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Strap-on postroj Bel Air

Údržba

Údržbu voděodolného postroje zvládnete během pár minut. V případě
zašpinění koženku i vnitřní polstrování otřete vlhkým hadříkem s kapkou
jemného mýdla. Postroj nedrhněte ani ho nedávejte do pračky. Zničili byste ho.
Myslete taky na to, že kovové komponenty ve vlhkém prostředí podléhají
korozi, proto se před uložením strap-onu do originálního obalu nebo látkového
pytlíku ujistěte, že jsou ozdobné cvoky suché. Postroj skladujte odděleně od
ostatních erotických hraček, aby na sebe jejich materiály nemohly působit a
poškodit se.

Voděodolnost

Voděodolná úprava postroje zajistí, že nad jeho údržbou nestrávíte celý den. Do vany nebo sprchového koutu si ale
postroj neberte. Kovové cvočky můžou začít rezivět a to by byla škoda.

Design a tvar

Postroj působí luxusním a bytelným dojmem. Přezky na přední straně pomůcky, kterými snadno zafixujete větší nebo
menší gumový kroužek na uchycení dilda, zdobí zlaté cvočky. Široký bederní pás dodává zádům oporu, takže si k
hrátkám přizvěte i těžší dilda. Strap-on pohodlně upevníte na bocích i zadečku textilními popruhy.

Materiál

Na dotek hladký a jemný polyuretanový materiál s dlouhou životností evokuje koženku. Neoprenové vnitřní
polstrování postroje hýčká kůži a kovové cvočky bez niklu nezpůsobují alergické reakce. Hebké gumové kroužky
lehce pruží, proto upevnění dilda do postroje zvládnete během chviličky.
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Barva

Kombinace tajemné černé a smyslné vínově červené barvy rozdráždí libido a umocní touhu po orgasmu. Zlatý odstín
cvočků evokuje luxus a noblesu.

Rozměry

Univerzální velikost postroje padne skoro každému.
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Maximální obvod popruhů: 130 cm
Rozměry bederního pásu: 41 x 15,8 cm
Průměr menšího kroužku: 3,5 cm
Průměr většího kroužku: 4,5 cm
Hmotnost: 220 g
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