


Tisztelt Vásárló!

Elsődleges célunk az Ön teljes mértékű elégedettsége a vásárolt áruval, ezért engedje meg, hogy 
felhívjuk figyelmét néhány szabályra és tanácsra a kiválasztott lábbelivel és annak ápolásával 
kapcsolatban. A lábbeli választásánál, kérjük, figyeljen arra, hogy a kiválasztott lábbeli típusa, 
mérete és formája pontosan megfeleljen az Ön igényeinek. Hazatérése után még egyszer, 
nyugodt körülmények között próbálja fel a cipőt. A rosszul megválasztott cipő fajtája, mérete, 
szélessége vagy formája nem lehet nyomós érv a későbbi reklamációnál.

A LÁBBELI HASZNÁLATA:
Minden alkalomra más lábbeli a megfelelő. Ezért a lábbeli kiválasztásánál vegye figyelembe, 
hogy milyen célra fogja használni. Az Ön által vásárolt lábbeli rendeltetése fel van tüntetve 
a tájékoztató lapon.

AZ ÖN ÁLTAL VÁSÁROLT LÁBBELI ÉLETTARTAMA FÜGG A MEGFELELŐ KEZELÉSTŐL
ÉS ÁPOLÁSTÓL

• Gyakran váltogassa a cipőjét, főleg esős időben.
• A lábbelit, levétele után feszítse a méretének megfelelő sámfára.
• A lábbeli felvételénél, főleg a zárt cipőknél, használjon cipőkanalat.
• Ne feledje, hogy az egyenetlen rajzolat, és a felület esetleges különbsége a természetes bőr 
  jellegzetessége.
• Számítson arra, hogy fokozottabb izzadás esetén, vagy a lábbeli átnedvesedése esetén a bőr  
 cipő esetleg színezhet.
• A bőr felsőrész nem áll ellen korlátlanul a nedvességnek.
• Az átnedvesedett lábbelit soha ne szárítsa sugárzó hő mellett, amely magasabb, mint 50°C.  
 Ilyen esetben a lábbeli visszafordíthatatlanul károsodhat.

A LÁBBELI MEGFELELŐ ÁPOLÁSA:
Az Ön lábbelijének ápolásánál fontos betartani bizonyos folyamatot. Először a cipőt megtisztítjuk 
a vastag szennyeződéstől. Többnyire nedves rongyot használunk a cipő felső részére, a piszkos 
talpat kefével, vízzel és/vagy mosószerrel tisztítsuk le. Figyelem! – bőr talpat nem áztatunk, 
csak nedves ronggyal áttöröljük, és speciális szert használunk a tisztítására! Ezek után a 
cipőt impregnálni kell olyan készítményekkel, amelyek megvédik a cipőt a nedvességtől és a 
szennyeződéstől. A cipő teljes felületét impregnáljuk, a lakkbőrt kivéve. A cipő ápolását a felület 
anyagának megfelelően végezzük.

IMPREGNÁCIÓ
Az első impregnációt célszerű még a viselés előtt elvégezni. Így megakadályozzuk a nedvesség, 
zsírok és egyéb szennyeződések behatolását a cipő felső részébe. A víztaszító hatású krémek és 
spray-k rendszerint minden típusú bőr ( sima bőr, velúr, nubuk) és textil felületre alkalmasak. Az 
impregnálás után a lábbelit ápolja annak megfelelően, amilyen anyagból a cipő felső része készült. 
Az Ön által vásárolt lábbeli felső részének anyagát feltüntettük a vásárlói tájékoztatón. Ha a cipő 
felsőrésze több anyagból készült, minden felhasznált anyag fel van tüntetve. A fent említett 
elvek betartásával eléri a lábbeli élettartamának és szép állagának alapvető meghosszabítását. 
Abban az esetben, ha ezeket az elveket nem tartja be, esetleges reklamációjánál ezt kénytelenek 
vagyunk figyelembe venni a Fogyasztóvédelmi Törvény szerint.

SZAVATOSSÁG ÉS A LÁBBELI ÉLETTARTAMA
Ne feledje, hogy a lábbeli szavatossága és élettartama két különböző fogalom. A lábbeli 
élettartama a használat módjától és intenzitásától függ, és nem mindig azonos a szavatossági 
idővel.

REKLAMÁCIÓ
Reklamáció esetén mindig figyeljen arra, hogy a reklamált lábbeli legyen rendesen megtisztítva, 
megszárítva és a reklamáció elbírálását ne akadályozzák a tisztaság alapvető szabályai. 
Ellenkező esetben az árut nem fogadjuk el reklamációra. A reklamációhoz mindig megkapja 
nyilatkozatunkat. Ha a nyilatkozattal nem ért egyet, lehetősége van arra, hogy a cipőt hivatalos 
szakértővel bevizsgáltassa. Ha az így kapott szakértői vélemény igazolja, hogy a károsodás 
oka a hibás alapanyag vagy megmunkálás, jogában áll elállni a vételi szerződéstől és a 
szakvéleményezés költségeit is megtérítjük Önnek.

FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS KEZELÉSÜK

BŐR LÁBBELI SIMA FELSŐRÉSSZEL
A sima bőr felülete enyhén strukturált, kis pórusokkal, a feldolgozása lehet 
matt vagy fényes. A bőr nem vízhatlan anyag, de az Ön lábbelijének víztaszító 
tulajdonságait javíthatja speciális impregnáló krémek használatával. Ennek 
ellenére a bőr lábbeli nem alkalmas esős időben való viselésre. A cipő levétele után  
a lábbelit tisztítsa meg a sártól, portól száraz vagy nedves ronggyal. Esős időben 
hamarabb elhasználódnak a bőr talpak is. Az átázott bőr lábbelit fokozatosan 
szárítsa, hősugárzó nélkül. Célszerű a lábbelit újságpapírral kitömni, és száradás 
után megfelelő krémmel átitatni és puhítani. A sima bőr lábbelit speciális, színes 
vagy színtelen krémmel ápoljuk. Javasoljuk, hogy vegye figyelembe; a minőségibb 
lábbeli minőségibb krémet igényel. A megfelelő színárnyalatú krémet felvisszük 
a felületre, szétkenjük és puha flanel ronggyal fényesítjük. A felület mechanikus 
kopása esetén vigyen fel a felületre fedő festéket spray formájában, megfelelő 
színárnyalatban. Kerülje az önfényező szerek gyakori használatát. Előfordulhat  
a felsőrész visszafordíthatatlan károsodása.

 
FÉNYEZETT BŐR

A fényezett bőr nagyon jó minőségű finom bőr, amelyet magas fényezéssel 
kezeltek. A megjelenés enyhén árnyalt. Az így kezelt lábbelit azonos módon 
ápoljuk, mint a sima bőrből készültet.

LAKKBŐR
A lakkbőr felülete teljesen sima és fényes, amely a bőr lakkozásával jött létre. Az 
ilyen lábbelit is nedves ronggyal tisztítjuk meg a szennyeződéstől. Az impregnáció 
viszont károsíthatja az ilyen felületet.
Az ápolásra használjon speciális krémet és flanel rongyot.

BŐR LÁBBELI SZÁLAS ANYAGOKBÓL
A NUBUK - rövidebb szálú, A VELUR - hosszabb szálú bőr

A nubuk színéről csiszolt bőr, felülete, érintésre olyan bársonyos mint a barack. 
A velúr pedig a fonákjáról csiszolt bőr. A szál a felületen marad. A nubuk és 
a velúr felületet egyformán ápoljuk. Az impregnálásra a legmegfelelőbb a 
víztaszító spray, megfelelő színárnyalatban. Ennek ellenére a szálas anyagokból 
készült bőr cipő nem alkalmas hosszútávú használatra esős időben. Az átázott 
lábbelit fokozatosan szárítsa, hősugárzó segítsége nélkül. A velúr és a nubuk 
lábbelit keféléssel ápoljuk, a legmegfelelőbb a speciális gumi kefe. Nagyobb 
elhasználódás esetén használhatunk színes vagy színtelen spray-ket, vagy tisztító 
kockákat.

RÉTEGELT BŐR
A rétegelt bőr olyan bőr, amelynek a felszíne vékony, általában poliuretán 
réteggel bevont. Ezzel érik el a hosszabb élettartamot és a könnyebb kezelést. 
Általában sport lábbeliknél használatos.

POROMERIKUS VAGY MŰANYAG ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT LÁBBELIK
A lábbeli levétele után elegendő azt lemosni langyos vízzel és áttörölni ronggyal.

GUMI LÁBBELI
A lábbelit jól lehet tisztítani langyos vízzel, ezért tisztításánál ne használjon 
hígítót és egyéb maró folyadékot. Az élettartam növelése céljából használhatunk 
a lábbeli gumi részeihez szilikonos emulziót.

TEXTILBŐL KÉSZÜLT LÁBBELI
A textil anyagokat a lábbeli készítésénél manapság nem csak az otthoni vagy 
nyári cipőknél használják, de az estélyi és kimenő cipőknél is előtérbe kerültek. 
A textil lábbelit csak szárazon, kefével tisztítsuk, és textilhez alkalmas tisztító és 
színező spray-ket használjunk. Ezeket a cipőket soha ne mossa! Az ápolásukhoz 
ajánlott készítményeket használja, ezek közé tartozik a habspray, amely mélyen 
tisztít és élénkíti a színeket.


