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Kožené boty si nepořizujeme každý den, a proto se vyplatí o ně důkladně 

pečovat. Oceníte to, když i po několika letech budou vaše boty ve skvělé 

kondici a jediné, co získají, bude patina, která jim dodá unikátní vzhled.

 

První krok obnáší očištění prachu a nečistot kartáčem na boty, poté na botu 

naneste malé množství Renovateuru a vetřete aplikačním hadrem tak 

důkladně, že na botě nezůstane mastná vrstva. Poté nechte botu několik 

minut odpočinout a rychlými pohyby ji překartáčujte.



Druhým krokem je nanesení krému na boty v odpovídajícím odstínu.

K nanesení vám skvěle poslouží malý kartáček Pommadier nebo aplikační 

hadr, pomocí kterého vmasírujte krém krouživými pohyby. Krémem je 

možné natřít i hrany podrážek. Na celé botě jej pak nechte zaschnout

a následně rozleštěte kartáčem. Na výživu a údržbu podrážky použijte olej 

na ochranu podrážek Sole Guard.

Pro dosažení dokonalého lesku naneste malé množství vosku na boty

v odpovídající barvě bot na aplikační hadr a krouživými pohyby naneste 

vosk na kůži bot. Doporučujeme kombinovat s malým množstvím vody 

(stačí pár kapek na celou botu) pro dosažení lepšího lesku. Pro absolutní 

dokonalost použijte Saphir hadr na leštění nebo Saphir rukavice na leštění 

bot.
 

Pokud boty zrovna neobouváte, vložte do nich cedrové napínáky, které vaší 

obuvi udělají nedocenitelnou službu. Vtáhnou do sebe vlhkost z bot

a napnou kůži, čímž udrží boty v původním stavu. Potěší vás, že napínáky 

zanechají v botě jemnou cedrovou vůni. V zachování kondice vaší obuvi pro 

vás udělají nedocenitelnou službu.



NAŠE TIPY
 

• Jednou za měsíc můžete použít impregnaci na boty Saphir Super

Invulner pro vytvoření neviditelné vrstvy, která nepropustí špínu ani 

vodu.
 

• Boty doporučujeme převážet v bavlněném obalu, aby se nepoškrábaly, 

neponičily a nezašpinily obsah zavazadla.
 

• Na nazouvání bot použijte kvalitní nazouvací lžíci, abyste nepoškodili 

patu boty.
 

•  Jednou za půl roku použijte Saphir Reno'Mat nebo čistící mýdlo 

Saphir Saddle Soap, které účinně odstraňují vrstvy silikonu a pryskyřice

z levnějších vosků a veškerou špínu a nečistotu. Doporučujeme i před 

prvním použitím Saphir prostředků, abyste odstranili předešlé čističe

a krémy.
 

• Stopy soli můžete v zimě z bot odstranit pomocí Saphir odstraňovače 

skvrn od soli. Sůl má na kůži bot agresivní účinky a snižuje tak jejich 

životnost. Aplikujte tento odstraňovač na suchou vykartáčovanou obuv.
 

•  Kožené boty lze ochránit před negativními vlivy počasí pomocí gumových 

galoší, které se nazouvají na botu.


