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Podělte se s námi o Vaši radost ze samolepek prostřednictvím 
Facebooku nebo Instagramu.

Máte otázku? Napište nám! 

 Vaše nalepovací jmenovky na oblečení 
od Mama Labels jsou zde...

Obchodní podmínky naleznete na našich stránkách 
www.mamalabels.cz

UPOZORNĚNÍ: Důležitá informace týkající se použití u dětí. 

Mějte vždy na paměti, že samolepka není hračka a měla by být aplikována dospělým, případně 
s dohledem dospělé osoby. Všechny naše samolepky jsou vysoce trvanlivé, nicméně nejsou 
permanentní. Samolepky mohou být odstraněny odloupnutím a mohou být dítětem spolknuty. 
Buďte obezřetní a průběžně kontrolujte stav samolepky, abyste těmto situacím předcházeli. 

Naše samolepky jsou určeny pro děti starší 3 let.

Vyrobeno v České republice.
© Brdy Ventures s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Věříme, že se Vám budou naše samolepky líbit. Pokud budete mít
jakékoli připomínky, neváhejte se na nás obrátit.

Děkujeme za Vaši 
objednávku!



Nalepovací jmenovky na oblečení
Důležité informace

Aplikace samolepek je velmi jednoduchá (žádné vyšívání, nažehlování, 
žádná fixa).

Při správné aplikaci drží velmi dobře a dlouho, nejsou však permanentní 
a slouží pro dočasné označení oděvů.

Samolepky na oblečení jsou určeny výhradně na nylonové štítky oblečení 
(případně štítky z jiného materiálu), přímo na oblečení však nedrží.

Oblečení se samolepícími jmenovkami doporučujeme prát maximálně 
na 40 stupňů při 800 otáčkách.

Po vyprání vyndejte mokré prádlo z pračky. Pokud necháte mokré prádlo 
přes noc v pračce, samolepky se mohou odlepit nebo poškodit.

Životnost samolepek na oblečení může zkracovat používání aviváže, 
odstraňovače skvrn a dezinfekce do prádla.

Návod na aplikaci nalepovacích jmenovek na oblečení

Oblečení vyperte
Nalepovací samolepky na oblečení aplikujte na povrch bez nečistot 
a mastnoty.

1

Pevně přitlačte
Samolepku vyloupněte z aršíku a pevně ji přitlačte na visačku 
s instrukcemi u oblečení.

2

Uhlaďte okraje
Uhlaďte okraje a vytlačte případné vzduchové bubliny 
pod samolepkou.

3

Nechte zaschnout
Před vložením do pračky nechte samolepku po nalepení na oblečení 
24 hodin zaschnout.

4

Upozornění
Mějte na paměti, že samolepky nejsou hračky a měly by být aplikovány 
dospělým.

5

Vhodné do pračky Vhodné do sušičky Trvanlivé 100% garance spokojenosti


