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10 JÓ TANÁCS
Vásárláskor mind a jobb-, mind a ballábas cipőt próbáljuk fel. A szűk,vagy

bő lábbeli nemcsak kényelmetlen, hanem idő előtt formáját is veszti, a cipő 

idő előtti elhasználódását eredményezi. 

Lehetőleg naponta váltsunk cipőt. A zárt felsőrészű lábbeliket csak zokni-

val viseljük.

Az időjárásnak megfelelő lábbelit viseljünk, nem csak egészségünk, ha-

nem a cipő „érdekében” is. Az összes fűzős lábbelit csak befűzve és be-

kötve hordjuk, a lábbeli felhúzásakor használjunk cipőkanalat.

Használat után sámfázzuk ki a cipőt, vagy a fejét tömjük ki papírral, hogy a 

járóráncok kisimuljanak.

Az átnedvesedett lábbelit - kisámfázva, vagy kitömve - fűtéstől távol,

szobahőmérsékleten, szellős helyen szárítsuk.

A lakk vagy zártfejű, műbőr felsőrészű cipőt (csizmát), sportcipőt lehető-

leg ne viseljük egész nap.

A bőrtalp hajlamos az átnedvesedésre, ezért száradásig célszerű 

szellőztetni.

A lábbelit lehetőleg óvjuk az éles, hegyes tárggyal való ütközéstől, súrló-

dástól.

A lábbeli húzózárát ne erőltessük! Ha parafinnal vagy gyertyadarabbal át-

dörzsöljük, könnyebben működik.

Ne várjuk meg, míg a lábbeli sarka, talpa teljesen elkopik! Időben javít-

Rejtett anyaghiba esetén reklamációjával szíveskedjen az eladó bolthoz for-
dulni. A reklamációhoz a vásárláskoz kapott blokk szükséges.
Reméljük, hogy a leírtak segítségére lesznek, és azok betartásával sokáig fog
örülni választott cipőjének.
Fontos! A cipőt le és felvételkor fűzze ki, mert ellenkező esetben sérülhet
a cipő sarokbélése, illetve ha nagy vagy kicsi a választott cipő! A sarok-
bélés kikopásáért garanciát nem vállalunk!
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A cipőkre 2 év szavatossági idő jár. A szavatossági idő első 6 hónapja
alatt a vállalkozást terheli a bizonyítás.



Az általunk forgalmazott sport lábbelik rendszeres, egész napos vise-
letre nem alkalmasak, kivéve azokat, amelyeken ezt feltüntettük.

A rendelést mindig vegye figyelembe a lábbeli kiválasztásánál! A lábbelikkel 
szemben általában (rendeltetésük és/vagy anyagösszetételük és/vagy 
gyártástechnológiájuk miatt) nem támaszthatóak vízállósági követelmények.
A téli, illetve a csapadékos időszakban csak az olyan lábbeliket
viselje, melyeket arra ajánlunk. 

Tisztítás, ápolás: a cipőben lévő jelképek, vagy a jelölés alapján, az
alábbiak szerint:
nubuk, velúr bőr: a szennyeződést erős szálú kefével távolítsa el,
majd speciális, ezekre az anyagokra ajánlott áplószerekkel kezelje
le a lábbelit.
zsíros kikészítésű bőr: a velúr bőröknél leírtak szerint.
lakkbőr: puhaszőrű kefével, vagy enyhén nedves puha ruhával
távolítsa el a szennyeződést, száradás után puha ruhával 
fényesítheti.
Legjobb, ha speciális, erre az anyagra ajánlott áplószerrel kezeli.
Cipőkrémet ne használjon!
fóliafedett (bevonatos) bőr: a műbőrnél leírtak szerint.
egyéb bőr: az enyhe szennyeződést puha ruhával, puha szőrű
kefével, az erősebb szennyeződést sárkefével távolítsa el, mindkét
esetben száraz állapotban. A tiszta és száraz felületet a bőrrel 
azonos színű esetleg színtelen cipőkrémmel kenje be, majd néhány 
perc múlva fényesítse ki. A bőrt soha ne tisztítsa nedves 
állapotban, vagy nedves anyagokkal!
műbőr: a szennyeződést langyos tiszta vízzel megnedvesített ru-
hával tisztítsa, szárítsa meg sugárzó hőtől távol, majd puha ruhával
fényesítse ki. Cipőkrémet ne használjon!
textil: puha szőrű kefével - amit csak erre a célra használ - távolítsa 
el a port, szennyeződést. Erősebb szennyeződések esetén 
speciális textilcipő tisztítószer használatát javasoljuk, használati 
utasításban foglaltak betartásával.
kombinált - több anyagból készült - felső részek: az adott 
anyagokra javasolt tisztítást, ápolást végezze, ügyelve arra, hogy ne 
szennyezze az éppen nem tisztított anyagrészt.
talp (műanyag, gumi): száraz állapotban erős szálú kefével 
tisztítsa. Amennyiben szennyezett marad, nedves ruhával le lehet 
mosni, de vigyázzon, hogy a felsőrészt ne szennyezze össze!

A LÁBBELIKET ÁZTATNI VAGY MOSÓGÉPBEN MOSNI TILOS!!!
ELLENKEZŐ ESETBEN  A  CIPŐ  ELVESZTI  A  GARANCIÁJÁT.
KÉZI TISZTÍTÁS, A TERMÉK ANYAGÁNAK MEGFELELŐ 
MÓDON.

Modellszám:

Megnevezés:

A HÍMZETT LÁBBELI ALKATRÉSZEK SÉRÜLÉKENYEK, EZÉRT

EZEKRE FOKOZOTTAN KELL VIGYÁZNI!

Piktogram: a lábbeliken található jelképes tájékoztató ábráinak
magyarázata az alábbi:

felsőrész

bélés és
talpbélés

bevonatos bőr textil

egyéb anyag

bőr

járótalp

A cipő gördeszkázásra alkalmas Nem alkalmas

Utcai jellegű szabadidőcipő Tornacipő

A tornacipők esetén csak tornatermi használatra vállaljuk
a garanciát!
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