
Správný výb ěr: 

Při výb ěru motocyklové obuvi dbejte na to, aby zvolený druh , 
velikost a ší ře obuvi p řesn ě odpovídaly Vaším pot řebám. Obuv si p řed 
zakoupením d ůkladn ě vyzkoušejte. Nevhodn ě zvolený druh obuvi, 
velikosti, ší ře nebo tvar nemohou být d ůvodem k pozd ější reklamaci. 
Obuv vybírejte podle ú čelu, ke kterému je ur čená. 

Údržba: 

Pro dosažení dlouhé životnosti a správné funk čnosti výrobku, je 
t řeba v ěnovat zvýšenou pozornost jeho ošet řování a dodržovat 
výrobcem stanovené pokyny. 

• Výrobek čist ěte vlažnou vodou a houbi čkou. 
• Podešev doporu čujeme čistit vlhkým had říkem a nášlapnou část 

kartá čkem. 
• Obuv je nutné po každém použití nechat d ůkladn ě vyschnout a 

vyv ětrat. I po krátkém použití dochází ke zvlhnutí vnit řní 
části obuvi vlivem pocení nohou. 

• Promáčenou obuv vycp ěte novinami a postupn ě vysoušejte p ři 
pokojové teplot ě, mimo dosah tepelného zdroje – obuv nikde 
neperte. 

• Pro ošet řování obuvi v žádném p řípad ě nepoužívejte rozpoušt ědla 
ani jiné podobné látky. 

Skladování: 

• Výrobky skladujte v suché a dob ře v ětrané místnosti. 
• Dodržte dostate čnou vzdálenost od tepelných zdroj ů. 
• Skladujte mimo dosah slune čních paprsk ů. 
• Před dlouhodob ějším skladováním ošet řete vhodnou impregnací. 

Všeobecné informace: 

Motocyklovou obuv zkoušíme ve stoje s nataženými no hami a vždy ob ě 
boty. P ři zkoušení je vhodné zkoušet na jednu slabou vrstvu  a to 
kompletní výstroj v četn ě kalhot.  

UPOZORNĚNÍ  

Jízda na motocyklu není aktivita bez rizika, m ůže dojít ke zran ění, 
nebo dokonce ke smrti. Abyste zmírnili toto riziko,  vždy používejte 
při jízd ě na motocyklu ochrannou výstroj. Motocyklista je os obně 
zodpov ědný za nošení a údržbu této ochranné výstroje. Jest liže dojde 
k poškození ochranné výstroje je nutno, v zájmu zac hování 
požadovaných vlastností, tuto výstroj odborn ě opravit, nebo ve 
většin ě p řípad ů vym ěnit za nové. Naše firma nenese žádnou 
zodpov ědnost za škody, zran ění a smrt p ři provozování aktivit, i 
spojených s užíváním jakékoliv ochranné výstroje. 

 
 


