Martin Palla – Bamboos.cz
Dimitrovova 1969/15
568 02 Svitavy, Česká republika
IČ: 745 96 594
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném u
Městského úřadu Svitavy pod ev.č. 360901-8370. Neplátce DPH.

Vážený zákazníku,
gratulujeme Vám k nákupu moderních a ekologických jednovelikostních kalhotkových plenek a vkládacích plenek. Tyto
plenky jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů a Vašim dětem zajišťují absolutní pohodlí a komfort. Vzhledem k tomu, že je
bambusové vlákno přirozeně antibakteriální, protiplísňové a antistatické (bambus obsahuje složku zvanou „bamboo kun“,
která má přirozené antibakteriální a bakteriostatické vlastnosti, které tyto rostliny chrání před bakteriemi a plísněmi a proto
přítomnost bambusového vlákna dokáže zničit až 70% nežádoucích bakterií), není potřeba prát tyto plenky na vysoké teploty.
Tkanina působí na dotek chladivě, ale zároveň dokáže udržet teplo. V létě tak má dítě pocit lehkého osvěžení a v zimě naopak
zahřeje. Pleny z bambusu dětem dopřejí přirozený luxus. Bambusové vlákno absorbuje až 4x více vlhkosti než vlákno
bavlněné a odvede tak přebytečnou vlhkost a pot. Díky struktuře vlákna je látka vysoce prodyšná, pokožka tak může přirozeně
dýchat a zároveň je v bezpečí. Díky své jemnosti a hladkosti jsou bambusové produkty velice vhodné pro osoby s citlivou
pokožkou. Bambusová vlákna zabraňují nejen množení bakterií, jež jsou původem vzniku nepříjemného pachu a potu, ale jsou
také rezistentní vůči houbám, kvasinkám a plísním. Tímto je zajištěna delší životnost textilního materiálu a také jeho
stálobarevnost. Bambusová vlákna dokáží přirozeně ochránit pokožku před UV zářením. Kvalitní bambusové produkty dokáží
zachytit přibližně 90 % škodlivých UV paprsků.
Děkujeme za Váš nákup a rádi Vás opět uvidíme na našem e-shopu.
S pozdravem a přáním krásného dne

Palla Martin

Návod k použití jednovelikostních kalhotkových plenek „AIO“ a
vkládacích plenek
Kalhotkové plenky jsou určeny pro děti od 3 do 15 kg (tzv. „AIO“ – all in one). Kalhotkovou plenku lze použít samostatně, nebo
vložit vkládací plenku pro vyšší savost (vložte buď do vnitřní kapsy, nebo pouze položte do plenky). Pro období noci nebo
dlouhodobější nošení doporučujeme vždy použít min. jednu vkládací plenku. Kalhotkové plenky jsou opatřeny nepropustnou
PUL vrstvou, není již potřeba používat nepromokavé svrchní kalhotky. PUL vrstva – kalhotky zadrží vodu (moč) a propouštějí
páru, díky tomu zůstávají kalhotky zvenku suché a pokožka se díky prodyšnosti nezapaří. Doporučená doba mezi jednotlivými
přebalování je po 1,5 – 3 hodinách nošení pleny v návaznosti na pitném režimu a výskytu moče a stolice.
Velikost plenky se podle zadečku dítěte upravuje pomocí cvočků (patentek).

Než začnete plenky používat
Bambusové kalhotkové plenky, látkové kalhotkové plenky a vkládací plenky dosáhnou nejlepší schopnosti savosti až po
několika vypráních (bambusové plenky dosáhnou maximální savosti po cca 10 vypráních). Když je budete používat dříve, nic
se neděje, pouze je možné, že budete dítě přebalovat častěji, a může se vyskytnou prosáknutí plenek. Před prvním praním
namočte kalhotkové plenky a vkládací plenky přes noc v čisté vodě, aby se zabránilo možnému sražení a potrhání švů, hlavně
vkládacích plenek. Pak je min. 2 – 3 x vyperte na 30°C, neždímat.

Co dělat po přebalení
Odstraňte případnou stolici pomocí ubrousku nebo jiného vhodného prostředku, zbytky ulpělé na plence nebo kalhotkách
odstraňte ručně pod tekoucí vlažnou vodou.
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Skladování použitých plenek
Použité plenky by neměly být před praním uložené déle než 2 až 3 dny. Vlivem působení moči po delší dobu by se mohla
poškodit vlákna plenky a tím i zkrátit její životnost. Po přebalení doporučujeme celou kalhotkovou plenku a vkládací plenku
opláchnout a uložit do kbelíku nebo jiného vhodného skladovacího boxu s vodou (moč se zředí a není tak agresivní). Dalším
způsobem uložení je uložení ve kbelíku nebo boxu s vodou, do které jste předem přidali pár kapek prostředku s
antibakteriálními vlastnostmi (např. levandulového nebo esenciálního oleje).

Praní a žehlení
Kalhotkové plenky a vkládací plenky můžete prát dohromady. U kalhotkových plenek rozepněte cvočky.
Doporučujeme prát kalhotkové plenky (s rozepnutými cvočky) a vkládací plenky na 30-40°C (pokud budete prát plenky na
více stupňů, urychlujete tak jejich opotřebení, plenky se mohou srážet a začnou ztrácet savost) v ekologických pracích
prostředcích, které jsou určeny pro látkové nebo bambusové plenky (např. Bambinex Nappy Ultra Care apod.). Tyto
prostředky by měly být co nejvíce šetrné k dětské pokožce a k životnímu prostředí. Ždímání doporučujeme maximálně do 400
otáček. Nedoporučujeme používat aviváže a změkčovadla - tyto prostředky mohou poničit vlákna plenek a tím
zamezit/snížit savost plenek. Pokud jsou plenkové kalhotky jen trochu vlhké, stačí je pouze opláchnout pod vodou a použít
ekologické mýdlo. Plenkové kalhotky pokaždé střídejte - kdykoliv přebalíte, použijte nové a ty použité pořádně provětrejte, a
to i v případě, že nejsou vlhké. Nedoporučujeme sušit na topení nebo na přímém prudkém slunci.
Plenky nedoporučujeme žehlit a skládat. V sušičce lze na střední stupeň sušit látkové vkládací plenky, nedoporučujeme sušit
kalhotkové plenky (mohla by se poničit, popraskat a znehodnotit nepromokavá PUL vrstva). Nepoužívejte ocet.

Nedoporučujeme používat následující prostředky a postupy








prát na více jak 40°C,
ždímat na více jak 400 otáček,
nepoužívat aviváže, změkčovadla, bělidla a ostatní prostředky na chemické bázi,
nesušit v sušičce, na topných tělesech, na přímém prudkém slunci,
kalhotkové plenky a vkládací plenky nežehlete, neskládejte,
nepoužívat ocet (nebo látky na jeho bázi), přípravky založené na kyselině octové a citronové a ostatní žíravé látky,
použité plenkové kalhotky a vkládací plenky neskladujte déle jak 2-3 dny.

Materiálové složení zboží
Bambusové jednovelikostní kalhotkové plenky – „AIO“
 Vnější materiál:
70% přírodní bambusové vlákno, 30% bavlna, polyuretanový zátěr (PUL)
 Vnitřní materiál:
100% přírodní uhlíkové bambusové vlákno
Bambusové vkládací plenky – 5-ti vrstvé
 Vnější materiál:
2 vnější vrstvy – 70 % bambusové vlákno, 30% bavlna
 Vnitřní materiál:
3 vnitřní vrstvy z mikrovlákna (80% polyester, 20% nylon)
Uhlíkové bambusové vkládací plenky – 5-ti vrstvé
 Vnější materiál:
2 vrstvy ze 100% přírodního uhlíkového bambusového vlákna
 Vnitřní materiál:
3 vrstvy z mikrovlákna (80% polyester, 20% nylon)
Látkové jednovelikostní kalhotkové plenky – „AIO“
 Vnější materiál:
100% polyester, polyuretanový (PUL) zátěr s TPU vrstvou
 Vnitřní materiál:
100% polyester
Látkové vkládací plenky – 3 vrstvé
 3 vrstvy mikrovlákna (80% polyester, 20% nylon)
Pokud přeci jen po čase kalhotky provlhávají, doporučujeme potřít švy a lemy vlněným voskem (prstem rozetřete a zasušte
fénem), případně impregnaci i zopakovat. Pokud tato opatření nepomohou, bude potřeba vyměnit kalhotky za nové, u PUL
kalhotek mohlo dojít nešetrnou manipulací k nevratnému poškození nepropustného zátěru. U některých dětí se může projevit
alergie na lanolin (i na masti obsahující lanolin).
Reklamovat lze vady, které nevznikly v důsledku nesprávného používání, uskladnění nebo ošetřování plenek. Výskyt drobného
prosáknutí plenek není důvodem reklamace, jedná se stav, který může nastat v důsledku velkého množství moče nebo stolice.
V návaznosti na špatné používání, skladování, ošetřování, udržování, praní, použití nesprávných pracích prostředků a
v návaznosti na typu dětské pokožky se mohou vyskytovat alergické reakce.
Doporučujeme vyzkoušet jednu kalhotkovou plenku a jednu vkládací plenku. Pokud byste zjistili, že Vám plenky z jakýchkoliv
důvodů nevyhovují, je možné nepoužité plenky v originálních obalech vrátit zpět ve 14 denní lhůtě od data přijetí zásilky. Pokud
budete vracet pouze část zboží, bude vypočtena zůstatková cena za přesný počet kusů a tato Vám bude vrácena.
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