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CARE 1 x 1
OCHRANA A PÉČE 

PRO FUNKČNÍ TEXTILIE
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PRODLOUŽENÍ FUNKČNOSTI

MATERIÁLY
Moderní funkční textílie jsou vyráběny ze syntetických materiálů a směsí 
různých druhů, včetně vláken přírodních. Oblečení do nepohody se obvykle 
skládá ze dvou nebo tří vrstev v různých kombinacích tzv. soft shell nebo 
hard shell materiálů.

ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI
Prodyšnost, odolnost proti pov?trnostním vlivům, ochrana proti chladu 
díky. Vaše oblečení je připraveno na jakoukoliv sportovní aktivitu. Jak tuto 
připravenost zachovat?

PROBLÉM
Postupem času a po několika vypráních může dojít k výraznému snížení 
funkčnosti použitých materiálů. 

ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Používáním speciálních Care produktů od firmy TOKO můžete prodloužit 
životnost všech používaných materiálů a ušetřit tak svoji peněženku.
Na následujících stránkách získáte přehled, které produkty z řady Care jsou 
optimální pro jednotlivé materiály.



TEXTILE CARE SHOE CARE EQUIPMENT CARE

W
AS

H

Eco Textile Wash 1000ml, 
Eco Textile Wash
Eco Down Wash
Eco Wool Wash

PR
O

O
F

Textile Proof, Eco Textile Proof
Eco Wash-In Proof

Shoe Proof & Care
Eco Shoe Proof & Care

Tent & Pack Proof

CA
RE

Eco Functional Reactivator Leather Wax Beeswax
Leather Balm

Eco Universal Fresh

FR
ES

H

Eco Shoe Fresh

TOKO CARE OVERVIEW 
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APLIKACE

ECO WASH-IN PROOF 
ABY VŠE ZŮSTALO ČISTÉ A SUCHÉ 

TOKO Proof producty zajišťují optimální ochranu před deštěm, vlhkem a špínou pro oblečení 
a vybavení do přírody, jako jsou stany, spací pytle nebo batohy.  
Textílie získají svou původní funkci re-impregnací. V závislosti na materiálu, času a naléhavosti 
je k dispozici ve spreji nebo jako přídavek k praní.

TOKO Eco Wash-In Proof 
Bezfluorová impregnace vám umožní bezproblémové ošetření 
mnoha částí oděvů a vybavení. 
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APLIKACE

TEXTILE PROOF
PROTI NEČISTOTÁM A VLHKOSTI.

TOKO Eco Textile Proof   
Poskytuje největší možnou 
ochranu proti vodě. Je postaven 
na ekologické bázi.

TOKO Textile Proof
Nejlepší možné řešení pro 
ultimátní výkon. TOKO Proof 
výrazně odpuzuje vodu a 
nečistoty.

TOKO Proof TOKO Eco Proof TOKO Eco 
Wash-In Proof

Vytrvalostní výkon 
v extrémních 
podmínkách

Ekologická  
a rychlá aplikace  

na místě

Rychlá a jedno-
duchá aplikace  

v pračce

Odppudivost vody ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Odpuzení nečistot a mastnoty ● ● ●

Regulace prodyšnosti ● ● ● ● ● ● ●

Snadnost použití ● ● ● ● ●

TOKO PROOF PRODUKTY 
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TEXTILE CARE
PRO SPORTOVNÍ OBLEČENÍ

S antibakteriálním, osvěžujícím efektem. 
Díky technologii stříbrných iontů TOKO Eco Functional Reactivator bojuje proti 
bakteriím a snižuje vznik nepříjemných pachů. Sportovní spodní prádlo zůstává 
déle svěží a pohodlné. Použitelné pro první a druhou vrstvu oblečení. Nevhodné pro 
vnější, vodě odolné vrstvy. 

APLIKACE

TOKO Eco Functional Reactivator 
obnovuje funkčnost moderního 
sportovního oblečení. 
Zlepšuje odvod vlhkosti a snižuje čas 
schnutí. Výsledkem je příjemný pocit a 
komfort při nošení oblečení.  
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EQUIPMENT CARE
PRO VAŠE VYBAVENÍ

TOKO Tent & Pack Proof
Intenzivní impregnace na hrubé textilie pro 
ochranu před deštěm, vlhkostí a nečistotami. 
Snadná manipulace a jednoduché dávkování 
pomocí spreje. Prodyšnost ošetřených tkanin 
zůstává nedotčena.

APLIKACE ECO UNIVERSAL FRESH

TOKO Eco Universal Fresh 
Intenzivní osvěžující sprej, zajišťující 
dlouhotrvající svěžest pro vaše rukavice, 
přilby, obuv a další doplňky. Neutralizuje 
nepříjemné pachy. 

APLIKACE TENT & PACK PROOF
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SHOE PROOF & CARE 
NEŽ SE VAŠE OBUV ZNEČISTÍ

TOKO Wax Beeswax
TOKO Leather Balm
Intenzivní ochrana s včelím voskem 
pro nadměrně zatěžovanou 
sportovní a turistickou obuv z kůže. 

TOKO Eco Shoe Fresh
Intenzivní osvěžující sprej pro všechny 
druhy obuvi. Neutralizuje nepříjemné 
pachy a při pravidelném používání 
zajistí permanentní svěžest. 

TOKO Shoe Proof & Care  
Stále nejlepší možné řešení pro 
ultimátní výkon. Velmi účinná a 
dlouhotrvající ochrana.

TOKO Eco Shoe Proof & Care  
Pro co možná největší ochranu 
proti vodě. Ekologický a snadno 
aplikovatelný. 

APLIKACE SHOE PROOF & CARE

APLIKACE LEATHER WAX / LEATHER BALM



ECO TEXTILE WASH
EKOLOGICKÝ PRACÍ PROSTŘEDEK ŠETRNÝ K PŘÍRODĚ A TEXTILU 

TOKO Eco Wash jsou speciální prací prostředky na ekologické bázi určené
k praní funkčního oblečení pro aktivní sport a volný čas.
Na rozdíl od běžných pracích prostředků neobsahuje bělící přísady a
aviváže, které mohou ovlivnit následnou funkčnost oblečení.
Plně zachovává prodyšnost textilu.

TOKO Eco Textile Wash
Pro oblečení s membránou, které není vyrobeno
z elastických materiálu. Ulpívající nečistoty jsou rozpuštěny a 
důkladně odstraněny pomocí speciálních aktivních kompnentů. 

TOKO Eco Down Wash 
Na oblečení a spací pytle z peří nebo 
umělých dutých vláken. Díky použití 
speciálních pracích přísad neztrácejí 
výplně nadýchanost a původní tvar. 
Peří je zároveň lubrikováno. 

TOKO Eco Wool Wash
Prací prostředek pro oděvy z kvalitní 
vlny, včetně merino vlny.
Velmi jemný balzám obsahující vlněné 
proteiny, které chrání vlnu před 
plstnatěním a udržují ji jemnou 
a nadýchanou.

Všechny TOKO Eco produkty mají certifikát bluesign®- pečeť kvality.   
Neobsahují barviva, zjasňovače, bělidla nebo fosfáty a jsou dermatologicky testovány.



TOKO & EKOLOGIE

Ochrana přírody je důležitým prvkem pro turisty a sportovní nadšence. O to se snaží i TOKO 
se svými produkty řady Eco Wash a Eco Proof. Nové produkty jsou vyvíjeny zejména z hlediska 
ochrany a šetrnosti k životnímu prostředí. Jedná se o novou generaci pracích a impregna?ních 
prostředků které nijak neomezují výkon sportovce.
Všechny TOKO Eco produkty mají certifi-
kát bluesign®- pečeť kvality. Ta garantuje 
prodyšnost a dlouhotrvající ochranu proti 
povětrnostním vlivům. 

Pro více tipů ohledně péče o textil:

Pro více informací navštivte
www.toko.ch/eco
www.bluesign.com nebo www.tokowax.cz 

TOKO & ECOLOGY
An intact natural environment is essential for outdoor sports enthusiasts.  
In recognition of this fact, TOKO has developed a new, resource-saving and environmentally 
friendly generation of Eco Wash and Eco Proof washing and waterproofing products. Sports 
enthusiasts can still rely on the same TOKO performance.

All TOKO Eco products are bluesign®-
certified. It guarantees lasting resisting power 
and breathability in any weather conditions.  For more tips regarding care:

For more information visit
www.toko.ch /eco
www.bluesign.comor go to www.toko.ch 



APLIKACE
•   Vyperte oděvy v pračce pči teplotě 40°C (30°C pro vlnu a peří) 

za použití TOKO pracího prostředku (dávkování dle návodu) a 
důkladně vymáchejte. 

•   Zavřete všechny zipy a suché zipy. 
•   Nechejte proschnout a pro optimální ochranu aplikujte impregnaci. 

WOOL WASH
• Pračku naplňte prádlem jen do 1/3.
• Následujte instrukce v návodu.

VYZKOUŠEJTE NÁŠ EKOLOGICKÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA 
VAŠEM FUNKČNÍM OBLEČENÍ!

APPLICATION
•  Wash the garment in the washing machine at 40 °C (30 °C for 

wool and down feather) using TOKO detergent according to the 
instructions on the reverse of the bottle and rinse thoroughly.

• Close Velcro and zip fastener.
•  Leave to dry and for optimal protection apply a waterproofing 

treatment. 

WOOL WASH
• Only load the drum up to 1/3.
• Follow the care instructions.

TEST OUR ECOLOGICAL DETERGENT FOR
 YOUR FUNCTIONAL CLOTHING!
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SHOE PROOF & CARE 
BEFORE YOUR SHOES FEEL DIRTY.

TOKO Wax Beeswax 
TOKO Leather Balm
Intensive care with beeswax  
for high use leather sports and 
hiking shoes.

TOKO Shoe Proof & Care  
Still the best possible solution for 
ultimate performance. Very reliable 
and long-lasting protection for  
your equipment.

TOKO Eco Shoe Proof & Care  
For the greatest possible  
environmentally friendly  
waterproofing protection.  
Easy and comfortable to use.

APPLICATION SHOE PROOF & CARE

APPLICATION LEATHER WAX / LEATHER BALM

TOKO Eco Shoe Fresh
Highly effective fresh spray for  
all types of shoes. Neutralizes  
unpleasant odours and ensures  
whith regular application  
permanent freshness.



ECO TEXTILE WASH
THE SOLUTION FOR CLEAN WASHING: FOR NATURE AND TEXTILES.

TOKO Eco Wash products are special ecological detergents for high functional  
sports and leisurewear.
Unlike traditional detergents, they contain no bleaching agents or fabric softeners which  
may adversely affect the clothing’s purpose. Textiles are allowed to breathe freely.

TOKO Eco Textile Wash
Used for weather protection (thermal) clothing made of  
non-elastic hard shell materials. Stubborn dirt stains are 
thoroughly dissolved and removed with special active-wash 
components.

TOKO Eco Down Wash 
Used for down filled or synthetic 
clothing and sleeping bags. 
Restores the material’s ability to 
plump up and the fleece finish. 
Special active agents relubricate 
down feathers.

TOKO Eco Wool Wash
Used for high quality wool and merino 
clothing. Cleans wool and other fine 
textiles particularly gently. A special 
maintenance balm with high quality 
wool protein protects against felting 
and keeps textiles  
soft and supple.

All TOKO Eco products are bluesign®-certified.  
They do not contain colorants, brightener, bleach or phosphate and are dermatologically tested.
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With anti-bacterial, freshness effect.   
Thanks to the presence of silver ions, TOKO Eco Functional Reactivator combats 
bacteria and unpleasant smells. The sports underwear stays fresh for longer and  
is therefore more comfortable to wear. Applicable for the first and second layer
of clothing. Not suitable for waterproof outer layers.

TOKO Eco Functional Reactivator 
restores the functionality of modern 
sportswear. 
The removal of moisture is improved  
and drying times are reduced.  
The result is a pleasant, soft feeling 
during wear.  

TEXTILE CARE
FOR FUNCTIONAL SPORTSWEAR.

APPLICATION
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TOKO Tent & Pack Proof
Intensive impregnation against rain, wet  
and dirt for rough textiles. Simple handling 
and measured spray application guarantee  
optimum protection in small doses. The 
ability of the fabric to breathe is totally  
unaffected.

EQUIPMENT CARE
FOR EVERYTHING WHICH SUPPORTS YOU.

APPLICATION ECO UNIVERSAL FRESH

APPLICATION TENT & PACK PROOF

TOKO Eco Universal Fresh 
Intensive fresh spray for long-lasting  
fragrance for helmets, gloves, textiles  
and equipment. Neutralizes unpleasant 
odours.
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ECO WASH-IN PROOF 
SO THAT EVERYTHING STAYS CLEAN AND DRY.

TOKO Proof products provide optimum protection against rain, wet and dirt for weather 
protection clothing and equipment, like tents, backpacks and bags.   
The textiles recover their full functionality by re-impregnation. Depending on facility, time and 
necessity available as a spray or as a wash-in solution.

APPLICATION

TOKO Eco Wash-In Proof 
The fluor free impregnation is used especially when several items of clothing 
are to be treated in an uncomplicated manner.
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TEXTILE PROOF
AGAINST DIRT AND WET. 

APPLICATION

TOKO Proof TOKO Eco Proof TOKO Eco 
Wash-In Proof

Long-lasting  
top performance 

for extreme  
conditions

Protection on 
the spot against 
moistness on an 
ecological basis

Fast and  
simple use in the 
washing-machine

Hydrophobicity ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dirt and oil repellence ● ● ●

Breathability and  
moisture regulation ● ● ● ● ● ● ●

Easy use ● ● ● ● ●

TOKO PROOF Products 
outlined.  
The perfect choice for any 
demand.

TOKO Textile Proof
Best possible solution for 
ultimate performance.  
TOKO Proof is extremely  
water and dirt-repellent.

TOKO Eco Textile Proof   
For maximum protection 
against dampness – an 
environmental friendly base  
is guaranteed.
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LONG-LASTING FUNCTIONALITY

MATERIALS
Modern functional textiles are made of synthetic materials and blended 
fabric of all kinds, but natural fibres are also used. Clothing for weather 
protection consists mostly of two or three layers of soft or hard shell mate-
rial 

FUNCTIONAL PROMISE
Breathability, weather resistance, protection against the cold. Fresh off the 
rack, your functional equipment is geared up for any outdoor adventure. 
But does it stay that way?

PROBLEM
Over the course of time and after a few washes, your high-tech equipment 
takes on damage and becomes much less effective. 

SOLUTION
Take the pressure off your purse by specifically extending the function and 
life of your equipment using the care products from TOKO. 
On the following pages, you get a summary on how to use TOKO Care pro-
ducts in an optimum way. 



TEXTILE CARE SHOE CARE EQUIPMENT CARE

W
AS
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Eco Textile Wash 1000ml, 
Eco Textile Wash
Eco Down Wash
Eco Wool Wash

PR
O

O
F

Textile Proof, Eco Textile Proof
Eco Wash-In Proof

Shoe Proof & Care
Eco Shoe Proof & Care

Tent & Pack Proof 

CA
RE

Eco Functional Reactivator Leather Wax Beeswax
Leather Balm

Eco Universal Fresh

FR
ES

H

Eco Shoe Fresh

TOKO CARE OVEVIEW 
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CARE 1 x 1
PROTECTION AND CARE  

FOR HIGH TECH TEXTILES

55
92

01
4


