POKYNY K ÚDRŽBĚ
Aby vám vaše oblečení a módní doplňky vydržely co nejdéle a udržovaly si původní tvar
a barvy, držte se pokynů k údržbě. Zakoupené výrobky nesou značení o použitých
materiálech, nebo prací symboly. Níže najdete informace, co tyto symboly znamenají
a jak jednotlivé materiály udržovat.
PRACÍ SYMBOLY

Praní prádla v pračce při maximální teplotě
uvedené v symbolu a normálním mechanickém působení. Normální máchání a normální
odstřeďování prádla.

Prádlo se může sušit v bubnové sušičce při
nižší teplotě sušení.

Šetrné praní v pračce, mírné mechanické
působení, máchání při klesající teplotě vody
s maximální teplotou uvedenou v symbolu ve
stupních Celsia, mírné odstřeďování.

Prádlo se nesmí sušit v bubnové sušičce.

Velmi šetrné praní v pračce při maximální
teplotě uvedené v symbolu ve stupních
Celsia, mírné mechanické působení, máchání
i odstřeďování. Nesmí se ždímat ručně.

Prádlo se nesmí bělit prostředky, které
uvolňují chlór

Ruční praní prádla při maximální teplotě
40 °C. Prádlo se nesmí prát v pračce.
Opatrná manipulace.

Prádlo se smí bělit prostředky, které uvolňují
chlór.

Prádlo se nesmí prát. Opatrná manipulace
v mokrém stavu.

Prádlo se může chemicky čistit tetrachlorethenem, trifluortrichlormethanem, fluortrichlormethanem a benzínem. Obvyklé postupy
čištění prádla jsou bez omezení.

Žehlení prádla při maximální teplotě žehlicí
plochy 110 °C. Opatrně při žehlení s párou.

Prádlo se může čistit stejnými prostředky jako
P s omezeným přidáním vody. Vyžaduje
opatrnost při mechanickém působení a při
volbě teploty sušení.

Žehlení prádla při maximální teplotě žehlicí
plochy 150 °C.

Prádlo se může chemicky čistit pouze trifluortrichlorethanem a těžkým benzínem (destilační
rozmezí mezi 150-220 °C, bod vzplanutí 3860 °C) obvyklými postupy čištění bez omezení.

Žehlení prádla při maximální teplotě žehlicí
plochy 200 °C.

Prádlo se může čistit stejnými prostředky jako
F s omezeným přidáním vody. Vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě
teploty sušení.

Prádlo se nesmí žehlit. Napařování a zpracování prádla párou je nepřípustné.

Praní prádla v pračce při maximální teplotě
30 °C a normálním mechanickém působení. Normální máchání a normální odstřeďování prádla.

Prádlo se může sušit v bubnové sušičce při
normálním programu sušení.

Prádlo se nesmí chemicky čistit. Skvrny se
nesmějí odstraňovat organickými rozpouštědly.

POKYNY K ÚDRŽBĚ OBUVI, A KOŽENÉ GALANTERIE
(KABELKY, PENĚŽENKY, RUKAVICE, OPASKY)
Hladká useň

Pro odstranění nečistot nejprve použijte vhodný kartáček
a poté navlhčený měkký hadřík. Useň následně vytřete do sucha
a vyleštěte pomocí speciálního přípravku na hladkou usňovou
obuv. Můžete použít také speciální samolešticí přípravky.

Vlasová useň – velur (semiš), nubuk

Obuv z vlasové usně není vhodná do deště. Novou obuv nejprve impregnujte přípravkem na vlasovou useň. Impregnace mimo
jiné pomůže v budoucnu snáze odstranit nečistoty. Obuv čistěte
pryžovými kartáčky a přípravky určenými pro tento materiál.
Vlasovou useň nikdy nekrémujte!

Laková useň

Tento materiál je velmi choulostivý na mechanické poškození
(odření), působení chemických vlivů, rozmáčení a mráz (nejnižší
teplota použitelnosti je -2 °C). Obuv zbavujte nečistot pomocí
vlhkého měkkého hadříku a poté naneste krém či sprej na lakové usně.

Povrstvená useň

Povrstvená useň, syntetické materiály, koženky, poromery.
Tyto materiály se snadno čistí vlhkým hadříkem a přípravky určenými pro syntetické materiály. Nesmí se používat běžné krémy ani leštidla.

Spodková useň

Používá se na výrobu podešvi u společenské obuvi. Je určena výhradně pro nošení v interiérech! Vyznačuje se vysokou
klouzavostí. Podpatky potažené usní pravidelně ošetřujte

impregnací a krémem. Zamezte zvýšenému působení vlhka
a mechanickému narušení potahu podpatku.

Ostatní usně

Jedná se především o módní obuv vyznačující se barevnými
efekty, rozmanitostí zpracování povrchu a patinou. Často je to
obuv s „použitým“ vzhledem. Na tyto materiály nepoužívejte
krémy ani leštidla. Ošetřujte bezbarvými impregnačními spreji a
vyvarujte se výrazného znečištění.

Pryžová obuv

Omyjte vlažnou vodou a vytřete do sucha nebo nechte volně
uschnout. Pryžovou obuv nechte pravidelně volně vysušit od
potu a střídejte vložky.

Textil

Textilní obuv není vhodná do deště ani do sněhu. Čistění provádějte za sucha kartáčováním a čisticími prostředky na textilní
obuv, které oživí barvy a povrch impregnují.

Proutí, lýko, korek

Tyto materiály jsou velmi choulostivé na vlhko. K čištění používejte pryžový kartáček.

Kožešina

Kožešinu chraňte před oděrem, mastnotou, prachem a sluncem.
Údržbu provádějte kartáčováním po srsti. Vlhké kožešiny nechte volně vysušit při pokojové teplotě. Čištění přenechte odborníkům. Kožešinovou obuv nikdy neskladujte v plastikových
pytlích.

Obecné zásady udržování a ošetřování obuvi
·		 Obuv před prvním použitím impregnujte, dále dle potřeby v závislosti na počasí.
· 		 Při obouvání používejte lžíci a zouvejte obuv pomocí rukou, nikoliv zapřením o druhou botu.
· 		 Po každém použití nechte obuv důkladně vyschnout a vyvětrat. Vlhkost od potu způsobuje nadměrné opotřebení stélek
		 a podšívky. Obuv proto často střídejte, nedoporučujeme každodenní nošení stejné obuvi.
· 		 Zamezte rozmáčení obuvi. Vlhkou obuv vycpěte novinami a sušte výhradně volně v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
· 		 Zimní obuv po použití otírejte od zbytků sněhu a pravidelně ji ošetřujte. Posypové materiály jsou velmi agresivní, proto se
		 snažte jejich působení co nejvíc omezit.
· 		 Obuv nedoporučujeme prát v pračce ani ručně.
· 		 Kovové ozdoby mohou po čase zanechávat černé stopy na materiálech, se kterými přijdou do styku. Zamezíte tomu
		 jejich včasným čistěním.

Důležité upozornění! Důvody, pro které nelze uznat reklamaci
·

Usňová obuv a vnitřní části obuvi mohou do jisté míry barvit. Použité materiály jsou testovány na stálobarevnost,
ale vlivem potu může docházet k uvolňování barvy.

·

Nerovnoměrná kresba povrchu je pro přírodní usně charakteristická a nelze ji považovat za výrobní vadu.

·

Včasnou výměnou opotřebovaných patníků, podešví a podrážek, stélek, šněrovadel nebo stuhových uzávěrů
(suchý zip, velcro) zabráníte dalšímu poškození obuvi. Vady způsobené zanedbáním této základní údržby,
nesprávným čistěním či použitím nevhodných prostředků nemohou být důvodem k reklamaci.

·

Pro uzený kaučuk, tzv. surovou gumu, která se používá pro výrobu podešví, je přirozený zápach po uzení.

·

Výrazné barvy mohou časem zesvětlat. Naopak bílé materiály mají tendence mírně žloutnout. Tento proces zmírníte
pravidelnou údržbou vhodnými prostředky.

·

Ozdobné aplikace jsou mechanicky vysoce namáhány. Tyto součásti módní obuvi nelze dokonale zafixovat a může
dojít k jejich odpadávání a ulamování.

·

Letní otevřená obuv a módní textilní obuv (žabky, plátěnky,…) má omezenou životnost, cca 1 sezónu.

·

U vysoce lesklých materiálů je přirozenou vlastností jejich rychlé opotřebení působením mechanických vlivů (otírání).

·

Syntetické materiály podléhají stárnutí, i když se nepoužívají.

·

Podešve s viditelnou pěnovou strukturou a velmi lehké podešve (PUR) mají krátkou životnost.

