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Ochrana a péèe funkèních textilií

PRODLOUŽENÍ FUNKCÍ
MATERIÁLY
Pro moderní a funkèní textilie vyrobené ze syntetických
materiálù a smìsí rùzných druhù, vèetnì pøírodních
vláken. Funkèní obleèení se obvykle skládá ze dvou
nebo tøívrstvých materiálù.

ZACHOVÁNÍ FUNKCÍ
Prodyšnost, odolnost proti povìtrnostním vlivùm, ochrana
proti chladu díky funkci vláken, pro jakoukoliv sportovní
aktivitu. Jak tyto funkce zachovat?

PROBLÉM
Postupem èasu a po nìkolika vypráních mùže dojít
k výraznému snížení funkènosti použitých materiálù.

ØEŠENÍ PROBLÉMU
Používáním speciálních Care produktù od firmy TOKO
mùžete prodloužit životnost všech používaných materiálù.
Na následujících stránkách získáte pøehled, které
produkty z øady Care jsou optimální pro jednotlivé
materiály.

POUŽITÍ TOKO CARE PRODUKTÙ PØI
PÉÈI O FUNKÈNÍ OBLEÈENÍ
V létì nebo v zimì: optimální ochrana a péèe
vaší výbavy pro rùzné druhy sportù a venkovních aktivit.

Na materiály,
jako jsou stany, batohy
a tašky

Na funkèní prádlo a obleèení

Na obleèení a spací pytle z
peøí nebo umìlých dutých vláken

Pro funkèní materiály s membránou

Na materiály ze Softshellu

Na boty s membránou z
kùže nebo textilu

Na boty, pøilby a rukavice

ECO Textile Wash
speciální prací prostøedek na ekologické bázi urèený
na funkèní obleèení pro aktivní sport a volný èas.
Na rozdíl od bìžných pracích prostøedkù neobsahuje bìlící pøísady a
aviváže, které mohou ovlivnit následnou funkènost obleèení.
Plnì zachovává prodyšnost textilu a jeho funkènost.

TOKO Eco Textile Wash

Pro obleèení s membránou,
které není vyrobeno
z elastických materiálu
typu Softshell.

TOKO Eco Softshell Wash

Speciální prací prostøedek na
elastické materiály, které tvoøí
Softshell, Fleece nebo Stretch.
Kromì aktivní prací látky obsahuje
navíc i aktivní složky, které
zachovávají typickou pružnost a
jemnost ošetøovaných textílií.

EKOLOGICKÝ PRACÍ PROSTØEDEK
ŠETRNÝ K PØÍRODÌ A TEXTILU
Všechny Toko prací prostøedky mají oznaèení
bluesign ® = peèe kvality
Neobsahují žádná barviva, optické zjasòovaèe,
bìlící pøísady nebo fosfáty a jsou dermatologicky
testovány.

TOKO Eco Down Wash

Doporuèeno pro:

Gore-teX

®

TOKO Eco Wool Wash

Na obleèení a spací pytle
z peøí nebo umìlých dutých
vláken. Díky použití speciálních
pracích pøísad neztrácejí
výplnì své vlastnosti jako
napø. nadýchanost a
pùvodní tvar.

Prací prostøedek pro odìvy
z vlny a dalších jemných materiálù.
Velmi jemný balzám obsahující
vlnìné proteiny, které chrání vlnu
pøed plstnatìním.

POUŽITÍ
• nutno dodržet návod na etiketì praného výrobku
• praní v praèce maximálnì do 40 ° C ,dávkování uvedeno
na zadní stranì výrobku
• zavøete zipy a suché zipy
• po vyprání nechte volnì usušit a pro maximální ochranu
následnì použijte odpovídající impregnaci.

Wool Wash
• naplòte buben praèky pouze do 1/3
• dodržujte doporuèené dávkování
a upozornìní na odìvech

TEXTILE CARE
PRO FUNKÈNÍ SPORTOVNÍ PRÁDLO
Functional Sportswear Care obnovuje funkènost moderního
sportovního prádla.
Zvyšuje funkci lepšího odvodu vlhkosti a zkracuje dobu schnutí.
Obnovuje funkce materiálu.
Efekt svìžesti a èistoty
Díky technologii støíbrných iontù snižuje obsah nepøíjemných pachù
a bakterií.
Výsledkem je pøíjemný pocit a komfort pøi nošení obleèení.

POUŽITÍ
Na praní funkèního sportovního prádla použijte vhodný prací
prostøedek, napø. TOKO Eco Soft Shell Wash, který nalijte
do zásobníku urèeného pro prací prostøedek a TOKO Functional
Sportswear Care nalijte do zásobníku urèeného pro aviváž.
Není nutný žádný další krok !

TEXTILE PROOF
PROTI VLHKOSTI A NEÈISTOTÁM
Impregnace od firmy TOKO nabízejí optimální ochranu obleèení
proti dešti, vlhkosti, neèistotám a zároveò zachovávají prodyšnost moderních
high-tech tkanin.

TOKO Eco Textile Proof a
TOKO Eco Soft Shell Proof
Poskytuje co nejvìtší ochranu proti vodì
na ekologické bázi.

Doporuèeno pro:

Gore-teX

®

TOKO Textile Proof a
TOKO Soft Shell Proof
Stejný úèinek, jako u výše uvedených produktù,
nejlepší možné øešení, ochrana proti vodì a neèistotám.

POUŽÍTÍ
Impregnaci aplikujte
na èisté a suché odìvy,
v dobøe vìtrané místnosti
nebo venku, ze vzdálenosti
asi 20 cm.
Po ošetøení nechte odìv
zcela zaschnout.

SHOE PROOF & CARE
NEŽ SE VAŠE OBUV ZNEÈISTÍ
Obuv musí být stejnì jako obleèení chránìna proti vodì, vlhkosti a
pøípadným neèistotám. TOKO Proof & Care produkt je urèen zejména
na materiály z pravé kùže nebo na kombinaci materiálù kùže s textilem.

TOKO Eco Shoe Proof & Care

Pro co možná nejvìtší
ochranu proti vodì,
na ekologické bázi.
Snadná aplikace.

TOKO Shoe Proof & Care

Vyšší úèinek než u sousedního
produktu. Velmi spolehlivá
a dlouhotrvající ochrana.

POUŽITÍ
Impregnaci aplikujte na èistou a suchou obuv,
v dobøe vìtrané místnosti nebo venku, ze vzdálenosti asi 20 cm,
Obuv nechte poté zcela zaschnout.

LEATHER WAX TRANSPARENT
GARANCE PERFEKTNÍHO VZHLEDU
Kùže je pøírodní produkt ! Pøi nedostateèné správné péèi kùže èasem
tvrdne, stává se køehkou a opticky se mìní její vzhled.
Po použití vysoce kvalitního vosku se kùže zvláèòuje, zùstává
pružnou a zachovává si svùj vzhled.

TOKO Leather Wax Silicone

TOKO Leather Wax Beeswax

Intenzivní péèe pro nadmìrnì
zatìžovanou sportovní
a turistickou obuv z kùže.
Pøísady s obsahem silikonu
chrání spolehlivì proti
vodì a neèistotám.

POUŽITÍ
TOKO Leather Wax rovnomìrnì
rozetøete ve slabé vrstvì na suchý
a vyèištìný povrch. Pøibližnì po
dvou hodinách odstraòte
pøebyteèný vosk a obuv následnì
vykartáèujte jemným kartáèem.
TIP
Po aplikaci mùžete pomocí
fénu na vlasy dostat nanesený
vosk ještì hloubìji
do ošetøovaného materiálu,
zvýší se tím jeho úèinek.

Intenzivní péèe pro nadmìrnì
zatìžovanou sportovní
a turistickou obuv z kùže.
Vèelí vosk poskytuje pøirozenou
ochranu proti vodì a neèistotám.

ECO FRESH
OPTIMÁLNÍ PRO OBUV, RUKAVICE, HELMY A DOPLÒKY

TOKO ECO Fresh
Vysoce efektivní osvìžující sprej s obsahem antibakteriálních látek,
které neutralizují nepøíjemný zápach a pùsobí dezinfekènì.
Lze použít na obuv a ostatní druhy sportovních a turistických doplòkù,
jako jsou napø. rukavice, pøilby, chránièe, na vše co pøijde do styku
s lidskou pokožkou.
Pøi pravidelném používání si ošetøovaný výrobek udržuje po dlouhou
dobu pøíjemnou vùni.

POUŽITÍ
Eco Fresh naneste pomocí aplikátoru ve stejnomìrné vrstvì
a nechte zcela zaschnout.
Aplikaci mùžete i vícekrát opakovat zlepšení úèinku.

EQUIPMENT CARE
OPTIMÁLNÍ OCHRANA PRO STANY, BATOHY A TAŠKY

Tent & Pack Proof
Intenzivní impregnace na hrubé textilie pro ochranu pøed
deštìm, vlhkostí a neèistotami. Snadná manipulace i aplikace.
Prodyšnost ošetøených tkanin zùstává nedotèena.

POUŽITÍ
Aplikujte na èistý a suchý výrobek v dobøe vìtrané místnosti
nebo venku pomalým a rovnomìrným rozstøikováním
ze vzdálenosti asi 20 cm, poté nechte ošetøovanou tkaninu
zcela zaschnout.

Ochrana pøírody je dùležitým prvkem pro turisty a sportovní nadšence.
O to se snaží i TOKO se svými produkty øady Eco Wash a Eco Proof.
Nové produkty jsou vyvíjeny zejména z hlediska ochrany a šetrnosti
k životnímu prostøedí. Jedná se o novou generaci pracích a impregnaèních
prostøedkù které nijak neomezují výkon sportovce.
Všechny výrobky TOKO Eco mají bluesign ® - peèe kvality

bluesign® - je nezávislé a mezinárodnì uznávané oznaèení kvality.
Firmy a produkty které splòují tyto normy si zaslouží Vaší dùvìru.
Jedná se ekologický výrobek, který je zároveò šetrný k životnímu
prostøedí a svìdomitì využívá pøírodních zdrojù.

www.tokowax.cz/cz/technologie/bluesign
www.bluesign.com

Další tipy na péèi najdete zde:

nebo zde

www.tokowax.cz

