
SK Brašne na klince, brašne 

 

Materiál:  600D/100 % polyester 

 
Popis: Výrobky sú vyrobené z textilného kvalitného materiálu. Vnútorná časť je rozdelená na 1 alebo viac vreciek. 
 

Uskladnenie: Neskladujte na miestach s priamym slnečným svetlom. Skladovať v uzavretých suchých skladoch, chrániť pred sálavým teplom 

vykurovacích telies, odkladať minimálne 1m od vykurovacích telies. Ak je výrobok mokrý, nechajte ho uschnúť pri izbovej teplote a až potom 
uschovajte. 

 

Údržba: 

Textilný materiál 

čistí sa kefovaním, podľa druhu textilu a povahy znečistenia, tiež vytieraním za vlhka; mastné škvrny čističom škvŕn na textil. 

 
 

 

Výrobok sa nesmie prať, povolené je ručné čistenie max. pri 30 ºC, nebieľte, nesušte v bubnovej sušičke, nežmýkajte, ani neskrúcajte, nežehlite, 
nečistite chemicky.  

 

Ručné čistenie:     

1. Voda 30 °C  -  jemná mäkká handrička, hubka alebo jemná kefa. 

2. Šetrný prací prostriedok alebo čistiaci prostriedok - čistý lieh. 

3. Po vyčistení opláchnuť, nechať dokonale preschnúť pri izbovej teplote – vytvarujte a sušte v rozprestretom stave. 
 

UPOZORNENIE: Pokiaľ budete výrobok užívať, skladovať alebo ošetrovať inak než je uvedené, môže dôjsť k jeho znehodnoteniu alebo sa 

zmení jeho funkcia.  
 

Záruka: Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou, napr. chýbajúce časti, páranie švíkov v dôsledku zlého 

zošitia, atď. 
Záruka sa na výrobok nevzťahuje: Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v 

dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, preťaženia, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien na 

materiáloch, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. 
Záručná doba a životnosť: Ide o rôzne pojmy. Životnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako 

záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba. Záručná doba na zakúpený výrobok je 

24 mesiacov. Po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká. 
 

V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic. 
 

 

 

 


