AR
نشكركم عىل اهتاممكم مبنتجات سكيرنز  -أحذية جوارب ثورية سهلة الحمل.
الرتكيب:

 %48بويل بروبيلني سيلتيكس ()+Ag
 %18فيسكوز
 %18قطن
 %9إيالستني (ليكرا)
 %4بوليستري
 %3بويل أميد

الطبقة السفىل:

طبقتان من مركّب بوليمر مضاد للحكّة خايل من الفثاالت.
بلد منشأ املواد هي السويد.

صناعة يدوية:

يف مصنع رسي للغاية يف قلب أوروبا (التشيك).

ال ميكن لسكيرنز التعويض بشكل كامل عن األحذية العادية .ال ينصح باستعامل سكيرنز يف الظروف القاسية .لزيادة راحتك وتقليل الرائحة غري املرغوب
بها ،نويص بارتداء جوارب رقيقة أثناء انتعال السكيرنز .إن كنت تعاين من مشاكل يف العظام ،استرش طبيبك قبل استخدام سكيرنز.
نظرا ً لكونها مصنوعة يدوياً ،فكل زوج يعترب فريدا من نوعه وقد يختلف قليالً من حيث املظهر .التفتّت األويل للطبقة السفىل هو أمر طبيعي وينجم عن
فائض املواد .هذا املنتج هو بشكل جزيئ مقاوم للقطع ،مقاوم للثقب ومقاوم للعوامل الجوية.
الصيانة:

نويص بغسيل
سكيرنز يف كيس غسيل برسعة دوران خفيفة
بدرجة حرارة  35درجة مئوية 95/فهرنهايت أو غسيل يدوي

املناولة اليدوية:

ملنع تلف السكيرنز وإطالة عمر االستخدام،
قم دامئاً بخلعها بلطف باليد.
ال تحاول إزالة الطبقة السفلية
وإال فقد تلغي الضامن.

يتم إنتاج السكيرنز دون إلحاق األذى بالبرش أو بالحيوانات أو بالبيئة .املنتج نبايت وصديق للقدم الحافية .للمزيد من األسئلة أو املعلومات ،يرجى االتصال
بنا عىل الربيد اإللكرتوين hello@skinners.cc :أو زيارة موقعنا اإللكرتوين.www.skinners.cc :
براءة اخرتاع مسجلة للتصميم والتكنولوجيا

اقرأ قبل االستخدام
إخالء املسؤولية:
محصنة ضد التآكل أو ضد القطع .بينام توفّر سكيرنز مقاومة معقولة للتآكل والقطع ،ميكن لألجسام
سكيرنز مقاومة للتآكل وكذلك للقطع .سكيرنز غري ّ
محصنة ضد الثقب .احذر األجسام املدبّبة (مثل
معي .سكيرنز هي مقاومة للثقب بشكل جزيئ ،إال أنها غري ّ
الغريبة اخرتاقها يف أي وقت أو بأي وضع ّ
األظافر ،قنافذ البحر ،إلخ) ،والتي ميكن أن تخرتق سكيرنز دون مقاومة.
سكيرنز هي واقية ،لكنها ليست مقاومة متاماً لكل خطر محتمل عىل قدميك .احذر من األخطار املحتملة عىل األسطح التي متيش عليها .كن حذرا ً عند
ركوب الدرج الكهربايئ واستخدام البساط الكهربايئ )1 .قف مواجهاً لألمام يف وسط الدرجة )2 .اصعد وانزل الدرجة بحذر )3 .ال تلمس الجوانب تحت
ٍ
معي اعتامدا ً
الهاندريل )4 .تج ّنب الحواف الجانبية للدرجات للحيلولة دون انحصار سكيرنز .سكيرنز هي منتج ميكن ارتداؤه
لساعات طويلة وله عمر ّ
عىل انتظام االستخدام.
ال تقدم رشكتنا أي مطالبات أو اعرتاضات أو ضامنات ،سواء كانت رصيحة أو ضمنية ،فيام يتعلق بسالمة أو موثوقية أو أداء سكيرنز .لن تتحمل رشكتنا
بأي حال من األحوال أي أرضار مبارشة أو غري مبارشة أو تأديبية أو عرضية أو تابعة عىل املمتلكات أو الحياة من أي نوع ،ناشئة عن أو مرتبطة باستخدام
أو سوء استخدام منتجنا.
االستخدام املحدّ د:
سكيرنز مناسبة لالستخدام يف الهواء الطلق عىل أرضية ناعمة ويف الطرقات الرملية وطرق الغابات والشواطئ الرملية ويف الحدائق وخالل مامرسة الرياضة
املائية وأثناء السباحة .عىل الرغم من أن سكيرنز هي واقية ،إال أنه ال يزال من املمكن ثقبها أو قطعها بواسطة األصداف ،الشعاب املرجانية ،األحجار ،قنافذ
البحر  ..الخ .سكيرنز غري مناسبة لالستخدام طويل األمد عىل الطرقات اإلسفلتية والطرقات الوعرة ،وقد تتقلص متانتها كنتيجة ملثل هذا االستخدام.

نحن عىل يقني من أن سكيرنز سوف تصبح رفيقكم العميل.
خالل جميع سفراتكم واألنشطة الرياضية التي تقومون بها ومغامراتكم.

