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Zaobljuba blagovne znamke  

 Popolna simbioza med doseženimi rezultati, ohranjanjem okolja, kot tudi 

enostavno in udobna uporaba 

 Učinkovita zaščita, popolna nega in popolna ohranitev vseh vrhunskih funkcij 

športne in funkcionalne opreme 
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TOKO & Ekologija 
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TOKO Eco Linija 
Kombinacija rezultatov in skrbi 

za trajnostno okoljevarstvo 

 Uveljavljena TOKO kakovost 

 Okolju prijazne surovine 

 Biološka razgradljivost 

 Okolju prijazno pakiranje 

Eco Shoe 

Proof & Care 

Eco Shoe 

Fresh 

Eco Wash IN 

Proof 

Eco Wool 

Wash 

Eco Down 

Wash 

Eco Textile 

Wash 

Eco Reactivator 
Eco Universal 

Fresh 
Eco Textile 

Proof 
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Kaj pomeni ECO ? 

Surovine 

 

 Okolju prijazno  

 Biološko razgradljivost 

 Obnovljive surovine  

Proizvodnja 

 

 ISO-certificirana proizvodnja v Švici 

 Proizvodni procesi, ki skrbijo za ohranitev virov 

 Lastna čistilna naprava za odpadne vode 

 Parni generatorji in kompresorji za izpušne 

pline za pridobivanje  energije 

Transport 

 Kratke transportne poti zaradi proizvodnje v 

Švici 

 Velike skladiščne in logistične kapacitete - 

manj transporta  

 Embalaža narejena v Švici 
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Eco Textile Wash 

Eco Textile Proof 
Eco Shoe Proof 

& Care 

Eco Reactivator Leatherbalm 
Leather Wax 

Beeswax 

Testex approved 

 Vse sestavine v produktih Toko Care 

linijie so „Testex approved"  

 Tudi pakiranje mora dosegati vse 

zahteve 

 Naključna testiranja neodvisnih inštitucij 

• Biološko razgradljivost 

• Dermatološko ustreznost 

• Velikost - količino 

 Kontrola pravilnosti zapisov o uporabi in 

varnostnih navodil na etiketah 

proizvodov 

 Testex approved produkti dosegajo 

znatno višje kriterije, kot pa jih 

predpisujejo zakoni! 

Eco Wool Wash Eco Down Wash 

Eco Wash IN 

Proof 
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Tekstil - Care linija  
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Pranje 
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Ali sploh potrebujemo posebna - 

namenska pralna sredstva ? 
 Navadna pralna sredstva vsebujejo aditive, ki lahko 

trajno poškodujejo tehnični tekstil.  

-  Suspendirana sredstva (vsi pralni praški jih vsebujejo )  

zamašijo membrane 

-   Mehčalci zlepijo vlakna in zamašijo membrane 

-  Belila in osveževalci barv razbarvajo barve 

 

 Posebna pralna sredstva kot TOKO Eco Wash linija, 

so posebej narejena za tehnični tekstil 

-  brez škodljivih aditivov 

-  Tenzidi (aktivna sestavina v pralnem sredstvu), so posebej  

uravnoteženi tako, da odpravijo značilne "outdoor" madeže 

-  Detergent se z lahkoto spere in ne pušča pralnih madežev 

 

Navadni detergenti lahko poškodujejo tehnični tekstil. Posebni detergenti, 

kot je TOKO Eco Wash, zagotavljajo skrbno čiščenje in ohranitev vrednosti 

vaše opreme.  
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 Upoštevamo navodila za pranje na etiketi 

 Zapreti je potrebno vse zadrge in zapirala na ježke  

 Peremo pri max. 40 °C 

 Dodatno spiranje še dodatno spere vse pralne madeže 

 Pustimo, da se oblačila temeljito posušijo 

 

Kako operemo tehnični tekstil?  
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„Tehnični tekstil se nepopravljivo 

poškoduje če ga operemo.“ 

Napačno! Ravno nasprotno! 

 Madeži od umazanije in potu niso samo optični problem, ter problem 
neprijetnega vonja, temveč vplivajo tudi na funkcionalnost tehničnega 
tekstila. 

 Umazanija, pot in kožna maščoba, zamašijo membrane in zunanji sloj oblačil 
in s tem vplivajo na funkcionalnost in zračnost ("dihanje") tekstila. 

 Če se umazanija in ostale nečistoče ne perejo redno, se lahko zajedo za 
stalno v tekstil in tako zelo zmanjšajo funkcionalnost 

 Pranje s posebnimi pralnimi sredstvi tako očisti membrane, zunanji in 
notranji sloj oblačila in s tem preprečimo da umazanija prepreči dihanje in 
funkcionalnost tekstila 

Redno pranje ohrani funkcionalnost in podaljša življensko dobo naših 

oblačil!  
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Eco Textile Wash 

Vrhunsko okolju prijazno pralno sredstvo za 

visokokvalitetna športna in funcionalna 

oblačila.  

 
KOLIČINA:                                             Cena: 

 

250 ml                                                  € 12,00 

1000 ml                                                € 30,00 

 
- idealno za vse vrste tekstila z membranami,z neelastičnih 

materialov s trdo lupino in za vse vrste Soft Shell-ov. 

-  obnovi optimalno funkcionalnost vseh vrst membran       

(npr. GORE-TEX®️)  

- varuje in čisti z skrbno izbranimi aktivnimi  pralnimi 

komponentami 

- Ne vsebuje  barvil,  belil in fosfatov 

-  Surovine so obnovljive 

- Je biološko razgradljivo sredstvo 

- zelo učinkovito pri nižjih temperaturah pranja 

- Dermatološko testirano 

-  Koncentrirano -  1 steklenica  je dovolj za  okoli 10 pranj   

( 250 ml )  
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Eco Down Wash 

Posebno okolju prijazno pralno sredstvo za spalne 

vreče in oblačila polnjena z puhom, ter iz sintetike 

 

 

KOLIČINA :                                               Cena:                                     

 

 250 ml                                                       € 12,00 

 

 

 - Optimalno obnovi izolacijo z čiščenjem in obnovo 

polnila 

- Povrne naravno zaščito polnila s pomočjo posebnega 

aktivnega sredstva 

- Pravtako primeren za oblačila in nogavice narejene iz 

Merino volne 

- Ne vsebuje barvil, belil, fosfatov  

- Bazira na obnovljivih surovinah 

- Biološko razgradljivo 

- Zelo učinkovito pri nižjih temperaturah pranja 

- Dermatološko testirano 

- Koncentrirano - ena steklenica dovolj za okoli 10 pranj  
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Eco Wool Wash 

Posebno, okolju prijazno pralno sredstvo za visoko 

kvalitetna oblačila iz volne in merino volne 

 

 

KOLIČINA :                                                  Cena :                                            

 

 250 ml                                                         € 12,00 

 

- Čisti volno in ostali občutljivi pralni tekstil 

- Popolno za visoko kvalitetna športna oblačila narejena 

iz Merino volne 

- Poseben balzam poskrbi za intezivno nego tkanine 

- Ščiti pred umazanijo in ohrani tekstil mehak in nežen 

- Ne vsebuje barvil,  belil ali fosfatov 

- Surovine so iz obnovljivih snovi 

- Biološko razgradljivo  

- Zelo učinkovito pri nižjih temperaturah pranja  

- Dermatološko testirano  

- Koncentrirano - ena steklenica dovolj za okoli 10 pranj  
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Ali lahko uporabljamo mehčalec za pranje 

tehničnega tekstila?  
 Posebej za prvi in drugi sloj  

tehničnega tekstila, TOKO ponuja 

izdelek TOKO Eco Reactivator 

 Obnovi in reaktivira funkcijo športnega 

perila 

 Obnovi transport mokrote  

 Srebrovi ioni nevtralizirajo bakterije in 

neprijetne vonjave  

 

 

 Mehčalci lahko zamašijo membrane 

tehničnega tekstila 

 Mehčalci zmanjšujejo površinsko 

napetost in delujejo hidrofilno               

( zmanjšuje hidrofobijo - odbojnost) 

 Mehčalce lahko uporabljamo za prvi ali 

drugi sloj oblačil ( netehnični), za 

tehnična oblačila - ABSOLUTNO NE 

 

Mehčalci se lahko uporabljajo za prvi in drugi sloj oblačil, vendar je TOKO Eco 

Reactivator boljša rešitev za vzdrževanje. Dodatno poleg prednosti, ki jih imajo 

mehčalci, športno perilo z Toko Eco Reactivator obnovimo in reaktiviramo polno 

funkcionalnost.  
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Eco Functional Reactivator 

Posebno pralno sredstvo za funkcionalna, športna 

oblačila 

 
KOLIČINA:                                                     Cena:                                    

 

 250 ml                                                            € 12,00 

 
-  S pomočjo srebrovih ionov zmanjšuje neprijetne 

vonjave 

- Obnovi polno funkcionalnost perila 

- Optimizira transport vlage navzven in pospešuje 

proces sušenja 

- Zagotavlja občutek mehkobe in udobja, deluje 

antistatično 

- Za prvi in drugi sloj oblačil 

- Ni primerno za vodoodporna oblačila 

- Ne uporablja se ga kot pralno sredstvo!  V pralni stroj 

ga vlijemo v predal namesto mehčalca 
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Brez Eco Functional Reactivator   Z Eco Functional Reactivator 

 Obnovi funkcionalnost funkcionalnega športnega tekstila 

 Boljši transport vlag 

 Skrajšan čas sušenja 

 Prijetneje, mehko in udobno 

Optimalen transport vlage 
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 Funkcionalno športno perilo 

 20 kapljic neposnetega mleka 

 20 dni kasneje 

 

Brez srebrovih ionov  Z srebrovimi ioni 

 "Srebrni efekt"  

http://www.mammut.ch/


Kako uporabljamo Eco Wash - Proof 

sredstvo?  
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Summary                              

Sales arguments 

Toko Care Line 
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 Najboljša dokazana učinkovitost pranja 

– Zelo visoka raven učinkovitih aktivnih komponent 

– Temeljito pranje tudi pri polnem pralnem stroju in zelo umazanem 
perilu 

 Brez komponent ki bi poškodovale tehnični tekstil 

– Brez belil 

– Brez mehčalcev 

– Brez suspendirnih sredstev 

 Optimalno ravnotežje za funkcionalen tekstil 

– Tekstil 

– Soft Shell 

– Puh & volno 

 Zelo močen koncentrat 

– cca. 8 – 10  pranj/steklenica 

– Večji koncentrat – nižja cena 

– Manj odpadkov, bolj prijazen okolju 

 Zelo dobro biološko razgradljiv 

Eco Wool 

Wash 

Eco Down 

Wash 

Eco Textile 

Wash 

pranje – učinkovito in skrbno pranje 
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Dokazano najboljši rezultati pranja 

 Mešana tkanina z standardno 

umazanijo (maščoba, prah…)/ svetlejši 

je tekstil po pranju, boljši je učinek 

pranja 

 

 TOKO dokazano najboljši rezultat 

 

 Holmenkol - drugi 

 

 Granger zelo slabi rezultat 

 

 Nikwax najslabši rezultat pri doziranju 

30 ml 
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Cenovna primerjava pralnih sredstev 

 TOKO:  250ml, visok koncentrat, potrebno samo 25 ml za eno pranje 

 Nikwax:  300 ml, 125 ml potrebno za eno pranje 

 Holmenkol:  500 ml, 70 ml za eno pranje 
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Veliko je za 

oprati, lotimo 

se pranja 

skupaj! 
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