
 
 

 

JULEX & Spółka E.M.M. Pichur Sp. J.   
43-391 Mazańcowice 289, Poland 
  
tel. +48 33  815 52 59 
tel. +48 33  815 54 77                                                        Dyrektor Generalny  08.11.2018 
fax wew. 20, 21                                                                  Julian Pichur  

 
 

Instrukcja użytkowania Nakładek Ochronnych Steel-Flex  
 ważne informacje 

 
Przechowywanie: 
Należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności 45-65% zabezpieczone przed zamoczeniem, zabrudzeniem i bezpośrednim promieniowaniem światła słonecznego z dala 
od źródeł ciepła. Przechowywać obuwie suche i czyste w miejscu do tego przeznaczonym. 

 

 
Użytkowanie Nakładek Ochronnych na obuwie Steel-Flex 
 
• Proszę sprawdzić rozmiar i dopasowanie nakładek do obuwia przed użytkowaniem. 
• Nakładki Steel-Flex występują w ośmiu rozmiarach aby jak najlepiej je dopasować do obuwia. 
• Każdy rozmiar nakładek Steel-Flex jest oznaczony innym kolorem 
• Lewa i prawa nakładka jest taka sama – wystarczy dopasować nakładki według koloru noska. 
• Obuwie należy konserwować i czyścić zgodnie z naszymi zaleceniami. 
• Co jakiś czas sprawdzić stan nakładek -  w razie uszkodzenia należy je zastąpić nowymi.  
• Producent / dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za wpływ środków chemicznych i czyszczących na nakładki. 
 
Produkt nie powinien być stosowany: 
- na obuwiu z otwartą piętą i/lub palcami,  
- na butach ze szpiczastym czubkiem 
- na obuwiu, w którym obcas jest wyższy niż 60 mm 
- w miejscach pracy szczególnie zagrożonych urazami jak budowa, operowanie ciężkimi ładunkami.  
 

 

 
Mycie 
• Do czyszczenia nigdy nie używać alkoholu ani pochodnych ropy - jak np. benzyna. 
• Myć za pomocą letniej wody i miękkiej gąbki. 
• Nie prać w pralce. 
• Nakładki należy suszyć w miejscu przewiewnym, z dala od źródła ciepła w temperaturze pokojowej.  
• Do suszenia nie należy używać suszarek, kaloryferów, piecyków itp.  
 

 

 
Reklamacja produktów 
• Na nakładki jest udzielona 12 miesięczna gwarancja. 
• Okres gwarancji nie jest tożsamy z okresem trwałości nakładki. 
• Gwarancja obejmuje wady ukryte, spowodowane z winy producenta. 
• Szybsze zużywanie się nakładek może być spowodowane intensywnością użytkowania lub nie przestrzeganiem zasad użytkowania. 
• Do reklamacji są przyjmowane nakładki czyste, suche i nie zużyte. 
• Reklamacje przedsprzedażne są uwzględniane tylko w nakładkach nie używanych, czystych nie posiadających żadnych śladów użytkowania. 
• Reklamacje w produkcje zużytym, brudnym, zniszczonym, posiadającym uszkodzenia mechaniczne nie są rozpatrywane. 
• Reklamacje należy składać zaraz po ujawnieniu się wady. 
• Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu: paragon lub fakturę oraz formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.julex.pl . 
• Nakładki muszą zostać przesłane do producenta na koszt reklamującego – producent odsyła nakładki na swój koszt. 
 

 

 
Gwarancja nie obejmuje:  
• Złego dopasowania rozmiaru nakładki do buta użytkownika. 
• Komfortu i wygody użytkowania nakładki. 
• Ponadto nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne, obicia, otarcia, przetarcia, uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania nakładki do buta lub jego użytkowanie 
niezgodne z jego przeznaczeniem, wady jawne widoczne w chwili zakupu,  
• Nie podlegają również reklamacji uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia (np. spodów, wyściółek, itp.). 
• Degradacji materiałów w skutek działania substancji czyszczących / środków dezynfekujących nieodpowiednich do czyszczenia nakładek. 
 

 


