
  Návod na správny výber a údržbu obuvi 

Vážení zákzazníci, 

naším cieľom je čo najväčšia spokojnosť užívateľa s našou športovou obuvou, a preto si Vás 

dovoľujeme upozorniť na niekoľko skutočností, o ktorých je potrebné pred zakúpením vedieť. 

Na každý šport je vhodný iný druh obuvi. Pri výbere zvážte, k akému účelu bude používaná. 

Obuv by mala byť vyberaná zvlášť starostlivo s dôrazom na presne zvolenú veľkosť a šírku. 

Týmto predídete predčasnej devastácii obuvi /predčasné opotrebenie stielkového materiálu a 

pod./. 

Skupiny športovej obuvi podľa účelovosti : 

1. RUNNING - /bežecká obuv/ - zo syntetickej usne a gumenou podošvou vhodná na 

bežecký tréning i na chôdzu na čo najsuchších cestách. Pri opakovanom namočení a 

nevhodnom používaní môže dôjsť k celkovému poškodeniu obuvi. 

2. RUNNING TRAIL* - /bežecká - tzv. trailová obuv/ - zo syntetickej aj prírodnej usne a 

podošvou s hlbokým dezénom je určená na náročný terén. Zvršok je vysoko odolný a pevný. 

Vhodná na beh v prírode, voľný čas a turistiku. 

3. TRACK & FIELD - /tretry/ - kombinácia syntetickej usne s gumenou podošvou a kovovými 

štuplami v prednej časti podošiev. Účelová obuv vhodná iba na špeciálne povrchy. Pri 

nevhodnom užívaní /nevhodný povrch/, môžu sa zlomiť alebo ináč poškodiť použité štuple. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na ich dotiahnutie pred každým použitím, aby sa zabránilo 

predčasnému poškodeniu závitového lôžka. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so 

štuplami /ostrie/. Hrozí nebezpečenstvo úrazu. 

4. TENNIS* - /tenisová obuv/ - zo syntetickej aj prírodnej usne je určená pre závodných aj 

rekreačných hráčov. Nie je vhodná na intenzívne /celodenné/ používanie. Pri nevhodnom 

použití môže dôjsť k poškodeniu podošvy aj zvršku, hlavne pri obuvi s použitím textilných 

materiálov /canvas a pod./. Konštrukcia tenisovej obuvi je rozdielna od inej obuvi. 

5. BASKETBALL* - ová obuv je okrem basketbalu určená aj na iné halové športy napr. 

hádzaná, volejbal a pod. Nie je vhodná na drsný povrch /asfaltový, betónový a pod./. Môže 

dôjsť k poškodeniu podošvy. 

6. SOCCER* - /futbalová obuv „kopačky“/ - zvršok je vyrobený mäkkej hovädzej, klokanej a 

syntetickej usne. 

Futbalová obuv sa podľa povrchu použitia delí do piatich základných skupín: 

SG SOFT GROUND - používajte len na jemný až mäkký prírodný povrch, 

FG FIRM GROUND - používajte len na normálny až tvrdý prírodný povrch, 

HG HARD ROUND - používajte len na veľmi tvrdom, prírodnom povrchu, 

TF TURF - použitie na umelej tráve, škváre a zľadovatelom povrchu, 

IN INDOOR - používajte len v halách a telocvičniach k sálovému futbalu. 

Pri nevhodnom užívaní, môžu sa zlomiť alebo ináč poškodiť použité štuple. V prípade 

zakúpenia futbalovej obuvi s výmeniteľnými štuplami si Vás dovoľujeme upozorniť na ich 

dotiahnutie pred každým použitím, aby sa zabránilo predčasnému poškodeniu závitového 

lôžka. 



7. TRAINING - /obuv do posilňovní, hál a pod./ je určená pre rekreačné a vrcholové cvičenia 

v posilňovniach. Používaním obuvi vo vonkajšom prostredí môže dôjsť k predčasnému 

opotrebeniu obuvi /hlavne zvrškového materiálu/ a poškodeniu podrážok alebo k ich 

„zvráskaveniu“. Je nevhodná na bežné nosenie. 

8. WORKOUT - účelovosťou tohto druhu obuvi sú rôzne športové aktivity /napr.fitness, joga a 

pod./ v halách. Nie je vhodná k intenzívnemu, celodennému užívaniu. 

9. SWIM - /plážová obuv do bazénov, sáun a pod./ - nevhodná na celodenné používanie. Pri 

intenzívnom používaní môže dôjsť k ich poškodeniu. 

10. INDOOR - /halová obuv/ - je určená na všetky druhy športu /okrem sálového futbalu/ v 

halách posilňovniach /napr.volejbal, hádzaná a pod./. 

11. ALTERNATIVE SPORTS*- /alternatívne športy/-obuv určená k netradičným športom 

/napr. skateboard, BMX.../. 

12. WALKING/LIFESTYLE/NON SPORT SPECIFICATION* - obuv určená k oddychu 

/prechádzky a pod./, 

13. ADVENTURE/OUTDOOR* - obuv určená k turistike, prechádzkam v prírode a pod.. 

Upozornenie: 

Použitím účelovej obuvi BASKETBALL, TRAINING a INDOOR vo vonkajšom prostredí, 

môže dôjsť k ich značnému poškodeniu a predčasnému opotrebeniu. Tieto druhy obuvi nie 

sú vhodné na celodenné /intenzívne/ užívanie. 

Nezabudnite, že užívanie obuvi k iným účelom, ako je určená, môže zapríčiniť poškodenie, 

prípadne devastáciu, bez toho, aby sa jednalo o výrobnú vadu. 

*- pri týchto modeloch môže byť použitý materiál /napr.useň, nubuck atď./, ktorý si vyžaduje 

zvlášne ošetrovanie a údržbu! 

Životnosť Vašej obuvi taktiež závisí na jej správnom udržiavaní a ošetrovaní: 

- striedajte často obuv, hlavne pri daždivom počasí, 

- po vyzutí obuvi ju napnite na napínače zodpovedajúcej veľkosti, 

- pri obúvaní používajte nazúvaciu lyžicu a majte poriadne rozviazané šnúrky, 

- obuv doväzujte do koncových dierok, predídete tak poškodeniu pätnej časti /poškodenie 

stielky/, 

- nezabudnite, že nerovnomerná kresba lícnej časti a čiastočná rozdielnosť povrchu je 

charakteristická pre prírodnú useň, 

- pri používaní usňovej obuvi môže nastať pri zvýšenej potivosti, alebo nadmernom 

premočení obuvi čiastočný oter farby /vyblednutie/. 

Návod na ošetrenie obuvi: 

- obuv čistite ručne vo vlažnej vode /do 30°C/, 

- pri čistení a údržbe používajte prípravky doporučené pre príslušný materiál, 

- pri čistení používajte molitanovú špongiu, prípadne jemnú kefku, 



- vybrať vnútorné vložky a naplno otvorenú obuv nechať vysušiť pri izbovej teplote 

/nevystavujte obuv v blízkosti tepelných zdrojov/. 

Návod na ošetrenie usňovej obuvi: 

- k odstráneniu nečistôt používajte vlažnú mydlovú vodu, prípadne mycí roztok, 

- obuv nechajte voľne schnúť pri izbovej teplote, nie blízko vykurovacích telies, pri zdroji 

priameho tepla, slnka, 

- k sušeniu a udržaniu tvaru usňovej obuvi odporúčame vypchatie obuvi papierom, 

- zvršok z prírodnej usne ošetrujte bežným krémom na obuv, predĺžite zachovanie 

pôvodných vlastností usne, 

- nikdy nenechávajte obuv po použití špinavú a mokrú, zabránite tak splesniveniu obuvi. 

Useň Nubuck: 

- používajte vodovzdorné prípravky s prímesou živice, silikónu, alebo špeciálneho vosku na 

nubuck, 

- doporučujeme ošetrovať obuv po 3 až 4 použitiach s dôrazom na oblasť švíkov a upínacích 

ôk, 

- nubuck môže byť voskovaný, alebo môže byť použitá pasta. Zmení sa tým však okamžite 

semišový vzhľad obuvi, 

- pre zachovanie pôvodnej farebnosti obuvi používajte špeciálne spreje pre tento druh 

materiálu. 

Upozornenie /platí pre všetky druhy obuvi/: 

- pri ošetrení nepoužívajte tvrdé kefy, tieto obuv poškodzujú, 

- pri sušení nevystavujte obuv priamemu slnečnému žiareniu, umiestnite obuv mimo dosahu 

vykurovacích telies, obuv nesušte ani v sušičkách, 

- používanie vysokoúčinných pracích prostriedkov pôsobí nepriaznivo na syntetickú aj 

prírodnú useň, 

- obuv neperte v práčke!!! 

Dodržiavanie týchto zásad povedie k Vašej i našej spokojnosti. V prípade nerešpektovania 

pokynov nemôžeme, bohužiaľ, reklamáciu uznať za oprávnenú. 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prajeme veľa športových úspechov a pozitívnych 

zážitkov. 


