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Podziel się z nami swoją radością z naszych naklejek za pośrednictwem 
Facebooka lub Instagrama.

Masz pytanie? Napisz do nas! 

 Twoje naklejki imienne na ubranie 
Mama Labels znajdują się tutaj...

Warunki handlowe można znaleźć na naszej stronie internetowej 
www.mamalabels.pl.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące stosowania przez dzieci. 

Należy pamiętać, że naklejka nie jest zabawką i powinna być aplikowana przez osobę dorosłą 
lub pod nadzorem osoby dorosłej. Wszystkie nasze naklejki są bardzo wytrzymałe, jednak nie 
są trwałe. Naklejki można odlepić i w ten sposób mogą zostać połknięte przez dziecko. Prosimy 
o zachowanie ostrożności i ciągłe sprawdzanie stanu naklejki, aby zapobiec takim sytuacjom. 

Nasze naklejki przeznaczone są dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Wyprodukowano w Czechach.
© Brdy Ventures s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Mamy nadzieję, że nasze naklejki przypadną Ci do gustu. Jeśli masz 
jakieś uwagi, zapraszamy do kontaktu z nami.

Dziękujemy 
za zamówienie!



Naklejki imienne na ubranie
Ważne informacje

Aplikacja naklejek jest bardzo prosta (bez haftowania, bez prasowania, 
bez markerów).

Trzymają się bardzo dobrze i długo przy prawidłowym zastosowaniu, ale 
nie są trwałe i służą do tymczasowego znakowania odzieży.

Naklejki na ubrania przeznaczone są wyłącznie do stosowania 
na nylonowych metkach odzieżowych (lub metkach wykonanych z innych 
materiałów), nie przyklejają się bezpośrednio do odzieży.

Zaleca się pranie odzieży z naklejkami imiennymi w temperaturze 
maksymalnie 40 stopni przy 800 obr.

Po wypraniu wyjmij z pralki mokre ubrania. Jeśli pozostawisz mokre 
ubrania w pralce na noc, naklejki mogą się odkleić lub zostać uszkodzone.

Używanie zmiękczacza do tkanin, odplamiacza lub środka do dezynfekcji 
podczas prania może skrócić żywotność naklejek na ubraniach.

Instrukcja naklejania naklejek imiennych na ubrania

Ubranie należy wyprać 
Naklejki na ubrania należy przykleić na powierzchnię wolną od brudu 
i tłuszczu.

1

Mocno nacisnąć 
Odklej naklejkę z arkusza i mocno dociśnij ją do metki odzieżowej 
z instrukcją.

2

Wygładź krawędzie 
Wygładź krawędzie i wytłocz ewentualne pęcherzyki powietrza 
pod naklejką.

3

Pozostaw do wyschnięcia 
Przed włożeniem do pralki należy pozostawić naklejkę do wyschnięcia 
na 24 godziny po przyklejeniu jej na ubranie.

4

Uwaga 
Należy pamiętać, że naklejki to nie zabawki i powinny być naklejane 
przez osobę dorosłą.

5

Nadają się do pralki Nadają się do suszarki Wytrzymałe 100% gwarancja satysfakcji


