Vážení zákazníci,
je nám ctí, že jste si zakoupili zboží v naší prodejně.

Připravili jsme pro Vás užitečný souhrn návodů,
ve kterém naleznete potřebné informace o prodávaných výrobcích
a pokyny k běžnému používání a údržbě. Pokud se našimi instrukcemi budete řídit,
budete se z Vašeho nákupu dlouho těšit a zboží bude stále jako nové i za řadu let používání.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte
na telefonním čísle 222 314 767 nebo na e-mailu info@wedgwood.cz.
Dovozcem zboží je společnost Thomas Spoon Prague, s. r. o., se sídlem Naardenská 668/15, 162 00 Praha 6.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 108773.

AT E S T Y
Prodávané výrobky vyhovují požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004 (ES)
o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
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ULOŽENÍ PORCELÁNU A KAMENINY
Při ukládání a vyndávání talířů naskládaných na sebe všeobecně
platí, abyste je vždy opatrně nadzvedávali. Nikdy je nevyndávejte
odspodu, ale svrchu. Jen tak je ochráníte před jejich případným
poškrábáním a poničením. Doporučujeme oddělovat talíře
papírovými ubrousky.

Mytí nádobí v ruce
Před prvním použitím umyjte nádobí z hygienických důvodů
v mírném roztoku tekutého čistícího prostředku.
Mytí a sušení je jednou z příležitostí, kdy může dojít k poškození
nádobí. Pokud se o sebe nádobí otírá, může se glazovaný povrch
poškrábat dokonce i ve vodě. Vyhněte se proto vkládání příliš

velkého množství talířů najednou do vody. Používejte běžné
čistící prostředky, skvrny od čaje a kávy můžete odstranit běžným odstraňovačem skvrn k tomu určeným. Zubní prášek zase
odstraní „tužkové čmouhy“, které bývají způsobeny drobnými
usazeninami kovu z některých typů příborů. Nepoužívejte hrubé
a drsné čističe.

Mytí nádobí v myčce na nádobí
Pokud se budete řídit tímto jednoduchým návodem, můžete bez
obav mýt vaše nádobí v myčce na nádobí bez nežádoucích změn
jeho vzhledu a trvanlivosti.

• Používejte množství čistícího prostředku dle doporučení výrobce.
• Jakmile odteče mycí voda, okamžitě by měl začít oplachovací
cyklus, který odplaví usazeniny čističe.
Pokud dojde k zaschnutí nádobí, nevytvoří se tak
na povrchu film.
• Ideálním prostředkem do myčky na nádobí je tekutý čistič
(gel) a program „ruční mytí, popř. EKO“.
• Porcelán i kameninu lze mýt v myčce na nádobí bezpečně
do teploty 55°C. Ideální teplota je však 40-45 °C.

Doporučené prostředky:
Somat Gel, Fairy Ultra, Sun Micro gel, Sun Aktiv Tablety a Marks
& Spencer.

Tvrdá voda
V oblastech s tvrdou vodou se mohou na nádobí, pokud se voda
nechá na nádobí zaschnout, vytvářet usazeniny. Tyto rozpustné
usazeniny se snadno odstraní naředěným kuchyňským octem.
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• Naplňte myčku tak, aby se kusy navzájem nedotýkaly.
Tím zamezíte nebezpečí poškrábání. Myčku nepřeplňujte.
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Mikrovlnné trouby

Zahřívání porcelánového nádobí

Porcelánové nádobí zdobené zlatem, stříbrem nebo platinou
se nesmí používat v mikrovlnné troubě, jinak dojde k jeho poškozeni. Pokud není nádobí zdobeno drahým kovem, můžete jej
vložit i do mikrovlnné trouby.

Pokud nádobí postupně a rovnoměrně zahříváte do 100 °C,
je to bezpečné. Nikdy by však nemělo být vystaveno přímému
teplu plamene nebo rychlým změnám teploty.

PÉČE O SKLO
Mrazničky
Porcelánové nádobí může být bezpečně použito v mrazničkách.
Pozornost však věnujte ohřevu zmrzlého jídla. Náhlé změny
teploty (např. vyjmutí z mrazničky a umístění přímo do horké
trouby) způsobí teplotní šok, který nádobí poškodí, ať je nádobí
jakkoli silné.

Křišťál a skleněné výrobky vyžadují jemné zacházení, aby neztratily třpyt a celistvost a vydržely po mnoho let zachovalé.

Ruční mytí skla
Vyhněte se používání hrubých abrazivních mycích přípravků. Proti tvoření skvrn používejte preventivně kombinaci čpavku

(¼ šálku) s jemných citronovým saponátem. Opláchněte čistou
vodou a nechte volně uschnout.

Mytí výrobků z křišťálu a jemného skla v automatické myčce na
nádobí nedoporučujeme, protože časem může ztratit svůj třpyt.

Odstranění usazenin a skvrn:
Pokud chcete dobře vyčistit vázy, lahve či karafy, naplňte je z poloviny teplou vodou s trochou jemného saponátu, dvěma lžícemi
kuchyňského octa nebo čpavku a doplňte je nevařenou rýží (asi
½ šálku). Poté třeste několik minut s nádobkou, až se odstraní
veškeré usazeniny a skvrny. Dobře opláchněte teplou vodou
a otočené dnem nahoru nechte volně uschnout.
Úporné skvrny odstraníte nejlépe tak, že skleněné nádoby naplníte horkou vodou, do které rozdrobíte dentální čistící tablety
a necháte působit do té doby, než zmizí. Různě zdobené sklo
myjte vždy ručně.

Pokud už jej musíte mýt v myčce, dbejte prosím těchto rad:
• Nemyjte v myčce křišťál ozdobený kovem.
• Používejte program pro sklo a porcelán. Pokud tento program
nemáte, použijte pouze cyklus „air dry“ a po ukončení cyklu
ihned otevřete dveře myčky a nechte volně uschnout.
• Používejte pouze polovinu mycího prostředku, protože i ty
nejjemnější saponáty jsou abrazivní.
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Mytí skla v myčce na nádobí

• Dejte sklenice na nožce do myčky tak, aby se sebe nemohly
dotýkat, protože vibrace myčky v průběhu mytí mohou
způsobit poškození.
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Použití a trvanlivost

Péče o kovové předměty

Vyvarujte se prosím střídání extrémních teplot – příliš teplá
v kombinaci s příliš studenou není vhodná. Před použitím horké
tekutiny doporučujeme předehřát sklo středně teplou vodou
a naopak – nenalívejte příliš studené tekutiny do sklenic či džbánů, pokud jste je právě umyli v horké vodě. Horká voda zase
nepatří do skleněných nádob, které jste právě vyndali z lednice.
Nejprve je ohřejte na pokojovou teplotu.

Nedoporučujeme mýt v myčce. Pro všechny kovové předměty
včetně stříbrných, postříbřených, poniklovaných a z alternativních kovů platí doporučení ručního mytí za použití jemných
saponátů.
Nepoužívejte mycí přípravky obsahující citron, protože způsobují matný povrh či mohou kov jinak poničit.

Při skladování doporučujeme sklenice ukládat vždy vzpřímeně,
nožičkou vzhůru, aby se zamezilo ťukání o sebe a tím jejich
poškozování.

Naše doporučení:
• Nepoužívejte abrazivní čistidla, která mohou poškrábat kovový
potah
• Okamžitě odstraňte a opláchněte zbytky jídel
• Nenechávejte je dlouhou dobu namočené ve vodě
• Na vyleštění použijte měkký hadřík
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• Před uložením musí být každý kus naprosto suchý
• Stříbrné nebo postříbřené předměty před uložením do skříňky
zabalte do příhodného materiálu (nejlépe sametu), aby neztratily lesk, nebo se jinak neponičily. Neukládejte je do materiálu
z gumy, plastu, novin nebo materiálu obsahujícího síru

VÝROBKY ZE DŘEVA
Nejsou vhodné do mikrovlnné ani jiné trouby. Pravidelně je
lehce potírejte olejem. Myjte je ručně v horké mýdlové vodě,
dobře opláchněte a ihned osušte měkkým čistým hadříkem.
Nenechávejte je dlouho namočené ve vodě. Není vhodné je mýt
v myčce na nádobí.

Všeobecně platí nevystavovat figurky a sošky extrémním teplotám, vysokému stupni vlhkosti nebo rychlým změnám teplot.
S ohledem na rozmanité detaily je třeba věnovat velkou pozornost při čištění. Smí se mýt pouze v ruce s použitím teplé
vody a jemného tekutého saponátu. Nanášejte měkkým vlhkým
hadříkem. U drobných ručně přidělávaných částí (např. květiny)
raději použijte místo hadříku měkký malý kartáček. Na čištění
nepoužívejte abrazivní prostředky nebo prášky. Dbejte na to, aby
se voda nedostala do dutých částí uvnitř figurek. Pokud se tak
stane, důkladně je před uložením vysušte.
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FIGURKY A PLASTIKY
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NEREZOVÉ PŘÍBORY (lesklá a matná úprava)

STŘÍBRNÉ A POSTŘÍBŘENÉ PŘÍBORY

Při výrobě nerezových příborů se používá nejkvalitnější sheffieldská chromniklová ocel s označením 18/10 (tj. 18 % chromu
a 10 % niklu). Tento materiál je vysoce odolný vůči korozi a vůči
běžně používaným kyselinám v domácnosti. Pokud budete dodržovat níže uvedené zásady, můžete mýt příbory v myčce.

Je mýtem, že postříbřené či stříbrné příbory se obtížně udržují.
Byly vyrobeny pro každodenní užívání a čím pravidelněji je
používáte, tím jednodušší je péče o ně. Mohou se mýt v myčkách
při maximální přípustné teplotě 45 °C. Ihned po ukončení mytí
je vyndejte a dosušte je měkkou bavlněnou utěrkou. Přípravek
na mytí nesmí u postříbřených a stříbrných příborů obsahovat
kyselinu citronovou.
Při mytí v myčce vypadají postříbřené příbory neopotřebovaně
5 až 10 let, při ručním mytí 10 až 15 let.

Příbory v matném provedení doporučujeme před mytím v myčce
umývat alespoň jeden měsíc v ruce, a to z důvodu vytvoření
bezpečného filmu na povrchu příborů.
Všechny nerezové příbory jsou ručně dokončené, dobře vyvážené a mají optimální váhu a velikost. Pouze špatným ukládáním či
umýváním se na povrchu mohou tvořit lehké škrábance.

Postříbřená kolekce má povrch z vysoce mikronového stříbra,
které přetrvá mnoho desetiletí. Každý kus je ručně dokončen,
aby si uchoval integritu designu. Masivní stříbrné příbory jsou
opuncovány Britským puncovním úřadem.

Příbory (hlavně nože) nedávejte nikdy do myčky silně znečištěné.
Vždy je hned po použití krátce opláchněte tekoucí vodou, abyste
zabránili působení zbytků jídla, obsahujících kuchyňskou sůl
a kyseliny. Obzvláště stříbrné příbory nenechávejte v myčce
dlouho v neumytém stavu.

U stříbrných a postříbřených příborů dávejte pozor, aby nepřišly
do styku s hliníkem, neboť hliník by mohl stříbro poškodit.

Příbory rovnejte do myčky tak, aby čepele nožů, prohlubně lžic
a hroty vidliček směřovaly nahoru, t. j. aby všechny příbory byly
držadly dolů.

Na umývání nerezových, postříbřených a stříbrných příborů se
nesmí používat čističe obsahující chlór nebo jemné brusivo.
Používejte pouze běžný prostředek, např. Jar a měkkou houbu
bez brusného povrchu.

Příbory z chromniklové oceli nedávejte do koše společně s příbory z chromové oceli. Mohlo by dojít k přenosu koroze.
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Pár jednoduchých rad k údržbě nerezových, postříbřených
a stříbrných příborů:

Stříbrné, postříbřené a nerezové příbory se nesmí mýt společně
v jednom koši.
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Věnujte pozornost návodu k obsluze a správnému dávkování
mycího prostředku, což vám pomůže k zachování kvality a lesku
po mnoho let.
Příležitostné a rychlé vyleštění s vynikajícími přípravky udrží Vaše
přibory ve skvělém stavu. Dejte pozor, abyste na čištění nerezových, postříbřených a stříbrných příborů používali pouze pasty
k tomu určené. Pastu na nerezové příbory nelze nikdy použít
na postříbřené a stříbrné příbory a naopak!
Nerezové příbory ukládejte do pořadačů na příbory nejlépe
z měkkého dřeva nebo plastu. Na stříbrné a postříbřené příbory
používejte kazety s vložkou ze sametu.
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NÁVOD NA ÚDRŽBU
MĚDĚNÉHO NÁDOBÍ

NÁVOD NA ÚDRŽBU MĚDĚNÉHO NÁDOBÍ

Proč měděné nádobí?

Tloušťka měděného nádobí?

Měď patří mezi „měkké kovy“ a to vysvětluje, proč má ze všech
kovů nejlepší vodivost. Měděné nádobí spolu s cínovým či nerezovým vnitřkem je kvůli svým skvělým vlastnostem nejpoužívanějším mezi světovými šéfkuchaři.
Měď se udržuje velmi dobře, snadněji než nerezové nádobí.

Obvyklá tloušťka nádobí je 1,5 až 2,5 mm, je ovšem třeba myslet
i na váhu.

Cínová nebo nerezová úprava?
Měď by neměla být v kontaktu se samotným jídlem. To je
důvodem, proč je spojena s jiným kovem (nerez nebo cín) ve
své vnitřní části. Nádobí s pocínovaným vnitřkem je ideální na
osmahnutí a pomalé dušení, nerez vydrží navždy, ale je menším
vodičem tepla.
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Železná nebo bronzová rukojeť?
Držadlo odlité ze železa je snadnější na manipulaci, nezahřívá se,
je více rustikální. Mosazné držadlo vypadá lépe na vašem stole,
ale více vede teplo. Bronzové a železné rukojeti se na sporáku zahřívají, nerezové rukojeti zůstávají studené. Pokud dáte
měděné nádobí do trouby, je to možné, ale rukojeti u všech typů
budou horké.

Měděné formy s pocínovaným vnitřkem se používají na pečení
bábovek a moučníků nebo jako dekorace na zeď.
Výborná tepelná vodivost mědi umožňuje perfektní regulaci
a pokrmy jsou rovnoměrně propečeny. Maximalní bezpečná
teplota je 257 °C.
Měděné formy se nedeformují díky zarolovaným okrajům, které
garantují odolnost. Pro dekorativní účely používejte leštící pastu,
protože pokud měď není nalakovaná, vytvoří se na ní patina
a díky vlhkosti vzduchu začne časem korodovat.
Měděné nádobí bez potažení vnitřní části nádob se smí používat
pouze pro výrobu či rozpouštění čokolády a pro tření cukru
s vejci, rovněž je nejlepší na šlehání bílků. Šleháním se vytvoří

žlutavý krémový sníh, který je tužší a má daleko lepší vlastnosti
ve srovnání se šleháním v keramických, skleněných, plastických
či nerezových mísách.
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Měděné formy

Rady k použití:
• nádobí je vhodné pro sklokeramické desky, plynové a elektrické sporáky a trouby. Na indukčním sporáku lze měděné nádobí
použít pouze s pomocí adaptačního disku.
• u měděného nádobí s pocínovaným vnitřkem používejte pro
míchání pouze nylonové nebo dřevěné náčiní
• nádobí se nesmí zahřívat bez náplně (voda atd.)
• při vaření v průběhu času dochází k tmavnutí cínové části,
které nelze odstranit
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NEJPRVE NAMOČTE NÁDOBÍ DO ČISTÉ TEPLÉ VODY SPOLU S HOUBIČKOU.
VLHKOU HOUBIČKOU NANESTE MALÉ MNOŽSTVÍ PASTY A KROUŽIVÝM POHYBEM ROZETŘETE PASTU NA MĚDĚNOU ČÁST NÁDOBÍ.

VŠECHNU PASTU DŮKLADNĚ OPLÁCHNĚTE ČISTOU TEPLOU VODOU POPŘ. POUŽIJTE BĚŽNÝ MYCÍ PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ.
DOSUCHA VYTŘETE MĚKKOU BAVLNĚNOU UTĚRKOU.

NÁVOD NA ÚDRŽBU MĚDĚNÉHO NÁDOBÍ

• v případě, že dojde k opotřebení vnitřní cínované vrstvy,
je možné opětovně povrch pocínovat
• maximální bezpečná teplota při zahřívání nádobí s cínovou
úpravou je 257 °C.

• vnitřní nerezovou nebo cínovou vrstvu myjte teplou vodou
s běžným mycím prostředkem na kuchyňské nádobí

Péče:
• měděné nádobí se nesmí umývat v myčce na nádobí z důvodů
vysoce chlorovaných přípravků

• pocínovaný vnitřek nebo nepotaženou měď nikdy nečistěte
drátěnkami nebo jinými ostrými předměty

• na umývání měděného nádobí se nesmí používat čističe
obsahující chlór nebo jemné brusivo

• na neleštěné části nádobí požívejte pouze sůl a ocet. Tuto směs
krátce naneste na neleštěnou část nádobí a poté ji opláchněte
vlažnou vodou a otřete do sucha měkkou utěrkou.

• pro mytí vnější měděné části nádobí používejte speciálně vyrobenou pastu na měděné nádobí Copper Brill (nejlépe po každém použití nádobí, aby se zachoval vysoký lesk a odolnost
proti kyselému prostředí).

30

Pokud však chcete, aby Vaše nádobí mělo patinu, která není
na závadu, stačí ošetřit pastou jen příležitostně.
Nádobí se čistí pastou za mokra dle návodu na obalu.
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NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU HLINÍKOVÉHO NÁDOBÍ

V níže uvedeném návodu naleznete potřebné informace k běžné
údržbě hliníkového nádobí.
Před prvním použitím:
• výrobek umyjte, opláchněte a nechte uschnout
• poté jej lehce vytřete olejem
Návod k použití:
• nepoužívejte na výrobek žádné ostré nebo kovové kuchyňské
nástroje. Je lepší použít dřevěné vařečky a náčiní.
• nikdy jídlo nekrájejte ve výrobku
• vařte při přiměřené teplotě, aby se zabránilo spálení.
Tím prodloužíte životnost výrobku.
• nikdy nepokládejte prázdný výrobek na zdroj tepla

34

• jídlo může být vařeno bez použití oleje nebo tuku, avšak
přidáním malého množství másla, margarínu nebo oleje
vylepšíte úpravu jídla, stejně tak i jeho křehkost
Čištění hliníkového nádobí:
• po každém použití nechte výrobek vychladnout
• umyjte jej v teplé vodě, používejte jemné (neabrazivní) čistící
prostředky s houbičkou
• nikdy nepoužívejte tvrdý kartáč nebo škrabku
• opáchněte a nechte uschnout
• nádobí není vhodné do myčky na nádobí!
• nádobí nelze používat na indukčním sporáku

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU HLINÍKOVÉHO NÁDOBÍ

Poznámky:
• zhnědnutí nebo malé čárky,
které se mohou objevit při častém používání,
nemění kvalitu výrobku

35
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NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU NÁDOBÍ M´ STONE 2 A NEREZOVÉHO NÁDOBÍ M´ COOK

NÁDOBÍ M´ STONE 2

NEREZOVÉ NÁDOBÍ M´COOK

Nádobí M´ stone2 je vyrobeno z černého eloxovaného hliníku
s rovným ukončením.

Řada nádobí M´ cook nabízí nejlepší kulinářskou techonologii jak
pro profesionály, tak pro domácí vaření.

Extra silné dno je vhodné pro indukci.

Pětivrstvý materiál zaručuje rychlé a rovnoměrné vedení tepla
a tím i výbornou vodivost každého výrobku.

Rukojeti jsou vyrobené z nerezové oceli, které jsou připevněny
pevnými ocelovými nýty.
Střední hliníková stěna zajišťuje rychlé a rovnoměrné vedení tepla.
Vnitřní část nádobí je potažená zdravotně nezávadnou keramikou
bez PFOP a PTFE.
Řada nádobí M´ stone2 symbolizuje kuchyňské nádobí, které je
moderní a funkční.

38

Rukojeti z nerezové oceli, bronzu nebo železa podtrhují jednoduchý a moderní design této řady.
Nerezové nádobí M´cook má o 50 % efektivnější dno než běžně
používané „sandwichové“ a tím šetří čas a energii. Vnější část nádobí je vyrobena z magnetické nerezové oceli.

• poté jej lehce vytřete olejem
Návod k použití:
• nepoužívejte na výrobek žádné ostré nebo kovové kuchyňské
nástroje. Je lepší použít dřevěné vařečky a náčiní.
• nikdy jídlo nekrájejte ve výrobku
• vařte při přiměřené teplotě, aby se zabránilo spálení.
Tím prodloužíte životnost výrobku.
• nikdy nepokládejte prázdný výrobek na zdroj tepla

úpravu jídla, stejně tak i jeho křehkost
• vhodné pro všechny druhy sporáků včetně indukčních.
• možno dát do trouby.
Čištění nádobí:
• možno mýt v myčce na nádobí.
• bílé a duhové skvrny lze snadno odstranit slabým roztokem octa
a vody

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU NÁDOBÍ M´ STONE 2 A NEREZOVÉHO NÁDOBÍ M´ COOK

Před prvním použitím
• výrobek umyjte, opláchněte a nechte uschnout

• jídlo může být vařeno bez použití oleje nebo tuku, avšak přidáním malého množství másla, margarínu nebo oleje vylepšíte
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SYMBOL

POSTUP PRANÍ

95

Maximální teplota 95 °C / Normální mechanické působení / Normální máchání / Normální odstřeďování

95

Maximální teplota 95 °C / Omezené mechanické působení / Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) / Mírné odstřeďování

70

Maximální teplota 70 °C / Normální mechanické působení / Normální máchání / Normální odstřeďování

60

Maximální teplota 60 °C / Normální mechanické působení / Normální máchání / Normální odstřeďování

50

Maximální teplota 50 °C / Normální mechanické působení / Normální máchání / Normální odstřeďování

50

Maximální teplota 50 °C / Omezené mechanické působení / Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) / Mírné odstřeďování

40

Maximální teplota 40 °C / Normální mechanické působení / Normální máchání / Normální odstřeďování

40

Maximální teplota 40 °C / Omezené mechanické působení / Máchání, postupné ochlazování (COOL-DOWN) / Mírné odstřeďování

40

Maximální teplota 40 °C / Značnĕ omezené mechanické působení / Mírné máchání / Mírné odstřeďování

30

Maximální teplota 30 °C / Značnĕ omezené mechanické působení / Normální máchání / Mírné odstřeďování

Praní pouze ruční / Výrobek se nesmí prát v pračce / Maximální teplota 40 °C / Opatrná manipulace
Maximální teplota 30 °C / Značnĕ omezené mechanické působení / Normální máchání / Mírné odstřeďování

SYMBOL

PRANÍ TEXTILIÍ – TABULKA SYMBOLŮ

Maximální teplota 30 °C / Značnĕ omezené mechanické působení / Mírné máchání / Mírné odstřeďování / Výrobek se nesmí ždímat ručnĕ

POSTUP BĔLENÍ
Výrobek se může bĕlit všemi obvykle používanými prostředky
Výrobek se nesmí bĕlit

SYMBOL

POSTUP ŽEHLENÍ
Žehlení při maximální teplotĕ žehlící plochy 200 °C
Žehlení při maximální teplotĕ žehlící plochy 150 °C
Žehlení při maximální teplotĕ žehlící plochy 110 °C / Opatrnĕ při žehlení s párou!
Výrobek se nesmí žehlit / Napařování a zpracování párou!
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SYMBOL

POSTUP SUŠENÍ
Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normálním sušícím programu
Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotĕ sušení
Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

SYMBOL
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POSTUP ČIŠTĔNÍ

P

Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem, monofluortrichlormethanem a všemi rozpouštĕdly uvedenými pod symbolem F
Obvyklé postupy čištĕní jsou bez omezení

P

Čištĕní rozpouštĕdly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody a/nebo s omezeným mechanickým působením a/nebo s omezenou
teplotou sušení / Samoobslužné čištĕní není dovoleno

P

Čištĕní rozpouštĕdly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody a/nebo s omezeným mechanickým působením a/nebo s omezenou
teplotou sušení / Velmi mírné postupy čištĕní / Samoobslužné čištĕní není dovoleno

F

Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluortrichlorethanem a tĕžkým benzínem (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí 38 °C
až 70 °C) obvyklými postupy čištĕní bez omezení

Čištĕní rozpouštĕdly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody a/nebo s omezením mechanického působení a/nebo teploty bĕhem
čištĕní a/nebo sušení / Samoobslužné čištĕní není dovoleno
Výrobek se nesmí chemicky čistit / Nesmĕjí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštĕdly

W

Profesionální čištĕní za mokra / Obvyklé postupy čištĕní

W

Profesionální čištĕní za mokra / Mírné postupy čištĕní

W

Profesionální čištĕní za mokra / Velmi mírné postupy čištĕní

PRANÍ TEXTILIÍ – TABULKA SYMBOLŮ

F

Nesmí se používat profesionální čištĕní za mokra.
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SYMBOL
BAVLNA

PŘÍRODNÍ VLÁKNA

SYMBOL

BAUMWOLLE / COTTON

PES

POLYESTER / POLYESTER / POLYESTER

LEN

LEINEN / LINEN

CV

VISKÓZA / VISKOSE / VISKOSE

VLNA

WOLLE / WOOL

ACV

HEDVÁBÍ

SEIDE / SILK

AKRYL

ACETÁTOVÉ VLÁKNO / ACETAT / ACETATE
AKRYL / ACRYLIC

EL

ELASTAN / ELASTAN / ELASTAN

CLY

LYOCELL / LYOCELL / LYOCELL

CMD

MODAL / MODAL / MODAL

MIKROMODAL
PAD
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UMĚLÁ VLÁKNA

MICROMODAL / MICROMODAL
POLYAMID / POLYAMID / POLYAMIDE

WEDGWOOD Store
Vodičkova 28
110 00 Praha 1
tel. / fax: 222 314 767
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