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NETEJA I MANTENIMENT
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NO

SOLA DE JUTE O ESPART
1. En primer lloc, cal tenir en compte que les

ﬁbres naturals de jute o espart es fan malbé
fàcilment amb l'aigua, per tant, és important
evitar al màxim possible el contacte de les
espardenyes amb l'aigua. No és recomanable utilitzar-les en dies de pluja i és important guardar-les en un lloc sec i sense humitat, perquè es mantinguin en perfecte estat.
En cap cas s'ha de posar l'espardenya a la
rentadora, ni submergir-la en aigua o
situar-la sota l'aixeta, ja que el jute en contacte amb l'aigua s'inﬂa i tendeix a desfer-se.

n cas de pluja, si la sola de jute es mulla o
adquireix humitat, el millor és deixar-la
assecar a l'aire lliure, sense exposar-la
directament al sol i sempre mantenint
l'espardenya en posició horitzontal.

2. Per netejar les soles de jute o espart el

més recomanable és treure’ls la pols utilitzant en sec un raspall de pues suaus.

3. En cas que es tracti de taques concre-

tes en el jute, aquestes es poden eliminar
amb una goma d'esborrar.

4. Una altra opció és posar una mica talc en

pols a l'espart i deixar-lo actuar uns minuts
perquè absorbeixi la taca. Després raspallar
amb un raspall per eliminar-la del tot.
Si la goma de la sola es desenganxa del jute,
recomanem enganxar-la amb silicona o
cola.

TALLS DE LONETA LLISOS O DE RATLLES
1. Per netejar la part superior de les nostres

espardenyes de loneta utilitzarem un drap
de microﬁbra (que no desprengui ﬁls) humit
amb aigua i fregarem suaument.
També és possible utilitzar un raspall de
pues suaus.
Si cal, podem afegir una mica de sabó neutre
al drap humit i fregar suaument. Seguidament, per eliminar les restes de sabó, utilitzarem un altre drap de microﬁbra amb
aigua.
Per assecar les espardenyes, recomanem
deixar-les a l'aire lliure, però sense exposar-les directament al sol i sempre en posició horitzontal.

2. Per a la neteja de taques de menjar o

greix, recomanem posar una mica de talc
en pols a la zona de la taca i deixar actuar
uns minuts perquè absorbeixi el greix.
Seguidament fregar amb un raspall suau
per eliminar les restes de talc i brutícia.
Existeix una gran varietat de teixits i
cadascun té unes especiﬁcacions concretes pel que fa a la neteja i manteniment;
però en línies generals, es pot utilitzar un
drap de microﬁbra o un raspall de pues
suaus per a la neteja dels teixits, netejant
sempre amb cura.

TALLS D’ANT O NUBUC & TALLS DE PELL
1. Per netejar superﬁcialment el calçat d’ant

recomanem utilitzar un drap de microﬁbra
(que no desprengui ﬁls) lleugerament humit
amb poca aigua i fregar suaument.

2.

Per netejar taques concretes a l’ant, es
pot utilitzar una goma d'esborrar o un tros de
crep per fregar suaument sobre la taca.
Ja que l’ant és un material delicat, el més
recomanable per prevenir la brutícia és
utilitzar una solució impermeable especial
per a aquest tipus de pell.

3.

Per netejar el calçat de pell es pot utilitzar un raspall de pues suaus o un drap de
cotó lleugerament humit amb aigua.

4.

Per hidratar el calçat de pell o per a
una neteja més profunda, recomanem
utilitzar una crema hidratant incolora
especial per a calçat amb un drap de cotó
que no desprengui ﬁls. És molt important
en tots els casos, deixar assecar la sabata
a temperatura ambient per evitar que apareguin esquerdes a la pell.

SOLES FORADES AMB DAVANT O PELL:
El procés de neteja és el mateix que es
recomana per a les sabates d’ant i pell.
INTERIOR DE LA SABATA:
Si l'espardenya ha agafat humitat durant el
procés, un cop neta, recomanem introduir
un drap de microﬁbra a l'interior per absorbir la humitat i mantenir la forma de la
sabata.

NO

COL·LECCIÓ #INSTINT ESTIU & HIVERN
1.

Les nostres espardenyes de la col·lecció
#instint d'estiu destaquen per les seves soles
vulcanitzades, lleugeres i molt ﬂexibles.
Per a la neteja d'aquest tipus de calçat recomanem utilitzar un drap de microﬁbra (que
no desprengui ﬁls) humit amb aigua i si cal
una mica de sabó neutre i fregar suaument.
Seguidament, per eliminar les restes de
sabó, utilitzarem un altre drap de microﬁbra
amb aigua. Per assecar les espardenyes,
recomanem deixar-les a l'aire lliure, però
sense exposar-les directament al sol i
sempre en posició horitzontal.

2. Es recomana no introduir-les en la renta-

dora, ja que els teixits poden destenyir o
decolorar.

3.

Les nostres sabates de la col·lecció
#instint d'hivern destaquen per les seves
soles vulcanitzades, lleugeres i molt ﬂexibles i per portar una trena d’ant al voltant
de la sola.
Per a la neteja recomanem utilitzar un
drap de microﬁbra lleugerament humit i
fregar suaument.

4. En cas de taques concretes en les parts

d'ant, es pot utilitzar una goma d'esborrar
o un tros de crepe fregant suaument.
INTERIOR DE LA SABATA:
Si l'espardenya ha agafat humitat durant
el procés, un cop neta, recomanem introduir un drap de microﬁbra a l'interior per
absorbir la humitat i mantenir la forma de
la sabata.

NO

COL·LECCIÓ SLIPPERS
1.

Els models de la col·lecció Slippers d'hivern estan elaborats amb materials com el
feltre de llana, el teixit encoixinat o el feltre
reciclat a partir d'ampolles de plàstic recollides del mar.
L'interior dels slippers, així com les plantilles,
es presenten folrades amb un suau pèl sintètic. Aquests materials asseguren calidesa i
comoditat.
En els slippers d'estiu, per aconseguir
dissenys frescos i lleugers, s'utilitza el teixit
com a material principal.

2. Per a la neteja de tots aquests tipus de
materials recomanem utilitzar un drap
humit i fregar suaument la superfície.

Es recomana no introduir els slippers a la
rentadora ni submergir-los en aigua, ja
que els materials que componen les sabatilles (com ara el feltre, el foam o el pèl
sintètic), i els materials de les soles extraïbles, poden danyar-se en contacte amb
l’aigua.
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