
               

 
 

Gratulujeme k Vašemu KASK merinu 

Rádi bychom Vám dali pár tipů, jak se o něj starat, aby Vám co 

nejlépe a nejdéle sloužilo. 

Co je merino a čím je tak výjimečné? 

Merino je typ vlny ze stejnojmenného druhu ovce. Tyto ovce typicky žijí v horských podmínkách a 

produkují tak vysoce kvalitní vlnu ceněnou pro svoje termoizolační a funkční vlastnosti. Merino ovce 

se vyvinula z muflona, je to původem divoké zvíře, které bylo domestikováno ve 12. století ve 

Španělsku. Ale dost bylo dějepisu  . 

Merino KASK není třeba prát po každém použití. Jedna z perfektních vlastností této vlny je, že se 

samočistí. I po zpocení  vlna nezapáchá a netvrdne. Stačí jej po použití vyvětrat / vyvěsit a může 

znovu do akce. 

Praní: 

1. Když už budete své merino KASK prát, používejte ideálně program na vlnu a třiďte barvu tak jako u 

bavlny. Nikdy nepoužívejte aviváž nebo změkčovadlo – ty zalepí duté vlákno vlny a sníží tím 

jeho termoizolační a funkční vlastnosti. Perte na 30°-40°.  

2. Sušte přirozeně, nepoužívejte sušičky. Nežehlete.  

FAQ – Nejvíce kladné otázky 

Q: Moje merino má žmolky – je to vada materiálu nebo výroby? 

A: Není.  Žmolkování je přirozené chování merino vlny. Střižná příze, zajišťuje funkčnost tkaniny 

či pleteniny. Příze odvádí vlhkost a zároveň slouží jako tepelná izolace. Pro dosažení hřejivosti a 

funkčnosti, jsou vlákna v přízi jemná a méně zakroucená, mají tak z podstaty větší náchylnost 

ke žmolkování.  

Q: Můžu nosit své merino jako jedinou vrstvu? 

A: Ano můžete, ale pokud možno se vyhněte dlouhodobému kontaktu vašeho merina s 

hrubými materiály (např. popruhy batohu). Merino je odolný material, ale tímto se eventuelně 

oslabí. Merino si také moc nerozumí se suchými zipy.  

Q: Moje merino “kouše” 

A: To je subjektivní pocit, kteří někteří z nás mají při přímém kontaktu s jakýmkoli vlněným 

vláknem. Ze zkušenosti tento pocit zmizí jednak přivyknutím a jednak onošením (krátká vlákna se 

zakroutí). 

Pokud máte jakýkoli jiný dotaz, neváhejte nás kontaktovat na info@omoshop.cz 


