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Kožené putá na ruky a nohy BlackRed

Materiál

Pravá, ručne spracovaná koža od českého výrobcu, veľmi pevná
Podklad z červeného filcu prešívaný čiernymi švami
Pracky a dierkovanie kovové
Súčasťou pút nie je upevňovací pásik na konci remienka, aby putá
neodstávali pri väčšom stiahnutí

Farba

S čertmi nie sú žarty. S týmito čierno-červenými putami tiež nie! Vzbudzujú
dominanciu. Čierna evokuje tajomno, červená zvodnosť. A keď zarinčíte
striebornými reťazami, aj lucifer padne na kolená.

Rozmery

Putá na rukách aj nohách môžete nastaviť na 7 veľkostí (radšej sa
zmerajte)
Maximálny obvod pút na nohách : 34 cm
Maximálny obvod pút na rukách : 28 cm
Minimálny obvod pút na nohách : 21 cm
Minimálny obvod pút na rukách : 17 cm
Hmotnosť: 210 g

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.
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