
TIPY NA ZKOUŠENÍ XPRESSO (PRO ZÁKAZNÍKY) 
Závodní plavky XPRESSO byly navrženy tak, aby vám poskytly rychlost a kompresi a zároveň 
zvýšily pohyblivost a zvětšily rozsah pohybu, to vše pro to, abyste se ve vodě cítili přirozeněji. 
Exkluzivní technologie Exo-Core kombinuje dva unikátní materiály pro dosažení nové vyšší 
úrovně výkonu. Řiďte se následujícími radami, abyste maximálně využili vlastnosti XPRESSO. 
  

OBLÉKÁNÍ: 
- Oblékejte nejlépe suché plavky a nemažte se před oblékáním žádným tělovým mlékem 
nebo olejem. 
- Při oblékání nespěchejte, protože plavky jsou velmi těsné. 
- Otočte silikonové pásky na nohavičkách naruby, aby se při oblékání nepřichytily. Jakmile 
jsou plavky ve správné poloze, tak pásky otočte zpět, aby držely plavky na svém místě a 
zabránily vniknutí vody. 
- Když si olíznete prsty, tak se vám budou plavky lépe posouvat po těle. Je možné také použít 
rukavice. 
- Pokud máte dlouhé nehty, tak buďte velmi opatrní, ať plavky nepoškodíte. 
- Netahejte násilím velké plochy materiálu – může dojít k roztržení. Plavky se musí oblékat 
pečlivě pomalým sunutím nahoru. 
- Nejtěžší bude přetáhnout plavky přes boky, protože jde o nejširší část těla. 
- Při oblékání dámských plavek je lepší nejprve prostrčit lokty a až potom ruce. 
- Pro utažení pasu u pánských plavek táhněte konce šňůrek přes sebe u těla a ne od těla, aby 
nedošlo k natržení švu. 
- Po obléknutí doporučujeme důkladné protažení celého těla, aby se plavky usadily do 
správné pozice. 
  

ZAJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO PADNUTÍ 
- Plavky by měly padnout přesně na tělo, neměly by být nikde volné a nevytvářet záhyby ani 
odstávat. 
- Pokud se vám daří prsty chytnout větší díly materiálu, potom budete nejspíš potřebovat 
menší velikost. 
- XPRESSO by měly být pohodlné, když se ohnete nebo zaujmete splývavou polohu. Pokud 
tomu tak není, nebo plavky dřou, pak budete nejspíš potřebovat větší velikost. 
- U dámských XPRESSO by měl být horní šev na nejvyšším bodu ramena, aby byl výstřih ve 
správné pozici. 
  

PÉČE O PLAVKY 

- Vaše závodní plavky XPRESSO byste měli nosit jen na závodech. 
- Pro prodloužení životnosti plavek doporučujeme se na rozehřátí a vyplavání převléct do 
tréninkových plavek. 
- Opláchněte plavky studenou čistou vodou a nechte přirozeně uschnout. 
 

 


