
Péče dobrá,
všechno dobré
Užitečné rady  
na ošetřování  
obuvi
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Chcete mít boty  
stále pěkné?
Péče o obuv neznamená jen vyleštění vnějšku 
obuvi. Věděli jste, že dobrá péče může ovlivnit 
i životnost Vašeho věrného průvodce?
Tato brožurka Vám odhalí tajemství, díky 
kterým se budete moct z Vaší oblíbené obuvi 
těšit dlouhou dobu.
Dozvíte se, proč byste z lásky k ní neměli nosit
jedny boty každý den a jaké jsou v prodejně 
Deichmann k dispozici prostředky,
které Vám ulehčí údržbu obuvi.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se péče 
o obuv se samozřejmě můžete kdykoli obrátit 
na naše pracovníky v prodejnách. Protože 
všichni víme: „Když je péče dobrá, obuv nám 
vydrží mnohem déle.“

Pravidla při ošetřování obuvi

Boty to ve svém životě nemají vůbec lehké, vždyť v nich přece 
každý šlape sem a tam. Musí vydržet horký asfalt, ale i studený 
sníh. A jaký vděk si za to vyslouží? Jsou odloženy jen tak v koutě 
až do dalšího použití.

A přitom by si určitě zasloužily trochu péče. V této brožuře Vám 
přinášíme několik tipů včetně ošetřujících prostředků, s kterými 
budou Vaše boty zářit každý den.

Péče od samého začátku

Ať už nosíte slipry, šněrovací boty nebo páskovou obuv, používejte 
zásadně lžíci na obouvání. Sešlapané paty vypadají nepěkně 
a nenapravitelně se tak ničí tvar obuvi.

Při vyzouvání ze šněrovací obuvi uvolněte všechny tkaničky, aby 
šla noha z boty snadno vyzout. Skutečně to nezabere mnoho času 
a je to pohodlnější a šetrnější pro nohy i obuv.

Napínáky udržují tvar Vaší obuvi, 
vyrovnávají záhyby vzniklé při chůzi 
a odlehčují konstrukci spodku obuvi. 
Avšak používejte je prosím jen 
v patřičné velikosti, protože jinak se 
obuv může zdeformovat.

Napínáky jsou obzvlášť praktické při promočení obuvi v dešti nebo 
sněhu. Další možností je vycpání obuvi novinovým papírem. Boty 
však nesušte v blízkosti topení a už vůbec ne přímo na něm. Useň 
potom může ztvrdnout, stát se nepoddajnou a lámat se. Takové 
poškození teplem už neodstraní žádný ošetřující prostředek. Obuv 
s koženou podešví doporučujeme při sušení otočit na bok.

Napínák obuvi

Art. č. 2 990 0000-0006

79 Kč
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Svoji obuv čistěte pravidelně. Doporučujeme ji po každém nošení 
utřít nebo vykartáčovat od prachu, aby neztratila nic ze svého 
lesku nebo sametově hebkého povrchu. 

Přineste svou obuv k obuvníkovi včas, aby např. vyměnil 
obnošené podpatky. Tímto zabráníte větším škodám 
a dlouhodobě ušetříte peníze.

Dopřejte své obuvi přestávku minimálně tak dlouho, jak byla 
nošena. Ještě lepší je nechat boty 24 hodin odpočívat, aby mohla 
dobře vyschnout.

Umění čištění obuvi

V podstatě platí: nejdřív očistit, potom chránit. Pouze čistá useň se 
dá ošetřovat vhodnými prostředky na údržbu. Ani svou pokožku si 
určitě nekrémujete před umytím. 

Prach i nečistotu odstraňujte nejlépe  
hadříkem a/nebo vlažnou vodou, 
na robustnější useň můžete použít 
rovněž kartáč. Velurové usně čistěte 
pomocí pryžového nebo drátěného kartáče.

Novou obuv ošetřete pomocí vhodného prostředku nejlépe hned 
před prvním obutím. Přitom se výběr prostředku na ošetřování 
řídí podle druhu materiálu. Použitím nesprávných ošetřujících 
prostředků můžete způsobit, a to nejen u citlivých druhů usní, 
velké škody.

Na oživení barev si vyberte nejraději takový prostředek, který je 
o odstín tmavší než barva obuvi. 

Prostředky na údržbu nanášejte rovnoměrně a v tenké vrstvě 
krouživými pohyby, jinak se useň zašpiní a nebude se správně 
lesknout. Zabraňte také příliš silnému tlaku při nanášení, 
protože to by mohlo poškodit povrch usně. Prostředek 
na ošetření by měl působit asi čtvrt hodiny, potom se může 
obuv vyleštit měkkým hadříkem nebo měkkým lešticím 
kartáčem, nejlépe žíněným.

Rada od profesionálů
Na očištění a nakrémování rámu  

obuvi se nejlépe hodí starý  
zubní kartáček.

Odstraňování skvrn

Žvýkačka nebo lepidlo
Nechejte krátce zmrazit v mrazničce a potom odlepte,  
příp. odloupněte.
Skvrny, obsahující cukr
Odstraňte umýváním studenou vodou a mýdlem.
Kuličkové pero na velurové usni
Na skvrnu přilepte lepicí pásku a pomocí nehtu nebo tvrdým 
předmětem silně toto místo přes lepicí pásku škrabte.  
Nakonec lepicí pásku odlepte trhnutím.

useň

textil

syntetické materiály

materiály  
s Tex-membránou

guma, kaučuk

Vysvětlivky

Na konci každé další stránky jsou uvedeny pitkogramy, které 
upřesňují materiál, na který je daný ošetřující prostředek určený. 
Prosím, dbejte těchto upozornění, abyste pro svoji obuv vždy 
zvolili ten správný produkt.

Kartáč na semiš

Art. č. 2 984 0100

69 Kč

nepromokavé prodyšné
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Čisticí houbička Speciální  
pečující mléko 

Popis výrobku

Art. č. 2 983 0106, 2 983 0104

Barva černá, bezbarvá

Cena 79 Kč  

Popis výrobku

Art. č. 2 983 0108

Barva bezbarvá, bílá

Obsah 75 ml

Cena 79 Kč  

• Nabízí pohodlnou a rychlou péči o lesk obuvi na cestách
• Na všechny povrchy z hladké usně a syntetických materiálů
• Bezpečné a čisté uchování obsahu v pevném obalu,  

čímž se zabraňuje vysychání
• Náplň vydrží přibližně 150 použití

• Určené speciálně k péči o useň a syntetické materiály
• Čistí svrchní materiál a chrání ho před vysoušením
• Obsahuje silikonové a avokádové oleje a barevné pigmenty, 

které zachovávají barevný charakter obuvi a pečují o její 
přirozený lesk

• I velmi namáhané obuvi navrátí původní barvy
• Nabízí alternativu k ošetřujícím sprejům, ale neobsahuje žádné 

freony a je šetrné k životnímu prostředí

Čisticí houbička vhodná na občasné rychlé čištění 
obuvi z hladkých materiálů.

Čisticí a barvy aktivující ošetřující mléko s houbičkou na nanášení, 
vhodné na všechny hladké povrchy ze syntetiky a usně.
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Ochranný 
krém

Prostředek 
na ošetření 
usně 

Popis výrobku

Art. č. 2 983 0110, 2 983 0114

Barva černá – 0110 
 hnědá – 0114

Obsah 75 ml

Cena 79 Kč  

Popis výrobku

Art. č. 2 983 0100

Barva bezbarvá 

Obsah 150 ml

Cena 79 Kč  

• Ošetřující krémy na všechny hladké usně
• Vysoký čisticí a ochranný účinek
• Obnovuje barvy
• Vzácné vosky ošetřují a impregnují useň, která tak zůstává 

pružná a dlouhodobě si udržuje svůj lesk
• Doporučuje se jako základní péče ke každému nákupu 

obuvi z hladké usně

• Obzvláště výživná péče o obuv z přírodní usně s pravým 
včelím voskem

• Proniká hluboko do usně a dopomáhá k opětovné pružnosti 
i velmi namáhané usni

• Nabízí alternativu k ošetřujícím sprejům, ale neobsahuje žádné 
freony a je šetrný k životnímu prostředí

• Vosk může zmatňovat / ztmavit barvu

Přírodní prostředek péče o obuv s houbičkou na nanášení. 
Vhodný na obnovu barev, impregnaci a čištění všech hladkých 
usní různých barev.

Mast se včelím voskem vhodná k intenzivní péči o hladkou useň.
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Univerzální  
čisticí  
prostředek 

Popis výrobku

Art. č. 2 985 0120

Barva bezbarvá

Obsah 125 ml

Cena 149 Kč  

• Čistí, ošetřuje a odstraňuje nečistoty, stopy po vodě a soli a navíc 
působí voděodolně

• Oboustranná houbička se postará o optimální čištění. Jednou 
stranou odstraňte hrubé nečistoty a druhou stranou menší 
znečištění

• Čisticí pěna se nanáší na houbičku v požadovaném množství
• Vhodný také na hrubé usně, jejich imitaci a na obuv s klima-

membránou

Ošetřující univerzální čistič vhodný na všechny usně, syntetické 
a textilní materiály a klima-membrány.

Popis výrobku

Art. č. 2 985 2018

Barva bezbarvá

Obsah 300 ml

Cena 199 Kč  

• Vylepšený impregnační účinek pro dlouhotrvající ochranu před 
vlhkostí a nečistotami

• Jemné rozvětvené hybridní struktury (struktury z impregnačních 
a ošetřujících účinných látek) vytvářejí neviditelnou ochrannou 
vrstvu, která neovlivňuje prodyšnost obuvi

• Ošetřující výživné látky pečují o lesk a jemnost obuvi
• Efekt jednoduchého odstranění nečistot
• Osvěžuje a zachovává barvy
• Šetří životní prostředí využitím ekologicky přijatelných rozpouštědel

Spolehlivá impregnace na ochranu před vlhkostí a nečistotami. 
Pro péči a obnovu barev vhodná na všechny materiály a také 
na klima-membrány.

Impregnační sprej 
pro hladkou useň, 
velur a textil 

nepromokavé prodyšné nepromokavé prodyšné
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Popis výrobku

Art. č. 2 985 0122

Barva bezbarvá

Obsah 150 ml

Cena 149 Kč  

Popis výrobku

Art. č. 2 985 309

Barva bezbarvá

Obsah 125 ml

Cena 159 Kč  

• Dezinfikuje vnitřek obuvi a ničí bakterie
• Pro příjemný a svěží pocit při nošení

• Účinně odstraňuje nečistoty, stopy po soli a vodě 
a zároveň ošetřuje svrchní materiál

• Neobsahuje rozpouštědla

Sprej pro dlouhodobě svěží a zdravé prostředí  
v obuvi s dlouhotrvajícím účinkem.

Aktivní pěna na účinné čištění a péči s integrovaným kartáčkem 
na všechny usně, textilní a syntetické materiály – vhodná také 
na klima-membrány.

Aktivní sprej 
Formule S 

Aktivní 
čisticí pěna 

nepromokavé prodyšné nepromokavé prodyšné
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Popis výrobku

Art. č. 2 985 0146 

Barva bezbarvá

Obsah 400 ml

Cena 199 Kč  

Popis výrobku

Art. č. 2 985 417

Barva bezbarvá

Obsah 300 ml

Cena 159 Kč  

• Dlouhodobě ošetřuje a chrání veškerou obuv  
a produkty z hladké usně

• Vhodný i na kožené oblečení
• Není vhodný na hrubé usně nebo jejich imitace

• Účinně a dlouhodobě chrání veškerou obuv a produkty 
z hrubých usní před vlhkostí

• Odstraňuje stopy po vodě a brání rychlému znečištění
• Obnovuje barvy

Ochranný a ošetřující sprej se silikonem a včelím 
voskem na všechny hladké usně.

Impregnační sprej obnovující barvy na všechny 
hrubé usně, velur a nubuk.

Ošetřující sprej 
s voskem 

Ošetřující sprej 
na hrubou useň 
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Popis výrobku

Art. č. 2 985 0104

Barva bezbarvá

Obsah 125 ml

Cena 99 Kč  

Popis výrobku

Art. č. 2 985 2008

Barva bezbarvá

Obsah 100 ml

Cena 99 Kč  

• Změkčovadlo na useň roztahuje svrchní materiály, 
změkčuje je a eliminuje místa vzniku otlaků

• Nezvětšuje velikost obuvi

• Sprej na bosé nohy pečuje o chodila a chrání je
• Ulehčuje chůzi naboso, přičemž vytváří na chodidlech 

určitý druh ochranného filmu, a tím zabraňuje tření 
chodidla v obuvi

• Speciální formule s pravým hedvábím udržuje chodidla 
svěží a suchá a pečuje o hygienu v obuvi

• Příjemná vůně
• Dermatologicky testováno

Bezbarvý sprej na obuv z usně a syntetických 
materiálů na změkčení míst, kde obuv tlačí.

Sprej na bosé nohy s pravým hedvábím brání 
vzniku otlaků v důsledku tření chodidla v obuvi.

Změkčovadlo  
na useň 

Hedvábný sprej 
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Popis výrobku

Art. č. 2 984 0100

Barva bílá, šedá

Cena 69 Kč  

• Nezbytná pomůcka k zachování přirozené krásy 
povrchů z hrubé usně

• Kombinace různých druhů štětin umožňuje 
odstranění větších nečistot

• Po ošetření prostředky péče o obuv je potřeba 
povrch opět vykartáčovat, aby si zachoval svůj 
původní vzhled

Různé druhy umělých štětin na praktické rukojeti.

Kartáč na semiš 

Popis výrobku

Art. č. 2 984 0104

Barva černá

Cena 69 Kč  

• Na přeleštění hladkých usní

Kartáče z našeho sortimentu jsou vyráběny z umělých štětin. 
Povrchy z hrubé usně anebo z její imitace je potřeba po ošetření 
prostředky péče o obuv opět vykartáčovat, aby si zachovaly, 
resp. obnovily svůj původní vzhled. K tomu se obzvláště hodí 
kartáče s tvrdšími umělými štětinami.

Kartáč
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