ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА КУРТКОЮ-ДОЩОВИКОМ
“FROM LVIV WITH RAIN”?
Тканина має полімерне покриття, тому потребує особливого
догляду. Якщо з’явилося забруднення, то чистити куртку варто
тільки м’якою губкою або серветкою в мильному розчині, що
має нейтральний pH (наприклад, туалетне мило).

ЩЕ ТРОХИ КОРИСНОГО:

Після процедури очищення поверхню потрібно витерти
вологою серветкою для видалення залишків мийного засобу.
Після цього матеріал витерти насухо.Аби зберегти насиченість
оригінального яскравого кольору дощовика, рекомендовано
чистити матеріал раз на місяць.

Під час її виготовлення фабрика «Авіації Галичини»
застосовує метод герметизації швів, що дає
99,9% захисту від дощу. Іншими словами, ми дуже
вболіваємо за ваш комфорт.

Невеликі, але стійкі плями можна усувати з допомогою
25% (!) розчину етилового спирту, акуратно протираючи
плями м’яким матеріалом. Після видалення забруднення
поверхню також треба протерти вологою серветкою і знову
витерти насухо.



ВАЖЛИВО!

Не будь-який бруд можна повністю видалити з поверхні
матеріалу. Це залежить від таких чинників:

-

якщо забруднення сталось активними фарбниками,
які міцно зв’язуються з поверхнею матеріалу;
хімічний склад забруднень, які можуть глибоко
проникати в структуру тканини;
кількість часу, що минула від моменту забруднення.

Категорично заборонено використовувати для чищення
побутову хімію чи інші засоби з догляду за виробами зі
штучної шкіри, оскільки вони можуть вступити в хімічну
реакцію із забрудненням і погіршити ситуацію.
Будь ласка, використовуйте лише рекомендовані способи
очищення поверхні, описані вище!

Куртка-дощовик “From Lviv with rain” – це річ, яка
буде для вас надійним другом!

95%
5%

Також ми використовуємо приємну на
дотик трикотажну підкладку (95% бавовна
+ 5% спандекс), яка запобігає утворенню
конденсату навіть за умови тривалого руху. Тож
після активного використання рекомендуємо
просушити виріб у розгорнутому стані (!).
Дощовик має дві пари симетричних кишень,
закритих зовнішніми «клапанами». Також є одна
внутрішня кишенька для невеликих, але важливих
речей (телефон, гаманець, документи). Її знайдете
на лівій внутрішній стороні.
У капюшон вставлено паракорд – надміцний шнур,
який можна використати в разі потреби, витягнувши
з куртки.
Пластиковий зіп-замок брендований нашим лого.
На рукавах і в районі попереку є невеликі застібки,
що дадуть змогу комфортно підрегулювати
дощовик за потреби.
Дякуємо, що дочитали. Нам приємно, що ви з нами
й робите світ яскравішим!

