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Kožený korzet na zip Laura

Údržba

Údržba není složitá, navíc na černém korzetu není znečištění ani vidět.
Nicméně určitě není dobré, aby korzet úplně promoknul. Otření vlhkým
hadříkem postačí a na vodní hrátky v tomto oblečku musíte zapomenout.
Kdyby už se to stalo, tak nikdy nedávejte korzet sušit přímo k teplému zdroji
nebo na slunce, postačí doma pověsit při pokojové teplotě. Toto platí, i když se
v korzetu zpotíte. Ovšem při běžném nošení denní nebo sluneční světlo nevadí.

Materiál

Kvalitní kožený materiál, jemný na dotek, typický svou vůní.

100 % kůže

Barva

Černá barva symbolizuje tajemno, divokost a vášeň, které v noci zažijete
plnými doušky.

Rozměry

Šněrování vám nějaký ten centimetr odpustí, i tak ale doporučujeme, abyste se přeměřily.

S

Šířka přes prsa (v nejširším místě nahoře): 37,2 cm
Šířka v pase (v nejužším místě uprostřed): 24 cm
Šířka v bocích (nejširší místo dole): 34,6 cm
Délka zipu: 39 cm
Délka šněrování: 27 cm

M

Šířka přes prsa (v nejširším místě nahoře): 43 cm
Šířka v pase (v nejužším místě uprostřed): 30,2 cm
Šířka v bocích (nejširší místo dole): 41 cm
Délka zipu: 39 cm
Délka šněrování: 27,3 cm
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L

Šířka přes prsa (v nejširším místě nahoře): 46,4 cm
Šířka v pase (v nejužším místě uprostřed): 34,7 cm
Šířka v bocích (nejširší místo dole): 45,8 cm
Délka zipu: 39 cm
Délka šněrování: 27,5 cm

XL

Šířka přes prsa (v nejširším místě nahoře): 47,8 cm
Šířka v pase (v nejužším místě uprostřed): 38 cm
Šířka v bocích (nejširší místo dole): 46,8 cm
Délka zipu: 39 cm
Délka šněrování: 27,6 cm

XXL

Šířka přes prsa (v nejširším místě nahoře): 53 cm
Šířka v pase (v nejužším místě uprostřed): 42 cm
Šířka v bocích (nejširší místo dole): 51,5 cm
Délka zipu: 39 cm
Délka šněrování: 28 cm

Bezpečnostní pokyny

Obecné informace o kůži
 
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Kůže je přírodní produkt. Reaguje na teplo, chlad, sucho a vlhkost.
• Kůže, která bývá vystavena kolísání tělesné teploty a potu a není ošetřována a čištěna, zmatní, zkřehne a nakonec
ztvrdne a stane se lámavou.
 
Používání kožených výrobků
 
• Dbejte na šetrné používání výrobku.
• Před prvním použitím produkt naimpregnujte běžně dostupným sprejem na impregnaci kůže, dle typu kůže
(broušená, hladká). Tento sprej má vodu odpuzující účinek a snižuje náchylnost k zašpinění.
• Po použití výrobek opět opatrně sundejte ze svého těla.
 
Pokyny k péči o kůži
 
• Na lehké skvrny a znečištění použijte měkkou, vlhkou utěrku nebo měkký kartáč a speciální přípravek pro péči o
kůži, dle typu kůže.
• Pro odolné skvrny nebo pro kompletní vyčištění předejte výrobek do speciální čistírny kůže.
• Větší výrobky za účelem vysušení rozprostřete na ručník. Nejprve nechte vyschnout vnitřní a poté vnější stranu.

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Dbejte na to, aby byly kompletně vysušeny zipy, detaily a kapsy.
• Uchovávejte výrobek na čistém, chladném a suchém místě. Vyvarujte se přímého slunečního světla, přímých zdrojů
tepla, silné vlhkosti.
• Aby nedocházelo k chemickým reakcím a tím k poškození výrobku, skladujte výrobek samostatně. Neskladujte jej s
jinými výrobky z odlišných materiálů.
• Aby se zabránilo korozi na kovových částech a případně plísni na kůži, nechte výrobek důkladně vyschnout a
neskladujte jej v plastových sáčcích.
• Čas od času kůži potřete běžně dostupným prostředkem pro péči o kůži, dle typu kůže.
 
www.ruzovyslon.cz
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