
Popisy, symboly pre údržbu a ošetrovanie funkčného oblečenia

Použité materiály
Polyamid = polyamide = PAD
Polypropylen = polypropylene = PP
Vlna = wool = wo
Bavlna = cotton = CO

Základné princípy ošetrovania syntetických materiálov
Nižšie sú uvedené základné inštrukcie a všetky symboly použité na etiketách. 
Pre správnu funkčnosť a dlhú životnosť produktov, doporučujeme 
dodržať tieto inštrukcie.

Základné inštrukcie
- dodržujte uvedené pracie symboly, aby nedošlo k poškodeniu produktu
- pri prvom praní perte prádlo vždy samostatne
- prádlo perte vždy obrátené naruby s rovnakými alebo podobnými farbami
- pri praní musia byť zipsy vždy zapnuté
- nedoporučujeme používať aviváž, znižuje kapilárny výkon vlákna
- žmolkovitosť neznižuje funkčnosť tovaru a nie je dôvodom na reklamáciu
- tovar je možné reklamovať len čistý
- na tovar, u ktorého bude vykonaný neodborný zásah, nie je možné reklamáciu uznať

Elastan = elastane = EL
Acetat = CA
Triacetat = CTA
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PRANIE
- v práčke podľa uvedenej teploty
- prať oddelene

BIELENIE
- nesmie sa bieliť chlórom

ŽEHLENIE
- nesmie sa žehliť

CHEMICKÉ ČISTENIE
- nesmie sa chemicky čistiť

SUŠENIE V BUBNOVEJ SUŠIČKE
- nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke
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Koža

Vnútorná vrstva úpletu

Vonkajšia vrstva úpletu

Odvádzanie potu do vonkajšej vrstvy

Izolácia telesného tepla

Udržovanie telesnej teploty
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Centrála SK
inSPORTline s.r.o., tel.:+421(0) 326 526 701, 
mail: objednavky@insportline.sk, www.inSPORTline.sk

Centrála ČR 
Seven Sport s.r.o., tel.:+420 556 300 970, 
mail: objednavky@insportline.cz, www.inSPORTline.cz

inSPORTline Shop Bratislava, Račianska 184/B
mobil:+421(0)917 130 907, mail: predajnaba@insportline.sk

inSPORTline Shop Košice, Tr.gen. Ludvíka Svobodu 6/A
mobil:+421(0)917 130 906, mail: predajnake@insportline.sk

inSPORTline Shop Trenčín, Električná 6471
tel.:+421 917 864 593, mail: predajnatn@insportline.sk

inSPORTline Shop Praha, Strakonická 1151/2 Praha-Hlubočepy
tel.:+420 257 217 562, mail: obchod.praha@insportline.cz

inSPORTline Shop Ostrava, Krmelínská 780/2 Ostrava-Hrabová
tel.+420 734 559 630, mail: obchod.ostrava@insportline.cz

inSPORTline Shop Vítkov, Dělnická 957, tel.:+420 257 217 562

Navštívte niektorú z našich značkových predajní:


