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Kenderes kötöző kötél Natural (10 m)

Karbantartás

Biztos nagyon keményen fogtad a kötelet, és ez most a törődésedre szorul. A piszkos
kötelet nehezebb kezelni, és nehezebb is lehet. A padlóról származó por vagy a tenyér
izzadsága befolyásolja a kötél minőségét, tartósságát és élettartamát. A szennyeződés
még gyorsabban felszívódik a nedves kötélbe. A kötelet kézzel, meleg vízben vagy
mosógépben 30°C-ig moshatja. Gyapjúruhák mosásához használjon mosóprogramot,
préselés nélkül és lehetőleg hagyományos mosóporok nélkül. Megváltoztathatják a
kötél tulajdonságait. Elég a tiszta víz. Mosógépben történő mosáskor javasoljuk, hogy a
kötelet textilzacskóba tegye. Nem fogsz annyira belekeveredni. Szárításkor ne
akasszuk fel a kötelet, hogy ne lógjon. Sötét és száraz helyen szárítsa meg.

Design és alak

A három sodrott kötélből álló természetes világosbarna színű kötél felkelti a
természetes anyagok kedvelőinek figyelmét. A kötél gumivégei megakadályozzák a
kopást. A kötél úgy néz ki, mint egy hosszú szárítókötél, amihez biztosan nem kell csap,
hacsak nem az anális ;-)

Anyag

100%-ban természetes fonott kötél kender szálakkal. Körbeveszi a testedet, és nem enged el addig, amíg azt
nem mondod, hogy STOP! Az anyag durvábbnak tűnik. Az érzékenyebb emberek megkarcolhatják a testet. De nem
tagadhatjuk meg tőle az erődöt. Az ilyen anyagok kiválóan alkalmasak az egész test és a függönyök megkötésére. A
szintetikus anyagokhoz képest gyönyörű az illata, ami még izgalmasabb érzéseket ad.

Szín

Természetes krémszín). Semleges színű, letisztult, kiváló az ember és a természet összemosására.

Méretek

Tízméteres kötéllel bármire gondolhatsz. Ha azonban ínyence vagy, szerezz be két kötelet. A nyolc milliméteres
vastagság erőt ígér, így a hőn áhított zsanérban fog tartani.

1 × kötél 10 m / 8 mm
Súly: 250 g

Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket sérült vagy egyéb módon irritált bőrön. Csak jó fizikai állapotban használja.
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• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb nem szándékos fizikai
problémát tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• Tartson kéznél ollót arra az esetre, ha a kötelet azonnal el kell vágni.
• Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő kezelésből és a jelen biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából
eredő károkért és balesetekért.
• Anális horog: bőrszakadás veszélye, elegendő géllel kell használni
 
www.ruzovyslon.cz
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