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ÚDRŽBA OBUVI 
 
Vážený zákazníku, 

 

Naším cílem je především Vaše plná spokojenost s nakoupeným zbožím. 

Proto si Vás dovolujeme upozornit na několik rad a doporučení ke správnému 

výběru, obouvání a ošetřování obuvi. 

 

1. Vybranou obuv si pečlivě vyzkoušejte, vždy celý pár. 

2. Při výběru rozlišujte obuv podle účelovosti (pracovní, vycházková, 

společenská, sportovní atd.). 

3. Zvolte si dostatečně prostornou a pohodlnou obuv, která Vás nesmí tlačit. 

4. Novou obuv noste zpočátku jen kratší dobu, aby se přizpůsobila tvaru 

Vašich nohou. 

5. Obuv používejte pouze k účelu pro který je určena. 

6. Pro zdraví nohou prospívá každodenní výměna ponožek a patřičná 

hygiena. 

7. Obuv pravidelně ošetřujte, čímž prodlužíte její životnost. 

NĚKOLIK SPOLEČNÝCH RAD O SPRÁVNÉM OŠETŘOVÁNÍ OBUVI 

 

 
1. Střídejte často obuv, zejména v deštivém počasí. 

2. Promočenou obuv nikdy prudce nesušte u zdroje tepla! Při teplotě nad 

50°C dochází k poškození obuvi. 

3. Při obouvání uzavřených střihů používejte obouvací lžíce, čímž zabráníte 

prolamování materiálu v patní části. 

4. Nezapomeňte, že nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost povrchu 

je charakteristická pro přírodní useň. 

5. Nezapomínejte na pravidelné ošetřování vhodnými čisticími prostředky a 

údržbu. Při opotřebení podešví a patníků vlastním nošením nechejte 

obuv ihned opravit u specializovaného opraváře. 

6. Nepoužívejte pro pravidelnou údržbu samolešticí krémy. 

7. Neperte obuv v pračce, pokud to výrobce vysloveně nedoporučuje. 
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JAK SPRÁVNĚ OŠETŘOVAT 

JEDNOTLIVÉ DRUHY OBUVI 
 

USŇOVÁ OBUV S HLADKÝM LÍCEM 

Po vyzutí obuv očistěte od bláta a prachu suchým nebo mírně vlhkým 

hadříkem. Po odstranění nečistot naneste na svršek tenkou vrstvu barevného 

nebo bezbarvého krému a obuv vyleštěte. V případě mechanického odření 

lícové vrstvy si obuv přestříkejte krycí barvou ve spreji v příslušném odstínu. 

Nepoužívejte pro pravidelnou údržbu samolešticí krém. 

USŇOVÁ OBUV Z VLASOVÝCH MATERIÁLŮ 

Po vyzutí obuv zbavte bláta a prachu kartáčem. Na očištěnou obuv 

naneste semišové barvivo příslušného odstínu. Po zaschnutí barviva obuv 

ošetřete lehkým překartáčováním. 

OBUV Z POROMERICKÝCH A PLASTOVÝCH MATERIÁLŮ 

Poromerová a plastová obuv má tu výhodu, že i při delším používání si 

udržuje svůj vzhled a dobře se čistí. Po vyzutí obuvi k odstranění nečistot 

postačí omytí vlažnou vodou a přeleštěním hadříkem. 

OBUV Z TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ 

Ošetřuje se pouze za sucha kartáčováním. Vyvarujte se nadměrného 

promáčení a obuv v žádném případě klasicky neperte. 

OBUV PRYŽOVÁ 

Obuv se dobře čistí vlažnou vodou, proto při čištění nepoužívejte 

rozpouštědel ani pohonných hmot. Pro zvýšení životnosti je možno pryžové 

části obuvi ošetřit silikonovou emulzí. 

OBUV S MEMBRÁNOU 

Po vyzutí obuv očistěte od bláta a prachu suchým nebo mírně vlhkým 

hadříkem, popřípadě kartáčem. Pro impregnaci používejte výhradně 

přípravky určené k tomuto účelu. Je-li v obuvi použita membrána Gore-Tex 

musí být na přípravku uvedeno výslovně použití pro Gore-Tex. 


