
V prípade trička, pri ktorom dochádza k potlači grafikou, musí byť dodržané nasledovné: 
- pre predĺženie životnosti potlače, ako aj samotného textilu prať na max. 30°C 

v automatickej pračke; 
- nepoužívať aviváž, nebieliť, nevhodné pre chemické čistenie, nesušiť v sušičke 

bielizne; 
- prať s podobnými farbami a vyvrátené naruby; 
- odporúčame použiť program pre chúlostivé textílie, prípadne program ručné pranie; 
- žehliť pri max. 110°C, samotnú grafiku pri žehlení prekryť iným textilom, aby 

neprišla do kontaktu so žehličkou, prípadne žehliť vyvrátené naruby. 
 
V prípade podbradníka, pri ktorom dochádza k potlači grafikou, musí byť dodržané 
nasledovné: 

- pre predĺženie životnosti potlače, ako aj samotného textilu prať na max. 30°C 
v automatickej pračke; 

- nepoužívať aviváž, nebieliť, nevhodné pre chemické čistenie, nesušiť v sušičke 
bielizne; 

- prať s podobnými farbami; 
- žehliť pri max. 150°C.  

 
V prípade uteráku, pri ktorom dochádza k potlači grafikou, musí byť dodržané nasledovné: 

- pre predĺženie životnosti potlače, ako aj samotného textilu prať na max. 30°C 
v automatickej pračke; 

- nepoužívať aviváž, nebieliť, nevhodné pre chemické čistenie, nesušiť v sušičke 
bielizne; 

- prať s podobnými farbami; 
- žehliť pri max. 150°C.  

 
Pri ponožkách musí byť dodržané nasledovné:  

- prať na 40°C, pri vyššej teplote sa môže výrobok zraziť a/alebo poškodiť; 
- nesušiť v sušičke bielizne a nežehliť; 
- nepoužívať bielidlo a nevhodné pre chemické čistenie. 

 
Pri textilnom rúšku s potlačou musí byť dodržané nasledovné: 

- prať na 30°C, pri vyššej teplote sa môže potlač poškodiť;  
- nepoužívať bielidlo a nevhodné pre chemické čistenie; 
- po vysušení odporúčame dôkladne prežehliť pre zneškodnenie vírusov; 
- žehliť pri max. 110°C, samotnú grafiku pri žehlení prekryť iným textilom, aby 

neprišla do kontaktu so žehličkou; 
- nejedná sa o zdravotnícky výrobok. 

 
Pri penovej maske s potlačou musí byť dodržané nasledovné: 

- prať na 30°C, pri vyššej teplote sa môže potlač poškodiť;  
- nepoužívať bielidlo a nevhodné pre chemické čistenie; 
- po vysušení odporúčame dôkladne prežehliť pre zneškodnenie vírusov; 
- žehliť pri max. 150°C; 
- nejedná sa o zdravotnícky výrobok. 

 
 
 
 



Pri keramike (s bielou vonkajšou stenou) s potlačou musí byť dodržané nasledovné: 
- neumývať v umývačke riadu, nakoľko potlač môže po čase vyblednúť;  
- odporúčame umývať ručne v teplej vode s použitím prostriedku na ručné umývanie 

riadu; 
- neumývať s použitím agresívnych čistiacich prostriedkov (napr. Cif a podobne); 
- nepoužívať na čistenie drôtenku; 
- vhodné pre nápoje do 100°C; 
- pozor, výrobok je krehký. 

 
Pri keramike (s farebnou vonkajšou stenou) s potlačou musí byť dodržané nasledovné: 

- neumývať v umývačke riadu, potlač sa poškodí; 
- umývať v teplej vode s použitím prostriedku na ručné umývanie riadu; 
- neumývať s použitím agresívnych čistiacich prostriedkov (napr. Cif a podobne); 
- nepoužívať na čistenie drôtenku; 
- grafika nesmie prísť do kontaktu s ostrými predmetmi, môže prísť k jej odlúpnutiu 

alebo poškriabaniu; 
- vhodné pre nápoje do 100°C; 
- pozor, výrobok je krehký. 

 
 
Pri foto kameni s potlačou musí byť dodržané nasledovné: 

- výrobok chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, môže prísť k vyblednutiu fotografie; 
- čistiť vlhkou handričkou bez použitia čistiacich prostriedkov; 
- pozor, výrobok je krehký. 

 
Pri nástenných hodinách s potlačou musí byť dodržané nasledovné: 

- výrobok chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, môže prísť k vyblednutiu fotografie; 
- výrobok je dodávaný v rozmontovanom stave; 
- batérie nie sú súčasťou balenia; 
- čistiť vlhkou handričkou; 
- pozor, výrobok je krehký. 

 
Pri puzzle s potlačou musí byť dodržané nasledovné: 

- čistiť iba suchou handričkou od prachu; 
- výrobok chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, môže prísť k vyblednutiu fotografie; 
- výrobok obsahuje drobné dieliky a hrozí vdýchnutie alebo prehltnutie dieťaťom;  
- neklásť do blízkosti ohňa a horúcich predmetov. 

 
Pri kancelárskych potrebách musí byť dodržané nasledovné: 

- pred použitím skontrolovať výrobok, či je celý a nepoškodený; 
- nepoužívať viditeľne poškodený výrobok, hrozí úraz; 
- ak je k dispozícii príslušenstvo, používať iba kompatibilné príslušenstvo (správny 

rozmer, veľkosť, materiál, atď.). 
 
 
 
 
 


