
NÁVOD K OŠETŘOVÁNÍ VÝROBKŮ 

 (obojků, vodítek, náhubků apod.)  

 

Při výběru a nákupu kožených, nylonových, syntetických a kovových 

kynologických potřeb je třeba vzít v úvahu následující aspekty: 

 Kynologické potřeby – obojky, vodítka, postroje a náhubky se 

zpravidla vyrábějí v kombinaci s různými materiály (např. textil, 

kovové části, části ze syntetického materiálu), které mají různé 

vlastnosti a jiný způsob údržby. 

 Při výběru produktu zvažte, k jakému účelu je budete používat 

(každodenní nošení, občasné nošení, pro sportovní účely apod.). 

 Nový výrobek vyžaduje šetrné zacházení, je nutné jej chránit 

před vlhkým a horkým prostředím, znečištěním, promáčením a 

mechanickým poškozením. 

Návod na ošetřování kynologických potřeb z: 

 kůže – chránit před provlhnutím, 2-3x ročně ošetřit balzámem na 

kůži. (Po odstranění nečistot suchým nebo mírně navlhlým 

hadříkem a následném pozvolném vysušení), 

 koženky, lakovaných materiálů – očistit navlhčeným hadříkem 

případně utřít do sucha. Po provlhnutí pomalu vysušit při 

pokojové teplotě. Chránit před silným mrazem – možnost 

popraskání materiálu, 

 nylonu, syntetiky – očistit navlhčeným hadříkem, případně utřít 

do sucha, 

 kovové – očistit navlhčeným hadříkem, příp. utřít do sucha. 
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