
Návody na údržbu textilu 

• riadiť sa symbolmi pre ošetrovanie uvedenými na etikete výrobku 

• vždy prať a žehliť s maximálnou opatrnosťou (najmä presvedčiť sa o teplote pracieho 

cyklu a žehličky) °C 

• ak symboly ošetrovania na výrobku nestanovujú inak, neprekračujte teplotu pracieho a 

plákacieho cyklu 40 °C, u čiernych odtieňov do 30 °C 

• pranie a plákanie odporúčame v rovnakej teplote, aby nedošlo k tepelnému šoku u 

niektorých citlivých textílií 

• výrobky perte oddelene od ostatných textílií s druhmi zhodného charakteru a odtieňa 

• namáčať len biele textílie bez tlače a farebných komponentov 

• ostatné výrobky pred praním nenamáčajte 

• nepoužívajte pracie prostriedky s bieliacimi účinkami a najmä nepoužívajte 

prostriedky uvoľňujúce chlór 

• nepoužívajte na športové oblečenie aviváž 

• po praní pláchajte vypraný odev v niekoľkých cykloch 

• výrobky perte, sušte a žehlite vždy obrátené na rubovú stranu 

• farebné výrobky nesušte na priamom slnku, sušenie na priamom slnku môže byť 

príčinou zmeny odtieňa vyfarbenia 

• dodržiavajte symboly ošetrenia, ktoré sú uvedené na štítku. Dodržiavanie týchto zásad 

povedie k Vašej i našej spokojnosti. V prípade nerešpektovania pokynov nemôžeme, 

bohužiaľ, reklamáciu považovať za oprávnenú 

  

Symboly prania vo vode 

 

Nasledujúce symboly označujú ručné pranie, alebo pranie v práčke. Je možné ich vzájomne 

kombinovať, ale dôležité je, riadiť sa presne podľa uvedených informácií. 

 

  

 Symboly sušenia 

Symboly sú špecifikované pomocou bodiek, ktoré sa môžu objaviť v kruhu: jedna bodka 

označuje sušenie v jemnom a šetrnom programe; dve bodky označujú normálne sušenie. 

 

Symboly žehlenia 

Sú špecifikované pomocou bodiek, ktoré sa môžu objaviť v symbole žehličky. 

  



 

  

Návody na údržbu špecifických textílií 

 

Návod na čistenie textílií s membránou: 

• výrobky s membránou sa udržiavajú podľa pokynov na každom výrobku 

• pranie max na 30 °C 

• odporúčame prať v prostriedkoch na to určených: pracie prostriedky na báze voskov, 

ktoré výrobok vyperú a zároveň obnovia impregnáciu vrchného materiálu a podšívky 

(vrchné textílie tak strácajú tendenciu na nasávanie vody) 

• v prípade veľa kontaminovaných výrobkov môžete použiť kefu a vlažný mydlový 

roztok, ktorými vyčistíte najprv kritické miesta (golier, rukávy, nohavice) a až potom 

celý výrobok vyperiete v práčke s vyššie uvedenými prostriedkami 

• po určitej dobe používania a prania v bežných odmasťovacích prostriedkoch sa môžu 

za dažďa objaviť na povrchu výrobku tmavé škvrny. Tie sú spôsobené prienikom vody 

medzi vlákna vrchnej tkaniny. Voda sa síce nedostane cez membránu, ale výrobok je 

ťažký a dlhšie schne 

  

  

Návod na čistenie softshellového textilu: 

• pred praním zapnite všetky gombíky, zipsy, suché zipsy 

• podľa vnútorného štítku zvoľte teplotu prania na 30°C alebo 40°C 

• použite šetrný prací program s malým množstvom vhodného tekutého pracieho 

prostriedku 

• na pranie použite prací prostriedok, ktorý je určený na pranie funkčného oblečenia 

• nepoužívajte zmäkčovadlá, odstraňovače škvŕn, bieliace prostriedky ani žiadne iné 

agresívne pracie prostriedky 

• oblečenie nechajte vyplákať, aby sa odstránili zvyšky pracieho prostriedku 

• nežmýkaťstrojovo, iba ručne vyžmýkať vodu a nechať odkvapkať 

• riaďte sa vnútorným štítkom, iba niektoré výrobky môžete sušiť v sušičke 

• neodporúča sa softshellové oblečenie dávať do čistiarne 

  

  

Návod na čistenie páperových búnd a následné sušenie: 

• tento druh textílie odporúčame ošetrovať /prať/ samostatne 

• vložte /vylejte/ do práčky /priamo k bunde/ plné dve odmerky pracieho prostriedku 

určeného na perie 



• nepoužívajte zmäkčovadlá 

• nastavte šetrný prací program /teplota do 30 °C / a krátko odstreďte 

• po čistení (praní) zaveste bundu do dobre vetranej miestnosti 

Bežné sušenie: 

• pri sušení nevystavujte bundu priamemu slnečnému žiareniu 

• počas sušenia niekoľkokrát prevráťte bundu, z dôvodu lepšieho a rýchlejšieho 

presušenia výrobku 

• po praní sa môžu vyskytnúť zhluky páperia, ktoré odstránite opakovaným, voľným 

pretriasaním bundy 

Sušenie v bubnovej sušičke: 

• použite najnižšiu možnú teplotu sušenia /viď symbol ošetrenia na výrobku v oblasti 

goliera/ 

• dobu sušenia si zvoľte podľa potreby, odporúčame priebežne kontrolovať, 

• pokračujte v sušení dovtedy, kým páperie nebude rovnomerne rozmiestnené a použitý 

textilný materiál úplne suchý 

• nenechávajte dlhšie sušiť ako je potrebné 

• podľa možnosti umiestnite 3 biele tenisové loptičky k vetrovke do sušičky, z dôvodu 

rovnomerného rozmiestnenia páperia po celej vetrovke, 

• Skladovanie: Páperovú bundu skladujte na suchých miestach, mimo dosahu ostrých 

predmetov. 

  

  

Návod na čistenie a sušenie odevov so syntetickou izoláciou: 

• pozapínajte všetky vrecká, zipsy, gombíky a patenty 

• zvoľte teplotu prania podľa vnútorného štítku na 30°C alebo 40°C 

• perte na šetrnom pracom programe s malým množstvom vhodného tekutého pracieho 

prostriedku 

• odporúča sa použitie nebiologických pracích prostriedkov určených na funkčné 

oblečenie 

• zakazuje sa použitie zmäkčovadiel, bieliacich prostriedkov, odstraňovačov škvŕn a 

agresívnych pracích prostriedkov 

• oblečenie vyplákajte aby sa odstránili zvyšky pracieho prostriedku 

• žmýkajte pri nízkych otáčkach, potom dosušte napr. na vešiaku 

• výrobky sa môžu sušiť v sušičke, len ak je to uvedené na štítku vnútri odevu 

  

  

Návod na čistenie funkčného prádla: 

• prať obrátene na rubovú stranu, aby nedošlo k zatrhnutiu vlákien 



• prať pri teplote okolo 40 °C (u vlnených odporúčajú prať len v prostriedkoch na vlnu), 

pretože vyššia teplota by mohla nenávratne poškodiť štruktúru vlákna 

• nepoužívať avivážne prostriedky a nepoužívať sušičku (niektoré moderné technológie 

umožňujú použitie sušičky) 

• funkčnú bielizeň nežehliť (u tkanín z polyesteru je možné opatrne prežehliť), pretože 

umelé vlákno by sme nenávratne zničili 

 

  

  

Návod na čistenie farebného a čierneho textilu: 

• pre farebné výrobky používajte pracie prostriedky určené pre farebné výrobky 

„COLOR", pre čierne „BLACK", ktoré neobsahujú chlór a nemajú bieliace účinky 

• pre ručné pranie používajte tekuté pracie prostriedky, pri použití práškových pracích 

prostriedkov dbajte na dokonalé rozpustenie prášku v kúpeli pred praním 

• ak dôjde počas používania k extrémnemu prepoteniu výrobkov, doporučujeme 

výrobok po použití vyplákať vo vlažnej vode a tak zabrániť poškodeniu zafarbenia v 

dôsledku dlhodobého účinku agresívneho potu 

• výrobky výrazných farieb ako napríklad červené, odporúčame pred prvým nosením 

vyprať 

  

Návod na čistenie vlny: 

• pre vlnené a hodvábne výrobky užívajte jemné pracie prostriedky určené pre tieto typy 

textílií 

• vlnené výrobky po ručnom i mechanickom praní, pokiaľ nie je dovolené mierne 

odstredenie, je nutné odvodniť v uteráku, vytvarovať a sušiť vo vodorovnej polohe 

• ak sú používané avivážne prípravky, je nutné v kúpeli výrobok iba vyplákať a 

odvodniť, nenechať aviváž dlhodobo pôsobiť na výrobok 

• výrobok s obsahom angorskej vlny môže pri nosení a praní uvoľňovať vlákna, tomuto 

samovoľnému uvoľňovaniu čiastočne zabránite opakovaným praním vo vlažnom 

kúpeli. 

  

Návod na čistenie zimných čiapok: 

• v prípade potreby čiapky čistite /perte/ na šetrnom pracom programe /teplota do 30 °C 

/ 

• používajte len jemné pracie prostriedky určené pre tento druh výrobku 

• po každom použití v mokrom prostredí /dážď, sneh a pod./ nechajte výrobok dôkladne 

vysušiť 

• neskladujte v mokrom stave 

  



Návod na čistenie rukavíc: 

• vlhké rukavice, predovšetkým kožené, môžu pri kontakte s oblečením púšťaťfarbu 

• z vlhkých rukavíc nevyťahovať vnútornú podšívku, pretože môže dojsť k poškodeniu 

tepelnej izolácie 

• kožené rukavice, alebo tie s koženým lemovaním sušiť len pri izbovej teplote, pretože 

koža inak stvrdne a popraská 

• rukavice nikdy nesušte v sušičke, alebo na radiátore.  

• po usušení odporúčame naimpregnovať : kožené mastným krémom, gore-texové 

sprejom, bez silikónu, aby sa nenarušila ich priedušnosť 

• ak majú rukavice preškrtnuté všetky ošetrovacie symboly, môžete pri miestnom 

znečistení použiť veľmi jemnú kefku, alebo bavlnenú utierku. Túto navhlčiť a opatrne 

znečistené miesto vyčistiť. 

• dodržujte pri praní symboly ošetrenia! 

  

Návod na čistenie šiltoviek: 

• používajte len jemné pracie prostriedky, ktoré neobsahujú chlór a nemajú bieliace 

účinky, 

• po každom použití v mokrom prostredí /dážď a pod./ nechajte výrobok dôkladne 

vysušiť, neskladujte v mokrom stave, 

• opakované dlhodobé vystavovanie priamemu slnečnému žiareniu /dlhodobé sušenie a 

pod./ môže spôsobiť vyblednutie.  

  

Výber z anglických popisov : 

Fabric, shell - vonkajší materiál 

Linning, Futter - vnútorný materiál 

Padding - výplň 

Insulation - izolácia (výplň) 

Body Lining - podšívka (trup) 

Sleeve Lining - podšívka (rukáv) 

Palm - dlaň (rukavice) 

Leather - koža 

 


