Vážení zákazníci,
naším cieľom je čo najväčšia spokojnosť užívateľa s našou športovou obuvou, a preto si dovoľujeme
upozorniť na niekoľko skutočností, o ktorých je potrebné pred zakúpením vedieť.
Pre každý šport je vhodný iný druh obuvi. Pri výbere zvážte, k akému účelu bude používaná. Obuv by
mala byť vyberaná zvlášť starostlivo s dôrazom na presne zvolenú veľkosť a šírku. Týmto predídete
predčasnej devastácii obuvi.
Životnosť Vašej obuvi taktiež závisí na jej správnom udržiavaní a ošetrovaní:
-

doporučujeme striedať obuv, hlavne pri daždivom počasí,
po vyzutí obuvi ju napnite na napínače zodpovedajúcej veľkosti,
pri obúvaní používajte nazúvaciu lyžicu a majte poriadne rozviazané šnúrky,
obuv pevne doťahujte pomocou sťahovacieho systému, alebo šnúrok,
nepoužívajte obuv s uvoľnenými, alebo rozviazanými šnúrkami, predídete nadmernému opotrebeniu,
obuv doväzujte do koncových ôk, predídete tak poškodeniu pätnej časti,
nezabudnite, že nerovnomerná kresba lícnej časti a čiastočná rozdielnosť povrchu je charakteristická
pre prírodnú useň,
pri používaní usňovej obuvi môže nastať pri zvýšenej potivosti, alebo nadmernom premočení obuvi
čiastočný oter farby.

Údržba obuvi:
Pre dlhú životnosť a zachovanie originálnych vlastností výrobku je doporučené :
vyberať vnútorné vložky a naplno otvorenú obuv nechať vysušiť pri izbovej teplote /nevystavujte obuv
v blízkosti tepelných zdrojov/,
- čistiť povrch suchou handričkou, alebo mäkkou kefkou či mäkkou gumou určenou k údržbe obuvi,
- neprať v pračke,
- pri čistení a údržbe používajte prípravky doporučené pre príslušný materiál.
-

Useň Nubuck
Používajte vodovzdorné prípravky s prímesou živice, silikónu, alebo špeciálneho vosku na nubuck.
Doporučujeme ošetrovať obuv po 3 až 4 použitiach s dôrazom na oblasť švíkov a upínacích ôk. Nubuck
môže byť voskovaný, alebo môže byť použitá pasta. Zmení sa tým však okamžite semišový vzhľad obuvi.
Štiepená koža
Doporučujeme používať vosk na oživenie farby a vodovzdornosti kože a švíkov.
Gore-tex
Pre obuv obsahujúcu membránu Gore-tex doporučujeme použiť raz mesačne prípravok alebo krém s
obsahom silikónu menej než 15%.
UPOZORNENIE
Nadmerné používanie vodovzdorných prípravkov môže zamädziť priepustnosť membrány.
Všeobecne platí, čím väčšia odolnosť voči vode, tým menšia vzdušnosť a naopak.

Návod k údržbe športových tašiek a batohov
•
•
•
•

V prípade nutnosti ošetrujte výrobky molitanovou hubkou namáčanou v mydlovom roztoku s
0
teplotou max. 30 C,
Podobne ošetrite tašku, alebo batoh molitanovou hubkou namáčanou v čistej vode s teplotou max.
0
30 C,
NEPRAŤ V PRÁČKE !
K ošetreniu nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá, či iné chemikálie, alebo čistiace prostriedky
obsahujúce brusné častice,
Výrobky nepreťažujte. V prípade preťažovania výrobkou môže dôjsť k poškodeniu popruhov, švíkov
a upínacích častí.

Dodržiavanie týchto zásad povedie k Vašej i našej spokojnosti. V prípade nerešpektovania pokynov
nemôžeme, bohužiaľ reklamáciu uznať. Ďakujeme za prejavenú dôveru a prajeme veľa športových
úspechov s výrobkami značky salomon.
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