
 
Další důležité výrazy z oblasti 

péče o textil 
 

Deutsch Česky English 
Handwäsche Pouze ruční praní Hand wash only 

Nicht in 
Waschmaschine 

waschen 

Neprat v pračce Do not machine wash 

Getrennt waschen Prát odděleně Wash separately 
Bei waschen Wäsche 

auf die Rückseite 
drehen 

Prát po rubové straně Wash inside out 

Nur kalt waschen Prát ve studené vodě Wash in cold water 
Dunkle Farben 

separat waschen 
prát odděleně od 
tmavého prádla 

Wash dark colours 
separately 

Wie Baumwolle 
waschen 

Prát jako bavlněné 
prádlo 

Wash as cotton 

Nicht bleichen Nebělit Do not bleach 
Chemisch reinigen Čistit chemicky Dry clean 

Vor dem Feier 
schützen 

Chránit před ohněm Keep away from fire 

Nicht bügeln Nežehlit Do not iron 
Auf der Rückseite 

bügeln 
Žehlit po rubové 

straně 
Iron on reverse side 

Nicht über druck 
bügeln 

Nežehlit přes potisk Do not iron design, 
printing, badge 

 
Textilní vlákna 

 
Zkratka Deutsch Česky English 

- Leinen len linen 
LY Lycra lycra lycra 
PA Polyamid polyamid polyamide 
PE Polyester polyester polyester 

PPL Polypropylen polypropylen polypropylen 
AC Acryl akryl acryl 
BW Baumwolle bavlna cotton 
EL Elastan elastan elastane 
- Fleece fleece fleece 
- Mikrofaser mikrovlákno microfibre 
- Mikrofleece mikrofleece microfleece 

NY Nylon nylon nylon 
- Viskose viskóza viscose 

WO Wolle vlna wool 

 
 
 
 

 
SPORT 2000 

Tabulka velikostí 
 

Dámské velikosti 
Normální 34 36 38 40 42 44 46 48 50 
Zkrácené 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 
Pánské velikosti 
Normální 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
Zkrácené  22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
Dětské velikosti (dle velikosti postavy) 
Baby 74 80 86 92 98    
Věk 6měs 9měs 1 2 3    
Děti 104 110 116 122 128    
Věk 4 5 6 7 8    
Junior 134 140 146 152 158 164 170 176 
Věk 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Unisex velikosti 
SML XS S M L XL XXL XXXL 
Dámské 32/34 34/36 38/40 42/44 46/48 48/50 50/52 
Pánské 42 44 46/48 50/52 54/56 56/58 58/60 

 
 

Exkluzivně v prodejnách 
SPORT 2000: 

 
 

          
 

 
 

                    

 

 
 
 

 
PÉČE O TEXTIL 

 
 
 

 
 

SPORT 2000 Partner: 

 
 
 
 
 



 
DEUTSCH 

Symbol  

 

Waschen bis max. 95°C 

 

Waschen bis max. 60°C 

 

Feinwäsche bis max. 60°C, Schonwaschgang 
 
 

 

Waschen bis max. 40°C 
 

 

Feinwäsche bis max. 40°C, Schonwaschgang 
 
 

 

Extrafeinwäsche bis max. 40°C, Schonwaschgang 
 
 

 

Feinwäsche bis max. 30°C, Schonwaschgang 

 

Nur Handwäsche bis max. 40°C  

 
Nicht waschen 

 

Bleichen mit Chloren und mit chlorhaltigen Fleckputzmitteln 
erlaubt 

 
Bleichen mit Chloren und mit  chlorhaltigen 
Fleckputzmitteln nicht erlaubt 

 
Heiss bügeln möglich (max. 200°C) 

 
Mässig heiss bügeln möglich (max. 150°C) 

 
Nicht heiss bügeln (max. 110°C) 

 

Nicht bügeln 

 

Reiningung mit allen allgemein üblichen Lösungsmitteln 
 
 

 

Reiningung mit Perchlorethylen 
 
 

 

Schonende Reiningung mit Perchlorethylen 
 
 

 

Reiningung mit Fluorkohlenwasserstoff oder Benzin 

 

Schonende Reiningung mit Fluorkohlenwasserstoff oder 
Benzin 
 
 

 

Keine chemische Reiningung 

 

Trocknen im Trockner be hoher Temperatur 

 

Trocknen im Trockner bei niedriger Temperatur (schonend) 

 

Nicht im Trockner trocknen 

 

 

Symboly pro údržbu a 
ošetřování textilií 

ČESKY 
Symbol Postup praní 

 

Maximální teplota 95°C, praní v pračce, může se vyvářet, 
normální mechanické působení, máchání, odstřeďování 

 

Maximální teplota 60°C, praní v pračce, normální 
mechanické působení, máchání, odstřeďování 

 

Maximální teplota 60°C, šetrné praní v pračce, mírné 
mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, 
mírné odstřeďování 

 

Maximální teplota 40°C, praní v pračce, normální 
mechanické působení, máchání, odstřeďování 

 

Maximální teplota 40°C, šetrné praní v pračce, mírné 
mechanické působení, máchání při klesající teplotě vody, 
mírné odstřeďování 

 

Maximální teplota 40°C, velmi šetrné praní v pračce, mírné 
mechanické působení, máchání i odstřeďování, nesmí se 
ždímat ručně 

 

Maximální teplota 30°C, šetrné praní v pračce, mírné 
mechanické působení, máchání i odstřeďování 

 

Pouze ruční praní při max. teplotě 40°C, velmi opatrné 
zacházení 

 
Nesmí se prát 

 

Může se bělit prostředky uvolňujícími chlor 

 
Nesmí se bělit chlorem 

 
Žehlení na max. teplotu 200°C 

 
Žehlení na max. teplotu 150°C 

 
Žehlení na max. teplotu 110°C 

 

Nesmí se žehlit 

 

Chemické čištění, může se čistit všemi obvykle 
používanými rozpouštědly i postupy 

 

Chemické čištění, může se čistit tetrachloretenem, 
benzinem, trifluortrichloretanem nebo fluortrichloretanem, 
obvyklými postupy 

 

Chemické čištění, lze čistit stejnými prostředky jako  
s omezeným přidáním vody, vyžaduje opatrnost při 
mechanickém působení a při volbě teploty sušení 

 

Chemické čištění, může se čistit pouze benzimen neo 
trifluortrichloretanem obvyklými postupy 

 

Chemické čištění, lze čistit stejnými prostředky jako  
s omezeným přidáním vody, vyžaduje opatrnost při 
mechanickém působení a při volbě teploty sušení 

 

Nesmí se chemicky čistit 

 

Může se sušit v bubnové sušičce při normálním programu 

 

Může se sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení 

 

Nesmí se sušit v bubnové sušičce 

 

ENGLISH 
Symbol  

 

Machine wash, warm water max. 95°C 

 

Machine wash, warm water max. 60°C 

 

Machine wash, warm water max. 60°C, delicate cycle 
 
 

 

Machine wash, warm water max. 40°C 
 

 

Machine wash, warm water max. 40°C, delicate cycle 
 
 

 

Machine wash, warm water max. 40°C, extra delicate 
cycle 
 

 

Machine wash, cold water max. 30°C, delicate cycle 
 

 

Hand wash only, cold water 
 

 
Do not wash 

 

Use of bleach possible 

 
Do not bleach 
 

 
Touch up with warm iron, max. 200°C  

 
Touch up with warm iron, max. 150°C 

 
Touch up with cool iron, max. 110°C 

 

Do not iron 

 

Dryclean, any solvents possible 

 

Dryclean, any solvents except trichloroethylene 
possible 

 

Dryclean, any solvents except trichloroethylene 
possible, delicate cycle 
 
 

 

Dryclean, petroleum solvent only 

 

Dryclean, petroleum solvent only, delicate cycle 
 
 
 

 

Do not drycelan 

 

Tumble dry, normal heat 

 

Tumble dry, low heat 

 

Do not tumble dry 

 


