
Ako často prať bielizeň, oblečenie a všetko ostatné

(Bojíte sa, či periete dostatočne často? Všetkého veľa škodí! Tento článok vám napovie ako často 
prať. Vy tak zároveň zistíte, čo robíte dobre a čo nie.)

Pranie nie je žiadna veda, ale ak sa na situáciu pozrieme z časového hľadiska, príliš časté pranie je 
ekonomicky a časovo náročné a zbytočné. Preto vám poradíme, aký je ideálny interval časového 
odstupu pri praní jednotlivých druhov textilu.

Oblečenie

Oblečenie, ktoré nosíte pravidelne, je potrebné prať ako náhle sa zašpiní alebo začne zapáchať. Ale 
to neznamená, že si jeden deň oblečiete tričko a hneď na druhý ho musíte okamžite prať. Stačí prať 
tak často, aby ste sa vy cítili dobre.

Je šokujúce, že výrobcovia kvalitných džínsov odporúčajú rifle neprať vôbec. Viete prečo? Je to najmä
z dôvodu ich vzhľadu. Levis a Denim sa zhodli na tom, že praním džínsov sa mení ich celá štruktúra 
a môže im to ubrať na estetickosti. Preto výrobcovia kvalitnej rifľoviny ju odporúčajú neprať vôbec. 
Ale ako potom docieliť, aby sa v nich nemnožili baktérie? Aj na to majú riešenie! Rifle je ideálne často
vetrať a raz za čas vložiť do igelitového vrecka a vložiť do mrazničky. Chlad vyzabíja všetky nežiaduce 
mikroorganizmy a zachová sýtosť džínsov. V prípade zápachu zasa odporúčajú nechať rifľovinu voľne 
vyhriať na radiátore.    

Posteľné prádlo

Vzhľadom k tomu, že v spálni trávite mnoho času, posteľné obliečky a plachty by sa mali prať každý 
týždeň. Obliečky na vankúše sa odporúčajú prať častejšie, obzvlášť u ľudí s rýchlo sa mastiacou 
pokožkou a vlasmi. Ideálny interval prania je v tomto prípade čo najčastejšie.

Kuchynské utierky

Pri kuchynských utierkach sa vždy riaďte štítkom, pretože farebné utierky majú iné špecifikácie. 
Známe je, že jednofarebné kuchynské utierky sa perú pri 95 °C, farebné pri 60 °C. Časté pranie 
zabezpečí ich bezproblémovosť. Rovnako tak sa v nich nebudú držať baktérie.

Záclony

Tu sa jedná o minimálne pranie. Záclony perte len v prípade, že nabrali nádych žltej. Pokiaľ si chcete 
prevoňať miestnosť, namočte ich do aviváže a následne operte. Kvalitný materiál záclon dokáže 
uchovať svoju vôňu dlhú dobu.

Rada na záver!

Každým praním sa bielizeň opotrebováva. Perte tak, aby ste boli ekonomickí a zároveň tak, aby ste sa 
vždy cítili pohodlne a čisto vo svojich obľúbených šatách, či obliečkach. Zároveň vám aj bielizeň dlhšie
vydrží.

(Mnoho ľudí perie príliš často. Preto musia aj častejšie meniť prádlo. Veríme, že ak patríte medzi nich,
tento článok vám pohol zbaviť sa zlozvyku častého prania.)


