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ZASADY KONSERWACJI OBUWIA VIBRAM FIVEFINGERS:
1. Pamiętaj! Vibram Fivefingers to mimo wszystko obuwie!
Vibram Fivefingers to obuwie, które powstaje z materiałów o róŜnej elastyczności i strukturze. Wierzch zwykle to
elastyczny techniczny materiał, który łączony jest z miękką podeszwą gumową za pomocą kleju. Nie jest to zatem
produkt jednolity, przeznaczony jest to intensywnych działań sportowych i rekreacyjnych w warunkach ściśle
określonych i przewidzianych przez producenta (patrz: tabela zastosowania). Dlatego naleŜy kupić taki model
obuwia VFFs, który jest adekwatny do naszych zamiarów. Pamiętaj! Oszczędzasz kupując model odpowiedni, a nie
najtańszy! W związku z powyŜszym zasady konserwacji powinny być równieŜ bezwzględnie przestrzegane.

2. Nie przesadzaj z praniem!
Producent zaleca pranie VFFs w pralce – program łagodny (bez intensywnego wirowania), moŜliwie niska
temperatura prania. Pranie w pralce to ostateczność, choć najbezpieczniejsza droga do doprowadzenia obuwia do
stanu właściwego. Lepsze to niŜ inne metody konserwacji. Zatem:
- nie szoruj butów szczotką (moŜesz uszkodzić obuwie w miejscach łączenia materiałów),
- nie pierz ręcznie (j.w. + nie jesteś w stanie stwierdzić dokładnie temperatury wody)
- ewentualnie przetrzyj obuwie wilgotną gąbką, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Nie traktuj swojego obuwia VFFs jak skarpetki czy treningową koszulkę. Pamiętaj, Ŝe:
- kaŜdy cykl prania skraca Ŝywotność materiałów technicznych (juŜ po kilku praniach niewiele zostaje z ich
pierwotnych właściwości)
- pranie moŜe równieŜ osłabić miejsca łączenia materiału z gumą, co przyspieszy zuŜycie obuwia.
Zachowaj zdrowy rozsądek i traktuj VFFs jak buty, które sporadycznie moŜesz wyprać.
Szczególnie ostroŜnie naleŜy prać obuwie skórzane. Vibram stosuje bardzo drogą skórę z kangura, co jednak nie
oznacza, Ŝe bez konsekwencji moŜna poddawać ją wielokrotnemu działaniu wody i detergentów.
Bezpiecznym jest pranie obuwia technicznego w ilości 1-3 razy w roku oraz skórzanego – ewentualnie 1 w roku albo
wcale. Nigdy nie susz obuwia na słońcu, na kaloryferze czy przy ognisku/kominku.

3. Bezwzględnie stosuj skarpetki techniczne Injinji
Pamiętaj, Ŝe stopy ludzkie dość mocno się pocą. Skarpety nie tylko pochłaniają pot, ale równieŜ i nieprzyjemne
zapachy. Skarpety stanowią warstwę „zero”, odgrywającą niezwykle waŜną rolę poprawiającą komfort i higienę.
Rezygnując ze skarpet tylko pozornie oszczędzasz pieniądze – Twoje stopy będą się pocić bezpośrednio w buty, a co
za tym idzie, nieprzyjemny zapach zmusi Cię do częstego prania. W konsekwencji buty się szybko zuŜyją, techniczne
materiały przestaną spełniać swoje zadanie (przestaną właściwie odprowadzać wilgoć), wzrośnie równieŜ ryzyko
rozklejenia (przy nadmiernym praniu, w skutek działania wody, detergentów i temperatury obuwie moŜe rozkleić się
w wielu miejscach, co moŜe skutkować odrzuceniem reklamacji). Ponadto takie buty po kilku miesiącach będą
miały nieprzyjemny zapach nawet bezpośrednio po praniu. Ignorancja w tym zakresie spowoduje, Ŝe produkt Cię
rozczaruje, choć nie powinien, bo przy prawidłowym uŜytkowaniu po prostu zachwyca jakością i odpornością na
intensywny trening!
Dlatego właśnie mówimy o pozornej oszczędności – skarpety moŜesz prać codziennie, a Twoje buty dzięki temu
będą „świeŜe” i wolne od przykrych zapachów. Ponadto produkty Injinji cechują się niezwykłą, nieprzeciętną
trwałością – stosowane z obuwie VFFs są praktycznie niezniszczalne i na lata (w naszym obuwiu nie występuje tarcie,
o ile prawidłowo dobrałaś/-eś rozmiar – skarpety zatem się nie przecierają!)
Mając na uwadze powyŜsze 3 zasady jesteśmy na 100% przekonani, Ŝe będziesz miał sporo radości podczas
korzystania z obuwia Vibram Fivefingers.

