
Ako si vybrať najdôležitejší doplnok - kabelku
Dôležitý doplnok každej ženy predstavuje práve kabelka. Málokto
však vie, že kabelka by mala ladiť s materiálom, ale aj farbou
topánok. Avšak, nie je to jediná podmienka výberu kabelky. Pri
výbere je obzvlášť dôležité dokázať zhodnotiť kvalitu či typ kabelky.
Po zadovážení si správnej kabelky rovnako nezabúdajte na jej
správnu starostlivosť, vďaka čomu si svoj obľúbený kúsok v podobe
kabelky užijete čo najdlhšie.

Typy kabeliek
Listové kabelky - obľúbený kúsok neviest či ideálny doplnok na stužkovú. Sú v tvare obálky
a nosia sa buď retiazkou cez plece alebo jednoduchým držaním v ruke.

Hobo bag - ideálny typ kabelky na voľnočasové aktivity. Mäkký, nijako nevystužený materiál
vám počas nosenia hobo bag dodá pocit ľahkosti a praktické využitie.

Trapeze bag - ide o kabelky s možnosťou zväčšenia ich priestoru a to pomocou bočných
strán, ktoré sú rozopnuteľné. Z toho dôvodu sú stavané na väčšie záťaže a hustotu
zaplnenia.

Crossbody - sem radíme všetky kabelky, ktoré sú špecifické nosením krížom cez hrudník -
teda sem môžeme zahrnúť aj rôzne športové či nákupné kabelky.

Na čo sa aké kabelky hodia
● (listové) kabelky do 5 l - mobilný telefón, peňaženka, dámska hygiena
● 10 - 20 l kabelky - desiata, notebook, knihy
● väčšie (cestovné) kabelky - oblečenie, doplnky na cestu, hygienické potreby

Ako na dlhú životnosť kabeliek
1. Najčastejšie sa na kabelkách ako prvý zvykne pokaziť zips. Preto ho občas premažte

včelím voskom, vydrží vám dlhšie.

2. Nikdy nepreťažujte kabelku a to ani váhou či nespočetným množstvom vecí. Kabelka
neslúži ako nákupná taška, preto na to pri najbližšom nákupe myslite.

3. Ak ste majiteľkou viacerých kabeliek, môže sa stať, že niekoľko z nich nebudete
dlhšiu dobu využívať. V takomto prípade ich vypchajte novinami, odložte na suché
miesto a nikdy ich nevešajte! Jednoducho ich položte na poličku. Vďaka tomu si
udržia svoj tvar a kvalitu, čo mnohonásobne zvýši ich životnosť.



4. Kozmetiku vždy starostlivo skontrolujte a dávajte ju do samostatného vrecka. Líčidlá
po sebe rady zanechávajú stopy, ktoré môžu vašu kabelku fatálne znehodnotiť.


