WASTIPS VOOR BADKLEDING
Al onze badkleding voldoet aan uitstekende kwaliteitseisen.
Echter, hoe verfijnder de stof, hoe gevoeliger deze is voor onderhoud!
Juist onderhoud kan de levensduur van je badkleding aanzienlijk verlengen. In de meeste
badkleding is elastomeer / lycra verwerkt. Dit maakt de stof elastisch en prettig
draagbaar, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar.
Daarom enkele tips zodat je nog meer plezier van je badkleding hebt
 chloorwater, zonnebrandmiddelen en/of zeewater kunnen felle kleuren en/of stoffen
aantasten
 transpiratie is een zeer grote boosdoener voor het materiaal van modieuze
badkleding, waardoor de samenstelling van de stof kan worden aangetast.
ons advies: draag nooit lang achter elkaar dezelfde badkleding, wissel eventueel ook
in de loop van een baddag
 badkleding is over het algemeen niet bestand tegen het gebruik in sauna’s, solaria,
stoom en bubbelbaden e.d. (transpiratie én chloor!)
 door contact met “ruwe” oppervlakken en/of gebruik van glijbanen of watersluizen,
kan er schade aan je badkleding ontstaan
 spoel je badkleding zo snel mogelijk na gebruik uit in lauw water (niet uitwringen)
 droog je zojuist uitgespoelde badkleding niet in direct zonlicht
 vochtige badkleding niet in een luchtdichte (plastic) tas mee naar huis nemen
 was na thuiskomst je badkleding met een fijn vloeibaar wasmiddel als handwas.
Opgepast: Zelfs al na één keer verkeerd wassen, is het mogelijk dat de elastomeer /
lycra in je badkleding is aangetast
 droog je zojuist uitgewassen badkleding niet in de droogtrommel of te dicht bij een
warmtebron (ook niet in direct zonlicht)
 voorkom vlekken van schadelijke stoffen, zoals zonnebrandcrème of shampoo
 berg je badkleding droog op om aantasting van het materiaal te voorkomen
Helaas komen, door het niet nakomen voor vorenstaande tips, klachten voor.
Onze leveranciers geven over het algemeen 6 maanden garantie op hun artikelen.
Als echter blijkt dat schade aan het materiaal veroorzaakt is door een verkeerde
behandeling van de badkleding, loop je de kans dat garantie wordt afgewezen.
Wanneer u ondanks het opvolgen van voornoemde tips toch een klacht heeft, stel ons
dan hiervan zo snel mogelijk in kennis. Wij kunnen dan de klacht voorleggen aan onze
leveranciers.

