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6 PORAD JAK DBAĆ O BUTY LOAKE 

 

Rekordzista wśród klientów Loake, ma swoje buty już … 46 lat! Ale już nie jest żadnym rekordem, aby buty 

Loake mieć 15, czy 20 lat. Wszystko zależy od zastosowania podstawowych zasad pielęgnacji obuwia:  

1. Przed pierwszym wyjściem. Zanim buty przeżyją pierwszy spacer powinny być porządnie 

nawoskowane oraz wyszczotkowane. Będzie to zabezpieczenie na wypadek deszczu. Poza tym, 

najlepiej aby kilka pierwszych wyjść w butach ze skórzaną podeszwą odbyło się, kiedy jest sucho. Jest 

to idealny moment, aby na podeszwie uzbierały się drobne kamyczki i pył, które będą dodatkowo 

chronić przed wilgocią i deszczem.  

2. Prawidła – najlepszy przyjaciel butów. Najważniejsze w pielęgnacji obuwia są prawidła i to 

najlepiej cedrowe, gdyż drewno wchłania wilgoć i pomaga butom wyschnąć. Ponadto, dzięki 

prawidłom buty utrzymują oryginalny kształt. Zasada stosowania prawideł jest banalnie prosta -  

zawsze kiedy butów nie ma stopie, powinny być na prawidłach, i to przez co najmniej 24h przed 

następnym użyciem. 

3. Pielęgnacja. Tak, jak skóra twarzy, czy ciała potrzebuje pielęgnacji, tak, i delikatna skóra, z której 

zrobione są buty Loake wymaga inwestycji w dobre kremy, woski (polecamy markę Saphir) i szczotki 

do butów. Oprócz jakości liczy się też regularność – najlepiej czyścić i pastować/woskować buty po 

każdym użyciu.  

4. Odpoczynek. Idealnie jest nosić parę butów przez maks. 1 dzień. Po takim wysiłku należy im się 

przerwa i dobrze pozostawić je do wyschnięcia na prawidłach przynajmniej 1 dzień (idealnie 2 dni). 

Noszenie butów ze skórzaną podeszwą codziennie skraca żywotność podeszwy o 30-40%. 

5. Deszczowo. Mokre buty należy wytrzeć suchym ręcznikiem i pozostawić na prawidłach do 

powolnego (2-3 dni) wyschnięcia. Ważne jest, aby nie kłaść butów blisko kaloryfera, bądź innego 

źródła ciepła, gdyż może to poważnie uszkodzić skórę. Jeżeli podeszwa i wkładka nie wyschną 

całkowicie, a będą nadal używane, można je dużo szybciej uszkodzić. Po wyschnięciu, buty należy 

nakremować, nawoskować i wyszczotkować 

6. Rekonstrukcja. Wielką zaletą butów szytych ramowo jest możliwość wymiany podeszwy na nową. 

Rekonstrukcję wykonujemy wtedy, kiedy podeszwa jest bardzo miękka, bądź powstanie dziura na 

jednej podeszwie. Rekonstrukcja butów Loake trwa ok 4 tygodni i jest przeprowadzana przez 

ekspertów w Kettering, ale można ją zlecić ze pośrednictwem salonu Loake w Warszawie.  
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