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Košile Turnbull & Asser
Reginald Turnbull a Ernest Asser založili společný podnik
a otevřeli svůj první obchod v Londýně v roce 1885. Jak to
u podobných podniků bývá, jeden ze zakladatelů (Reginald
Turnbull) byl vynikající krejčí a druhý (Ernest Asser) dokonalý obchodník. Jejich obchod, umístěný v centru Londýna,
nabízel zpočátku punčochové zboží a rukavice a postupně
rozšiřoval svůj sortiment o doplňky a na míru šité obleky,
kabáty a košile. V roce 1903 přestěhovali svůj obchod do
ulice Jermyn Street, kde je doposud.
V průběhu první světové války dodávala firma masivně pro
potřeby britské armády a po válce se začala specializovat na
volnější, sportovnější košile, které propagoval zejména princ
Edward (pozdější král Edward VIII a Duke of Windsor). Společnost si postupně získávala významné zákazníky (např.
Charlie Chaplin, Francis Scott Fitzgerald, Pablo Picasso a
další) díky vysoké kvalitě a modernímu pojetí pánské košile.
Mezi nejvýznamnější zákazníky této doby bezesporu patřil
Winston Churchill, který zůstal loajálním zákazníkem až do
své smrti.
Po druhé světové válce značka Turnbull & Asser expandovala i do Hollywoodu a mezi její dlouholeté zákazníky patřiliu např. Cary Grant, Frank Sinatra, Fred Astaire, David Niven, Michael Caine a mnozí další. V 60. letech 20. století patřil
Turnbull & Asser mezi první, kteří začali nabízet košile s odvážnějšími, barevnějšími vzory
(zejména vícebarevné proužky a kostičky). Značka oblékala všechny Jamese Bondy a její košile byly k vidění i v mnoha dalších filmech (např. ve slavné scéně o košilích ve filmu Velký
Gatsby s Robertem Redfordem).
V současné době je Turnbull & Asser pravděpodobně celosvětově nejprestižnější značkou
pánských košil. Pečlivě udržuje svůj 125-letý odkaz na vysokou kvalitu, perfektní řemeslné
zpracování a použití těch nejkvalitnějších materiálů (Sea Island bavlna, pravé perleťové knoflíčky).
Každá košile Turnbull & Asser v sobě kombinuje nostalgický odkaz na vrcholnou kvalitu
zpracování s velice moderním přístupem k potřebám moderního muže. Košile jsou elegantní,
s nadčasovým vzhledem a s pozorností, věnovanou každému detailu.
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Doporučení pro správnou údržbu košilí Turnbull & Asser
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Každá košile je vybavena etiketou, na které – je kromě složení materiálu, ze kterého je košile vyrobena – uveden i doporučený postup pro praní, žehlení a čištění
ve formě mezinárodně standardizovaných symbolů. Vysvětlení jednotlivých symbolů je součástí tohoto návodu.Dodržujte postup praní, žehlení, čištění či sušení
uvedený na etiketě.
Dodržujte postup praní, žehlení, čištění či sušení uvedený na etiketě.
Každá bavlněná košile se během prvních praní mírně srazí. U kvalitních košilí z
nabídky na www.SEKORA.cz by toto sražení nemělo být větší než 1 cm u obvodu
přes prsa a 1 – 2 cm u délky rukávů.
Před praním a žehlením vyndejte z vnitřní strany límečku košile plastové límcové
výztuže a pečlivě si je uschovejte.
Před praním rozepněte na košili všechny knoflíčky. Tím omezíte možnost poškození či vytržení knoflíčků a zvýšíte i životnost všech švů košile.
Ačkoliv je možné košile prát při teplotě až 40 oC doporučujeme používat pouze
programy s teplotou max. 30 oC.
Při praní používejte prací prášky s minimálním obsahem bělidel (např. Woolite
nebo Perwoll).
Košile neškrobte. Použití škrobu podstatně snižuje životnost bavlněných košilí.
Chcete-li, aby košile držela svůj tvar, nepoužívejte aviváž.
Na odstranění odolných skvrn doporučujeme košili před praním namočit na 24
hodin do mýdlového roztoku (vhodné mýdlo na praní je např. Lanza Marsiglia).
Nedoporučujeme používat odstraňovače skvrn. Rozhodně neodstraňujte skvrny
bělidlem.
Košile neodstřeďujte s vyššími otáčkami než 1000 ot./min. Po vyprání košile pověste a nechte proschnout.
Košile můžete sušit v sušičce, ale tento postup nedoporučujeme. Snižuje se životnost košilí a i následné žehlení je obvykle obtížnější.
Nejlepších výsledků při žehlení docílíte, pokud košile jsou při žehlení ještě trochu
vlhké. Žehlení je i snazší. Při žehlení položte košili na pevný rovný podklad, nejlépe na žehlicí prkno.
Nikdy nežehlete límeček, v kterém zůstaly límcové výztuže.
Při žehlení nastavte žehličku na bavlnu. Můžete používat i žehličky s parním generátorem, které žehlení bavlněných košilí sice usnadňují, ale na druhou stranu
mají košile tendenci se krabatit a nikdy nevyžehlíte košili párou tak dobře, jako
bez ní.
Doporučený postup žehlení je: límeček, manžety rukávu, rukávy, ramenní sedlo,
přední díly košile a na závěr záda košile.
Po vyžehlení doporučujeme košili pověsit na ramínko a nechat alespoň 4 hodiny
viset na ramínku.
Nezapomeňte vrátit do vnitřní strany límečku límcové výztuže.
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