
 

 הוראות כביסה למדי קוסמטיקה חדשים
 

 הביגוד החדש שמסופק לכם יקר ויוקרתי ועל כן לפניכם מספר הנחיות לשמירת המראה החדש לאורך זמן:

 

 מחויט   ז'קט
 :כביסה

 תנועה מקסימלית.הז'קט מיוצר מחומר סריג אלסטי לנוחות 

 כדי לשמור על צורתו לאורך זמן אנחנו ממליצים על ניקוי יבש.

 שימוש במכונת כביסה, גם אם על תכנית עדינה, תקצר משמעותית את חיי הזקט ותפגע בעיבודים הפנימיים.

 ניתן לכבסו בבית לפי ההנחיות הבאות:

 לץ להכניס למכונה. ומכביסת יד בלבד, לא מ •

 .ביסה המיועד לכביסה עדינה ולא אבקהנוזל כיש לבחור  •

 חום המים פושר. •

 קט על צדו הפנימי. (בטנה בחוץ).'יש להפוך את הז ,לפני השרייה בנוזל הכביסה •

 דקות. 5-10קט ליותר מ'אין להשרות את הז •

 לוודא שאין עליו שאריות נוזל כביסה. ו קט עם הרבה מים ללא סבון'בסיום, לשטוף את הז •

 להפוך אותו חזרה לצדו הנכון, ולתלות אותו עם הנוזלים על קולב ולתת למים להתנדף ממנו עד יבוש.  •

 אין לשפשף את הבד במקום אחד. •

 אין לייבש בשמש! •

 אין לסחוט את הז'קט. •

 אין לייבש במייבש כביסה. •

 

 גיהוץ:

 לכוון את חום המגהץ לבינוני, עם אדים. •

 הז'קט.יש לגהץ אך ורק את צדו הפנימי של  •

 חלקים בולטים כמו כיסים, יש להניח בד מפריד בין המגהץ לבד הז'קט. •

 יש לגהץ אך ורק בחלקים הפנימיים, הפונים לפנים הז'קט.  והצווארוןאת הדשים  •

 יתבצע על קולב, ללא סחיטה לא יהיה צורך בגיהוץ, ברוב המקרים. שהייבואם  •

  



 

 

 SUPIMAחולצות סריג 
 

כותנה מיוצרות מסיבים עדינים ומיוחדים באיכות מעולה על כן יש להתייחס לתחזוקה של SUPIMA 100% חולצות 

 החולצות בכבוד. 

 זו אינה חולצת טריקו רגילה.
 :כביסה

 מעלות. 30כביסה ביד בלבד או במכונה בתוכנית עדינה ללא סחיטה, לא יותר מ •

 ממרככי כביסה. כביסה לאריגים עדינים, נא להמנע בנוזליש להשתמש  •

 יש להפוך את החולצה על צידה הפנימי. •

 אין לבצע פעולת סחיטה, זה ימנע צורך בגיהוץ. •

 לאחר השרייה קצרה יש לפרוס את החולצה על מגבת עד לייבוש או לתלות על קולב. •

 אין להשתמש במייבש כביסה. •

 אין לייבש בשמש! •

 

 

 חולצות כפתורים:
 :כביסה

 מעלות. 30בתוכנית עדינה ללא סחיטה, בחום לא יותר מכביסה ביד או במכונה  •

 כביסה לאריגים עדינים, יש להמנע ממרככי כביסה. בנוזליש להשתמש  •

 לפני הכביסה יש להפוך את החולצה על צידה הפנימי. •

 מומלץ ייבוש על קולב ולא במייבש כביסה. •

 

 :גיהוץ

 יש לגהץ את החולצה על צדה ההפוך. •

 חפתים וכפתרה, לגהץ מהצד הפנימי שאינו נראה לעין בעת הלבישה. רוןצוואחלקים בולטים כמו  •

 לגיהוץ קל יותר מומלץ לגהץ כשהחולצה עדיין לחה מהכביסה. •

 

  


