Canada Goose – Ask Anyone who Knows tm

Proudly Made in Canada since 1957

Canada Goose untuvatakin hoito-ohjeet
Takkien kangasmateriaali (ei koske Altitude- ja Multizone- mallistoa)






Takkien päällys on ArcticTech® - kangasta joka koostuu 85%
polyesteristä ja 15% puuvillasta.
Sisävuori on 100% nylonia.
ArcticTech on tuulenpitävä, untuvanpitävä ja erittäin hyvin repeytymistä
kestävä kangas.
Takki on DWR-käsitelty vettähylkiväksi, mutta se EI ole vedenpitävä.
Päällyskangas saattaa haalistua hieman pesun ja pitkän käytön
seuraksena, mikä johtuu kankaan kulumisesta sekä värjäyksessä
käytettyjen luontoystävällisempien väriaineiden koostumuksesta.



Pesu-ohjeet




Untuva








Takkien sisus on mallikohtaisesti joko markkinoiden laadukkainta ankan
tai hanhen untuvaa
Takeissa käytetään ainoastaan Kanadassa käsiteltyä, äärimmäisen
puhdasta ja laadukasta hypoallergista untuvaa joka on myös
lämmöneristysarvoiltaan ylivoimaista.
Takkien untuvalaadun takaa puolueettoman Canadian Down
associationin laatusertifikaatti.
Untuvatakeista saattaa vuotaa erittäin pieniä määriä untuvaa esim.
vuorikankaan tikkausten läpi. Vuoto on pelkästään kosmeettista, eikä
vaikuta mitenkään takin lämpöeristykseen eikä estä sen käyttöä.
Lisätietoa untuvan laadusta ja sertifioinnista: http://www.downmark.com
Hupun reunus



Hupun turkisreunus on aitoa Kanadan villikojoottia, joka on valittu
toiminnallisista syistä lämmittämään kylmissä olosuhteissa. Kojootin

Canada Goose Europe Asiakaspalvelu:
(Kielet: Ruotsi, Englanti, Ranska, Saksa)

Puh: 0800 111 856
(auki ark. klo 10-18, maksuton)

karvalla suojattu huppu ei jäädy umpeen eikä turkiksen karvat katkeile
äärimmäisen kylmissäkään olosuhteissa.
Kanadan valtio harventaa villikojoottikantaa vuosittain
luonnonsuojelullisista syistä. Kojootit eivät siis ole tarhattuja, eikä niitä
metsästetä takkeja varten!




Yksittäiset tahrat saattavat lähteä kostealla liinalla pyyhittäessä
Takki tulee pestä pesuohjeen mukaisesti, useimmat mallit ainoastaan
kemiallisessa pesussa. (mahdollisimman hienovaraisesti)
Pesun jälkeen on varmistettava untuvan riittävä kuivatus - useilla
pesuloilla saatavana erillinen tuplakuivatus.
Takkia ei saa silittää eikä prässätä pesun jälkeen.
Takki on valmistusvaiheessa käsitelty DWR-suojauksella (Durable Water
Repellent Finish). Käsittely kestää useita kymmeniä pesukertoja. Emme
suosittele takin käsittelyä muilla kyllästysaineilla.
Säilytys



Takki tulisi säilyttää puhtaana, vaakatasossa, pimeässä ja kuivassa
huoneessa kesäkauden ajan, tai aina silloin kun sitä ei käytetä pitkään
aikaan.
Takuu



Canada Goose tuotteilla on tuotteen normaaliksi katsottavan eliniän
kattava elinikäinen takuu valmistus- ja materiaalivirheiden osalta. Takuu
ei kata vaatteen normaalia kulumista tai käytöstä johtuvia
rikkoontumisia. Jälleenmyyjä auttaa teitä kaikissa takuuasioissa.

Sähköposti: service@canadagoose.com
www.canadagoose.com

