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Kožené putá na ruky BlackRed + darček retiazky navyše

Údržba

Odporúčame putá vždy len opatrne očistiť navlhčenou handričkou. Nečistoty
nedrhnite, len ich jemne stierajte. Silným tlakom by ste poškodili povrch pút.
Po očistení nechajte putá poriadne vyschnúť na vzduchu. Nikdy putá nesušte
na kúrení, koža by stvrdla.

Dizajn a tvar

Čierno-červené putá v kvalitnom koženom vyhotovení s pevnými karabínami a
prackami. Dobre padnú úzkemu ženskému zápästiu, rovnako dobre ako tým
mužským. Na rukách pôsobia dominantne a efektne. Nikde netlačia a ani pri
vzpieraní sa vás neporežú.

Materiál

Ručne spracované putá z kvalitnej čiernej kože. Podklad z červeného filcu
netlačí ani neškriabe pokožku. Kovová retiazka dobre drží, takže putá vydržali
aj extrémny záťažový test, keď sme za ne zavesili človeka. (Na tieto účely bude
ale lepšie vymeniť kovové krúžky za trochu pevnejšie.)

Farba

Diabolská kombinácia čiernej a červenej farby vyburcuje vaše libido. Budete mať pocit, že vám na hlave vyrástli
čertove rožky.

Rozmery

S pomocou nastaviteľných pásikov si môžete putá nastaviť v 5 veľkostiach. Putá sa hodia na ruky s obvodom 14 až
24,5 cm. Takže sadnú v podstate každému. A keby sa stalo, že žena bude mať ruku o kúsok menšiu (napr. 13 cm),
tak budú putá máličko voľnejšie, ale z rúk nespadnú.

Chcete poradiť, ako si zmerať obvod rúk? Omotajte si povrázok dookola zápästia a ten potom odmerajte.
K putám dostanete dve kovové retiazky s dĺžkou 37 cm. S dlhými retiazkami môžete putá prepojiť s obojkom a inými
bondážnymi pomôckami.

Hmotnosť pút: 194 g
Hmotnosť retiazky: 136 g
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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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