DRAGI CLIENȚI,
este plăcerea noastră să vă prezentăm câteva sfaturi și recomandări care vă
vor ajuta să aveți grijă de încălțămintea cumpărată. Respectarea sfaturilor de
mai jos și îngrijirea minuțioasă îți garantează un sentiment de mulțumire în
legătură cu articolul achiziționat și durabilitate sporită.
›››	În timpul alegerii încălțămintei ia în considerare scopul, proprietățile dorite
și condițiile de utilizare.
›››	Pentru un mers confortabil oferă atenție la mărimea și tipul de încălțăminte,
pentru a îndeplini cerințele piciorului, în special a formei tălpii, luând în considerare
lungimea și lățimea, înălțimea bolții, înălțimea căputei și forma călcâiului.
Încălțămintea sport trebuie neapărat încercată. Un model ales greșit nu poate
fi motivul de returnare a produsului.
›››	Încalță/descalță perechea de încălțăminte cu șireturile dezlegate, folosește limba
pentru încălțare pentru a evita posibilitatea de îndoire a se segmentului de la
spate. Schimbă-i la timp și utilizează-i în condițiile pentru care sunt concepuți. Evită
umezirea pielii, pentru a proteja împotriva deformării și distrugerii tratamentului de
suprafață.
›››	Utilizează încălțămintea mereu cu șireturile strânse, pentru a evita posibilitatea de
ieșire a piciorului din pantof în timpul mersului și de a minimaliza riscul distrugerii
tălpii în zona călcâiului. Șireturile trebuie să fie mereu fixate până la ultimul orificiu.
›››	Aproape fiecare piele este colorată în funcție de nuanța dorită. În cazul transpirației
piciorului, șosetele se pot colora.
›››	În cazul pielii naturale, marginea poate să nu fie dreaptă iar suprafața poate avea
denivelări.
›››	Garanția produsului poate fi utilizată doar în cazul defecțiunilor de fabricare sau
lipsa componentelor, însă nu în cazul uzurii. Garanția nu trebuie confundată
cu durabilitatea produsului. Dacă găsești un defect, fă reclamația imediat.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE A DIFERITELOR TIPURI DE
ÎNCĂLȚĂMINTE:
Pielea netedă - suprafața se curăță cu ajutorul unei perii speciale, a unei lavete moi
sau a unui burete umed. După ce pielea se usucă, se dă cu cremă și se lustruiește
cu o lavetă. Folosește doar creme recomandate pentru încălțăminte din piele,
sau o cremă universală. Pentru a revigora aspectul încălțămintei se folosește
o emulsie de lustruire. Înainte de prima utilizare se recomandă impregnarea pielii
cu un tratament de suprafață impermeabil.
Pielea întoarsă - suprafața se perie ușor, fără a distruge textura sau se tratează cu
o soluție de lubrifiere, sau se pot utiliza soluții de curățare. Pentru a înviora culoarea,
se utilizează culori speciale pentru acest tip de material. Pentru pielea întoarsă nu se
folosește niciodată cremă.
Pielea lăcuită - este sensibilă la deteriorări mecanice, influențe chimice, umezeală și
temperaturi sub zero grade Celsius. Murdăria obișnuită și praful se îndepărtează cu
o lavetă moale (uscată sau umedă). Pentru îngrijirea pantofilor lăcuiți se folosesc
creme și soluții speciale.
Pielea tratată cu grăsimi - este recomandat să fie tratate cu grăsimi sau uleiuri,
deoarece acestea înlocuiesc grăsimea din piele, o înmoaie și o impregnează.
Tratamentul se face doar pe piele uscată. După aplicarea pe o piele de culoare deschisă
de obicei se observă o mică schimbare de culoare.
Plastic, piele artificială și pielea sintetică - suprafața se curăță cu apă, iar după
clătire se șterge cu o lavetă moale. Pentru acest tip de încălțăminte nu este voie să se
folosească creme și soluții de lustruire obișnuite.
Cauciuc (cizme cauciuc, galoși) - materialul se spală cu apă călduță și se lasă la uscat.
Partea interioară se întreține prin lăsarea la aerisit și s chimbarea regulată a branțului.
Textil - se curăță ușor cu o perie, iar în funcție de tipul de textil se poate curăța cu
o lavetă umedă. Recomandăm să fie impregnați și curățați cu produse speciale.
Stocarea încălțămintei, în special a celei din piele, se închide fermoarul pentru
a minimaliza riscul de deformare.
Pielea, textilul și pielea sintetică cu cusături nu este impermeabilă! Încălțămintea udă
nu trebuie lăsată la uscat în aproprierea sau în contact cu o sursă de căldură! Cel mai
avantajos mod de uscare a încălțămintei este de a introduce la interior hârtie și de
a o lăsa la temperatura camerei.
Atenție - unele produse au nevoie de îngrijire specială, clientul fiind anunțat printr-un
manual de instrucțiuni. În cazul în care nu ești sigur de tipul de material utilizat sau de
modul de întreținere a acestuia, revin-o și întreabă în magazin.
În timpul utilizării cremei, a soluțiilor de curățare sau a impregnării, asigură-te că
soluția poate fi folosită pe tipul de încălțăminte deținut. Respectă instrucțiunile
soluțiilor. Încălțămintea nu trebuie spălată în mașina de spălat!
Mai jos îți explicăm ce înseamnă simbolurile de pe încălțăminte:

TRADUCEREA TERMENILOR FOLOSIȚI:
HAND WASH ONLY – doar spălare manuală; DO NOT MACHINE WASH – nu spăla în
mașina automată; WASH SEPARATELY – a se spăla separat; WASH INSIDE OUT – a se
spăla pe dos; WASH IN COLD WATER – a se spăla în apă rece; WASH DARK COLOURS
SEPARATELY – culorile închise se spală separat; WASH AS COTTON – a se spăla precum
bumbacul; DO NOT BLEACH – nu albi; DRY CLEAN – a se curăța chimic; WATERPROOF –
rezistent la apă; KEEP AWAY FROM FIRE – a se păstra departe de sursele de căldură;
DO NOT IRON – a nu se călca; IRON ON REVERSE SIDE – a se călca pe dos; DO NOT IRON
DESIGN, PRINTING, BADGE - a nu se călca peste imprimeu; DRY FLAT – a se usca în
poziție orizontală; TUMBLE DRY WITH TENNIS BALLS – a se usca cu mingi de tenis;
DO NOT TUMBLE DRY AT HIGH TEMPERATURE – a nu se usca la temperaturi înalte.
Aceste instrucțiuni sunt însoțite de simboluri specifice, care specifică procedurile
adecvate. Recomandăm ca toate articolele să fie spălate pe dos pentru a evita
abraziunea în timpul spălării în mașina de spălat. Folosește întotdeauna detergent
conceput special pentru haine albe sau colorate, pentru a te bucura de culori vii
o perioadă lungă de timp. Înainte de spălare, separă-le în funcție de culoare și închide
fermoarele - hainele delicate se spală separat. În cazul în care echipamentul sportiv
este transpirat este necesar să îl speli imediat, sau măcar să îl clătești în apă rece,
pentru a proteja materialul de acțiunea agresivă a transpirației. Dacă îți calci hainele,
interesează-te ce fel de imprimeu au - cusut, imprimat sau lipit. Dacă imprimeul este
lipit sau printat, atunci nu călca hainele. Altfel, recomandăm să călcați hainele pe dos,
pentru a minimaliza riscul luciului nedorit.

INFORMAȚII DE BAZĂ DESPRE MATERIALELE TEXTILE
ȘI ÎNTREȚINEREA LOR:

BUMBAC

COTTON, BAUMWOLLE

LÂNĂ

WOOL, WOLLE

FLEECE

PRODUSE
DIN PIELE
LEATHER

FIBRE SINTETICE
ELASTAN, LYCRA, ACRYLIC,
NYLON, POLYESTER,
VISCOSE

Talpă

Piele

Piele
stratificată

Textil

Alte
materiale

Simboluri de
întreținere
(dacă nu este
specificat altfel)
A se spăla și călca
pe dos (material
confecționat 100%
din poliester)
Simboluri de
întreținere
(dacă nu este
specificat altfel)
Vezi informațiile
atașate la fiecare
produs
Pentru fibre
sintetice și chimice
sunt valabile
aceste simboluri
de curățare (dacă
nu este specificat
altfel)

	A nu se spăla

	Se poate usca
automat
la temperaturi
scăzute

	A se spăla manual la max.
40°C. Nu stoarceți și nu
periați
	A nu se albi

30

	Albirea este posibilă doar
pentru hainele din
bumbac alb

30

	A nu se curăța chimic
Branț

40

40

În caz de murdărie se șterge
cu o lavetă umezită în apă
călduță, fără produse de
curățare (dacă nu este
specificat altfel)

40

PREZENTARE GENERALĂ A SIMBOLURILOR DE ÎNTREȚINERE:

	A nu se usca automat
Față

Simboluri de
întreținere
(dacă nu este
specificat altfel)

	A se usca automat
la un program normal

30

S pălare foarte
delicată la 30°C
	Spălare
delicată la 30°C
	Spălare la 30°C
	A nu se călca
	Temperatura
fierului

de călcat nu trebuie
să fie mai mare de 200°C
	Temperatura fierului
de călcat nu trebuie
să fie mai mare de 150°C
	Temperatura fierului
de călcat nu trebuie
să fie mai mare de 110°C
	Curățare profesională
cu percloretilena
	Curățare profesională
cu hidrocarburi

