Ďakujeme Vám za zakúpenie Skinners - revolučných superskladacích ponožkotopánok.
Zloženie úpletu:
		
		
		

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

Spodná vrstva:
		

2 vrstvy zmesí bezftalátových oteruodolných polymérov
krajina pôvodu materiálu je Švédsko

Vyrobené ručne:
		

v supertajnej továrni v ČR
patentovaný design a technológie

Výrobok nie je plnohodnotnou náhradou obuvi. Slúži na občasné používanie, nevhodné
do extrémnych podmienok. Pre väčší komfort a minimalizáciu nežiadúcich vôní odporúčame
nosiť Skinners s tenkou ponožkou. Ak trpíte ortopedickými problémami, odporúčame
používanie výrobku konzultovať so svojím lekárom.
Prosím, vezmite na vedomie, že vďaka ručnej výrobe je každý pár Skinners jedinečný a jeho
vzhľad sa môže mierne líšiť. Drobné opadávanie materiálu, žmolkovanie úpletu či prasklinky,
ktoré vznikli používaním výrobku, sú prirodzeným javom a nie sú výrobnou vadou. Výrobok
je čiastočne odolný proti prerazeniu, prepichutiu a poveternostným vplyvom.
Údržba: odporúčame prať v pracom vrecúšku
pri teplote max 35 °C, prípadne v rukách
Výroba produktu nie je spojená s utrpením ľudí, zvierat či životného prostredia.
Pre akékoľvek ďalšie otázky či chýbajúce informácie nás neváhajte kontaktovať na
hello@skinners.cc alebo navštívte www.skinners.cc.
Veríme, že sa Vaše Skinners stanú užitočným spoločníkom na cestách, pri športe a iných
dobrodružstvách.
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