
 
/CZ/ Xavax kuličky do sušičky, 2 ks        obj. č. 111013 

 

Návod na použití 

Každá kulička má jinou elasticitu (jedna je tvrdší, druhá měkčí) a rozdílně tvarované změkčující výčnělky. Kuličky jsou 

vyvinuté tak, aby prádlo během sušení v sušičce nadzdvihovaly a oddělovaly. Kuličky rovněž zadržují teplo a tím 

napomáhají sušení prádla. 

 

Obě kuličky vložte do sušičky a spusťte ji běžným způsobem (program určený pro vložený druh prádla). Není potřeba 

přidávat změkčující ubrousek pro sušičky, ani používat aviváž během praní prádla. Kuličky, díky speciálně tvarovaným 

výčnělkům, mechanicky odstraní tvrdost oblečení, která vzniká během vysychání vody v tkanině a tím změkčí oblečení 

bez přidání škodlivých chemikálií. 

 

Kuličky byly vědecky testovány v nezávislé laboratoři pro péči o tkaniny podle ISO standardů a bylo dokázáno, že: 

- výrazně změkčují tkaninu 

- redukují čas sušení o 25% 

- redukují pomačkání prádla 

- snižují tvorbu žmolků 

 

Kuličky jsou certifikované jako netoxické podle standardů EÚ pro hračky (EN71, č. 2) na rozdíl od chemických 

změkčovadel. Kuličky odkládejte mimo dosah dětí, protože tento výrobek není hračka. 

 

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 

 

 
/SK/ Xavax guľôčky do sušičky, 2 ks        obj. č. 111013 

 

Návod na použitie 

Každá z guličiek má inú elasticitu (jedna je tvrdšia ako druhá) a rozdielne tvarované zmäkčujúce výčnelky. Guľôčky boli 

vyvinuté tak, aby bielizeň počas sušenia v sušičke nadvihovali a oddeľovali. Guľôčky taktiež zadržiavajú teplo 

a odovzdávajú ho bielizni, čím napomáhajú jej sušeniu. 

 

Obidve guličky vložte do sušičky a spustite ju bežným spôsobom (program určený pre vložený druh bielizne). Nie je 

potrebné pridať zmäkčujúci obrúsok pre sušičky ani používať aviváž počas prania bielizne. Guličky, vďaka špeciálne 

tvarovaným výčnelkom, mechanicky odstránia tvrdosť oblečenia, ktorá vzniká počas vysychania vody v tkanine a tým 

zmäkčia oblečenie bez pridania škodlivých chemikálií. 

 

Guličky boli vedecky testované v nezávislom laboratóriu pre starostlivosť o tkaniny podľa ISO štandardov a bolo 

dokázané, že: 

● výrazne zmäkčujú tkaninu 

● redukujú čas sušenia o 25% 

● redukujú krčenie bielizne 

● znižujú tvorbu žmolkov 

 

Guličky sú certifikované ako netoxické podľa štandardov EÚ pre hračky (EN71, č. 2) na rozdiel od chemických 

zmäkčovadiel, avšak dbajte na to, aby ste ich odkladali mimo dosahu detí, pretože tieto guľôčky nie sú hračka. 

 

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 

 

http://www.hama.cz/
http://www.hama.sk/

