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Wat is de juiste vorm van onderhoud voor wandelwandelschoenen?
 Neem het voetbed uit de wandelschoen en laat het in de frisse lucht drogen.


Het voetbed kan op 30°C worden gewassen



Haal de schoenveters uit de wandelschoen om de schoen in de veterzone beter kunnen
reinigen.



Borstel grove verontreiniging onder stromend water weg, haal vuil en stenen uit de zolen.



Was de wandelschoenen niet in de wasmachine.



U kunt uw wandelschoenen ook aan de binnenkant met lauwwarm water of Cleaner
reinigen. Spoel ze daarna goed uit. Gebruik bij GORE-TEX-gevoerde wandelschoenen
alleen water! Wandelschoenen met een leren voering kunt u met huidcrème invetten.



Laat uw wandelschoenen niet direct in de zon of op een radiator/kachel drogen. Nat leer
wordt broos, hard en zal op den duur scheuren.



Is de voering nat? Stop dan droge doeken in de wandelschoen en vervang deze
regelmatig. Houd droge wandelschoenen met houten schoenspanners in vorm.



Spuit de wandelschoenen in als ze nog niet helemaal droog zijn en de poriën nog open
staan, dan dringt het middel dieper door. Spuit stoffen wandelschoenen alleen in. Leren
belegsel moet echter regelmatig worden verzorgd met Conditioner of Sportwax.



Verzorg gladleren wandelschoenen met schoensmeer of sportwax. Behandel
nubuckleren- en suède wandelschoenen met sportwax of Conditioner. Hiermee worden
nucbuckleer en suede glad en donkerder van kleur. Het leer kan met een nubuckborstel
weer worden opgeruwd. De verzorginsmiddelen beschermen het leer tegen broosheid en
uitdroging.



Veterhaken en veterogen kunt u met wax of vaseline invetten en zo tegen corrosie
beschermen.



Poets de wandelschoenen tot slot.



N.B: Ook het op de juiste manier bewaren van wandelschoenen maakt onderdeel uit van
goede verzorging. Bewaar wandelschoenen nooit in vochtige ruimtes, afgesloten dozen
of plastic tassen. Bewaar ze altijd op een goed geventileerde droge plek! Wanneer uw
wandelschoenen lange tijd niet draagt of verkeerd bewaart, verouderen uw
wandelschoenen duidelijk sneller. Daarom is het belangrijk om voor uw veiligheid dat u
uw wandelschoenen en zolen voor het begin van een wandeltocht grondig controleert.
Laat de wandelschoen bij twijfel door een wandelschoen-, sport- of outdoor- specialist
controleren!



Reparatie en garantie aanvragen kunnen wij alleen in behandeling nemen met een
geldige kassabon of bankafschrift.



Heeft u verder nog tips? Laat het weten op ons forum via www.facebook.com – zoek op:
Kampeer & Outdoor Reiling
Kampeer & Outdoor Reiling - Hardenberg - Almelo
De grootste kampeerwinkel van Overijssel!

