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Najšetrnejším riešením je bezpochybne chemické čistenie, ak takúto možnosť nemáme tak dodržiavajte
nasledujúce pokyny:
• Záclony vždy perte oddelene, a dbajte na to aby bubón nebol úplne plný!
• Odstránte prípadné kovové, plastové doplnky (krúžky, štipce, bežec)!
• Kvôli jemným praním záclony používajte pracie vrecka alebo veľkú vankúšovú obliečku.
• Použite malé množstvo pracieho prostriedku bez chlóru a aviváže!
• Zvolte šetrný program s teplotou vody 30°C, bez odstreďovania!
• Pred zavesením záclonu sa v každom prípade treba vyžehliť. Výnimku tvoria krčené látky (napr.: Krčená uni voile).
• Záclonu treba žehliť, keď je polomokrá a po vyžehlení sa môže zavesiť späť na garnižu.
• Pri krčených látkach treba počkať kým látka úplne uschne, až po tom ju zavesíme na garnižu!
• Dá sa žehliť so žehličkou pri teplote 110°C (jedna bodka na žehličke)!
• Nenaparujte!
• Nesmie sa bieliť!
• Nepoužívajte sušiaci program!
• Sušiť pri izbovej teplote a dodržajte vzdialenosť od žiariče tepla!
Pri záclonách je odporúčané dodržať predošlé čistiace metódy, odlišné čistiace pokyny sú označené v
kolónkach:

Sušenie v bubnovej sušičke
1. Nesmie sa sušiť v bubnovej
sušičke
2. Môže sa sušiť v bubnovej sušičke
pri normálnom teplote
3. Môže sa sušiť v bubnovej sušičke
pri nižšej teplote sušenia

Pranie
1. Čísla uvedené na symboloch
vane označujú maximálnu teplotu
vody pri praní
2. Šetrné pranie v práčke pri teplote
vyznačenej na symbole
3. Pranie iba ručne, veľmi opatrné
zaobchádzanie s látkou pri praní
a pri opláchnutí

Bielenie
1. Nesmie sa bieliť/zákaz bielenia!

4. Nesmie sa prať v práčke ani
ručne, len chemicky čistiť
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