
Informace pro použití a ošetřování obuvi RIO S1
Bezpečnostní obuv RIO S1 splňuje normu EN ISO 20345 – Všeobecné požadavky na bezpečnostní obuv, která deklaruje, 
že obuv splňuje požadavky na komfort a pevnost a má ochrannou kapli chránící proti nárazu o energii do 200J a stlačením 
silou 1500N.
 
Abyste byli spokojení s naší obuví, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

Upozorňujeme, že vady vzniklé nesprávným používáním a ošetřováním nemohou být předmětem reklamace.

Obuv je nutné před zakoupením vždy vyzkoušet! Typ, velikost a tvar musí odpovídat vaší noze a účelu, pro který budete 
obuv používat.
Nesprávný výběr obuvi může poškodit zdraví vašich nohou.
U materiálu z kůže doporučujeme, aby bota těsněji obepínala nohu, jelikož časem povolí. 
Přírodní materiály jsou charakteristické svou proměnlivou kresbou, která se používáním časem mění, kdy tento jev není 
pokládán za závadu, ale naopak.

POUŽITÍ
Před použitím obuvi prosím zkontrolujte, zda nevykazuje viditelné známky poškození.
U obuvi zavřených střihů používejte nazouvací lžíci, abyste předešli deformaci zadní části boty. 
V případě, že je obuv řešena zavazováním na tkaničky nebo doplněna o přezky, pevně nohu zašněrujte nebo zapněte, jinak 
dochází ke zvýšenému posouvání chodidla a nadměrnému opotřebení stélky. Před vyzutím je nutností obuv povolit. 
Nepřistupujte při vyzouvání patu, dochází tak k nadměrnému namáhání materiálu a často i k odtržení podešve.
Obuv nenoste naboso, ideální je obuv střídat co 2-3 dny, aby bylo zajištěno její úplné uschnutí a vyvětrání.
Před každým použitím je doporučeno prověřit uzávěr a celistvost podrážky. 

ÚDRŽBA
Obuv má být čištěna měkkým kartáčem a vodou. Nikdy nepoužívejte chemické produkty jako např. alkohol, petrolej ani jiná 
chemická čistidla. 
Tyto látky mohou poškodit strukturu materiálu, což může vést ke vzniku trhlin neviditelných pro uživatele, které však 
mohou způsobit změnu původních vlastností bezpečnostní obuvi. 

Useň není neomezeně odolná proti vlhkosti z vnější (sníh, voda) a vnitřní strany (pot).
Obuv doporučujeme naimpregnovat vhodným přípravkem už před prvním použitím a dále dle potřeby.
Impregnace brání průniku vlhkosti do obuvi a nečistot do struktury materiálu, zaručují tak pocit sucha a uchování 
potřebných vlastností bot (především prodyšnosti). Výrazně tak prodlužují životnost zakoupených bot.
Délka působení účinnosti impregnace záleží na intenzitě používání obuvi a na výšce klimatických podmínek. Při náročných 
klimatických podmínkách dochází k vysychání přírodních látek z usně, a tím dochází ke ztrátě pružnosti a vláčnosti, dokonce
může obuv začít i praskat. 

Dojde-li k promočení, nedávejte obuv k blízkosti tepelných zdrojů, nevysušujte fénem, apod.
Boty musí proschnout svévolně při pokojové teplotě, dovnitř boty vložte napínák nebo botu vypolstrujte novinovým 
papírem.

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST
Obuv skladujte na suchém a větraném místě při stabilní teplotě mimo přímé sluneční záření. 
Vzhledem k různým faktorům (teplota, vlhkost apod.) a různému stupni používání, není možno jednoznačně určit životnost 
obuvi.

REKLAMACE
Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou, např. nepár u obuvi, chybějící část obuvi atd.
Záruka se nevztahuje na změny vlastností obuvi, které vznikly v průběhu času následkem opotřebení či přirozené změny 
vlastností materiálu, nebo na vady a nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání 
a ošetřování obuvi. Nevhodně vybraný druh, velikost a šířka obuvi nemohou být důvodem pozdější reklamace.

Výrobce: PROCERA WRONA Spólka jawna  

Distributor pro ČR: PRA-P-OR s.r.o., Orlovská 343/148, Ostrava


