
   
 

 

Brikenstock kenkien käyttö ja hoito ohjeet:  

 

Remmien kireys: Birkenstock sandaalien remmit ovat sopivalla kireydellä, kun sormi mahtuu vielä 
remmin ja jalan väliin - tämä koskee myös nilkkaremmiä. Tällöin jalka pysyy kävellessä koko ajan 
oikeassa kohdassa pohjamuotoilua. Älä siis kiristä remmejä liian tiukalle, vaan anna jalkojesi 
nauttia erinomaisesta Birkenstock muotoilusta. 

Käyttöönotto: Jos jalkasi eivät ole vielä tottuneet voimakkaasti muotoiluihin terveysjalkineisiin, niin 
pidä ensimmäisen viikon aikana sandaaleita jalassasi vain pari tuntia päivässä. Näin jalkasi 
tottuvat vähitellen oikeaan, terveelliseen asentoon ja jatkossa voit käyttää aitoja Birkenstockeja 
koko ajan. 

Korkkipohjan hoito: Aito Birkenstock pohja on muotoiltu ensiluokkaisesta 
luonnonkorkkirouheesta, johon on sideaineeksi lisätty hieman luonnon lateksia. Se on ihanteellinen 
kengän pohjamateriaali - se vaimentaa tehokkaasti jalkaan kävellessä kohdistuvia iskuja ja se on 
kevyt, kimmoisa sekä hyvin muotonsa pitävä. Korkkireuna on murtumisen ehkäisemiseksi suojattu 
pinnoiteaineella. Huomioi kuitenkin, että jos korkkireuna joutuu toistuvasti vääränlaisen 
mekaanisen hankauksen kohteeksi, niin se saattaa kuluttaa suojapinnoitteen pois. Älä siis ota 
kenkää jalastasi niin, että potkaiset toisen sandaalin kärjellä toisen kantapäähän. Työntäessäsi 
kenkää jalkaan älä astu korkkireunalle, vaan työnnä jalka heti perille asti - jos se ei onnistu on 
kenkiesi remmit liian tiukalla! 

Tarkista säännöllisesti, että pohjan luonnonkorkkia suojaava reunapinnoite on paikoillaan kengän 
reunassa. Jos se on jostain kohtaa kulunut, eikä kiillä, niin pinnoita se itse tai suutarilla heti 
uudelleen. Pinnoitukseen voit käyttää "Birkenstock cork life" -pinnoiteainetta, joka kuivuu 15 
minuutissa. (myös esim. Bostik A3 kontaktiliima tai muukin elastiseksi kuivuva liima käy - anna 
niiden kuivua pari päivää). Pinnoita samalla kertaa aina molempien kenkien kaikki korkkireunat 
tasaisella kerroksella. Mikäli sandaaleja käytetään vaikka suojaavaa pinnoitetta ei enää ole, 
saattaa korkkireuna murentua.  

Huomioi! Birkenstock sandaalien kulutuspohja on tehty joustavasta ja kestävästä PU-muovista. 
Huomioi kuitenkin, että se ei kestä yli 40 asteen kuumuutta. Tämän ylittävässä lämpötilassa 
saattaa kulutuspohja kutistua ja kengät mennä pilalle. Älä siis jätä kenkiä suoraan auringon 
paisteeseen, lämpöpatterin lähelle, auton ikkunalaudalle tai muuhun paikkaan missä lämpötila 
saattaa nousta korkeaksi. Normaalikäytössä voit käyttää sandaaleja huoletta myös etelän 
lämpimillä lomamatkoilla. 

Huomioi, että nahka- nubuk- ja mokkapinnat saattavat päästää käytössä väriä.  

Sandaalien puhdistus: 
Bf remmimateriaali: Pyyhi remmit säännöllisesti kostealla pyyhkeellä.  
Nahka remmimateriaali: Pyyhi remmit ja lankkaa ne säännöllisesti. Nubuk ja mokka 
remmimateriaalit: Suojaa remmit säännöllisin väliajoin nubuk/mokka käsittelyaineella ja harjaa 
pinnat puhtaaksi siihen tarkoitetulla harjalla tai sienellä.  
Aidot Birkenstockit voit myös pestä: Käsinpesu max 30 asteisessa vedessä nopeasti 
hienopesuainetta ja harjaa käyttäen. Älä liota, älä laita pesukoneeseen eikä kuivuriin! Kuivaa 
kengät huoneenlämmössä - ei suoraan auringon paisteessa tai lämpöpatterin lähellä. Huomioi, että 
nahkaisten pintojen väri saattaa pesussa muuttua.  


