
Vážení zákazníci, dovoľte nám, aby sme vám poskytli niekoľko rád a  odporúčaní 
ako návod na ošetrovanie zakúpenej textílie. Dodržiavanie nižšie uvedených zásad 
a  správny výber textílie podľa aktivity, na ktorú je určená, zaistí vašu spokojnosť 
so zakúpeným výrobkom.

Preklad používaných termínov:

 HAND WASH ONLY – iba ručné pranie
 DO NOT MACHINE WASH – neprať v pračke
 WASH SEPARATELY – prať oddelene
 WASH INSIDE OUT – prať na obrátenej strane
 WASH IN COLD WATER – prať v studenej vode
 WASH DARK COLOURS SEPARATELY – farebnú textíliu prať oddelene od bielej
 WASH AS COTTON – prať ako bavlnenú textíliu
 DO NOT BLEACH – nebieliť
 DRY CLEAN – chemicky čistiť
 WATERPROOF – odolné proti vode
 KEEP AWAY FROM FIRE – chrániť pred otvoreným ohňom
 DO NOT IRON – nežehliť
 IRON ON REVERSE SIDE – žehliť na obrátenej strane
 DO NOT IRON DESIGN, PRINTING, BADGE – nežehliť cez potlač
 DRY FLAT – sušiť vo vodorovnej polohe
 TUMBLE DRY WITH TENNIS BALLS – do bubnovej sušičky pred začiatkom
 sušiaceho programu vložte tenisové loptičky
 DO NOT TUMBLE DRYAT HIGH TEMPERATURE – nesušte v bubnovej sušičke
 pri vysokých teplotách

Tieto návody sú vždy doplnené symbolmi, ktoré upresňujú tieto odporučenia. 
Doporučujeme všetky výrobky prať naruby, aby sa v práčke neodrali (zosvetlenie, 
žmolky). Používajte vždy prací prášok, ktorý je určený na svetlé alebo tmavé textílie. 
Textil pred praním vždy roztrieďte podľa farieb, zapnite zipsy, prípadne oddeľte 
na oder chúlostivé textily. Pokiaľ je oblečenie zo športu prepotené, je potrebné 
ho buď ihneď vyprať alebo aspoň vyplákať v  čistej vode. Pokiaľ žehlíte oblečenie 
s nápisom, uistite sa, či je nápis vyšívaný, lepený alebo farbený. Lepený a farbený 
nápis nesmiete žehliť, lebo ho znehodnotíte. Odporučujeme tiež žehliť také prádlo, 
pokiaľ je bez podšívky, naruby, aby na oblečení nevznikli lesklé miesta a nedošlo 
k  poškodeniu nápisov. Prádlo bez podšívky doporučujeme žehliť naruby, aby 
na oblečení nevznikli lesklé miesta a nedošlo k poškodeniu nápisov.



Základné informácie o textilných materiáloch a ich údržbe:

BAVLNA COTTON, BAUMWOLE 
Symboly údržby (ak nie je uvedené inak)

VLNA WOOL 
Symboly údržby (ak nie je uvedené inak)

FLEECE
Prať a žehliť na obrátenej strane (tento 

materiál je vyrobený zo 100% polyesteru) 
Symboly údržby (ak nie je uvedené inak)

KOŽENÝ TOVAR
LEATHER 

Viď. informačný leták priložený 
pri každom kuse tovaru

Pri znečistení otrite handričkou 
navlhčenou vo vlažnej vode 
bez čistiacich prostriedkov 

(ak nie je uvedené inak)

ELASTAN, LYCRA, ACRYL, 
NYLON, POLYAMID, 

POLYESTER, VISCOSE

Pre syntetické a chemické vlákna platia 
tieto symboly údržby 

(ak nie je uvedené inak)

Prehľad základných symbolov údržby pre postupy prania:

Nesmie sa prať Sušiť v rovine

Bieliť je možné iba biele bavlnené 
prádlo

Teplota spodnej plochy žehličky 
nesmie byť vyššia než 150° C

Výrobok sa môže prať v pračke 
pri max. teplote 40° C Výrobok sa nesmie žehliť

Výrobok sa môže sušiť v bubnovej 
sušičke pri normálnom suš. programu Výrobok sa nesmie chemicky čistiť

Prať ručne pri maximálnej 
teplote 40° C. Nežmýkať  
a nekefovať

Sušiť odkvapkávaním

Výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej 
sušičke

Teplota spodnej plochy žehličky 
nesmie byť vyššia než 110° C

Výrobok sa nesmie bieliť Teplota spodnej plochy žehličky 
nesmie byť vyššia než 200° C

Výrobok sa môže sušiť v bubnovej 
sušičke pri nižšej teplote sušenia

Profesionálne chemické čistenie 
tetrachloreténom a rozpúšťadlami 
uvedenými pod symbolom F 
- normálny proces

Sušiť zavesené Profesionálne chemické čistenie 
uhľovodíky - normálny proces


