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Běžná opotřebení, jakými jsou ošlapané a prošlapané podpatky či podešve, řešíme ve spolupráci se zkušeným 

ševcem, který v rámci pozáručního servisu věnuje Vašim botám potřebný čas a péči a uvede je do zánovního 

stavu. To vše jsou výhody rámové obuvi F. L. Popper, které Vy jako její hrdý majitel zajisté oceníte. 

Více informací o historii značky, produktech, způsobu výroby a  záručním a pozáručním servisu naleznete na 

www.flpopper.cz. Na této adrese můžete rovněž zakoupit originální výše zmíněné doplňky pro ošetřování a údrž-

bu Vaší nové obuvi.

Nákupem rámové obuvi F. L. Popper jste udělali první krok ke stylu obouvání, který se vyznačuje noblesou, 

kvalitou použitých materiálů a tradičním způsobem výroby s vysokým podílem ruční práce.  

Druhým krokem, který byste v žádném případě neměli podcenit, je pravidelná péče, jež botám zaručí dlouhou 

životnost a výborný vzhled. Aby si Vaše prvotřídní obuv po zakoupení zachovala své vlastnosti co nejdéle, do-

poručujeme dodržovat „Desatero péče o obuv značky F. L. Popper“ uvedené níže. Jen tak Vám můžeme zaručit 

takřka neměnné vlastnosti po celou dobu nošení a uznání reklamace v případě závady. 

  Střídejte ob den minimálně 2 páry obuvi, a to 

zejména při vlhkém počasí. Mokrá bota vysychá 

přibližně 1 až 3 dny v závislosti na okolní teplotě.

  Na konci dne napněte obuv na cedrové napínáky – 

cedrové dřevo obuv vysuší a provoní.

  Při zouvání a nazouvání obuv dostatečně rozšněrujte 

a použijte lžíci.

  Před aplikací jakéhokoliv ošetřujícího přípravku 

(krém, vosk, apod.) obuv očistěte.

  Při nadměrném znečištění obuv očistěte kartáčem či 

navlhčeným hadříkem ve vlažné vodě. Doporučujeme 

nepoužívat chemické čisticí prostředky.

  Obuv v žádném případě nenechávejte pod proudem 

tekoucí vody ani neponořujte pod vodní hladinu. 

Praní v  pračce = nákup nových bot značky F. L. 

Popper. :)

  Boty nevystavujte přímému zdroji tepla (ústřední 

topení, kamna, fén, trouba, apod.). Kůže je 

materiálem, který se při náhlé změně teploty může 

poškodit. Vysychání by mělo probíhat pozvolně, při 

pokojové teplotě.

  Krém na obuv můžete nanést kartáčkem (tzv. 

mazáčkem) či hadříkem v tenké vrstvě. Po zaschnutí 

přeleštěte jemným kartáčem nebo flanelovým 

hadříkem.

  Pokud se Vám bude zdát, že podešev (podrážka) či 

podpatek je již ošlapaný či prošlapaný, neváhejte 

nás kontaktovat a my Vám zajistíme opravu naším 

zkušeným ševcem. Opravy prováděné jinými subjekty 

mohou být důvodem pro neuznání reklamace.

  Pokud jste naše desatero dočetli až sem, gratulujeme! 

Při další objednávce si vyžádejte náhradní tkaničky 

zdarma jako odměnu za Váš čas. :)
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