
Péče o doPlňky SToRM



Syntetické materiály (koženka), 
plasty  
Výrobky je třeba chránit před 
mechanickými vlivy (poškrábání, 
proražení), chemickými látkami 
(rozpouštědla, kyseliny, tuky 
atd.) a působením vysokých 
teplot nebo teplot pod bodem 
mrazu. Oživení vzhledu lze 
docílit speciálními přípravky. 
K čištění se používá vlhký 
hadřík. V případě většího 
znečištění lze použít slabý roztok 
saponátu, popř. mýdla.  
 
Textil  
Textilní materiály zahrnují 
širokou škálu konkrétních druhů. 
Výrobky z textilních materiálů 
nesmí být vystaveny promočení, 
nadměrnému slunečnímu 
záření, mechanickým vlivům 
(poškrábání, protržení) 

a chemickým látkám 
(rozpouštědla, kyseliny, tuky 
atd.).  
Čištění se provádí lehce 
silonovým kartáčem, popř. 
vlhkým hadříkem (nikdy 
nepromáčet). Pro zajištění vyšší 
odolnosti proti vodě a ušpinění 
lze i na textilní materiály  
používat speciální impregnační 
přípravky.  

Useň  
Nerovnoměrná struktura 
povrchu, drobné jizvy a mírné 
barevné rozdíly nejsou vadou, 
ale naopak charakteristickými 
znaky tohoto přírodního 
materiálu. Usňové výrobky 
je třeba chránit před vlhkem, 
nadměrnému slunečnímu záření, 
mechanickými vlivy (poškrábání, 
protržení) a chemickými látkami 



(rozpouštědla, kyseliny, tuky 
atd.). Údržba a čištění se 
provádí výhradně speciálními 
prostředky na usně (kůže) podle 
konkrétního návodu k použití 
pro daný typ usně. V případě 
promočení sušte výrobky zvolna 
mimo tepelné zdroje. Vyšší 
odolnost proti vodě lze zajistit 
impregnací usní. Nezbytné 
je impregnovat před prvním 
použitím. U barvených usní 
může docházet při provlhnutí, 
nebo při styku s potem 
k mírnému pouštění barvy.
 
Deštníky  
Deštník slouží k ochraně před 
deštěm. Před každým otevřením 
je nutné lehkým zatřepáním 
uvolnit potah deštníku. Deštník je 
nutné sušit otevřený. Reklamaci 
nepodléhá mechanické 

poškození vzniklé nesprávným 
používáním včetně poškození 
větrem. 
 
Záruka se nevztahuje na
n	 vady způsobené nešetrným 

zacházením nebo 
nedostatečnou péčí 

n	 při použití k jinému účelu 
než  byl výrobek vyroben 
a navržen 

n	 vady vzniklé opotřebením, 
nevhodným zacházením

Životnost výrobku
nemusí být shodná s délkou 
záruční lhůty. Životnost je dána 
způsobem a intenzitou používání 
a nemusí být vždy stejná jako 
záruční doba. Znamená to tedy, 
že při intenzívním používání 
může být životnost kratší než 
záruční doba.



Typy pro výběr a používání 
doplňků
a) při výběru rozlišujeme 

tašky a kabelky dle účelu 
jejich použití (každodenní, 
pracovní, nákupní, sportovní, 
cestovní, společenské)

b)  kabelku či tašku používejte 
tak, aby nedocházelo 
k jejímu rychlému 
opotřebení, znečištění nebo 
mechanickému opotřebení 
tzn. odření, obarvení, 
roztržení, zvlhnutí  
či promáčení

c)  po použití vyprázdněte obsah 
tak, aby se zachoval tvar 
výrobku

d)  výrobky nesmí být 
přetěžovány jednostranně ani 
bodově

e) hmotnost obsahu musí být 
vždy úměrná charakteru  
a pevnosti materiálu

f)  výrobek používejte k účelu, 
na který byl určen

Základní podmínky reklamace 
Pro rychlejší vyřízení reklamace 
předkládejte tyto pokyny pro 
péči a kopii prodejní účtenky.


