
Ръчно пране или в перална машина при
температура не по-висока от 
определената

Може да се суши на високи 
температури.

Ръчно пране или в перална машина. 
Стриктно спазвайте тази температура. Не 
подлагайте тъканта на тежка механична 
обработка. При възможност нагласете 
центрофугата на ниски обороти.

Да не се суши.

Много деликатно изпиране с обилно 
количество вода, минимална механична 
обработка при ниски обороти.

Не използвайте препарати, съдържащи 
белина (хлор).

Пране на ръка с максимална температура 
40 ºC. Не се търка и не се усуква.

Позволено е обработване с белина, 
съдържаща хлор. Използвайте само 
студена вода и накисвайте след пълно 
разтваряне на праха.

Не се пере. Внимателно боравене в мокро
състояние.

Химическо чистене  с въглерод и хлорен 
етилен.

Глади се при максимална температура 
на ютията 110 ºC. Това правило важи за 
синтетични влакна. Глади се внимателно и 
без пара.

Химическо чистене  с въглерод и хлорен 
етилен с ограничено добавяне на вода.

Глади се при максимална температура 
на ютията 150 ºC. Прилага се за вълна и 
смесени влакна с полиестер и вискоза.

Химическо чистене  с въглерод и 
трифлотрихлорметан.

Глади се при максимална температура на 
ютията 200 ºC. Прилага се за лен и памук.

Химическо чистене  с въглерод и 
трифлотрихлорметан с ограничено 
добавяне на вода.

Да не се глади. Химическо чистене с всеки разтворител.

Може да се суши на високи температури. Химическо чистене забранено.

За да запазите дрехите и аксесоарите си и да издържат възможно най-дълго време, 
запазвайки си оригиналната форма и цвят, придържайте се към инструкциите за 
експлоатация. Закупените продукти имат маркировка за използваните материали. По-долу 
ще намерите и информация, какво означават символите върху изделията и препоръки за 
тяхната поддръжка.

СИМВОЛИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА



Важно! Причини, поради които рекламацията не може да бъде призната
· При кожените обувки и вътрешността на обувката може да бъде боядисана в известна степен. Използваните 
материали са тествани за устойчивост на цветовете, но поради пот може да се стигне до загуба и отделяне на цвят.

· Дефекти, причинени от небрежност при поддръжка, неправилно почистване или използването на неподходящи 
средства за поддръжка, не могат да бъдат причина за рекламация.

· Естественият каучук, така наречената сурова гума, която се използва за производството на подметки, има естествен 
аромат на пушено.

· Ярките цветове с течение на времето могат да засветлеят. И обратното, белите материали имат тенденция леко да 
пожълтяват. Това можете да подобрите с помощта на подходящи средства. 

· Декоративните елементи са подложени на високо механично напрежение и това може да предизвика тяхното падане 
и отлепяне.

· Летните отворени обувки и текстилни модни обувки имат ограничен живот, около 1 сезон.

· Силнолъскавите материали са характерни с бързо износване под механични въздействия (почистване). 

· Синтетичните материали, са изложени на стареене, дори ако не се използват.

· Подметки със структура на пяна и лека подметка (PUR) имат кратък живот.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДДРЪЖКАТА НА ОБУВКИ И КОЖЕНА ГАЛАНТЕРИЯ (ЧАНТИ, 
ПОРТФЕЙЛИ, РЪКАВИЦИ, КОЛАНИ)

Гладка кожа
За да премахнете мръсотията, първо използвайте 
подходяща четка, а след това  влажна мека кърпа. С друга 
кърпа избършете до сухо. Използвайте специален продукт 
за гладка кожа. 

Мека кожа – велур, набук
Избягвайте да носите изделия от мека кожа в дъждовно 
време. Новите обувки най-напред импрегнирайте със 
специален препарат. Импрегнацията, наред с другите 
неща, ще ви помогне в бъдеще по-лесно да премахнете 
мръсотията. За почистване на обувките от този материал 
винаги използвайте подходящ за тази цел препарат.

Лакова (Лачена) кожа
Този материал е много чувствителен на механични повреди 
(драскотини), на химични въздействия, влага и измръзване 
(най-ниската температура на използваемост е  -2 °C). 
Изчистете обувките от мръсотията с влажна мека кърпа и 
след това нанесете крем или спрей за лачена кожа.

Гумени обувки
Измийте ги с хладка вода и ги подсушете или ги оставете 
да изсъхнат. Гумените обувки винаги оставайте да изсъхнат 
сами от потта.

Текстилни обувки
Текстилните обувки не са подходящи за дъжд, нито сняг. 
Почистват се сухо. За почистване употребявайте препарати 
за текстил на обувки, с който да се проясни цвета и да се 
импрегнира повърхността.

Козина
Кожата да се пази от одраскване, мазнина, прах и слънце. 
Поддръжката може да се извърши с четка по посока на 
козината. При влажна кожа - оставете я свободно да изсъхне 
на стайна температура. 
 

Общи принципи за поддържане и грижа 
за обувките
·  Преди първото използване импрегнирайте обувките. 

·   След всяка употреба оставете обувките да изсъхнат 
напълно. Влагата от потта предизвиква прекомерно 
износване на стелки и хастар. Затова сменяйте обувките 
често, като е добре да не се носят едни и същи обувки 
всеки ден. .

·   Избягвайте влага и измръзване на обувките. Влажни 
обувки можете да изсушите, като ги натъпчете с вестници 
и поставите обувките далеч от източници на топлина.

·   Зимни обувки след употреба - избършете остатъците 
от снега и редовно ги поддържайте. За обезледяване се 
ползват  материали, които са много агресивни.

·   Обувките не се препоръчват да се перат в пералня или 
ръчно. 

·   Металните орнаменти могат след време, да оставят черен 
отпечатък върху материалите, с които те влизат в контакт. 
Това можем да го избегнем като своевременно ги чистим. 
 
 


