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Kožená plácačka BlackRed

Údržba

Ak sa vám placackou zašpiní, odporúčame ju opatrne očistiť pomocou
navlhčenej handričky. Nečistoty nedrhnite, len je jemne stierajte tak, aby ste
nepoškodili povrch plácačky. Potom nechajte plácačku vyschnúť na čerstvom
vzduchu. V žiadnom prípadne plácačku nesušte na kúrenie ani pomocou fénu.
Koža by mohla stvrdnúť. Po uschnutí môžete plácačku ošetriť špeciálnym
balzamom na kožu. Predĺžite tým jej odolnosť aj životnosť.

Vodeodolnosť

Aj keď naše slonie partia vodné hrátky zbožňuje, tak Kožená plácačka BlackRed
vodu neznáša. Snažte sa ju preto nenamočit, a ak sa vám to náhodou podarí,
osušte plácačku mäkkým uterákom a nechajte ju uschnúť na čerstvom
vzduchu.

Dizajn a tvar

Plácačka klasického obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi a ergonomicky
tvarovanou rukoväťou zaujme hlavne svojimi štýlovými detailmi. Medzi ne sa
radí červené, polstrované srdce a praktické pútko umiestnené na rukoväti
plácačky pre jej ľahké zavesenie.

Materiál

Na dotyk hladká a pevná koža vás zhypnotizuje. Končeky prstov budete jemne korčuľovať po jej švíkoch tak dlho,
kým vaše zmysly znovu nenakopne rozbúrené libido.

Farba

Dominantná čierna farba v kombinácii s provokatívne červenou farbou bude dráždiť vaše zmysly.

Rozmery

Rozmery plácačky sú navrhnuté tak, aby ste s ňou dali partnerovi čo preto.

Celková dĺžka: 32 cm
Dĺžka plácačky: 20 cm
Dĺžka madla: 12 cm
Šírka plácačky: 8 cm
Šírka madla: 4 cm
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Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade poškodenej alebo inak podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej fyzickej
kondícii.
• Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.
• Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám.
• Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otlačeniny, zafarbenie
alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.
• Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
• Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
• Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné
nebezpečenstvo.
• Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania bezpečnostných pokynov nie je
možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
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