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Konopné bondážní lano Natural (10 m)

Údržba

Určitě jste dali lanu pořádně zabrat a to teď potřebuje vaši péči. Se špinavým lanem se
hůře manipuluje a může být i tvrdší. Prach z podlahy nebo pot z dlaní působí na kvalitu,
odolnost a životnost lana. Do vlhkého lana se vpíjejí nečistoty ještě rychleji. Lano
můžete prát ručně v teplé vodě nebo v pračce do 30°C. Použijte prací program pro
praní vlněných oděvů, bez ždímání a raději bez klasických pracích prášků. Mohou
změnit vlastnosti lana. Postačí čistá voda. Lano doporučujeme při praní v pračce dát do
textilního vaku. Tolik se vám nezamotá. Při sušení lano nevěšte, aby se nevyvěsilo.
Sušte ho na temném a suchém místě.

Design a tvar

Lano v přírodní světle hnědé barvě složené ze tří kroucených lan padne do oka
příznivcům přírodních materiálů. Gumové konce lana zamezují třepení. Lano vypadá
jako dlouhá šňůra na prádlo, ke které rozhodně nepotřebujete kolíčky, leda tak ty
anální ;-)

Materiál

100% přírodní pletené lano s konopnými vlákny. Obepne vaše tělo a nepustí, dokud
neřeknete STOP! Materiál působí drsněji. Citlivější osoby může škrábat na těle. Zato
pevnost mu nemůžeme upřít. Takovýto materiál je parádní na svazování celého těla
i na závěsy. Krásně voní oproti syntetickým materiálům, což dodává další vzrušující
pocity.

Barva

Přírodní (béžová). Neutrální barva, čistá, skvělá pro splynutí člověka s přírodou.

Rozměry

S desetimetrovým lanem můžete vymyslet už ledacos. Pokud jste však fajnšmekři, pořiďte si lana rovnou dvě.
Osmimilimetrová tloušťka slibuje pevnost, takže vás udrží i ve vytouženém závěsu.

1× provaz 10 m / 8 mm
Hmotnost: 250 g

Bezpečnostní pokyny

• Uchovávejte mimo dosah dětí! Výrobek obsahuje malé díly, které by mohly spolknout.
• Výrobek nepoužívejte v případě poškozené, nebo jinak podrážděné pokožky. Používejte pouze v dobré fyzické
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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.
• Abyste předešli zranění, dbejte na bezpečné používání výrobku. Používání výrobku je na vlastní nebezpečí.
• Nepoužívejte výrobek proti vůli jiných osob. Používejte pouze se souhlasem zúčastněné osoby.
• Svázané, bezbranné osoby nenechávejte nikdy bez dozoru.
• Mějte po ruce nůžky pro případ, že by bylo potřeba provaz okamžitě přestřihnout.
• Za škody a nehody vzniklé v důsledku nesprávné manipulace a nedodržení těchto bezpečnostních pokynů nelze v
žádném případě převzít odpovědnost.
• Anální hák: nebezpečí natržení kůže, používejte s dostatečným množstvím gelu
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