
Ďakujeme, že ste si u nás zakúpili topánočky. Venujte prosím chvíľu času na     prečítanie si
návodu na ich údržbu, aby Vám čo najdlhšie slúžili.   

Odporúčame vám, aby ste obuv striedali najmä pri daždivom alebo vlhkom počasí. Pokiaľ 
zakúpený pár nestriedate s inou obuvou, môže dôjsť k jej extrémnemu využitiu, čím sa životnosť obuvi 
skracuje a nie je možné ju stotožniť so záručnou dobou. Odporúčame impregnovať prostriedkom, na 
daný materiál určeným. 

Obuv usňová (kožená) – hladká – po vyzutí obuv vyčistite od nečistôt a prachu vhodnou 
kefkou alebo mierne navlhčenou až suchou handričkou. Po dôkladnom vysušení ( izbová teplota ) 
naneste na obuv tenkú vrstvu bezfarebného alebo farebného krému a jemne vyleštite. Krém musí byť 
určený na horeuvedenú useň. Vyvarujte sa dlhodobému používaniu obuvi vo vlhkom prostredí, 
poškodzuje sa tak vzhľad usne a deformuje sa jej tvar. Odporúčame impregnovať prostriedkom, na 
daný materiál určeným. 

Obuv usňová z vlasových materiálov – velúrová, nubuková –  obuv vyčistite od nečistôt a 
prachu gumennou kefkou na to určenou, brúsnou čistiacou kockou. Na ošetrenie a oživenie farieb 
použite špeciálne impregnačné spreje. Vlasový materiál sa nikdy nekrémuje! Usňová, velúrová obuv 
nie je vhodná do daždivého počasia.  

Usňovú ( koženú ) obuv vždy a pravidelne ošetrujte špeciálnymi prostriedkami, zabránite tak 
nežiaducemu vysúšaniu obuvi a tým i popraskaniu zvršku. Usňovú obuv nikdy nesušte pri kúrení a 
prudkom slnku. U usňovej obuvi sa snažte zabrániť jej celkovému premáčaniu a silnému znečisteniu, 
mohol by sa tým deformovať tvar zvršku, prípadne šírka. Pokiaľ dôjde k jej premočeniu a silnému 
znečisteniu, obuv očistite a nechajte vyschnúť pri izbovej teplote. Po vysušení ju ošetrite špeciálnymi 
prípravkami. Useň je ušľachtilý produkt. Za svoju trvácnosť a mäkkosť vďačí špeciálnym garbiarskym 
spracovateľským postupom. Rozdiely v štruktúre povrchu a farbe sú charakteristickými znakmi 
prirodzene rastúcej kože, a preto nie sú dôvodom na reklamáciu. Odporúčame impregnovať 
prostriedkom, na daný materiál určeným. 

Obuv z porometrických (syntetických ) materiálov – koženková - obuv vyčistite od nečistôt 
a prachu mierne navlhčenou handričkou, vysušte a ošetrite vhodným prípravkom. Nepoužívajte 

krémy a leštidlá. Odporúčame impregnovať prostriedkom, na daný materiál určeným. 

Obuv z textilných materiálov – čistiť jemným kefovaním, podľa druhu textilu a povahy 
znečistenia tiež vytieraním za vlhka. Neprať. Nie je vhodná do daždivého počasia a vlhkého prostredia. 
Od blata a prachu ju očistite až po vysušení, potom ju ošetrujte s čistiacimi a farbiacimi sprejmi na textil.
Odporúčame impregnovať. Odporúčame impregnovať prostriedkom, na daný materiál určeným. 



Návod k ošetřování Nappa kůže Froddo 

Obuv Froddo je vyrobena z vysoce kvalitní přírodní kůže, která je evropského původu. 

Poskytuje komfort, vzdušnost a napomáhá dětským nohám zdravému a přirozenému vývoji. 

Stálý vzhled přírodní kůže získáte ošetřením vlhkým hadříkem, suchým kartáčem a 

speciálními prostředky k ošetření obuvi.  

Obuv nejdříve očistěte suchým kartáčem, houbou nebo hadříkem od prachu a nečistot. Po té 

aplikujte tenkou vrstvu krému na boty a lehce rozetřete. 

Do deštivého a vlhkého počasí používejte impregnaci. Její pravidelné používání zajišťuje 

trvalý vzhled přírodní kůže a brání vlhkosti dostat se dovnitř. 

 

Návod k ošetřování Froddo Prewalkers 

Froddo Prewalkers jsou velmi měkké, lehké a vzdušné antialergické boty, které napodobují 

chůzi naboso. Mají tenkou ohebnou, gumovou podrážku, kvůli které se nedoporučuje chůze 

na hrubém povrchu jako je např. asfalt. 

Prewalkers jsou vyrobené z přírodní kůže bez chromu, která je antialergická a 

antibakteriální, charakteristická svou měkkostí a pružností. 

Kůže je barvena přírodními barvivy ze dřeva a rostlin a neobsahuje žádné chemické složky. 

Chrání a pečuje o jemnou dětskou nožičku. 

Tuto přírodní kůži bez chromu ošetřujte výhradně suchým hadříkem. Použití vody a různých 

prostředků na ošetření, které nejsou doporučeny, může způsobit ztrátu barvy a 

antibakteriálních a antialergických vlastností. 

Froddo Prewalkers pečují jak o jemnou dětskou nožičku tak o životní prostředí. 

Doporučujeme používat prostředky firmy Ecopell www.vegetable-tanned-leather.com 

Na českém a slovenském trhu jsou to  prostředky firmy Collonil z řady Organic, které jsou bez 

chemických látek www.collonil.cz  

 

 

 

 


