INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREŢINERE
Pentru a prelungi şi a menţine o perioadă cât mai îndelungată viaţa hainelor şi a accesoriilor Dvs.,
respectaţi instrucţiunile de întreţinere. Produsele achiziţionate poartă însemnele materialelor folosite la
producerea acestora sau simbolurile potrivite pentru îngrijirea lor. Mai jos veţi găsi semnificaţia acestor
simboluri şi metodele de îngrijire pentru fiecare tip în parte.

SIMBOLURI PENTRU SPĂLARE:

Spălarea în maşină la temperatura maximă
indicată și cu acţiune mecanică normală.
Clătire şi stoarcere prin centrifugare normală.

Se poate usca în mașina de uscat rufe cu
tambur la temperaturi de uscare reduse.

Spălare în maşină, cu atenție și acţiune
mecanică uşoară, clătirea la temperaturi
scăzute, cu temperatura maximă indicată în
simbol în grade Celsius, centrifugare uşoară.

Este interzisă uscarea în mașina de uscat
rufe cu tambur.

Spălare cu mare atenţie în maşină la temperatura maximă indicată în simbol, acţiune
mecanică moderată, clătire şi centrifugare
uşoară. Este interzisă stoarcerea manuală.

Este interzisă folosirea înălbitorilor cu
conţinut de clor.

Spălare manuală la temperatura maximă de
40°C. A nu se spăla în maşină. Manipulare
atentă.

Se pot folosi înălbitori cu conţinut de clor.

Spălare interzisă. Manipulare atentă
a produsului în stare umedă.

Curăţare chimică cu tetracloretan, trifluortriclormetan, fluortriclormetan şi benzină).
Metode obişnuite de curăţare fără limite.

Călcare la temperatura maximă de 110 C. Atenţie
sporită la călcarea cu aburi.

Curăţare la fel ca în cazul simbolului
P cu cantitate limitată de apă. Atenţie la
acţiunea mecanică şi la alegerea
temperaturii de uscare.

Călcarea la temperatura maximă de 150 C.

Curăţarea chimică numai cu trifluortricloretan şi benzină grea (interval de distilare
150-220°C, punctul de aprindere 38-60°C) cu
metode obişnuite de curăţare fără limite.

Călcarea la temperatura maximă de 200 C.

Curăţarea la fel ca în cazul simbolului F cu
cantitate limitată de apă. Atenţie la acţiunea
mecanică şi la alegerea temperaturii de
uscare.

Călcarea interzisă. Nu se permite călcarea cu
abur sau expunerea la abur.

Spălare în maşină la temperatura maximă
de 30 C şi acţiune mecanică normală. Clătire
şi stoarcere normală.

Se poate usca în mașina de uscat rufe cu
tambur cu un program obișnuit de uscare.

Curăţare chimică interzisă. A nu se
îndepărta petele cu solvenţi organici.

INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREŢINERE PENTRU ÎNCĂLŢĂMINTE ŞI PRODUSE DIN PIELE
(GENŢI, PORTOFELE, MĂNUŞI, CENTURI)
Piele netedă
Pentru îndepărtarea impurităţilor folosiţi iniţial o perie
potrivită apoi o cârpă moale umedă. Ștergeți apoi suprafața
până la uscare şi lustruiţi-o cu ajutorul preparatelor speciale
pentru încălţăminte din piele netedă.

Piele întoarsă – velur, năbuc
Încălţămintea din piele întoarsă nu este potrivită pe timp de
ploaie. Impregnaţi încălţămintea nouă cu ajutorul preparatelor pentru piele întoarsă. Impregnarea, pe lângă altele,
va ajuta în viitor la îndepărtarea mai uşoară a impurităţilor.
Curăţaţi încălţămintea cu ajutorul unei perii de cauciuc şi a
preparatelor potrivite pentru aceasta. Nu folosiți niciodată
cremă pentru pielea întoarsă.

Piele lăcuită
Acest material este foarte delicat la deteriorările mecanice
(zgârieturi), expunerea la produsele chimice, umiditate şi
temperaturi joase (temperatura minimă acceptabilă este de
–2 C). Curăţaţi încălţămintea cu ajutorul unei cârpe moi şi
umede, apoi aplicaţi cremă şi sprey pentru piele lăcuită.

Piele cerată
Piele cerată, materiale sintetice, imitaţii de piele, pieli sintetice poromerice. Aceste materiale se curăţă uşor cu ajutorul
unei cârpe umede şi a preparatelor pentru materiale sintetice. Nu folosiţi creme obişnuite şi nici ceară.

Piele interioară/inferioară

care. Impregnați și dați cu cremă regulat tocurile acoperite cu
piele. Protejați tocul de umiditate și acțiunea mecanică.

Alte tipuri de piele
Se include în special încălțămintea modernă, caracterizată
de efecte de culoare, cu diverse prelucrări ale suprafeței și
cu patină. Deseori este încălțămintea cu aspect ”uzat”. Nu se
folosesc creme sau ceară pentru acest tip de suprafețe. Se
folosește sprey incolor pentru a impregna. A se evita murdărirea excesivă.

Încălțăminte din cauciuc
Se spală cu apă caldă și se șterge până la uscare, sau se lasă
să se usuce de la sine. Uscați încălțămintea de transpirație cu
regularitate și schimbați frecvent inserțiile.

Textil
Încălțămintea din textil nu este potrivită pentru ploaie și nici
pentru ninsoare. Curățarea se face pe încălțămintea uscată
cu peria și cu preparate destinate acestui tip de încălțăminte,
care vor menține culorile și vor impregna suprafața.
Lozie, burete, plută Aceste materiale sunt foarte sensibile la
umiditate. Pentru curățare se folosește o perie din cauciuc.

Blană
A se proteja blana de uzură, grăsimi, praf și soare. A folosi peria pentru netezirea și îngrijirea blănii. Blana umedă se usucă
de la sine la temperatura camerei. Curățarea o fac specialiștii.
Încălțămintea din blană nu se păstrează în pungi de plastic.

Se folosește la producerea tălpii exterioare la încălțămintea
de ocazie. Această încălțăminte este destinată doar pentru
utilizare în interior! Îi este caracteristic un grad înalt de alune-

Principiile de bază la îngrijirea încălțămintei
• Impregnați încălțămintea înainte de prima folosire, ulterior conform necesităților.
• La încălțare folosiți lingura ajutătoare, descălțați încălțămintea cu ajutorul mâinilor, nu se folosește în nici un caz celălalt
pantof pentru a vă ajuta la descălțare.
• După fiecare utilizare, lasați încălțămintea să se usuce și să se aerisească suficient. Umiditatea de la transpirație provoacă
uzarea accelerată a branțului și a căptușelei. Se recomandă alternarea încălțămintei, nu folosiți în fiecare zi aceeași pereche.
• Evitați umezirea încălțămintei. În încălțămintea udă puneți ziare și lăsați să se usuce de la sine, la distanță suficientă de la
sursa de încălzire.
• După folosire, curățați încălțămintea de iarnă de zăpadă și îngrijiți-o regulat. Materialele antiderapante sunt foarte agresive,
din acest motiv orice interacțiune cu acestea ar trebui evitată.
• Nu se recomandă spălarea încălțămintei manual și nici în mașină.
• Decorațiile metalice pot în timp să lase urme negre pe materialele cu care intră în contact. Pentru a evita acest lucru, acestea
trebuie curățate regulat.

Avertisment important! Motivele pentru care reclamația poate fi refuzată:
• Î ncălțămintea și interiorul din piele al acesteia pot lăsa urme colorate. Materialele folosite sunt testate pentru rezistența
culorii, dar transpirația diminuează rezistența acesteia și poate provoca degajarea culorilor.
• Structura neuniformă a pielii este naturală și nu poate fi considerată ca defect de producție.
• Schimbarea la timp a tălpilor, tocurilor, branțurilor, șireturilor sau a legăturilor cu panglică (velcro) vor preveni deteriorarea
prematură a încălțămintei. Defectele rezultate din nerespectarea normelor de îngrijire sau folosirea preparatelor nepotrivite,
nu pot fi considerate ca motive pentru reclamație.
• Tălpile produse din cauciuc afumat ca materie primă, au un miros specific de afumat.
• Culorile aprinse își pot pierde din intensitate cu timpul, iar culoarea albă are tendința de a se îngălbeni. Acest proces poate fi
amânat dacă se folosesc preparate speciale.
• Aplicațiile decorative sunt aplicate forțat din punct de vedere mecanic pe suprafață. Decorațiile nu pot fi fixate perfect, motiv
ce poate duce la căderea sau ruperea acestora.
• Încălțămintea de vară deschisă și încălțămintea din textil (șlapi, espadrile...) au o longivitate limitată, aproximativ 1 sezon.
• Materialele cu luciu înalt au o uzură naturală sporită.
• Materialele sintetice se uzează chiar dacă nu sunt folosite.
• Tălpile cu structură vizibil spumoasă și tălpile foarte ușoare (PUR) au o durată de viață redusă.

