
95 60 40

60 40

40

30

30

30

PRANÍ (WASHING)

P60-1 P50-1 P40-1 P30-1

P40-2 P30-2

P00-0 P95-0 P70-0 P60-0 P50-0 P40-0 P30-0 P30R P00-X

Tento symbol informuje o možnosti a druhu praní v pračce v domácnosti nebo
ručního praní. Číslice ve vaničce určují maximální teplotu ve °C, která nesmí být
překročena.

Čárka pod prací vaničkou charakterizuje mírnější ošetření, které může
být dosaženo snížením mechanického namáhání, zkrácením doby
praní, větším objemem lázně, menší náplní v pračce, postupným
ochlazováním nebo kombinací uvedeného a sníženým odstřeďováním.

Dvojitá čárka upozorňuje na velmi mírné postupy praní
např. velmi mírné promíchávání.

Diagonální kříž (Ondřejův kříž) zakazuje praní.

Ruka ve vaničce znamená pouze mírné ošetření praním rukou nebo
možnost užití speciálního programu na ruční praní v pračce.



SUŠENÍ  (DRYING)

SB60 SZO SZOS

SR SRS

S00-0 SB80 SZ SZS SB-X

SRO SROS

Tento symbol informuje o možnosti sušení v domácnosti.

Kruh uvnitř čtverce určuje sušení v domácnosti v bubnové sušičce. Není určen pro 
sušení v průmyslových prádelnách a chemických čistírnách. Tečky v kruhu ve čtverci
udávají nastavení teploty během sušení. Jedna tečka znamená nižší teplotu sušení 
(60° C), dvě tečky znamenají normální teplotu (80° C)

Linky uvnitř čtverce symbolizují sušení na vzduchu po praní. Jedna svislá linka 
znamená sušit zavěšené, dvě svislé linky znamenají sušit odkapáním.

Linky uvnitř čtverce symbolizují sušení na vzduchu po praní. Jedna vodorovná linka 
znamená sušit v rovině, dvě vodorovné linky znamenají sušit v rovině s odkapáním.

Kolmá linka v levém horním rohu znamená sušit ve stínu.

Diagonální kříž (Ondřejův kříž) zakazuje sušení v bubnové sušičce



BĚLENÍ  (BLEACHING)
B001 B002 B00-X

Dovoleny všechny bělicí prostředky

Dovolen pouze oxidační/nechlorový bělicí prostředek

Výrobek se nesmí bělit



ŽEHLENÍ  (IRONING)

Tento symbol specifikuje žehlení nebo lisování. Tečky uvnitř symbolu žehličky
udávají maximální teploty žehlení nebo lisování.

Tečky uvnitř symbolu žehličky udávají maximální teploty žehlení nebo lisování.
  •    Jedna tečka znamená žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 110 °C.
         žehlení s parou může způsobit nevratné poškození.
  ••  Dvě tečky znamenají žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 150 °C.
 •••  Tři tečky znamenají žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 200 °C

Výrobek se nesmí žehlit

Z000 Z110 Z00-X

Z150

Z200



PROFESIONÁLNÍ  CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ  (PROFESSIONAL TEXTILE CARE)

Kruh dává možnost profesionálního chemického čištění nebo profesionálního
čištění za mokra. Písmeno uvnitř kruhu specifikuje roztoky, které mohou být
použity.

Symbol “P” v kruhu znamená profesionální chemické čištění tetrachlorethenem a
všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem “F”
Žádná čárka pod kruhem znamená normální proces.
Jedna čárka pod kruhem znamená mírný proces.
Dvě čárky pod kruhem znamenají velmi mírný proces.

Symbol “F” v kruhu znamená profesionální chemické čištění v uhlovodících
(destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C)
Žádná čárka pod kruhem znamená normální proces.
Jedna čárka pod kruhem znamená mírný proces.

Výrobek se nesmí chemicky čistit

Symbol “W” v kruhu znamená profesionální čištění za mokra.
Žádná čárka pod kruhem znamená normální proces.
Jedna čárka pod kruhem znamená mírný proces.
Dvě čárky pod kruhem znamenají velmi mírný proces.

Profesionální čištění za mokra zakázáno

OP-1 OF-1 OW-1

OP-2 OW-2

O-00 OP-0 OF-0 O-X OW-0 OW-X


