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Jak właściwie zadbać o walizkę w podróży?
Ostatnią rzeczą, jaka jest nam potrzebna, gdy wyjeżdżamy na
wczasy, są problemy z bagażem. Nie zdarza się to często, lecz
wiadomo, że wypadki chodzą po ludziach. Dlatego najlepiej
zabezpieczyć się na wszelką ewentualność. Podstawą jest solidna
walizka, która na pewno nas nie zawiedzie. W celu
zminimalizowania ryzyka warto dobrze zastanowić się nad
wyborem konkretnego modelu, a później skrupulatnie o niego
dbać. Prawdopodobnie jednak najważniejsze będą konkretne
sposoby zabezpieczania walizki tuż przed podróżą. Przedstawiamy
je wszystkie w tym poradniku.

Wybór właściwej walizki

Walizkę powinno wybierać się w zależności od indywidualnych potrzeb. Inna przyda nam się jako bagaż
podręczny, inna do luku bagażowego. Ta pierwsza powinna być lekka, poręczna i łatwa w prowadzeniu.
Możemy więc spokojnie zainwestować w model z miękkiego materiału (na przykład z wodoodpornego nylonu),
wyposażony w cztery kółeczka. Walizka używana do bagażu rejestrowanego może odznaczać się większymi
rozmiarami i z pewnością powinna być bardziej wytrzymała. Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie twardy materiał
(na przykład polipropylen, ABS czy poliwęglan) i tylko dwa kółeczka, cechujące się większą odpornością na
uszkodzenia.

Pielęgnacja walizki

Aby walizka prędko się nie zniszczyła, należy o nią odpowiednio dbać. Wiąże się to przede wszystkim z jej
starannym czyszczeniem – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Powinno się trzymać ją z dala od wilgoci, aby nie
zagościł w niej zapach stęchlizny. Do pielęgnacji powierzchni walizki – niezależnie od rodzaju materiału – najlepiej
użyć roztworu wody z mydłem. Do czyszczenia dobrze jest wykorzystywać miękkie tkaniny, unikając ostrych
przedmiotów i twardych myjek. Regularnego oporządzania wymagają również kółeczka oraz zamki błyskawiczne –
zaniedbane mogą przestać właściwie funkcjonować, a od tego niedaleka droga do kłopotów z bagażem w podróży.
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Zabezpieczenie walizki na drogę

Niezabezpieczona odpowiednio walizka kusi nie tylko potencjalnych złodziei, ale przede wszystkim los! Lepiej na
zimne dmuchać i zadbać o odpowiednie przygotowanie bagażu do transportu. Walizka powinna zatem być
dobrze zamknięta i – jeśli kierujemy ją do luku bagażowego – niemożliwa do łatwego otwarcia przez niepożądane
osoby. Posłużą temu między innymi kłódeczki – na przykład na szyfr. Niektóre modele mają również wbudowany
system zabezpieczeń, który sprawia, że nie musimy się martwić o dodatkowe rozwiązania.

Zawartość walizki chronimy nie tylko poprzez właściwe jej zamknięcie, ale również przez odpowiednie spakowanie
rzeczy. Należy unikać pustych przestrzeni, ale i wypychania ich po brzegi. Samą walizkę z kolei można
zabezpieczyć, owijając ją folią. Często z takiego rozwiązania da się skorzystać już na lotnisku. Folia uodporni
walizkę na zarysowania, rozdarcia oraz zabrudzenia.

Nade wszystko warto swój bagaż ubezpieczyć. Najlepsze polisy turystyczne zapewnią nam odszkodowanie w
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przypadku zagubienia, kradzieży czy zniszczenia walizki. Jeśli chcemy podróżować komfortowo, powinniśmy
zastosować się do wszystkich wyżej wymienionych porad. Zostały one zebrane we współpracy z producentem
walizek Puccini, u którego można znaleźć bogatą ofertę wysokiej jakości walizek podróżnych.
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