
Kengänvalmistuksen taidetta

Minna Parikka -kengät ovat designinsa lisäksi tunnettuja korkeasta laadustaan. Käsin
viimeistellyt kengät valmistetaan Espanjassa laadukkaista materiaaleista. Kaikki kenkien
komponentit hankitaan korkeatasoisilta eurooppalaisilta valmistajilta.
Tuotteissa näkyy ja tuntuu vuosien tuotekehityksen tulos. Jokaisen kenkäparin
valmistamiseen kuuluu 120 erilaista työvaihetta ennen kuin mestariteos on valmis.
Kengänvalmistus on oma taiteenlajinsa, joka mahdollistaa kengissä askeltamisen
mukavuuden, liikkuvuuden, vapauden ja ikimuistoisimmat seikkailut.

Eurooppalaista artesaanityötä

Alicanten läheisyydessä toimivat kenkävalmistajat ovat perheyrityksiä, joissa ammattitaito
siirtyy sukupolvelta toiselle. Alaansa erikoistuneet kenkävalmistajat toteuttavat
artesaanityötään vuosikymmenten kokemuksella.

Tuotanto- ja tuotekehitystiimi valvoo Minna Parikka –kenkien tuotantoa sen kaikissa
vaiheissa Espanjassa, jotta lopputulos vastaa suunnittelua. Vaadimme kaikilta
yhteistyökumppaneiltamme tarkat tuotanto- ja laatusertifikaatit. Kokeilun, testaamisen ja
oppimisen kautta löydämme jatkuvasti yhä vastuullisempia tapoja tuottaa Minna Parikan
tunnusomaista innovatiivista muotoilua.

Yleistä kengistä

Pienet pinta- ja sävyerot ovat nahalle tyypillisiä ominaisuuksia. Suosittelemme välttämään
kosketusta veden ja rasvan kanssa. Kenkiin käytetyt materiaalit on käsitelty
eurooppalaisten direktiivien mukaisesti.

Suoja- ja hoitoaine levitetään kengille säännöllisesti tarpeen mukaan, sääolosuhteet
huomioiden. Hoitoaineen soveltuvuus materiaalille on hyvä kokeilla ensin
huomaamattomaan kohtaan. Värjätty nahka saattaa päästää väriä vaaleille pinnoille.

Kenkien säilytys

Kengät tulee säilyttää poissa suoralta auringonvalolta ja suurilta lämpötilavaihteluilta.
Kengät on hyvä säilyttää toisiltaan suojattuna omassa kangaspussissa tai alkuperäisessä
kenkälaatikossa, jotta kengät eivät naarmuta toisiaan.



Kenkien normaali kuluminen

Nahkapohjaiset kengät kuluvat luonnollisesti käytön myötä. Kun kuluma on huomattavaa,
suosittelemme pohjien puolipohjausta, joka lisää kenkien pito-ominaisuutta sekä
kestävyyttä. On huomioitava, että nahkapohjat kuluvat nopeammin ulko- kuin sisäkäytössä,
eivätkä ne kestä kosteutta samalla tavalla kuin kumipohjat.

Korollisten mallien kohdalla tulee huomioida, että korkolaput kuluvat ja ne tulee uusia
tarvittaessa. Myös kuminauhavenykkeet saattavat hapertua ajan kuluessa. Tupsullisissa
malleissa tupsun löystyminen ajan myötä on normaalia. Edellä mainituissa tapauksissa
suosittelemme kääntymään jalkinealan ammattilaisen puoleen.

Materiaalikohtaiset hoito-ohjeistukset

MATERIAALI OMINAISPIIRTEET HUOMIOITAVAA HOITO-OHJEET
COLLONIL
HOITOAINEET

VÄRJÄTTY
PINTANAHKA ELI
NAPPANAHKA

Pienet virheet kuten
sävyerot ja rypyt ovat
luonnollisia aidolle
nahalle.

Säännöllinen
kosteutus pitää nahan
joustavana.

Pelkästään huoneilma
kuivattaa nahkaa,
tästä syystä kosteutus
on tärkeää.

Huolellinen suojaus
ennen käyttöönottoa,
helpottaa puhdistusta.

Säännöllinen kosteutus
voidemaisella lankilla.
Nahka on hyvä
puhdistaa ennen
kosteutusta.

Huolto viimeistellään
suojasuihkeella, joka
suojaa lialta ja
kosteudelta.

Valkoista nahkaa voi
maalata
nahkamaalilla, jos
pintaan on tullut
kulumaa tai naarmuja.

PUHDISTUS:
Organic
Bamboo Lotion

Soft Gum

HOITO:
Organic Cream

Waterstop
(black, white)

SUOJAUS:
Carbon Pro

Organic Protect
& Care

MUUT:
Sneaker White

KIILTONAHKA /
LAKERI / PATENT
SEKÄ
SYNTEETTINEN
MIRROR

Vaalea kiiltonahka
saattaa ottaa helposti
väriä itseensä.

Pinta tulee suojata
kosketukselta
tummien
väriäpäästävien
pintojen kanssa ja
kengät on hyvä
säilyttää suojattuna
toisiltaan.

Pintaan EI saa käyttää
suojasuihkeita, jotka
himmentävät kiiltoa.

Pintaa voi kiillottaa
pehmeällä liinalla.

Hoitoon
suosittelemme
ainoastaan
kiiltonahanhoitoainetta
.

EI suojasuihkeita!

HUOM! Synteettisen
mirror materiaalin

HOITO:
Lack Polish



hoito vastaava
kiiltonahan kanssa.

PINNOITETTU
KORKEAKIILTONA
HKA / GLOSSY

Pintaan EI saa käyttää
suojasuihkeita, jotka
himmentävät kiiltoa.

HUOM! Vahatun
korkeakiiltonahan
hoito erilainen.

Pintaa voi kiillottaa
pehmeällä liinalla.

Hoitoon
suosittelemme
ainoastaan
kiiltonahanhoitoainetta
.

EI suojasuihkeita!

HOITO:
Lack Polish

GLITTER Tekstiilipohjainen
materiaali.

Irtohileitä saattaa irrota
ensimmäisten
käyttökertojen aikana.

Hankaus voi irrottaa
glitteriä.

Vältettävä käyttöä
kostealla säällä.

Ei saa käyttää
minkäänlaisia hoito- tai
suoja-aineita, nämä
liuottavat glitterin pois!

Säilytettävä irrallaan
toisistaan, jotta pinnat
eivät naarmuta
toisiaan.

Ei hoitoaineita tai
suojasuihkeita!

SHEARLING / FUR Muun muassa aidot
lampaan- ja
kaninkarvaiset tupsut.

Pitää itse itsensä hyvin
puhtaana.

Kastuessa karvan on
hyvä antaa kuivua,
jonka jälkeen pinnan
voi hellävaraisesti
harjata.

Tarvittaessa tahran voi
puhdistaa miedolla
pesuaineella kuten
sappisaippualla.

PUHDISTUS:
Organic
Bamboo Lotion

SUOJAUS:
Carbon Pro

KUMIPOHJA /
RAAKAKUMIPOHJ
A

Kaikissa
tennareissamme on
kumipohjat.

Kumipohjan suojaus
estää lian ja
keltaisuuden
muodostumiselta ja
helpottaa
puhdistamista.

Kumipohjia voi
pudistaa siihen
tarkoitetuilla
puhdistusaineilla sekä
pyyhekumilla.

PUHDISTUS:
Organic
Bamboo Lotion

Soft Gum

HOITO:
Carbon Lab
Midsole Cleaner

SUOJAUS:
Midsole Sealer

NAHKAPOHJA Kuluu käytössä,
kuluminen lisää pitoa.
Suosittelemme
puolipohjauttamaan
nahkapohjaiset kengät
suutarilla.

Pääasiassa
korkokengissä.

Nahkapohjan
kyllästeaineen käyttö
noin kerran kuussa,
käytöstä riippuen.

KYLLÄSTE:
Classic Sohlen
Tonic


