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En miniguide om vägen
till en långlivad känga.
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Vi människor tar hand om vår egen hud:
vi skyddar den från solen, rengör den eller
använder fuktighetskräm för att förhindra
åldrande. Läder är också hud – garvat
och därmed bevarat i sin fullständiga
struktur – och därför i behov av vård.
Vi rekommenderar därför att du även
lägger några kronor på vårdprodukter när
du köper skor – en liten investering för att
du ska kunna ha glädje av dina nya Meindl
i många år framöver. Nyckeln till långlivade
skor och kängor är nämligen underhåll
och förebyggande skovård samt regelbunden användning och rätt förvaring.
I denna guide kan du läsa hur du gör för
att få bästa resultat.
Vi tipsar även om hur du bäst vinterbonar
dina kängor för användning i kallare klimat
samt på hala underlag som snö och is.
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Generella kängvårdstips
Vårda dina skor och kängor
före första användning.
Alla Meindls skor och kängor är förvisso
impregnerade på fabriken, men vårdprodukter är flyktiga. Så impregnera eller
vaxa dina skor före första användning!
Det är ännu viktigare att behandla
skorna noggrant efter att ha använt dem.
Vi rekommenderar att du använder
Meindl Sportwax ca en gång/månad
och impregnerar med Meindl Wet Proof
två gånger/år. Använder du dina kängor
frekvent kan du behöva vaxa oftare.
Meindl Sportwax är speciellt utprovat
för Meindls kängor och gör att de behåller
sin form. Det innehåller inga lösningsmedel som kan påverka limmet i skyddskanter och sulor.
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Använd aldrig fett eller olja när du
vårdar dina Meindl! Det dras in i lädrets
porer, mjukar upp det och gör att kängan
tappar sin form. Dessutom täpper det till
porerna vilket försämrar kängans ventilation.
Enligt Meindl godkänns inte reklamationer
för kängor som behandlats med fel skovård
(t.ex. om en skyddskant lossnar).
På nästa sida kan du läsa hur du utför din
kängvård steg för steg.
Du kan även titta på vår kängvårdsfilm på
meindl.se/guider/kangvard.
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Ta bort skosnörena
så att du kan nå dolda
områden såsom
plösen när du rengör.
Plocka även ur innersulorna.
Meindl-skor får under
inga omständigheter
tvättas i tvättmaskinen!
Köp nya skosnören och ge dina skor ett nytt
liv. Meindl Originalsnören finns hos din Meindlåterförsäljare och på www.meindl.se.
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Rengör kängorna i ljummet
vatten och skrubba med
en skovårdsborste. Skölj
noggrant i sömmar, veck
och öljetter.
Yttersulan måste också rengöras från smuts och stenar.
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Fyll kängorna med
ljummet vatten
och tvätta insidan
med mild tvål. Häll
sedan ur vattnet.
Skölj och rengör
skosnörena.
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Skölj och skrubba
innersulorna på båda
sidor med mild tvål
och vatten.
Meindls Air-Active®_
sulor kan även handtvättas i max 30 ºC.
När du t.ex. ska ut på en längre fjälltur
rekommenderar vi att du har med dig ett par extra
innersulor och strumpor. Byt sulor och strumpor
efter halva sträckan – du kommer att känna dig piggare och fräschare och det ger vandringen ett lyft!
Extra sulor finns att köpa hos din Meindlåterförsäljare samt på www.meindl.se.
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Impregnera skorna
med Meindl Wet Proof
över hela ovandelen
innan de är helt torra.
Då är porerna fortfarande öppna och impregneringen går djupare.
Låt torka en stund i torr
miljö. Undvik värmekälla och starkt ljus!
Vått läder är mycket
värmekänsligt; det blir
sprött, hårt och spricker.
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Meindl Wet-Proof” impregneringsspray är fri från flourkarboner (PFC free) och
speciellt framtagen för Meindls produkter.

Efter 24 h har impregneringen fått full effekt. Skorna ska alltid impregneras
igen så vatten och smuts
avvisas permanent.
Meindl Wet Proof är en impregneringsspray för
mocka-, nubuck- och textilmaterial. Sprayen är
vatten- och smutsavvisande och bibehåller utseendet på mockaskor.
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Meindl Sportwax innehåller bl.a. naturligt
bivax som inte täpper till porerna i lädret och
därmed försämrar kängans ventilation. Det är
speciellt framtaget för Meindls produkter och
fritt från lösningsmedel som kan påverka limmet i
skyddskanter och sulor.
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Vårda skinnet med
Meindl Sportwax.
Vaxa noga i sömmar
& veck, på gummikant,
krokar och öljetter.
Kom även ihåg plösen!
Meindls Sportwax passar till
alla skinnskor och används för
att återfukta, mjuka upp och
förlänga skinnets livslängd. Det
är speciellt framtaget för Meindls
skor och kängor och gör att de behåller sin form.
Det innehåller inte några lösningsmedel som kan
påverka limmet i skyddskanter och sulor. OBS!
Värm ej vaxet! Då tränger det in för djupt och
försämrar skons andningsförmåga och bärkomfort.
Vaxet gör även en mocka- eller nubucksko glansig.
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Har kängorna gummikant kan även denna
smörjas in med Meindl
Sportwax för att förhindra sprickbildning.
Torka bort överflödigt
wax med trasa och
borsta skinnet för en
blank yta.
Sätt tillbaka innersulorna och snöra på
kängorna igen.
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Skoblock kan med fördel även användas emellan användningar.

Låt stå med skoblock*,
gärna över natten.
Skoblocket rätar ut
gångveck i lädret och
bevarar skons form.
Har du inga skoblock? Fyll skorna med tidningspapper, det hjälper skon att torka snabbare. Men ta
bort papperet efter några timmar!
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Meindls Sportwax passar till
alla skinnskor. Används för att
återfukta och förlänga skinnets
livslängd. Observera att waxet
gör en mockasko glansig.
Finns i svart och natur.

MEINDL KÄNGVÅRD

TILLBEHÖR KÄNGVÅRD

Meindl Wet Proof – impregneringsspray för mocka-, nubuckoch textilmaterial. Wet Proofsprayen har en vatten- och smutsavvisande funktion och bibehåller
utseendet på mockaskor.
Skovårdborste i trä med nylonstrån, speciellt utvald av Meindls
expert på produktservice. Borsten
har rätt hårdhet för rengöring.
Övriga originaltillbehör från
Meindl såsom strumpor, skosnören och innersulor finns att
köpa på meindl.se.
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1. RENGÖR OCH VAXA
Har du varit ute på äventyr och
det är dags att ställa undan
kängorna? Innan du ställer
undan dem – rengör dem ordentligt och smörj in dem med
Meindl Sportwax.
2. FÖRVARA DEM SVALT,
TORRT OCH MÖRKT
Förvara dina kängor på en torr,
mörk och välventilerad plats.
Förvara dem aldrig i fuktiga
utrymmen, i stängda kartonger
eller i plastpåsar, det kan göra
att kängorna åldras snabbare.
3. KÄNGOR ÄR TILL
FÖR ATT ANVÄNDAS
Alla material i skor åldras, men
det sker olika snabbt beroende
på hur de används och förvaras.
I sulan finns en PUR-kil som
genomgår en naturlig åldrings-

process då materialet smulas
sönder efter en tid. Processen
kan börja sju till åtta år efter tillverkningen. Här avses framförallt
skor som inte används ofta och
förvaras felaktigt. Faktum är att ju
mer du använder kängorna och
däremellan förvarar dem mörkt,
torrt och med bra ventilation,
desto längre tid håller materialet i
mellansulan.

MEINDL FÖRVARARING

Ta hand om dina kängor
genom att förvara dem rätt

Om du inte använt dina kängor
under en längre tid är det viktigt
att du inspekterar dina kängor
noga, särskilt sulan, innan du
beger dig ut på en längre vandring. Gör gärna en kortare testvandring.
Skulle olyckan vara framme
och sulorna lossnar går det i de
flesta fall att göra en omsulning
av kängorna. Läs mer om
sulkassettbyte på nästa sida.
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Sulkassettbyte
Har du ett par sköna Meindlkängor som
du gått in och som formats perfekt efter
dina fötter? Börjar sulan släppa eller har
den gett upp helt? Är fortfarande ovanlädret fint och komforten i kängan bra? Då
kan vi hjälpa dig att byta hela sulkassetten
och fräscha upp kängorna så du kan fortsätta gå långt i dina Meindl-favoriter – ett
hållbart val för både miljö och ekonomi.
26
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SULKASSETTBYTE
Bytet av sulkassetten görs på
fabriken i Kirschanshöring,
Bayern (södra Tyskland). Hela
sulkassetten byts ut, det vill
säga yttersulan och det stötdämpande materialet mellan
skon och yttersulan. Om kängan har skyddskant i gummi så
byts även denna ut.
MYCKET FÖR PENGARNA
Efter ca 4–6 veckor från och
med att vi mottagit kängorna får
du dina uppfräschade kängor
åter. Förutom själva sulbytet ingår även frakt till och från Östersund samt till och från Tyskland,
ny gummigaloschering (om det
fanns förut på modellen), nya
snören och nya innersulor, samt
att skorna putsas upp och blir
som nya. Och du får kängor

du kan fortsätta ha glädje av i
många år framöver.
GARANTIN UPPHÖR
Observera att garantin för vattentäthet upphör efter sulkassettbytet och att en förutsättning för
bytet är att resten av kängan är
intakt. Det är inte säkert att fabriken kan använda originalsula (då
denna kanske ej finns kvar) men
en sula med samma kategori
och funktion kommer att användas. Sulkassettbyte kan endast
göras på Meindls kängor.
BESTÄLL SULBYTE
Läs mer om och beställ sulbyte
på meindl.se. Kontakta oss
gärna vid frågor.
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Håll fötterna torra och
varma under kalla dagar
Låt inte kyla och halka hindra dig från att
fortsätta använda dina Meindl-kängor
under vinterhalvåret.
På följande sidor beskriver vi hur du gör
för att bäst hålla värmen i fötterna samt
tipsar om tillbehören du kan använda för
att anpassa dina favoritkängor för kyla
och vinterväglag.
Räcker inte detta har Meindl en hel
vinterkollektion med varmfodrade skor
och kängor – alla med Meindls välkända
komfort och kvalitet.
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Förutom vintermodeller kan man generellt säga att kängor upp till kategori B i
Meindls kategorisering, som t.ex. Vakuum Lady GTX® här ovan där sulan är något
mjukare, funkar bra att använda under vintern tillsammans med varma tillbehör.

UNDVIK ATT FÅ KALLA FÖTTER
När man börjar frysa så sker det först i extremiteterna, dvs tår och fingrar, och fryser man om dem
sprider det sig fort till hela kroppen. Därför är det
viktigt att bibehålla värmen i fötterna. Här följer
våra tips på hur du gör det på bästa sätt.
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2. ANVÄND ULLSTRUMPOR
När temperaturen sjunker är det
ullstrumpor som gäller. Ull är fuktabsorberande och neutraliserar
dålig lukt och isolerar både mot
kyla och värme. Bomullsstrumpor
däremot ger väldigt begränsad
värmeisolering. Ull bör bäras närmast kroppen i kyla och värmer
även när den är fuktig. När du rör
dig svettas du om fötterna. Då
är det bra med en kombination
av syntet och ull i strumporna;
syntet flyttar fukt från foten och
ger strumpan en bättre passform
så den sitter bättre, vilket minskar
risken för skavsår.
3. VÄLJ RYMLIGARE SKOR
Är skorna trånga hjälper inte tjocka
strumpor, tvärtom. Om blodcirkulation hämmas fryser du. Du ska
kunna vicka och vrida på tårna i
dina skor. De måste vara dimensionerade för tjockare strumpor,
sulor m.m. Vi rekommenderar
minst 10 mm extra utrymme i
kängor bl.a. p.g.a. detta.

4. B
 YT UT INNERSULA
MOT EN ULLSULA
Du kan öka värmekomforten
ytterligare genom att byta ut
standardinnersulan mot en
ullsula. Ullsulor håller dina fötter
varma under de kallare dagarna
på året då de även hjälper till att
isolera mot markkylan.

VINTERBONA KÄNGORNA

1. VÄRM KROPPSKÄRNAN
Det effektivaste sättet att hålla tårna
varma är att hålla kroppen varm.

5. Ä
 R DET VÄLDIGT KALLT
– ANVÄND VÄRMESULOR
Ibland kan man behöva ta till
elektronik som hjälp för att hålla
värmen i fötterna. Välj värmesulor med inbyggt batteri så slipper
du krångliga sladdar och batteripack utanpå benen eller skorna.
6. DAMASKER
Ett vind- och vattentätt skal
som täcker underbenen kommer också skapa ett luftskikt
som värms upp under de allra
kallaste dagarna, och hindrar
samtidigt snö från att komma
in i kängorna. Detta är särskilt
lämpligt om du har kängor med
lågt skaft och passar utmärkt vid
snöskottning, jakt i djupsnö osv.
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VÄRMANDE TILLBEHÖR
Meindl MT Jagd Sock och
Meindl MT6 Merino sock är
varma, tekniska strumpor för
aktiviteter utomhus. Kombinationen av merinoull och syntetmaterial ger en strumpa där
fukten transporteras effektivt
från foten vilket ger varma och
bekvämt torra fötter.

Powerstep Journey Wool
är en uppbyggd, mellanstabil
och stötdämpande ullsula som
förbättrar värmen och lyfter
komforten till en ny nivå i alla
skor samt på alla underlag.
Ovansidan är klädd med ull
som både isolerar mot kyla och
värme och ger bra fukttransport.
Det stötdämpande skummet i
ullsulan stabiliserar foten i skon/
kängan på varierande underlag
och minskar belastningen på fot,
vrist och andra leder.
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Digitsole Warm Series är
interaktiva värmesulor där du
via Bluetooth kan styra värmen i sulorna med din smartphone Sulorna har ett integrerat batteri, ger bra stöd åt
foten samtidigt som de är
stötdämpande. Vi rekommenderar att man kombinerar
värmesulor med ullstrumpor
för maximal värmeeffekt.

Snowline Gaiters är damasker av ett vattentätt och ventilerande tyg i hög kvalitet, samt
nylonförstärkning på nedre delen
av benet. Damaskerna skyddar
nedre delen av byxorna samt en
del av skon mot snö, fukt, gyttja
och snårig terräng som skosnören och hyskor kan fastna i. Ett
perfekt komplement vid längre
turer i djup snö eller under jakt
eller fjällvandring på hösten.
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Om du är ute på hal is
Upplever du att dina kängor är hala på snö kan
det bero på att de har en hård sula (i Meindls
kategori B/C eller högre). Det man kan göra för
att underlätta något är att rugga upp ytan på
sulan med lite sandpapper, alternativt gå mycket
på grus. Meindl har dock ett stort urval kängor
med mjukare sula som inte upplevs lika hala.
Med snö och is kan det bli riktigt halt på vägarna
och risken att halka omkull är stor. För att vara
på den säkra sidan i dina Meindl-kängor bör du
överväga att använda ett par broddar.

34

www.meindl.se

Snowline Chainsen Trail är
broddar med 5 mm långa spikar
av härdat stål som blivit testvinnare
i både Aftonbladets & Icakurirens
test av halkskydd. Trail är det optimala valet för vinterlöpning, men
passar även för t.ex. promenader.
Flexibelt gummiband och kedja
för att passa alla typer av skor.

VINTERBONA KÄNGORNA

HALKFRIA TILLBEHÖR

Snowline Chainsen City är
ultralätta broddar med 6 st 5 mm
långa spikar placerade under
främre delen av fotsulan så att
de också kan bäras på skor med
klack. Passar olika typer av skor
på t.ex. isiga stadsgator.
Snowline Chainsen PRO har
10 mm långa spikar av härdat stål
som ger perfekt grepp på is och
snö eller på halkigt/lerigt underlag
året om. Sitter tight på skorna och
passar till bl.a. vandring, utomhusarbete och vinterlek på is och snö.
35
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MEINDL VINTER

Varmfodrade kängor
och stövlar
Visste du att Meindl har en hel vinterkollektion med varmfodrade kängor och
stövlar anpassade för kallt klimat och
hala underlag?
Meindl kan erbjuda många stilar som
uppfyller funktion samtidigt som de är
sportiga och moderiktiga och passar till
alla typer av kläder. Vissa modeller är
filtfodrade, andra har äkta lammpäls eller
syntetfoder med GORE-TEX®. Samtliga
är särskilt anpassade för kyliga dagar.
Du hittar ett urval på meindl.se.
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LAGSTADGAD
REKLAMATIONSRÄTT
Enligt lag har du tre års reklamationsrätt för varor inköpta i
Sverige. Har du köpt dina skor
i annat land kan andra regler
gälla.
Meindl ansvarar för fel som är
ursprungliga, det vill säga som
funnits där när du tog emot
varan. För fel som beror
på vanvård, onormalt bruk,
olyckshändelse eller liknande
ansvaras ej.
I första hand undersöks om
felet kan repareras, i andra
hand ersätts du med en ny
likvärdig vara och i tredje hand
lämnas ekonomisk ersättning
eller prisavdrag.
GORE-TEX®-GARANTI
För skor som är fodrade med
GORE-TEX® gäller sedvanlig

garanti för vattentäthet, inklusive åldersavdrag med 25%
per år. Vi förbehåller oss rätten
att testa vattentätheten och
göra en bedömning, och
garantin gäller endast vid
normal användning och ej vid
onormalt slitage.

MEINDL GARANTIER

GARANTI
Meindl lämnar 1 års garanti
mot fabrikationsfel. Efter
garantitiden löpt ut behöver
du själv bevisa att felet är ursprungligt.

HUR GÖR JAG NÄR JAG
VILL REKLAMERA
Börja alltid med att kontakta
inköpsstället när frågor om
eventuell reklamation uppstår.
Kvitto eller inköpsbevis är ett
krav för att kunna reklamera
en vara och ska alltid uppvisas.
Du måste reklamera inom
skälig tid efter att du upptäcker felet, inom två månader
rekommenderas.
EFTER REKLAMATIONSTIDEN GÅTT UT
Meindls skor och kängor är
designade så att de flesta fel
ska gå att reparera. Kontakta
oss därför gärna för konsultation, även om tiden för garanti
och reklamation gått ut.
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KRAV PÅ RENGÖRING
Tänk på oss som packar upp
dina skor och ska bearbeta
dem! När du skickar in dina
skor till oss eller ditt inköpsställe
ska du se till att skorna är väl
rengjorda och torra, annars har
vi rätt att returnera eller fakturera
kostnaden för rengöring. Fraktkostnaden får du själv stå för.
INGEN GARANTI ELLER
REKLAMATIONSRÄTT
Lagen använder uttrycket “icke
ändamålsenligt bruk”. Vad
gäller skor så kan det betyda
att rätten till garanti och
reklamation försvinner vid
följande situationer:
• Sprickbildning läder: Om
ovanlädret blivit styvt och
spricker på grund av kontakt
med gödselvatten eller torkning i för höga temperaturer.
Sprickbildning går ej att åtgärda i efterhand.
• Sulor: Om skorna används
på oljigt underlag under en
längre tid så välver sig sulorna

40

och blir vågiga. Detta gäller
de produkter som inte är uttalat olje- eller syrabeständiga.
• Fläckar: Skor eller ovanläder
som kommit i kontakt med
syra eller olja kan inte repareras. Ibland hjälper kosmetik
såsom färgad skokräm.
• Gummiförstärkning: Om en
sko med formpressad sula
eller gummiförstärkning kring
skon behandlas med läderolja
eller läderfett undermineras
de klistrade skarvarna av olja
resp. fett, vilket gör att sulan/
bandet lossnar.
• Arbetsskor: Om du använder
våra skor/kängor som arbetsskor (byggarbetsplats, skogsarbete & dyl.). T.ex. är viss
målarfärg förödande för lädret
och förstör limningen.
• Övrig användning som
leder till onormalt slitage:
Bristande knytning, långa
tånaglar m.m. kan påverka
slitage av foder.

www.meindl.se
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MEINDL SERVICE

TIPS FRÅN OSS
HAKAR OCH HYSKOR
Lossnat: Hakar och hyskor monteras mycket omsorgsfullt, trots
att det är ett av ca 200 arbetssteg
som görs för hand när en sko
tillverkas. Om en av dessa hakar
lossnar rekommenderar vi att du
går till din lokala skomakare.
Rostiga hakar: Detta kan undvikas genom att du regelbundet
behandlar hakarna med vax eller
vaselin.
SULOR
Halkiga: Om sulorna på nyinköpta skor är hala kan
det vara för att silikonrester från impregneringsmedlet är
kvar. Rugga upp
sulan (t.ex. med
slippapper) eller

42
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Nya yttersulor: Under förutsättning att resten av kängan
är intakt kan du sula om dina
Meindl-kängor. Läs mer och
beställ sulbyte på meindl.se.
Kontakta oss gärna vid frågor.
Observera att garantin för vattentäthet upphör vid omsulning.
OVANLÄDER
Vax: Skinn är en naturprodukt
som behöver vård och näring.
Genom att ovanlädret behandlas med vax blir färgen mörkare.
Nubuck- eller mockaläder får
dessutom en blank yta. Vinsten

är att skorna håller längre med
regelbunden vaxning. OBS!
Värm ej vaxet! Det kommer att
tränga in för djupt och därmed
försämra skons andningsförmåga och bärkomfort.

MEINDL SERVICE

gå på makadam eller asfalt.
Bra gummi härdar på ytan med
tiden, därför bör proceduren
upprepas.

Mögel: Se till att skorna är riktigt torra innan de läggs undan
för förvaring. Sätt dem aldrig i
en plastkasse. Om skorna inte
får andas och avge fukt kommer de snabbt bli mögliga (inte
giftigt men obehagligt). Mögelsvampar trivs i en fuktig och
varm omgivning.
Färg: Alltför stark exponering
för ljus kan orsaka färgförändringar.
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