
 

 

POKYNY K STAROSTLIVOSTI O KOŽENÉ OBLEČENIE 

  

Kožené oblečenie pre motocyklistov je vyrobené z prvotriednych materiálov a jeho prvoradým cieľom je 
ochrániť jeho majiteľa v prípade pádu počas jazdy na motocykli pred oderom na vozovke. Jeho nosenie však 
nie je zárukou, že sa Vám nikdy nič nestane, musíte jazdiť opatrne a dodržiavať dopravné predpisy. 
Aby Vám Vaše oblečenie mohlo poskytovať maximálnu ochranu, čo najdlhšie, prosím oboznámte sa s nižšie 
uvedenými pokynmi: 

VÝBER VEĽKOSTI: 

 
Kožené oblečenie, ktoré si kupujete, Vám musí dobre sedieť. Pri výbere veľkosti a modelu si nechajte poradiť 
našim zaškoleným personálom. Nekupujte oblečenie, ktoré Vám je veľké, pretože chrániče nebudú osadené 
na správnom mieste a nemusia Vás v prípade nehody dostatočne ochrániť. Rovnako si nekupujte oblečenie, 
ktoré Vám je primalé. Kožené oblečenie však má byť však tesné a má dokonale obopínať telo. 

ČO NOSIŤ POD KOŽENÉ OBLEČENIE: 

 
Nenosiť na holé telo. Najvhodnejšie je nosiť funkčnú bielizeň, ktorá Vám poskytne pocit sucha a pohodlia. 
Nikdy nevyberajte osadené chrániče. 

AKO ČISTIŤ KOŽENÉ OBLEČENIE: 

 
Pre čistenie používajte výlučne produkty určené na čistenie a ošetrovanie kože. Acetón, čistiace prostriedky 
na báze alkoholu, chlóru a iných chemikálií môžu nevratným spôsobom poškodiť kožu. Čistenie vlhkou 
(navlhčenou vo vlažnej vode) handričkou z jemného materiálu je prípustné. V žiadnom prípade nepoužívajte 
kefy, drôtenky. 
Kožené oblečenie nikdy neperte v práčke, chemickej čistiarni ani ručne vo vode. Nesušte v sušičke a ani na 
priamom slnku. Uskladňujte ho na dobre vetraných a suchých miestach pri bežnej izbovej teplote. Nežehliť. 

ČO ŠKODÍ KOŽENÉMU OBLEČENIU: 

 
Kožené oblečenie nesmie zmoknúť na daždi (nasiaknuť vodou). Aby ste zamedzili prenikaniu vody do kože, 
je potrebné kožené oblečenie pravidelne ošetrovať na to určenými prípravkami. Ak musíte pokračovať v jazde 
počas dažďa, oblečte si nepremokavé oblečenie na motocykel. Kontakt koženého oblečenia s predmetmi 
vysokej teploty (napríklad horúci výfuk motocykla). Koža je prírodný materiál a vysoká teplota spôsobí 
nevratné poškodenie. 

Kontakt s chemikáliami. 

 


