
Správný výb ěr: 

Textilní kalhoty jsou stylovou, pohodlnou a bezpe čnou volbou pro všechny 
typy motocyklist ů. P ři výb ěru je d ůležitá správná volba velikosti a st řihu. 

Údržba: 

Pro dosažení dlouhé životnosti a správné funk čnosti výrobku, je t řeba 
věnovat zvýšenou pozornost jeho ošet řování a dodržovat výrobcem stanovené 
pokyny. 

• Ohleduplný prací program. 
• Jemný tekutý prací prost ředek. 
• Žádná aviváž. 
• Maximální teplota praní 30°C, d ůkladn ě vymáchat a opatrn ě vyždímat. 
• Zipy a suché zipy p řed praním zav řít a zalepit. 
• Nikdy nežehlit. 
• Nesušit v suši čce ani na topení. 
• Nesušit na p římém slunci. 
• Chemicky ne čistit. 
• Doporu čujeme po každém praní obnovit impregnaci sprejem na  textil. 
• Před praním či impregnaci vyjmout ochranné vložky. 

Skladování: 

• Výrobky skladujte zav ěšené na širokém ramínku v suché a dob ře v ětrané 
místnosti. 

• Dodržte dostate čnou vzdálenost od tepelných zdroj ů. 
• Skladujte mimo dosah slune čních paprsk ů. 
• Před dlouhodob ějším skladováním ošet řete balzámem na textil. 

Všeobecné informace: 

Kalhoty musí p řiléhat zvlášt ě v míst ě, kde se nachází chráni če, aby nedošlo 
při pádu k posunutí či pooto čení ochranné části. Z tohoto d ůvodu by se m ělo 
vybírat oble čení t ěsnější, jelikož po n ěkolika prvních použitích se 
textilie vytáhne a p řizp ůsobí t ělu. P ři zkoušení moto oble čení je vhodné 
zkoušet na jednu slabou vrstvu a to kompletní výstr oj v četn ě obuvi, bundy a 
páte řového chráni če.  

UPOZORNĚNÍ 

Jízda na motocyklu není aktivita bez rizika, m ůže dojít ke zran ění, nebo 
dokonce ke smrti. Abyste zmírnili toto riziko, vždy  používejte p ři jízd ě na 
motocyklu ochrannou výstroj. Motocyklista je osobn ě zodpov ědný za nošení a 
údržbu této ochranné výstroje. Jestliže dojde k poš kození ochranné výstroje 
je nutno, v zájmu zachování požadovaných vlastností , tuto výstroj odborn ě 
opravit nebo ve v ětšin ě p řípad ů vym ěnit za nové. Naše firma nenese žádnou 
zodpov ědnost za škody, zran ění a smrt p ři provozování aktivit, i spojených 
s užíváním jakékoliv ochranné výstroje. 

 

 


