NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE
Da bi vaša oblačila in modni dodatki zdržala kar se da dolgo in da bi obdržali svojo izvorno
obliko in barve, se ravnajte po navodilih za vzdrževanje. Kupljeni izdelki imajo oznake
o uporabljenih materialih ali oznake za pranje. Spodaj najdete informacije o pomenu teh oznak
in kako enostavno vzdrževati tkanine.
OZNAKE ZA PRANJE
Pranje perila v pralnem stroju pri najvišji
temperaturi navedeni v oznaki in pri
normalnem mehanskem delovanju. Normalno
izpiranje in normalno ožemanje perila.

Perilo se lahko suši v sušilnem stroju pri nižji
temperaturi sušenja.

Pazljivo pranje v pralnem stroju, rahlo
mehansko delovanje, izpiranje pri znižani
temperaturi vode z najvišjo temperaturo
navedeno v oznaki v stopinjah Celzija, rahlo
ožemanje.

Perilo se ne sme sušiti v sušilnem stroju.

Zelo pazljivo pranje v pralnem stroju pri
najvišji temperaturi navedeno v oznaki
v stopinjah Celzija, rahlo mehansko
delovanje, izpiranje in ožemanje.
Ne sme se ožemati ročno.

Perilo se ne sme beliti z izdelki, ki vsebujejo
klor.

Ročno pranje perila pri najvišji temperaturi
40 °C. Perilo se ne sme prati v pralnem stroju.
Ravnamo previdno.

Perilo se lahko beli z izdelki, ki vsebujejo klor.

Perilo se ne sme prati. Ravnamo previdno
v mokrem stanju.

Perilo se lahko kemično čisti s perkloretenom,
monofluor-triklormetanom, trifluortrikloretanom, specialnimi bencini, ki običajno
destilirajo med 150 in 210 °C. običajni
postopki čiščenja perila so brez omejitev.

Likanje perila pri najvišji temperaturi likalnika
110 °C. Pazljivo pri likanju s paro.

Blago čiščenje z enakimi kemičnimi sredstvi
kot P z dodajanjem vode. Potrebna je
previdnost pri mehanskem delovanju in pri
izbiri temperature sušenja.

Likanje perila pri najvišji temperaturi likalnika
150 °C.

Perilo se lahko čisti kemično samo
z ogljikovodikom - razredčilo (KWL).

Likanje perila pri najvišji temperaturi likalnika
200 °C.

Perilo se lahko čisti enako kot F z dodajanjem
vode. Blago čiščenje z ogljikovodikom –
razredčilo.

Perilo se ne sme likati. Prepovedano
obdelovanje perila s paro.

Pranje perila v pralnem stroju pri najvišji
temperaturi 30 °C in normalnem
mehanskem delovanju. Normalno izpiranje
in ožemanje perila.

Perilo se lahko suši v sušilnem stroju pri
normalnem programu sušenja.

Perilo se ne sme čistiti kemično. Madeži
se ne smejo odstranjevati z organskimi
raztopili.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE OBUTVE IN USNJENE GALANTERIJE (TORBICE,
DENARNICE, ROKAVICE, PASOVI)
Gladko usnje

Za odstranitev madežev najprej uporabite primerno krtačo, nato
vlažno mehko krpo. Usnje potem posušite in zloščite s pomočjo
posebnega izdelka za gladko usnjeno obutev. Lahko uporabite
tudi posebne izdelke za loščenje.

Obutev iz nubuk in velur (semiš) usnja

Obutev iz nubuk in velur (semiš) usnja ni primerna za dež.
Novo obutev najprej impregnirajte z izdelkom za nubuk in velur
usnje. Impregnacija med drugim pomaga za nadaljnjo lažjo
odstranitev madežev. Obutev čistite s posebnimi krtačami in
izdelki narejenimi za tako usnje. Na nubuk in velur usnje nikoli
ne nanašajte krem!

Obutev iz lak usnja

Lakasto usnje je zelo občutljivo na mehanične poškodbe
(odrgnine), kemični vpliv, vlago in mraz (najnižja temperatura
uporabe je -2 °C). Obutev čistite s pomočjo vlažne mehke krpe
nato nanesite kremo ali sprej za lakasto usnje.

Gornje usnje

Sintetični materiali, umetno usnje. Ti materiali se čistijo enostavno
z vlažno krpo in z izdelki za sintetiko. Ne smete uporabljati
navadne kreme ali loščila.

Podplatno usnje

Ostale vrste usnja

Gre predvsem za modno obutev z barvnimi učinki in petami.
Po navadi gre za obutev z »obrabljenim« izgledom. Pri teh
materialih ne uporabljajte krem ali loščil. Redno uporabljajte
brezbarvne impregnacijske spreje in se izogibajte umazaniji.

Gumijasta obutev

Umivajte z vlažno krpo in posušite. Gumijasto obutev redno
sušite na zraku in menjajte vložke za čevlje.

Tekstil

Tekstilna obutev ni primerna za dež ali sneg. Čistite suhe
s krtačami ali z izdelki za čiščenje tekstilne obutve, ki poživijo
barvo in impregnirajte zgornje dele.

Vrbji tekstil, ličje, pluto

Ti materiali so zelo občutljivi na vlago. Za čiščenje uporabljajte
gumijasto krtačo.

Krzno

Krzno varujte pred odrgninami, maščobo, prahom in soncem.
Vzdržujte ga s pomočjo krtačenja. Vlažno krzno pustite, da se
posuši na sobni temperaturi. Čiščenje prepustite strokovnjakom.
Krzneno obutev nikoli ne puščajte v plastičnih vrečkah.

Uporablja se za uporabo podplatov obutve. Namenjena je
izključno nošenju v notranjih prostorih! Zelo drsi. Pete usnja
redno impregnirajte. Izogibajte se vlažnim prostorom in oviram.

Praktični nasveti za vzdrževanje in nego obutve
·		 Obutev pred prvim nošenjem impregnirajte, potem po potrebi glede na vremenske razmere.
· 		 Pri obuvanju uporabljajte žlico, pri sezuvanju si pomagajte z rokami in ne z opiranjem ob drug čevelj.
· 		 Po vsaki uporabi naj se obutev dobro posuši in prezrači. Vlaga od potenja povzroča izrabo podplata in vložkov za čevlje.
Obutev pogosto menjujte, ne priporočamo vsakodnevnega nošenja enake obutve.
· 		 Izogibajte se vlagi. Do vlažne obutve položite časopis in posušite na prostem, stran od izvora toplote.
· 		 Z zimske obutve po uporabi obrišite ostanke snega in jo redno negujte. Snovi za posipanje so zelo agresivne, zato se jim
trudite izogibati.
· 		 Ne priporočamo pranja obutve v pralnem stroju ali ročno.
· 		 Kovinski okraski lahko čez čas začnejo puščati črne madeže na materialih s katerimi pridejo v stik. Redno jih čistite.

Pomembno opozorilo! Razlogi, ki niso razlog za reklamacijo
·

Usnjena obutev in notranji deli obutve se lahko do določene mere obarvajo. Materiali so testirani za obdržanje barve,
toda zaradi vpliva potenja lahko pride do razbarvanosti.

·

Neenakomernost zgornjega dela usnja je značilna za naravno usnje in ni napaka.

·

Z redno menjavo uporabljenih pet, podplatov in vezalk ali pripomočkov za zapiranje (zadrge, ježki) se boste izognili
nadaljnjim poškodbam obutve. Napake, ki so nastale zaradi neupoštevanja tega nasveta, nepravilnega čiščenja ali uporabe
neprimernih izdelkov niso razlog za reklamacijo.

·

Za kavčuk oz. surovo gumo, ki se uporablja za uporabo podplatov, je značilen vonj po zažganem.

·

Izrazite barve lahko s časom pobledijo, medtem ko lahko bele barve rahlo porumenijo. Temu se lahko izognete z redno nego
s primernimi izdelki.

·

Okraski so mehansko zelo obremenjeni. Teh delov obutve ni možno popolnoma pritrditi in lahko odpadejo ali se poškodujejo.

·

Poletna odprta obutev in modna tekstilna obutev (japonke, platneni čevlji,…) imajo omejeno življenjsko dobo približno
1 sezono.

·

Pri zelo svetlikajočih se materialih je značilna hitra obraba zaradi mehanskih vplivov (odrgnine).

·

Sintetični materiali se obrabijo tudi če se ne uporabljajo.

·

Podplati z vidno penasto obliko in zelo lahki podplati (PUR) imajo kratko življenjsko dobo.

