
 

 

Návod na údržbu bundy 

 

Správny výber: 

Pri výbere chrániča dbajte na to, aby zvolená veľkosť odpovedala Vašim 

potrebám. Pri výbere koženej bundy alebo nohavíc je dôležité si vybrať správnu 

veľkosť a strih odskúšaním konkrétnych veľkostí produktu.  

 

Údržba: 

Pre dosiahnutie dlhej životnosti a správnej funkčnosti výrobku, je potrebné 

venovať zvýšenú pozornosť jeho ošetrovaniu a dodržiavať výrobcom stanovené 

pokyny.  

• Koženú bundu neprať v práčke 

• Kožu na povrchu ošetrovať iba vhodnými prostriedkami 

• Pred každým použitím čistiaceho prostriedku vyskúšať na zakrytej časti 

kože 

• Pri hladkej koži povrch naimpregnovať vhodným prostriedkom a preleštiť 

kefou. Pred každým použitím prípravku (olej, sprej na kožu) vyskúšať 

na zakrytej časti kože 

• Pri drsnej prírodnej koži povrch nastriekať impregnačným sprejom na 

kožu. Pred každým použitím prípravku (impregnačný sprej) vyskúšať na 

zakrytej časti kože 

• Bundu nikdy nežehliť 

• Nesušiť v sušičke ani pri tepelnom zdroji 

• Čistenie v čistiarni - iba v špecializovaných čistiarňach na kožené 

odevy 

• Nikdy neperte nepremokavú vložku, stratí tým svoju funkčnosť 

• Neodnímateľnú vložku možno vyčistiť za pomoci jemnej hubky, vody a 

malého množstva jemného tekutého pracieho prostriedku 

Skladovanie:  

• Výrobky skladujte zavesené na širokom vešiaku v suchej a dobre vetranej 

miestnosti. 

• Dodržte dostatočnú vzdialenosť od tepelných zdrojov. 

• Skladujte mimo dosah slnečných lúčov. 

• Pred dlhodobejším skladovaním ošetrite balzamom, impregnáciou na kožu. 

 

Všeobecné informácie: 

Bunda musí priliehať obzvlášť na mieste, kde sa nachádzajú chrániče, aby 

nedošlo pri páde k posunutiu či potočeniu ochrannej časti. Z tohto dôvodu by 

sa malo vyberať tesnejšie oblečenie, nakoľko po niekoľkých prvých použitiach 

sa prírodná koža roztiahne a prispôsobí telu. Pri skúšaní motooblečenia je 

vhodné skúšať na jednu slabú vrstvu napr. termoprádla, a to kompletnú výstroj 

vrátane obuvi, rukavíc a chrbticového chrániča.  

 



 
 

 

UPOZORNENIE  

Jazda na motocykli nie je aktivita bez rizika, môže dôjsť k zraneniu, alebo 

dokonca k smrti. Aby ste zmiernili toto riziko, vždy používajte pri jazde na 

motocykli ochrannú výstroj. Motocyklista je osobne zodpovedný za nosenie a 

údržbu tejto ochrannej výstroje. Ak dôjde k poškodeniu ochrannej výstroje, 

je nutné v záujme zachovania požadovaných vlastností túto výstroj odborne 

opraviť, alebo vo väčšine prípadov vymeniť za novú. Naša firma nenesie žiadnu 

zodpovednosť za škody, zranenia a smrť pri prevádzkovaní aktivít, aj spojených 

s užívaním akejkoľvek ochrannej výstroje. 

  

 


