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Erotická hojdačka Love Swing

Údržba

Údržba vodoodolnej pomôcky vám zaberie len chvíľočku. Stačí, keď ju po každom
použití utriete vlhkou handričkou. Sedadlo môžete z popruhov zložiť a očistiť ho zvlášť.
Umelú kožu nikdy nedrhnite. Len ju jemne utierajte. Po očistení vysušte hojdačku
suchým uterákom a nechajte voľne uschnúť. Nakoniec hračku uložte späť do
originálneho obalu alebo do zásuvky slasti. Odporúčame všetky erotické pomôcky
skladovať zvlášť, aby na seba ich rôznorodé materiály navzájom nereagovali a
nepoškodzovali sa.

Vodeodolnosť

Erotická hojdačka Love Swing je vodoodolná. Ľahko ju tak po akcii očistíte vlhkou
handričkou.

Dizajn a tvar

Závesnú hojdačku na dvere tvorí 6 popruhov, držadlá na ruky, sedadlo a jeden pár
slučiek na uchytenie nôh. Súčasťou pomôcky sú aj zarážky do dverí. Svojím tvarom
preto hojdačka pripomína posilňovacie TRX popruhy. Celkovo je táto erotická hračka
trochu ťažšia, ale vďaka jednoduchosti sa s ňou ľahko manipuluje.

Materiál

Erotická hojdačka z hladkých popruhov, pružných držadiel a čalúnených, napriek tomu pevných a odolných, slučiek
na nohy a sedadla v sebe kombinuje maximálne pohodlie a funkčnosť hračky.
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Farba

Zmyselná čierna farba vás naladí na vlnu nevšedných zážitkov a pikantných erotických praktík.

Rozmery

Vďaka nastaviteľným popruhom sa do hojdačky posadia ako muži, tak aj ženy.

Výška sedu 35–125 cm
Veľkosť sedadla: 14 × 40 cm
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Veľkosť slučiek na nohy: 14 × 37 cm.
Nosnosť: 150 kg
Hmotnosť hojdačky: 1,6 kg
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