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Kožený korzet na zips Laura

Údržba

Údržba nie je zložitá, navyše na čiernom korzete nie je znečistenie ani vidieť.
Avšak určite nie je dobré, aby korzet úplne premokol. Otretie vlhkou
handričkou postačí a na vodné hrátky v tomto oblečku musíte zabudnúť. Keby
už sa to stalo, tak nikdy nedávajte korzet sušiť priamo k teplému zdroju alebo
na slnko, postačí doma zavesiť pri izbovej teplote. Toto platí, aj keď sa v
korzete spotíte. Avšak pri bežnom nosení denné alebo slnečné svetlo nevadí.

Materiál

Kvalitný kožený materiál, jemný na dotyk, typický svojou vôňou.

100% koža

Farba

Čierna farba symbolizuje tajomno, divokosť a vášeň, ktoré v noci zažijete
plnými dúškami.

Rozmery

Šnurovanie vám nejaký ten centimeter odpustí, aj tak ale odporúčame, aby ste sa premerali.

S

Šírka cez prsia (v najširšom mieste hore): 37,2 cm
Šírka v páse (v najužšom mieste uprostred): 24 cm
Šírka v bokoch (najširšie miesto dole): 34,6 cm
Dĺžka zipsu: 39 cm
Dĺžka šnurovania: 27 cm

M

Šírka cez prsia (v najširšom mieste hore): 43 cm
Šírka v páse (v najužšom mieste uprostred): 30,2 cm
Šírka v bokoch (najširšie miesto dole): 41 cm
Dĺžka zipsu: 39 cm
Dĺžka šnurovania: 27,3 cm
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L

Šírka cez prsia (v najširšom mieste hore): 46,4 cm
Šírka v páse (v najužšom mieste uprostred): 34,7 cm
Šírka v bokoch (najširšie miesto dole): 45,8 cm
Dĺžka zipsu: 39 cm
Dĺžka šnurovania: 27,5 cm

XL

Šírka cez prsia (v najširšom mieste hore): 47,8 cm
Šírka v páse (v najužšom mieste uprostred): 38 cm
Šírka v bokoch (najširšie miesto dole): 46,8 cm
Dĺžka zipsu: 39 cm
Dĺžka šnurovania: 27,6 cm

XXL

Šírka cez prsia (v najširšom mieste hore): 53 cm
Šírka v páse (v najužšom mieste uprostred): 42 cm
Šírka v bokoch (najširšie miesto dole): 51,5 cm
Dĺžka zipsu: 39 cm
Dĺžka šnurovania: 28 cm

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné informácie o koži
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• Koža je prírodný produkt. Reaguje na teplo, chlad, sucho a vlhkosť.
• Koža, ktorá býva vystavená kolísaniu telesnej teploty a potu a nie je ošetrovaná a čistená, zmatní, skrehne a
nakoniec stvrdne a stane sa lámavou.
Používanie kožených výrobkov
• Dbajte na šetrné používanie výrobku.
• Pred prvým použitím produkt naimpregnujte bežne dostupným sprejom na impregnáciu kože, podľa typu kože
(brúsená, hladká). Tento sprej má vodu odpudzujúci účinok a znižuje náchylnosť na zašpinenie.
• Po použití výrobok opäť opatrne zložte zo svojho tela.
Pokyny na starostlivosť o kožu
• Na ľahké škvrny a znečistenie použite mäkkú, vlhkú utierku alebo mäkkú kefu a špeciálny prípravok na starostlivosť
o kožu, podľa typu kože.
• Pre odolné škvrny alebo pre kompletné vyčistenie odovzdajte výrobok do špeciálnej čistiarne kože.
• Väčšie výrobky za účelom vysušenia rozprestrite na uterák. Najprv nechajte vyschnúť vnútornú a potom vonkajšiu
stranu. Dbajte na to, aby boli kompletne vysušené zipsy, detaily a vrecká.
• Uchovávajte výrobok na čistom, chladnom a suchom mieste. Vyvarujte sa priameho slnečného svetla, priamych
zdrojov tepla, silnej vlhkosti.
• Aby nedochádzalo k chemickým reakciám a tým k poškodeniu výrobku, skladujte výrobok samostatne. Neskladujte
ho s inými výrobkami z odlišných materiálov.

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk


NÁVOD

Predajca: Chýba vám niečo v návode?
Růžový slon s.r.o. Potrebujete pomôcť?
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

• Aby sa zabránilo korózii na kovových častiach a prípadne plesni na koži, nechajte výrobok dôkladne vyschnúť a
neskladujte ho v plastových vreckách.
• Čas od času kožu potrite bežne dostupným prostriedkom na starostlivosť o kožu, podľa typu kože.
www.ruzovyslon.cz
Ružový slon sro Pri stanici 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

mailto:ahoj@ruzovyslon.sk

