
Jak se starat o peerko botky 
 

Aby Vám naše boty dlouho sloužily a slušely, je třeba se o ně správně starat.  

Textilní peerko boty 

Před prvním použitím je doporučujeme impregnovat přípravky k tomu určenými. Můžete si je pořídit i v našem 
eshopu v sekci Péče o boty. Boty čistíme vodou a jemným mýdlem (pozor, žlučové mýdlo a jiná silná mýdla 
mohou odbarvovat!), svršek hadříkem nebo houbičkou, podrážku kartáčkem. Boty sušíme vycpané 
pomačkanými papíry, nikdy ne na přímém slunci nebo blízko tepelných zdrojů. 

Bílé textilní boty čistěte nejlépe prostředky určenými na textilné obuv, např. čisticí pěnou. 

 

Kožené peerko boty 

Péče o kožená peerka se dá shrnout do tří bodů: 
 

   

 
I. čištění – pokud byly boty impregnované, bude čištění jednodušší. Na hladkou kůži použijte vlhký čistý 

hadr nebo jemnou houbičku a boty omyjte. Nubuk se doporučuje čistit nasucho k tomu určenými kartáčky 
nebo speciální čisticí gumou. Na oba typy kůže je možné použít čisticí prostředky, jež nám čištění usnadní, 
jen je potřeba pamatovat na to, že nubuk je nasákavější a tudíž déle schne. 

II. ošetření – aby kůže zůstala pružná, je potřeba se o ni starat a vyživovat ji, stejně jako kůži Vaši :-) Stačí 
vybrat přípravek vhodný pro typ kůže použitý na Vašich botách a postupovat dle návodu. 

III. impregnace – před prvním použitím a po ošetření je velmi vhodné použít impregnaci. Chrání Vaši obuv 
před vlhkostí, a odpuzuje špínu. 

A ještě pár pravidel nakonec, pro peerko textilní i kožené :-) 
Obuv neperte v pračce. Nesušte v bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů ani v sušičce. 

Doporučujeme boty při obouvání a zouvání rozvazovat, jinak může časem dojít v vytrhání průchodek či jinému 
poškození obuvi. Rovněž nesešlapávejte opatek. 

Nubuk nekrémujte, při použití speciálního kartáčku nebo gumy postupujte šetrně. Vyhýbejte se promáčení. 

A hlavně si své peerko boty užijte! 

Spoustu pohodlných a zdravých kroků 
v našich botách Vám přeje 

 

 


