Návod na použití a údržbu obuvi
Společnost ZAQQ se specializuje především na dámskou a pánskou
společenskou a volnočasovou barefoot obuv. Všechny boty jsou ručně
šité a vyznačují se dvojitým prošíváním. Výrobce používá lepidla bez
rozpouštědel a ke zpracování využívá lokální a ekologické zdroje. Špička
je anatomicky tvarovaná s dostatečným prostorem pro prsty. Podrážka bot
je tenká a flexibilní, je tedy ohebná všemi směry a má nulový podpatek,
který příznivě ovlivňuje stav našich chodidel.
Společnost si velmi cení přírody a dbá na ekologickou a udržitelnou výrobu
bot. Používají se regionální suroviny, ekologická lepidla a kaučuk na
podrážky.
1, Před zakoupením obuvi pečlivě zvažte, k jakému účelu budete obuv
využívat. Používejte ji pouze takovým způsobem a v takovém prostředí,
které odpovídá její účelovosti. Pokud budete používat obuv k jinému
účelu, než je určena, není možné ji reklamovat.
2, Velikost vybírejte pečlivě a s ohledem na pohodlnost a tvar Vašich
nohou. Vyberte obuv s dostatečným nadměrkem. Pokud nejste zvyklí
nosit barefoot obuv, počítejte s tím, že se Vám noha během pár měsíců
„roztáhne“ hlavně do šířky. Obecně doporučený nadměrek u barefoot
obuvi je minimálně 0,5cm. Ideální nadměrek je však kolem 1cm.
Nevhodně zvolený typ obuvi, nesprávná velikost, tvar nebo šíře nejsou
důvodem k pozdější reklamaci.
3, Před zakoupením obuv pečlivě vyzkoušejte. Berte na vědomí, že Vás
bota nesmí nikde tlačit a naopak Vám nesmí být volná hlavně v oblasti
kotníku.
4, Při obouvání používejte obouvací lžíci. Díky ní zabráníte zlomení
v oblasti paty. Pokud má obuv zip, zapínejte jej opatrně, nikoli silou.
5, Při zouvání, obuv maximálně povolte. Pokud má obuv zip, tak jej
opatrně, nikoli silou, rozepněte co nejvíce. Nikdy nezouvejte botu o botu,
aby nedošlo k poškození šití mezi podešví a svrškem. Povolením
tkaniček, zipů a přezek zamezíte zbytečnému protahování boty.
6, Kožená a textilní obuv, která má flexible šití (zvenčí obšitá bota) není
vodotěsná! Voda může pronikat nejen kůží, ale i šitím případně spoji částí
obuvi.

7, Obuv, která je vybavena membránou, jež zabraňuje pronikání vlhkosti
dovnitř obuvi, ošetřujte pouze přípravky, které jsou vhodné pro obuv
s membránou.
8, Obuv, která je mokrá, nesušte v kontaktu ani v bezprostřední blízkosti
tepelného zdroje (krb, kamna, topení, otevřený oheň, sušička aj.). Nechte
ji vždy pořádně vyschnout.
9, Berte na vědomí, že každodenním nošením obuvi, klesá její životnost.
Nelze tedy zaměňovat životnost obuvi s lhůtou pro uplatnění práva z vady.
Vzhledem k této skutečnosti může být životnost vyčerpána ještě před
uplynutím této lhůty. Doporučujeme proto, abyste nenosili stejný pár obuvi
každý den. I když je venku teplo a svítí sluníčko nebo jen mrholí, přesto
se uvnitř boty tvoří nezdravé vlhké klima, které může mít za následek
tvorbu plísní a různých infekcí. Je tedy dobré, nechat boty vždy
„odpočinout“. Vlhkost, která se vsákne do kůže, se během 24 hodin
odpaří.
10, Po každém použití ošetřete obuv podle jejího typu a materiálu a
pouze výrobky na to určenými. A do obuvi, zejména kožené vložte
napínáky, které odpovídají velikosti obuvi.
11, Obuv neperte v pračce. (Pokud tuto možnost výrobce výslovně
neuvede)

Péče o obuv
O obuv byste se měli pravidelně starat, abyste předešli předčasnému
vysychání kůže.
Obuv udržujte vždy čistou a po každém nošení ji ošetřete přípravky, které
jsou k tomu určené. Věnujte proto prosím pozornost k níže uvedeným
bodům.
My v PODOest máme vyzkoušené přípravky zn. Collonil. Můžete si je
zakoupit přímo u nás v prodejně nebo objednat prostřednictvím e-shopu.
1, Čištění
Čištění obuvi patří k prvnímu kroku a měli byste jej provádět pravidelně po
každém nošení. Botu zbavte nejprve nečistot a prachu pomocí vhodného
kartáče. Na každý druh materiálu na obuvi se používá jiný kartáč.
Boty, které jsou mokré nebo vlhké, nekartáčujte, protože byste mohli
nenávratně poškodit materiál, ze kterého jsou vyrobeny.

2, Péče a výživa
Pokud již máte boty zbavené nečistot, použijte na boty výživné krémy
nebo tekuté výrobky. Tento krok je důležitý hlavně z toho důvodu, aby se
zabránilo vysychání kůže, struktura zůstala beze změny a materiál
neztrácel své přirozené vlastnosti, jako je elasticita, nevytvářely se
prasklinky a kůže neztrácela svůj přirozený lesk.
3, Impregnace
Posledním krokem péče o boty je impregnace. Impregnace chrání obuv
před UV zářením, špínou, prachem a také vlhkostí. Na každý druh
materiálu patří jiný druh impregnačního prostředku. Impregnace se
dostává i dovnitř materiálu, není tedy jen na povrchu. Díky tomu stékají
kapky vody po materiálu a prach a nečistoty se na něm hůře udrží. Obuv
se potom i snadněji čistí.

