
Údržba a péče o obuv 

Zásady správného používání, udržování a ošetřování obuvi 
1. Při obouvání obuvi, zejména s uzavřenou patou, používejte obouvací lžíci. Při obouvání obuvi by měly 

být tkaničky/zapínání rozvázané/rozepnuté. 

2. Po každém použití je nutné nechat obuv důkladně vyschnout a vyvětrat .po každém použití dochází ke 
zvlhnutí vnitřku obuvi vlivem pocení nohou. Používání nedostatečně vysušené obuvi způsobuje její 
nadměrné opotřebení (zvláště stélek a podšívek). 

3. Obuv z ekokůže a eko-semiše (samozřejmě také obuv ze syntetických materiálů a textilu) není v žádném 
případě neomezeně odolná proti vlhkosti - vhodnou impregnací pouze zvyšujeme její odolnost proti 
vnější vlhkosti. 

4. Nabízená svatební obuv je módní typ obuvi a má omezenou životnost, cca jednu sezónu. 
5. Obuv, u níž je podešev z lehčeného materiálu, dochází k rychlému opotřebení oděrem. 
6. Obuv před prvním použitím naimpregnujte nebo nakrémujte podle druhu materiálu. 
7. Vyvarujte se rozmočení obuvi, které poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar obuvi. Obuv 

poškozenou těmito vlivy není možno reklamovat. 
8. Obuv nelze prát v pračce ani ručně. 
9. Včasnou základní údržbou nebo výměnou opotřebovaných patníků, podešví, vkládacích či vlepovacích 

stélek, šněrovadel nebo stuhových uzávěrů (suchý zip, velcro) zabráníte poškození dalších součástí Vaší 
obuvi, toto případné poškození nemůže být důvodem k reklamaci-jde o základní údržbu, kterou si 
zajišťuje zákazník sám. 

10. Výrazné barvy vrchových materiálů mohou v průběhu používání zesvětlat. Bílé materiály mohou v 
průběhu užívání do určité míry zežloutnout. 

Obuv se saténovým svrškem – obuv nenamáčejte, otřete ji suchým, čistým hadříkem. V případě velkého 
znečištění ošetřete perchlorethylenem – naneste trochu látky na smotek vaty a nečistotu vytřete, dosušte 
případně hadříkem a nechte uschnout. 

Obuv z umělého semiše – obuv nenamáčejte, pro čištění použijte kartáč na semiš k odstranění odolných skvrn 
(ale ujistěte se, že jsou suché). Fleky od vody odstraňte jemným potíráním čistým navlhčeným hadříkem. 

Na obuv z ekokůže nepoužívejte chemické prostředky a impregnační přípravky určené na pravou kůži.           
Pro čištění použijte hadřík navlhčený slabém roztoku mýdla nebo tekutého pracího prášku s neutrálním pH. 
Nikdy neutírejte eko kůži vlhčenými obrousky - naprostá většina ubrousků je napuštěna chemií. Ekokůži za pár 
měsíců totálně a nenávratně poškodí. 

U textilních bot jemně setřete nečistoty a prach, poté vyčistěte kartáčem na textil nebo čističem určeným na 
textilní obuv. 

U zdobených bot je potřeba větší opatrnosti už při nošení. Korálky, třpytky a další ozdoby mohou být ztraceny 
nebo poškozeny pokud se například zachytí o jiný předmět. 

Konce podpatků jsou vyměnitelnou částí obuvi. Budou se opotřebovávat a občas mohou i upadnout. V takovém 
případě by měly být nahrazeny novými dobrým opravářem obuvi. Tenčí podpatky potřebují o trochu větší péči. 
Praskliny v chodnících je mohou oslabit a poškodit. 
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