
 

Údržba a starostlivosť o obuv 

Zásady správneho používania, údržby a starostlivosti o obuv 

1. Pri obúvaní topánok, najmä topánok s uzavretou špičkou, používajte šnúrky na topánky. Šnúrky/spony by 
mali byť pri obúvaní rozviazané/rozopnuté. 

2. Po každom použití by sa topánky mali nechať dôkladne vysušiť a vyvetrať.Po každom použití sa vnútro 
topánky navlhčí v dôsledku potenia nôh. Používanie nedostatočne vysušenej obuvi spôsobuje nadmerné 
opotrebovanie (najmä stielok a podšívok). 

3. Obuv z ekokože a ekosemišu (samozrejme, aj obuv zo syntetických materiálov a textílií) nie je v žiadnom 
prípade neobmedzene odolná voči vlhkosti - vhodná impregnácia len zvyšuje jej odolnosť voči vonkajšej 
vlhkosti. 

4. Ponúkaná svadobná obuv je módny typ obuvi a má obmedzenú životnosť, približne jednu sezónu. 

5. Obuv s podrážkou z ľahkého materiálu podlieha rýchlemu opotrebovaniu odieraním. 

6. Pred prvým použitím obuv naimpregnujte alebo nakrémujte v závislosti od typu materiálu. 

7. Vyhnite sa namočeniu obuvi, ktoré poškodzuje vzhľad povrchovej úpravy a deformuje tvar obuvi. Obuv 
poškodenú týmito vplyvmi nemožno reklamovať. 

8. Obuv sa nemôže prať v práčke ani ručne. 

9. Včasnou základnou údržbou alebo výmenou opotrebovaných podpätkov, podrážok, vložiek, stielok, šnúrok 
alebo stužkových uzáverov predídete poškodeniu ostatných častí obuvi, toto prípadné poškodenie nemôže byť 
dôvodom na reklamáciu - ide o základnú údržbu, ktorú si zákazník zabezpečuje sám. 

10. Svetlé farby vrchných materiálov môžu počas používania zosvetliť. Biele materiály môžu počas používania 
do určitej miery zožltnúť. 

Topánky so saténovým zvrškom - topánky nenamáčajte, utrite ich suchou čistou handričkou. V prípade silného 
znečistenia ošetrite perchlóretylénom - naneste trochu látky na kúsok vaty a zotrite nečistotu, v prípade potreby 

osušte handričkou a nechajte uschnúť. 

Semišové topánky - topánky nenamáčajte, na čistenie použite kefku na semiš, aby ste odstránili odolné škvrny 
(ale uistite sa, že sú suché). Vodné škvrny odstráňte jemným pretretím čistou vlhkou handričkou. 

Na obuv z ekokože nepoužívajte chemické a impregnačné prostriedky určené na pravú kožu.  Na čistenie 
použite handričku navlhčenú slabým roztokom mydla alebo tekutého pracieho prášku s neutrálnym pH. 
Ekologickú kožu nikdy neutierajte vlhčenými utierkami - drvivá väčšina utierok je nasiaknutá chemikáliami. V 
priebehu niekoľkých mesiacov úplne a nenávratne poškodia ekokožu.  

Pri nosení zdobenej obuvi je potrebná väčšia opatrnosť. Korálky, trblietky a iné ozdoby sa môžu stratiť alebo 
poškodiť, ak sa napríklad zachytia o iný predmet. 

Konce podpätkov sú vymeniteľnou súčasťou obuvi. Opotrebujú sa a môžu občas odpadnúť. V takom prípade 
by ich mal dobrý opravár obuvi vymeniť za nové. Tenšie podpätky potrebujú trochu viac starostlivosti. 
Praskliny v behúňoch ich môžu oslabiť a poškodiť. 
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