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NÁVOD K UŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ 
OBUVI 

Pokud si nejste jisti, jak správně pečovat o svou obuv nebo jakým způsobem je 
vyrobena, máme pro vás následující informace. 

Pro každou příležitost je vhodný jiný druh obuvi. Berte tedy prosím při výběru 
v úvahu, k jakému účelu chcete obuv používat: 

 Společenská obuv – nehodí se k delší chůzi, je vhodná pro krátkodobé 
nošení v interiéru při různých společenských příležitostech či do kanceláře,kde 
je vyžadován určitý dress code. 
 Jedná se většinou o celousňovou obuv klasických střihů (polobotkovou nebo 
lodičkovou) s usňovou nebo tvrdou syntetickou podešví spojenou se svrškem 
lepením,u dražších modelů systémem GOODYEAR WELTED.  
Tuto obuv nedoporučujeme delší dobu používat v exteriérech,může to být 
nepohodlné a obuvi to neprospívá.Jednoduše, v lakýrkách se na tůry nechodí. 

 Módní obuv – je obuv určená pro krátkodobé nošení opět převážně v 
interiéru. Svou konstrukcí a materiálovým složením je určena, navržena a 
vyrobena k nošení v nenáročných podmínkách a prvořadá je u ní módnost, 
nikoliv životnost.Příkladem může být obuv typu HIGH HEELS. 
Opět příklad,na "šteklech" se po městské dlažbě chodit nedá,tento souboj 
vyhraje vždy dlažba. 

 Vycházková obuv – je určená k nošení jak v exteriéru, tak i v interiéru. 
Vyznačuje se klasickou konstrukcí a je charakteristická velkou pestrostí střihů.  
Důraz je kladen na životnost obuvi  

 Zimní obuv – je obuv určená k nošení v exteriérech v zimním období. 
Vyznačuje se vyšší úrovní tepelně izolačních vlastností, často teplou vlasovou 
podšívkou (např. z ovčí vlny) a mohutnější podešví, zpravidla s protiskluzným 
dezénem.  

 Domácí obuv-většinou obuv s textilním svrškem určená pouze pro interiér. 

Další hledisko výrazně ovlivňující funkci a údržbu obuvi je její výrobní způsob, tzn. 
způsob, jakým je spojen spodek obuvi se svrškem: 

 Obuv lepená – je nejčastěji používaná výrobní technologie, kdy je spodek 
obuvi ke svršku připevněn lepením. Pevnost spoje může být negativně 
ovlivněna promáčením, propocením či opakovaným používáním nedostatečně 
vysušené obuvi. Při neopatrné chůzi může dojít k mechanickému uvolnění 
lepeného spoje (ukopnutí). 

 Obuv šitá – obuv vyrobená tímto způsobem je velmi pohodlná, lehká a 
ohebná (flexibilní). Zvýšená ohebnost je dána skutečností, že svršek obuvi je 
přišíván přímo ke spodkové části, bez nutnosti použití napínací stélky. 
Vlastností této obuvi je omezená vodonepropustnost, proto tuto obuv 
používejte především v suchém prostředí. Při zvýšené vlhkosti může dojít k 
promáčení obuvi. Pravidelnou údržbou lze zvýšit odolnost této obuvi vůči 
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vlhkosti. Obuv důkladně impregnujte nebo krémujte a zvýšenou pozornost a 
pečlivost věnujte prošívanému okraji obuvi. 

GOODYEAR WELTED-Tento řemeslný proces se za pomoci speciálních strojů 
skládá ze dvou částí: 

1/ spojení svršku s lemem a stélkou, 
 
2/druhý šev (Welt) spojuje lem s podešví. 
 
Celkový proces výroby jednoho páru bot  může vyžadovat až 250 kroků, přičemž 
92 % výroby se provádí zcela ručně. 
Výhody, které tento výrobní proces umožňuje, jsou mimo jiné: 

Pohodlí: Dutina mezi stélkou a podešví, je vyplněna pružným přírodním korkem, 
který po počátečním používání boty vyryje do korku „stopu chodidla“. Dochází k 
dokonalému přizpůsobení stélky a korku morfologii chodidla uživatele. Maximální 
pohodlí!!! 

Izolace: Pružný korek, který je vložen mezi stélku a podešev, poskytuje účinnou 
tepelnou izolaci a chrání nohu před nerovnostmi terénu. 

Flexibilita: Konstrukce s lemem se skvěle přizpůsobí všem typům obuvi. 

Odolnost: Pevnost a trvanlivost jsou dosahovány díky vlastnostem, které 
poskytuje lem Goodyear. 

Tento systém šití,v českém jazyce označovaný jaro "rámový" se pro svou 
řemeslnou náročnost používá pouze u skutečně luxusní obuvi.V našem případě 
se jedná ze 100% o obuv zn.MAYURA,SENDRA a část produkce zn.NEW ROCK. 

Každý pár obuvi je vyroben z jiného materiálu nebo v kombinaci jednotlivých 
materiálů, tedy je potřeba jeho údržbě a ošetřování věnovat určitou potřebnou péči. 

 USEŇ – lidově "kůže" , nejčastěji používaný přírodní materiál s ideálními 
vlastnostmi pro výrobu obuvi. Useň je prodyšná, měkká, má velmi dobré 
absorpční vlastnosti a je schopna se do jisté míry přizpůsobit individuálnímu 
tvaru nohy. Useň není neomezeně odolná působení vlhkosti, proto je třeba o 
usňovou obuv neustále pečovat. Rozeznáváme několik základních druhů usní: 

o Hladká lícová useň – má jemně strukturovaný povrch s malými póry. 
Obuv zbavte nečistot vhodným kartáčkem nebo vlhkým hadříkem a 
vytřete do sucha. Použijte impregnaci a vhodný krém požadovaného 
odstínu, vyleštěte. Nepoužívejte dlouhodobě samolešticí emulze nebo 
samolešticí houbičky,dochází k ucpání pórů usně 

o Nubuk, velur (semiš) – je useň broušená po líci nebo po rubu. Obuv 
z tohoto materiálu ošetřujte pryžovým kartáčkem a přípravky, které 
jsou určené pro vlasové usně. Důležité je také ošetření vhodnou 
impregnací, zvyšující odolnost proti vodě. Tyto usně nikdy nekrémujte! 

 TEXTIL – používá se na lehčí, často letní nebo domácí obuv. Textilní obuv 
ošetřujte za sucha kartáčováním a čistícími prostředky na textil, které obuv 
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impregnují, oživí barvy a částečně zamezí ušpinění. Textilní obuv nepoužívejte 
ve vlhkém prostředí (není odolná vůči působeni vnější vlhkosti) a zásadně 
nedoporučujeme prát tuto obuv v pračce.Neuvádí-li výrobce jinak. 

 SYNTETICKÉ MATERIÁLY – plasty, koženky a poromery často připomínají 
useň, ale kvality přírodních usní nedosahují (omezená prodyšnost – způsobují 
vyšší pocení nohou). Tato obuv je velmi nenáročná na údržbu. Omývejte ji 
vlhkým hadříkem s přídavkem jemného saponátu a utřete do sucha. 

 LAKOVÁ ÚPRAVA – má hladký, lesklý povrch, který je velmi choulostivý na 
mechanické poškození, chemické vlivy, rozmáčení a mráz. Nečistoty odstraňte 
jemným vlhkým hadříkem.Použití impregnací zde nemá větší praktický 
význam,vyššího lesku dosáhnete jemným překrémováním krémem na obuv.V 
tomto případě můžete bez obav použít i samoleštící prostředky. 
 

 EXOTICKÉ MATERIÁLY-jako přírodní hadí kůže,krokodýl,manta,pštros,ještěr 
a pod. 
Obuv otřete vlhkým hadříkem,nechte uschnout a impregnujte prostředkem 
COLLONIL EXOTIC SPRAY. 
Chraňte obuv před silným promáčením. 

 

 VODĚODOLNÁ MEMBRÁNA – GoreTex,Sympatex či jinak označené 
speciální materiály (s příponom TEX v názvu ) tohoto druhu zvyšují 
voděodolnost obuvi při zachování její prodyšnosti. Obuv nejprve očistěte od 
hrubé špíny pomocí vlažné vody. Po uschnutí povrchu obuvi naimpregnujte 
vhodným impregnačním prostředkem používejte pouze přípravky, které 
doporučují výrobci těchto membrán. 

 

ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ 

1/Pro ošetřování námi prodávaných druhů obuvi doporučujeme prostředky  

 

2/Žádnou obuv neperte v pračce ,pokud to výrobce jasně nedeklaruje jako 
možné.Např.námi prodávanou domácí obuv DeFonseca je možné prát v 
pračce na 30˚C v krátkém programu a ždímat na max. 800 ot./min. 

3/Obuv nikdy nesušíme u zdrojů sálavého tepla (kamna,radiátory a pod.) a už 
vůbec ne u otevřeného ohně. 
Vlhkou obuv vycpěte novinovým papírem a nechte uschnout při pokojové 
teplotě. 



4 
 

4/Obuv s přírodní usňovou podšívkou nebo obuv jejíž vnitřní strana usňového 
svršku je bez podšívky může při provlhnutí nebo zpocení nohou částečně 
zapouštět barvu.Tento jev je zcela přirozený a nelze ho považovat za výrobní 
vadu.V případě uzavřené obuvi stačí vyměnit světlé ponožky za tmavé.Bílé 
ponožky patří do sportovní obuvi a tenisek. 

5/Veškerou obuv chraňte před rozmáčením a chemickými vlivy 

6/Při obouvání obuvi uzavřeného střihu vždy používejte obouvací lžíci 

7/Nakonec poslední a nejdůležitější rada : 

Nenoste dlouhodobě pouze jeden pár obuvi,jak je v 
Čechách zvykem,obuv střídejte,v zaměstnání 
používejte pracovní obuv ,přezouvejte se i v 
kanceláři. 
Mějte na paměti, že žádné boty nejsou 
bezúdržbové. 
Poděkují vám nejen vaše boty,ale především vaše 
nohy. 

 

Mnoho radosti z našich výrobků vám přeje 

                                                                   
gattanera.com 

VÝZNAMY SYMBOLŮ: 

 

 



5 
 

 

NÁVOD K UŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ KABELEK 

Při výběru kabelek je důležité rozlišit výrobky dle účelu jejich použití (večerní, 
každodenní, pracovní, nákupní apod.). 

Hmotnost obsahu kabelek musí být úměrná pevnosti materiálu a určení 
kabelky.Ani velkou kabelu nelze zaměňovat s nákupní taškou . 

Nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost barevného odstínu a přírodní výrazné 
znaky (jizvy, vrásky) nejsou vadou, ale naopak zdůrazňují znak přírodní usně. 

Při nadměrném pocení rukou je lepší vybírat materiály, které na to nejsou 
choulostivé. 

Poškození výrobku nerespektováním uvedených zásad nemůže být předmětem 
reklamace a nesmí být zaměňováno za vadu výrobku nebo materiálu. 

Kožené kabelky 

 Chránit před promáčením, odstranění mokrých skvrn: navlhčit parou nebo 
rozprašovačem, nevtírat, nechat pozvolna vyschnout při pokojové teplotě. 

 Skvrny od propisky odstraňovat vatou navlhčenou ve směsi líh-voda (1:1). 

 Mastné skvrny (čerstvé) posypat magneziovým nebo křídovým prachem a 
nechat účinkovat 24 hodin. 

 1 až 2krát ročně ošetřit odpovídajícím krémem. Určitá patina neznehodnocuje 
kůži. 

Lakované kabelky 

 Je choulostivé na mechanické poškození, chemické vlivy, rozmáčení a mráz. 

 Očistěte mírně navlhčeným hadříkem a dosucha vytřete. 

 Ošetřujte krémem vhodným na lakované zboží. 

 

gattanera.com 
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NÁVOD K OŠETŘOVÁNÍ KOŽENÝCH ODĚVŮ 

A TEXTILNÍCH VÝROBKŮ 

Jak pečovat o hladkou kůži 

Hladká kůže je přírodní  materiál, který vám při správné péči vydrží mnoho let. S 
časem na hodnotě neztrácí, naopak získává ceněnou patinu. Poradíme vám, jak se 
o kožený výrobek starat, aby byl stále krásný a dělal vám radost co 
nejdéle. 

Impregnace je základ 

Před prvním nošením doporučujeme použít impregnaci, která hladkou kůži 
ochrání před vlhkem i nečistotami.Výrobek několikrát po sobě s malými pauzami na 
zaschnutí nastříkat impregnací. Pro větší účinek můžete aplikaci později pravidelně 
opakovat. 

Jemný déšť koženému výrobku nijak nevadí, ale dejte pozor na úplné promoknutí. 
Mokrou kůži poté vytvarujte do původní podoby a sušte jen při pokojové teplotě. 
Nikdy nepoužívejte přímé  teplo, jako je topení nebo fén, které by ji mohly 
poškodit a zdeformovat. Stejně tak se nemusíte bát ani běžného slunečního záření. 
Kůži ale chraňte před přímým dlouhodobým slunečním světlem a vysokými teplotami. 
Mohla by vyblednout a mohly by se na ní vytvořit fleky. 
K čištění používejte pouze speciální prostředky na hladkou kůži. Doporučujeme 

                       

Waterstop Spray,Waterstop krém,Nillfet.....na hladké lícové kůže 

Rustical Spray....na hladké kůže rustikálního vzhledu 

Special Wax Spray...na hladké voskované,olejované kůže 

Vyvarujte  se chemických přípravků a praní v pračce. 
Významy symbolů: 

                                                   

             Neprat v pračce                              Nesušit v sušičce                           Nečistit chemicky 
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Jak pečovat o textilní výrobky 
 
 
1/ Dej to mámě, ta už bude vědět,co s tím 
 
2/ Není -li možný postup podle bodu 1 ,tak na tričku i mikině 
najdeš,většinou za krkem cedulku s některými z těchto obrázků,ty ti teď 
vysvětlíme.Jak zapnout pračku si musíš zjisti sám/sama :-) 
 

Symboly praní ve vodě 
Následující symboly označují ruční praní nebo praní v pračce. Lze je vzájemně 
kombinovat, ale důležité je, řídit se přesně podle uvedených informací. Důležité: 
čára vždy označuje, že je nutné, aby praní proběhlo jemným, delikátním 
způsobem. 

 

Vanička s písmenem X: Neperte ve vodě. 

 

Vanička: Ruční praní a praní v pračce. 

 

Vanička + čára: Čára označuje praní se sníženou rychlostí, s programy na 

šetrné praní (máchání při nízké teplotě a krátké odstředění). 

 

Vanička s rukou: Ruční praní, normální máchání a jemné odstřeďování. 

 

Vanička + N°: Praní v pračce, číslo udává maximální teplotu vody. 

  

Symboly chemického čištění 
Následující symboly se vztahují k suchému, chemickému čištění a lze je 
vzájemně kombinovat dle míry nečistoty. 

 

Kruh s písmenem X:chemické čištění není povoleno. 

 

Kruh: chemické čištění povoleno se všemi typy chemických čistících 

prostředků. 
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Kruh + čára: chemické čištění s možností sražení se prádla. 

 

Kruh +A: chemické čištění povoleno se všemi pracími prostředky. 

 

Kruh + F: chemické čištění povoleno prostředky s uhlovodíky a 

trifluorotrichloroethany. 

 

Kruh + P: chemické čištění pomocì perchlorethylenu 

 

To samé jako kruh + P, ale s opatrností praní. 

Symboly bělení 

 

Trojúhelník s písmenem X: Zákaz bělení. 

 

Trojúhelník: Možnost bělení s jakýmkoliv přípravkem na bělení. 

 

Trojúhelník + Cl: Oděv s možností bělení chlorem. 

  

Symboly sušení 

 

Čtverec: Oděv lze sušit v sušičce. 

 

Čtverec: Oděv nesušit v sušičce. 
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Symboly žehlení 
Jsou specifikovány pomocí teček, které se mohou objevit uvnitř symbolu žehličky. 

   Symbol žehlička: Prádlo může být žehleno. 

 

Symbol žehlička + 1 tečka: Maximální teplota žehlení na 110°C, pokud 

možno bez použití páry. 

 

Symbol žehlička + 2 tečky: Maximální teplota žehlení na 150°C. 

 

Symbol žehlička + 3 tečky: Maximální teplota žehlení na 200°C. 

 

Symbol žehlička s písmenem X: Nežehlit 

  

 
 

 

Doufáme,že je vypráno,vyžehleno a složeno ve skříni vaše 

 

 

  gattanera.com 


