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Podělte se s námi o radost z našich jmenovek prostřednictvím 
Facebooku nebo Instagramu.

Máte otázku? Napište nám! 

 Vaše nažehlovací 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 jmenovky líbit. Pokud budete mít
jakékoli připomínky, neváhejte se na nás obrátit.

Děkujeme za Vaši 
objednávku!



Nažehlovací jmenovky na oblečení
Důležité informace

Nažehlovací jmenovky jsou velmi odolné vůči praní v pračce 
(do teploty 60°C) a sušení v sušičce.

Nažehlovací jmenovky je možné aplikovat na jakoukoliv látku, 
která se může žehlit (tepláky, mikiny, trička, kalhoty, tepláky, 
spodní prádlo, ponožky, trička, bundy, čepice, rukavice, ručníky).

Jejich aplikace je jednoduchá (žádné vyšívání, žádná fixa) 
a na oblečení vydrží opravdu dlouho.

Při žehlení nepřejíždějte žehličkou přes místo, kde je 
nažehlovačka umístěna (mohla by se poškodit).

Po vyprání vyndejte mokré prádlo z pračky – pokud necháte 
morké prádlo přes noc v pračce, nažehlovačky se mohou 
poškodit.

Nažehlovací jmenovky na oblečení jsou vysoce odolné. Nejsou 
však laminovány, aby co nejlépe přilnuly k oblečení a proto se 
při přímém kontaktu s opalovacím krémem může barva mírně 
rozmazat.

Nažehlovací jmenovky není možné z oblečení odstranit.

Návod na aplikaci nažehlovacích jmenovek

Oblečení vyperte
Nažehlovací jmenovky aplikuje na suché a čisté oblečení zbavené mastnoty.1

Rozprostřete oblečení
Oblečení obraťte naruby a rozložte na tvrdý rovný povrch.2

Nastavte teplotu
Nastavte žehličku na střední až vysoký stupeň (bavlna). Teplotu žehličky 
přizpůsobte materiálu, na který nažehlujete. 
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Bez napařování
Vypněte napařování a nechte žehličku rozehřát.4

Předehřejte látku
Žehličkou několik vteřin předehřejte látku v místě nažehlování.5

Přiložte nažehlovačku
Přiložte nažehlovačku nápisem nahoru na vhodné a žehličkou dobře 
přístupné místo (nikoli přes šev nebo sklad).
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Pečící papír
Nažehlovačku překryjte pečícím papírem přiloženým v obálce.7

Nažehlete
Přitlačte žehličku celou plochou (nikoli otvory na napařování) po dobu 5 vteřin. 
Se žehličkou ani s pečícím papírem nehýbejte. Postup opakujte ještě 2×.
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Nechte zaschnout
Před vložením do pračky či nošením oblečení nechte nažehlovačku 24 hodin 
zaschnout.
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Ideální teplota
Pokud se vám budou jmenovky odlupovat, při příštím nažehlování mírně zvyště 
teplotu žehličky.
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Vhodné do pračky Vhodné do sušičky

Trvanlivé 100% garance spokojenosti


