
A CODEOR kényelmi cipőit a CODEOR, S.L. tervezte és gyártotta. a P. E. de Pereiro de Aguiarban, 2. Vial, 

22–24. üzemben, a professzionális lábbelikre alkalmazandó európai követelményeknek megfelelően. 

A modell az alábbi követelményeknek felel meg : 

- EN ISO 20347: 2007 

- Méret: a cipő talpában és a csomagoláshoz mellékelt matricában is meg van adva. 

- Gyártási dátum: a hónapot / trimesztert és az évet a talpon jelölik. 

HASZNÁLAT ÉS JAVASLATOK 

A modellek hasznos élettartama közvetlenül függ a felhasználási feltételektől és a karbantartás 

minőségétől. A CEN / TC 161 / VG 10 10.082. Rev. 1. ajánlása alapján, ha a cipő normál körülmények 

között kerül tárolásra (hőmérséklet és páratartalom), az alábbi élettartamra lehet számítani: 

- 10 év a gyártás dátuma után, bőr felső és gumi talppal ellátott lábbeli esetében. 

- 3 év a gyártás dátuma után PU-t tartalmazó lábbeli esetén. 

Ezenkívül a felhasználónak rendszeresen ellenőrizni kell a terméket. Ha a használat során meghibásodik, 

azt lehetőség szerint megjavítják. Ha nem, akkor eldobják. 

A gyártó a következőket javasolja: 

- Használat közben mindig szellőztesse a cipőt, amennyire lehetséges. 

- Nedves ruhával tisztítsa meg a talp felső részét és a talpát. 

- Szárítsa meg a cipőt, ha nedves, anélkül, hogy 40º fokot meghaladó hőmérsékletnek tennék ki. 

- A cipőt száraz és jól  szellőző helyen tárolja. 

- A lábbelit tárolja a megfelelő csomagolásban. 

- A cipőt dobja el, amikor a talp dombornyomásában kopottnak tűnik. 



This comfort shoe of CODEOR has been designed and produced by CODEOR,S.L. in P. E. de Pereiro 

de Aguiar, Vial 2, parcelas 22-24, following the European requirements which are applied to the 

professional footwear.  

 
The model keeps the following indications:  
- European norm which follows: EN ISO 20347:2007  

- Size: it is specified in the sole of the Shoe and also in the sticker enclosed to the 
packaging.  

- Production date: it is marked the month/trimester and the year over a clock located in the 
sole.  
 
USE AND CORRECT MAINTENANCE  
 
The useful life of this model is directly related with the conditions of use and the quality of 
maintenance. Following the recommendation 10.082 Revisión 1 of CEN/TC 161/VG 10, 
when a Shoe is storage in normal conditions (temperature and humidity relatives), the 
model will last:  
- 10 years after production date for footwear with leather upper and rubber sole.  

- 3 years after production date for footwear that contains PU.  
 
Moreover, the user must keep a regular control in order to verify the effectiveness. In the 
event of a failure during the use, it will be repaired if possible. If not, it will be discarded.  
The manufacturer recommends:  
 
- Ventilate the shoe during the use always than it be posible  

- Clean with some frequency the upper and the sole with a humid cloth.  

- Dried the shoe when it be humid without expose it to temperatures higher than 40º 
degrees.  

- Save the shoe in a dry and ventilated place.  

- Store the footwear in their correspondent packaging.  

- Discard the Shoe when it appears worn in the relief of the sole.  
 

 

 


