
 

 

Ošetřování textilních a kožených produktů  

Textilní výrobky nevyžadují žádnou zvláštní péči, po jízdě doporučujeme bavit tyto výrobky nečistot, 

sušit při pokojové teplotě, smí se prát s vyjmutými protektory v pračce při 30°C nebo ve speciálních čistírnách. 

Nežehlit, nesušit v sušičce, nebělit a nečistit chemicky. V případě, že textilní výrobky obsahují kožené části, je 

nutné tyto vždy po vyprání nebo čištění, před uschnutím ošetřit krémy speciálně určenými na kůži. Tím 

zamezíte popraskáním kožených částí. 

Kožené výrobky pravidelně ošetřujte krémy speciálně určenými na kůži, přitom vždy zachovávejte 

pokyny výrobců krému. Po každém použití je zbavte nečistot, po promoknutí je sušte pomalu nejlépe při 

pokojové teplotě. Prudké vysušení vysokou teplotou může výrobek poškodit. Kůže není zcela voděodolná, její 

nepromokavost můžete zvýšit pomocí speciálních impregnací. V případě potřeby čistit chemicky. 

Je dobré mít na paměti, že některé výrobky mají kratší dobu použitelnosti, než je obecná záruční doba 24 

měsíců. Jestliže zjistíte vadu, doporučujeme zvážit, zda je skutečně způsobena nekvalitním zpracováním nebo 

materiálem, nebo zda nejde o opotřebení užíváním či nevhodným zacházením nebo nevhodným ošetřováním. 

Dodržováním pokynů k údržbě se dá poškození věci zamezit a minimalizovat možnost zamítnutí reklamace 

z důvodů nedodržení pokynů k údržbě. 

                                 TEXTILNÍ BUNDY A KALHOTY 

Pro dosažení dlouhé životnosti a správné funkčnosti výrobku, je třeba věnovat zvýšenou pozornost jeho 

ošetřování a dodržování výrobcem stanovené pokyny. 

Ohleduplný prací program. Jemný tekutý prací prostředek. Žádná aviváž. Maximální teplota praní 30°C, 

důkladně vymáchat a opatrně vyždímat. Zipy a suché zipy před praním zalepit a zavřít. Nikdy nežehlit. Nesušit 

v sušičce ani na topení. Nesušit na přímém slunci, chemicky nečistit. Doporučujeme po každém praní obnovit 

impregnaci sprejem na textil. Před praním vyjmout chrániče a ochranné vložky. 

Skladování: Výrobky skladujte zavěšené na kamínku v suché a dobře větrané místnosti. 

Dodržujte dostatečnou vzdálenost od tepelných zdrojů. Skladujte mimo dosah slunečních 

paprsků. Před dlouhodobějším skladováním ošetřete impregnací na textil. 

Všeobecné informace: Bunda musí přiléhat v místech, kde se nachází chrániče, aby nedošlo 

při pádu k posunutí ochranné části. Z tohoto důvodu by se mělo vybírat oblečení těsnější, 

jelikož po několika prvních použitích se textil vytáhne a přizpůsobí se tělu. Při zkoušení 

oblečení je vhodné zkoušet na jednu slabou vrstvu a to kompletní výstroj včetně obuvi, 

rukavic a páteřového chrániče. Jízda na motocyklu není aktivita bez rizika, může dojít ke 

zranění, nebo smrti. Abyste zmírnili toto riziko, vždy používejte při jízdě na motocyklu 

ochranou výstroj. Motocyklista je osobně zodpovědný za nošení a údržbu této ochranné 

výstroje. Jestliže dojde k poškození ochranné výstroje je nutno, v zájmu zachování 

požadovaných vlastností, tuto výstroj odborně opravit, nebo vyměnit za nové. Naše firma 

nenese žádnou zodpovědnost za škody, zranění a smrt při provozování aktivit, i s pojených 

s užíváním jakéhokoliv ochranné výstroje. 


