
 
 

 

 

Указания за поддръжка 

 

Ние сме убедени че всички любители на качествената мода са запознати с методите за поддръжка 

на дрехите като цяло. Но все пак в едно систематизирано инфо по темата, някой може да открие 

нови за себе си неща които ще му помогнат да поддържа гардероба си в идеално състояние, и най-

вече да поддържа външния вид на дрехите така както са били закупени от първия ден. Напомняме, 

че всеки артикул има изписани на етикета си символи за поддръжка, които включват пране, сушене, 

третиране с химически препарати. 

От всичко свързано с поддръжката на дрехи, на първо място разбира се е прането. Основна роля 

играят селектирането на тъканите за едно пране, както и перилните препарати които се ползват. 

Важно е да се перат отделно памук / синтетични тъкани / вълна и полари / деликатни тъкани – 

също така бели и цветни дрехи. Тук критичния момент е ползването на правилни перилни 

препарати: за памук и синтетика се ползват стандартни препарати - докато за вълна, полари, и 

деликатни тъкани  задължително се ползват предназначени за тях перилни препарати.   

Следващият критичен момент е подготовката на дрехите: всеки артикул различен от риза е добре 

да се обърне наопаки преди да се сложи в пералнята машина. Това се прави с цел да се избегне 

търкането на лицето на тъканите с барабана на пералнята, и така няма опасност да се образуват 

поражения по плата, особено при тъмни платове. Сушенето на дрехите продължава в обърнато на 

опаки състояние, независимо дали се сушат в машина или прострени на слънце, и причината е пак 

същата – да се предпази плата от образуването на изсветляване на цвета, или от образуването на 

светли черти. 

Това правило е особено задължително за всички дънки, защото 90% от плата деним е така 

произведен че при всяко пране малка част от боята се измива. Съответно ако дънките не са 

обърнати на опаки, при прането там където плата е сгънат – ръбовете се търкат в барабана и 

появата на светли черти е неизбежно. След това, ако дънките се сушат машинно или на слънце, 

правилото остава – задължително дънките остават обърнати наопаки. 

Гладенето, и ползването на избелващи препарати и химическо чистене за поддръжка на дрехите, 

трябва да става съобразно указанията изписани на етикета на дрехата. Тук прилагаме 

разяснителна таблица с всички символи за поддръжка: 

 



 
 

 

 

 

 


