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Vedlikehold av Aurlandskoens produkter 

Læret som benyttes i alle varianter av Aurlandskoen har en tykkelse på 2,2mm - 2,4mm. 

Dette er svært kraftig, og kan vanskelig finnes i noen annen skotype i dag. En følge av 

dette er at Aurlandskoen krever litt tid å gå inn, men etter kort tids bruk vil læret ta 

form, og føles mykt og behagelig på foten. Siden læret vil forme seg etter foten bør 

skoen være litt trang som ny for å oppnå best passform. 

Dersom skoene skulle bli våte etter en regnfull dag er det viktig å huske at skinn skal tørke i romtemperatur. 

Dersom de tørkes ved høy temperatur (på varmekabler e.l.) risikerer man at skinnet trekker seg sammen, og blir 

tørt og stivt.  

Vedlikehold av produkter i vanlig glatt lær: Vi anbefaler Aurlandskoens eget lærfett som er fargenøytralt og 

silikonfritt.  

Rengjør produktet med en fuktig, myk bomullsklut og la tørke i romtemperatur. Påfør deretter et tynt lag med 

lærfett med en myk bomullsklut, myk skobørste eller hånden direkte. La det trekke inn i et par timer og tørk til 

slutt eventuelt av overflødig lærfett. 

Vedlikehold av produkter i nubuck (semsket) skinn: For at nubuck skinn skal holde seg 

mykt og fint krever det jevnlig behandling med impregneringsspray spesielt tilpasset 

skinn av nubuck kvalitet. Vi anbefaler «Aquastop» fra Gala. Lærfett eller skokrem egner 

seg ikke på nubuck skinn.  

Rengjør skoen med skobørste med messingbust spesielt for nubuck skinn. Dette fjerner 

støv og smuss samtidig som det rufser opp overflaten i skinnet, og det får tilbake sin særegne nubuck overflate. 

Vær litt forsiktig med skobørsten på sømmene. Spray deretter med impregneringsspray og la tørke. 

Vedlikehold av produkter i lakk skinn: For at lakk skinn skal holde seg fint krever det 

jevnlig behandling med krem spesielt tilpasset lakk skinn. Vi anbefaler «Creme 

Gelee» fra Gala. 

Rengjør produktet med en fuktig, myk bomullsklut. La tørke i romtemperatur. Påfør 

et tynt lag med kremen enten med tilhørende svamp eller en myk bomullsklut. La 

kremen trekke inn. Tørk deretter eventuelt av overflødig krem. 

Vegetabilsk lær: Veskene er produsert i vegetabilsk farget lær av høg kvalitet, med 

materialar frå Europa. 

Læret er farga med naturlege produkt som t.d. valnøtt tre, quebracho tre og mimosa 

bark.  

Grunna bruk av naturlege taninar, har vegetabilsk farga lær ein naturleg aldringsprosess som gjer dei unike, og 

annleis enn krom lær.Dei kan kombinera komfort og utsjåande, mote og tradisjon, unikhet og variasjon i same 

produkt.  

Hald læret reint, før på lær feit og kjærleik og produktet helt lenge.    
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