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Starostlivosť o obuv - pokyny pre údržbu obuvi 

Návod na použitie a údržbu 

1. Pre každú príležitosť je vhodný iný druh obuvi, preto pri výbere starostlivo zvážte účel, ku ktorému bude obuv 

používaná. Športová obuv je určená vždy pre určitú skupinu športu. Športová obuv používaná na iný účel, ako je určená, 

nemôže byť reklamovaná. 

2. Starostlivo vyberte správnu veľkosť a najlepšie vyhovujúce strihové prevedenie. Nevhodne zvolený typ obuvi, nesprávna 

veľkosť, šírka alebo tvar nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamáciu. 

3. Obuv si pri nákupe starostlivo vyskúšajte. 

4. Obuv je nutné často striedať, najmä v nepriaznivom počasí. 

5. Obuv používajte spôsobom a v prostredí zodpovedajúcemu jeho účelu. Plážová a prezúvková obuv nie je vhodná na 

celodenné nosenie. 

6. Pri obúvaní, najmä uzavretého strihu, používajte obuvák. 

7. Kožená aj textilná obuv s konfekčnom šitím nie je vodotesná . Voda môže prenikať ako kožou, tak šitím a spojmi dielcov 

. Odolnosť proti premočeniu možno zvýšiť použitím vhodných impregnačných prípravkov na obuv . 

8. Premočená obuv sa nesmie sušiť v kontakte ani v bezprostrednej blízkosti tepelných zdrojov . 

9. Obuv ktorá je vybavená membránou , ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti dovnútra obuvi , musí byť ošetrovaná iba 

výrobkami označenými vhodnosťou k ošetreniu obuvi s membránou. 

10. Vezmite na zreteľ , že každodenným nosením obuvi , primerane klesá jej životnosť . Záručnú dobu na obuv nemožno 

zamieňať so životnosťou obuvi . 

11. Obuv po každom použití ošetrite podľa typu a materiálu vhodnými prostriedkami na obuv . 

12. Do uzavretej , najmä koženej obuvi po vyzutí napnite napínače zodpovedajúcej veľkosti . 

13. U obuvi zo syntetických materiálov sa vyhýbajte náhlym zmenám teploty a mrazu . 

14. Žiadnu obuv nemožno prať v práčke . 

15. Obuv je nutné chrániť pred chemickými vplyvmi a rozmáčaním . 

16. Ošetrenie jednotlivých druhov obuvi : 

 

Obuv z hladkých usní - zbaviť nečistôt vhodnou kefkou, mäkkou handričkou prípadne vlhkou hubou. Suchú useň ošetriť 

krémom. Vyvarujte sa rozmočeniu, poškodzuje vzhľad povrchovej úpravy a deformuje tvar. Pokiaľ dôjde k premočeniu obuvi 

dbajte na jej včasné očistenie, vysušenie a nakrémovanie krémom určeným pre príslušný druh usne a typ jej povrchovej úpravy. 

Vyvarujte sa častému používaniu samoleštiacich prostriedkov - vždy dávajte prednosť krému. 

 

Vlasové materiály - velúry a nubuky - znečistenie odstrániť krepovou kefkou alebo špeciálnou gumou, kefovať bez vydierania 

vlasu ! Na ošetrenie sú vhodné impregnačné prípravky v spreji. Vlasová useň sa nikdy nekrémujeme! 

 

Lakované usne - nečistoty odstrániť mäkkým textilom za sucha alebo mokra. Povrch nutné chrániť pred chemickými vplyvmi a 

rozmáčaním. Pred mrazom chráňte ošetrením špeciálnym prostriedkom na lakované usne. 

 

Potiahnutá useň - viď lakované usne. 

 

Plastové materiály - sa ľahko čistia vodou s prídavkom saponátu a po opláchnutí sa vytrie handričkou. 

 

Gumené materiály (gumáky) - umyť a nechať voľne uschnúť. 

 

Textilná obuv - čistiť kefovaním, podľa druhu textilu a povahy znečistenia tiež vytieraním za vlhka, mastné škvrny čističe 

škvŕn na textil. Impregnovať sprejom na textil. Aby ste zachovali kvalitu a vzhľad vašej obuvi, dodržujte prosím nasledujúce 

inštrukcie pre sušenie, čistenie a základnú starostlivosť o obuv. 

 

Sušenie : Nechajte obuv vyschnúť pri izbovej teplote. Vyplňte topánku papierom alebo napnite na napinák, zachová si tak 

pôvodný tvar. Nesušte na radiátore, v sušičke, na ohni, fénom, alebo ani iným zdrojom priameho tepla. 

Čistenia a údržba :Obuv musí byť pred aplikáciou leštidla, krému alebo čističa škvŕn dôkladne očistená a vysušená. Pri použití 

leštidiel, krémov a čističov škvŕn dbajte prosím na pokyny ich výrobcov. 

Koža: jemne kožu utrite handričkou navlhčenou v mydlovom roztoku teplej vody. Neperte v práčke. Nebielte .Po vyschnutí 

rovnomerne naneste krém na obuv alebo leštidlo. Farba krému by mala zodpovedať farbe zvršku topánky, pre svetlé farby 

alebo prírodnú farbu kože použite neutrálny krém. 

Semiš a nubuk : Za sucha odstráňte nečistoty kefkou na obuv. Nepoužívajte vodu. môže spôsobiť trvalé škvrny na vrchnom 

materiáli. Škvrny od oleja a mastnôt, môžu byť odstránené čističom škvŕn vhodným pre semiš a nubuk. 

Syntetické materiály : Podľa štruktúry materiálu sa riaďte inštrukciami pre kožu. Semiš alebo nubuk. 

Kanvas a tkaniny : Jemne obuv utrite handričkou navlhčenou v mydlovom roztoku teplej vody. Neperte v práčke. Nebielte. 

Škvrny od oleja a mastnôt môžu byť odstránené čističom škvŕn vhodným pre kanvas a tkaniny. 
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