
Як доглядати за придбаними товарами, щоб довше їх зберігати? 
Догляд за одягом

Загальні інструкції з обслуговування одягу
· Перш ніж почати носити новий одяг, його потрібно випрати. Прання позбавить від домішок, які могли 
виникнути в процесі виробництва чи зберігання, а також запобіжить витіканню фарби.

· Дотримуючись інструкцій на етикетці, доглядаючи за одягом.

· Під час прання дотримуйтесь рекомендованої температури, яка вказана на етикетці виробу.

· Під час прання одягу необхідно зняти все, що може пошкодити одяг - всі блискавки, ґудзики, гачки та 
липучки повинні бути закріплені.

· Ми рекомендуємо використовувати рідкий миючий засіб під час прання вручну.

· Помийте, висушіть і пропрасуйте весь одяг, перевернутий догори дном.

· Прати одяг, розділений за кольором, щоб уникнути можливой зміни кольору.

· Ніколи не залишайте чистий одяг у пральній машині після прання, а негайно зніміть його і дайте 
висохнути.

· Ніколи не сушіть одяг під прямими сонячними променями або на радіаторах, оскільки це може 
призвести до зміни кольору або пошкодження їх функціональних властивостей.

· Ніколи не застосовуйте дезодоранти, парфуми та інші косметичні засоби до одягу

· Сумки та рюкзаки можна чистити лише вручну за допомогою губки.

· Не можна скаржитися на одяг у разі будь-якого втручання у виріб та самостійного ремонту.

Матеріали

Ацетат - завдяки своїй легкості, високому блиску та сипучості він дуже відомий як штучний шовк. Ацетат, 
як правило, втрачає форму і блиск при пранні, тому хімічне очищення - найкраще для нього. Ацетатний 
одяг можна прасувати при низькій температурі, не розпарюючи, під вологим рушником.

Акрил - легка та м’яка синтетична альтернатива вовни. Для більшості одягу прання можливе при 
температурі 30 ° C без використання пом’якшувача. Не бажано вичавлювати або сушити акрилові 
вироби, підвішуючи - найкраще розкласти їх на рівній поверхні і дати їм висохнути. Можна прасувати 
одяг.

Бавовна - натуральне волокно, яке відоме своїм хорошим поглинанням та міцністю. Вироби з бавовни 
дуже м’які та гнучкі на дотик. Одяг можна прати при температурі до 60 ° C, сушити в сушарці та прасувати 
при температурі до 200 ° C. Однак, якщо виріб являє собою суміш бавовни та інших матеріалів, слід 
дотримуватися інформації, зазначеної на етикетці.

Еластан - синтетичне волокно, яке надає одягу еластичність. Він використовується як домішка до інших 
волокон і тим самим гарантує, що одяг краще підходить до фігури. Догляд повинен бути з урахуванням 
потреб основного матеріалу та керуватися інформацією на етикетці.



Фліс - м'яке волокно з хорошими ізоляційними властивостями в будь-яку погоду. Завдяки своїй невеликій 
вазі та мінімальній поглинаючій здатності це ідеальний матеріал для спортивного одягу. Найбільш 
ідеальним є хімчистка при максимальній температурі 40 ° C, без пом’якшувача. Сушити в сушарці не 
рекомендується, а прасувати можна при максимальній температурі 110 ° C.

Хардшелл - міцна ламінована тканина, що дихає і максимально стійка до води та несприятливої   погоди. 
Для догляду підходить професійна хімчистка - прати при температурі до 40 ° C без пом’якшувача, не 
відбілювати, не сушити і не прасувати.

Шовк - натуральне волокно, яке характеризується великою м’якістю, гнучкістю і міцністю. Шовк 
холодний на дотик. Для догляду найбільш підходящим є ручне миття в теплій воді, не віджимаючи. Однак 
шовковий одяг також можна акуратно прати в пральній машині. Ви можете висушити його, повісивши і 
пропрасувавши при температурі до 110 ° C без пари на зворотній стороні

Кашмір - розкішне натуральне волокно, яке характеризується високою м’якістю і приємним на дотик. 
Кашеміровий одяг найкраще прати вручну при температурі до 20 ° С. Сушити в сушарці та прасувати не 
рекомендується.

Латекс - характеризується високою тонкістю та блиском. Прати одяг з латексу можна лише вручну, при 
температурі до 30 ° С. Прати цей одяг можна лише за допомогою спеціальних засобів. Сушити в сушарці 
або прасувати не рекомендується.

Лайкра - фірмова назва еластану. Синтетичне волокно, яке надає еластичність одягу. Він 
використовується як суміш з іншими волокнами та гарантує, що одяг краще підходить за фігурою. Догляд 
повинен бути адаптований до потреб основного матеріалу. Дотримуйтесь інформації на етикетці.

Ліоцелл - повітропроникне, міцне і натуральне волокно, яке дуже схоже на віскозу. Прати можна при 
температурі не вище 30 ° C за допомогою м'якого прального порошку. Вироби Lyocell не рекомендується 
віджимати або сушити в барабані. Прасувати не потрібно, але одяг можна прасувати при більш низькій 
температурі без відпарювання.

Льон - тверде натуральне волокно зі стійкістю до прання. Завдяки своєму легкому матеріалу та прохолоді 
на дотик, він підходить для літнього одягу. Прання підходить на зворотному боці до 40 ° C без 
віджимання. Також рекомендується сушіння в сушарці, а також завдяки великій усадці матеріалу 
прасування до 210 ° C.

Мікрофібра - синтетичне волокно, яке характеризується високою тонкістю, м’якістю і хорошою 
теплоізоляцією. Одяг з мікрофібри найкраще прати окремо, при температурі до 50 ° C. Можно сушити 
при максимальній температурі 90 ° C, але ідеально підходить повільне сушіння. Прасувати не 
рекомендується.

Нейлон - синтетичне волокно. Завдяки своїй гнучкості підходить для виробництва спортивного одягу та 
нижньої білизни, особливо нейлону. Нейлонові вироби можна прати, сушити в барабані та прасувати 
при найнижчій температурі.

Поліамід - синтетичне волокно. Завдяки низькому поглинанню та швидкому висиханню він ідеально 
підходить для виробництва спортивного одягу. Прання підходить ручне або в пральній машині при 
температурі до 40 ° C. Прасувати не потрібно, але можливо при температурі до 140 ° C. Поліамідні вироби 
не можна вибілювати або чистити хімією.

Поліестер - частіше використовується синтетичне волокно в індустрії моди. Він міцний, еластичний і не 
дає зморшок. Найчастіше його використовують у поєднанні з іншим природним волокном. Вироби з 
поліестеру можна прати при температурі не більше 40 ° C, а при необхідності прасувати при температурі 
до 150 ° C. Однак бажано слідувати маркуванню на конкретному продукті.

Поліпропілен - найзручніший з усіх синтетичних волокон. Він має хорошу міцність, може чудово 
видаляти вологу і дуже схожий на шерсть на дотик. Прання підходить при температурі до 40 ° C, але 
сушити в бавовні або прасувати не рекомендується.



Поліуретан - синтетичне волокно, яке надає одягу гнучкість. Він добре відомий своєю довговічністю. 
Поліуретан найчастіше входить до складу еластану та спандексу. Загальний догляд повинен бути 
адаптований до потреб основного матеріалу. Завжди дотримуйтесь інформації на ярлику товару.

Софтшелл - ламінована тканина, яка підходить для виробництва спортивного одягу завдяки своїй 
легкості, теплоізоляції та частковій водонепроникності. Для догляду підходить професійна хімчистка - 
прати при температурі до 30 ° C без пом’якшувача, не відбілювати, не сушити і не прасувати.

Спандекс - синтетичне волокно, яке надає еластичність одягу. Він використовується як суміш з іншими 
волокнами та гарантує, що одяг краще підходить за фігурою. Догляд повинен бути адаптований до 
потреб основного матеріалу. Дотримуйтесь інформації на етикетці.

Віскоза - натуральне волокно, яке дуже м’яке і приємне на дотик. Віскозний одяг можна прати якомога 
акуратніше, до 40 ° C. Сушити в сушарці не рекомендується - найкраще сушити одяг, повісивши. Одяг 
можна прасувати на найнижчому рівні.

Шерсть - натуральне волокно, яке відоме своєю чудовою теплоізоляцією та високим теплом. Вироби з 
вовни необхідно прати обережно, при температурі не більше 40 ° C. Ідеально прати одяг рукми і не 
сильно його віджимати. Під час сушіння найкраще розкласти його на рівній поверхні і дати йому 
висохнути. Деякі вироби можна прасувати при максимальній температурі 110 ° C, але завжди 
дотримуйтесь вказівок на етикетці товару.

Увага: Щоб ваш одяг якомога довше залишався новим, ви повинні доглядати інструкції на етикетці, 
доглядаючи за ним!

Cимволи
Максимальна температура прання до 30 ° 
C при звичайній механічній дії, 
полосканні та віджиму.

Максимальна температура прання до 30 ° 
C при нормальному полосканні та 
невеликій механічній дії та віджиманні.

Максимальна температура прання до 30 ° 
C з м'яким механічним впливом, 
промиванням та віджиманням. Виріб не 
можна стискати в руках.

Максимальна температура прання до 40 ° 
C при звичайній механічній дії, 
полосканні та віджиму.

Максимальна температура прання до 40 ° 
C при нормальному полосканні та 
невеликій механічній дії та віджиманні.

Максимальна температура прання до 40 ° 
C з м'яким механічним впливом, 
промиванням та віджиманням. Виріб не 
можна стискати в руках.

Максимальна температура прання до 60 ° 
C при звичайній механічній дії, 
полосканні та віджиму.

Максимальна температура прання до 60 ° 
C при нормальному полосканні та 
невеликій механічній дії та віджиманні.

Прати виріб можна лише вручну, при 
обережному поводженні, при 
температурі до 40 ° C.

Максимальна температура прання до 95 ° 
C при звичайній механічній дії, 
полосканні та віджиму.

Максимальна температура прання до 95 ° 
C при нормальному полосканні та 
невеликій механічній дії та віджиманні.

Виріб не можна прати. У вологому стані 
потрібно обережне поводження з 
продуктом.

Продукт можна відбілити будь-якими 
способами.

Продукт можна відбілити за допомогою 
окисних безхлорних миючих засобів.



Продукт не можна відбілювати. Виріб можна сушити в сушильній машині 
за звичайної програми сушіння при 
максимальній температурі 80 ° C.

Виріб можна сушити в сушильній машині 
при максимальній температурі 60 ° C.

Виріб не можна сушити в барабані.

Виріб необхідно висушити 
підвішуванням.

Продукт необхідно сушити, залишити 
стікати.

Продукт повинен бути висушений у 
розподіленій формі.

Продукт потрібно сушити у розподіленій 
формі

Виріб потрібно сушити, вивішуючи в тіні. Продукт необхідно сушити в тіні, 
стікаючи.

Продукт необхідно сушити в розкладеній 
формі в тіні.

Продукт потрібно сушити в тіні в 
розкладеному вигляді, стікаючи.

Прасування при максимальній 
температурі до 200 ° C.

Прасування при максимальній 
температурі до 200 ° C.

Прасування при максимальній 
температурі до 110 ° C.

Виріб не можна прасувати або 
відпарювати

Продукт може бути очищений 
тетрахлоретаном, 
монофторхлорметаном, 
фторхлорметаном, бензолом, 
газоподібній формі.

Продукт можна хімічно очистити 
тетрахлоридом вуглецю, 
монофторхлорметаном, 
фтортрихлорметаном.

Продукт можна хімічно очистити за 
допомогою трифтортрихлоретану та 
нафти у діапазоні дистиляції 150-220 ° C 
при температурі спалаху 38-60 ° C.

Продукт можна хімічно очистити лише за 
допомогою трифторхлоретану та 
твердого бензину в діапазоні дистиляції 
150-220 ° C, температурі спалаху 38-60 ° C 
з обмеженим додаванням води. Потрібна 
обережність при механічній дії та виборі 
температури сушіння.

Виріб можна чистити професійно, у 
вологому стані.

Виріб необхідно професійно очищати у 
вологому стані за допомогою звичайних 
процедур очищення.



Продукт повинен бути професійно 
очищений у вологому стані за допомогою 
м'яких процедур очищення.

Продукт повинен бути професійно 
очищений у вологому стані з дуже 
м'якими процедурами очищення.

Продукт можна очистити хімічним 
способом, а плями видалити органічними 
розчинниками.

Догляд за взуттям та шкіряними виробами

· Перед використанням обробіть засобами взуття щонайменше у два шари.

· Носіть  взуття з тією метою, для якої вони виготовлені.

· Після кожного використання взуття слід дати висохнути та провітритись, щоб запобігти утворенню 
бактерій та внутрішнім пошкодженням.

· Регулярно міняйте взуття, особливо під час дощової погоди. Це продовжить термін його служби.

· Одягаючи взуття, необхідно використовувати взуття, а потім носити це взуттєве мереживо, щоб стопа не 
рухалася у взутті і, таким чином, пошкоджувала підкладку та устілку.

· Одягаючи взуття, необхідно використовувати взуттєвий ріжок, а потім носити цю шнурівку для взуття, 
щоб запобігти руханню стопи у взутті та пошкодженню підкладки та устілки.

· Не рекомендуємо мити взуття в пральній машині або чистити їх миючими засобами.

· Якщо ваші черевики намокли, наповніть їх газетами і сушіть поступово, не потрапляючи в пряме 
досяжність джерела тепла.

· За потреби обміняйте на взутті підбори, підошви, устілки та шнурки. Це запобіжить подальше 
пошкодження взуття.

· На шкіряних виробах можуть з’являтися потертості, плями або рубці, які є частиною матеріалу і не є 
дефектом.

· У разі будь-якого втручання у виріб та самостійного ремонту неможливо вирішити скаргу.

Загальні вказівки з обслуговування взуття та шкіряного одягу

Матеріали

Gore-tex - Завдяки своїй водонепроникності, непроникності та високій повітропроникності цей матеріал 
підходить для спортивного взуття. Технічне обслуговування взуття проводиться за допомогою вологої 
тканини або щітки з теплою водою. Якщо водонепроникний шар випадково стирається або змивається, 
взуття просто потрібно просочити.

Гумове взуття - Завдяки своїй водонепроникності гумові черевики є популярним взуттям для дощу. Для 
технічного обслуговування просто вимийте їх ганчіркою та теплою водою і дайте їм вільно висохнути.

Гладка шкіра - має дрібно структуровану поверхню з дрібними порами. Його можна обробити матовим 
або глянсовим покриттям. Взуття чистити з гладкої шкіри лише вологою ганчіркою, а потім витираємо 
насухо. Для запобігання розтріскування взуття добре просочити і використовувати на них спеціальний 
крем.



Лакована шкіра - лакове взуття гладке з блискучою поверхнею. Вона дуже чутлива до механічних 
пошкоджень, розмокання та заморозків. Обробка взуття проводиться вологою ганчіркою і кремом або 
спреєм на шкіряному взутті.

Нубук - шкіра надзвичайно чутлива до вологи. На перший погляд вона нагадує замшу. Взуття чистять 
насухо спеціальною щіткою або гумою, призначеною для нубуку, за допомогою спеціальних засобів.

Шкіра з покриттям - його торцевий шар забезпечений тонким синтетичним покриттям, що збільшує 
термін його служби. Ця поверхня повинна бути захищена від впливу хімічних речовин, намокання та 
морозу. Доглядаючи, ми рекомендуємо чистити взуття сухою або мокрою м’якою тканиною.

Синтетичні матеріали - ПВХ, ПУ, гума, поромери. Взуття яскравих кольорів з малюнком із штучної 
шкіри. Вони менш дихають і пристосовуються до шкіри. Просто протріть взуття з синтетичних матеріалів 
тканиною і відполіруйте їх в кінці губкою.

Текстиль - Найчастіше його використовують для легкого літнього або домашнього взуття. Оскільки він 
мінімально стійкий до вологи та бруду, вимагає частішого чищення. В ідеалі текстильне взуття чистять 
щіткою або вологою ганчіркою, а для більших плям також можна використовувати текстильний засіб для 
чищення плям.

Штучна шкіра - або штучна шкіра - це штучна шкіра з синтетичного матеріалу, яка має набагато нижчу 
якість, ніж натуральна шкіра. Обробку проводять вологою ганчіркою та препаратами для синтетичних 
матеріалів, тоді як не можна використовувати креми та лаки, призначені для шкіряних виробів.

Велюр - більш відомий як замша або порізана шкіра характерний для поверхні волосся. Замша має 
високу вбираючу здатність, але також дихає. Догляд за велюровим взуттям виконується   виключно 
щіткою та призначеною для цього пінкою для чищення.

Увага: Щоб ваше взуття якомога довше залишалося новим, ви повинні доглядати інструкції на етикетці, 
доглядаючи за ними!

Cимволи

верхній матеріал підкладка і устілка устілка підошва

шкіра шкіра з покриттям текстиль інші матеріали


