Draag- & Wastips Travel Kwaliteit
Draagtips
De Travel kwaliteit is een heel bijzondere stof. Het is een kettingbreisel van polyamide en
elastan. Deze stof wordt ook veel in de sportindustrie gebruikt vanwege haar speciale en
vooral unieke eigenschappen. Wij hebben ze op een rijtje gezet voor jou:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ademend
Snel drogend
Duurzaam
Easy care oftewel makkelijk wasbaar
Eco vriendelijk
Hoog draagcomfort
Kreukvrij
UV beschermend

Vanwege de unieke stretch van de travel kwaliteit is het draagcomfort erg hoog en daarom
ook zo geliefd! Onze travel kleding heeft een ademende werking en is hierdoor een delicate
stof. Behandel met liefde en ze gaan jaren mee. De vrouwelijke vormen komen prachtig uit
en het zit super comfortabel. De naaigarens die gebruikt worden om de kledingstukken te
produceren, bevatten minder stretch dan de stof zelf. Om deze reden adviseren wij het
kledingstuk zorgvuldig aan en uit te trekken. Zo voorkom je dat de garens eventueel breken.

Polyamide
Polyamide (PA) is een synthetische stof met aardolie als basis. Deze stof wordt vaak voor
lingerie en sportkleding gebruikt. Het behoudt zijn vorm en transporteert het transpiratievocht naar buiten toe, waar het vervolgens verdampt. Het is fijn om te weten dat polyamide
vrij duurzaam is. De Italiaanse polyamide/lycra-jersey ''travel'' stof die wij gebruiken, wordt
geproduceerd op een milieuvriendelijke manier met het Europese Ecolabel. De impact op
het milieu is minimaal. Onze productiepartner ondersteunt ook nog eens vele andere
duurzame initiatieven. Dat vinden wij fantastisch. Meer weten? Lees het op
www.sensitivefabrics.it.

Eigenschappen
•
•
•

Het is gevoelig voor te veel wasmiddel;
De stof neemt snel vuil of kleurstoffen van andere kleding op;
Het is gevoelig voor wasluis. Dat wil zeggen dat de stof verfresten, vuil en vettigheid
van de wasmachine opneemt. Het product raakt dan verzadigd met de reststoffen.
De travel wordt zacht, zwaarder en vetter en slijt daardoor sneller.
studioanneloes.nl/wastips

Strijktips
De Travel kwaliteit is ''easy care'', dit houdt in dat je het kledingstuk niet hoeft te strijken,
heerlijk toch? Mocht je het toch willen strijken, hebben wij een aantal tips:
•
•
•

Strijk het kledingstuk altijd binnenstebuiten
Gebruik een schone en droge doek tussen de strijkbout en het kledingstuk
Strijk op lage temperatuur (synthetisch met veel stoom en houdt de bout in beweging)

Wasadvies
•
•
•
•
•
•
•
•

Gekleurde travel items sorteren op kleur;
Niet wassen met andere kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld katoen;
Gebruik het kortste wasprogramma. 15, 20 en 30 minuten. (fijnwas-programma);
Was op lage toerental. Max 800 toeren;
Gebruik zo min mogelijk wasmiddel en nooit een wasverzachter;
Gebruik een druppel wasmiddel zonder bleek erin;
Voeg een scheut witte natuurazijn toe bij het wasmiddel; Natuurazijn houdt de kleuren
mooi en haalt de vetten uit het waswater;
Travelkleding mag niet in de droger!

Witte of gedeeltelijk witte travel
Ons wasadvies is om dit op de hand wassen, direct uit te spoelen en op te hangen. In elke
wasmachine kunnen reststoffen zitten, dat een grauwe waas over de stof kan geven. Gebruik
een wasmiddel zonder bleek en voeg natuurazijn toe.

Schoonmaaktips wasmachine
Wij adviseren de wasmachine minimaal 1 keer per maand schoon te spoelen. Dit kan door
middel van een schoonspoel/kookwasprogramma. De allernieuwste wasmachines zijn
voorzien van deze functie. Heb jij geen schoonspoel programma op jouw wasmachine? Geen
probleem, je kan dit namelijk gemakkelijk zelf regelen door de volgende stappen te
ondernemen. Zorg ervoor dat de wastrommel leeg is. Gebruik een programma voor 90
graden. Voeg een fles natuurzijn, een vaatwastablet of een kopje soda toe. En spoelen maar,
de oude zeepresten worden opgelost en je trommel wordt optimaal gereinigd.

Heel veel draagplezier!
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