SK
Ďakujeme vám za nákup Skinners – revolučných superskladných ponožkotopánok.
Zloženie
úpletu:

dospelé
48 % Polypropylén
18 % Viskóza
18 % Bavlna
9 % Elastan
4 % Polyester
3 % Polyamid

detské
70 % Polyamid
13 % Polypropylén
13 % Bavlna
2 % Polyuretán
2 % Elastan

Spodná vrstva: 2 vrstvy zmesi bezftalátového oderuodolného polyméru.
Krajinou pôvodu materiálu je Švédsko.
Vyrobené: V supertajnej továrni v srdci Európy (ČR).
Výrobok nie je plnohodnotnou náhradou obuvi. Slúži pre občasné používanie
v neextrémnych podmienkach. Pre zvýšenie komfortu a minimalizáciu nežiaducich
pachov odporúčame nosiť Skinners s tenkou ponožkou.
Uvedená veľkosť Skinners je orientačná, pred prvým použitím vyskúšajte zakúpenú
veľkosť. Malá alebo úzka obuv môže obmedziť prekrvenie končatín. Ak trpíte ortopedickými
alebo inými problémami, odporúčame používanie výrobku konzultovať s lekárom.
Prosím, berte na vedomie, že vďaka ručnej výrobe je každý pár Skinners unikátny a vzhľadovo sa môže mierne líšiť. Drobné opadávanie materiálu, tvorba hrčiek na úplete či prasklinky vzniknuté používaním výrobku sú normálnym javom a nejde o výrobnú chybu.
Výrobok je čiastočne odolný proti prerezaniu, prepichnutiu a nepriaznivému počasiu.
Údržba:

Skinners nechajte po každom použití vyschnúť a vyvetrať. Odporúčame
prať v pracom vrecku pri teplote max. 30 °C, prípadne v rukách. Pri praní
nepoužívajte program žmýkanie a sušičku.

Manipulácia:

V záujme zachovania životnosti produktu obúvajte a vyzúvajte Skinners
šetrne, odporúčame s nimi manipulovať ručne. Zároveň sa, prosím,
nesnažte oddeľovať podrážku od pleteniny. Na chyby vzniknuté
mechanickým poškodením sa záruka nevzťahuje.

Výroba produktu nie je spojená s utrpením ľudí, zvierat alebo životného prostredia.
Pre akékoľvek ďalšie otázky či chýbajúce informácie nás neváhajte kontaktovať na
hello@skinners.cc alebo navštívte www.skinners.cc.
Patentovaný dizajn a technológia
Výrobca: Skinners Technologies s.r.o., Cyrilská 508/7, Brno 602 00, CZ, DIČ: CZ05019851

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE
Zrieknutie sa zodpovednosti:
Skinners poskytujú primeranú ochranu voči oderu a prerezaniu, napriek tomu môžu nimi
v akýkoľvek moment alebo v rôznej situácii preniknúť predmety. Skinners sú čiastočne
odolné voči prepichnutiu, avšak k ich prepichnutiu napriek tomu môže dôjsť. Buďte opatrní pri kontakte so špicatými predmetmi (ako sú klince, ježovky, mušle, koraly, kamene
atď.), ktoré môžu ľahko preniknúť cez materiál Skinners.
Skinners poskytujú ochranu, ale nie sú kompletne odolné voči akémukoľvek potenciálnemu nebezpečenstvu pre vaše chodidlá. Vyhýbajte sa možným nebezpečenstvom
na povrchu, po ktorom idete. Buďte obozretní pri jazde na eskalátoroch a pohyblivých
chodníkoch: 1) Stojte čelom dopredu v stredu schodu. 2) Nastupujte a vystupujte opatrne.
3) Nedotýkajte sa bočných stien pod madlami. 4) Vyhnite sa bočným stranám schodu, kde
by mohlo dôjsť k zachyteniu časti Skinners.
Pri používaní produktu buďte opatrní, naša spoločnosť neposkytuje žiadne nároky, vyhlásenia alebo záruky, či už výslovné alebo implicitné, ohľadnom bezpečnosti, spoľahlivosti
alebo vlastností výrobku. Skinners je výrobok, ktorý sa časom opotrebuje a má určitú
dobu životnosti závisiace od intenzity používania. Naša spoločnosť v žiadnom prípade
nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, represívne, náhodné alebo
následné škody na majetku alebo zdraví plynúce z používania alebo nesprávneho použitia nášho výrobku alebo s ním spojené.
Zamýšľané použitie:
Skinners sú vhodné pre vonkajšie použitie na mäkkom povrchu, piesočnatých a lesných
cestách, piesočných plážach, záhradách, pri vodných športoch a plávanie. Skinners nie
sú vhodné na dlhodobé použitie na asfaltových cestách a nerovných povrchoch s prekážkami a ich životnosť môže byť v dôsledku takéhoto použitia znížená.

Veríme, že sa Skinners stanú spoločníkom,
ktorý vás bude sprevádzať na cestách, pri športe a dobrodružstvách.

