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Péče o naše produkty 
Jaký je správný postup pro údržbu Vámi zakoupeného produktu? 

Naprostým základem je důkladně se řídit symboly údržby, jimiž je každý náš produkt označen na 
obalu, nebo které jsou na produkty přímo všity – zpravidla do jejich švu. Tímto postupem zajistíte, 
že si daný produkt zachová dlouhodobě své deklarované vlastnosti. V případě, že je výrobek 
netextilní povahy, doporučujeme se řídit přiloženým návodem.  

Pravidlo číslo jedna: Před použitím vyprat! 

Každý námi nabízený produkt má za sebou rozsáhlou výrobní historii plnou procesů a přímého 
zacházení s nechráněným produktem. Je proto nezbytné produkty před použitím vyprat, a tím je 
zbavit drobných nečistot, zbytků barev a pozůstatků samotného výrobního procesu. Je vřele 
doporučeno prát nové produkty odděleně, aby se zamezilo možnému znehodnocení, díky 
postupnému uvolňování zbytkových barev. Všeobecně je doporučeno prát produkty – u nichž je 
to možné, po jejich rubové straně. Již při prvotním vyprání je doporučeno řídit se zmíněnými 
symboly údržby, není potřeba prát na vyšší teplotu, než je uvedeno. 

Dále se nedoporučuje prát produkty v plném objemu/vytížení Vaší pračky, neboť může dojít 
k lomům a nechtěnému pomačkání na jejich textuře, které jsou nevratné. 

Produkty je vhodné ihned po doprání z pračky vyjmout a započíst proces sušení, aby 
nedocházelo k postupnému zapouštění barev a nesnižoval se tím barevný kontrast produktu. 

Není doporučeno používat při praní barevného produktu prací prášek určený na bílé praní. Tyto 
prací prášky zpravidla obsahuje bělidla, které by mohly Váš produkt zcela znehodnotit. 

 

Produkty 

Obsahují-li symboly údržby na Vašem produktu informace v rozporu s tímto doporučením, 
vždy se řiďte symboly údržby, které jsou určeny přímo pro Váš produkt.  

 

Flanelová povlečení 

Před prvním použitím ložní povlečení důkladně vyperte po rubové straně.   
 Flanelová povlečení perte na 40 °C odděleně – nedoporučuje se prát dohromady s prostěradlem.
 Zvolte program šetrného odstředění a zavěste ke schnutí – nedoporučuje se věšet povlečení za 
rohy.           
 Flanelová povlečení lze sušit na intenzitu vlhkého žehlení, není vhodné mandlovat.  

Krepová povlečení 

Před prvním použitím ložní povlečení důkladně vyperte po rubové straně. Tyto produkty mají 
nežehlivou úpravu, tudíž se nedoporučuje je žehlit.     
 Krepové povlečení perte na 40 °C odděleně – nedoporučuje se prát dohromady s prostěradlem. 
Zvolte program šetrného odstředění a zavěste ke schnutí – nedoporučuje se věšet povlečení za 
rohy.           
 Krepová povlečení lze sušit na intenzitu vlhkého žehlení, není vhodné mandlovat.  

Bavlněná povlečení 



 
 

2/3 
 

Před prvním použitím ložní povlečení důkladně vyperte po rubové straně.   
 Bavlněná povlečení perte na 40 °C odděleně – nedoporučuje se prát dohromady s prostěradlem.
 Zvolte program šetrného odstředění a zavěste ke schnutí – nedoporučuje se věšet povlečení za 
rohy. 

3D povlečení 

Před prvním použitím ložní povlečení důkladně vyperte po rubové straně. Tyto produkty mají 
nežehlivou úpravu, tudíž se nedoporučuje je žehlit.      
 3D povlečení perte na 30 °C odděleně – nedoporučuje se prát dohromady s prostěradlem.  
 Zvolte program šetrného odstředění a zavěste ke schnutí – nedoporučuje se věšet povlečení za 
rohy.            
 3D povlečení lze sušit na intenzitu vlhkého žehlení, není vhodné mandlovat.  

Bavlněná prostěradla bez gumy 

Před prvním použitím prostěradlo důkladně vyperte.             
Bavlněná prostěradla perte na 40 °C odděleně – nedoporučuje se prát dohromady s povlečením. 
Zvolte program šetrného odstředění a zavěste ke schnutí – nedoporučuje se věšet prostěradlo za 
rohy.   

Prostěradlo Jersey 

Před prvním použitím prostěradlo důkladně vyperte po rubové straně.       
Prostěradla Jersey perte na 40 °C odděleně – nedoporučuje se prát dohromady s povlečením. 
Zvolte program šetrného odstředění a zavěste ke schnutí.  

Prostěradlo Froté 

Před prvním použitím prostěradlo důkladně vyperte po rubové straně.       
Prostěradla Froté perte na 40 °C odděleně – nedoporučuje se prát dohromady s povlečením.  
Zvolte program šetrného odstředění a zavěste ke schnutí.   

Ručníky a osušky 

Před prvním použitím je vřele doporučeno ručníky a osušky dvakrát vyprat a nechat volně 
schnout, čímž se jednotlivá vlákna textury zatáhnou a prodlouží se tak jejich životnost.        
Je vhodné dodržovat doporučení výrobce Vaší pračky ohledně dávkování pracího prostředku. 
Větší množství prášku může zanechávat zbytky ve vláknech produktů a může způsobovat jejich 
vyblednutí. Menší množství může mít za následek ztrátu jejich hebkosti.          
Při praní těchto produktů se doporučuje používat tekutou verzi pracího prášku, která je lépe 
rozpustná.                                       
Nedoporučuje se používat aviváž, jelikož u světlých odstínů může způsobit nechtěné zašednutí. 
Nedoporučuje se plně naplňovat objem pračky při praní těchto produktů. Intenzivní styk 
s bubnem pračky může vytvářet nechtěné žmolkování.             
Produkty není vhodné sušit na radiátorech a nedoporučují se žehlit. 
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Symboly údržby 

     

Praní Bělení 
Sušení v bubnové 

sušičce 
Žehlení 

Profesionální 
ošetření 

  

Praní 
 

Maximální teplota 70 °C. 
Normální postup.  

Výrobek se může sušit 
v bubnové sušičce nižší teplota 

sušení. 

 

Maximální teplota 
30 °C. Normální 

postup.  

Maximální teplota 70 °C. 
Mírný postup.  

Výrobek se nesmí sušit 
v bubnové sušičce. 

 

Maximální 
teplota 30 °C. Mírný 

postup.  

Maximální teplota 95 °C. 
Normální postup. 

Žehlení 

 

Maximální 
teplota 30 °C. Velmi 

mírný postup.  

Maximální teplota 95 °C. 
Mírný postup.  

Žehlení při maximální teplotě 
žehlicí plochy 200  °C. 

 

Maximální teplota 
40 °C. Normální 

postup.  

Ruční praní. Maximální 
teplota 40 °C.  

Žehlení při maximální teplotě 
žehlicí plochy 150 °C. 

 

Maximální 
teplota 40 °C. Mírný 

postup.  
Výrobek se nesmí prát. 

 

Žehlení při maximální teplotě 
žehlicí plochy 110 °C, žehlení 
parou může způsobit nevratné 

poškození. 

 

Maximální 
teplota 40 °C. Velmi 

mírný postup. 
Bělení 

 
Výrobek se nesmí žehlit. 

 

Maximální teplota 
50 °C. Normální 

postup. 
 

Povoleno použití všech 
oxidačních bělících 

prostředků. 
Profesionální ošetření 

 

Maximální teplota 
50 °C. Mírný 

postup. 
 

Povolen pouze 
oxidační/nechlorový bělící 

prostředek.  

Profesionální chemické čištění 
tetrachlorethenem a všemi 

rozpouštědly uvedenými pod 
symbolem F. Normální postup. 

 

Maximální teplota 
60 °C. Normální 

postup. 
 

Výrobek se nesmí bělit. 
 

Profesionální chemické čištění 
v uhlovodících (destilační 
rozmezí 150 - 210 °C, bod 
vzplanutí mezi 38 - 70 °C). 

Normální postup. 

 

Maximální 
teplota 60 °C. Mírný 

postup. 
 

 

Výrobek se nesmí chemicky 
čistit. 

 


