Doporučený způsob užívání a údržby
Obecné poučení:



Pokud máte jakékoliv pochybnosti nebo Vás cokoliv zajímá, ptejte se a ptejte se včas. Vyhnete se tak
pozdějším komplikacím.
Pokud trpíte alergiemi, přecitlivělostí atd., věnujte prosím zvýšenou pozornost tomu, co si vybíráte.
Přírodní materiály a barviva mohou působit lidem s citlivou kůží potíže.

Definice výrobku:






Výrobky, nabízené na stránkách www.textipostaru.cz jsou vyráběny ručně. Není tak možné dodržet
strojní přesnost výroby a proto drobné nepřesnosti nebo nedokonalosti na výrobku nejsou závadou.
Výrobky, u kterých bylo použito přírodní barvení, nemají stálé barvy jako průmyslově barvené výrobky.
Proto je nutné počítat s blednutím, které je u těchto barev běžným jevem. Pokud chcete blednutí
omezit, nenechávejte výrobky vystavené slunečnímu záření déle než je to nutné (některé složky
slunečního světla napomáhají blednutí těchto barev).
Výrobky nejsou určeny pro malé děti. Nemám osobní zkušenost s jejich škodlivostí, ale tyto výrobky
jako takové nejsou k tomuto užití certifikované.
Výrobky, obzvláště historického charakteru, nejsou vhodné ke každodennímu použití. Jejich
nadužíváním se zkracuje jejich životnost.

Doporučený způsob užívání:





K výrobkům je vhodné se chovat celkově šetrně. Zabraňte jejich přílišnému namáhání, oděru nebo
lokálnímu zatížení, které by mohlo vést k jejich poškození.
Používejte je k účelům, ke kterým byly vyrobeny. Ačkoliv mohou být některé výrobky univerzálnějšího
charakteru, tuto všestrannost není možné zaručit u všech výrobků bez rizika výrazného opotřebení
nebo poškození.
V případě že si nebudete jistí tím, co je pro výrobek škodlivé, neváhejte mě se svými otázkami
kontaktovat.

Doporučený způsob údržby:







Výrobky z hedvábí a vlny je nejvhodnější prát ručně s použitím šetrného pracího prostředku určeného
na daný typ materiálu, ideálně bez něj. Nepřekračujte teplotu vody 30°C a vyvarujte se nešetrným
pracím programům v pračce.
Výrobky přírodně barvené perte ručně a nepoužívejte žádné prací prostředky. Mohlo by dojít
k poškození přírodní barvy. Teplota vody by neměla překročit 30°C.
Výrobky, jejichž součástí je jiný materiál než textil, perte výhradně v ruce, vlažnou vodou bez použití
pracího prostředku. Snažte se doplňkový materiál příliš nenamáčet a po vyprání textilní části ho rychle
usušit a ošetřit vhodným prostředkem (kůži balzámem na kůži, dřevo vhodným olejem, atd.).
U ostatních výrobků dodržujte obecné zásady. Jedná se o volbu teploty vody při praní, pracího
prostředku i pracího, případně sušícího či žehlícího programu podle materiálu, ze kterého je výrobek
vyroben.

Pokud dodržíte tato doporučení, bude mít výrobek dlouhou životnost a věřím, že Vám bude dělat radost.

