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Merch – sloní polohovací polštářek Růžový Slon

Údržba

Údržbu voděodolného polštářku budete mít hotovou dřív, než řeknete slon.
Polštářek při hrátkách s největší pravděpodobností neušpiníte, ale kdyby
náhodou ano, stačí, když ho opatrně otřete vlhkým hadříkem. Pak ho osušte
ručníkem a nechte uschnout.

Voděodolnost

Polohovací polštářek je voděodolný. V případě ušpinění ho proto jednoduše očistíte.

Design a tvar

Elegantní, černo-růžový design trojúhelníkového polštářku působí hravě a zaujme každého zvědavce hned na první
pohled. Motiv růžového chobotu na boční stěně polštáře odkazuje na našeho maskota. Pomocí plastové hubičky se
pomůcka snadno a rychle nafukuje a ve vyfouknutém stavu polštářek jednoduše poskládáte do čtverce a schováte ho
do kabelky nebo batohu.

Materiál

Na dotek semišově hladký polštářek si zamilujete. Po rozbalení ucítíte jemnou vůni nafukovacího lehátka do vody.

100 % polyester

Barva

Hravá kombinace elegantní černé a veselé růžové barvy tě nažhaví na nová dobrodružství.

Rozměry

Díky parádní velikosti polštářek podloží každý ženský i mužský zadeček.

40 x 35 x 16 cm

Informace o likvidaci odpadů

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky
nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde bude přijatý zdarma. Správnou likvidací produktu pomůžete zachovat cenné přírodní
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
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sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Dovozce a výrobce

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Česká republika IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317 vedená u
rejstříkového soudu v Ostravě č.C36400. www.ruzovyslon.cz, email: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697 

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China
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