PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI OBUWIA
●
●

obuwie sznurowane przy zdejmowaniu powinno się wcześniej rozsznurować
obuwie pełne najlepiej ubierać przy pomocy łyżki obuwniczej, aby uniknąć osiadania
zapiętków (szczególnie dotyczy to obuwia dobrze dopasowanego oraz wykonanego z lekkich
materiałów typu zamsz/welur)
● w przypadku przemoczenia obuwia należy je pozostawić do wyschnięcia w temperaturze
pokojowej (z dala od źródeł ciepła typu grzejniki, suszarki etc.)
● przed konserwacją należy najpierw zanieczyszczone obuwie przeczyścić wilgotną szmatką /
gąbką i pozostawić do wyschnięcia
● obuwia nigdy nie należy prać, gdyż spowoduje to nieodwracalne uszkodzenie konstrukcji.
Dotyczy to również obuwia wykonanego z materiałów włókienniczych (satyna itp).
Obuwie ze skór licowych:
● obuwie ze skór naturalnych licowych konserwujemy przy pomocy past na bazie naturalnych
wosków (np. Coccine Shoe Wax). Należy równomiernie nałożyć cienką warstwę i
wypolerować (gąbką lub szczotką z miękkim włosiem). Można również użyć kremów do
obuwia, wówczas wystarczy jedynie równomiernie rozłożyć preparat na wierzchu (np.
Coccine Cream Elegance)
● Kolorystykę preparatu należy dobrać do koloru lica jak i koloru nici. W przypadku braku
dostępnego koloru najlepiej użyć odcienia neutralnego (przeźroczystego)
● Nie jest zalecane używanie past samonabłyszczających do skór licowych.
● Po kilkukrotnej konserwacji pastą na obuwiu może pojawić się zasuszona warstwa pasty.
Przed nałożeniem nowej warstwy obuwie należy wyczyścić najlepiej przy użyciu
szamponu/pianki do czyszczenia skór licowych (np. Coccine Leather Shampoo)
Obuwie ze skór welurowych(zamszu)/nubuku
● przed konserwacją należy najpierw zanieczyszczone obuwie przeczyścić wilgotną szmatką /
gąbką i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku głębokich zabrudzeń, stosujemy kostkę
gumową i/lub szczotkę gumowo-nylonową.
● obuwie ze skór naturalnych konserwujemy przy pomocy preparatów w sprayu / atomizerze .
Należy równomiernie nałożyć cienką warstwę i pozostawić do wyschnięcia. Są to preparaty
typu anti-aqua - zabezpieczające przed wnikaniem wilgoci np. Coccine AntiAqua lub o
szerszym zastosowaniu przeciwko wnikaniu zabrudzeń np. Coccine MultiCare.
Obuwie ze skór ekologicznych (sztucznych), w tym skóry lakierowane
● Czyszczenie podobnie jak w przypadku skór licowych. Konserwacja licowych skór
ekologicznych przy użyciu odpowiednich do tego rodzaju past i kremów.
● Czyszczenie skór lakierowanych podobnie, jak licowych zwykłych (jedynie miękka szmatka,
najlepiej z mikrofibry). Konserwacja wyłącznie przy użyciu preparatów do skór lakierowanych
np. Coccine Vernilux.
Skóry naturalne tłoczone
● Z uwagi na delikatniejsze lico takich skór czyszczenie należy wykonywać z odpowiednią
ostrożnością. Do konserwacji najlepiej stosować preparaty jak do skór welurowych.
Materiały włókiennicze i łączone (satyny, materiały w osnowie bawełnianej z tłoczonym licem).
● Materiały takie najlepiej czyścić pianką do tekstyliów np. Coccine Nano Shampoo. Jeśli nie
mamy dostępnej pianki można użyć do tego celu płynu do mycia naczyń (odcień neutralny) mieszamy niewielką ilość płynu z wodą i tak wytworzoną pianę na gąbce rozprowadzamy na
obuwiu. Po chwili usuwamy piankę wraz z zabrudzeniami.
● W obu powyższych zastosowaniach nie należy doprowadzić do przemoczenia cholewki
obuwia.

Fleki, nakładki, inne akcesoria
● Zużywanie się fleków i sznurowadeł jest naturalnym zjawiskiem, ich wymiana należy do
obowiązków użytkownika.
● Nakładki taneczne (na obcasy) są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Ich
zużycie zależy również od jakości podłóg parkietowych, na których użytkuje się obuwie. Przed
nałożeniem nakładki należy zmiękczyć w dłoniach lub podgrzać (w ciepłej wodzie lub
suszarką) w celu łatwiejszego montażu oraz ochrony obcasa przed zarysowaniem. Zużyte
nakładki najlepiej naciąć od strony podeszwy i dopiero wówczas zsunąć. Ten sposób chroni
fleki przed przypadkowym ich zdjęciem wraz z nakładką.
Podeszwy
● Spody ze skór naturalnych (welurowych lub twardych podeszwowych) nie należy użytkować
na mokrych podłożach. Skórę welurową należy wyczyścić drapakiem (np. jeżykiem), skóry
podeszwowe szczotką, najlepiej z twardym włosiem. Skóry podeszwowe należy natłuszczać
specjalny preparatami do spodów skórzanych.
● Podeszwy z materiałów sztucznych należy jedynie oczyścić z większych zabrudzeń i wymyć
ciepłą wodą z dodatkiem detergentów.
Wszystkie preparaty testujemy na mało widocznych częściach obuwia, przed właściwym
zastosowaniem.
Pełny tekst porad dotyczący czyszczenia i konserwacji obuwia wykonanych z różnych typów
materiałów znajdziesz na stronie www.coccine.eu

CECHY MATERIAŁÓW OBUWNICZYCH
Naturalną właściwością skór naturalnych jest ich przemakanie w przypadku użytkowania obuwia w
niesprzyjających warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg)
Podszewki wykonane ze skór naturalnych barwionych na ciemny kolor mogą farbować, nie stanowi
to wady skóry. Proszę mieć świadomość możliwości zabrudzenia stóp od pigmentów występujących
w podszewce.
Skóry lakierowane charakteryzują się dużo mniejszą odpornością na wielokrotne zginanie, w
stosunku do skór z licem naturalnym, co nie stanowi wady towaru.
Przetarcia spodów ze skór naturalnych podeszwowych wynikają z właściwości fizycznych tego typu
skór (norma PN 86/0-91011). Na przetarcia jest szczególnie narażona podeszwa zawilgocona lub
mokra.
Rozjaśniania i cieniowania, naturalne ślady a także zmiany fizyczne jak zgniecenia, otarcia,
zabrudzenia, zakaleczenia lica, nie stanowią wady obuwia. Ewentualne różnice i niedoskonałości w
skórze, plamy powstałe od wody, lekkie odbarwienia lub łuszczenia lica, nie wynikają z wady
produktu lecz jego naturalnych właściwości.
Prawdziwa skóra jeśli jest poddawana działaniu różnych czynników zewnętrznych, może się
odbarwiać. Trwałość i niezmienność danego koloru, nie jest zagwarantowana przez żadnego
producenta.

Cechą towaru wykonanego z waluru (zamszu), jest częściowe odbarwienie zewnętrznej powierzchni
wierzchów i właściwość ta nie stanowi niezgodności towaru z umową.
Obuwie, w którym wykonane zostały spody w części lub całości ze skór miękkich, nie podlegają
reklamacji na okoliczność przetarcia. Tego typu obuwie należy użytkować w warunkach nie
sprzyjających nadmiernemu ścieraniu np. w pomieszczeniach zamkniętych lub na zewnątrz, ale na
gładkiej nawierzchni.
Elementy ozdobne (klamerki, kryształki Swarovskiego) nie podlegają reklamacji.

