Használati útmutató
Iskolatáska 4 db-os
A termék megnevezése: Iskolatáska prémium
-

Tartalma: Iskolatáska + tolltartó varrott + Tornazsák + füzetbox A4

Iskolatáska főbb jellemzői:
- Magas minőségű merevfalú iskolatáska 1. és 2. osztályosok részére,
- Tartós, vízlepergető anyagból, a legdivatosabb mintákkal
- Az oldalerősítések és a kemény műanyag talp növelik a tartósságot, a műanyag talp egyben növeli a stabilitást
és véd a szennyeződésektől is, könnyen tisztítható!
- Ergonomikusan kialakított, puha, szivacsos hátrész, mely megkíméli a gerincet
- A táska tetején található fül segítségével a táska kézben is tartható, vagy felakasztható a pad mellé vagy fogasra
is
- Tágas belső tér, elválasztókkal, műanyag zseb az órarendnek
- Részben hálós oldalzsebek a kulacsnak
- Elülső zseb az uzsonnásdoboznak, vagy más apróságoknak
- Könnyű nyitás és zárás
- Biztonság: Elöl és hátul is fényvisszaverő
- Egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Tesztelt alapanyagokból
- Termékméret: 350 x 391 x 240 mm, 1020gr
Tolltartó főbb jellemzői:
- Varrott, textil tolltartó,
- erős cipzárral,
- két kihajthatófüllel,
töltés nélkül.
- 27 + 3 gumis bújtató az írószerek és egyéb kiegészítők számára.
- 2 műanyag zseb
- 2 órarend
- Termékméret: 130x195x40 mm
Tornazsák főbb jellemzői:
- Standard tornazsák a tornaruha, cipő, papucs vagy úszófelszerelés tárolására.
- Zsinóros záródás,
- Könnyű, tartós anyagból, textil zsinórral, erős rögzítéssel,
- Fogassal, kartonnal, a megfelelő kihelyezés megkönnyítésére
- Divatos minták
- Egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. Bevizsgált anyagból.
- Termékméret: 430x330x0,5 mm
Füzetbox főbb jellemzői:
- a gumi szakadás esetén sérülést okozhat.
- A papír gyúlékony anyag, Ne tartson semmilyen tüzet okozó tárgyat a közelében!
- Győződjön meg a használat előtt, hogy a gumi épp és nem szakadt!
- Ne feszítse túl a gumit és ne pakoljon több dokumentumot a termékbe, mint amennyi lehetséges!
- Ne egye meg a papírt, gumit, fémvéget!
- Termékméret: 240 x 330 mm, 40 mm gerinc

Köszönjük a termék megvásárlását és a bizalmat.
A Lizzy Card Papír Kft által forgalmazott termékekkel kapcsolatban megköszönünk minden visszajelzést a használat
során tapasztaltakról. Szívesen olvassuk tapasztalatait, véleményét az info@lizzycard.hu e-mail címen.

Forgalmazó: Lizzy Card Papír Kft (2151 Fót, Keleti Márton utca 7.)
Származási hely: Szerbia és Kína

Figyelmeztetések:
-

Használat 6 éves kor alatt nem ajánlott!

Környezetvédelem:
Óvja környezetét! Kérjük, a felhasználást követően a hulladékkezelésnek megfelelően járjon el és szelektív
szeméttárolóba helyezze a terméket!

Köszönjük a termék megvásárlását és a bizalmat.
A Lizzy Card Papír Kft által forgalmazott termékekkel kapcsolatban megköszönünk minden visszajelzést a használat
során tapasztaltakról. Szívesen olvassuk tapasztalatait, véleményét az info@lizzycard.hu e-mail címen.

