The Essential Skills

by Frans Muller Benelux

Cherish your favorites

Wat begon met een leerolie in 1909 wordt jaren later voortdurend doorontwikkeld.
Krachtige, hoogwaardige producten die een revolutie teweegbrengen in de verzorging van leer en schoenen. Altijd in beweging en nog steeds verbonden met
haar wortels. Collonil heeft zich ontwikkeld tot een wereldwijde shoecare specialist.
Tot op de dag van vandaag ontwikkelt en produceert Collonil alles zelf in Berlijn.
Door de verschillende productlijnen van Collonil is er voor ieder wat wils!

Weet je nog wat je droeg tijdens de speciale momenten
in je leven? Schoenen vertellen een verhaal, verzamelen
herinneringen en laten zien wie je bent. In dit magazine vertellen
we over de verzorging van verschillende materialen, trends en
merken.
Koester wat je lief hebt. Zorg voor je favorieten.

Shoecare Training
Ontdek de fijne kneepjes van schoenverzorging met Collonil, kom alles
te weten over de inlegzolen van Pedag en test je skills op het gebied
van sales en productkennis met de online learning tool de Shoe Care
Academy! Meld je verkoopteam nu aan via
info@shoecareacademy.nl. Liever een live of online workshop met onze
sales advisors waar je alle vragen ter plekke kunt stellen? Neem contact
op via info@fransmuller.nl en plan een workshop in!

Hoogwaardige verzorging voor leer, bewust
van traditie en tegelijkertijd toonaangevend:
dit is wat Collonil sinds het begin van het
jaar 1909 heeft begrepen. De gelijknamige
verzorgingsserie bevat producten van de
allerhoogste kwaliteit.

1909

De Classic Collectie van Collonil biedt
een breed scala aan producten voor het
beschermen, verzorgen en reinigen van
schoenen. De collectie bevat voor ieder
materiaal geschikte producten en voorziet
in een ongekend kleurenpalet voor de
behandeling van diverse leersoorten.

Classic

De meest krachtige producten van Collonil zijn
ondergebracht in de Carbon productserie. Een
beperkt aantal producten met een allround
werking: geschikt voor diverse materialen en
toepassingen.

Carbon

Carbon Lab is tot stand gekomen in
samenwerking met Hikmet Sugoer, een
bekende naam in de sneakerwereld. Hikmet
wilde een sneakerverzorgingslijn die er niet
alleen mooi uitziet, maar vooral effectief
en duurzaam is. Het resultaat is een serie
producten die alles heeft: Een strak design en
sublieme werking.

Carbon Lab

Bijzonder duurzame, allround schoenverzorging.
De producten uit de Organic range bestaan
voor 90% uit natuurlijke ingrediënten, zoals
olijfolie, bamboe-extract, macadamia olie en
carnaubawas.

Inhoudsopgave
3. Glad & verrijkt leer
6. Suède & nubuck
8. Lak & hoogglans
9. Metallic
10. Mat & gevet Leer
11. Outdoor materialen
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12. Natuurlijk textiel
13. Vegan materialen
14. Sneakers
16. Kinderschoenen
18. Inlegzolen
19. Pedag Viva Premium Selection

Organic
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glad leer & verrijkt leer.

kleur & verzorging

Glad leer is de buitenkant van een dierenhuid. Oftewel, de nerfzijde. Leer is een sterk en
ademend materiaal. Dat betekent dat vocht en warmte door het materiaal heen kunnen.
Voor schoenen is dat een groot voordeel ten opzichte van synthetisch materiaal, omdat
je hierdoor minder snel last van warme of vochtige voeten krijgt. Bovendien is leer goed te
verzorgen, waardoor het lang meegaat en dus een erg duurzaam materiaal is. Glad leer
dat bewerkt is met een print, heeft dezelfde bescherming en verzorging nodig als glad leer
zonder print.

verzorg

6. shoe cream
Met de Shoe Cream wordt het leer gevoed waardoor het soepel blijft.
Naast verzorging houdt deze crème ook de kleur mooi of pept deze weer
op na slijtage. Inwrijven met een borstel, laten intrekken en uitwrijven met
borstel, doek of handschoen.

tip!

kleur & verzorging
7. waterstop tube

Wanneer glad leer is behandeld om het een andere uitstraling te geven, spreken we
van verrijkt leer. Er zijn diverse manieren om glad leer te verrijken, bijvoorbeeld door het
toevoegen van kleur, te bleken of door te tamponeren (verftechniek met kloppende
beweging). In principe is de basis nog steeds glad leer. Er is toch een belangrijk verschil in
de verzorging: Omdat aan verrijkt leer vaak kleur of een finish print is toegevoegd, is het
materiaal niet kleurecht. Het gevaar bestaat dat de bewerking wordt aangetast door
bijvoorbeeld het gebruik van kleurloze verzorgende en/of reinigende producten.

verrijkt leer: kies altijd voor verzorging met kleur

De waterstop crème bevat
amandelolie voor extra
voeding. Verkrijgbaar in veel
(mode)kleuren. Eenvoudig aan
te brengen dankzij de spons op
de tube. De crème kan na het
verwijderen van de schroefdop
ook met een borstel of doek
aangebracht worden.

Wanneer je verrijkt leer met een kleurfinish wilt verzorgen
kies dan altijd voor een product in de kleur van de finish.
Een kleurloze verzorging heeft een reinigende werking
waardoor de kleur van een finishlaag kan afnemen.

®

sublieme glans
8. brilliant uitwrijfhandschoen

beschermende voeding

1. Carbon wax Spray

bescherm

Dit is het broertje van de
Carbon Pro Spray. Net zo
krachtig als bescherming tegen
water en vuil, maar dankzij
de toevoeging van wax biedt
deze spray extra voeding aan
glad leer. Laat de schoen na
het sprayen 30 minuten drogen.
Door de spray daarna uit te
wrijven gaat het leer extra
glanzen.

tip!
Alle producten zijn ook
geschikt voor je tas!

2. Carbon Pure

duurzaam & krachtig

Carbon Pure is de sterkste drijfgasvrije
bescherming in pompspray. Op basis
van Carbon technologie, zorgt voor
een langdurige bescherming van alle
leersoorten tegen vocht en vuil. Met UV
filter tegen verkleuren van het materiaal.

Deze handschoen is bedoeld voor
het uitwrijven van crème. Het is
makkelijk en geeft nog meer glans
dan een borstel.

kleur & verzorging
9. borstels van paardenhaar
Paardenhaar zorgt voor een gelijkmatige
verdeling van schoencrème. Uitwrijven
met deze zachte haren geeft een mooie
glans.

intense kleur en glans
11. riem Edgy

10. 1909 supreme cREME de luxe
Deze crème bevat waardevolle
wassoorten en oliën die kleuren
opfrissen en een diepe glans geven.
Kies bij verrijkt leer voor een crème
met kleur om de finish te behouden.

3. 1909 supreme wax spray

luxe bescherming

De meest luxueuze bescherming voor leer is de 1909 Supreme Wax
Spray. De spray bevat waardevolle wassen en oliën die het leer een
boost aan voeding geven. Leer blijft hierdoor soepel en glanzend.
Daarnaast werkt deze spray water- en vuilafstotend. Spray iedere 30
dagen in en laat 30 minuten drogen.

4. Ceder Spanner Flex Universal

voorkom plooien

Met enkele veer

5.Ceder spanner
met zilverknop

Een schoenspanner houdt schoenen op spanning
wanneer ze niet gedragen worden. Het leer blijft
daardoor glad omdat het geen kans krijgt te kreuken.

1. Carbon Wax Spray (ART. 15300700), 300 ml - 2. Carbon Pure (ART. 12003500), 100 ml. - 3. 1909 Supreme Wax Spray (ART.
15200604), 200 ml - 4. Classic Flex Spanner (ART. 45212000) - 5. Ceder Spanner met zilverknop (ART.45000100)
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Luxe verzorging

droge reiniging 13. soft gum

12.1909 Leather cream
Deze crème bevat
verzorgende oliën en
voedende ingrediënten.
Naast de beschermende
en verzorgende werking,
zorgt het voor een milde
reiniging.

De luxe uitstraling van
deze riem is te danken
aan het gevlamde leer
met dubbele riembanden.
Verkrijgbaar in diverse
kleuren.

reinig

Strepen die ontstaan
door stoten, poets je
weg met de Soft Gum.
Ook is deze gum een
handige tool voor het
schoonmaken van
zolen.

6. Shoe Cream (ART. 10000000), 50 ml - 7. Waterstop Colours Tube (ART. 130010000), 75 ml - 8. Briljant handschoen (ART. 88190000) - 9.
Luxe Inwrijfborstel Paardenhaar (ART.19333000), 15 cm & Luxe Uitwrijfborstel Paardenhaar (ART. 19333000), 17 cm -10. 1909 Supreme
Crème de Luxe (ART. 10200004), 100 ml - 11. Riem Edgy - 12. 1909 Leather Cream (ART. 13000104), 75 ml - Softgum (ART. 19000300)

5

suède & nubuck.
Suède is de binnenkant/ vleeszijde van de huid. Bij suède zijn de vezels goed zichtbaar.
Nubuck lijkt op suède omdat het dezelfde zachte uitstraling heeft. Toch is er een verschil;
nubuck is namelijk de buitenkant/nerfzijde van het leer. Omdat de nerfzijde licht opgeschuurd
is, krijgt het een soortgelijke, fluweelzachte uitstraling. Zowel nubuck als suède hebben een
open structuur en een sterk absorberend vermogen. Daardoor blijft vuil makkelijker op de
schoen liggen en is het extra belangrijk om je schoen goed te beschermen, verzorgen en
reinigen. Start bij voorkeur met droge reiniging. Is dit niet afdoende ga dan over op vochtige
reiniging.

4. carbon complete

verbluffende reiniging
Een praktische keuze is Carbon Complete. Dit
all-in-one foam heeft met name een reinigende
werking, maar biedt ook verzorging en een milde
bescherming. Bovendien is het geschikt voor diverse
materialen en heeft het een langdurige werking.

OPTIMAAL RESULTAAT IN
COMBINATIE MET:

5. Cleaner Stick

Droge reiniging

Verwijdert hardnekkige
vlekken op suède en
nubuck.

splitsuede

bescherm

2. suede + nubuck spray

1. Carbon Pro Spray

bescherming met
kleuractivering

Krachtige bescherming

De Suède Nubuck Spray zorgt voor
een laagje (membraam) over de
schoen waardoor water en vuil
niet in de schoen trekken. Dankzij
de kleuractivering, die ook in de
kleurloze spray zit, blijven kleuren
langer mooi.

De Carbon Pro spray biedt de
meest krachtige bescherming
tegen water en vuil. Behandel
schoenen eens per 30 dagen
om invloeden van buitenaf
tegen te houden. Spray van
30 cm afstand en laat 30
minuten drogen. Herhaal elke
30 dagen.

Spray elke 30 dagen in, op een
afstand van 30 cm en laat 30 min
intrekken.

reinig

all-in-one foam

Een andere vorm van suède is split-suède. Dit is een dunnere soort
waarvan zowel de boven- als onderkant van suède is. Het is een
laag uit het leer waar de dikkere opperhuid niet meer op zit. Omdat
dit dunner is, is het beter geschikt voor bijvoorbeeld het maken
van soepele items, zoals kleding.

verwijder vlekken en lijm
6. suède nubuck box
Dit kleine
wonderblokje met
crepezijde verwijdert
niet alleen vlekken
maar bijvoorbeeld ook
lijmresten (bij aankoop
of door reparatie).

verwijder los vuil
7. suède borstel
Voor het behandelen van een suède
of nubuck schoen moet los vuil eerst zijn
verwijderd. Gebruik een suéde borstel
om beschadiging te voorkomen.

8. Natur Crêpe borstel

verzorg
Verzorg

structuur terugbrengen

Voor het opruwen van vale plekken zodat het
suède en nubuck weer zijn oorspronkelijke structuur
krijgt. Crêpe heeft de eigenschap om vuil op te
nemen wanneer het warm wordt. Door de wrijving
van het borstelen ontstaat er warmte waardoor
deze borstel een reinigend effect heeft.

suède verzorgen en beschermen
2 producten OM KLEUR MOOI TE HOUDEN

1. GERICHTE OPPEPPER

2. KLEUR MET BESCHERMING

3. NUBUK + TEXTILE FLACON

2. suede + nubuck spray

Verkrijgbaar in zeer veel kleuren

verkrijgbaar in diverse kleuren

Dankzij de spons op de flacon is
het mogelijk om heel precies te
werken. Dat maakt hem geschikt bij
combinatiematerialen en lichte zolen
of stiksels. Te gebruiken voor alle open
materialen zoals suède, nubuck en
textiel.

De beschermende Suède + Nubuck
Spray van Collonil is verkrijgbaar in 10
kleuren. De gekleurde sprays bevatten
kleurpigmenten die de kleur herstellen.
Zeer geschikt voor vaal geworden
suède en nubuck.

1. Carbon Pro (ART. 15300500), 300 ml - 2. Suède + Nubuck Spray (ART. 15200700), 200 ml - 3. Nubuck + Textile Flacon (ART.
12001000), 100 ml
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Verzorging en reiniging
in één flacon
bij hardnekkige vlekken

9. clean & Care

10. zilverzandblokje

Deze pompflacon bevat een
reinigingsschuim dat mild genoeg is voor
suède en nubuck. Goed schudden, op
de spons of borstel aanbrengen en altijd
het hele paar schoonmaken. Behalve
een reinigende werking biedt de Clean
& Care ook verzorging van suède en
nubuck.

Het zilverzand blokje is gemaakt van een
zandmix, het vernieuwt zichzelf doordat het
langzaam afbrokkelt. Vlekken verdwijnen
door de lichte schuring. Geschikt voor suède
en nubuck.

4. Carbon Complete (ART. 14300100), 125 ml - 5. Cleaner Stick (ART. 19000100 - 6. Suède Nubuck Box (ART. 19000600) - 7. Suède Borstel (19985600) - 8. Natur Crepe Borstel (ART. 19883112) - 9. Clean & Care (ART. 14200000) 200 ml - 10. Zilverzandblokje
(ART.19001500)
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lak en hoogglans.

metallic.

Lak en hoogglans hebben een glanzende coating van wax, PVC of PU. Dit kan een glad
materiaal zijn of een print hebben, zoals een kroko of slangenprint. Van oudsher werd soms
olie geadviseerd op lak- en hoogglansmaterialen. Tegenwoordig zijn er betere producten
die het materiaal glanzend en schoon houden. Voor vrijwel alle schoenen gebruik je een
impregneerspray om te beschermen tegen vuil en vocht. Dit geldt echter niet voor lak- en
hoogglansmaterialen. Omdat de schoen is afgedekt met een coating kan de impregneerspray
niet intrekken en heeft het geen functie. Toch trekken juist lakschoenen vuil aan omdat lak een
statisch materiaal is. Door de schoenen regelmatig te behandelen met bijvoorbeeld de Lack
Mousse, maak je ze minder statisch én daardoor beter bestand tegen vuil.

Metallic is een finishlaag op een ander materiaal. Een schoen kan volledig van metallic
zijn voorzien of slecht voor een deel. Metallic wordt gekenmerkt door de glinstering. In de
verzorging moet er rekening mee gehouden worden dat het om een coating gaat die op
het materiaal ligt. Dat betekent dat het kwetsbaarder is en zonder de juiste verzorging kan
deze finish beschadigen. Juist om die reden is het niet mogelijk om metallic te reinigen. Het is
wel mogelijk om beschadigingen te herstellen en de kleur terug te brengen.

bescherm
&
verzorg

bescherm
speciaal voor metallic

1. lack polish

1. metallic spray

maakt anti-statisch
Omdat lak een dichte coating heeft kan
een beschermende spray niet intrekken.
Impregneren is dus niet nodig. Wel trekt
lak snel vuil aan omdat het vrij statisch
is. Door het lak te behandelen met Lack
Polish word lak minder statisch en blijft
het materiaal beter beschermt tegen
vuil. Daarnaast geeft de polish extra
glans. Verkrijgbaar in kleurloos en zwart.

mousse of polish?
De lack mousse en lack polish flacon van collonil
hebben vrijwel dezelfde werking. beide producten zijn
een goed advies voor het beschermen en verzorgen van
lak- en hoogglans materialen. maak je keuze op basis
van gebruiksgemak: de mousse breng je aan op een doek
en wrijf je op de schoen. hierdoor wrijf je de mousse ook
direct uit en ben je in één handeling klaar. de flacon
van de lack polish is reeds voorzien van een spons en
daardoor kun je het product rechtstreeks op de schoen
aanbrengen. Voor een optimaal resultaat is het nodig om
daarna uit te wrijven met een schone, droge doek.

Omdat metallic een kwetsbare coating is, heeft Collonil
een spray geïntroduceerd die 100% veilig is door een
optimale mix aan bestanddelen. Om een perfecte
bescherming te houden is het belangrijk om schoenen
regelmatig te behandelen (om de 30 dagen). Spray met
voldoende afstand en laat goed drogen (minimaal 30
minuten).

kleur & verzorging

2. lack mousse

soepel & glanzend
Deze pompspray geeft een vol schuim
die de elasticiteit en glans van het lak
behoudt. Bovendien heeft de mousse
een anti-statische werking waardoor
het lak minder vuil aantrekt. De mousse
is eenvoudig aan te brengen op de
schoen en hoeft alleen ingewreven te
worden en te drogen.

3. Clean + Care
4. SPANNER Contour Flex Spitz

De Collonil Clean & Care
pompflacon is geschikt
voor vrijwel alle materialen,
is mild en heeft zowel een
verzorgende als reinigende
werking. Een product dat
altijd goed is om in de kast te
hebben.

Om lakschoenen op
spanning te houden is
een schuimspanner aan
te raden. Het schuim past
zich aan de schoen aan
en zorgt voor perfecte
druk. Dit voorkomt
scheurtjes in het lak.

1. Lack Polish (ART. 12000100)), 100 ml - 2. Lack Mousse (ART. 15202900), 200 ml - 3. Clean & Care (ART. 14200000), 200 ml - 4.
Schuimspanner Ultrakarree Flex (ART. 45503500)
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verzorg

kleur & verzorging
3. shine cream
Een voedende en beschermende crème
zonder kleur, maar mét glansdeeltjes.
Daardoor ideaal voor het verzorgen van
metallic.

2. colour cream
De Colour Cream van Collonil
is een verzorgende cream die
in meerdere metallic kleuren
verkrijgbaar is. De cream houdt
metallics daardoor niet alleen
langer mooi en glanzend, maar
voegt ook extra kleur toe of haalt
vervaagde kleuren weer op.
Een musthave voor glad leren
schoenen met een metallic finish.

kleurherstellend
4. colorit
Deze crème is verkrijgbaar in
de metallic-kleuren zilver en
goud. Colorit heeft een sterk
dekkende werking waardoor
het beschadigingen minder
zichtbaar maakt en kleur
toevoegt.

1. Metallic Spray (ART. 15202800), 200 ml - 2. Colour Cream (ART. 10000700), 50 ml - 3. Shine cream (ART. 10001000)), 50 ml - 4.
Colorit (ART. 13000700), 50 ml
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MAt en Gevet leer.

Outdoor materialen.

Mat en gevet leer kun je herkennen door het vettige laagje dat op het materiaal ligt. Het
materiaal kent meerdere benamingen. Als je het leer van binnenuit naar buiten drukt, wordt
de kleur iets lichter, daarom wordt het leer ook wel pull-up leather genoemd. Ook is het
materiaaltype gevoelig voor kleine krasjes, vandaar de naam krasjesleer. Bij gevet leer is het
bij uitstek belangrijk dat het regelmatig wordt gevoed met een wax om de matte look te
behouden.

Outdoor schoenen hebben veel te verduren. Ze staan vaker dan je dagelijkse schoenen
bloot aan vocht en vuil. Juist dit soort schoenen vraagt om regelmatige bescherming,
reiniging en verzorging. Ook als het materiaal is voorzien van een membraan, zoals Gore tex,
kan het materiaal veilig worden behandeld met Collonil Active. De ademende werking van
het materiaal blijft gewoon intact.

bescherm
&
verzorg

waterafstotende Bescherming
Natuurlijke verzorging

1. Rustical Spray

2. Rustical tube

Collonil Rustical spray beschermt,
verzorgt en voedt gevet leer. De spray
bevat natuurlijke wassoorten en oliën,
wat ervoor zorgt dat de speciale look
van het leer behouden blijft en het
materiaal goed verzorgd blijft.

De Collonil Rustical Tube
is naast kleurloos ook
verkrijgbaar in zwart en
bruin. Het product frist de
kleuren op en zorgt voor
een optimale verzorging
en bescherming van leer.

1. Active universal protector

2. Active Cleaner

Een universele
bescherming, geschikt voor
alle leersoorten, textiel en
alle high-tech- en softshell
materialen.

Collonil Outdoor Active
Cleaner is een milieuvriendelijk
reinigingsmiddel speciaal voor
de outdoor uitrusting van alle
leersoorten, textiel en alle hightech- en softshell materialen.
Pompspray zonder drijfgas en
oplosmiddelvrij

Reinig

High tech wasmiddel
3. Active Wash in Protector & Textile Wash
De Wash in Protector is een
impregneermiddel voor ski- en
outdoorkleding. Werkt bijzonder
water- en vuilafstotend. De
Textile Wash behoudt de kleur,
het ademende vermogen en
neutraliseert geurtjes.

Collonil rustical
Gevet leer droogt na loop van tijd uit, waardoor er kleine
barstjes en kleurverschillen ontstaan. Kleine krasjes
en gebruikssporen geven gevet leer een eigen touch. Voed
je het leer regelmatig, dan houd je het zacht en soepel en
behoud je de authentieke look. de producten van collonil
rustical zijn speciaal ontwikkeld voor mat en gevet
leer. De producten bevatten een fijne combinatie van
natuurlijke wassoorten en oliën. Deze producten halen
het beste in het materiaal naar boven.

Robuuste verzorging

bescherm
3. Wax Leather tube
Collonil Wax Leather tube
is een beschermende en
verzorgende crème voor
matte of licht gevette
leersoorten. Het bevat
bijenwas, verzorgende oliën
en voedende substanties.
Breng het product dun en
gelijkmatig aan op het leer
en wrijf goed uit met een
doek of een uitwrijfborstel.

4. Rustical BLIK
Het Collonil Rustical blik is een
kleurloos leervet voor robuuste
leersoorten zoals gewaxt en
gevet leer en geolied nubuck.
Het behoudt het robuuste
karakter van het leer en biedt
een optimale bescherming
tegen vuil en vocht.

1. Rustical Spray (ART. 15201400) 200 ml - 2. Rustical Tube (ART. 13001200) 75 ml - 3. Wax Leather Tube (ART. 13000400) 75 ml 4. Rustical Blik (ART. 11000400) 75 ml
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4. ACTIVE Biwax Spray
Hoogwaardige bescherming
met natuurlijke, verzorgende
wax. Geschikt voor gevet leer
en geoliede nubuck.

Verzorg

6. Leather + Tex lotion

5. active Leather wax

Een speciale, kleurloze
verzorging en beschermingmet
hoogwaardige natuurlijke wax.
Geschikt voor gevet leer en
geolied nubuck. De wax zorgt
ervoor dat water niet in het leer
kan trekken. De wax is ook bij
lage temperaturen te gebruiken
(getest tot -15 °C).

Collonil Outdoor Active Leather
& Tex Lotion is een intensief
beschermende en verzorgende
lotion geschikt voor alle
leersoorten en alle high-techen softshell materialen. Ook te
gebruiken op rugzakken.

1. Active Universal Protector (ART. 15300300) 200 ml - 2. Active Cleaner (ART. 14200400) 200 ml- 3. Active Wash IN protector (ART.
14250000) 250 ml - Active Textile Wash (ART. 14250100) 250 ml - 4. Active Biwax (ART 15202000) 200 ml - 5. Active Leather Wax
(ART. 13000500) 75 ml - 6. Active Leather & Tex Lotion (ART. 14200300) 200 ml
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natuurlijk textiel.

Vegan materialen.

Natuurlijk textiel is gemaakt van materialen zoals katoen, linnen, jute, touw en raffia.
Kenmerkend aan deze materialen is dat ze allemaal een sterk absorberend vermogen
hebben. Natuurlijk textiel neemt vocht makkelijk op en houdt het langer vast. Het is daarom
verstandig om deze materialen goed te beschermen met vocht- en vuilafstotende
producten. Ook is natuurlijk textiel gevoeliger voor de opname van vuil. Een goede
bescherming kan tevens voorkomen dat vuil door het materiaal wordt opgenomen.
Wanneer natuurlijke textielen toch vuil worden, zijn ze over het algemeen goed te reinigen
met diverse producten.

We zien steeds meer vegan materialen. Je kunt denken aan biologisch katoen, maar ook
materiaalsoorten als microsuède of leersoorten gemaakt van fruitpulp, kurk en zeewier. Bij
vegan materialen ligt de nadruk vaak op een duurzaam geproduceerd product. Daar hoort
een mileuvriendelijk, duurzaam geproduceerd verzorgingsproduct bij. Let bij het verzorgen
van materialen op de structuur van het materiaal. Bij een open structuur is het extra belangrijk
om het materiaal goed te beschermen tegen vocht en vuil.

natuurlijke bescherming

bescherm
extreme bescherming
1. carbon pro spray
Dankzij de enorm krachtige
werking van de Carbon Pro
Spray, krijgen vuil en vocht
geen kans om in te trekken.
Spray vanaf 30cm, laat 30
minuten drogen en herhaal
iedere 30 dagen.

Bescherm

2. protect & care spray

1. Carbon Pure

Passend bij natuurlijk textiel
is een beschermende en
voedende spray op basis
van natuurlijke ingrediënten
zoals olijfolie.

De sterkste drijfgasvrije
bescherming die er bestaat. Op
basis van de Carbon technologie
zorgt Collonil Carbon Pure voor
een langdurende bescherming
van alle leersoorten tegen water
en vuil. Het ademende vermogen
van het materiaal blijft intact.
Met UV filter tegen uitdrogen en
verkleuren van het materiaal.

mild & effectief

verzorging van textiel
4. nubuk + textile flacon
De Nubuk + Textile Flacon
biedt een uitstekende
verzorging en kleuring voor
natuurlijke textielsoorten,
nubuck en suède. Verkrijgbaar
in vele kleuren.

verzorg
&
Reinig

1. Carbon Pro Spray (ART. 15300500), 300 ml - 2. Organic Protect & Care Spray (ART.14200100), 200 ml 3. Bamboo Lotion (ART. 14200200), 200 ml. - 4. Nubuk + Textile Flacon (ART. 12001000), 100 ml - 5. Shampoo Direct (ART.
12000800), 100 ml
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2. Clean + Care

verzorg
&
Reinig

3. Bamboo lotion
De bamboo lotion is een
reiniger die vuil oplost. Het
natuurlijke bamboo-extract
voorkomt vochtverlies
en beschermt daardoor
tegen uitdroging. Geschikt
voor alle materialen en
materiaalcombinaties.

mild & effectief

De Collonil Clean & Care
pompflacon is geschikt
voor vrijwel alle materialen,
is mild en heeft zowel een
verzorgende als reinigende
werking. Een product dat
altijd goed is om in de kast te
hebben.

Duurzaam met collonil

snel & simpel
3. Shampoo Direct

Collonil heeft een optimale balans
tussen hoogwaardige artikelen
en een duurzame productie. De
producten worden zoveel mogelijk
geproduceerd op waterbasis en zijn
PFOA en PFOS vrij. Collonil is in 2019
officieel gecertificeerd door het
German Institute for sustainability

Deze reiniger is
geschikt voor vrijwel
alle materialen en
erg makkelijk in
gebruik dankzij de
opbrengspons.

1. Carbon Pure (ART. 12003500), 100 ml - 2. Clean & Care (ART. 14200000) 200 ml - 3. Syncare (ART. 15203200), 200 ml 4. Lack Mousse (ART. 15202900) 200 ml
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sneakers.

verzorg

Sneakers domineren al jaren zo sterk het straatbeeld dat je nauwelijks nog van een trend kunt
spreken. Opvallend zijn de vele materiaalcombinaties die bij sneakers gebruikt worden. Dat
maakt een goede verzorging en reiniging soms lastig. Daarom zijn er producten ontwikkeld
speciaal voor sneakers. Collonil heeft zelfs een aparte productlijn geïntroduceerd: Carbon
Lab.

super stralend wit
maakt soepel en verbetert kleur

7. sneaker white
De sneaker white maakt witte sneakers
weer echt wit. Te gebruiken op glad
leer. Met de spons op de flacon zijn
beschadigde of verkleurde delen weer
makkelijk bij te werken.

6. Sneaker care
Deze spray houdt sneakers soepel
en daardoor langer mooi. Verbetert
de kleur en brengt het karakter van
diverse materialen tot leven. Geschikt
voor vrijwel alle materialen. Spray met
afstand en wrijf uit met een schone
microvezeldoek.

reinig

bescherm

8. midsole cleaner

super krachtig
1. carbon lab protecting spray
De Protecting spray uit de
Carbon Lab serie is specifiek
ontwikkeld voor sneakers en
erg krachtig. Deze spray vormt
een onzichtbare en ademende
bescherming tegen vocht en
vuil op alle materialen.
Spray op 30cm afstand, laat
30 minuten drogen en herhaal
elke 30 dagen.

de carbon lab productlijn van collonil is speciaal ontwikkeld
voor sneakers en tot stand gekomen in samenwerking met hikmet
sugoer, bekend van het sneakermerk sonra.
de lijn bevat producten om te beschermen,
verzorgen en reinigen.

Dit wondermiddel maakt
alle midsoles weer als
nieuw. Inwrijven met een
schone microvezeldoek.

altijd goed
2. Carbon Lab Protecting spray
Aerosol vrij

Deze spray is aerosolvrij
en daarom binnen te
gebruiken. Het product
vormt een onzichtbare en
ademende bescherming
tegen vocht en vuil op alle
materialen.

tip!

11. Cleaning Solution

Een rijk schuim om
met een spons aan te
brengen op de
sneaker. Altijd de hele
schoen behandelen.

Milde, drijfgasvrije
reiniging voor sneakers
en sportschoenen,
geschikt voor elk
materiaal.

Droge reiniging

®

De Midsole sealer zorgt voor een
vuil- en waterafstotend laagje op de
zool. Daarnaaast houdt de sealer UVstraling tegen en vertraagt het product
het verkleuren van de zoolranden.

5. Sneaker Magic step

Pedag heeft specifiek
voor sneakers twee
zooltjes ontworpen: De
Sneaker Magic Step
is ultrazacht en vormt
zich naar je voet. De
Viva Sneaker heeft een
bovenlaag van katoen
en is vochtopnemend.

1. Carbon Lab Protecting Spray (ART. 15300800), 300 ml - 2. Carbon Protection spray aerosol vrij (14100500), 100ml 3. Carbon lab Midsole Sealer (ART. 12100300), 100 ml - 4. Pedag Viva Sneaker Black (ART. 32883100) - 5. Pedag Sneaker Magic
Step (ART. 31800000)
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De zachte doek is
zeer absorberend en
sneldrogend. Dit maakt
het een ideale doek
voor het poetsen van
schoenen.

10. carbon lab cleaning foam

4. Viva sneaker

3. Midsole sealer

9. Premium
microvezeldoek

12. Nubuck Suede cleaner

13. sPOT CLEANER

Droog reinigen heeft altijd de
voorkeur. Voor sneakers van
(of met) suède of nubuck is
de Suède Nubuck Box erg
geschikt.

Droog reinigingsblokje
voor suède en nubuck,
verwijdert zelf de kleinste
vlekjes. Vernieuwt zichzelf
voortdurend.

6. Carbon Lab Leather Care (ART. 14150900), 150 ml - 7. Sneaker White 100 ml - 8. Carbon Lab Midsole Cleaner (ART.12100200),
100 ml - 9. Carbon Lab Premium Microvezel doek (ART. 81100200 ) - 10. Carbon Lab Cleaning Foam (ART. 14125200) - 11. Carbon
Lab Cleaning Solution (ART. 12100400), 100 ml - 12. Carbon Lab Nubuck Suede Cleaner (ART. 19001600) - 13. Carbon Lab Spot
Cleaner (ART. 19001100)
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kinderschoenen.
De schoenen van een kind hebben het vaak wat zwaarder te verduren dan die van een
volwassene. Kinderen ravotten, springen in plassen en voetballen. Dat vraagt ook om een
ander verzorgingsadvies en extra tips voor het beschermen of reinigen van de schoenen.

reinig

7. Clean & care

Snel & makkelijk
8. SHAMPOO DIRECT
Deze reiniger is
geschikt voor vrijwel
alle materialen en is
super gemakkelijk in
gebruik dankzij de
opbrengspons aan de
flacon. Ready to use!

bescherm
de beste bescherming

musthave bij kids

Goed schudden, op een spons of borstel
aanbrengen en altijd het hele paar
schoonmaken. Behalve een reinigende
werking biedt de Clean & Care ook
verzorging van allerlei materialen.

1. carbon pro spray
Vanwege het intensieve gebruik is een goede
bescherming zeer belangrijk voor kinderschoenen.
Ideaal hiervoor is de Carbon Pro Spray van Collonil.
Het is de meest krachtige spray en geschikt voor
vrijwel alle materialen en materiaalcombinaties.
De spray heeft een relatief korte droogtijd (30 min.)
waardoor er snel weer verder gespeeld kan worden.

metallic
Metallic is een populair
materiaal voor kinderschoenen.
De Metallic Spray is speciaal
afgestemd op dit materiaal en
daardoor 100% veilig voor het
behoud van de glinsterende
onderdelen.

2. metallic
spray

droge reiniging

3. suede+
nubuck spray

suède
Zowel nubuck als suède hebben
een open structuur en een
sterk absorberend vermogen.
Daarom is het belangrijk om het
materiaal goed te beschermen.

verzorgt metallic

4. colour cream
De Colour Cream geeft
verzorging en kleur aan
metallic materialen.
Verkrijgbaar in diverse
metallic kleuren.

verzorg

all - in - one
9. carbon complete

Kinderen spelen veel buiten en daardoor worden schoenen
vaker vies. Ondanks dat er veel goede verzorgende en reinigende
producten zijn, is het beter om schoenen zo droog mogelijk te
houden. Probeer los vuil daarom altijd direct na het spelen af te
borstelen en reinig altijd eerst met droge reinigingsproducten.
Is het vuil te hardnekkig? Kies dan voor een vochtige reiniger en
verzorgend product. Vergeet niet de schoenen na reiniging altijd
weer te beschermen met een spray.

Een praktische keuze is Carbon
Complete. Dit all-in-one foam heeft
met name een reinigende werking,
maar biedt ook verzorging en een
milde bescherming. Bovendien is het
geschikt voor diverse materialen en
heeft het een langdurige werking.
®

kleur als nieuw
11. Joy

6. nubuk + textile flacon

tegen beschadigde neuzen
5. colorit
Het wonderproduct voor
kinderschoenen. De Colorit
pasta smeert makkelijk uit en
maakt beschadigingen minder
zichtbaar.

Om nubuck en suède mooi te houden is het
goed om het materiaal naast beschermen,
ook te verzorgen. Dat kan met de Nubuk
+ Textile Flacon. De flacon is verkrijgbaar in
meer dan 20 kleuren! Opbrengen is makkelijk
en nauwkeurig dankzij de spons op de
flacon.

1. Carbon Pro Spray (ART. 15300500), 300 ml - 2. Metallic Spray (ART. 15202800), 200 ml - 3. Suède + Nubuck Spray (ART.
15200700), 200 ml - 4. Colour Cream (ART. 10000700), 50 ml - 5. Colorit (ART. 13000700), 50 ml - 6. Nubuck + Textile Flacon (ART.
12001000), 100 ml
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Een lichtgewicht
kindervoetbed voor
de hielstabilisatie.
De inlegzool heeft
een microvezeldek
voor een hoge
vochtopname.

10. suede nubuck box
Twee zijden; voor
grove reiniging of
met crepe.

12. soft gum
Reiniging van glad, mat
en verrijkt leer. Ideaal
om aanschopstrepen
mee te verwijderen.

7. Clean & Care (ART. 14200000), 200 ml - 8. Shampoo Direct (ART. 12000800), 100 ml - 9 Carbon Complete (ART. 14300100) 125
ml - 10. Suède Nubuck Box (ART. 19000600) - 11. Joy (ART. 31220200) - 12. Soft Gum (ART. 31220100)
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Inlegzolen.

Pedag Viva premium Selection.

Inlegzolen zijn er in allerlei soorten en maten. Verschillende inlegzolen hebben
verschillende toepassingen. Zo heb je de comfortverhogende, maatopvullende en
support zooltjes.

Viva Premium Selection van Pedag bevat de hoogste kwaliteit inlegzolen in een
Premium verpakking. Pedag Premium Selection heeft een luxe, moderne uitstraling
waarin het vakmanschap, de natuurlijke materialen en de kwaliteit van de inlegzolen
centraal staan.

Maatvullend

®

extra Comfort

Maatopvullend

extra Comfort

1. Premium Viva & Viva high

1. 101 Leather 1/2

Comfortabele inlegzool geschikt
voor bijna alle schoenen. Het
voetbed en zachte hielkussen geven
demping en ondersteunen de voet.
Het eersteklas leer zorgt voor een
optimaal klimaat in de schoen en
de speciale actieve koolstoffilter
voorkomt voetgeuren.

Soms zijn nieuwe schoenen net iets
te ruim of is er een maatverschil.
Dan kan een maatopvullend zooltje
als de Pedag Leather een oplossing
bieden.

Blote voeten

®

3. Premium Viva Sneaker

Hielspoor

Tegen hielspoor

Hielspoor is een veelvoorkomend, vervelend
voetprobleem.
Pedag heeft diverse
hielspoor
hielvoetbedden, die pijnklachten kunnen
voorkomen of verzachten.

3. 174 Ultra Heel

De Viva Sneaker is comfortabel
door het Viva voetcomfort voor de
drie gevoelige zones van de voet.
Door de badstof bovenlaag is Viva
Sneaker ook nog eens erg fijn om
met blote voeten te dragen

Pedag Ultra Heel is een zacht hielkussen,
voor de perfecte schokdemping. Het
extra zachte blauwe gel polster helpt
bij hielspoor en achillespees problemen.
De Ultra Heel is handwasbaar.

®

Droge voeten

4. Premium Leather

heerlijk zacht
2. 133 Perfect
Dit zachte hielkussentje neemt de
druk weg rond de enkel en de hiel
weg en werkt schokabsorberend.

HIELspoor

1. 101 Leather 1/2 (ART. 31012100 ) - 2. Ultra Heel (ART. 31740000) - 3. Perfect (ART. 31330000)
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Inlegzool van
plantaardig gelooid
leer voor grote
vochtopname. Met
actief koolstoffilter
voor langdurig
droge en geurvrije
voeten.

Heerlijk zacht
5. Premium Summer
Badstof inlegzool
met latex
onderlaag voor
zacht loopcomfort.
Geschikt voor de
wasmachine

1. Premium Viva (ART. 31871700), Premium Viva High (ART. 31891700) 2. Premium Viva Low (ART. 31881700) - 3. Premium Viva Sneaker (ART.
31831700)- 4. Premium Leather (ART. 31961700) - 5. Premium Summer (ART.
31101700)
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2. Premium Viva LOW
Viva Low is de speciale
voetondersteuning
voor gevoelige voeten.
Ademend leer in
topkwaliteit en een
uitgebreid gepolsterd
voetbed zorgen voor
aangenaam comfort.

Shoecare Academy
Kennis zorgt voor meer verkoop!
Gebruik maken van de Online Shoecare Academy? Dat kan! Check of de
winkel waar je werkt al een account heeft en ga aan de slag! Nog geen
account? Vraag deze dan aan via info@shoecareacademy.com.

ringpoint

/shoemusthaves | www.shoemusthaves.nl | www.fransmuller.nl

Onze producten zijn uit voorraad
leverbaar, zolang de voorraad
strekt. Alle genoemde prijzen zijn
orientatie-consumentenprijzen
inclusief BTW. Druk- en zetfouten
voorbehouden.

Frans Muller Benelux BV
info@fransmuller.nl

Showrooms:

Whatsapp:
+31 (0)6 25 68 94 94

Kantoor & Logistiek
Rouaanstraat 29
9723 CC Groningen NL
+31 (0)50 313 99 00

Nederland
C.A.S.T. 263
Nieuwegein

Telefoonnummer NL:
+31 (0)50 313 99 00

België
Trade Mart Fashion
Barcelona 116
Brussel

Telefoonnummer BE:
+32 (0)27 053 040

Postadres:
postbus 5194
9700 GD Groningen

