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736 01 Havířov - Šumbark

Kožená pouta na nohy BlackRed + dárek řetízky navíc

Materiál

Kvalitní černá kůže, podklad červený filc. Spoj tvoří řetízek. Ruční práce.
Kožená pouta jsou opravdu pevná a odolná, vydrží i extrémní test v podobě
zavěšení člověka za ruce/ruce (jen kovové kroužky je lepší vyměnit za
pevnější).

Barva

Černo-červená, řetízek stříbrný.

Rozměry

Minimální obvod pout (nejmenší dírka) 17,5 cm, maximální (největší dírka) 28 cm. Pouta můžeme zapnout
v 5 velikostech. Ideální pro nohu, která má nad kotníkem v obvodu 17,5 až 28 cm. Kdo má užší kotníky, řemínek
může trochu odstávat. Pouta nemají upevňovací pásek na konci řemínku.

Hmotnost pout: 226 g
Hmotnost řetížku: 136 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.
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