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Kiitos mielenkiinnostasi Skinnersejä kohtaan – ne kulkevat helposti mukanasi.
Kudottu
aikuisille
tekstiilikomposositio: 48 % Polypropylene
18 % Viscose
18 % Cotton
9 % Elastan
4 % Polyester
3 % Polyamid

lapsille
70 % Polyamid
13 % Polypropylene
13 % Cotton
2 % Polyuretaani
2 % Elastan

Pohjakerros:

2 kerros phthalate-vapaa hiertämätön polymer rakenne.
Materiaalin alkuperämaa on Ruotsi.

Valmistettu:

Euroopan sydämessä (EU).

Skinners ei korvaa varsinaisia jalkineita. Skinnersejä ei suositella äärimmäisiin olosuhteisiin. Mikäli haluat maksimoida käyttömukavuuden ja minimoida mahdolliset hajuhaitat,
suosittelemme käyttämään ohutta nilkkasukkaa Skinnersien sisällä.
Skinnersien ilmoitettu koko on pelkästään suuntaa antava. Kokeile ostamaasi kokoa
ennen kuin käytät niitä ensimmäisen kerran. Liian pienet tai tiukat jalkineet saattavat
rajoittaa ääreisverenkiertoa. Jos kärsit ortopedisistä tai muista vastaavista ongelmista,
suosittelemme kääntymään lääkärin puoleen tuotteen käyttöön liittyen.
Käsityöstä johtuen, joka pari on yksilöllinen ja ulkonäkö voi hieman vaihdella. Pohjan kuluminen käytössä on normaalia. Tuote suojaa vain osittain viiltoja/pistoja/keliä vastaan (lue
huomioitavaa).
Pesuohje:

Anna Skinnerien kuivua ja tuulettua jokaisen käyttökerran jälkeen.
Suositellaan pestäväksi esupussissa kevyellä linkouksella 30 °C/86 °F.
Kun peset ne, älä käytä pesukoneen tai kuivaimen linkoustoimintoa.

Käyttöohje:

Jotta tuotteeseen ei tule vaurioita ja käyttöikä on mahdollisimman pitkä,
ota ne varoen jalasta käsillä. Älä yritä ”kuoria” pohjaa, sillä takuu ei
koske muutettua tuotetta.

Skinners tuotannossa ei ole vahingoitettu ihmisiä, eläimiä tai ympäristöä. Tuote on vegaaninen ja paljasjaloille ystävällinen. Kaikissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse hello@skinners.cc tai vierailla kotisivuillamme www.skinners.cc.

Patentoitu design ja teknologia
Valmistaja: Skinners Technologies s.r.o., Cyrilska 508/7, Brno 602 00, CZ, VAT: CZ05019851

LUE ENNEN KÄYTTÖÄ
Vastuuvapauslauseke:
Skinnersit kestävät kulutusta ja ehkäisevät viiltoja. Skinnersit eivät ole kulumattomat
eivätkä estä viiltoja. Ne antavat kohtuullisen suojan kulumista ja viiltoja vastaan, mutta
esineet voivat lävistää ne ajasta ja tilanteesta riippumatta. Skinnerseihin ei tule helposti
reikiä, mutta ne eivät ole reikiintymättömät. Varo teräviä esineitä (kuten naulat, merisiilit
jne.), jotka pystyvät helposti läpäisemään Skinnersit.
Skinnersit suojaavat jalkojasi, mutta ne eivät anna jaloillesi täydellistä suojaa kaikkia mahdollisia vaaroja vastaan. Varo mahdollisia vaaroja alustoilla, joilla kävelet. Ole varovainen liukuportaissa ja liukukäytävissä: 1) Seiso kasvot eteenpäin keskellä askelmaa. 2) Ole
varovainen kun astut portaisiin tai käytävään ja niistä pois. 3) Älä koske sivuihin käsikaiteen alapuolella. 4) Vältä askelmien sivuja, joihin Skinnersit voisivat jäädä kiinni. Skinnersit
ovat tuote, joka kuluu ajan myötä ja jolla on tietty odotettava käyttöikä, joka riippuu siitä,
miten paljon niitä käytetään.
Yrityksemme ei tee Skinnersien turvallisuutta, luotettavuutta tai tehokkuutta koskevia
suoria eikä implisiittisiä väitteitä, takuusitoumuksia tai sopimusvakuuksia. Yrityksemme ei
ole missään tapauksessa vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta, rankaisuluonteisesta,
liitännäisestä tai välillisestä vahingosta omaisuuteen tai henkeen, joka saattaa syntyä
tuotteemme käytöstä tai väärinkäytöstä ja liittyä tuotteemme käyttöön tai väärinkäyttöön.
Käyttötarkoitus:
Skinnersit sopivat ulkokäyttöön pehmeillä alustoilla, hiekkaisilla poluilla, metsäpoluilla ja
hiekkarannoilla, puutarhoissa, vesiurheilussa ja uidessa. Vaikka Skinnersit antavat suojaa,
simpukankuoret, korallit, kivet, merisiilit jne. saattavat silti lävistää ne. Skinnersit eivät sovi
pitkäaikaiseen käyttöön asfalttiteillä eivätkä paikoissa, joissa on teräviä kappaleita, ja niiden kestävyys saattaa heiketä tällaisen käytön seurauksena.

Uskomme, että Skinnerseistä tulee sinulle kätevä kumppani
kaikille matkoillesi, kaikkeen urheiluusi ja kaikkiin seikkailuihisi.

