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K no trolujte a třiďte

 Před prvním použitím nového prádla vyperte ho při 

nízké teplotě, pak se řiďte informací na visačce.

Tak zvýšíte životnost Vašeho prádla a snížíte 

náchylnost nového prádla na tvorbu skvrn. Třiďte 

vždy bílé a barevné prádlo a perte je odděleně.

 

 

 

 

 

Vkládání do pračky a sušičky

Za účelem dokonalého výsledku praní je důležité

nepřetěžovat buben pračky. Prádlo se musí v bubnu volně

pohybovat. Při přetížení bubnu bude docházet k mačkání 

prádla a k předčasnému  šedivění švů a okrajů. 

Berte na vědomí též pokyny

výrobce Vaší pračky. 

Prádlo by nemělo po vyprání

dlouho ležet v pračce nebo  

sušičce. 

Obecné pokyny



          

Předepraní skvrn

Dejte na navlhčenou skvrnu či špinavé místo trochu  

tekutého mýdla a nechte cca deset minut působit. 

Perte takto předpřipravené prádlo při doporučené  

teplotě s přidáním pracího prostředku na skvrnu.

Barevné prádlo

U barevného prádla je vhodné používat prací 

prostředky bez optických zjasňovačů. Ty jsou 

obsazeny ve všech univerzálních prácích prostředcích,

prádlo. Optické zjasňovače udrží bílé prádlo zářivě bílé,

zatímco u barevného prádla způsobí nenapravitelné 

překrývání barev.

Prací symboly

Dbejte, prosím, bezpodmínečně pokynů symbolů péče o

prádlo. U pracích symbolů jsou uvedeny hodnoty stupnů 

nejvyšších teplot, které nesmí být nikdy překročeny..  

Ložní prádlo

Nové prádlo by se mělo vždy před prvním použitím  

vyprat při nízké teplotě. Zachováte tak pružnost a 

měkkost látky. Bílé a barevné prádlo je nutné prát 

odděleně. Prosím, nenechávejte mokré kusy položené

přes sebe. Dodržujte bezpodmínečně pokyny uvedené

 na visačce. Zvláště důležité je nastavení teploty. 

Dávkování pracího prostředku a objem vloženého prádla

mají zásadní vliv na vzhled a životnost Vašeho prádla.

Prosím, dbejte na přesné dodržování pokynů výrobce..

Správné mandlování dá Vašemu prádlu rovný tvar. Vedle  

dostatečné vlhkosti  správný směr mandlování. dbejte také na

To je zásadní pro rozměrovou stálost dílů prádla. 

Mandlujte v pravidelných intervalech v podélném i příčném

směru.

Naše rada: perte špinavé prádlo okamžitě, zaschlé 

skvrny lze odstranit velmi obtížně..

Obecné pokyny

ale též v mnoha pracích prostředcích na barevné



Ujistěte se před praním případně sušením polštářů nebo 

dek, že kapacita bubnu je minimálně 10 kg.  . Důležité: 

prosím, dávejte lůžkoviny po vyprání vždy do sušičky.

Dva tenisové  míčky v bubnu poskytují dostatečné

natřepávání prádla. Prosím, zvolte nízkou teplotu sušení.. 

Ložní prádlo, plněné peřím a prachovým peřím, byste

měli každé ráno natřepat a v otevřeném okně vyvětrat. Chraňte

prádlo před přímým sluncem. Důležité: nevysávat a skladovat 

problémů prát v pračce při teplotě do 40°C. 

Lůžkoviny se syntetickou výplní  je pratelné do 60°C nebo 95°C.

Prosím věnujte pozornost symbolům pro péči a údržbu.

Naše doporučení: Dávejte Vaše prádlo do komerční prádelny.

pouze v prodyšném obalu. Péřové deky a polštáře můžete bez 

Lůžkoviny



Upozornění: produkty z froté mají až 15% srážlivost. Proto

doporučujeme nové zboží před použitím vyprat v šetrném

programu s vysušit při nízké teplotě..

 

Naše rada: nikdy nepřeplňujte pračku nebo sušičku. 

To vede k předčasnému opotřebení okrajů prádla.

  

V susičce se nemusí látka správně rozprostřít, což vede k jejímu

tvrdnutí.  

Pokud používáte při praní změkčovadla, tak velmi střídmě. 

Příliš vysoká dávka vede ke snížení savosti prádla.

.

Froté textil



Matrace by měly být , vyvarujte se  pravidelně větrány

však přímého slunečního záření..

Pro pravidelnou údržbu stačí jemné vysávání.

Pokud je Vaše matrace vybavena odnímatelným potahem,

věnujte pozornost našité etiketě s pokyny k údržbě.

Pro odstraňování skvrny z matrace použijte vodu a 

trochu jemného pracího prostředku. Na čištění skvrn od 

Z hygienických důvodů doporučujeme používat na matrace 

matrace odnímatelný a pratelný povlak, který chrání

matraci před všemi druhy znečištění..

krve používejte jen studenou vodu a určené k tomu mycí 

prostředky. 

Matrace    



Životnost matrace bude výrazně prodloužena, pokud

bude pravidelně otáčena (obracena).:

Krok 1: postavte se k hlavové nebo nožní části matrace.

Otočte matraci v horizontální rovině o 180° tak, že 

hlavová část matrace je místo nožní části a naopak. 

 

Krok 2: postavte se podél delší strany matrace. Zvedněte

matraci a otočte ji v podélné ose. Bývala horní strana matrace 

je nyní vespod a spodní strana je nyní nahoře. 

 

Vaše matrace se Vám pravidelným obracením odvděčí delší

životností a optimálním komfortem pro spaní. 

Matrace    



Matrace    
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