
Děkujeme Vám za nákup Skinners – revolučních superskladných ponožkobot.

Spodní vrstva:  2 vrstvy směsi bezftalátového oděruodolného polymeru. 
 Zemí původu materiálu je Švédsko.

Vyrobeno: V supertajné továrně v srdci Evropy (ČR). 

Výrobek není plnohodnotnou náhradou obuvi. Slouží pro občasné používání v neextrém-
ních podmínkách. Pro zvýšení komfortu a minimalizaci nežádoucích pachů doporučujeme 
nosit Skinners s tenkou ponožkou. 

Uvedená velikost Skinners je orientační, před prvním použitím vyzkoušejte koupenou veli-
kost. Malá nebo úzká obuv může omezit prokrvení končetin. Pokud trpíte ortopedickými 
nebo jinými problémy, doporučujeme používání výrobku konzultovat s lékařem. 

Berte prosím 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 čás-
tečně odolný proti prořezu, propíchnutí a nepříznivému počasí.

Údržba:  Skinners nechte po každém vyzutí vyschnout a vyvětrat. Doporučujeme  
 prát v pracím pytlíku při teplotě max. 30 °C, případně v rukách. Při praní  
 nepoužívejte program ždímání a sušičku.

Manipulace:  V zájmu zachování životnosti produktu, obouvejte a vyzouvejte  
 Skinners šetrně, doporučujeme s nimi manipulovat ručně. Zároveň se  
 prosím nesnažte oddělovat podrážku od pleteniny. Na závady vzniklé  
 mechanickým poškozením se záruka nevztahuje.

Při výrobě produktu netrpí lidé, zvířata ani životní prostředí. V případě jakýchkoliv dal-
ších dotazů či chybějících informací nás neváhejte kontaktovat na hello@skinners.cc  
nebo navštivte www.skinners.cc.

Patentovaný design a technologie

Výrobce: Skinners Technologies s.r.o., Cyrilská 508/7, Brno 602 00, CZ, DIČ: CZ05019851

CZ

Složení úpletu: Skinners 2.0  (dospělé)
45 % Polyamid
32 % Bavlna 
20 % Polyester 
3 % Elastan

Skinners 1.0 (dospělé)
45 % Polyamid
20 % Polyester
20 % Bavlna
12%  Modal
3 % Elastan

dětské 
73 % Polyamid 
12 % Polypropylen 
12 % Bavlna 
3 % Elastan



PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE

Zřeknutí se odpovědnosti:
Skinners poskytují přiměřenou ochranu vůči oděru a proříznutí, přesto jimi mohou v jaký-
koliv moment či v různé situaci proniknout předměty. Skinners jsou částečně odolné i vůči 
propíchnutí, avšak k jejich propíchnutí může dojít. Buďte opatrní při kontaktu se špičatými 
předměty (jako jsou hřebíky, ježovky, mušle, korály, kameny atd.), které mohou snadno 
proniknout skrze materiál Skinners. 

Skinners poskytují ochranu, ale nejsou kompletně odolné vůči jakémukoliv potenciálnímu 
nebezpečí pro vaše chodidla. Vyhýbejte se možným nebezpečím na povrchu, po kterém 
jdete. Buďte obezřetní při jízdě na eskalátorech a pohyblivých chodnících: 1) Stůjte čelem 
dopředu ve středu schodu. 2) Nastupujte a vystupujte opatrně. 3) Nedotýkejte se boč-
ních stěn pod madly. 4) Vyhněte se bočním stranám schodu, kde by mohlo dojít k zachy-
cení části Skinners. 

Při používání produktu buďte opatrní, naše společnost neposkytuje žádné nároky, pro-
hlášení nebo záruky, ať už výslovné či implicitní, ohledně bezpečnosti, spolehlivosti nebo 
vlastností výrobku. Skinners je výrobek, který se časem opotřebí a má určitou dobu 
životnosti závisející na intenzitě používání. Naše společnost v žádném případě nenese 
odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, represivní, nahodilé nebo následné škody na 
majetku nebo zdraví, plynoucí z používání nebo nesprávného použití našeho výrobku 
nebo s ním spojené.

Zamýšlené použití: 
Skinners jsou vhodné pro venkovní použití na měkkém povrchu, písčitých a lesních ces-
tách, písečných plážích, zahradách, při vodních sportech a plavání. Skinners nejsou 
vhodné pro dlouhodobé použití na asfaltových cestách a nerovných površích s překáž-
kami a jejich životnost může být v důsledku takového použití snížena. 

  Věříme, že se Skinners stanou společníkem, 
který vás bude provázet na cestách, při sportu a dobrodružstvích.


