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BUNDY A KABÁTYSPODNÍ PRÁDLO

DRUHÁ VRSTVA

VLNA TRÉNINK



SYMBOLY PRO ÚDRŽBU ODĚVŮ S VYSVĚTLIVKAMI:

výrobek 
se nesmí 

prát

povoleno použití všech 
oxidačních prostředků

nesušit v 
bubnové 
sušičce

výrobek se nesmí
 žehlit

možnost 
chem. 
čištění, 

normální 
postup

možnost 
chem. 
čištění, 
mírný 

postup

možnost 
chem. 
čištění 

pouze v 
uhlo-

vodících,
mírný 

postup 

možnost 
chem. 
čištění 

pouze v 
uhlo-

vodících,
normální 
postup

výrobek 
se nesmí 
chemicky 

čistit

prof. 
čištění za 
mokra, 

normální 
postup

prof. 
čištění za 
mokra, 
mírný 

postup

prof. 
čištění za 
mokra, 
velmi 
mírný 

postup

žehlit max. při teplotě 
110 °C

žehlit max. při teplotě 
150 °C

žehlit max. při teplotě 
200 °C

sušit při 
snížené 

teplotě v 
sušičce

sušit při 
normální 
teplotě v 
sušičce

sušení v 
závěsu

výrobek 
se nesmí 
ždímat v 
pračce

sušení v 
rozpros-
třeném 
stavu

sušení ve 
stínu

povolen pouze oxidační/
nechlorový bělící prostředek

výrobek se nesmí bělit

ruční 
praní, 
max. 

teplota 
40 °C

maximální teplota 
praní dle čísla na 
symbolu (30 °C), 
normální postup

max. teplota 
praní dle 
čísla na 

symbolu 
(30 °C), 

mírný postup

max. teplota 
praní dle čísla 
na symbolu 

(30 °C), velmi 
mírný postup

výrobek 
označen tímto 

symbolem 
můžete prát v 
pračce a sušit 
v sušičce na 

vlněný program

POKYNY PRO PRANÍ A POUŽÍVÁNÍ

JAK SE MAJÍ PRÁT PRODUKTY ZNAČKY KARI TRAA?
 Postupujte podle pokynů na praní uvedených na každém oděvu. 
Pokud se některé nečistoty těžko odstraňují, použijte odstraňovač 

skvrn.

PÉŘOVÉ OBLEČENÍ:
Oblečení před praním otočte naruby. Perte na jemné praní při 40 
stupních. Nepoužívejte aviváž. Vymáchejte nejméně 5 krát, pro 
důkladné odstranění pracího prostředku a případného slepení peří. 
Ždímejte max. 30 vteřin, poté sušte v sušičce při max. 60 stupních. 
Dejte dovnitř 4-5 tenisových míčků, které pomohou rovnoměrně 

rozložit peří v bundě. Je důležité, aby oděv nezůstával dlouho ve vodě.

OBLEČENÍ S MEMBRÁNOU:
Oblečení před praním otočte naruby. Doporučujeme spustit další 
proplachovací cyklus při praní oděvů z membrány pro dokonalejší 
vymáchání. Nepoužívejte aviváž! Oděvy nesmí být ždímány, musí 
se nechat odkapat. Při dlouhodobém užívání doporučujeme znovu 
impregnovat vnější tkaninu. Impregnace musí být určena pro prodyšné 

syntetické materiály.

FLEECOVÉ VÝROBKY:
Perte samostatně na rubové straně. Pokud výrobek obsahuje žehlící 
symbol, žehlete pouze na rubové straně. Po praní výrobek důkladně 

vymáchejte. Nesušte v blízkosti intenzivního teplého zdroje.

VÝROBKY Z JEMNÝCH MATERIÁLŮ:
Používejte neagresivní šetrné prací prostředky určené pro praní 
jemných materiálů.  Vhodný je například prací prostředek Biowash. 
Výrobky žehlete za vlhka při teplotě stanovené symbolem. Po 
ručním praní výrobky neždímejte kroucením, aby nedošlo k narušení 
jemné struktury nebo švů výrobku. Výrobky sušte na rubové straně, 

nevystavujte je přímému slunci. 

VÝROBKY Z TMAVŠÍCH BAREV A ODSTÍNŮ:
Perte na rubové straně. Při praní důsledně dbejte na dokonalé 
rozpuštění pracího prostředku. Po praní v pračce, zejména při 
její maximální náplni, výrobky řádně vymáchejte, aby byly 
odstraněny zbytky pracích prostředků, které mohou zanechat 

světlé skvrny.

BAVLNA:
Před vložením do pračky obraťte oděv naruby a především pečlivě 
zapněte všechny zipy, včetně suchých. Volte kratší programy určené 
na jemnější tkaniny. Nepoužívejte aviváž. Používejte pouze prací 

prostředky určené pro daný typ oděvu.

VLNA:
Aby byly zachovány přírodní vlastnosti merino vlny a oblečení v co 
nejlepším stavu, musí se s ním správně zacházet.  Vlněné výrobky 
perte minimálně, až když jsou skutečně znečištěny. Výrazně si 
prodloužíte životnost oděvu. Bezpodmínečně provádějte údržbu podle 
uvedených symbolů na každém oděvu. Perte v programu určeným 
na vlnu. Používejte výhradně prací prostředky určené na vlnu. Před 
praním obraťte prádlo naruby. Nepoužívejte aviváž. Před prvním 
nošením doporučujeme nové spodní prádlo vyprat.Při prvním praní 
perte prádlo samostatně, nebo se stejně barevnými oděvy. Může dojít 
k uvolnění barvy a tím k obarvení jinak barevného oblečení. Jelikož je 
vlna velice jemný přírodní materiál, může být napadena moly. Proto 
nutně používejte při skladování přípravek proti molům. Reklamace se 
nevztahuje na mechanické poškození tkaniny uživatelem a na dírky ve 
tkanině způsobené moly. Běžný prací prostředek je alkalický a obsahuje 
enzymy a ty mohou poškodit správnou funkci vlněného vlákna. Na praní 
používejte výlučně prací prostředek Biowash na vlnu s lanolinem. Jde o 
100% přírodníprodukt, neškodící životnímu prostředí, jehož používání je 
rovněž cenově výhodnější. Biowash je také ideální prací prostředek pro 

alergiky. Více informací na webu www.biowash.cz

SVETRY S OBSAHEM VLNY ČI BAVLNY:
Při praní v pračce používejte program na vlnu. Používejte jemné prací 
prostředky (např. Biowash) určené pro vlnu, a to pro praní v ruce i v 
pračce. Při máchání postupně snižujte teplotu lázně, aby nedošlo k 
vysrážení nebo deformaci, zejména u vlněných výrobků.  Výrobky po 
praní odvodněte, pokud stanoví symbol (program vlna), mírně odstřeďte 
nebo odvodněte v rozprostřeném stavu v ručníku, nikdy neodvodňujte 
ručním ždímáním – kroucením. Výrobky po odvodnění vytvarujte a 
sušte nejlépe ve vodorovné poloze. Při sušení výrobky nezavěšujte na 

šňůru, nezajišťujte kolíčky ani jiným nevhodným způsobem.

Pro veškeré praní používejte prací prostředek Biowash, který je 
vhodný na šetrné praní péřových, membránových i bavlněných 

oděvů. Více informací na webu www.biowash.cz.

 POSTUPY PRANÍ

PRANÍ

BĚLENÍ

 POSTUPY BĚLENÍ

SUŠENÍ

 POSTUPY SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE  POSTUPY SUŠENÍ

 

ŽEHLENÍ

 POSTUPY ŽEHLENÍ

PROF. 
OŠETŘOVÁNÍ 

TEXTILIÍ

 PROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ

POUŽITÉ MATERIÁLY
 Polyester 
 Polyamid
 Vlna 
 Vlna Merino 
 Elastan 
 Bavlna 
 Lenzing modal (druh umělého hedvábí) 
 Rayon (umělé hedvábí) 
 Spandex (nylonová strečová látka)
 Lycra (obchodní název pro Elastan) 
 Akryl 
 Nylon
 Dri – release bavlna 
 Dri – release tencel 
 Dri – release vlna 
 Dri – release hedvábí 
 Peří
 PVC
 Bambusová textilní vlákna

Dri-release je patentovaná kombinace hydrofobních 
a  hydrofilních vláken, které umožňují rychlejší odvádění 
vlhkosti od těla do vzduchu. 

Bionic Finish Eco ekologická vodě odpuzující impregnace. 

Hipora (membrána) je voděodolný a prodyšný materiál, 
používaný jako vložka.

O ZNAČCE 
KARI TRAA
Kari Traa je norskou šampiónkou v lyžařských freestyle 
disciplínách se třemi medailemi z olympiád, ale také 
tvůrkyní úspěšné sportovní dámské značky.

Módní sportovní oblečení splňuje ty nejpřísnější 
dámské požadavky:

 přesně kopíruje ženské tvary

 vyniká originálním designem

 je vyrobeno z kvalitních materiálů

 je navrženo ženou pro ženy

 v  budeš vždy IN

Norská freestyle olympionička Kari Traa je inspirací pro 
mnoho žen po celém světě. Nechte se také inspirovat o 
příběhu značky, životním stylu i o samotné Kari na 
www.karitraa.norskamoda.cz.

PRO žENY a 
děvčata, 
které milují život, sport, zábavu, adrenalin 
i pořádný burger!



www.karitraa.norskamoda.cz
facebook.com/karitraa

www.urbantraining.sk
facebook.com/urbantraining.sk

Generálny dovozca a distribútor 
pre ČR a SR:
North Trappers s.r.o., Jarošova 32, 
Litoměřice, 412 01
www.

Dovozca pre SR:
Active point, s. r. o. 
Tatranská Lomnica 32
Vysoké Tatry, 059 60 
www.activepoint.sk
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BUNDY A KABÁTYSPODNÁ BIELIZEŇ

DRUHÁ VRSTVA

VLNA TRÉNING



POKYNY PRE PRANIE A POUŽÍVANIE

AKO  SA MAJÚ PRAŤ PRODUKTY ZNAČKY KARI TRAA? 
Postupujte podľa pokynov na pranie uvedených na každom odeve. 
Pokiaľ saniektoré nečistoty ťažko odstraňujú, použite odstraňovač 

škvŕn.

PEROVÉ OBLEČENIE:
Oblečenie pred praním otočte naruby. Perte na jemné pranie pri 40 
stupňoch. Nepoužívajte aviváž. Vyžmýkajte najmenej 5 krát, pre 
dôkladnom odstránení pracieho prostriedku a prípadného zlepenia 
peria. Žmýkajte max. 30 sekúnd, potom sušte v sušičke pri max. 60 
stupňoch. Dovnútra dajte 4-5 tenisových loptičiek, ktoré pomôžu 

rovnomerne rozložiť 

OBLEČENIE S MEMBRÁNOU:
Oblečenie pred praním otočte naruby. Odporúčame spustiť ďalší 
preplachovací cyklus pri praní odevov z membrány pre dokonalejšie 
plákanie. Nepoužívajte aviváž! Odevy nesmú byť žmýkané, musia 
sa nechať odkvapkať. Pri dlhodobom užívaní odporúčame znovu 
impregnovať vonkajšiu tkaninu. Impregnácia musí byť určená pre 

priedušné syntetické
materiály.

FLEECOVÉ VÝROBKY:
Perte samostatne na prevrátenej strane. Ak výrobok obsahuje žehliaci 
symbol, žehlite iba na prevrátenej strane. Po praní výrobok dôkladne 

vypláchajte. Nesušte v blízkosti intenzívneho teplého zdroja.

VÝROBKY Z JEMNÝCH MATERIÁLOV:
Používajte neagresívne šetrné pracie prostriedky určené pre pranie 
jemných materiálov. Vhodný je napríklad prací prostriedok Bio Wash. 
Výrobky žehlite za vlhka pri teplote stanovenej symbolom. Pri ručnom 
praní výrobky nežmýkajte krútením, aby nedošlo k narušeniu jemnej 
štruktúry alebo švov výrobku. Výrobky sušte na prevrátenej strane, 

nevystavujte ich priamemu slnku.

VÝROBKY Z TMAVŠÍCH FARIEB A ODTIEŇOV:
Perte na prevrátenej strane. Pri praní dôsledne dbajte na dokonalé 
rozpustenie pracieho prostriedku. Pri pranie v práčke, najmä 
pri jej maximálnej náplni, výrobky riadne vyplákajte, aby boli 
odstránené zvyšky pracích prostriedkov, ktoré môžu zanechať 

svetlé škvrny.

BAVLNA:
Pred vložením do pračky obráťte odev naruby a predovšetkým šetrne 
zapnite všetky zipsy, vrátane suchých. Zvoľte kratšie programy určené na 
jemnejšie tkaniny. Nepoužívajte aviváž. Používajte len pracie prostriedky 

určené pre daný typ odevu.

VLNA:
Aby boli  zachované prírodné vlastnosti merino vlny a oblečenia v čo 
najlepšom stave, musia sa s ním správne zachádzať.  Vlnené výrobky perte 
minimálne, až keď sú skutočne znečistené. Výrazne si predĺžite životnosť 
odevu. Bezpodmienečne prevádzajte údržbu podľa uvedených symbolov 
na každom odeve. Perte v programe určenom na vlnu.Výhradne používajte 
pracie prostriedky určené na vlnu. Pred praním obráťte bielizeň naruby. 
Nepoužívajte aviváž. Pred prvým nosením odporúčame nové spodné 
bielizeň vyprať. Pri prvom praní perte bielizeň samostatne, alebo s rovnako 
farebnými odevmi. Môže dôjsť k uvoľneniu farby a tým k odfarbeniu inak 
farebného oblečenia. Keďže je vlna veľmi jemný prírodný materiál, môže 
byť napadnutá moľami. Preto nutne používajte pri skladovaní prípravok 
proti moliam. Reklamácia sa nevzťahuje na mechanické poškodenie 
tkaniny užívateľom a na dierky v tkanine spôsobené moľami. Bežný prací 
prostriedok je alkalický a obsahuje enzýmy a tie môžu poškodiť správnu 
funkciu vlneného vlákna. Na pranie používajte výlučne prací prostriedok 
Biowash na vlnu s lanolínom. Ide o 100% prírodný produkt, neškodiaci  
životnému prostrediu,  nakoľko je používanie taktiež cenovo výhodnejší. 
Biowash je tiež ideálny prací prostriedok pre alergikov. Viac informácií 

nájdete na  webe www.biowash.cz

SVETRE S OBSAHOM VLNY, ČI BAVLNY:
Pri praní v práčke používajte program na vlnu. Používajte jemné pracie 
prostriedky (napr. Bio Wash) určené pre vlnu, a to pre pranie v ruke aj 
v práčke. Pri plakaní postupne znižujte teplotu kúpeľa, aby nedošlo k 
vyzrážaniu alebo deformácii, najmä u vlnených výrobkov. Výrobky po praní 
odvodnite, ak ustanovuje symbol (program vlna), mierne odstreďte alebo 
odvodnite v rozprestretom stave na uteráku, nikdy neodvodňujte ručným 
žmýkaním - krútením. Výrobky po odvodnení vytvarujte a sušte najlepšie 
vo vodorovnej polohe. Pri sušení výrobky nevešajte na šnúru, nezaisťujte 

štipce ani iným nevhodným spôsobom.

Pre všetky prania používajte prací prostriedok Biowash, ktorý je 
vhodný na šetrné pranie páperových, membránových i bavlnených 
odevov. Viac informáciína webe www.biowash.cz.

POUŽITÉ MATERIÁLY
 Polyester 
 Polyamid
 Vlna 
 Vlna Merino 
 Elastan 
 Bavlna 
 Lenzing modal (druh umelého hodvábu)
 Rayon (umelý hodváb)
 Spandex (nylonová strečová látka)
 Lycra (obchodný názov pre Elastan)
 Akryl 
 Nylon
 Dri – release bavlna 
 Dri – release tencel 
 Dri – release vlna 
 Dri – release hodváb 
 Perie
 PVC
 Bambusové textilné vlákna

Dri-release je patentovaná kombinace hydrofobních a 
hydrofilních vláken, které umožňují rychlejší odvádění 
vlhkosti od těla do vzduchu. 
Bionic Finish Eco ekologická vodě odpuzující 
impregnace. 
Hipora (membrána) je voděodolný a prodyšný materiál, 
používaný jako vložka. 

SYMBOLY PRE ÚDRŽBU ODEVOV S VYSVETLIVKAMI:

výrobok 
sa nesmie 

prať

 povolené použitie všetkých 
oxidačných prostriedkov

nesušiť v 
bubnovej 

sušičke

výrobok sa nesmie 
žehliť

možnosť 
chem. 

čistenia, 
normálny 

postup

možnosť 
chem. 

čistenia, 
mierny 
postup

možnosť 
chem. 

čistenia len
 v uhľovo-

díkoch,
mierny 
postup

možnosť 
chem. 

čistenia 
len v 

uhľovodíkoch
normálny 

postup

výrobok 
sa nesmie 
chemicky 

čistiť

prof. 
čistenie 

za mokra, 
normálny 

postup

prof. 
čistenie 

za mokra, 
mierny 
postup

prof. 
čistenie 

za mokra, 
veľmi 

mierny 
postup

žehlenie pri max. teplote 
110 °C

žehlenie pri max. teplote 
150 °C

žehlenie pri max. teplote 
200 °C

sušiť pri 
zníženej 
teplote v 
sušičke

sušiť pri 
normálne 
teplote v 
sušičke

sušenie 
zavesením

výrobok 
sa nesmie 
žmýkať v 

práčke

 sušenie v 
rozprestre-
nom stave

sušenie v 
tieni

povolený iba oxidačný/nechlórový 
bieliaci prostriedok výrobok sa nesmie bieliť

ručné pra-
nie, max. 
teplota 

40 °C

maximálna teplota 
prania podľa 

čísla na symbole 
(30 °C), normálny 

postup

max . teplota 
prania podľa 

čísla na 
symbolu 
(30 °C), 
mierny 
postup

max. teplota 
prania podľa 

čísla na 
symbolu 

(30 °C),  veľmi 
mierny postup

výrobok 
označený 

symbolom 
môžete prať v 
práčke a sušiť 
v sušičke na 

vlnený program

 POSTUPY PRANIE

PRANIE

BIELENIE

 POSTUPY BIELENIE

SUŠENIE

 POSTUPY SUŠENIE V BUBNOVEJ SUŠIČKE  POSTUPY SUŠENIA 

 

ŽEHLENIE

 POSTUPY ŽEHLENIE

PROF . 
OŠETROVANIE 

TEXTÍLIÍ

 PROFESIONÁLNE OŠETROVANIE TEXTÍLIÍ

O ZNAČKE
KARI TRAA
Kari Traa je nórskou šampiónkou v lyžiarskych freestyle 
disciplínach s tromi medailami z olympiád, ale tiež 
tvorkyňa úspešnej športovej dámskej značky. 

Módne športové oblečenie spĺňa tie najprísnejšie 
dámske požiadavky:

 presne kopíruje ženské tvary

 vyniká originálnym dizajnom

 je vyrobené z kvalitných materiálov

 je navrhnuté ženou pre ženy

 v  budeš vždy IN

Nórska freestyle olympionička Kari Traa je inšpiráciou 
pre veľa žien po celom svete. Nechajte sa tiež 
inšpirovať o príbehu značky, životnom štýle a o 
samotnej Kari na www.activepoint.sk.

PRE ŽENY A 
DIEVČATÁ, 
ktoré milujú život, šport, zábavu a adrenalín!


