
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
 

 

Ακολουθήστε τις οδηγίες φροντίδας για να διατηρήσουν τα ρούχα και τα αξεσουάρ 
µόδας το αρχικό τους σχήµα και χρώµα για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα. Τα προϊόντα που αγοράζονται περιέχουν ετικέτες σχετικά µε τα υλικά που 
χρησιµοποιούνται ή τα σύµβολα φροντίδας στο πλυντήριο. Παρακάτω µπορείτε να 
βρείτε πληροφορίες σχετικά µε το τι σηµαίνουν αυτά τα σύµβολα και πώς να 
συντηρείτε τα διάφορα υλικά. 

 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
 

Πλύνετε τα ρούχα σε πλυντήριο ρούχων στη 
µέγιστη θερµοκρασία που αναφέρεται στο 
σύµβολο και σε κανονική µηχανική δράση. 
Ξεπλύνετε και στύψτε κανονικά. 

Στεγνώνετε στο στεγνωτήριο σε χαµηλή θερµοκρασία. 

 

 

Πλύνετε απαλά σε πλυντήριο ρούχων µε ήπια 
 µηχανική δράση, ξεπλύνετε σε φθίνουσα 

θερµοκρασία νερού µε τη µέγιστη 
θερµοκρασία που αναφέρεται στο σύµβολο σε 
βαθµούς Κελσίου, στύψτε απαλά. 

 

Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο. 

 

Πλύνετε πολύ απαλά σε πλυντήριο ρούχων  
 στη µέγιστη θερµοκρασία που αναφέρεται 

στο σύµβολο σε βαθµούς Κελσίου, µε ήπια 
µηχανική δράση, ξέβγαλµα και στύψιµο. Μην 
τα στύβετε στο χέρι. 

Κατά τη διαδικασία πλύσης µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µόνο λευκαντικό που δεν 
περιέχει χλώριο και είναι ασφαλές για τα 
χρώµατα. 

 

Πλένετε στο χέρι µόνο στη µέγιστη 
θερµοκρασία έως 40°C. Δεν µπορεί να πλυθεί 
σε πλυντήριο ρούχων. Χειριστείτε το µε 
προσοχή. 

Στη διαδικασία πλύσης µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε λευκαντικό που 
διατίθεται στο εµπόριο. 

 
 

Μην το πλένετε. Να το χειρίζεστε Μπορεί να καθαριστεί χηµικά µε τη χρήση 
τετραχλωροαιθενίου, 

προσεκτικάόταν είναι υγρό. τριφθοροτριχλωρετανίου, 
φθοριοτριχλωροµεθανίου και βενζίνης. Δεν 
υπάρχουν περιορισµοί για τις συµβατικές 
διαδικασίες υπηρεσιών καθαρισµού. 

 

Σιδερώστε στη µέγιστη θερµοκρασία 
της πλάκας σόλας έως 110 ° C. 
Να είστε προσεκτικοί κατά το σιδέρωµα µε ατµό. 

Μπορεί να καθαριστεί µε τον ίδιο τρόπο όπως το 
P µε περιορισµένη προσθήκη νερού. Απαιτείται 
προσοχή κατά τη µηχανική επεξεργασία και την 
επιλογή της θερµοκρασίας στεγνώµατος. 

 
 

 
 
Σιδερώστε στη µέγιστη θερµοκρασία 
της πλάκας σόλας έως 150 ° C. 

 
 
 
Μπορεί να καθαριστεί στεγνά µόνο µε 
τριφθοριοτριχλωροαιθάνιο και βαριά 
βενζίνη (εύρος απόσταξης 150-220 ° C, 
σηµείο ανάφλεξης  
38-60 ° C), µε συµβατικές µεθόδους καθαρισµού 
χωρίς περιορισµούς. 

 

Σιδερώστε στη µέγιστη θερµοκρασία 
πλάκας σόλας έως 200 ° C. 

Μπορεί να καθαριστεί µε τον ίδιο τρόπο όπως το 
F µε περιορισµένη προσθήκη νερού. Απαιτείται 
προσοχή κατά τη µηχανική επεξεργασία και την 
επιλογή της θερµοκρασίας στεγνώµατος. 

 
 

 
 
Δεν σιδερώνεται. Το πλύσιµο µε ατµό είναι 
επίσης µη αποδεκτό. 

 
 
 
Πλύνετε τα ρούχα σε πλυντήριο ρούχων σε 
µέγιστη θερµοκρασία 30°C και µε κανονική 
µηχανική δράση. Ξεπλύνετε και στύψτε 
κανονικά. 

 
 

 
 
Επιτρέπεται το στέγνωµα στο στεγνωτήριο. Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθάρισµα. Οι 

λεκέδες δεν πρέπει να αφαιρούνται µε 
οργανικούς διαλύτες. 



 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΑΝΤΕΣ, ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΖΩΝΕΣ) 

Απαλό δέρµα 
Για να αφαιρέσετε τη βρωµιά, χρησιµοποιήστε πρώτα µια 
κατάλληλη βούρτσα και στη συνέχεια ένα βρεγµένο µαλακό 
πανί. Σκουπίστε το δέρµα για να στεγνώσει και γυαλίστε το 
µε ειδικά µέσα που προορίζονται για λεία δερµάτινα 
υποδήµατα. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε ειδικά 
προϊόντα αυτοστίλβωσης. 

 
Δέρματα με τρίχες - βελούδο (σουέτ), νάμπουκ 
Αυτό το είδος υποδηµάτων δεν είναι κατάλληλο για βροχή. 
Πριν από την πρώτη χρήση, εµποτίστε το νέο ζευγάρι 
παπούτσια µε ένα µέσο για δέρµα µε τρίχες. Μεταξύ άλλων, 
ο εµποτισµός βοηθά στην ευκολότερη αποµάκρυνση τυχόν 
ακαθαρσιών στο µέλλον. Καθαρίστε τα παπούτσια 
χρησιµοποιώντας µια λαστιχένια βούρτσα και µέσα που 
προορίζονται για αυτόν τον τύπο υλικού. Ποτέ µην βάζετε 
κρέµα σε δέρµατα µε τρίχες! 

 
Δέρμα λουστρίνι 
Το υλικό αυτό είναι πολύ ευαίσθητο σε µηχανικές φθορές 
(γρατσουνιές), έκθεση σε χηµικές ουσίες, εµβάπτιση και 
παγετό (η χαµηλότερη θερµοκρασία κατάλληλη για 
εφαρµογή είναι -2°C). Για να αφαιρέσετε τη βρωµιά από τα 
παπούτσια, χρησιµοποιήστε ένα βρεγµένο µαλακό πανί και 
στη συνέχεια απλώστε κρέµα ή σπρέι που προορίζεται για 
λουστρίνι. 

 
Επίστρωση δέρματος 
Επίστρωση δέρµατος, συνθετικά υλικά, δερµατίνες, 
ποροµερικά. Αυτά τα υλικά καθαρίζονται εύκολα µε ένα 
βρεγµένο πανί και προϊόντα που προορίζονται για συνθετικά 
υλικά. Δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται κοινές κρέµες και 
βερνίκια! 

 

Βαμμένο δέρμα σόλας 
Το υλικό αυτό χρησιµοποιείται για την παραγωγή σόλας για 
παπούτσια. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους! Διαθέτει υψηλή λιπαντικότητα. 
Συντηρείτε τα τακούνια µε δέρµα µε τακτικό εµποτισµό. 

και επάλειψη µε κρέµα. Αποφύγετε την αυξηµένη έκθεση σε 
υγρασία και τη µηχανική φθορά της επένδυσης του 
τακουνιού. 

 

Άλλα δέρματα 
Πρόκειται κυρίως για υποδήµατα µόδας που 
χαρακτηρίζονται από χρωµατικά εφέ και µια ποικιλία 
επεξεργασίας της επιφανειακής πατίνας. Αυτά τα παπούτσια 
έχουν συχνά µια εµφάνιση «µεταχειρισµένου» (πατίνα). Μην 
χρησιµοποιείτε κρέµες και βερνίκια για αυτά τα υλικά. 
Συντηρήστε τα χρησιµοποιώντας άχρωµο σπρέι εµποτισµού 
και αποφύγετε τη συσσώρευση µεγάλης βρωµιάς. 

 
Υποδήματα από καουτσούκ 
Για τον καθαρισµό, χρησιµοποιήστε χλιαρό νερό και 
σκουπίστε τα ή αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα. 
Αφήστε τα λαστιχένια υποδήµατά σας να στεγνώνουν 
τακτικά στον αέρα από τον ιδρώτα και αλλάξτε τους πάτους. 

 

Υφάσματα 
Τα υφασµάτινα υποδήµατα δεν είναι κατάλληλα για βροχή 
και χιόνι. Ο καθαρισµός µπορεί να γίνει όταν τα παπούτσια 
είναι στεγνά, χρησιµοποιώντας µια βούρτσα και προϊόντα 
που προορίζονται για υφασµάτινα υποδήµατα, τα οποία 
ζωντανεύουν τα χρώµατα και εµποτίζουν την επιφάνεια. 

 
Λυγαριά, Bast, φελλός 
Αυτά τα υλικά είναι πολύ ευαίσθητα στην υγρασία. Για τον 
καθαρισµό τους, χρησιµοποιήστε µια λαστιχένια βούρτσα. 

 
Γούνα 
Προστατεύστε τη γούνα από την εκδορά, τη λιπαρότητα, τη 
σκόνη και τον ήλιο. Διατηρήστε τη γούνα βουρτσίζοντάς την 
προς την κατεύθυνση ανάπτυξης των τριχών. Αφήστε τη 
βρεγµένη γούνα να στεγνώσει σε θερµοκρασία δωµατίου. 
Αφήστε τον καθαρισµό σε επαγγελµατίες. Ποτέ µην 
αποθηκεύετε παπούτσια από γούνα σε πλαστικές σακούλ

 

 

Γενικές αρχές φροντίδας και συντήρησης παπουτσιών 
· Εµποτίστε τα παπούτσια πριν από την πρώτη χρήση και, στη συνέχεια, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. 

· Χρησιµοποιήστε το κόκαλο παπουτσιών όταν βάζετε τα παπούτσια σας και βγάλτε τα µε τα χέρια, όχι πατώντας το άλλο παπούτσι. 

· Μετά από κάθε χρήση, αερίστε τα παπούτσια σας και αφήστε τα να στεγνώσουν καλά. Η υγρασία από τον ιδρώτα προκαλεί 
υπερβολική φθορά των πάτων και της επένδυσης. Γι' αυτό, αλλάζετε συχνά παπούτσια, δεν προτείνεται να φοράτε τα ίδια παπούτσια 
κάθε µέρα. 

· Αποφύγετε το µούλιασµα των παπουτσιών. Γεµίστε τα βρεγµένα παπούτσια µε εφηµερίδες και στεγνώστε τα µακριά από πηγές 
θερµότητας. 

· Σκουπίστε τα υπολείµµατα χιονιού από τις χειµερινές σας µπότες µετά από κάθε χρήση και φροντίζετέ τις τακτικά. Τα υλικά που 
χρησιµοποιούνται για τη χειµερινή οδοποιία και τον αποχιονισµό είναι πολύ σκληρά, γι' αυτό προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε τις 
επιπτώσεις τους. 

· Δεν συνιστάται το πλύσιµο αυτών των παπουτσιών στο πλυντήριο ή στο χέρι. 

· Τα µεταλλικά διακοσµητικά µπορεί να αφήσουν µαύρα σηµάδια στα υλικά µε τα οποία έρχονται σε επαφή µετά από κάποιο χρονικό 
διάστηµα. Μπορείτε να το εµποδίσετε µε τον έγκαιρο καθαρισµό. 

 
 

Σημαντική προειδοποίηση! Λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει δεκτή μια καταγγελία 
· Τα δερµάτινα παπούτσια και τα εσωτερικά τους µέρη µπορούν να βαφτούν σε κάποιο βαθµό. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται έχουν 

ελεγχθεί ως προς τη σταθερότητα του χρώµατος, αλλά λόγω του ιδρώτα ενδέχεται να εµφανιστούν χρωµατικές αλλοιώσεις. 
· Το ανοµοιόµορφο σχέδιο της επιφάνειας είναι χαρακτηριστικό του φυσικού δέρµατος και δεν µπορεί να θεωρηθεί κατασκευαστικό 

ελάττωµα. 

· Με την έγκαιρη αντικατάσταση των φθαρµένων άκρων της φτέρνας, της σόλας , του πέλµατος , των κορδονιών και των κορδονιών µε 
κρίκους και βρόχους (velcro), αποτρέπετε την περαιτέρω φθορά των παπουτσιών σας. Τα ελαττώµατα που προκαλούνται από την 
παραµέληση της βασικής συντήρησης ή τη χρήση ακατάλληλων προϊόντων καθαρισµού δεν µπορούν να θεωρηθούν ως λόγος 
καταγγελίας. 

· Το καουτσούκ, που ονοµάζεται επίσης φυσικό καουτσούκ ή καουτσούκ Ινδίας, το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή σόλας, 
αποκτά το φυσικό του άρωµα µετά τη διαδικασία καπνίσµατος. 

· Σε αντίθεση µε τα λευκά υλικά, τα οποία έχουν την τάση να κιτρινίζουν ελαφρώς, τα έντονα χρώµατα µπορούν να φωτίσουν µε την 
πάροδο του χρόνου. Μπορείτε να µετριάσετε αυτή τη διαδικασία µε την τακτική συντήρηση χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα µέσα. 

· Οι διακοσµητικές εφαρµογές καταπονούνται σε µεγάλο βαθµό µηχανικά. Αυτά τα εξαρτήµατα των παπουτσιών µόδας δεν µπορούν να 
στερεωθούν µε τον καλύτερο τρόπο, γι' αυτό µπορεί να συµβεί η πτώση ή να σπάσουν. 

· Τα ανοιχτά καλοκαιρινά υποδήµατα και τα υφασµάτινα παπούτσια µόδας (σαγιονάρες, εσπαντρίγιες, ...) έχουν περιορισµένη διάρκεια 
ζωής, περίπου 1 σεζόν. 

· Τα γυαλιστερά υλικά έχουν φυσική τάση για ταχεία φθορά από µηχανικές επιδράσεις (όπως το τρίψιµο). 

· Τα συνθετικά υλικά υφίστανται γήρανση ακόµη και όταν δεν χρησιµοποιούνται. 

· Οι σόλες µε ορατή δοµή αφρολέξ και οι ελαφριές σόλες (PUR) έχουν µικρή διάρκεια ζωής. 


