
Footwear Cleaner  
Op alle delen van de laars

Footwear Conditioner
Voor glad leer

Footwear Protector Spray
Voor nubuck en suède leer

Laarzenknecht 
Houten laarzenknecht voor het ge-
makkelijk uittrekken van uw laarzen. 
De laarzenknecht is voorzien van een 
rubberen beschermrand om bescha-
diging aan de hak te voorkomen. De 
anti-slip noppen zorgen voor grip.

Laarzenspanner 
Functionele laarzenspanner voor behoud van 
de vorm en de bevordering van de luchtstroom 
voor hygiëne. De laarzenspanner zorgt voor de 
ideale spanning van uw Dubarry laarzen. 
Verlengt de levensduur van het leer.

Leer crème
Voor intensief gedragen laarzen.  Voor glad leer

Onderhoudsproducten van Dubarry 
het is belangrijk dat de laarzen behandeld worden met Gore-
tex® gekeurde verzorgende producten, zoals de speciale lijn 
van leerverzorgende producten van Dubarry. 

Onderhoudsvoorschriften
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In enkele gevallen kan het voorkomen dat water tussen de zool 
en het leer naar binnen dringt via de stiknaad van de Gore-tex® 
binnenvoering. Deze lekkage valt onder garantie. Het leer en 
de zool worden op deze grens opnieuw geïmpregneerd.

Slijtage van ritsen, leer en stiksels aan de binnenbeenzijde 
worden veroorzaakt door het tegen elkaar schuren tijdens 
het lopen. In eerste instantie zullen alleen de stiksels slijten, 
bij langer doorlopen verdwijnt zelfs het leer. Deze vorm van 
slijtage wordt veroorzaakt door het looppatroon van de consu-
ment en valt niet onder garantie. 

Bij vragen/klachten kunt u met uw product en uw aan-
koopbewijs teruggaan naar uw Dubarry dealer voor een eerste 
beoordeling. In het geval van reparatie of garantie zal de 
dealer uw product opsturen naar Dubarry Nederland.

 

Verzolen van de laarzen
De zolen van het model Wexford en Clare kunnen niet vervan-
gen worden. In alle andere gevallen geldt dat de zool mag 
slijten tot het groene randje in de zool. Als verder alles nog in 
orde is, kunnen de laarzen verzoold worden. 
Verzolen kan wel, maar valt niet onder garantie.

Als de zool alleen los gaat zitten, kunt u ze via uw dealer naar 
Dubarry Nederland toe laten sturen. De zool zal dan weer vast-
geplakt worden.  Dit valt onder garantie. Echter, indien u zelf al 
aan de slag bent geweest met lijm, vervalt alle garantie. 

Dubarry Nederland - Importeur BELSHIP BV

Behandelen en voeden van het leer
Om het leer mooi en soepel te houden en/of de water- 
afstotende eigenschap te versterken, kunt u Gore-tex® 
gekeurde verzorgende producten gebruiken.  
Glad, glanzend leer kan behandeld worden met de Dubarry 
Conditioner.
Geschuurd leer (de schacht van de laars) kunt u af en toe be-
handelen met de Dubarry Protector Spray. Om het ruwe karak-
ter van het leer te behouden GEEN crème gebruiken. Bij te dik 
of te vaak aanbrengen wordt het leer namelijk veel donkerder 
en gaat het glanzen.

Voorkom schade
Hieronder treft u een opsomming hoe schade aan de laarzen 
kan worden voorkomen en de eventuele reparatie 
mogelijkheden:

Door slijtage van binnenuit kan aan de voorzijde van de laars 
een gaatje ontstaan in de goretex binnenvoering. De teen-
nagel schuurt tegen de binnenkant van de Gore-tex®, waardoor 
uiteindelijk een gaatje ontstaat. 
Dit probleem kan ten eerste voorkomen worden door u goed te 
laten adviseren over de juiste maat. Daarnaast heeft de anato-
mie van de voet en de verzorging van teennagels grote invloed 
op dit type slijtage. 
Deze schade valt niet onder garantie maar onder slijtage. 
Reparatie is niet mogelijk. 

Door te veel vet op de laars te smeren, kan het gevoel van 
lekkage ontstaan. Het vet dringt door het leer heen en op een 
gegeven moment is het leer, maar ook de Gore-tex®verzadigd. 
Hierdoor verdwijnt het ademend vermogen van de Gore-tex®, 
waardoor de voeten koud en nat/klam aanvoelen.
Deze klacht valt niet onder garantie. Herstel is niet mogelijk.

Als de voet te veel speling heeft in de hielkap, kan de Gore-
tex® binnenvoering bij het contrefort (hak-/hielstuk) wegslijten. 
Hierdoor ontstaat lekkage. 
Dit probleem kan worden voorkomen door u goed te laten 
adviseren over de maat. 
Daarnaast heeft de anatomie van de voet grote invloed op dit 
type slijtage. Eventueel kunt er voor kiezen een inlegzooltje in 
de laars te leggen. Hierdoor komt de voet iets hoger te staan, 
waardoor u minder heen en weer zult schuiven. 
Deze klacht valt niet onder garantie. Reparatie is in sommige 
gevallen mogelijk.

Het Leer 
Het leer dat gebruikt wordt voor de Dubarry laarzen is speciaal 
behandeld, waardoor het waterafstotend is, snel droogt en 
zacht en soepel blijft. Regelmatig onderhoud zorgt voor een 
lange levensduur van uw Dubarry laarzen

Reinigen van de laarzen 
Als de laarzen vies zijn door modder, vuil, zout, zuur etc., moe-
ten de laarzen onder de kraan met ruim schoon water en een 
borstel schoongemaakt worden. Sterk vervuild leer kan gerei-
nigd worden met de Dubarry Cleaner, daarna goed naspoelen 
met schoon water.  
Het Gore-tex® membraan dat de laarzen waterdicht maakt, zit 
direct achter het leer en is voorzien van miljarden micropo-
reuze poriën. Door zoutkristallen ten gevolge van transpiratie 

kunnen deze poriën verstopt raken en daarmee de ademende 
werking blokkeren. Het is het daarom aan te raden de binnen-
kant van de laarzen minimaal eens per jaar uit te spoelen met
water en een zachte zeep (babyshampoo).
 
Het is belangrijk dat de laarzen behandeld worden met Gore-
tex® gekeurde verzorgende producten, zoals de speciale lijn 
van leerverzorgende producten van Dubarry. Deze producten 
bevatten weinig tot geen olie.  

Drogen van het leer
Na het reinigen, moeten de laarzen eerst minimaal 48 uur aan 
de lucht drogen. Om de vorm goed te behouden kunt u een 
spanner en kranten gebruiken.
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