
Yeah, je bent nu de bezitter van een heus F-Apron® 

schort. Je moet je nu wel aan een aantal  
regels houden.
1.  De boodschap op je borst heeft alleen kracht,  

als jij er bij lacht! :-)
2.  Een schort hoort schoon te zijn als je hem draagt.
3.  Een ongestreken schort, dat kan écht niet!

Wassen
Je mag de schorten gewoon wassen en strijken,  
maar let wel op:
•  Je kunt ze industrieel laten wassen (tot 60 graden) 
•  Binnenste buiten wassen is erg lastig…
•  Zet de strijkbout nooit direct op de prints, maar 

draai het schort even om.
•  Beetje lastig allemaal? Je kunt je vuile schort  

natuurlijk ook aan iemand geven die wel van wassen 
en strijken houdt!

• Droog je schort vooral niet in de magnetron.

Materiaal
65% katoen 35% polyester

Wasvoorschriften

Heb je een vraag of een klacht?
Stuur een mail naar info@f-apron.nl en we nemen zo 
snel mogelijk contact met je op.
F-Apron® is geregistreerd onder nr. 87042-01.

Draag je F-Apron® met veel plezier!

f-apron.nl
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Yeah, you are now the proud owner of a original 
F-Apron apron. Bu there are some rules!
1.   The message on your chest only has power when it 

comes with a smile ;-)
2. An apron should always be clean when you wear it.
3. An unironed apron is really not done.

Washing
You can wash and iron the aprons,
but please note:
•  You can have them washed industrially  

(up to 60 degrees). 40 degrees preferably. 
•  Washing inside out is very difficult…
•  Never place the iron directly on the prints; turn the 

apron around for a sec.
•  Find it tricky? You can always take your dirty apron 

to someone who loves to wash and iron.
• Do not dry your apron in the microwave.

Material
65% cotton 35% polyester

Washing instructions

Do you have a question or a complaint?
Send an email to info@f-apron.nl and we will contact 
you as soon as possible.
F-Apron® is registered with number 87042-01.

Wear your F-Apron® with great 
pleasure!
f-apron.nl
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