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Postroj s putami Beast

Údržba

Ak by sa na postroji objavila nejaká škvrnka, odstráňte ju vlhkou handričkou
s kvapkou neutrálneho mydla. Pri úschove venujte pozornosť suchým zipsom.
Vždy sa pozrite, či sú dobre zapnuté a nechytajú okolité nečistoty, ktoré by
mohli narušiť ich funkčnosť.

Dizajn a tvar

Čierno-červené prevedenie postroja v kombinácii s luxusným brokátom, ktorý
zdobí obojok a putá, pôsobí elegantne. Obojok a bedrové pásy, ktoré sa
zapínajú na pracku, spája stredový pás so šiestimi okami. K nim sa pomocou
karabín pripájajú putá. S pevným postrojom sa vďaka zapínanie na suchý zips
ľahko manipuluje. Perfektne tak sedí akémukoľvek typu postavy.

Materiál

Brokátová látka s lesklým vzorom, ktorý je na dotyk hladký ako sklo, vás očarí. Chladné kovové prvky pobozká
pokožku mrazivým vzrušením, zatiaľ čo hebký plyšový materiál obojku a pút bude hýčkať vaše telo. Postroj
neobsahuje nikel.
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polypropylén
kov
plast

Farba

Čierna farba doplnená lesklou červenou navodzuje atmosféru sobotňajšej noci s fľašou červeného vína. Nebudete
chcieť prestať, kým nebudete mať dosť.

Rozmery

Postroj si môžete upraviť na mieru. Preto dobre sadne skoro každému. Minimálny obvod okolo bokov a minimálny
obvod pút nemožno určiť, pretože obe časti môžete utiahnuť na akúkoľvek malú veľkosť. Riaďte sa preto
maximálnym obvodom.

Minimálny obvod obojku: 36,5 cm
Maximálna obvod obojku: 50 cm
Šírka obojku: 3,7 cm
Dĺžka stredového pásu: 39 cm
Maximálny obvod okolo bokov: 110 cm
Maximálna obvod pút: 27, 5 cm
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Šírka pút: 5,5 cm

Bezpečnostné pokyny

• Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
• Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, 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.
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• 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 týchto bezpečnostných pokynov
nie je možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
• Obojky: nebezpečenstvo uškrtenia, medzi obojkom a pokožkou krku by mal zostať priestor, aby nedošlo k
začervenaniu
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