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Chcete, aby si semišová obuv zachovala svou hebkost a příjemnou texturu? 

Neupírejte jí potřebnou péči a jemné zacházení. Jelikož je semiš velmi 

pórovitý materiál, má tím pádem i vyšší sklony k nabývání skvrn. Přestože 

se většina lidí bojí dostat semišky do kontaktu s vodou, jediné, čeho je 

potřeba se opravdu bát, je olej. I mastné skvrny ale lze s trochou snahy 

odstranit. Skvrnám nejlépe zamezíte tím, že budete často a jemně používat 

kartáč na semiš, takže nebudou mít šanci usadit se semiši do hloubky. 



Prvním krokem v čištění semišových bot je důkladné očištění všech nečistot 

speciálním kartáčem na semiš. Doporučujeme čistit boty po směru textury 

semiše, abyste předešli jeho poškození. Na drobné nečistoty postačí 

speciální guma na semiš. 

Pro důkladnější očištění použijte Omni Nettoyant a speciálním přiloženým 

kartáčkem vmasírujte přípravek do boty a vytvořte pěnu, po chvíli tím 

samým kartáčkem očistěte celý povrch a zbytky vody setřete hadříkem. Pro 

lepší schnutí doporučujeme vyplnit vnitřek obuvi novinami a nechat schnout 

po dobu 6 hodin v pokojové teplotě.
 

Na výživu a údržbu podrážky použijte olej na ochranu podrážek Sole Guard. 

SaphirRenovateur na semišové boty vyživuje a obnovuje původní vzhled 

semišové obuvi. 
 

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.
 

•  Semišové boty lze ochránit před negativními vlivy počasí pomocí 

gumových galoší, které se nazouvají na botu.


