Gefeliciteerd met uw aankoop!

Gekleurd leder laat snel slijtageplekken zien op bijvoorbeeld de plek van de sporenbandjes. Dit is normale slijtage
en valt niet onder de garantie.
Na je online aanschaf:
Pas de laarzen. Zitten ze net een beetje strak loop dan de eerste dagen met pantykousjes i.p.v. sokken. Zijn ze echt te
groot of te klein, stuur ze snel terug, je ontvangt dan een andere maat.
Onderhoud lederen westernlaarzen:
Behandel je laarzen altijd voor gebruik met een product zoals Ouraline.
Doe dit bij voorkeur minimaal 1 dag van tevoren, zodat het onderhoudsmiddel goed kan
intrekken.

Neem je laarzen iedere keer na gebruik af met een licht vochtige, schone doek om modder en ander vuil te
verwijderen. Maak de rand bij de zool goed schoon met een borsteltje, hier kan vuil snel intrekken en het leer/de
stiksels beschadigen.
Als je laarzen nat zijn, laat deze dan bij kamertemperatuur opdrogen en vul ze eventueel met absorberend papier,
zoals een krant, voor het opdrogen van de binnenkant. Laat je laarzen altijd drogen op kamertemperatuur, droog ze
niet naast een kachel of andere warmtebron, daar droogt het leer van uit.
Behandel je laarzen regelmatig met een kleurloze leer conditioner in crème vorm. Wij verkopen hier Ouraline voor.
Wrijf de conditioner in met een zachte doek. Goed inwrijven heeft een beter resultaat dan dik insmeren. Laat het
goed intrekken. Voor extra glans kun je, na het insmeren, je laarzen opwrijven met een nylon panty.
Om het leer van je laarzen te voorzien van een waterafstotend laagje, kun
je ze nog behandelen met een waterafstotende spray. Deze bevat waterafstotende
bestanddelen die de levensduur van het leer kunnen verlengen. Wij verkopen hiervoor
SV Exclusive Waterproof spray.
Gebruik geen zadelzeep voor je laarzen, dit kan namelijk een doffe kleur veroorzaken en ervoor zorgen dat de
stiksels loslaten (zadels en hoofdstellen hebben namelijk andere en dikkere stiksels dan laarzen en schoenen).
Gebruik laarzenspanners om de vorm van de laarzen te behouden.

