
www.BotyJakoNove.cz
Výhradní distributor pro ČR a SR

RODINNÁ TRADICE ZE ŠPANĚLSKA

PŘÍPRAVKY PRO RENOVACI, 
BARVENÍ A KREATIVNÍ ÚPRAVU KŮŽE

Španělská rodinná společnost TRG the One vyrábí  š irokou
škálu produktů zaměřených na péči ,  opravu a barvení  př írodní

kůže,  koženky a dalš ích obuvnických materiá lů.  Jako jedna
z mála vyrábí  své produkty v  Evropě a je vedena výhradně

členy rodiny,  kteř í  společnost před 79 lety založi l i .

Díky těmto mnohaletým zkušenostem se společnost i  TRG the
One podaři lo dosáhnout vysoké kval i ty  je j ich výrobků při

zachování  tradic a hodnot rodinné společnost i .



KRÉM NA BOTY

RENOVACE A DOBARVENÍ KOŽENÝCH BOT
Krém na boty,  který zatře,  opraví  a vyživí  novou i  starší  suchou kůži .  

Barevné pigmenty navrátí  koženým povrchům jej ich původní barevný odstín.

Shoe Cream, 50 ml

Jednoduše obnovuje krásný vzhled kůže.
Vyž ivuje ,  lešt í  a  opravuje odřené nebo
suché kožené povrchy.  Díky včel ím voskům
restauruje starš í  kůži ,  která se časem
ošoupala ,  vyschla  nebo vybledla.  Předchází
vysušování  kůže.  Barevné pigmenty
zároveň dobarví  povrch,  který  ztrat i l  barvu.
 
Opravuje okopané špičky bot ,  ošoupané
rohy kabelek a  nedokonalost i  nebo
poškození  vznik lá  běžným nošením.
 
Pro př írodní  h ladkou kůži .
 

85 barevných odstínů
vč. metalických



BARVA NA KŮŽI

BARVENÍ OBUVI A DOPLŇKŮ
Obuvnická barva Easy Dye pro barvení kožených,  koženkových a plátěných povrchů. 

Ideální  pro navrácení barvy obuvi  a kožené galenterie nebo jej í  úplnou změnu.

Easy Dye, 25 ml

Intenzivně kry j íc í  tekutá barva na vodní  
bázi  pro opravu,  úpravu nebo změnu
původního barevného odst ínu mater iá lu.
Obsahuje vysoký podí l  kryc ích barevných
pigmentů.  Zachová původní  strukturu
mater iá lu.  Do barveného povrchu se vsákne,
díky  tomu nepraská a  ani  se neloupe.
 
Nanáší  se houbičkou nebo l ibovolným
štětečkem, je  tedy vhodná pro apl ikac i  na
jakékol iv  předměty.  Pro prodloužení  stá lost i
Barveného povrchu doporučujeme po
barvení  použít  Lak na kůži .
 
Pro př írodní  kůži ,  koženku,  p látno.
 
89 barevných odstínů
vč. neonových a metalických



BARVA NA
SEMIŠ/NUBUK

BARVENÍ OBUVI A DOPLŇKŮ
Barva Suede/Nubuck Dye pro barvení semišových a nubukových povrchů. 

Ideální  pro navrácení barvy botám a doplňkům nebo jej í  úplnou změnu.

Suede/Nubuck Dye, 50 ml

Tekutá barva pro barvení  semišových nebo
nubukových bot  č i  doplňků.  Dobarví ,  ož iv í
nebo přebarví  je j ich povrch a  vrát í  j im tak
je j ich původní  hezký vzhled.  Směrem ze
svět lého podkladu na tmavý odst ín  umí
také semiš úplně přebarvi t .  Zakrývá
nedostatky bot  jako je  vyš isování ,
vyblednut í ,  poškození  a  skvrny.
 
Obsahuje vysoký podí l  kryc ích barevných
pigmentů.  Zachová původní  strukturu
mater iá lu.  Do barveného povrchu se
vsákne,  d íky  tomu nepraská a  ani  se
neloupe.
 
Pro semiš ,  nubuk a broušenou kůži .
 
8 barevných odstínů
 



SPREJ NA SEMIŠ

RENOVACE SEMIŠE
Barvící  sprej  pro oživení  barvy obuvi  nebo galanterie ze semiše,  nubuku, Gore-Texu 

a ovčí  kůže.  Zakrývá nedostatky a barevně sjednocuje.

Suede Renovator, 120 ml

Renovuje vybledlou nebo vyš isovanou
barvu povrchu obuvi  č i  doplňků.  Barevně
překry je  i  př ípadná poškození ,  skvrny nebo
stopy od sol i .  Oživ í  a  s jednot í  původní
barvu mater iá lu.
 
Sprej  je  k  barveným povrchům šetrný,  nemá
vl iv  na je j ich strukturu povrchu,  kterou
ni jak nenaruší .
 
Jednoduše se nanáší ,  předmět se pouze
přímo nasprejuje  a  nechá proschnout.
Povrch není  nutné na barvení  n i jak
př ipravovat .  
 
Pro semiš ,  nubuk,  ovč í  kůži ,  Gore-Tex.
 

13 barevných odstínů



BĚLÍCÍ PŘÍPRAVEK NA
TENISKY

BĚLENÍ BOT
Bělíc í  přípravek na vybělení  jakýchkol iv bí lých bot.  Vyběluje starší ,  zažloutlé

a zašedlé kožené,  koženkové i  plátěné tenisky,  sneakers a jakékol iv j iné bí lé boty.

Super White, 75 ml

Obsahuje vysoce koncentrovaný bí lý
pigment ,  který  je  s i lně kry j íc í ,  zamaskuje
tedy škrábance,  skvrny a  j iná poškození
bot .  Zvýrazní  původní  b í lou barvu tenisek,
které tak budou vypadat  opět  jako když
byly  nové.  
 
Ideální  řešení  pro ož ivení  b í lé  barvy
starš ích,  zaž lout lých a  poškozených bot .
Snadno se nanáší  přes apl ikační  houbičku;
rychle  schne.  Po zaschnut í  v  povrchu j iž
nebarví
 
Pro př írodní  kůži ,  koženku,  obuvnické
plátno.
 



UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
Přípravky pro čištění  různých druhů povrchů obuvi  i  větších předmětů,  

například kožených sedaček,  bund i  kabelek.

Universal Cleaner, 125 ml

Čist ič  kůže odstraňuj íc í  mastnostu,  běžné
nečistoty  a  skvrny,  které vznik ly
každodenním používáním obuvi  a  galanter ie
č i  větš ích kožených předmětů.  
 
Pro př írodní  h ladkou kůži ,  semiš ,  nubuk,
obuvnické plátno.

ČISTÍCÍ BALZÁM 2V1
Leather Balm, 125 ml

Krémový balzám,  který  svěřené povrchy
šetrně č ist í ,  odstraňuje běžné nečistoty  
a  skvrny.  Č istěný povrch zároveň hydratuje
a z jemňuje.
 
Pro př írodní  h ladkou kůži ,  lakovanou kůži  
a  rept í l ie .

PĚNOVÝ ČISTIČ
Foam Cleaner, 150 ml
Suchý pěnový č ist íc í  př ípravek pro šetrné
ale intenzivní  č ištění .  Nemá v l iv  na původní
barvu povrchu.  Zanechává mater iá ly  č isté  
a  př í jemné na dotek.  
 
Pro př írodní  kůži ,  koženku,  semiš ,  nubuk,
text i l  a  Gore-Tex.



PROFI BALENÍ
Větší  ekonomická balení  přípravků

Čist ič  kůže odstraňuj íc í  mastnostu,  běžné nečistoty  
a  skvrny,  které vznik ly  každodenním používáním
obuvi  a  galanter ie  č i  větš ích kožených předmětů.  
 
Pro př írodní  h ladkou kůži ,  semiš ,  nubuk,  obuvnické
plátno.

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ
Universal Cleaner, 1 000 ml

Krémový balzám,  který  svěřené povrchy šetrně č ist í ,
odstraňuje běžné nečistoty  a  skvrny.  Č istěný povrch
zároveň hydratuje  a  z jemňuje.
 
Pro př írodní  h ladkou kůži ,  lakovanou kůži
a  rept í l ie .

ČISTÍCÍ BALZÁM 2V1
Leather Balm, 1 000 ml

Obnovuje krásný vzhled kůže.  Opravuje okopané
špičky bot ,  ošoupané rohy kabelek a  nedokonalost i
nebo poškození  vznik lá  běžným nošením.
 
Pro př írodní  h ladkou kůži .

KRÉM NA BOTY
Shoe Cream, 500 ml a 1 000 ml

Tekutá barva pro barvení  semišových nebo
nubukových bot  č i  doplňků.  Dobarví ,  ož iv í  nebo
přebarví  je j ich povrch a  vrát í  j im tak je j ich původní
hezký vzhled.
 
Pro semiš ,  nubuk a broušenou kůži .

BARVA NA SEMIŠ/NUBUK
Suede/Nubuck Dye, 500 ml a 1 000 ml


