DUBARRY OF IRELAND

Dubarry laarzen zijn duurzaam, waarbij
alleen het beste leer wordt gebruikt voor een
maximale prestatie. Regelmatig onderhoud
zorgt voor een langere levensduur van uw
Dubarry laarzen.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN OUTDOOR
LAARZEN

Om het leer mooi en soepel te houden en de
waterafstotende eigenschap van het leer te
versterken kunt u de verzorgende Dubarry
producten gebruiken.

Start met de volgende 7 simpele stappen:

1

2

VERWIJDEREN:

Modder en vuil kan onder de
kraan met ruim water en een
borstel. Na aanraking met
zuren uit de mest de laarzen
en zolen goed afspoelen. Ook
is het raadzaam om de laarzen
af te spoelen na aanraking met
zout water en / of sneeuw.

Afspoelen

REINIGEN: Breng

Dubarry Footwear
Cleaner aan en schrob
met een borstel om de
vuilresten te verwijderen.
De cleaner zal gaan
schuimen. Wees niet
bang om het leer krachtig
te schrobben.

Reinigen
met schrob
borstel
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AFSPOELEN: Spoel het schuim en vrijgekomen vuil van
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DROGEN: Na het reinigen moet het leer minimaal 24 uur
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SPRAY: Breng de

de laarzen met schoon koud water.

aan de lucht drogen voor elke verdere behandeling. Om de
vorm goed te behouden kunt u een Dubarry spanner gebruiken.
Plaats de laarzen nooit naast een centrale verwarming of
andere warmtebron, daar droogt het leer van uit.

Dubarry Footwear
Protector aan op het
nubuck en suède leer van
de laarzen. Spray meerdere
lagen en zorg ervoor dat
elke laag absorbeert,
voordat u de volgende laag
aanbrengt. U kunt dit het
beste buiten doen.

Aanbrengen
footwear protector
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INWERKEN: Laat je laarzen ongeveer 2 tot 3

7

AANBRENGEN: Breng de Dubarry Leather

uur aan de lucht drogen

Cream spaarzaam aan met een zachte doek of
borstel op het gladde leer van de laars. Geef extra
aandacht aan het flexibele gedeelte van het leer,
welke buigt bij de afwikkeling van de voet.

Het flexibele
gedeelte van
de laars
Breng de leer
crème aan op
het gladde leer

Gebruik een borstel
of zachte doek

EXTRA BESCHERMING: Het herhaaldelijk nat worden en

drogen kan ervoor zorgen dat het leer uitdroogt en uiteindelijk gaat
breken. Leer is een natuurproduct, dat net als onze menselijke huid
regelmatige verzorging nodig heeft. De Dubarry Leather Cream biedt
duurzame bescherming en is het belangrijkste verzorgingsproduct
van alle onderhoudsproducten. De leer crème bevat tea tree olie,
eucalyptus olie, emu olie, bijenwas en lanoline om het leer te
beschermen, soepel te houden en de waterafstotende eigenschap
te versterken. Belangrijke opmerking: Dubarry leather cream alleen
gebruiken op het gladde leer en NIET op de suède of nubuck delen
van de laars. Let op! Bij te dik of te vaak aanbrengen van de leer crème
worden lichte leerkleuren donkerder van kleur.

Gebruik de Footwear Cleaner op alle delen van
de laars. De cleaner kan op het leer en op textiel
materiaal worden aangebracht
Breng de Footwear Protector Spray aan op het
nubuck leer.

Gebruik de Leather Cream alleen op het gladde leer

BELANGRIJK: zout water, mest en afval vloeistoffen (met inbegrip

van urine van dieren) kunnen zeer corrosief zijn op het leer. Voor een lange
levensduur van Dubarry schoeisel is het van belang om na blootstelling de
laarzen goed schoon te schrobben en na te spoelen met kraanwater.

WAARSCHUWING VOOR HET GEBRUIK VAN ALLE
ONDERHOUDSPRODUCTEN: Irriterend voor de ogen - Verwijderd houden van

ontstekingsbronnen - Niet roken . Rook niet in de buurt van de producten - Dampen
kunnen slaperigheid of duizeligheid veroorzaken - Vermijd contact met de ogen en de huid
- Gebruik uitsluitend in een goed geventileerde ruimte - In geval van contact met de ogen
onmiddellijk spoelen met koud water en medisch advies inwinnen - Sluit flesjes en tubes
goed af na gebruik - Buiten bereik van kinderen bewaren.

DUBARRY LEER KLEURHERSTEL

Geef je schoenen en
laarzen een opfrisser

Voor intensief gedragen schoeisel dat goed is verzorgd met
behulp van de zeven beschreven stappen, hebben we een Leather
Color Restorer ontwikkeld die de finish van het leer behoud.
Naast het gebruik op het leer van de Dubarry laarzen en schoenen
is de kleurcrème ook zeer effectief voor het afwerken van de rand
van de lederen zool.
Verkrijgbaar in de drie meest populaire leer kleuren van Dubarry
schoeisel: Black, Mid Browns en Dark Browns.

Hoe de kleurherstel crème te gebruiken
GEBRUIK NIET OP NUBUCK OF SUÈDE LEER. Dubarry’s kleurherstel
crème is speciaal ontwikkeld voor het gladde leer van outdoor,
chelsea enkellaarzen en zeillaarzen.
• Zorg voor gebruik dat het Dubarry schoeisel droog en schoon is.
(Na stap 4, zie voorzijde blad)
• Gebruik een zachte doek of borstel en een kleine hoeveelheid
crème op het gladde leer.
• Wrijf de crème in cirkelende bewegingen voorzichtig in het leer.
• Laat 2-3 uur drogen. Desgewenst met een schone, zachte doek
het schoeisel licht nawrijven om de kleur en glans te versterken.
Kleurherstel

Voor Dubarry leerkleuren

BLACK

Black, Dark Navy, Carbon

MID BROWNS

Brown, Chestnut, Bourbon, Whiskey, Tan

DARK BROWNS

Mahogany, Old Rum, Donkey Brown

Het bovenstaande is alleen bedoeld als een handleiding voor gebruik
op het gladde leer. Probeer eerst een kleine hoeveelheid op een
onopvallende plek. Als u tevreden bent met het eindresultaat kan het
leer verder worden behandeld. Let op! De kleurherstel crème frist
alleen de kleur op. Gebruik de Dubarry Leather Cream voor voeding
van het leer.

DUBARRY LEER KLEURHERSTEL

Dubarry kleurherstel crème is ook ideaal voor de lederen zolen. Breng
met een zachte doek of borstel aan op de hiel en zoolrand om het
uiterlijk te verbeteren.

DERRYMORE

Handige set onderhoud voor
Dubarry op reis
Derrymore is een handige set voor het onderhoud van Dubarry schoenen en
laarzen. De set wordt geleverd in geschenkverpakking. De reis set bevat:

Gift box

• 60ml Footwear Cleaner, 60ml Footwear Protector en 100gr Leather Cream
• Het bevat tevens een spons, borstel in een handige tasje. Alles is verpakt in
een luxe gift box
Voor meer informatie en verkooppunten
dubarry.com

HANDIGE ACCESSOIRES VOOR DUBARRY LAARZEN

Laarzen tas

Laarzenknecht

De Dubarry laarzen tas
beschermt de Dubarry
laarzen en zorgt er
voor dat de auto en
kast vrij blijft van
modder. Verkrijgbaar
in Large en Medium
Formaat.

Voor het gemakkelijk
uittrekken van de laarzen.
Verkrijgbaar in een
standaard- en reisversie.

5126
5080

9419 Large
9430 Medium

Laarzen haak 9730
Deze haken steekt u in
de laars lussen, zodat de
laarzen gemakkelijk zijn
aan te trekken.

Laarzenspanner
Voor het behoud van vorm.
Verkrijgbaar in een Long en
Short versie.

Lange schoenlepel 5131
Deze schoenlepel maakt het
aantrekken van je Dubarry laarzen
en schoenen eenvoudig. Bukken is
niet meer nodig. De schoenlepel is
gemaakt van stevig plastic.

5081 Long
5082 Short

De uitgebreide onderhoudsvoorschriften
zijn te bekijken en te downloaden via

