Údržba kabelek a aktovek
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Údržba a čištění kožených kabelek a aktovek
Přírodní pravá kůže je tím nejkvalitnějším materiálem, který se při výrobě aktovek
a kabelek používá. Vyznačuje se vysokou estetickou hodnotou, pevností, příjemnou
vůní a v neposlední řadě i dlouhou trvanlivostí. Ale stejně jako každý jiný materiál – a zejména ten přírodní – i kvalitní kůže vyžaduje alespoň minimální údržbu.
Ačkoliv
je
kůže
velmi
odolná
proti
různým
defektům,
není
tato
odolnost absolutní. A proto v případě jejího znečištění nebo poškození vyžaduje
i odborné odstranění nečistot a případně zamaskování poškozených míst.
V následujících bodech naleznete několik základních doporučení, jak se ke kabelkám a aktovkám chovat, jak je udržovat a jak řešit případné problémy s materiálem:
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»
»

»

»
»

»

»

Nevystavujte dlouhodobě aktovky a kabelky působení tepla a přímému
slunečnímu světlu.
Chraňte kůži před ostrými předměty.
Pokud aktovka nebo kabelka zmokne, usušte ji při pokojové teplotě.
Při znečištění aktovky nebo kabelky odstraňte nečistotu z kůže co nejdříve.
Použijte čistý hadřík nebo houbičku a nečistotu vysajte (neroztírejte). Některé
druhy nečistot (zejména ty, které nejsou mastné, jako např. krev a nápoje) je
možné omýt hadříkem namočeným v čisté vodě.
Nepoužívejte na kožené aktovky a kabelky prací prostředky, detergenty, žíraviny,
vosky, čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo terpentýnu, ale vždy jenom specializované prostředky na údržbu kůže.
Nepoužívejte na aktovky a kabelky běžné krémy na boty – jsou určeny pro jiný
druh usní i pro jiné použití.
Ošetřujte pravidelně (minimálně 1x ročně, optimálně 2x ročně) aktovky a kabelky vhodným výživným a impregnačním prostředkem – např. Collonil Rustical (vyživující a impregnační přípravek na hladké a olejované kůže, k dostání
ve spreji) nebo Collonil Special Wax (vyživující a ochranný přípravek na hladké a broušené kůže, k dostání ve spreji). Tyto specializované přípravky nejen
změkčují a vyživují kůži, ale zároveň vytváří ochranný film, který ji chrání před
vodou a zejména před znečištěním.
Zašpiněnou kůži na aktovkách a kabelkách vyčistěte speciálními prostředky na
čištění usní – např. Collonil Leather Soap (pěnový prostředek, který hladkou
kůži čistí a zároveň vyživuje).
Pokud dojde k odření kůže na aktovce nebo na kabelce, dobarvěte poškozená
místa speciálními krycími krémy v odpovídajícím barevném odstínu – např.
Collonil Silicon Polish (krycí krém s impregnačními vlastnostmi na choulostivé
hladké usně, k dostání v několika barevných odstínech).

Věříme, že tato ověřená doporučení vám pomohou k tomu, aby vám kabelky a aktovky z
www.SEKORA.cz dlouho a spolehlivě sloužily a přinesly vám JINÝ POCIT.
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McKlein – Funkčnost a Styl
SMARTZIPPER –

SYSTÉM UCHYCENÍ AKTOVKY NA ZAVAZADLOVÝ VOZÍK (TROLLEY)

A

ktovky na notebook McKlein jsou vybaveny
systémem SmartZipper, který umožňuje jejich jednoduché upevnění na téměř libovolný zavazadlový vozík. SmartZipper je kapsa na zadní
stěně aktovky, která má jeden zip nahoře a druhý
na dně kapsy. Pokud není aktovka upevněna na
vozík, nechte spodní zip zavřený a můžete kapsu
použít na dokumenty nebo spisy. Pro upevnění
aktovky na vozík, otevřete spodní i vrchní zip a
nasuňte aktovku na držadlo vozíku.

BEZPEČNÝ

A CHRÁNĚNÝ PROSTOR PRO NOTEBOOK

K

abelky a aktovky a McKlein jsou vybaveny
zvláštním oddílem na notebook, který je
polstrován speciálním materiálem, který absorbuje nárazy a tak ochraňuje váš notebook.
Materiál, použitý na polstrování má vnitřní
strukturu, která připomíná včelí plást a vzduchové mezery pohlcují i velmi silné nárazy.

SAMOSTATNÁ

KAPSA NA NOTEBOOK

V

ybrané modely dámských kabelek obsahují samostatnou kapsu na
přenosný počítač, kterou je možné z kabelky vyjmout. Tato kapsa je
polstrována materiálem, který pohlcuje nárazy a tak zajišťuje optimální
ochranu vašeho notebooku.

POLSTROVANÁ

KAPSA NA MOBILNÍ TELEFON

V

ybrané modely aktovek a kabelek McKlein mají speciální kapsu na
mobilní telefon, která je polstrována materiálem, který pohlcuje nárazy a tak chrání váš mobilní telefon před poškozením.
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VERTIKÁLNÍ

KOMBINAČNÍ ZÁMEK

P

okud je vaše aktovka vybavena vertikálním kombinačním zámkem, nastavte
si jej podle následujícího postupu:

1.
2.
3.
4.

Uvolněte zámek posunutím ovládacího knoflíku ve směru šipky
Držte knoflík v uvolněné poloze a nastavte si novou číselnou kombinaci
Uvolněte ovládací knoflík do původní polohy
Nová číselná kombinace je nastavena

VOZÍK

NA ZAVAZADLA

P

okud je vaše taška vybavena vozíkem, je možné ji
z vozíku vyndat a nosit samostatně. Vozíky jsou
vybaveny teleskopickým madlem, které lze zasunout
dovnitř do vozíku. Před vysunutím madla zmáčkněte
knoflík na držadle. Nezvedejte vozík s taškou za
teleskopické držadlo, ale za kožené uši tašky.
Doporučujeme pravidelně promazat kolečka vozíku i
tyče teleskopického držadla jemným olejem (WD 40).
Uvnitř vozíku se nachází složená pláštěnka, která
chrání vaše zavazadla před nepřízní počasí.

ZÁRUKA

N

a kabelky a aktovky značky McKlein je poskytována záruka v rozsahu 2 let od doby prodeje.
V případě jakýchkoliv problémů se, prosím, obraťte na info@sekora.cz nebo na telefon
731.386.850 nebo na adresu Sekora consulting spol. s r.o., Sezemínská 2030, 155 00 Praha 5.

Věříme, že s aktovkami a kabelkami značky McKlein budete spokojeni jak
po stránce funkční tak i po stránce estetické a že s nimi zažijete opravdu
JINÝ POCIT.
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