
Ako prať deku?

(Pokiaľ neviete ako správne prať deky, ste tu správne! Každá rada = dobrá rada, preto sa držte našich 
tipov a čo robiť a čo nerobiť počas starostlivosti o deky.)

Mnoho ľudí sa bojí pustiť do pranie deky. Aj napriek tomu, že v porovnaní napríklad s obliečkami ide 
o náročnejší úkon, nie je to nič strašné a zvládne to každý z vás. 

Prečo prať?

Každá tkanina je výnimočná. Ale jedným sa nelíšia. Mikroorganizmy. Aj deky sú náchylné na roztoče 
a baktérie, ktoré sú pre textílie nežiaduce. Preto si na praní diek dajte obzvlášť záležať po prekonaní 
vírusovej alebo bakteriálnej infekcie. V opačnom prípade stačí prať deku 2x-3x za rok. 

Ako prať?

Veľa ľudí sa bojí skombinovať práčku s jemným textilom. Ale pokiaľ viete, čo máte robiť a nerobiť pre 
to, aby to vyšlo, nebudete s tým mať ani ten najmenší problém. Dajte zbohom ručnému praniu diek!

Pranie v práčke

K deke je potrebné sa správať individuálne, pretože rovnako tak sa správa aj ona a väčšmi, ak je 
v práčke. Preto si poriadne skontrolujte, či všetko sedí s predpismi vyznačenými na etikete deky. Vždy
perte v práčke len jednu deku! Vzhľadom k svojej robustnosti a váhy za mokra, práčka má už pri 
jednej deke plnú kapacitu. Opakujeme, tak ako pri každej bielizni, aj pri deke sa striktne držte štítkov.

Nastavenie práčky

Pokiaľ sa budete držať nasledujúcej rady, nikdy tým nič nepokazíte. Každá práčka aj deka je iná, preto
ku každej tkanine pristupujte osobitne a dajte si na tom záležať. V opačnom prípade hrozí 
poškodenie vlákna a deky ako celku.

1. Program práčky si nastavte na studený prací cyklus s jemným praním.

2. Použite výhradne čistiace prostriedky určené na pranie diek.

Tip na záver

Po dôslednom praní je veľmi dôležité nechať deku poriadne preschnúť. K tomuto procesu je ideálnou 
voľbou slnko a vzduch. Pokiaľ vám počasie nepraje, nechajte deku dostatočne dlhý čas pokojne 
schnúť na sušiaku.

Žehlenie je v prípade deky zakázané!

(Veríme, že s našimi tipmi sa žiadnej z vašich diek nič nestane a vy si tak budete môcť vychutnať 
čistotu a nepoznačenú kvalitu po praní v práčke.)


