
 

 

Pokyny pro užívání a údržbu kalhot, dresů, rukavic a bund pro 

motocyklový sport  

Kalhoty, dresy, bundy a rukavice jsou určeny pro částečnou ochranu příslušných částí těla při provozování 

motocyklového sportu ve volném terénu mimo běžné veřejné silniční komunikace.  Poskytují ochranu tím, že 

zmírňují následky povrchového mechanického působení a drobnějších úrazů při lehčích pádech a nárazech. 

Omezují vznik drobných povrchových zranění jako jsou např. odřeniny a zhmožděniny. VÝROBKY NEJSOU 

URČENY K OCHRANĚ ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI HAVÁRIÍCH A TĚŽKÝCH PÁDECH. Zároveň poskytují částečnou 

ochranu proti běžným klimatickým vlivům jako jsou chlad a déšť. 

Používejte jen výrobek ve velikosti odpovídající Vaší postavě! 

Nepoužívejte výrobek, který je poškozený nebo vykazuje znaky nadměrného opotřebení! 

Výrobek není schopen zcela zabránit za všech okolností vzniku zranění! 

Používáte-li kolenní ortézy, tak jen s dostatečně ochráněnými klouby ortéz – zabráníte tím poškození až roztrhání kalhot 

v oblasti kolen! 

Údržba a praní : 

Při údržbě a praní výrobku dodržujte uvedené všeobecné rady pro ošetřování textilních výrobků, symboly a 

slovní termíny uvedené na štítku výrobku. Výrobek skladujte vždy čistý a suchý. 

1.  Výrobky s podílem přírodní nebo umělé kůže perte nejvýše při teplotě 20°C , ostatní výrobky dle pokynů na 

visačce nebo štítku 

2. Používejte při praní v pračce výhradně prací prostředek určený pro jemné a barevné prádlo. 

3. Používejte při ručním praní tekutý prací prostředek určený pro jemné a barevné prádlo. 

4. Výrobek před praním nenamáčejte. 

5. Při praní v pračce perte výrobek otočený na ruby, zabráníte tím odření výrobku vzájemným třením prádla v pračce 

6. Při praní zapněte u všech praných výrobků suché zipy 

7. Při použití avivážního prostředku výrobek pouze vymáchejte a nechte aviváž působit delší dobu. 

8. Výrobek zásadně nesušte v sušičce!! Při sušení na slunci výrobek sušte otočený na ruby, zabráníte tím vyblednutí 

barev 

9. Výrobek zásadně nežehlete!! 

10. Kolení části kalhot z přírodní kůže ošetřete po každém praní a důkladném vysušení ošetřujícím krémem na kůži. 

 

Životnost a záruka 
Životnost výrobku může být při intenzivnějším užívání kratší než jeho záruční doba a nelze tedy veškeré vady 

výrobku, které se vyskytnou během záruční doby, považovat za vady podléhající reklamačnímu řízení. 

Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé opotřebením výrobku jeho užíváním a na vady vzniklé 

nedodržováním pokynů pro jeho užívání a údržbu. 

Zjištěné vady výrobku reklamujte ihned po jeho zjištění, prodlení pokračujícím užíváním může způsobit 

prohloubení vady. Výrobek musí být předložen k reklamaci řádně vyčištěný, zbavený všech nečistot a hygienicky 

nezávadný. 

 

 


