
RUHÁZAT
K E Z E L É S I  Ú T M U T A T Ó

TOLLAL TÖLTÖTT RUHÁZAT KEZELÉSE
 A tollal töltött ruházat optimális tulajdonságainak megőrzése érdekében, elsősorban tartsa 
be a kezelési szimbólumok általi utasításokat, és a gyártó által megadott információkat, 
amelyek a bevarrt etiketteken szerepelnek, vagy az írásos utasításokat, amelyeket a forgalmazó 
mellékel.
Általánosan a tollruházat kezelésénél az alábbi elvek szerint járjon el:
• Minimum 5kg kapacitású mosógépben.
• 30 °C hőmérsékletű vízben mosni (ha a bevarrt etiketten nem szerepel másképpen),

gyapjú mosására alkalmas mosószerekkel.
• Ne használjon lágyító szereket.
• A centrifugálásnál használjon kisebb fordulatszámot, hogy a toll ne tömörödjön össze.
• A vizes ruházatot ne csavarja ki.
• A mosás után azonnal szárítsa ki szárítógépben, 3 teniszlabdával együtt

(elősegítik a toll felborzolását).
• Szárítógépben való szárítás előtt távolítsa el a ruha darabjait, amelyek károsodhatnak 

ezen eljárás során, például a szintetikus szőrmével díszített kapucni stb.
• A szárítás időtartama minimálisan 3 óra.
• Minden ½ órában vegye ki a terméket a szárítógépből, jól rázza fel, hogy ne 

tapadjon össze a toll (ne képződjenek csomók).
• A nedves termék vállfán való szárítása nem nevezhető optimális szárítási módnak. 

Ha megengedett, szükséges a terméket főleg a szárítás elején többször erősen 
felrázni.

• A szárítás alatt a terméket ki kell fordítani, hogy alaposan kiszáradjon, nedves 
állapotban ne rakja össze és ne tegye be a ruhát tartóba, és ne akassza a többi ruha 
közé.

• Ajánlott a szárítógépben rendesen megszárított ruhadarabot, még 1-2 napig jól 
szellőző helyen tárolni.

• A terméket vegyileg is lehet tisztítani ipari tisztítóban, ha az etiketten ez a megfelelő 
szimbólummal meg van jelölve.

• A terméket ne vasalja.
• Kerülje a fehérítő szerek hatását.

A FARMERTERMÉKEK JELLEMZŐI ÉS KEZELÉSE

 A farmerruházat tulajdonságai jelentős mértékben különböznek a textil és ruházati 
termékek megszokott tulajdonságaitól. A farmerruházatnak jellegzetes kinézete van, melyet 
a jellegzetes szabásvonal, az eltérő színű cérnával való gazdag tűzés, a számos rávarrt zseb  
és sok esetben a díszszegecsek teszik. A kopott látvány sokszor nem hátrányos, sőt kifejezetten 
előnyős a farmereknél. Ebből ered az igény is, hogy a viselés (viselés, mosás) során változzon  
a kinézete.
 A termék látványváltozásán elsősorban a termék egyes részein történő színárnyalat 
változást értjük; a fokozatos rojtosodást az élek és a varratok területén. Ezt a hatást 
elsősorban az alacsonyabb színtartósságú festékek használatával érik el, vagy az új 
termékek előmosásával még a gyártás során. Ezen előkészítés során nem csak a részleges 
összemenést érik el, tehát a használat során a termékek alapvetően kevesebbet mennek 
össze (kb. 2%-ig), de különböző kopási fokozatok is elérhetők, éspedig a látvány 
enyhe változásától egészen a tudatosan előidézett felületkárosításig, szálazás  vagy 
varráspontok szakadásának előidézésével. 
 A farmeröltözékre jellemző még az enyhe deformitás (varratbehúzás), főleg a dupla 
részeken, mint az öv, patnik, varratok stb. Némelyik színeknél, főleg a feketénél és a sötéteknél 
szükséges alacsonyabb színtartóssággal számolni, nemcsak a mosásnál de a viselés során is. 
A farmerruházat kezelésénél járjon el a bevarrt címkén található szimbólumok és utasítások 
szerint.

Általánosan az alábbi elveket szükséges betartani:
• A terméket a mosás előtt ne áztassa. 
• Ne használjon fehérítő hatású mosószert, és ne használjon klórtartalmú anyagokat.
• A termékeket más anyagoktól szeparáltan mossa, esetleg hasonló karakterű 

és árnyalatúakkal együtt. 
• Mosás előtt, főleg a sötét árnyalatú termékeket fordítsa ki, esetleg gombolja 

be a gombokat és húzza be a cipzárakat. 
• Ha a terméken a kezelési szimbólumok nem határozzák meg másként, ne haladja meg 

a mosó és öblítő víz hőfoka a 40 °C, a fekete árnyalatoknál a 30 °C.
• Mosás után a terméket néhányszor öblítővízben öblítse ki.

SZINTETIKUS ANYAGBÓL KÉSZÜLT RUHÁK KEZELÉSE
• Az olyan anyagokat, mint a poliészter, szilon, vagy lycra szálat tartalmazó anyagokat, 

a viszkóz vagy a műselyem, alacsony hőfokon, hideg vízben mossa.
• Ezeket az anyagokat vasalja nagyon alacsony hőfokon és a fonák oldaláról.

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK A TERMÉKEK KEZELÉSÉRE

MOSÁS
Mosás előtt ellenőrizze a termék zsebeit, hogy üresek e. A ruházat levehető részeit távolítsa 
el (például a nagy fémgombokat is). Ha a ruházat nem nagyon szennyezett, ne mossa 
a megjelölt legmagasabb fokon.

KÉZI MOSÁS
Nagyon gyakori hiba a víz hőmérséklete. Mindig mosson hideg vízben (ideális  
a szobahőmérséklet). Vigyázat, némely termékeknél előfordulhat, hogy néhány első mosási 
ciklus során engedi a színét. Mossa ezeket a termékeket szeparáltan. A mosószernek 
tökéletesen fel kell oldódni még a mosás előtt. A terméket csak lazán nyomkodja, 
soha ne dörzsölje. A mosás után a terméket alaposan öblítse ki.

FEHÉRÍTÉS
Ha megengedett a mosás során fehérítő adalék hozzáadása (ellenőrizze, hogy jelölve van e az 
etiketten), a fehérítő szert csak a hideg vízben használja és a terméket maximum 1 órát áztassa.
Soha ne fehérítsen vas vagy rézedényekben.

SZÁRÍTÁS
Ha a termékeket kint szárítja, figyeljen, hogy főleg a színes termékek ne legyenek kitéve 
közvetlen napsugárzásnak vagy erős szélnek. A súlyosabb alapanyagokból készült ruházatot 
ne hajtsa félbe. A lakásban való szárításnál figyeljen, hogy a helység legyen jól átszellőztetve. 
A kötött ruházatot törölközőbe csomagolva szárítsa és terítse szét.

VASALÁS
A vasalás előtt a ruhának enyhén nedvesnek kell lennie. A kezelt ruháról távolítsa el az 
összes olyan részt, amelyek visszafordíthatatlan károsodást okozhatnak. A vasalást mindig 
alacsonyabb hőfokon kezdje.Várjon egy kicsit, míg elkezdi magasabb hőfokon vasalni  
a terméket.

ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK
1. A kezelésnél használt magas hőfok minden anyagot károsít.
2. Ruházatot ajánlott a fonák oldaláról mosni és vasalni.
3. Abban az esetben, ha nem biztos a kezelési módban, vagy nem tudja hogyan távolítsa 

el a szennyeződéseket, ne kísérletezzen és bízza a ruházatot professzionális tisztítókra.
4. A közvetlen napsugárzással történő ruházatszárítás színváltozást okozhat.
5. Részesítse előnyben a fehérítő szereket a klórral szemben.
6. A ruházat bélése mosás során megváltoztathatja formáját, ezért bélelt ruházatok mosását 

bízza inkább a professzionális tisztítókra.
7. Gondosan olvassa el a mosószerekről szóló utasítást még használatuk előtt.

GYAPJÚ ÉS KASMÍR RUHÁZAT KEZELÉSE
• A gyapjú és kasmír termékek kezelésénél fokozottabb óvatossággal kell eljárni, ami főleg 

a mosóvíz hőmérsékletét érinti, mert 30°C fölött az anyag összemegy.
• Ne tegye ki a terméket nem megfelelő mechanikus terhelésnek, és kerülje a víz 

és a környezet hőmérsékletének különbségét.
• Minden említett körülmény visszafordíthatatlan változást okozhat a szálak

tulajdonságában, és a termék teljesen elértéktelenedhet.
• A helyes kezelés során a szimbólumok szerint biztosan hosszú ideig elégedett lesz a gyapjú 

és kasmír termékekkel.
• A kasmír nagyon finom fonal (a kasmír kecske szőre), ha szeretnénk, hogy megőrizze 

tulajdonságait, és hosszú élettartamú legyen a termék, akkor ajánljuk a kasmír termékeket
kézzel mosni maximálisan 30°C vízben, vagy vegyileg tisztíttatni.

• A terméket kifordítva mossa és csak a gyapjúmosáshoz megfelelő mosószerekkel.
• Ne mossa hosszabb ideig, mint 5 perc.
• Nagyon óvatosan öblítse.
• A száradás során a terméket néhányszor fordítsa meg.
• Kiterítve szárítsa.

LEN RUHÁZAT KEZELÉSE
• A lenből készült termékeket alacsony hőfokon mossa.
• A len aránylag kényes anyag, ezért a kézi mosást ajánljuk.

BŐR, SZŐRME RUHÁZAT ÉS KIEGÉSZÍTŐK KEZELÉSE
A bőrruházat kezelése előtt gondosan nézze végig az információkat a címkén a ruházaton 
belül.A bőrruházatok többségét nem szabad mosni és kezelni hagyományos vegytisztítással, 
szakszerű kezelést igényelnek.

A bőrruházat tisztítását speciális vegytisztítók végzik. Azt tanácsoljuk, hogy azokhoz  
a tisztítókhoz forduljon, ahol a bőrruházat és kiegészítők tisztításához, kezeléséhez 
kellő tapasztalattal rendelkeznek. Így a vevőnek minőségi szolgáltatást tudnak nyújtani, 
visszafordíthatatlankárosodások veszélye nélkül.

Ha ezt a felületi kezelés megengedi, a terméket az adott viselési szezon előtt impregnálja.  
Az impregnálást minden tisztítás után ismételje meg. Így hosszabíthatja meg a ruha 
étettartamát.

KEZELÉSI SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE A BŐRRUHÁZATON

SPECIAL LEATHER CLEAN / A bőrtermékek szakszerű kezelése

SPECIAL CLEAN / Tilos a professzionális nedves mosás

DO NOT DRY CLEAN / Tilos vegytisztítani

DO NOT IRON / Tilos vasalni

DO NOT TUMBLE DRY / Tilos szárítógépben szárítani

DO NOT USE BLEACH / Tilos fehéríteni

DO NOT WASH / Tilos mosni

Szimbólum
nélkül

ANGOL KIFEJEZÉSEK FORDÍTÁSA

leather - Bőr 
100% genuine leather - Természetes bőr

100% sheep - Báránybőr
cow leather - Marhabőr

sheep leather - Juhbőr
lamb leather - Báránybőr
goat leather - Kecskebőr
dear leather - Szarvasbőr

rabbit leather - Nyúlbőr
shell - Felső anyag

lining - Bélés anyag
fur - Szőrme

Leather care instruction. - Kezelési utasítások a bőrhöz.

 The dye (colour) in this garment may transfer - A ruházat színe nedves környezetben
to other materials.  megfoghat, színezhet más anyagot.

When wet,this dye may also - Szárítás közben az anyag enyhén 
rub off when dry.  gyűrődhet.

Dark colours may transfer. - A sötét árnyalatok megfoghatják
  a világosabbakat.

Avoid contact of dark colour leather - Kerülje el a sötét bőrruházat és
garments with lighter shades.  kiegészítők érintkezését 

  világosabb árnyalatúakkal.

VERMONT Hungary Kft. 
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A termék mosható

Maximális hőfok 30 °C
Normál üzemmód

Maximális hőfok 30 °C
Kímélő üzemmód

Maximális hőfok 30 °C
Nagyon kímélő üzemmód

Maximális hőfok 40 °C
Normál üzemmód

Maximális hőfok 40 °C
Kímélő üzemmód

Maximális hőfok 40 °C
Nagyon kímélő üzemmód

Maximális hőfok 50 °C
Normál üzemmód

Maximális hőfok 50 °C
Kímélő üzemmód

Maximális hőfok 60 °C
Normál üzemmód

Maximális hőfok 60 °C
Kímélő üzemmód

Maximális hőfok 70 °C
Normál üzemmód

Maximális hőfok 95 °C
Normál üzemmód

Maximális hőfok 95 °C
Kímélő üzemmód

Kézi mosás
Maximális hőfok 30 °C

MOSÁS

Fehéríteni csak oxigénnel/
klórmentesen

Minden módon fehéríthető

Tilos fehéríteni

FEHÉRÍTÉS

Tilos mosni

Szárítógépben szárítani megengedett 
Normál hőfok

Szárítógépben szárítani megengedett  
Alacsonyabb szárítási hőfok

Szárítógépben szárítani tilos

Szárítás szárítógépben

Fektetve szárítani

Fektetve szárítani árnyékban

Kicsöpögtetve szárítani

Kicsöpögtetve szárítani árnyékban

Akasztva szárítani

Akasztva szárítani árnyékban

Árnyékban szárítani

SZÁRÍTÁS

Vasalás

Maximális vasalási hőfok 110 °C.
A gőzvasalás visszafordíthatatlan
károkat okozhat

Maximális vasalási hőfok 150 °C

Maximális vasalási hőfok 200 °C

Tilos a vasalás

VASALÁS

Professzionális vegytisztítás 
tetraklóretánnal és az F 
szimbólummal jelölt oldószerekkel
Normál üzemmód

Professzionális vegytisztítás 
tetraklóretánnal és az F 
szimbólummal jelölt oldószerekkel
Kímélő üzemmód

Professzionális vegytisztítás 
tetraklóretánnal és az F 
szimbólummal jelölt oldószerekkel
Nagyon kímélő üzemmód

Professzionális vegytisztítás 
szénhidrátokkal (desztillációs mérték
150°C -tól 210 °C-ig,a gyulladási pont 
38 °C-tól egészen 70 °C-ig)
Normál üzemmód
Professzionális vegytisztítás 
szénhidrátokkal (desztillációs mérték
150°C -tól 210 °C-ig,a gyulladási pont 
38 °C-tól egészen 70 °C-ig)
Kímélő üzemmód

Tilos a vegytisztítás

Vegytisztítás

Professzionális tisztítás vizesen
Normál üzemmód

Professzionális tisztítás vizesen
Kímélő üzemmód

Professzionális tisztítás vizesen
Nagyon kímélő üzemmód

Professzionális tisztítás vizesen 
tilos

PROFESSZIONÁLIS TISZTÍTÁS

TEXTIL TERMÉKEK KEZELÉSI SZIMBÓLUMAI A BEVARRHATÓ ETIKETTEKEN ELŐFORDULHATÓ IDEGEN 
NYELVŰ UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA MAGYARRA

ANGOL KIFEJEZÉSEK FORDÍTÁSA

A RUHÁZAT ÖSSZETÉTELE
shell, outer shell - Felső alapanyag

lining - Bélés
filling - Közbélés

VEGYTISZTÍTÁS
dry clean only - Csak vegyileg tisztítható

professionally dry clean only - Csak vegyileg tisztítható / professzionális tisztítás
before dryclean remove leather - A vegytisztítás előtt távolítsa el a ruházat 

trims and buttons  bőr részeit és a gombokat
do not remove local stains - A foltokat ne tisztítsa külön, egyben tisztítani

MOSÁS
hand wash - Kézzel mosni, maximális vízhőmérséklet 40 °C

hand wash separately - Kézzel mosni, szeparáltan, maximális 
vízhőmérséklet 40 °C 

hand wash cold - Kézzel mosni, maximális vízhőmérséklet 30 °C
mashine wash cold - Mosógépben mosható, maximális vízhőmérséklet 30 °C

wash on reverse side - Kifordítva mosni
wash inside out - Kifordítva mosni

turn inside out to wash - Kifordítva mosni
wash with similar colours - Hasonló színű termékekkel mosni

wash with like colours - Hasonló színű termékekkel mosni
non colourfast fabric for first washing - A termék első mosás alkalmával nem színtartó

no wring or twist - Ne áztassa, ne csavarja
do not use fabric softener - Ne használjon antisztatizáló és színélénkítő szereket
use wool washing powder - Használjon gyapjúmosásra alkalmas mosószereket

hand washing in little warm water with - Kézzel mosni, kis mennyiségű langyos vízben, 
special detergent for down  tollmosásra alkalmas mosószerrel

maschine washing with neutral soap with - Mosógépben mosni, semleges szappan használatával, 
the lightest programing  a legkímélőbb mosásprogram használatával

wash it alone - Szeparáltan mosni
do not soak - Nem áztatni

hand wash only in lukeworm water - Kézzel mosni, langyos vízben, semleges mosószerrel,
with neutral detergent without rubbing  dörzsölés és áztatás nélkül

or wringing out    
do not use detergents with whitening effect - Ne mossa olyan mosószerrel, amelyik fehérítő és

színélénkítő szereket tartalmaz

FEHÉRÍTÉS
no bleach - Ne fehérítse, tilos fehéríteni

do not use chlorine bleach - Ne használjon klórtartalmú fehérítőt

CENTRIFUGÁZÁS
do not spin dry - Ne centrifugázza

spinning reduced - Kímélő centrifugázás
do not wring - Ne centrifugázza

dry it hanging far away from heat - Hősugártól megfelelő távolságban szárítani

VASALÁS ÉS GŐZÖLÉS
use press cloth - Rongyon keresztül vasalni

warm iron, cool iron - Alacsony hőfokon vasalni
(1.fokozat, 100 °C-ig)

medium iron - Közepes hőfokon vasalni 
(2.fokozat, 150 °C-ig)

iron on reverse side - Fonák oldalról vasalni
touch up with warm iron face side only - Csak meleg vasalóval kezelje

do not iron design or print - A mintát ne vasalja (embléma, hímzés, nyomás, stb)

if decorated, if printed don´t iron on - Ne vasalja a díszítést, nyomást
do not iron embroidery - Ne vasalja a hímzéseket

easier to iron - Könnyebb vasalás
non iron - Nem szükséges vasalni, nem gyűrődő anyag

no steam, do not steamy - Ne gőzölje

SZÁRÍTÁS

shape while wet - A terméket még vizesen formázza
re-shape after washing - Mosás után formázza

dry flat - Szétterített állapotban, vízszintes állapotban szárítani
dry promptly - Azonnal szárítani

no tumble dry, do not tumble dry - Szárítógépben nem szárítható
tumble dry at 40˚C - Szárítógépben szárítani maximálisan 40 °C-ig

tumble dry low - Szárítógépben szárítani alacsony hőfokon
do not fold if still wet, do not push on sacks - Ne hajtogassa, ne tegye csomagba, és ne akassza 

if still wet and do not put it near to other clothes   nedves állapotban más ruhanemű közé
after the washing shake the garment - Mosás után a terméket rendszeresen rázogassa,

periodically until completely dried  míg teljesen meg nem szárad és utána kezelje
and treat with a waterproofing spray  le impregnáló spray-vel

do not store wet - Nedvesen ne tárolja a terméket

EGYÉB INFORMÁCIÓK A TERMÉKRŐL

easy care  - Könnyű kezelhetőség
keep away from fire - Ne tegye ki a terméket erős hősugárzásnak

the jacket is filled with real goose feathers - A dzseki libatollal töltött, amely mosott  
washed and sterilized  és sterilizált

avoid any contact with sun lotions - Ne kerüljön napozószerek közelébe

TEXTILSZÁLAK IDEGEN NYELVŰ MEGNEVEZÉSÉNEK 
FORDÍTÁSA

ANGOL - MAGYAR

Wool - Gyapjú
Aalpaca, Lama, Vicuna - Alpakka, láma, vikunya / láma szőr

Camel - Teve
Cashmere - Kasmír
Cashgora - Kasgora (kasmír és angóra kecske keresztezése)

Mohair - Mohair
Goat - Kecskeszőr

Rabbit - Nyúlszőr
Hare - Nyúlszőr

Silk - Selyem ( természetes selyem, a háziasított 
selyemlepke és a vad selyemlepke hernyójának 

  gubója)
Tasar - Tusah

Cotton - Pamut
Kapok - Kapok

Flax - Len
Linen - Len
Hemp - Kender

Jute - Juta
Ramie - Ramie

Sisal - Sizal
Acetat - Acetát
Cupro - Rézoxid szál

Viscose, (Rayon) - Viszkóz
Modal - Modal (nemesített viszkóz fonal)

Acetate - Triacelon
Acrylic - Akril, Modakril

Polyamide, Nylon - Poliamid, silon
Lyocel - Liocel

Polyesthere - Poliészter
Polyethylene - Polietilén

Polypropylene - Polipropilén
Polyurethane - Poliuretán ( rugalmas szál)

Elastane - Elasztán (rugalmas szál)
Lycra, Spandex, Stretch, Elastan - Szintetikus anyagok üzleti elnevezése

INFORMÁCIÓK A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT ANYAGOKRÓL

COTTON / PAMUT 
A leggyakoribb ruházati alapanyag. A pamutnak a kellemes tapintása és jó nedvszívó 
képességén túl kisebb előnytelen tulajdonságai is vannak, mint például a színek fakulása vagy 
a gyűrődés. 95°C az a hőfok amelynél az anyag összemegy.

ORGANIC COTTON / ORGANIKUS PAMUT
Nem génmanipulált gyapot és peszticidek alkalmazása nélkül termesztett növény. 
Abban azesetben beszélhetünk a környezetre való pozitív hatásról, ha a termesztésnél  
és a feldolgozásnál már nem használnak nagy mennyiségű vegyi anyagot.

PIMA COTTON / PIMA PAMUT
A tiszta pima pamut a hosszantartó finomsága és fénye miatt nagyon kedvelt alapanyag.  
A nagyon magas minőségű pima pamut, gondos odafigyeléssel, kézzel válogatott, a szigorú 
ökológiai szabályoknak megfelelően festett és gyártott.

COTTON STRETCH / SZTRECCS PAMUT
Az elasztikus fonalak, amelyeket ez az anyag tartalmaz, nagyobb kényelmet biztosítanak a
fogyasztónak, és az anyag jobban követi a test vonalát.

100% LINEN / 100% LEN
A természetes lenfonalból készült anyagot az eleganciája és könnyedsége miatt nyári 
kasmírnak is nevezik. Az anyagban előfordulhatnak apró egyenetlenségek a szálvastagságban, 
vagy a színezésben. Ezen apró különbségek előfordulása nem minősül hibának; az olyan 
természetes anyagoknál mint a len, inkább jellegzetes tulajdonság. A len nagyon könnyű és 
kellemes anyag. Gyűrődékeny.

LINEN - COTTON / LEN-PAMUT
A természetes anyagok kombinációja, kellemes viseletet nyújt. A len természetes eredetét 
tekintve előfordulhatnak az anyagban apró egyenetlenségek vagy színeltérések, ami a 
természetes anyagok jellegzetessége, ami nem minősül anyaghibának.

WOOL & CASHMERE / GYAPJÚ & KASMÍR
A természetes anyagoknak jellegzetes tulajdonságai vannak. A gyapjúnak és a kasmírnak 
nagyon jó a hőszigetelő tulajdonsága. A pamuttal szemben sokkal kisebb a nedvszívó készsége 
(nedvességfelszívó tulajdonság), ami a hideg időben nagyon kedvelt anyagok közé sorolja. 
Vigyázat! 30°C-nál magasabb hőmérsékletű vízben visszafordíthatatlan változást okoz – az 
anyag összemenését.

SILK / SELYEM
Nagyon kellemes, könnyű anyag. Kíváló színtartó. A finom struktúrája miatt a selyem nagyon
óvatos kezelést igényel. Nem szabad dörzsölni.

SZINTETIKUS SZÁLAK

VISZKÓZ ÉS MŰSELYEM
Puha, színtartó és könnyű anyag kiváló színtartósággal. Mosásnál viszont összemegy, ezért 
szükséges ezeket az anyagokat hideg vízben mosni és alacsony hőfokon vasalni. Tilos gőzölni! 
Tilos centrifugázni! Ezek az anyagok gyúladékonyak, dörzsölésnél statikus elektromos feltöltés 
jöhet létre.

POLIÉSZTER, SILON, LYCRA
Nagyon ellenálló anyagok, nagyon alacsony gyűrődéssel és magas színtartósággal. A magas 
hőmérsékletekre viszont érzékenyek. Csak hideg vízben lehet mosni, és alacsony hőfokon 
vasalni a fonákját. Vigyázat! A szintetikus anyagok gyúlékonyak, és képesek megtartani  
a statikus elektromosságot.

STRETCH / SZTRECCS
Az anyag elasztikus szálai jól igazodnak a test vonalához, ezért kényelmes viseletet nyújt 
viselőjének.

INFORMÁCIÓK ÉS TULAJDONSÁGOK A TEXTILTERMÉKEK 
ALAPANYAGAIRÓL

HAND WOVEN / KÉZI SZÖVÉS
Erre az ingre felhasznált anyagot kézzel készítették. Az egyenetlen látvány és a finom 
színegyenlőtlenség az anyag jellegéhez hozzátartozik és nem minősül hibának.

GARMENT DYED / FESTETT TERMÉK *
A termék végső megjelenését a késztermék festéstechnológiájával érték el. A termék 
színei helyenként eltérést mutathatnak, ettől válik egyedivé a termék. Némely szín esetleg 
magától fakulhat. A kezelésnél járjon el óvatosabban és a terméket csak hasonló színű 
ruhadarabokkal mossa össze. Közvetlen fényforrásnak vagy erős napsugárzásnak kitéve  
a színek megváltozhatnak.

ANTIQUE DYED / FESTETT TERMÉK ANTIKOLÓS ELJÁRÁSSAL *
A termék végső megjelenése az anyag speciális festési technikájának köszönhető. A termék 
színei helyenként színeltérést mutathatnak, amitől a termék teljesen egyedi lesz. A terméket 
csak hasonló színű ruhadarabokkal mossa össze, főleg néhány első mosási ciklus során.

PIGMENT PRINTED / NYOMOTT MINTÁS TERMÉSZETES SZÍNEZÉKEKKEL *
A termék végső megjelenését természetes festékek nyomtatásával érték el. Néhány szín 
fokozatosan fakulhat és foltosodhat, vagy átüthet a világosabb anyagokra. Ne érintkezzen  
a pigment printed technikával festett termék a világos színű ülőbútorokkal vagy autóüléssel 
az első mosás előtt. A terméket kifordítva mossa és hasonló színű ruhadarabokkal együtt.

VINTAGE WASHED / KOPTATOTT MEGJELENÉS
A termék végső kinézete a speciális kezelési eljárásnak köszönhető, amely a terméknek 
autentikus kinézetet kölcsönöz, imitált öregedéssel és egyenetlen kifestéssel. Az eredmény 
a termék egyedi karaktere. A termék látszólagos tökéletlensége ennek a végső kezelési 
eljárásnak a sajátossága és nem minősül hibának.

INDIGO / INDIGO *
Figyelmeztetés! A termék festésénél a természetes pigmenttel való festési technikát 
alkalmazták. Némely szín fokozatosan fakulhat, vagy egy világosabb anyagot megfoghat. Az 
első mosás előtt kerüljék a fehér vagy világos ülőbútorokat, vagy autósülést. Hasonló színű 
ruhadarabokkal mossa együtt. Mossa kifordítva vagy vegytisztítással. Reméljük, hogy az anyag 
ezen speciális tulajdonságát Ön is megkedveli.

ANTIQUE DYED LOOK / ANTIQUE DYED LOOK *
Ezt a terméket a végső eljárás során nemesítették. Az egyenletlen színezés jellemző erre az 
eljárásra ami a termék sprotos, viseltebb látszatát kelti. A mosástól és a viseléstől a termék 
színei lassan veszítik el eredeti intenzitásukat. Ezeket a termékeket ne tegye ki közvetlen 
napsugárzásnak.

* A termék mosása során eleinte a termék színének megváltozása fordul elő. Ez a tulajdonság 
ennek a végső kezelési eljárásnak a jellegzetessége. Nem minősül gyártási hibának.
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