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Bondážní sada s křížem na dveře Tie Me Down

Údržba

Údržbu voděodolné pomůcky hravě zvládnete. Případné nečistoty z pásů nebo
pout očistěte vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Suchou pomůcku
uložte do originální krabice nebo textilního boxu, aby se materiály ostatních
hraček nedotýkaly a nemohly se poškodit.

Voděodolnost

Bondážní sada má voděodolnou úpravu, proto ji v případě potřeby snadno
očistíte.

Design a tvar

Bondážní sada působí dominantním, ale luxusním dojmem a tvarem evokuje písmeno X. Pomůcku na rám dveří
nasadíte za bytelné plastové válečky ukotvené na každém horním i dolním konci středového pásu. Popruhy jsou
nastavitelné, proto padnou na každé dveře. Nasazení zarážek chce trochu grif, ale celkově se s hračkou dobře
manipuluje.

Po stranách horních pásů najdete čtyři vertikálně umístěné kovové kroužky pro připnutí pout na ruce, díky kterým
bondáž přizpůsobíte jakékoli výšce postavy. Ke spodní části kříže připnete za kovové karabinky taky pouta na nohy.

Materiál

Nastavitelné popruhy zajištěné pevnými plastovými zarážkami dodávají připoutanému partnerovi oporu a stabilitu.
Pouta mají z vnitřní strany hebké polstrování, proto se nezařezávají do zápěstí ani oblasti kotníků. Díky kovovým
karabinám drží pouta pevně na svém místě. Kov neobsahuje nikl.

polyester
polypropylen
kov
plast

Barva

Tajemná černá barva projasněná červenými tóny vás vtáhne do víru vášně a neprobádaných koutů světa BDSM
hrátek.

Rozměry

Popruhy se středovým křížem padnou na všechny typy interiérových dveří se standartními rozměry. Pouta na ruce si
podle potřeby nastavíte od 95 cm až do 180 cm.
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Maximální délka popruhů: 279,4 cm
Nejnižší úroveň výšky pout na ruce: 95 cm
Nejvyšší úroveň výšky pout na ruce: 180 cm
Rozestup mezi úchyty na pouta na ruce: 17 cm
Šířka popruhů: 3,9 cm
Min. průměr pout: 6 cm
Max. průměr pout: 36,8 cm
Šířka pout: 4 cm
Hmotnost: 496 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě nemocné, poškozené, nebo jinak podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré
fyzické kondici.
• Nepředávejte výrobek třetím osobám. Předejdete tak onemocněním a infekcím.
• Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste se vyhnuli alergickým reakcím.
• Pokud se u Vás při použití výrobku objeví velmi nepříjemné kožní napětí, podráždění, otlačeniny, zabarvení nebo
jiné fyzické obtíže, které nejsou záměrem, výrobek přestaňte používat.
• Výrobek nezmrazujte ani neohřívejte.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení těchto bezpečnostních pokynů nelze v
žádném případě převzít odpovědnost.
 
www.ruzovyslon.cz
 
Růžový slon s.r.o. U nádraží 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz

