
Vásárlói tájékoztató a SMART 73 Bt. által 

forgalmazott SPEEDO (R) márkajelzéssel 

ellátott fürdőruhákhoz 

 

Köszönjük, hogy SPEEDO (R) terméket 

vásárolt! 

 

A termék megfelel a SPEEDO (R) nemzetközi 

követelményeinek. 

 

1. NYERSANYAGÖSSZETÉTEL 

 

Test: poliamid-elasztan (PA-ELASTANE) 

A poliamid-elasztan összetételű kelmék igen jó 

forma- és mérettartó fürdőruha alapanyagok. 

A termékek a mozgás teljesfokú kényelmét és 

szabadságát adják. 

Ez a termék megfelel a SPEEDO nemzetközi 

minőségi előírásainak. 

Kezelési útmutató a bevarrt kezelési jelképsor 

szerint. 

A következő tanácsokat betartva 

meghosszabbíthatja  az Ön által kiválasztott 

SPEEDO termék élettartamát: 

 használat után azonnal öblítendő 

 ne tárolja vizesen 

 tartsa elkülönítve más, vizes 

ruhaneműtől 

 finom mosószerrel, elkülönítve, kézzel 

mosandó 

 a napfény kifakíthatja az élénk 

színeket 

 a klóros víz károsíthatja a színt és az 

elasztikus textíliát 

 érdes felületek valamint a csúszdázás 

bolyhosíthatják az anyagot 

 a fürdőruha károsodhat a 

napozószerek használatától 

 

2. NYERSANYAGÖSSZETÉTEL 

Test: poliészter-polybuthyleneterepithalate 

(PE-PBT) 

Bélés: poliamid (PA) 

 

Ez a kelme a SPEEDO cég által kifejlesztett 

kiváló tulajdonságú fürdőruha kelméje. A 

kelmének megnövelt az ellenállása a klóros 

vízzel szemben, ugyancsak megnövelt a 

fényállósága, dörzsállósága. A vízfelvevő 

képessége viszont csökkentett, emiatt gyorsan 

szárad. kiváló a forma- és mérettartása, 

rendkívül kényelmes, ami a puha anyagnak 

köszönhető. Mindezen tulajdonságok alapján 

ajánljuk a fürdőruhákat mindennapi 

használatra illetve sportolásra. 

Kezelési útmutató a bevarrt kezelési jelképsor 

szerint. 

A következő tanácsokat betartva 

meghosszabbíthatja  az Ön által kiválasztott 

SPEEDO termék élettartamát: 

 használat után azonnal öblítendő 

 ne tárolja vizesen 

 tartsa elkülönítve más, vizes 

ruhaneműtől 

 finom mosószerrel, elkülönítve, kézzel 

mosandó 

 érdes felületek valamint a csúszdázás 

bolyhosíthatják az anyagot 

 

3 NYERSANYAGÖSSZETÉTEL 

 

Test: pamut-poliészter-elasztan (CO-PE-

ELASTANE) 

Bélés: poliamid (PA) 

A pamuttartalom miatt a kelme nedvszívó 

képessége nagyobb.  

 

Kezelési útmutató a bevarrt kezelési 

jelképsor szerint. 

A következő tanácsokat betartva 

meghosszabbíthatja  az Ön által 

kiválasztott SPEEDO termék élettartamát: 

• használat után azonnal öblítendő 

• ne tárolja vizesen 

• tartsa elkülönítve más, vizes 

ruhaneműtől 

• finom mosószerrel, elkülönítve, kézzel 

mosandó 



• a napfény kifakíthatja az élénk 

színeket 

• a klóros víz károsíthatja a színt és az 

elasztikus textíliát 

• érdes felületek valamint a csúszdázás 

bolyhosíthatják az anyagot 

 

4 NYERSANYAGÖSSZETÉTEL 

 

Test: poliészter (PE) 

Bélés: poliamid (PA) 

 

Kezelési útmutató a bevarrt kezelési 

jelképsor szerint. 

A következő tanácsokat betartva 

meghosszabbíthatja  az Ön által 

kiválasztott SPEEDO termék élettartamát: 

• használat után azonnal öblítendő 

• ne tárolja vizesen 

• tartsa elkülönítve más, vizes 

ruhaneműtől 

• finom mosószerrel, elkülönítve, kézzel 

mosandó 

• a napfény kifakíthatja az élénk 

színeket 

• a klóros víz károsíthatja a színt és az 

elasztikus textíliát 

• érdes felületek valamint a csúszdázás 

bolyhosíthatják az anyagot 

• a fürdőruha károsodhat a 

napozószerek használatától 

 

Fenti kezelési utasítások be nem 

tartásából eredő reklamációt nem áll 

módunkban elfogadni. 

Reméljül, tanácsaink figyelembe vételével 

sok örömet és sikert okoznak Önnek a 

SPEEDO (R) termékek. 

 

Forgalmazó:  

Smart73 Bt. 2600 Vác, Zrínyi u. 39. 

 

 


