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OCHRANA A PÉČE
PRO FUNKČNÍ TEXTILIE

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 povětrnostním vlivům, ochrana proti chladu
díky. Vaše oblečení je připraveno na jakoukoliv sportovní aktivitu. Jak tuto
funkčnost materiálu zachovat?

PROBLÉM

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

ŘEŠENÍ PROBLÉMU
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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.

PŘEHLED PRODUKTŮ TOKO
PÉČE O TEXTIL

PÉČE O OBUV

PÉČE O VYBAVENÍ

PRANÍ

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

Shoe Proof & Care
Eco Shoe Proof & Care

Tent & Pack Proof

Eco Functional Reactivator

Leather Wax Beeswax
Leather Balm

Eco Universal Fresh

PÉČE

IMPREGNACE

Textile Proof, Eco Textile Proof
Eco Wash-In Proof

OSVĚŽOVAČ

Eco Shoe Fresh

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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IMPREGNACE NA TEXTIL

PROTI NEČISTOTÁM A VLHKOSTI.
TOKO Textile Proof

TOKO Eco Textile Proof

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

Poskytuje největší možnou
ochranu proti vodě. Je postaven
na ekologické bázi.

TOKO Proof

TOKO Eco Proof

TOKO Eco
Wash-In Proof

Vytrvalostní výkon
v extrémních
podmínkách

Ekologická
a rychlá aplikace
na místě

Rychlá a jednoduchá aplikace
v pračce

Odppudivost vody
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Odpuzení nečistot a mastnoty
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Regulace prodyšnosti
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TOKO PROOF PRODUKTY

Snadnost použití
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TEXTILE CARE

PÉČE O SPODNÍ PRÁDLO A DRUHOU VRSTVU OBLEČENÍ
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.

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
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EQUIPMENT CARE

PRO VAŠE VYBAVENÍ

TOKO Tent & Pack Proof
Intenzivní impregnace na ochranu před
deštěm, vlhkostí a nečistotami, určená na
hrubé textilie, především na stany a batohy.

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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APLIKACE ECO UNIVERSAL FRESH

1

1

1

2

SHOE PROOF & CARE

NEŽ SE VAŠE OBUV ZNEČISTÍ
TOKO Eco Shoe Proof & Care
Pro co možná největší ochranu
proti vodě. Ekologický a snadno
aplikovatelný.

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

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.

APLIKACE SHOE PROOF & CARE
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APLIKACE LEATHER WAX / LEATHER BALM
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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 certifikát bluesign®- pečeť kvality. Ta garantuje
prodyšnost a dlouhotrvající ochranu proti
Pro více tipů ohledně péče o textil:
povětrnostním vlivům.

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

nebo www.tokowax.cz

VYZKOUŠEJTE NÁŠ EKOLOGICKÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA
VAŠEM FUNKČNÍM OBLEČENÍ!
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.

