Informace
Pediped® byl již od svého vzniku navržen jako obuv podporující
zdravý vývoj dětské nohy. Filozofie je jednoduchá: pohodlí,
kvalita a styl. Můžete si být jisti, že společnost Pediped® se stará
o pohodlí a zdraví rostoucí nohy vašeho dítěte.
Kupující bere zejména na vědomí, že záruční doba a životnost
výrobku jsou různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem
a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční
doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost
kratší než záruční doba.

Věděli jste že?
• Kosti dětské nohy jsou tvořeny z chrupavky stejně pružné
jako ta, kterou najdete v uších a nosu.
• Nohy dítěte se vyvíjí až do 18 let.
• Bota, která je přiliž těsná nebo velká, může změnit tvar
nohy vašeho dítěte.
• Přibližně 70 % případů problémů s nohou pochází kvůli
nevhodné nebo špatně padnoucí obuvi.

Mnoho důvodů pro Pediped®
prodyšnost

flexibilita

Flex Fit System™

paměťová stélka

praní v pračce

voděodolnost

Syntetická kůže

Diamantový vzorek,
který zabraňuje podklouznutí

Produkt byl vyroben bez použití živočišných produktů.
Případnou reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez
zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné
prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit
prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být
důvodem odmítnutí či zamítnutí reklamace.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:
- neodborným nebo nepřiměřeným zacházením;
- mechanickým poškozením nebo neúměrným znečištěním;

Péče o obuv
VÝBĚR OBUVI
Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený druh, velikost, šíře obuvi
přesně odpovídala vašim potřebám – délka vnitřního prostoru má
být delší než chodidlo, prsty by se neměly v žádném případě dotýkat
vnitřní strany špičky obuvi (tzv. nadměrek). Nevhodně zvolený druh
obuvi, velikost, šíře nebo tvar obuvi nemůže být důvodem k pozdější reklamaci.
Nezapomeňte vzít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení
a způsob ošetřování obuvi. Pouze obuv dobře zvolená z hlediska
funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění
užitné hodnoty a účelu obuvi. Po celou dobu užívání věnujte maximální pozornost všem základním pravidlům používání obuvi. Zvláště
je nutné předcházet všem faktorům nepříznivě ovlivňujícím plnou
funkčnost a životnost obuvi, je např. vysoká intenzita užívání obuvi
(nedoporučujeme používat každodenně stejnou obuv), používání
obuvi k nevhodnému účelu, praní obuvi, atd.
Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu obuvi
a její plné funkčnosti je pravidelná údržba. Nesprávná nebo
nedostatečná údržba obuvi podstatně zkracuje její plnou funkčnost a životnost.
ÚČELOVOST OBUVI
Pro každý účel užití je vhodný jiný druh obuvi. Účelovost ovlivňuje
volbu použitého materiálu, konstrukci, provedení a způsob údržby
obuvi. Berte tedy prosím při výběru v úvahu, k jakému účelu chcete
obuv používat.
Vycházková obuv – je obuv k nošení po místních komunikacích nebo
v místnostech. Vyznačuje se mohutnější a trvanlivější konstrukcí spod-
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ku než obuv společenská. Je charakteristická velkou pestrostí střihů
a použitých materiálů. Rozlišujeme letní vycházkovou obuv (lehká,
vzdušná), celoroční vycházkovou obuv (obuv s konstrukcí přizpůsobenou nošení v různých klimatických podmínkách, podešev většinou
dezénovaná) a zimní vycházková obuv (obuv s vysokou úrovní tepelně
izolačních vlastností, podešev zpravidla s protiskluzovým dezénem).
Rekreační obuv – je obuv k nošení při sportovně-rekreačních a sportovně-vycházkových příležitostech, na delší vzdálenosti i v mírném,
upraveném přírodním prostředí. Obuv s pevnější konstrukcí svršku
a robustnějším spodkem.
Sportovní obuv – je obuv pro provozování různých sportovních aktivit.
Svou konstrukcí odpovídá požadavkům příslušného druhu sportu, je
nutné používat ji pouze k tomuto sportu.
Domácí obuv – lehká, textilní obuv jednoduché konstrukce, určená
k nošení v interiérech.
Dětská obuv – obuv, na kterou jsou kladeny zvláštní nároky. Tyto
nároky jsou charakterizovány potřebami dětské nohy, která se vyvíjí
a roste:
vyberte obuv, která dobře padne do délky i do šířky, nezapoměňte, že
ve špičce má zůstat volný prostor 7 – 12 mm (letní obuv 5 – 10 mm),
dětská obuv by měla mít prostornou, kulatou špičku a měkkou a pružnou podešev. Dětská noha roste velice rychle, kontrolujte proto pravidelně velikost nohy a nošené obuvi. Nezapomeňte, že dětská noha
se vyvíjí, její kosti jsou měkké a případné nedodržení základních zásad
může mít za následek poškození nohy dítěte mnohdy na celý život.

POUŽITÝ MATERIÁL, JEHO ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ
V současné době se používá velké množství materiálů, od mnoha druhu usní až po materiály syntetické a textil. Základní znalosti
o použitých materiálech, spolu se správným ošetřováním a pečlivou
údržbou, prodlužují životnost vaší obuvi.
Useň – nejčastěji používaný přírodní materiál s ideálními vlastnostmi
pro výrobu obuvi. Useň je prodyšná, měkká, má velmi dobré absorpční vlastnosti a je schopna se přizpůsobit individuálnímu tvaru
nohy. Useň je charakterická svou proměnlivou lícovou kresbou, která
potvrzuje její přírodní charakter a odlišuje ji tak i vzhledem od syntetických materiálů. Useň není neomezeně odolná působení vlhkosti,
a to ani z vnější (klimatické vlivy) ani z vnitřní strany (pot). O usňovou
obuv je proto třeba neustále pečovat. Rozeznáváme několik základních druhů usní:
Hladká useň – je useň s jemně strukturovaným povrchem s malými póry. Obuv zbavte nečistot vhodným kartáčkem nebo měkkým,
vlhkým hadříkem a vytřete do sucha. Použijte vhodný krém požadovaného odstínu a vyleštěte. Rovněž lze použít speciální samolešticí
emulze nebo samolešticí houbičky.
Lakovaná useň – useň s hladkým, lesklým povrchem, který je docílen lakovou úpravou usně. Její povrch je velmi choulostivý na mechanické poškození, chemické vlivy, rozmáčení a mráz. Nečistoty z
povrchu usně odstraňte jemným vlhkým hadříkem, povrch ošetřete
krémem či sprejem na lakované usně.
Povrstvená useň – useň, která má na povrchu nanesenou či připojenou vrstvu fólie nebo plastu. Má podobné vlastnosti jako lakovaná
useň. Tento materiál otřete vlhkým hadříkem a utřete do sucha nebo
používejte prostředky určené k ošetření syntetických materiálů.
Nubuk, velur (semiš) – je useň broušená po líci nebo po rubu. Obuv
z tohoto materiálu ošetřujte pryžovým kartáčkem a přípravky, které
jsou určené pro vlasové usně. Tyto přípravky oživují barvu a mohou
být barevné nebo bezbarvé. Důležité je ošetření vlasových usní
vhodnou impregnací, zvyšující odolnost proti vodě. Tyto usně nikdy
nekrémujte!
Ostatní usně – existuje celá řada dalších druhů usní, které se vyznačují především barevnými efekty a rozmanitostí zpracování povrchu.
Charakteristickou vlastností většiny těchto usní je, že během používání se jejich vzhled „vyvíjí“. Lícové vrstvy se stírají nebo mění barvu,
v místech ohybů a vrásek vystupuje kontrastní barva, obuv získává
patinu a charakteristický „použitý“ vzhled. Tyto změny jsou žádoucí,
nejedná se o projev vady. Tyto usně v žádném případě nekrémujte
ani neleštěte. K ošetření se používají bezbarvé impregnační spreje,
které nechte na povrchu obuvi zaschnout.

a sportovní obuv. Obuv nejprve očistěte od hrubé špíny pomocí
vlažné vody a hubky nebo kartáčku. Po uschnutí povrchu obuvi naimpregnujte vhodným impregnačním prostředkem – používejte pouze
přípravky, které doporučují výrobci těchto membrán.
Další zásady správného udržování obuvi:
- při nazouvání obuvi, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíci,
- po vyzutí obuv napněte na napínáky odpovídající velikosti,
- střídejte často obuv, zejména v deštivém počasí (nedoporučujeme
používat každodenně stejnou obuv),
- obuv je nutné nechat po každém použití důkladně vyschnout a vyvětrat (i s vyjmutou vkládací stélkou),
- používání nedostatečně vysušené obuvi způsobuje její nadměrné
opotřebení (zvláště stélek a podšívek),
- usňová obuv i obuv z broušených usní (samozřejmě také obuv ze
syntetických materiálů a textilu) není v žádném případě neomezeně
odolná proti vlhkosti – vhodnou impregnací pouze zvyšujeme její
odolnost prosti vnější vlhkosti – déšť, sníh,
- obuv před prvním použitím naimpregnujte a následně nakrémujte,
- další impregnaci a krémování provádějte podle potřeby,
- usňová obuv a obuv z broušených usní není neomezeně odolná
proti vlhkosti, vhodnou impregnací pouze zvyšujeme její odolnost,
- vyvarujte se rozmáčení obuvi, které poškozuje vzhled povrchové
úpravy, narušuje pevnost lepených spojů a deformuje tvar obuvi,
- vlhkou obuv sušte mimo dosah zdroje zvýšené teploty,
- při zvýšeném pocení nebo při provlhnutí obuvi může usňová obuv
částečně pouštět barvu,
- nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost povrchu je charakteristická pro přírodní useň,
- dětská zimní oteplovací obuv, tzv. „sněhule“ je určena především do
sněhu a neměla by být jedinou zimní obuví vašeho dítěte,
- obuv Pediped®, která je označena symbolem praní v pračce,
lze prát při 30 °C na šetrný program. Před praním je nutné vyjmout vnitřní vložku. Nejlépe pokud se obuv pere samostatně.
Obuv nechte volně uschnout (nesušit v sušičce). Nevystavovat
slunci,
- včasnou základní údržbou opotřebených podešví zabráníte poškození dalších součástí své obuvi, toto případné poškození nemůže být
důvodem k reklamaci.
Níže uvádíme přehled piktogramů základních druhů materiálů
používaných na jednotlivé části obuvi, které vám usnadní orientaci
v složení.

Textil – používá se na lehčí, často letní nebo domácí obuv. Textilní
obuv ošetřujte za sucha kartáčováním a čisticími spreji na textil, které
obuv impregnují, oživí barvy a zamezí ušpinění.
Syntetické materiály – plasty, koženky, polymery – tyto materiály
vzhledem často připomínají useň, ale jejich vlastnosti nedosahují kvality přírodních usní. Tato obuv je velmi nenáročná na údržbu. Omývejte ji vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu a utřete do sucha.
Pryž – obuv omývejte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu
a utřete do sucha.
Vodonepropustná membrána – speciální materiály tohoto druhu
zajišťují vodonepropustnost a prodyšnost obuvi (např. neznámější
z těchto materiálů GORETEX). Používají se zejména pro turistickou
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podvrstvená useň
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