
Správný výběr motocyklových bot.  

Při výběru motocyklové obuvi dbej na to, aby zvolený typ, velikost a šíře obuvi přesně odpovídaly tvým 

potřebám. Obuv vybírej především podle typu motocyklu. 

Pokud nevíš správnou velikost bot, stačí si obkreslit chodidlo a změřit délku (od palce k patě – nebo si 

můžeš klidně i změřit délku stélky z jiných bot), a poté nám rozměry napsat do poznámky k objednávce, 

nebo přímo zavolat Marťase 606 610 227, který ti rád poradí  
 

Důležité informace!!! 

 

Při výběru bot si vždy vyzkoušej obě boty. Nezapomeň, že by měly být na délku vždy o kousek větší, 

nesmí tě tlačit palec, boty se totiž na délku nevytáhnou. Naopak když jsou boty užší, to většinou nevadí, 

protože ty se používáním povolí (u nás v kamenném obchodě máš navíc možnost je vyzkoušet i na 

motorce). Jinak se určitě v nich chvilku projdi a měj je pár minut na nohou. Při zkoušení je vhodné mít na 

sobě ponožky, ve kterých pak budeš jezdit. 

 

Údržba obuvi:  

 

Pro dosažení dlouhé životnosti a správné funkčnosti obuvi je třeba věnovat zvýšenou pozornost jejímu 

ošetření a dodržování výrobcem stanovených pokynů: 

 boty čisti vlažnou vodou a houbičkou nebo hadříkem 

 podešev doporučujeme čistit vlhkým hadříkem a nášlapnou část kartáčkem  

 obuv je nutné po každém použití nechat důkladně vyschnout a vyvětrat, i po krátkém použití 

dochází ke zvlhnutí vnitřní části obuvi vlivem pocení nohou 

 promáčenou obuv vždycky vycpi novinami a postupně vysoušej při pokojové teplotě, mimo dosah 

tepelného zdroje. Obuv nikdy neper v pračce. Po vysušení obuv vykartáčuj a použij impregnaci 

dle materiálu 

 pro ošetření obuvi v žádném případě nepoužívej rozpouštědla ani jiné podobné chemické látky. 

 

Skladování obuvi:  

 boty skladuj vždy v suché místnosti  

 dodržuj dostatečnou vzdálenost od tepelných zdrojů  

 skladuj mimo dosah slunečních paprsků a při dlouhodobějším skladování ošetři vhodnou 

impregnací 

 

Upozornění:  
 

Jízda na motocyklu je sice veliká zábava, ale taky dosti riziková. Může při ní dojít ke zranění nebo 

dokonce ke smrti. Abys zmírnil toto nebezpečí, vždy používej při jízdě na motocyklu ochranné 

motooblečení. Každý motorkář je osobně zodpovědný za nošení a údržbu svého oblečení na motorku. 

Jestliže dojde k poškození, je nutno v zájmu zachování požadovaných vlastností toto moto oblečení 

nechat odborně opravit nebo ve většině případů vyměnit za nové!!! Zdraví máš jenom jedno, tak na to 

mysli  

 

Dobrý výběr ti přejí JOMAXÁCI   

 
Naše firma MOTOJOMAX,s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody, zranění a případnou smrt při provozování aktivit 

spojených s užíváním jakékoliv ochranného motooblečení. 


