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Modeindustrien har i mange år bidraget til en "køb-og-
smid-væk"-kultur, der gør tøjets levetid unødvendig

kort. Den korte levetid skyldes at moden er i en
konstante udvikling, hvilket betyder at kravet til tøjets
kvalitet forringes. Det medfører ofte, at tøjet vaskes i

stykker, før det når at slides op ved brug.
 

O'TAY vil gerne bidrage til en mere ansvarlig garderobe.
Vi mener, at det mest ansvarlige tøj du kan erhverve

dig, er det tøj, du ender med at slide op. Og netop
derfor er kvalitet, langstidsholdbare materialer og

tidløst design i O'TAYs DNA. Det betyder også, at du
kan have dit tøj i mange år med den rette pleje.

 
Når det kommer til pleje, har vi allieret os med to af de

skarpeste i branchen, The Laundress og Steamery
Stockholm. Vi tror nemlig på, at man skal gøre det, man

er bedst til. Derfor koncentrerer vi os om at lave det
tidløse tøj, og lader andre om at lave de helt rigtige

plejeprodukter dertil.
 

Du kan altid finde alle vores plejeprodukter på
webshoppen og i showroomet i hjertet af Odense.

Om
O'TAY
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Cashmere har en selvrensende egenskab, hvilket betyder, at du med
god samvittighed kan vaske sjældnere - det er både godt for tøjet og

miljøet. Hvis tøjet vaskes for hyppigt, risikerer du, at pasformen
forsvinder og at fibrene svækkes.
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Vi har lavet en guide, til hvordan du vasker dit cashmere og uld fra O'TAY i
vaskemaskinen*. Før du går i gang, er det vigtigt, at du kender din

vaskemaskine godt. Hvis det er første gang, du vasker dit cashmere eller
uld, anbefaler vi, at du først forsøger dig med nogle styles, du ikke har "lige

så kært". Det ville være så ærgerligt, at få ødelagt sine favoritter af en
vaskemaskine, der er for hård ved tøjet.

Start med at "børste" fnuller af tøjet
Sorter derefter farverne
Vend tøjet på vrangen
Skån tøjet ved at lægge det i en vaskepose
Brug vaskemiddel lavet til cashmere/uld
Vask tøjet på et uld/silkeprogram - max.
30°C og 600 omdrejninger
"Glat" tøjet ud, og lad det liggetørre

Sådan vasker du

Strik er tungt og bør ikke hænge på bøjler
Opbevar dit cashmere/uld i lukket pose
Opbevar gerne tøjet mørkt (f.eks. en skuffe)
Beskyt dit cashmere/uld mod møl
Vær flittig til at pleje tøjet løbende

Efter vask

Vaskeguide

*Dette er en anbefalet guide til vask/pleje af dit cashmere og uld fra O'TAY. O'TAY kan på ingen måde
holdes ansvarlig for eventuelle fejl/skader, der måtte opstå i forbindelse med vask/pleje.
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Spray i stedet for vask
Hvis du synes, at du mangler duften
af nyvasket tøj, kan du gøre brug af
en genopfriskende spray. Vi har
udvalgt vores favoritter, og de har
alle det til fælles, at de genopfrisker
tøjet og fjerner kedelig lugt, mens
de giver følelsen og duften af
nyvasket tøj.

Fjern uheldet hurtigt
Har du fået en plet på tøjet? Så må
det bedste råd være, at få fjernet
pletten hurtigst muligt. Ved kun at
"angribe" direkte på det udsatte
sted, skåner du tøjet for en vask.
Men pas på med skrappe
pletfjernere!

Giv det luft
Du kan med fordel hænge dit
cashmere/uld udenfor og lufte. Det
booster den selvrensende egenskab,
genopfrisker tøjet og reducerer
kedelig lugt. Du kan også lufte tøjet
i brusekabinen, efter du har været i
bad. Fugten får fibrene til at svulme
op til deres naturlige struktur.

Damp, damp, damp
Hvis du er mere til den hurtige
løsning, kan du bruge en tøjdamper.
Den har samme effekt som at lufte
tøjet. Dampen får fibrene til at
svulme op og genopretter deres
naturlige struktur. Dampen vil
ligeledes fjerne folder og bakterier. 

Alternativer til vask
W

E CARE FOR FASH
ION



Dit cashmere får en forlænget levetid, når du er flittig til at passe
og pleje det. Derfor har vi samlet vores fire favoritter til at tage

hånd om plejen af dine cashmere- og uldstyles fra O'TAY.
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No. 1 - Comb
Hvis vi skal vælge ét produkt, der er uundværligt til pleje af din
cashmere, vil det uden tvivl være vores Cashmere Kam. Den er perfekt
at have med på farten, så du altid kan sørge for at dit cashmere fremstår
som nyt.

Hvorfor "børste" sit cashmere?
Vores Cashmere Kam er virkelig effektiv og helt sikkert et must-have,
når du vil pleje dit cashmere og uld. Den fjerner nemt det fnuller, der kan
opstå, der hvor dit tøj slides. Dit cashmere vil være fuldstændig som nyt,
når behandlingen er slut.
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Et plejeprodukt vi sværger til, er den lækre Cashmere/Wool Shampoo
fra The Laundress. Vaskemidlet er speciallavet til vask af dit cashmere
og uld, og kan uden problemer bruges til vaskemaskinen.

Hvorfor bruge et specielt vaskemiddel?
Vaskemidlet er skånsomt mod naturlige fibre som f.eks. cashmere og uld,
hvilket gør det særligt egnet til dine O'TAY-styles. Det er et pH-neutralt
vaskemiddel, der rengør tøjet grundigt, fjerner lugt og snavs, samtidig
med at det bevarer lanolinen i uldet, så dit tøj holder sig smidigt og blødt
i længere tid.

No. 2 - Shampoo
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En tøjdamper har mange fordele - den er skånsom, udglatter folder og
får bugt med bakterier. Vores favorit er Cirrus No. 2 Steamer, der er en
nem og effektiv tøjdamper.

Hvorfor dampe sit tøj? 
Dampen får tekstilfibrene til at svulme op og genopretter deres krølfrie
og naturlige form - i modsætning til at stryge tøjet, hvor fibrene presses
glatte. Når du giver dit tøj en tur med tøjdamperen, er det som at lufte
tøjet; uønskede lugte og mængden af   bakterier reduceres betydeligt.

No. 3 - Steamer
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Vi har et stort udvalg af plejende sprays. Du kan bl.a. finde alt en spray
der beskytter mod møl og flere forskellige genopfriskende sprays. De
har alle det til fælles, at de er et must-have, der er uundværlige i en travl
hverdag.

Hvad kan man bruge plejende spray til?
De plejende sprays er til dig, der leder efter en hurtig og nem løsning til
at genopfriske dine cashmere- og uldstyles op. Alle sprays kan bruges
mellem vask til bl.a. at fjerne lugt, udglatte folder og beskytte mod møl.
At bruge en spray er et godt alternativ, særligt egnet til tøj der skal
renses og derfor ikke tåler en tur i vaskemaskinen.

No. 4 - Spray
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