INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I
KONSERWACJI KURTEK SZERMIERCZYCH,
PRZESZYWANIC I POZOSTAŁYCH
OCHRANIACZY SZERMIERCZYCH
UŻYTKOWANIE: Długotrwały kontakt z ostrymi elementami pancerza
(ostre krawędzie lub materiały typu rzep) mogą powodować szybkie
przecieranie kurtki w danym miejscu. Należy zwrócić uwagę na
stosowany dodatkowy sprzęt ochronny, aby wydłużyć „żywotność”
kurtki.
Uwaga! Kurtki wykonane z lnu są mniej odporne na przetarcia i są
bardziej narażone na zniszczenia spowodowane kontaktem z ostrymi
przedmiotami czy materiałami.
KONSERWACJA: Nie zalecamy prania w pralkach. Prosimy prać
ręcznie w temperaturze do 30oC lub w Pralni Chemicznej. Nie
prasować. Nie wirować.
Suszyć w stanie rozwieszonym, w ciepłym i przewiewnym
pomieszczeniu. Stroje szermiercze suszone na słońcu mogą tracić
kolory i blaknąć. Prosimy unikać wysokich temperatur przy suszeniu,
może to spowodować kurczenie materiału. Nie suszyć w suszarkach
bębnowych.
W razie przetarć, rozdarć i pęknięć na szwach należy jak najszybciej
dokonać naprawy aby nie powodować dalszych uszkodzeń sprzętu.
GWARANCJA JAKOŚCI: Zapewniamy najwyższą jakość naszych
produktów i oświadczamy, że wszystkie nasze produkty zostały
wykonane w Polsce przez wysokiej klasy specjalistów. Nasze
produkty objęte są roczną gwarancją.
Wszelkie pytania i ewentualne reklamacje prosimy kierować na
adres: info@histfenc.com.
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THE INSTRUCTION OF USE
AND CARE OF FENCING JACKETS,
GAMBESONS AND OTHER
FENCING PROTECTORS
USE: Long-lasting contact with sharp elements of other protectors
(plastics, velcro tape) may cause quick garment’s wipe-down in the
place of contact. It is necessary to check additional protectors to
extend the lifespan of the jacket or gambeson.
Important! Jackets/gambesons made of linen are less resistant to
wipe-downs and are more exposed to be damaged in contact with
sharp elements or materials.
CARE: We do not recommend washing in washing machines. We
recommend dry cleaning or hand-washing in water up to 30 Celsius
degree. Do not rinse or iron.
Our protectors should be dried hanged in a warm place with good
air circulation. Fencing jackets and gambesons dried on sunshine
may loose the colour or fade. Please avoid the high temperature
when drying - it may cause shrinking the fabric. Do not dry in
machine driers.
In case of a tear or a wipe-down quick fixing is recommended. It
prevents the further damages.
QUALITY GUARANTEE: We guarantee the high quality of our
products and declare that all our products have been made in
Poland by highly skilled professionals. We give one year guarantee
for our products.
Please send all questions and possible complaints to our email:
info@histfenc.com.
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