
ÚČELOVOST OBUVI
Pro delší životnost a pro způsob použití je potřeba zvolit správný typ obuvi.

VYCHÁZKOVÁ OBUV CELOROČNÍ
Tato obuv je ideálním typem obuvi do rozmanitého počasí. Svou konstrukcí je předurčena pro 
chůzi ve měste i mimo něj. Tato obuv není určena ke sportování a do extrémních povětrnostních 
podmínek. (mráz, voda, bláto, písek, skalnaté povrchy).

VYCHÁZKOVÁ OBUV LETNÍ
Je určena svou konstrukcí pro teplé letní dny. Nejčastějším typem této obuvi jsou mokasíny, 
pantoflová a sandálová obuv. Jedná se o obuv určenou především do města.

VYCHÁZKOVÁ OBUV ZIMNÍ
Je určena pro nošení na podzim a v zimě. Konstrukce obuvi bývá díky vyšší podešvi uzpůsobena 
tak, aby lépe odolávala nepříznivým povětrnostním podmínkám a chránila nohu před mrazem 
a nečistotami.

OBUV PRO VOLNÝ ČAS
Může být používána pro chůzi na delší vzdálenosti i v mírném, upraveném přírodním prostředí.

PLÁŽOVÁ OBUV
Je určena pro krátkodobé nošení především na pláži. Není vhodná na delší nošení.

SPOLEČENSKÁ OBUV
Je určena především k nošení v interiéru a nehodí se k delší chůzi po nerovném povrchu.

PŘEKLADY POJMŮ
UPPER - svršek

LINNING - podšívka - vnitřní materiál
SOLE - podešev

GENUINE LEATHER - přírodní kůže
TEXTILE - textilní materiál

SYNTHETIC - syntetický materiál

PŘIKLADY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ OBUVI
LEATHER UPPER - svrchní část useň 

LEATHER LINNING - usňové vnitřní vybavení
OTHER MATERIAL SOLE - podešev z plastu, syntetický kaučuk

TEXTIL UPPER - svrchní část textil
TEXTIL LINNIG - vnitřní část (podšívka) textil

UPPER
svršek

SOLE
podešev

LINNING
podšívka - vnitřní materiál - stélka
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Vážení zákazníci,
naším cílem je především Vaše plná spokojenost s nakoupeným zbožím, proto si Vás dovolujeme 
upozornit na několik zásad a doporučení ke správnému výběru, obouvání a ošetřování obuvi.

Při vybírání obuvi dbejte prosím na to, aby zvolený typ, číslo a tvar obuvi přesně odpovídal Vašim 
potřebám. Po návratu domů si obuv ještě jednou v klidu vyzkoušejte. Nevhodně zvolený typ 
obuvi, nesprávná velikost, šíře nebo tvar obuvi nemůže být důvodem k pozdější reklamaci.

UŽÍVÁNÍ OBUVI
Pro každou příležitost je vhodný jiný druh obuvi. Berte tedy při výběru obuvi v úvahu, k jakému 
účelu ji budete používat. Účelovost Vámi zakoupené obuvi je na informačním letáku vyznačena.

ŽIVOTNOST VÁMI ZAKOUPENÉ OBUVI ZÁVISÍ TAKÉ NA JEJÍM
SPRÁVNÉM UDRŽOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

• Střídejte obuv často, zejména v deštivém počasí.
• Po vyzutí obuvi ji napněte na napínáky odpovídající velikosti.
• Při obouvání obuvi, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíce.
• Nezapomeňte, že nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost povrchu
 je pro přírodní useň charakteristická.
• Počítejte s tím, že při zvýšeném pocení, nebo provlhnutí obuvi může
 usňová obuv částečně pouštět barvu.
• Povrchová useň není neomezeně odolná proti vlhkosti.
• Promočenou obuv nikdy nesušte u přímého zdroje tepla, při teplotě vyšší
 než 50°C. Mohlo by tak dojít k nevratnému poškození obuvi.

JAK SPRÁVNĚ PEČOVAT O OBUV
Při péči o Vaší obuv je třeba dodržovat určitý postup. Nejprve obuv zbavíme hrubých nečistot. 
Většinou používáme vlhký hadřík na povrch obuvi, na znečištěnou podešev kartáček, vodu, 
popřípadě vodu se saponátem. Pozor ! - usňovou podešev nenamáčíme, pouze přetřeme vlhkým 
hadříkem a použijeme speciální přípravek na čištění kožené podešve. Poté je nutno obuv 
naimpregnovat prostředky, které chrání obuv proti vlhkosti a znečištění. Impregnujeme každý 
povrch obuvi, kromě lakované usně. Péči o obuv je nutné přizpůsobit povrchovému materiálu.

IMPREGNACE
První impregnaci je výhodné provést ještě před prvním nošením Zabráníte tak pronikání vlhkosti, 
mastnot a nečistot do svršku obuvi. Krémy nebo spreje s vodoodpudivými účinky jsou zpravidla 
vhodné téměř pro všechny druhy usní ( hladká kůže, velur, nubuk) i textil.

Po impregnaci obuv ošetrujte dle druhů materiálů, ze kterých je vyroben svršek obuvi. Druh 
vrchového materiálu na Vámi zakoupené obuvi je na informačním letáku vyznačen. Pokud je 
svršek vyroben z více materiálů, jsou označeny všechny užité materiály.

Respektováním výše uvedených zásad docílíte podstatného prodloužení životnosti obuvi a 
zachováte její trvale pěkný vzhled. V případě nerespektování těchto zásad bude k tomuto 
přihlédnuto při případné reklamaci obuvi v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele.

ZÁRUKA A ŽIVOTNOST OBUVI
Nezapomeňte, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána 
způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba.

REKLAMACE
V případě reklamace vždy dbejte na to, aby bylo reklamované zboží řádně vyčištěno, vysušeno 
a posouzení reklamace tak nebránily obecné zásady hygieny. V opačném případě nebude zboží 
k reklamaci přijato. K reklamaci vždy obdržíte naše vyjádření. Pokud s vyjádřením nebudete 
souhlasit, máte možnost nechat si obuv posoudit kompetentím soudním znalcem. Obdržíte-li 
znalecký posudek potvrzující, že poškození je způsobeno vadným materiálem nebo zpracováním, 
máte právo na odstoupení od kupní smlouvy a na úhradu znalečného. Náklady na právní 
zastoupení nejsou v tomto případě účelně vynaloženým prostředkem k uplatnění reklamace.

Dodržováním výše uvedených zásad Vám bude obuv sloužit plně k Vaší spokojenosti. 
Přejeme vám mnoho pohodlných kroků v nové obuvi.

DRUHY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A JEJICH OŠETŘOVÁNÍ

USŇOVÁ OBUV S HLADKÝM LÍCEM
Hladké usně mají jemně strukturovaný povrch s malými póry, které mohou 
být zpracovány v matu nebo lesku. Useň není vodonepropustný materiál, 
ale vodo-odpudivost Vaší obuvi může být zvýšena pomocí speciálních  
krémů - impregnátorů. Přesto není usňová obuv vhodná do deštivého počasí.  
Po vyzutí obuv očistěte od bláta a prachu suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. 
V deštivém počasí se rychleji opotřebovávají i kožené podešve. Promáčenou 
koženou obuv sušte postupně, bez tepelného zdroje. Obuv je dobré vycpat 
novinovým papírem a po uschnutí napustit a zvláčnit vhodným krémem. Hladkou 
usňovou obuv ošetřujeme speciálním barevným nebo bezbarvým krémem.
Doporučujeme držet se zásady - kvalitnější obuv vyžaduje kvalitnější krém. 
Krém v odpovídajícím barevném odstínu naneseme na obuv, rozetřeme  
a přeleštíme nejlépe flanelovym hadříkem. V případě me-chanického odření 
lícové vrstvy naneste na obuv krycí barvu ve spreji v příslušném odstínu. Vyvarujte  
se častému používání samoleštících prostředků.Může dojít k nevratnému 
poškození svrchního materiálu.

 
LEŠTĚNÁ USEŇ

Leštěná useň je velmi jakostní hladká useň, která byla vyleštěna do vysokého 
lesku. Vzhled je lehce vystínovaný. Obuv s touto povrchovou úpravou se ošetřuje 
stejným způsobem jako obuv z hladké usně.

LAKOVANÁ USEŇ
Lakovaná useň vykazuje zcela hladký a vysoce lesklý povrch, který vznikl lakovou 
úpravou usně. Tato obuv se zbavuje nečistot taktéž pomocí vlhkého hadříku. 
Impregnace by však mohla tento povrch porušit.
K péči se používá speciální krém na lakovanou useň a flanelový hadřík.

USŇOVÁ OBUV Z VLASOVÝCH MATERIÁLŮ
NUBUK - kratší vlas a VELUR - delší vlas

Nubuk je useň broušená po líci. Povrch na omak působí sametově jako broskev. 
Velur je naopak broušená po rubu. Vlas zůstává na povrchu. Lidový název  
pro velur je „semiš“. Nubukový i velurový povrch se ošetřuje stejným 
způsobem. Na impregnaci je nejvhodnější používat vodoodpuzující sprej a to  
v odpovídajícím barevném odstínu. Přesto usňová obuv z vlasových materiálu 
není vhodná pro dlouhou chůzi v deštivém počasí. Promáčenou obuv sušte 
postupně bez tepelného zdroje. Velurovou a nubukovou obuv ošetřujeme 
kartáčováním, nejlépe speciálními gumovými kartáčky. Při větším opotřebení 
můžeme užít barevné, ale i bezbarvé spreje nebo čistící kostky.

POVRSTVENÁ USEŇ
Povrstvená kůže je kůže, jejíž lícová vrstva je opatřena tenkým,  
např. polyuretanovým nátěrem. Tím je dosaženo zvýšené životnosti a snazší 
údržby materiálu. Používá se například u sportovní obuvi.

OBUV Z POROMERICKÝCH A PLASTOVÝCH MATERIÁLŮ
Po vyzutí obuvi k odstranění nečistot postačí omytí vlažnou vodou a přeleštění 
hadříkem.

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 Z TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ
Textilní materiály se v poslední době používájí nejen u domácí a letní vycházkové 
obuvi, ale prosazují se také u společenské a vycházkové obuvi.Textilní obuv 
ošetřujeme pouze za sucha kartáčováním, čistícími a barvícími spreji na textil. 
Tuto obuv nikdy neperte ! K ošetřování je vhodné používat doporučené přípravky, 
mezi které patří pěnový sprej, který čistí do hloubky a oživuje barvy.




