
Vážení zákazníci, 
předkládáme Vám několik rad ke správnému ošetřování zakoupených textilních výrobků. 
 
Barevné a potištěné textilie 
- perte obrácené naruby, ve vlažné vodě 30°C 
- použijte jemný prací prostředek, který neobsahuje chlór a nemá bělící účinek 
- žehlete pouze na rubové straně, nikdy ne přes potisk či aplikace 
Jeans 
- perte odděleně, obrácené naruby a zapnuté 
- použijte prací prostředek na jemné tkaniny bez bělicích účinků 
- mohou být záměrně nestálobarevné a barva může pouštět 
Kůže a kožené aplikace 
- čistit pouze ve speciální čistírnách 

 Pouze chemické čištění  Možno sušit v sušičce bez zvláštních požadavků 

 Možno chemicky čistit  Možno sušit v sušičce při nižší teplotě 

 Možno chemicky čistit všemi obvyklými rozpouštědly  Možno sušit v sušičce s normálním programem 

 Nečistit chemicky  Výrobek se nesmí sušit v sušičce 

 Možno bělit prostředky uvolňující chlór  Žehlení na doporučenou teplotu 110°C 

 Zákaz bělení  Žehlení na doporučenou teplotu 150°C 

 Doporučená teplota praní v pračce  Žehlení na doporučenou teplotu 200°C 

 Ruční praní  Výrobek se nesmí žehlit 

Dodržováním uvedených pokynů výrobce předejdete možnému znehodnocení zakoupeného výrobku. 

= AKRYL = 
ACRYLIQUE, ACRYLIC, POLYCRYL, ACRYLICA, ACRYLICO, ACRYL, 
AKPYAIKO 

= PRAVÁ KŮŽE = 
GENUINE LEATHER, ECHT LEDER 

= ELASTAN = 
LYCRA, ELASTHANNE, ELASTANE, ELASTHAN, ELASTHANE, EA 

= PODRÁŽKA = 
OUTSOLE 

= NYLON = 
NYLON 

= PRYŽ = 
RUBER 

= POLYESTER = 
POLYESTER, POLIESTERE, POLIESTER, PES 

= ACETÁT / TRIACETÁT = 
ACETATE/TRIACETATE 

= POLYURETAN = 
POLYURETAN, POLYURETHAN 

= KOVOVÉ VLÁKNO = 
METAL FIBRE 

= VLNA = 
WOOL, WOLLE, LAINE, LANA 

= LEN = 
LINEN, FLAX, LEIN 

= JINÁ VLÁKNA = 
OTHER FIRBES, AUTRES FIBRES, OTRAS FIBRAS 

= KAŠMÍR = 
CASHMERE 

= PODŠÍVKA / ZDVOJENÁ = 
FUTTER/DOPPEL, LINING/DOUBLURE 

= AZBEST = 
ASBESTOS 

= SPANDEX = 
SPANDEX 

= CHLORIDOVÉ VLÁKNO = 
CHLORO FIBRE 

= VISKÓZA = 
VISCOSA, VISCOSE 

= KOKOSOVÉ VLÁKNO = 
COCONUT FIBRE 

= BAVLNA = 
COTON, COTTON, BAUMWOLLE, COTONE, ALGODON, ALGODAO, 
BOMULD, KATOEN, BAMBAKI 

= OVČÍ VLNA = 
LAMBSWOOL 

 
FRONT COATING =PŘEDNÍ ČÁST 
OUTER SHELL = VNĚJŠÍ POVRCH 
BACK COATING = ZADNÍ ČÁST 
LINING = PODŠÍVKA 
FILLING = VÝPLŇ 
WASH WITH SIMILAR COLOURS = PRÁT S PODOBNÝMI BARVAMI 
DRY CLEAN ONLY = ČISTIT JEN NA SUCHO / CHEMICKY 
SHAPE WHILE WET = VYTVAROVAT PŘI SUŠENÍ 
WASH INSIDE OUT = PRÁT NARUBY 
LEATHER COLLAR CANNOT BE DRY CLEANED = KOŽENÝ LÍMEC NEMŮŽE BÝT ČIŠTĚN NA SUCHO / CHEMICKY 
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Pokud vám zboží nevyhovuje, lze ho vrátit do 14ti dnů bez udání důvodu doporučenou zásilkou 
(zboží je nutné zaslat pouze doporučeně na adresu prodávajícího, ne na dobírku po vyplnění 

přiloženého formuláře) 

 
Formulář pro odstoupení od smlouvy 

(vrácení zboží) 
 
Prohlašuji, že zboží vracím v neporušeném stavu 
(Zboží vraejte pokud možno s neodstraněnými visačkami. Děkujeme.) 
 

Prodávající: 
Marek Červenka 
Rubešova 1285/16 
326 00 Plzeň 
 
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 
 
 
Číslo objednávky: ________________________________________ 
Datum objednání: ________________________________________ 
Datum obdržení zboží: ____________________________________ 
Číslo faktury: ____________________________________________ 
(kopii faktury společně s nepoužitým zbožím pokud možno přiložte do zásilky) 
 
Jméno a příjmení spotřebitele: ________________________________ 
Telefon spotřebitele: _________________________________________ 
e-mail spotřebitele: __________________________________________ 
Adresa spotřebitele včetně PSČ: _______________________________ 
 
Hotovost za vrácené zboží ve výši  ________ CZK chci vrátit na číslo účtu 
 
Číslo účtu pro vráceni platby: _____________________/____________ 
(hotovost za zboží bude vrácena pouze na váš běžný účet v CZK, nutné vyplnit) 
 
 
 

___________________________ 
Datum a podpis spotřebitele 

 



 


