Przed praniem swoich rzeczy z Martello, przeczytaj instrukcję na etykietce pralniczej. Ponadto
służymy kilkoma radami, które pomogą w tym, aby Twoje rzeczy po wielokrotnym praniu
wyglądały jak nowe.

Wskazówki:

Segreguj kolory
Ciemne i jasne kolory pierz oddzielnie.

Guziki i suwaki
Przed praniem pozapinaj guziki i suwaki. Zachowasz dzięki temu oryginalny kształt rzeczy.

Detergenty
Używaj ekologicznych środków piorących i antybakteryjnych. Unikaj zmiękczaczy. Dla
zachowania oryginalnego koloru i silnych włókien przędzy, nie stosuj wybielaczy. Ochroni to też
Twoją skórę i środowisko. Jeśli stosujesz tradycyjny proszek do prania, nie wsypuj nadmiaru
proszku, gdyż na dzianinie mogą pozostać białe smugi.

Susz na płasko i unikaj ostrego słońca
Naszą dzianinę susz po dobrym odwirowaniu wody, na płasko. Rozprostuj, wyrównaj krawędzie
i rozłóż płasko na suszarce. Dotyczy to w szczególności kocyków i pledów. Pamiętaj, żeby po
skończeniu prania w pralce od razu wyjąć rzeczy do rozłożenia, jeśli o tym zapomnisz, rzeczy
zdeformują się a wilgoć zniszczy włókna bawełny bądź wełny. Jeśli suszysz na słońcu, unikaj
wystawiania prania na ostre promienie, aby kolory nie wypłowiały.

Pierz i prasuj po lewej stronie
Jeśli pierzesz ubrania i poszewki wywinięte na lewą stronę, połowę roboty masz z głowy. Nie
wywracaj ich do prasowania z powrotem na prawą, masz wtedy pewność, że pod wypływem
gorąca kolory nie wyblakną. Prasuj rzeczy, gdy są jeszcze minimalnie wilgotne.

100% Bawełna
Pranie:
Bawełna może być prana i w zimnej i ciepłej wodzie. Idealna temperatura to 30-60 stopni
Celsjusza. Żeby ochronić włókna bawełny oraz ze względu na zdrowie Twojej skóry, nie używaj
wybielaczy ani zmiękczaczy. Możesz używać ekologicznych środków do prania lub tradycyjnego
proszku bez wybielaczy.

Suszenie:
Dobrze odwiruj wodę i od razu po wirowaniu wyjmij z pralki. Susz na płasko po rozprostowaniu
krawędzi. Unikaj suszenia w suszarce.

Prasowanie:
Żeby zachować miękkość bawełny organicznej, prasuj dzianinę żelazkiem z programem mocnej
pary. Ubrania i poszewki prasuj po lewej stronie.

100% Wełna
Pranie:
Staraj się jak najrzadziej prać rzeczy z wełny. Wełna ma takie właściwości, że wystarczy wywiesić
ją na świeżym, wilgotnym powietrzu, nawet na parę godzin, żeby nabrała świeżego zapachu
i zregenerowała się po użyciu. Drobne zabrudzenia, przed wietrzeniem, zetrzyj wilgotną gąbką.
Jeśli pierzesz, rób to ręcznie w wodzie o stałej temperaturze prania i płukania – 30 stopni
Celsjusza.

Suszenie:
Od razu po wypraniu wykręć zgromadzoną wodę i rozłóż na suchym ręczniku. Resztki wody
wsiąkną w ręcznik jeśli zrolujesz wszystko razem, jak makowiec. Wełnę susz później na płasko,
na suszarce, wyrównując przy rozkładaniu wszystkie krawędzie. Nigdy nie susz wełny w suszarce,
ani nie wieszaj jej przy gorących kaloryferach, kominkach, aby się nie sfilcowała.

Prasowanie:
Nie polecamy prasowania wełny, gdyż może stracić swoją elastyczność. Jeśli zależy Ci na
przeprasowaniu rzeczy, zrób to ciepłym żelazkiem przez wilgotną szmatkę albo samą parą
z żelazka.

45% Bawełna - 55 % Wełna
Kocyki i ubrania wykonane z mieszanki bawełny z wełną pierz, susz i prasuj według wskazówek
dla 100% wełny.

