
Jak správně pečovat o zakoupené zboží, aby Vám dělalo radost co nejdéle? 

Péče o oblečení

Všeobecné pokyny k údržbě oblečení

· Než začnete nosit nové oblečení, je třeba, aby bylo vyprané. Praním se zbavíte nečistot, které mohly vzniknout
ve výrobě nebo při skladování a navíc tak zamezíte i pouštění barvy.

· Při péči o oblečení se řiďte pokyny, které jsou uvedeny na etiketě.

· Při praní dodržujte doporučenou teplotu, která je uvedena na etiketě výrobku.

· Při praní oděvů je třeba, abyste z nich odstranili vše, co by mohlo oblečení poškodit - je třeba zapnout všechny
zipy, knoflíky, háčky a suché zipy.

· Při ručním praní doporučujeme používat tekutý prací prostředek.

· Všechno oblečení perte, sušte a žehlete otočené na rubovou stranu.

· Oblečení perte rozdělené podle barev, zabráníte tak možnému zabarvení.

· Čisté oblečení nikdy nenechávejte po vyprání v pračce, ale hned ho vyjměte a dejte sušit.

· Oblečení nikdy nesušte na přímém slunci ani na radiátorech, protože to může způsobit změnu barvy nebo
poškození jeho funkčních vlastností.

· Na oblečení nikdy neaplikujte deodoranty, parfémy ani jinou kosmetiku.

· Tašky a batohy lze čistit pouze ručně s použitím houby.

· Při jakémkoliv zásahu do výrobku a vlastní opravě nelze oblečení reklamovat.

Materiály

Acetát (angl. Acetate)  - díky své lehkosti, vysokému lesku a splývavosti ho velmi dobře známe jako umělé 
hedvábí. Při praní má sklon ke ztrátě tvaru a lesku, proto je nejlepší ho čistit chemicky. Oblečení z acetátu lze 
žehlit při nízké teplotě, bez napařování, přes vlhký ručník.

Akryl (angl. Acrylic) - lehká a měkká syntetická alternativa vlny. U většiny oděvů je praní možné na 30 ° C bez 
použití aviváže. Výrobky z akrylu není vhodné ždímat ani sušit zavěšením - nejlepší je rozložit je na rovnou 
plochu a nechat tak vysušit. Žehlení oblečení je možné.

Bavlna (angl. Cotton)  - přírodní vlákno, které je známé svou dobrou absorpcí a pevností. Výrobky z bavlny jsou 
na dotek velmi jemné a pružné. Oblečení lze prát při teplotě do 60 ° C, sušit v sušičce a žehlit při teplotě do 
200 ° C. Nicméně, pokud je výrobek směsí bavlny a dalšího materiálu, při péči je třeba dbát informací 
uvedených na etiketě.

Elastan (angl. Elastane) - syntetické vlákno, které dodává oděvům pružnost. Používá se jako příměs k ostatním 
vláknům a zajišťuje tak, že oblečení lépe sedne postavě. Péči je třeba přizpůsobit potřebám hlavního materiálu 
a řídit se podle informací na etiketě.



Fleece (angl. Fleece) - měkká vláknina s dobrými izolačními vlastnostmi v každém počasí. Díky nízké hmotnosti a 
minimální nasákavosti je ideálním materiálem pro sportovní oblečení. Nejideálnější je chemické čištění, při 
teplotě maximálně 40 ° C, bez aviváže. Sušení v sušičce se nedoporučuje a žehlení je možné při maximální 
teplotě 110 ° C.

Hardshell (angl. Hardshell) - pevná laminovaná textilie, která je prodyšná a maximálně odolná vůči vodě a 
nepříznivému počasí. V péči je vhodné profesionální chemické čištění - prát při teplotě do 40 ° C bez aviváže, 
nebělit, nesušit a nežehlit.

Hedvábí (angl. Silk) - přírodní vlákno, které se vyznačuje velkou jemností, pružností a pevností. Na dotek působí 
chladivě. Při péči je nejvhodnější ruční praní  ve vlažné vodě bez ždímání. Nicméně, hedvábné oděvy lze prát i 
šetrně v pračce. Sušit je lze zavěšené a žehlit při maximální teplotě do 110 ° C bez páry po rubové straně.

Kašmír (angl. Cashmere) - luxusní přírodní vlákno, které se vyznačuje vysokou jemností a příjemností na dotek. 
Kašmírové oblečení je nejvhodnější prát ručně při teplotě do 20 ° C. Sušení v sušičce ani žehlení se 
nedoporučuje.

Latex (angl. Latex) - přírodní tekutina, která se po zaschnutí a zpracování vyznačuje vysokou jemností a leskem. 
Latexové oblečení lze prát pouze v rukou při teplotě do 30 ° C. T oto oblečení lze prát pouze s použitím 
speciálních přípravků. Sušení v sušičce ani žehlení se nedoporučuje.

Lycra (angl. Lycra) - obchodní název elastanu. Syntetické vlákno, které dodává oděvům pružnost. Používá se 
jako příměs k ostatním vláknům a zajišťuje tak, že oblečení lépe sedne postavě. Péči je třeba přizpůsobit 
potřebám hlavního materiálu a řídit se podle informací na etiketě.

Lyocel (angl. Lyocel) - prodyšné, pevné a odolné přírodní vlákno, které je velmi podobné viskóze. Praní je možné 
maximálně na 30 ° C s použitím šetrného pracího prostředku. Lyocelové výrobky se nedoporučuje ždímat ani 
sušit v sušičce. Žehlení oblečení není nutné, avšak lze jej žehlit při nižší teplotě bez napařování.

Len (angl. Linen) - pevné přírodní vlákno s odolností vůči oděru. Díky lehkému materiálu a chladící vlastnosti při 
dotyku je vhodným materiálem pro výrobu letního oblečení. Praní je vhodné naruby do 40 ° C bez ždímání. 
Doporučuje se sušení v sušičce a také, díky vysoké mačkavosti materiálu žehlení do 210 ° C.

Mikrovlákno (angl. Microfiber) - syntetické vlákno, které se vyznačuje vysokou jemností, hebkostí a dobrou 
tepelnou izolací. Oděvy z mikrovlákna je nejlépe prát samostatně, při teplotě do 50 ° C. Sušit se mohou v 
sušičce při teplotě maximálně do 90 ° C, ale ideální je pozvolné sušení. Žehlení se nedoporučuje.

Nylon (angl. Nylon) - syntetické vlákno, které je díky své pružnosti vhodné na výrobu sportovního oblečení a 
spodního prádla, zejména punčochového zboží. Výrobky z nylonu lze prát, sušit v sušičce i žehlit na nejnižší 
teplotě.

Polyamid (angl. Polyamide) - syntetické vlákno. Díky nízké absorpci a schopnosti rychlého schnutí, je ideální pro 
výrobu sportovního oblečení. Praní je vhodné v rukou, případně v pračce při teplotě do 40 ° C. Žehlení není 
nutné, ale je možné při teplotě do 140 ° C. Výrobky z polyamidu nelze bělit ani chemicky čistit.

Polyester  (angl. Polyester) - nejpoužívanější a nejvyráběnější syntetické vlákno v módním průmyslu. Je odolné, 
pružné a nízce mačkavé. Nejčastěji se používá v kombinaci s dalším přírodním vláknem. Výrobky z polyesteru 
lze prát maximálně na 40 ° C a v případě potřeby žehlit při teplotě do 150 ° C. Vhodné je ale řídit se podle 
etikety uvedené na konkrétním výrobku.

Polypropylen (angl. Polypropylene) - nejpříjemnější ze všech syntetických vláken. Má dobrou pevnost, perfektně 
dokáže odvádět vlhkost a na dotek je velmi podobný vlně. Praní je vhodné při teplotě do 40 ° C, ale sušení v 
sušičce ani žehlení se nedoporučuje.

Polyuretan (angl. Polyurethane) - syntetické vlákno, díky kterému jsou oděvy pružné. Známé je díky své odolnosti. 
Polyuretan je nejčastěji součástí elastanu a spandexu. Péči je třeba přizpůsobit potřebám hlavního materiálu a 
řídit se podle informací na etiketě.

Softshell (angl. Softshell) - laminovaná textilie, která je díky lehkosti, tepelné izolaci a částečné nepromokavosti 
vhodná na výrobu sportovního oblečení. V péči je vhodné profesionální chemické čištění - prát při teplotě do 
30 ° C bez aviváže, nebělit, nesušit a nežehlit.



Spandex (angl. Spandex) - syntetické vlákno, které dodává oděvům pružnost. Používá se jako příměs k ostatním 
vláknům a zajišťuje tak, že oblečení lépe sedne postavě. Péči je třeba přizpůsobit potřebám hlavního materiálu 
a řídit se podle informací na etiketě.

Viskóza (angl. Viscose) - přírodní vlákno, které je na dotek velmi jemné a příjemné. Známé je díky nízké tvorbě 
žmolků. Oblečení z viskózy lze prát maximálně šetrně  do 40 ° C. Sušení v sušičce se nedoporučuje, nejlépe je 
sušit oblečení zavěšené. Oblečení lze žehlit na nejnižším stupni.

Vlna (angl. Wool) - přírodní vlákno, které je známé svou skvělou tepelnou izolací a vysokou hřejivostí. Produkty z 
vlny je třeba prát šetrně, maximálně na 40 ° C. Ideální je prát oblečení v rukou a velmi ho neždímat. Při sušení 
je nejlepší rozložit jej na rovnou plochu a nechat tak uschnout. Některé výrobky lze žehlit při maximální teplotě 
110 ° C, vždy se ale o tom třeba ujistit podle etikety

Upozornění: aby Vám oblečení zůstalo co nejdéle jako nové, při péči je potřeba řídit se pokyny, které jsou 
uvedeny na etiketě!

Symboly

Maximální teplota praní do 30 ° C při 
normálním mechanickém působení, 
máchání a odstřeďování.

Maximální teplota praní do 30 ° C při 
normálním máchání a mírném 
mechanickém působení a odstřeďování.

Maximální teplota praní do 30 ° C při 
jemném mechanickém působení, máchání 
a odstřeďování. Výrobek se nesmí ždímat v 
rukách.

Maximální teplota praní do 40 ° C při 
normálním mechanickém působení, 
máchání a odstřeďování.

Maximální teplota praní do 40 ° C při 
normálním máchání a mírném 
mechanickém působení a odstřeďování.

Maximální teplota praní do 40 ° C při 
jemném mechanickém působení, máchání 
a odstřeďování. Výrobek se nesmí ždímat v 
rukách.

Maximální teplota praní do 60 ° C při 
normálním mechanickém působení, 
máchání a odstřeďování.

Maximální teplota praní do 60 ° C při 
normálním máchání a mírném 
mechanickém působení a odstřeďování.

Výrobek se může prát pouze v rukou, s 
opatrnou manipulací, při teplotě do 40 ° C.

Maximální teplota praní do 95 ° C při 
normálním mechanickém působení, 
máchání a odstřeďování.

Maximální teplota praní do 95 ° C při 
normálním máchání a mírném 
mechanickém působení a odstřeďování.

Výrobek se nesmí prát. V mokrém stavu je 
nutná opatrná manipulace s výrobkem.

Výrobek se může bělit všemi používanými 
způsoby.

Výrobek se může bělit oxidačními 
bezchlorovými pracími prostředky.



Výrobek se nesmí bělit. Výrobek se může sušit v bubnové sušičce, 
na normálním sušicím programu, při teplotě 
maximálně do 80 ° C.

Výrobek se může sušit v bubnové sušičce 
při teplotě maximálně do 60 ° C.

Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.

Výrobek je třeba sušit zavěšením.  Výrobek je třeba sušit odkapáním.

Výrobek je třeba sušit v rozprostřeném 
tvaru.

Výrobek je třeba sušit v rozprostřeném tvaru 
odkapáváním.

Výrobek je třeba sušit zavěšením ve stínu. Výrobek je třeba sušit odkapáním ve stínu.

Výrobek je třeba sušit v rozprostřeném tvaru 
ve stínu.

Výrobek je třeba sušit v rozprostřeném tvaru 
odkapáním ve stínu.

Žehlení při maximální teplotě do 200 ° C. Žehlení při maximální teplotě do 150 ° C.

Žehlení při maximální teplotě do 110 ° C. Výrobek se nesmí žehlit ani napařovat.

Výrobek se může čistit tetrachlorethenem, 
monofluortrichlormethanem, 
fluortrichlormethanem a benzínem při 
obvyklých postupech čištění.

Výrobek se může chemicky čistit 
tetrachlorethenem, 
monofluortrichlormethanem, 
fluortrichlormethanem a benzínem s 
omezeným přidáním vody.

Výrobek se může chemicky čistit pouze 
trifluortrichlorethanem a těžkým benzinem, 
v destilačním rozmezí 150-220 ° C, při bodu 
vzplanutí 38- 60 ° C.

Výrobek se může chemicky čistit pouze 
trifluortrichlorethanem a těžkým benzinem, 
v destilačním rozmezí 150-220 ° C, při bodu 
vzplanutí 38- 60 ° C s omezeným přidáním 
vody. Při mechanickém působení a volbě 
teploty sušení se vyžaduje opatrnost.

Výrobek se nesmí čistit profesionálně za 
mokra.

Výrobek je třeba čistit profesionálně za 
mokra při obvyklých postupech čištění.



Výrobek je třeba čistit profesionálně za 
mokra při mírných postupech čištění.

Výrobek je třeba čistit profesionálně za 
mokra při velmi mírných postupech čištění.

Výrobek se nesmí čistit chemicky a skvrny 
se nesmí odstraňovat organickými 
rozpouštědly.

Péče o obuv a kožené výrobky

· Před samotným používáním obuv naimpregnujte alespoň ve dvou vrstvách.

· Každou obuv noste na účel, pro který je vyrobena.

· Po každém použití je třeba nechat obuv vyschnout a vyvětrat, aby se zamezilo tvorbě bakterií a vnitřnímu
poškození.

· Pravidelně střídejte svou obuv, zejména během deštivého počasí. Prodloužíte tím její životnost.

· Při obouvání je potřeba použít obouvací lžíci a následně tuto obuv nosit zavázanou, aby se zamezilo pohybu
nohy v botě a tím i poškození podšívky a stélky.

· Obuv je potřeba zouvat až po uvolnění všech druhů zapínání, čímž předejdete poškození spojů a tvaru boty.

· Obuv nedoporučujeme prát v pračce, ani čistit s použitím saponátových prostředků.

· Pokud se Vám obuv promočí, vyplňte ji novinami a sušte postupně mimo přímého dosahu zdroje tepla.

· V případě potřeby si na obuvi vyměňujte podpatky, podešve, vkládací vložky a tkaničky. Zabráníte tím dalšímu
poškození obuvi.

· Na kožených výrobcích se mohou objevovat odřeniny, skvrny nebo jizvy, které jsou součástí materiálu a nikoli
vadou.

· Při jakémkoliv zásahu do výrobku a vlastní opravě nelze vyřešit reklamaci.

Všeobecné pokyny k údržbě obuvi a koženého oblečení

Materiály

Gore-tex (angl. Gore-tex) - díky nepromokavosti, nepropustnosti a vysoké prodyšnosti je tento materiál 
vhodný pro sportovní obuv. Údržba obuvi se provádí pomocí vlhkého hadru nebo kartáčku s vlažnou vodou. 
Pokud se náhodou nepromokavá vrstva odře nebo smyje, obuv stačí jednoduše naimpregnovat.

Gumová obuv (angl. Wellington shoes) - gumáky jsou díky své nepromokavosti oblíbenou obuví do deště. Při 
údržbě je stačí umýt  hadříkem a teplou vodou a nechat volně vysušit.

Hladká kůže (angl. Smooth leather) - má jemně strukturovaný povrch s malými póry. Může být zpracována v 
matném nebo lesklém provedení. Obuv z hladké kůže čistíme pouze vlhkým hadříkem a následně otíráme 
do sucha. Pro zamezení popraskání je dobré boty impregnovat a používat na ně speciální krém.



Lakovaná kůže (angl. Patent leather) - obuv z lakované kůže je hladká s lesklým povrchem. Je velmi citlivá na 
mechanické poškození, promočení a mráz. Ošetření obuvi se provádí navlhčeným hadříkem a krémem nebo 
sprejem na kožené boty.

Nubuk (angl. Nubuck) - kůže broušená po líci, která je mimořádně citlivá na působení vlhkosti. Na první pohled 
připomíná semiš. Obuv se čistí nasucho speciálním kartáčem nebo gumou určenou na nubuk, s použitím 
speciálních prostředků.

Povrstvená useň (angl. Coated leather) - její lícová vrstva je opatřena tenkým syntetickým nánosem, čímž se 
zvyšuje její životnost. Tento povrch je nutno chránit před chemickými vlivy, promáčením a mrazem. Při péči 
doporučujeme čistit obuv měkkým textilním hadříkem za sucha nebo za mokra.

Syntetické materiály (angl. Synthetic materials) - PVC, PU, pryž, poromery. Pestrobarevná a vzorovaná obuv z 
napodobeniny kůže. Je méně prodyšná a přizpůsobivá než kůže. Obuv ze syntetických materiálů stačí otřít 
hadříkem a nakonec přeleštit houbičkou.

Textil (angl. Textile) - nejčastěji se používá na lehkou letní nebo domácí obuv. Jelikož je minimálně odolná vůči 
mokru a špíně, vyžaduje se u ní častější čištění. Ideálně se textilní obuv čistí kartáčem nebo vlhkým hadříkem, 
přičemž na větší skvrny lze použít i čistič skvrn na textil.

Umělá kůže (angl. Faux leather) - nebo koženka je napodobenina kůže ze syntetického materiálu, který má 
mnohem nižší kvalitu než pravá kůže. Ošetření se provádí vlhkým hadříkem a přípravky pro syntetické 
materiály, přičemž není možné používat krémy a leštidla, které jsou určeny na kožené výrobky.

Velur (angl. Velour) - známější pod názvem semiš či broušená kůže je typický svým vlasovým povrchem. Semiš 
má vysokou nasákavost ale i prodyšnost. Péče o boty z broušené kůže se provádí výhradně kartáčem a čisticí 
pěnou na ni určenou.

Upozornění: aby Vám obuv zůstala co nejdéle jako nová, při péči je třeba se řídit pokyny, které jsou uvedeny 
na etiketě!

Symboly

svrchní materiál podšívka a stélka stélka podešev

kůže potažená kůže textil ostatní materiály




