


LINE UNDERWEAR

 

Stāja - Stabilitātes sistēma Komprsija - Kompensācijas
laiks

Klimats - Kontrole

• MIZAR LS KREKLS

• CALEYO BIKSES 3/4

• SAIPH SS 

• ARRIUS ŠORTI

• COMPRESSOR SS 

• COMPRESSOR 

• COMPRESSOR 

LĪNIJA

SUMMER
• ENYA BEZROCIS

• EMLYN KREKLS

KREKLS

KREKLS

BIKSES 3/4

ŠORTI

LĪNIJA

PREMIUM
LĪNIJA

COMPRESSOR

 

WINTER
• DAVID SS 

EVOLUTION
• AT EVOLUTION SS 

RECOVERY COMP
• CADELL SS 

LĪNIJA

KREKLS

LĪNIJA

KREKLS

LĪNIJA

KREKLS

• DENIS ŠORTI

ACCESSORIES
• KNIK ROKU SILDĪTĀJI

• NASHI 

• RIGEL APAKŠVEĻA

• WEI CEPURE

LĪNIJA

KĀJU SILDĪTĀJI

• DAVOR LS 

• DARYL LS 

• DAMIAN 

• AT EVOLUTION • CAELAN 

• CERDIC 

• CATHAN 

ŠORTI ŠORTI

KĀJU SILDĪTĀJI

ZEĶES

KREKLS

KREKLS

BIKSES



Sastāvs:
91% POLIAMĪDS - 9% ELASTĀNS

KAS TAS IR?

Tā ir produktu līnija, kas piedāvā plaša spektra pielietojumu
(sports, medicīna, komforts), ko ir radījuši osteopā� un
fizioterapei�. Pateico�es iestrādātajam elas�gajam
skeletam (exoskelets), kas radīts no dabīgiem sveķiem
kā kinezioloģiskais teips, Ac�ve Tense līnijas produk�
uzlabo gan saišu stabilitā� un muskuļu spēju funkcionēt,
gan palīdz uzlabot sliktu stāju. Ac�ve Tense krekli un
bikses ir 3Dwear sporta apakšveļas līnija.

3/4 BIKSES

PRIEKŠROCĪBAS
Sveķu Exoskelets aptver svarīgākos kāju muskuļus un saites uzlabojot stāju

Iekšējās elas�skās joslas atbalsta muguras lejasdaļu, gurnus un ceļu saites

Neierobežots komforts, ko nodrošina bezšuvju 4- virzienu staipīgā konstrukcija

Ātrāka muskuļu iesildīšana iesildīšanās laikā

KĀ TAS DARBOJAS?
Aplis (2) apkļauj ceļus
Ver�kālā iekrāsotā līnija (1) orientējas uz augšs�lba ārpusi 
(vastus lateralis muskuli) un augšs�lba iekšpusi 
Novieto augšējo zilo līniju (4) zem gūžas muskuļa

ŠORTI

PRIEKŠROCĪBAS KĀ TAS DARBOJAS?

• Sveķu Exoskelets ir koncentrēts uz kājas augšas
svarīgākajiem muskuļiem, lai uzlabotu pozīciju
• Iekšējās elas�skās joslas atbalsta kvadriceps muskuli
(ciskas četrgalvu muskulis),
saliecējmuskuli, muguras muskuļus un gūžas muskuli.
• Samazināta muskuļu vibrācija
• Uzlabota muskuļu ierobežošana
• Neierobežots komforts, ko nodrošina 4- virzienu
bezšuvju staipīgā konstrukcija
• Ātrāka muskuļu iesildīšana iesildīšanās laikā

• Novieto galveno līniju (1) gar augšs�lba malām
(vastus medialis and lateralis)
• Novieto augšējo priekšējo zilo līniju gar pievilcēj muskuli
• Novieto augšējo aizmugurējo zilo līniju (3)
zem gūžas muskuļa
• Novieto aizmugurējās divas ver�kālās līnijas (2)
gar augšs�lba divgalvaino muskuli

KREKLS

KREKLS

PRIEKŠROCĪBAS KĀ TAS DARBOJAS?

• Sveķu Exoskelets ir koncentrēts uz ķermeņa augšējo
daļu tā, lai atvilktu plecus atpakaļ un
uzlabotu stāju
• Iekšējās elas�skās joslas atbalsta deltveida muskuļus,
bicepsa muskuļus un virspusējos
trapecveida muguras muskuļus
• Samazināta muskuļu vibrācija
• Neierobežots komforts, ko nodrošina 4- virzienu
bezšuvju staipīgā konstrukcija
• Ātrāka muskuļu iesildīšana iesildīšanās laikā

• Saskaņo zilo līniju (1) krustpunktu ar elkoņa
locītavu (crubital foss)
• Novieto plato līniju (2) �eši zem viskaulainākās
pleca daļas
• Saskaņo ver�kālo līniju (4) ar mugurkaulu un zemāko
sāna līniju (3) ar muguras sāna
muskuļiem (la�ssimus dorsi).
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KREKLS

ŠORTI



Sastāvs:
85% POLIAMĪDS - 15% ELASTĀNS

STRUKTŪRA:

• Apģērbs ar vairākiem elas�bas moduļiem,
kas radī�, lai nodrošinātu atbalstu iekšējo un
apkārtējo muskuļu saistaudiem

• Elas�sks pas�prinātājs, kas pielāgojas
saistaudu kus�bām

• Abģērba vīles pielāgojas iekšējo muskuļu
membrānas saistaudu joslu kār�bai

• Vīles strukturētas tā lai radītu dažāda veida
kontaktu nodrošinot lokāla atbalsta efektu

• Vīles novietotas zemākās mobilitātes zonās,
tā lai netraucētu un nekavētu kus�bu.

KREKLS

PRIEKŠROCĪBAS

KĀ TAS DARBOJAS?

PRIEKŠROCĪBAS

KĀ TAS DARBOJAS?

• Dabīgais sveķu exoskelets ieskauj ķermeņa augšdaļu,
atbalstot plecus un uzlabojot stāju
• Iekšējās elas�gās joslas ir radītas, lai bals�tu
deltveida muskuļus un virspusējos trapecveida
muguras muskuļus
• Vairāki elas�bas moduļi un kontakta veidi stabilizē
muskuļus, saistaudus un saites
• Samazināta muskuļu vibrācija
• Vīļu inova�vā izmantošana ir viens no galvenajiem
šī krekla tehniskās funkcionalitātes
faktoriem kā arī tā nodrošina nepārspējamu komfortu.
Svarīgs krekla elements ir tas, ka
vīles atbilst myofascial septai un netraucē spor�sta kus�bām
• Krekls nodrošina strauju muskuļu iesildīšanu

Šis krekls efek�vi nodrošina tehnisko atbalstu un tas ir
jāvelk precīzi tā, kā norādīts zemāk.
Tikai tādā veidā būs iespējams izbaudīt jaunu treniņu
pieredzi ar absolūtu pārliecību.
• Uzvelc kreklu sākot ar piedurknēm un novietojot
termoplas�kas poliuretāna (TPU) joslas
precīzi uz atbilstošajām rokas daļām (1) kā parādīts a�ēlā
• Pārvelc kreklu pāri galvai
• Novieto plato sveķu joslu 3cm zem acromiona
(AC) locītavas (2) (kaula izaugums pleca
augšpusē)
• Sarindo dabīgā sveķa sānu joslas ar trapecveida
muskuļiem un la�ssimi dorsi (3)

ŠORTI

• Dabīgā sveķa exoskelets ir koncentrēts uz augšs�lba
primārajiem muskuļiem, lai uzlabotu to
funkcionalitā�
• Iekšējās elas�skās joslas ir radītas, lai bals�tu augšs�lbu
četrgalvu muskuļus un
saliecējmuskuļus, radot nozīmīgu atbalstu saistaudiem
un pievilcējmuskuļiem
• Samazināta muskuļu vibrācija
• Vīļu inova�vā izmantošana ir viens no galvenajiem
šo šortu tehniskās funkcionalitātes
faktoriem kā arī tā nodrošina nepārspējamu komfortu. 
Svarīgs šortu elements ir tas, ka vīles
atbilst myofascial septai un netraucē spor�sta kus�bām
• Šor� nodrošina strauju muskuļu iesildīšanu

Šor� nodrošina tehnisku atbalstu un tos ir jāvelk
atbilstoši zemāk esošajām instrukcijām
• Uzvelc šortus novietojot TPU joslas uz augšs�lba
ārpuses apkārt celim (1), kā parādīts a�ēlā
• Uzvelc šortus augšā, izmantojot jostu, 
gar ciskām un nos�ep TPU joslas
Priekšpuse
• Novieto ver�kālo joslu gar rectus femoris (2)
un iekšpuses joslas gar ciskas iekšmalu (3)
(vastus medialis)
Aizmugure
• Novieto ver�kālo joslu gar pievilcēj muskuli un
ciskas bicepsu (4)
• Tikai tad uzvelc šortus augšā līdz jostas vietai
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ŠORTI

Augsta kompresija Augsta kompresija



Sastāvs:
85% POLIAMĪDS - 15% ELASTĀNS

• Vēl efek�vāka muskuļu reaģēšana sportojot

 Palielināta muskuļu pump darbība pie savilkšanās•

 Samazinā� pienskābju līmeņi•

 Stājas uzlabošana•

 Muskuļu traumu samazināšana•

 Ātrāka muskuļu funkcionalitātes•

atlabšana pēc traumām

Augsta kompresija Elpojošs Bezšuvju Termo
izolācija

Viegls

TECH+COMPRESSOR apģērbu līnija uzsver ķermeņa 
kompresijas efektu sportojot; kompresijas
prasības sporta laikā atšķirās no tām, 
kas nepieciešamas atjaunošanās laikā: 
asins spiediens ir daudz augstāks un arī muskuļu
pumpis ir efek�vāks, tādēļ šajā gadījumā kompresijai
ir jābūt daudz lielākai.

Efek�:
Pē�jumi liecina par to, ka TECH+COMPRESSOR un 
TECH+ RECOVERY COMP apģērbi samazina pēc- 
treniņa tūsku pateico�es ekscentriskajam muskuļu
darbam (kad muskuļi pagarinās
a�stot spriedzi), samazinot sāpes un noguruma sajūtu, 
palīdzot atkop�es no mīksto audu traumām
(muskuļu, cīpslu un saišu), atbrīvojot asinis no
pienskābēm un uzlabojot enzīmu funkciju, kas atbild
par enerģijas ražošanu pasīvās kompensācijas laikā.

Errea Pētniecības Centrs iepazīs�na diferencētās
kompresijas konceptu, pateico�es
nepārtrauktajiem zinātniskajiem pē�jumiem
kas tēmē�, lai ieviestu produkta veiktspēju izmantojot
jaunākās innovācijas materiālos, ķīmijā un medicīnā.

Sastāvs:
85% POLIAMĪDS - 15% ELASTĀNS

• Ļo� viegls

• Maiga kompresijas sistēma

• Vēr�ga palīdzība pēc-treniņa procesā

• Uzlabota skābekļa piegāde fiziskās piepūles laikā

• Ātra toksīnu izvadīšana

• Uzlabots spor�skais sniegums

• Limfā�skās sistēmas s�mulācija

Zema kompresija Elpojošs Bezšuvju Termo
izolācija

Viegls

Termo
izolācija

Elpojošs

Termo
izolācija

Augsta kompresija

Elpojošs

Elpojošs

Augsta kompresija

Augsta kompresija

Atjaunošanās

Struktūra:
Žakarda 3D: apģērbs ir biezāks, tādējādi uzlabojot
termo īpašības. Uzlabotā ribu daļa rada apģērbu
piemērotu augumam, kā arī uzlabo termo īpašības
pateico�es biezumam un rada lielāku elas�sko
funkciju.
Vieglākas zonas, kas rada lielāku elpojamību ir
novietotas muguras centrā atbilstoši ERREA logo
un uz vēdera gludās puses. Tādējādi kompresijas
prasības sacensību laikā atšķiras no tām, kas ir
nepieciešamas pēc treniņu procesā, kad ir jākonsolidē
efek�, pieprasa daudz savādāku pieeju, jo
šajā fāzē asins spiediens strauji krītās, muskuļu
sasprindzinājums zaudē efek�vitā� un atjaunošanās
mehānisms pieprasa limfu sistēmas iejaukšanos
gan virspusēji, gan dziļi.

Treniņš

TECH+ RECOVERY COMP līnija ir speciāli radīta lietošanai
pēc treniņiem un spēlēm. Vieglā kompresija un vieglais
audums s�mulē limfā�sko sistēmu un veido lielāku
karstuma izkliedi, uzsverot kompresijas efektu.
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Treniņš

Augsta kompresija Elpojošs Bezšuvju Termo
izolācija

Viegls

Augsta kompresija

Elpojošs

Augsta kompresija

Elpojošs

Termo
izolācija

Termo
izolācija

Augsta kompresijaAugsta kompresija



Atjaunošanās

Elpojošs Bezšuvju Termo
izolācija

Viegls

Elpojošs

Elpojošs

Zema kompresija

Zema kompresija

Zema kompresija

Zema kompresija

Zema kompresija

Zema kompresija

KREKLS

ŠORTI

KĀJU SILDĪTĀJI

ZEĶES

Elpojošs



Karsts Auksts

VASARA ZIEMA
Sastāvs:
85% POLIAMĪDS - 15% POLIESTERS

Sastāvs:
85% POLIAMĪDS - 10% POLIESTERS - 5% ELASTĀNS

Elpojošs Elpojošs

Elpojošs Bezšuvju Termo
izolācija

VieglsElpojošs Bezšuvju Termo
izolācija

Ļo� viegls

Termo
izolācija

Termo
izolācija

• Perfek� pieguļ augumam un nodrošina tehnisko

komfortu

• Otrās- ādas efekts

• Bezšuvju tehnoloģija

• 3D �klefekta auduma struktūra uz ķermeņa

augšdaļas un pleciem

• Ļo� viegls

• Efek�va karstuma regulācija

• Ekselenta sviedru uzsūkšāna

• Augstākā līmeņa sniegums

Galvenā PERFORMANCE līnijas īpašība ir gaisa
caurlaidība.
Pateico�es rūpīgiem tehnoloģiskiem pē�jumiem,
PERFORMANCE apģērbs rada efek�vu ūdens tvaiku
izvadi, nodrošinot ekselentu temperatūras un
sviedru vadību, saglabājot apģērbu sausu visu
spor�skās ak�vitātes laiku.

(ENYA, EMLYN,
DAVID, DAVOR

AND DARYL krekliem
komplektā GPS

kaba�ņa uz krekla
muguras daļas)

Īpašības:

KOMFORTS: Nerad kairinājumu lietošanas laikā
GAISA CAURLAIDĪBA: Neskato�es uz pieguļošo
materiālu, apģērbs nodrošina ekselentu gaisa
caurlaidību un efek�vu sviedru uzsūkšanu.
SNIEGUMS: Muskuļu spēka uzlabošanās.

PERFORMANCE apģērbu līniju Errea radīja,
lai saviem klien�em piedāvātu plašu tehnisko
funkciju klāstu dažādiem sporta veidiem.



BEZROCIS

KREKLS

VASARA
Karsts Elpojošs Bezšuvju Termo

izolācija
Ļo� viegls

Elpojošs

Elpojošs

Termo
izolācija

Termo
izolācija



ZIEMA
Auksts Elpojošs Bezšuvju Termo

izolācija
Viegls

Elpojošs

Elpojošs

Termo
izolācija

Termo
izolācija

ŠORTI

KREKLS



ZIEMA
Auksts Elpojošs Bezšuvju Termo

izolācija
Viegls

Elpojošs
Elpojošs

Termo
izolācija

Termo
izolācija

KREKLS



Elpojošs Bezšuvju Termo
izolācija

Viegls

Elpojošs

Elpojošs

Termo
izolācija

Termo
izolācija

ZIEMA
Auksts

KREKLS

BIKSES



ROKU SILDĪTĀJI

KĀJU SILDĪTĀJI

APAKŠVEĻA CEPURE
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