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Laura bőr fűző cipzárral

Karbantartás

Karbantartása nem nehéz, és a fekete fűzőn még csak szennyeződés sem
látszik. Az viszont végképp nem tesz jót, ha a fűző teljesen átnedvesedik. Elég
egy nedves ruhával törölgetni, és ebben az öltönyben el kell felejteni a vízi
játékokat. Ha ez már megtörtént, soha ne hagyjuk a fűzőt közvetlenül forró
forrás közelében vagy napon száradni, elegendő otthon szobahőmérsékleten
felakasztani. Ez akkor is érvényes, ha a fűzőben izzad. Normál viselet során
azonban a nappali fény vagy a napfény nem számít.

Anyag

Minőségi bőr anyag, puha tapintású, jellegzetes illatával.

100% bőr

Szín

A fekete szín a titokzatosságot, a vadságot és a szenvedélyt szimbolizálja, amit
éjszaka teljes kortyokban fog átélni.

Méretek

A fűzés megbocsát egy centit, de továbbra is javasoljuk, hogy mérje meg magát.

VAL VEL

Mellkas szélessége (a legszélesebb ponton felül): 37,2 cm
Derékbőség (a legkeskenyebb ponton középen): 24 cm
Csípő szélessége (legszélesebb hely alul): 34,6 cm
Cipzár hossza: 39 cm
A fűző hossza: 27 cm

M

Mellkas szélessége (a legszélesebb ponton felül): 43 cm
Derékbőség (a legkeskenyebb ponton középen): 30,2 cm
Szélesség oldalt (legszélesebb hely alul): 41 cm
Cipzár hossza: 39 cm
A fűző hossza: 27,3 cm
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Mellkas szélessége (a legszélesebb ponton felül): 46,4 cm
Derékbőség (a legkeskenyebb ponton középen): 34,7 cm
Szélesség oldalt (legszélesebb hely alul): 45,8 cm
Cipzár hossza: 39 cm
A fűző hossza: 27,5 cm

XL

Mellkas szélessége (a legszélesebb ponton felül): 47,8 cm
Derékbőség (középen a legkeskenyebb ponton): 38 cm
Szélesség oldalt (legszélesebb hely alul): 46,8 cm
Cipzár hossza: 39 cm
A fűző hossza: 27,6 cm

XXL

Mellkas szélessége (a legszélesebb ponton felül): 53 cm
Derékbőség (a legkeskenyebb ponton középen): 42 cm
Szélesség oldalt (legszélesebb hely alul): 51,5 cm
Cipzár hossza: 39 cm
A fűző hossza: 28 cm

Biztonsági előírások

Általános információk a bőrről
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• A bőr természetes termék. Reagál hőre, hidegre, szárazságra és páratartalomra.
• A testhőmérséklet-ingadozásoknak és az izzadságnak kitett, nem kezelt és megtisztított bőr fénytelen lesz,
törékennyé válik, majd végül megkeményedik és törékennyé válik.
Bőrtermékek használata
• Ügyeljen a termék takarékos használatára.
• Az első használat előtt impregnálja a terméket egy általánosan beszerezhető bőrimpregnáló spray-vel, a bőr
típusának megfelelően (csiszolt, sima). Ez a spray vízlepergető hatású és csökkenti a szennyeződésre való hajlamot.
• Használat után óvatosan távolítsa el a terméket a testéből.
Bőrápolási utasítások
• Enyhe foltok és szennyeződések esetén használjon puha, nedves törlőkendőt vagy puha kefét és speciális bőrápoló
szert a bőr típusának megfelelően.
• Makacs foltok esetén vagy teljes tisztításhoz küldje a terméket speciális bőrtisztítóba.
• A nagyobb termékeket törölközőre terítve megszáradni. Hagyja megszáradni először a belsejét, majd a külsejét.
Győződjön meg arról, hogy a cipzárak, a részletek és a zsebek teljesen szárazak.
• Tárolja a terméket tiszta, hűvös és száraz helyen. Kerülje a közvetlen napfényt, közvetlen hőforrást, erős
páratartalmat.
• A kémiai reakciók és ezáltal a termék károsodásának elkerülése érdekében a terméket külön tárolja. Ne tárolja
más, különböző anyagokból készült termékekkel együtt.
• A fém részek korróziójának és a bőr penészedésének elkerülése érdekében hagyja alaposan megszáradni a
terméket, és ne tárolja műanyag zacskóban.
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• Időnként dörzsölje át a bőrt egy általánosan beszerezhető bőrápolóval, a bőrtípusnak megfelelően.
www.ruzovyslon.cz
Růžový slon sro U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697
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