
TEXTILE WASH

Prací prostriedok na vysoko 
spo¾ahlivú ochranu pred poèasím 
pri turistike, lyžovaní a tiež pre 
ochranu vašej expediènej výstroje. 

Vlastnosti
• ideálne pre všetky typy tkanín 

vrátane tkanín s membránou
• rozpúš�a neèistoty nanesené 

na technologicky nároèné, 
vysoko kvalitné materiály

• obnovuje funkènos� tkaniny
• neobsahuje zmäkèovadlá, 

optické zjasòovaèe farieb 
a bielidlá

• teraz o 25% väèšie balenie

SOFT-SHELL WASH

Špeciálny prací prostriedok na 
výrobky z funkèných Soft Shell, 
fleecových a streèových tkanín. 

Vlastnosti
• ideálny pre všetky elastické 

tkaniny
• rozpúš�a neèistoty nanesené 

na technologicky nároèné, 
vysoko kvalitné materiály

• obnovuje funkènos� tkaniny
• chráni komfort a pružnos� 

technologicky nároèných tkanín 
s použitím prírodných látok

• neobsahuje zmäkèovadlá, 
optické zjasòovaèe farieb 
a bielidlá

• teraz o 25% väèšie balenie

DOWN WASH

Špeciálny prací prostriedok vhod-
ný na vetrovky, nohavice a spacie 
vaky obsahujúce páperie, perie, 
alebo syntetické výplne.

Vlastnosti
• optimalizuje izolaèné 

vlastnosti èistením a  
uvo¾òovaním výplne

• vïaka špeciálnemu 
ošetrovaciemu prostriedku 
uchováva prírodný ochranný 
povlak výplne 

• teraz o 25% väèšie balenie

ACTIVE DRY

Špeciálna starostlivos� o vysoko-
kvalitné športové funkèné obleèenie. 

Vlastnosti
• uchováva unikátne vlastnosti 

funkèných tkanín
• pomáha transportu vlhkosti 

od pokožky a zrých¾uje proces 
sušenia

• obleèenie ostáva mäkké 
a pohodlné

• pôsobí antistaticky
• vhodné na spodnú bielizeò 

aštermoizolaènú vrstvu
• nevhodné na nepremokavé 

a vetru odolné vrchné obleèenie
• teraz o 25% väèšie balenie

TEXTILE PROOF

Intenzívna impregnácia športových 
odevov a odevov z funkèných 
materiálov. 

Vlastnosti
• ideálne pre všetky typy tkanín 

vrátane tkanín s membránou
• ešte úèinnejšia impregnácia 

vïaka úplne nanovo prepraco-
vanému postupu

• tkaninu zanecháva vode odolnú 
a odpudzuje neèistoty

• zaruèuje priedušnos� 
technologicky nároèných, 
vysoko kvalitných tkanín

• jednoduchá aplikácia a vysoká 
trvácnos�

• teraz o 25% väèšie balenie

SOFT-SHELL PROOF

Vysoko úèinný impregnaèný prostrie-
dok na výrobky z funkèných Soft Shell, 
fleecových a streèových tkanín. 

Vlastnosti
• ideálny pre všetky elastické tkaniny
• ešte úèinnejšia impregnácia vïaka 

úplne nanovo prepracovanému 
receptu

• tkaninu zanecháva vode odolnú 
a odpudzuje neèistoty

• zaruèuje uchovanie priedušnosti 
a elastickosti technologicky 
nároèných, vysoko kvalitných 
tkanín

• jednoduchá aplikácia a vysoká 
trvácnos�

• teraz o 25% väèšie balenie

LEATHER PROOF

Novo vyvinutý prostriedok na 
intenzívnu impregnáciu koženej 
športovej, turistickej a vychádz-
kovej obuvi. 

Vlastnosti
• ešte úèinnejšia impregnácia 

vïaka úplne nanovo 
prepracovanému receptu

• materiál zanecháva vode 
odolný a odpudzuje neèistoty

• zaruèuje uchovanie prirodzenej 
priedušnosti koženého 
materiálu

• jednoduchá aplikácia a vysoká 
trvácnos�

LEATHER & TEXTILE PROOF

Novo vyvinutý prostriedok na 
intenzívnu impregnáciu športovej, 
turistickej a bežnej obuvi vyrobenej 
z kombinácie textilných a kožených 
materiálov.

Vlastnosti
• ešte úèinnejšia impregnácia 

vïaka úplne nanovo prepraco-
vanému receptu

• materiál zanecháva vode odolný 
a odpudzuje neèistoty

• zaruèuje uchovanie priedušnosti 
a elastickosti technologicky 
nároèných, vysoko kvalitných 
tkanín

• jednoduchá aplikácia a vysoká 
trvácnos�

LEATHER CARE

Novo vyvinutý prostriedok na 
špeciálnu starostlivos� o športovú, 
turistickú, èi inú obuv vyrobenú 
z kožených, alebo koženo-textilných 
materiálov.

Vlastnosti
• starostlivos� o kožu pri zacho-

vaní pôvodného výzoru kože
• špeciálne výživné látky na 

zachovanie hebkosti a 
mäkkosti koženého materiálu

• predlžuje životnos� obuvi
• jednoduchá aplikácia a vysoká 

trvácnos�



LEATHER WAX transparent - beeswax SHOE FRESH

Dokonalé udržiavanie hygieny vo 
vnútri akejko¾vek športovej obuvi. 

HELMET FRESH

Ideálna starostlivos� a hygiena na 
prilby, èiapky a rukavice všetkých 
druhov.

Vlastnosti
• pravidelná aplikácia 

prostriedku zabezpeèuje dlho 
trvajúcu èerstvú vôòu

• ideálne aplikova� prostred-
níctvom Toko Pump-Up Sprayer

TENT & PACK PROOF

Novo vyvinutá vysoko úèinná im-
pregnácia stanov, batohov a vakov.

Vlastnosti
• ešte úèinnejšia impregnácia 

vïaka úplne nanovo prepraco-
vanému postupu

• tkaninu zanecháva vode odolnú 
a odpudzuje neèistoty

• zaruèuje priedušnos� moder-
ných, vysoko kvalitných tkanín

• ideálna pri použití na ve¾ké 
plochy tkaniny

• jednoduchá aplikácia a vysoká 
trvácnos�

• teraz o 25% väèšie balenie

LEATHER WAX black

Intenzívna starostlivos� o vysoko 
zá�aženú èiernu lezeckú obuv, 
vychádzkovú obuv a pracovnú obuv 
vyrobenú z kože.

UNIVERSAL PROOF SHOE FRESH PUMP-UP SPRAYER

LEATHER WAX transparent - silicone

Prostriedok na impregnáciu kože 
s vèelím voskom. Použitie na lezeckú 
a vychádzkovú koženú obuv.

Intenzívna starostlivos� o vysoko 
zá�aženú športovú obuv a vychádz-
kovú obuv vyrobenú z kože.

Novo vyvinutý prostr iedok na 
intenzívnu impregnáciu tkanín a kože 
všetkých druhov.

Dokonalá starostlivos� a hygiena vo 
vnútri akejko¾vek športovej, 
turistickej èi vychádzkovej obuvi. 

Praktický mechanický rozprašovaè, 
ktorý pohodlne naplníte ktorým-
ko¾vek z tekutých Toko produktov 
ako sú napríklad Universal Proof, 
Shoe Fresh alebo Helmet Fresh.

Vlastnosti
• vylepšený výrobný postup 

pre jednoduchšiu aplikáciu 
výrobku

• vèelí vosk poskytuje 
prirodzenú ochranu proti 
vode a neèistotám

• špeciálne výživné látky 
na zachovanie hebkosti 
a mäkkosti kože

• predlžuje životnos� obuvi

Vlastnosti
• zlepšený výrobný postup 

na lepšiu aplikáciu výrobku
• optimálne håbkové pôsobe-

nie výrobku vïaka silikónu
• špeciálne výživné látky 

na zachovanie hebkosti 
a mäkkosti kože

• predlžuje životnos� obuvi

Vlastnosti
• vylepšený výrobný postup 

pre jednoduchšiu aplikáciu 
výrobku

• optimálne håbkové pôsobe-
nie výrobku vïaka silikónu

• obnovuje pôvodný výzor 
èiernej kože

• špeciálne výživné látky 
na zachovanie hebkosti 
a mäkkosti kože

• predlžuje životnos� obuvi

Vlastnosti
• pravidelná aplikácia prostriedku zabezpeèuje 

dlho trvajúcu èerstvú vôòu
• neutralizuje nepríjemné pachy
• ideálne aplikova� prostredníctvom 

Toko Pump-Up Sprayer

Vlastnosti
• ešte úèinnejšia impregnácia vïaka 

úplne nanovo prepraco-vanému postupu
• tkaninu zanecháva vode odolnú 

a odpudzuje neèistoty
• zaruèuje priedušnos� moderných, vysoko 

kvalitných tkanín
• univerzálne použitie na 

akéko¾vek obleèe-nie èi 
obuv

• ideálna pri použití na 
ve¾ké plochy tkaniny

• ideálne aplikova� 
prostredníctvom Toko 
Pump-Up Sprayer

Vlastnosti 
• neutralizuje nepríjemné 

pachy
• pravidelná aplikácia 

prostriedku zabezpeèuje 
dlho trvajúcu èerstvú vôòu

• dlhšia trvácnos� pri objem-
nejšom 250 ml balení


