ГАРАНЦИОННИ

УСЛОВИЯ

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОБЛЕКЛАТА ОТ УНИФОРМИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ "БОНИТА СТИЛ" ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ, отнасящи се до начина на поддържане на униформените облекла:
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Обща схема с указания
за третиране

Моля спазвайте общите указания за третиране на облеклата, вшити в дрехите. За артикулите, които изискват поспециално внимание при поддържането, моля да съблюдавате указанията в приложената по-долу таблица.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

“БОНИТА СТИЛ” е сертифицирана и прилага система за
управление на качеството ISO 9001:2008.
В съответствие с изискванията на тази система и прилаганите
процедури, "БОНИТА СТИЛ" гарантира, че всички произведени от
фирмата продукти отговарят на изискванията на БДС и Европейските
стандарти за безопасност и качество на стоките и услугите.
Всички артикули са с гаранционен срок в рамките на шест месеца.
Действието на тази гаранция се простира върху всички използвани
материали при установени фабрични дефекти, както и върху
качеството на изработка на артикулите, при спазени всички
предписани от производителя изисквания по отношение на третиране
и съхранение на облеклата.
Гаранцията не се отнася за механични и химични увреждания на
тъканите, причинени от клиента при употреба и третиране.

1/ При пране на сходни цветове се препоръчва се сортиране по цветове, поради
различната устойчивост при третиране на някои цветове; При съчетаване на тъмни със
светли цветове се препоръчва първо да се направят тестове. Може да се използват и
цветоулавящи кърпички и Perwoll;
2/ Препоръчва се плетените изделия да се сушат в хоризонтално положение;
3/ Артикулите, изработени от материали със съдържание на вълна и други плетива се
перат на програма за вълна със щадяща функция за центрофугиране. Не се сушат в
сушилня.
4/ Елементите от облеклата, изработени с ластична плетка, НЕ СЕ ГЛАДЯТ (плетени
жилетки и пуловери, еластични колани, еластични маншети и !!!биета на
пуловери). Ако все пак се налага гладене на гладка плетка, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ
ПАРАТА!
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5/ При събличане на пуловерите да не се разтягат деколтетата; Това може да предизвика
скъсване на нишката, събираща бримките на бието на деколтето и то да се разплете.
Пуловерите да се събличат през главата "отдолу-нагоре", без да се опъват
деколтетата и ръкавните биета;

Рекламация: Закупената стока може да бъде заменена или върната при установен фабричен дефект в срок
до 30 дни от датата на получаването й срещу бланката за поръчка. Върнатата стока трябва да бъде с
оригинална опаковка и етикет. Не се приемат облекла с механични и химични дефекти, причинени от
Клиента при употреба и третиране.

6/ ПРАНЕ, СУШЕНЕНЕ, ГЛАДЕНЕ: Препоръчва се пране при макс. 40º и 600-800
об/мин; Не се препоръчва сушене в сушилня; Сушене на простор - избягвайте
излагане на дрехите на пряка слънчева светлина, по възможност да се сушат на
сянка.Това ще удължи живота им; Гладене при темп.100º-150º, в зависимост от състава
на материала на дрехата; Облеклата (в т.ч. ризите) с по-високо съдържание на памук се
гладят по-трудно, използвайте парна ютия на програма за памук;
7/ Емблемите не се гладят от лицевата страна. Гладене на емблемите при
максимална температура 90°

Отказ от поръчка: Моля, имайте предвид, че считано от 13 Юни 2014г. в ЕС имате право да се откажете от
своята покупка, в срок от 14 дни, но не можете да използвате стоки, които сте закупили, преди да решите да
се откажете от покупката. Правото на отказ не ви дава право да използвате продукта безплатно в
продължение на 14 дни. Този период за размисъл не важи за стоки, изработени по поръчка или явно
персонализирани (например костюм, ушит по поръчка)
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4. Гаранционни укловия

АРТИКУЛИ, ИЗИСКВАЩИ ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
АРТИКУЛ

МАТЕРИАЛ/ ЦВЯТ/ СЪСТАВ

УКАЗАНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

Внимание! Относно блузи тип “Лакоста” и др. облекла от памучен текстил и трикотаж искаме да Ви
информираме за следното:

2.1

САКО и ЕЛЕК с подплата

65/35 Полиестер/Вискоза;
Подплата 100% Вискоза

Използвани са подлепващи материали за лицевия плат;
Почиства се само с химическо чистене; Не се пере

2.2

ВРАТОВРЪЗКИ и ФИШУ

100% полиестер / полиестерна
коприна жакард

Почиства се само с химическо чистене; Не се пере

2.3

БЛУЗА тип "Лакоста" с къс и
дълъг ръкав

100% памук

съгласно приложената схема с указания; Не се препоръчва
сушене в сушилня; сушенето може да предизвика смаляване
на дрехата с до 2-3 размера

2.4

СУИТЧЕРИ с цветна подплата
и други облекла, изработени в
комбинация от различни
цветове

100% памук; 93/7 Памук/Еластан

съгласно приложената схема с указания; Пере се машинно; При
пране използвайте центрофуга на 800 об/мин и по желание
цветоулавящи кърпички; НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА РЪЧНО ПРАНЕ
И НАКИСВАНЕ

Заб.: Свиваемостта на материалите на всички артикули, включени в униформените облекла е взета под
внимание от нашите моделиери и е включена при конструирането на облеклата и тяхното размножаване по
размери.

2.5

ПЛЕТЕНИ ЖИЛЕТКИ И
ПУЛОВЕРИ

Памук/Полиестер 50/50;
Вълна/Полиестер 50/50

съгласно т.1 ОБЩИ УКАЗАНИЯ;

1.2 Горните указания са валидни за всички изделия от памучен текстил и трикотаж - тениски, суитчери,
спортни панталони и др.

2.6

къси и 3/4 чорапи и чорапогащи памук / еластан

Пере се при максимална t 30°; Не се избелва; Не се суши в
сушилня

1.1. Свиваемостта на материала, от който са изработени блузите тип “Лакоста” е характерно свойство за този
тип трикотажни платове. Уточнена след тестове /машинно пране и сушене/, тя е от порядъка на 5-10 % в
дължина, което ще доведе до свиване на закупените от Вас блузи с 3-7 см само на дължина след първото
изпиране (в зависимост от големината на блузата). Този процес е еднократен. Ако възнамерявате да
направите корекции в дължините на блузите, препоръчваме това да стане след изпиране на дрехата в
реални условия.

“БОНИТА СТИЛ” ЕООД

