Děkujeme Vám za nákup Skinners – revolučních superskladných ponožkobot.
Složení úpletu:
		
		
		

45 % Polypropylen Siltex (Ag+)
22 % Viskóza
22 % Bavlna
11 % Lycra

Spodní vrstva:
		

2 vrstvy směsi bezftalátových otěruodolných polymerů
zemí původu materiálu je Švédsko

Vyrobeno ručně:
		

v supertajné továrně v ČR
patentovaný design a technologie

Výrobek není plnohodnotnou náhradou obuvi. Slouží pro občasné používání v neextrémních
podmínkách. Pro zvýšení komfortu a minimalizaci nežádoucích vůní doporučujeme nosit
Skinners s tenkou ponožkou. Pokud trpíte ortopedickými problémy, doporučujeme používání
výrobku konzultovat se svým lékařem.
Prosím, berte na vědomí, že díky ruční výrobě je každý pár Skinners unikátní a vzhledově
se může mírně lišit. Drobné opadávání materiálu, žmolkování úpletu či prasklinky vzniklé
používáním výrobku jsou normálním jevem a nejedná se o výrobní vadu. Výrobek je částečně
odolný proti prořezu, propíchnutí a povětrnostním vlivům.
Údržba: doporučujeme prát v pracím pytlíku
při teplotě max. 35 °C, popř. v rukách
Výroba produktu není spojena s utrpením lidí, zvířat či životního prostředí. Pro jakékoliv
další dotazy či chybějící informace nás neváhejte kontaktovat na help@skinners.cc nebo
navštivte www.skinners.cc.
Věříme, že se Vaše Skinners stanou užitečným společníkem na cestách, při sportu i jiných
dobrodružstvích.
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