě  
Cavalry Twills  byly tradičně používány  armádou 
(odtud také pochází jejich název Cavalry - 
jezdectvo), ale nyní je to vhodná volba pro 
všechny venkovní sporty  a vybrané  městské 
oblečení.

Dále zde máme malý výběr Bedford Cord v 
tradičních barvách. Bedfordský  kord se jmenuje 
podle města Bedford v Anglii. Je to tradiční těžká 
tkanina, podobná manšestru,  které však chybí 
útkové nitě vytvářející sametový vzhled.

Po Bedford cord  je tu řada whipcord v různých 
gramážích  tak, aby si každý vybral. Whipcord  je 
hustá tkanina,  která obsahuje  více nití v osnově  
než v  útku. Struktura vazby vytváří strmou silnou 
čáru - žebro, která dává textilii charakteristický 
vzhled. Whipcord  se tradičně hodí na oděvy k 
sportovním aktivitám v přírodě.

Luxury Wool with  
Cashmere Jacketing

Cavalry Twills, Bedford Cords  
and Whipcords

– Sherry Kash –

Kombinace pohodlí a měkkosti…
Sherry Kash je  vrchol elegance  

pro zimní saka.
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HS 1897A/B  
THEATRE, COSTUME AND BLACK TIE   
95-560grm 3-18oz

MASQUERADE

Inspirováno Benátkami - městem lásky a 
romantiky, Nejnovější kolekce Masquerade 
Holland & Sherry je jedinečná kompozice látek, 
které se vzájemně výborně kombinují, doplňují a 
společně vytváří velmi harmonický a neotřelý  
vzhled.

Tato kolekce je opět barevná a nabízí široký výběr 
žakáru; bohaté, zářivé a opulentně texturované  
samety; ručně tkané hedvábné dupiony ; klasické 
venetians a široký výběr extra jiskřivých hladkých 
lurexů.

Jsme si jisti, že vzájemná kombinovatelnost látek  
vzbudí představivost a pomůže vytvářet nekonečné 
množství variací. Každá látka v této kolekci byla 
vybrána s myšlenkou na romanci v Benátkách, na 
divadelní a �lmový kostým, svatbu či večerní 
příležitosti.

Tato kolekce nabízí dokonalý obraz, Visual 
Splendour®; který vám pomůže uchovat barvité a  
nezapomenutelné vzpomínky na výjimečné   
události vašeho  života.

Theatre, Costume and Black Tie
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Holland & Sherry mosazné knoflíky jsou ručně vyráběné v Anglii. 
Každý knoflík je vyseknut z masivní mosazi a jednotlivě vylisován  
tradičním způsobem.  Následně je ručně broušen a pak pokovován - a 
to buď 9 kt zlatem, stříbrem nebo bronzem. Většina našich knoflíků je 
také ručně emailována v jedné, dvou nebo třech barvách. Barvy se 
aplikují jednotlivě pomocí tenké jehly , poté se vypálí v peci při velmi 
vysoké teplotě. To zajistí trvanlivost. Po ochlazení je knoflík pečlivě 
zkontrolován a pro vyjasnění detailů ručně vyleštěn. 

BLAZER BUTTON 
COLLECTION



WORLDWIDE OFFICES

apparel.hollandandsherry.com
@hollandandsherryapparel
@hollandandsherryapparel

UK 
Holland & Sherry Ltd 
9/10 Savile Row 
London, W1S 3PF 
Tel: +44 (0)207 437 0404    
Fax: +44 (0)207 734 6110   
orders@hollandandsherry.co.uk 

Australia  
Holland & Sherry Pty Ltd 
Office 5/Suite 2, 54 Davis Avenue 
South Yarra, Melbourne 
Victoria 3141 
Tel: +61 429 369 986
Interstate customers: 1800 221 031 
enquiries@hollandandsherry.com.au

China  
Holland & Sherry China 
No 1, Lane 22, Fumin Road 
Shanghai, 200040, China 
Tel: +86 216 329 5568 
Fax: +86 216 329 5568 
sales.china@hollandandsherry.co.uk

France  
Holland & Sherry Paris 
17 rue de l’Echaudé, 75006 Paris    
Tel:  +33 1 42 33 36 14    
Fax:  +33 1 40 26 51 85 
info.couture@hollandsherry.fr

Germany  
Holland & Sherry GmbH 
Ottostrasse 5, 80333 München    
Tel: +49 (0)1579 2359338 
Fax: +49 (0)89 215 470 479 
info@hollandandsherry.de

India  
Holland & Sherry India Private Ltd 
53, 1st Floor, Gali Doman 
Bagh Deewar, Fatehpuri 
Chandni Chowk, Delhi 110006 
Tel: 011-23831235 
Fax: 011-23830946 
info@hollandandsherry.in

Italy  
Holland & Sherry Srl 
Via Cosimo del Fante 10 
20122 Milano 
Tel:  +39 02 58 32 48 41 
Fax:  +39 02 58 32 48 58 
info@hollandandsherry.it

Mexico  
Holland & Sherry Mexico  
S.A. de C.V., Monte Libano 280 
Lomas de Chapultepec 
Miguel Hidalgo, C.P. 11000 
Mexico City  
Tel: +52 55 6389 6888 
infomexico@hollandandsherry.co.uk

Spain 
Holland & Sherry Spain 
Tel:  +34 645 040 601 
 +34 910 164 479 
 +34 620 314 602 
Fax:  +34 910 164 479 
infospain@hollandandsherry.co.uk

Dubai UAE 
Holland & Sherry Middle East (LLC) 
Sama Tower, Suite 204 - Level 2 
Sheikh Zayed Road, Dubai 
P.O. Box 62489 
Tel: +971 4 358 5151 
Fax: +971 4 358 5252 
enquiries@hollandandsherry.ae

USA & Canada  
Holland & Sherry Inc 
330 East 59th Street, 6th Floor 
New York, NY 10022 
Tel:  +1 212 758 1911 
Fax:  +1 212 758 1967 
Toll Free: 800 223 6385 
orders@hollandandsherry.com

Administration & Export Sales 
Holland & Sherry Ltd  
Venlaw Road, Peebles 
EH45 8DD, Scotland 
Tel: +44 (0)1721 720101    
Fax: +44 (0)1721 722309 
enquiries@hollandandsherry.co.uk




