®

Děkujeme za koupi bot SCARPA
a přejeme Vám spoustu krásných
zážitků na horách

®

Vnitřní termo botičky
botičky Intuition

- mimořádně hřejivé, pohodlné a odolné
- vysoce funkční, ultralehké
- dokonale se přizpůsobí noze
- patentovaný pěnový materiál

CO BYSTE

MĚLI VĚDĚT
O VAŠICH BOTÁCH

Botičky
jsou
vyrobeny
z pěnového
TM
materiálu Ultralon EVA od renomované
kanadské firmy Intuition Sports. Díky
struktuře materiálu, její hustotě a pružnosti
jsou 2-3 krát odolnější a
lépe
tvarovatelnější než standardní termo
botičky z polyetylénu (PE). Botičky
Intuition déle drží tvar a je možno je
vícekrát tepelně tvarovat než PE.
Díky integritě struktury materiálu si botičky
po tepelném vytvarování utvoří své vnitřní
vložky. Samostatné vložky není proto
potřeba používat, ale mohou být do
botiček vloženy dodatečně.
Snadnější proces tepelného tvarování
botiček
Intuition
k tomu
určeným
speciálním přístrojem.
TM

Pěnový materiál Ultralon
EVA je
mimořádně lehký,
lehký velmi teplý a odolává
stlačení.
stlačení Díky skrytým švům botičky lépe
padnou a netlačí.
TM

Ultralon
neabsorbuje vlhkost, botičky
rychle schnou a eliminují se nepříjemné
pachy. Botičky jsou navíc ošetřeny
antimikrobakteriální
úpravou
Microbe
®
Shield .
Odlišné botičky
botičky podle kategorií lyžáků –
pevnější botičky pro boty určené
především na sjezd a flexibilější pro boty
navržené zejména pro chůzi.

®

jsou vyráběny ve
Botičky Intuition
velikostních řadách včetně ½ s rozlišením
pro pánské a dámské boty.
Vnitřní botičky Intuition lze samostatně
dokoupit pro konkrétní model bot
SCARPA. .
Pro dosažení co nejlepšího možného
efektu
při
použití
doporučujeme
profesionální tepelné dotvarování vnitřních
botiček přesně dle potřeb uživatele.
Botičky je možno nahřát pro následné
individuální dotvarování pouze s přístrojem
Intuition (fén)k tomu určeným.
Před vlastním tvarováním si přečtěte
pečlivě pokyny a rady. Firma SCARPA
S.P.A. nenese žádnou odpovědnost za
poškození
výrobku
nebo
poranění
uživatele,
které
vznikly
z důvodu
nerespektování našich pokynů.
Údržba
Po použití botičky vždy vytáhněte ze
skeletu a nechejte je vysušit mimo dosah
přímých tepelných zdrojů.
Botičky nikdy nevystavujte vysokým
teplotám, protože by mohlo dojít k jejich
poškození, změně tvaru. Botičky vždy
uchovávejte na chladném, suchém, dobře
větraném místě.
Botičky lze vyčistit studenou vodou
pomoci neagresivního pracího prostředku.
Před použitím je vždy řádně vysušte.
Záruka
Záruka na výrobky je poskytována ve
lhůtě 24 měsíců od data nákupu.
Poskytována záruka se vztahuje pouze na
jednoznačné výrobní nebo materiálové
vady. Záruka se nevztahuje na poškození
vzniklá nesprávným použitím nebo
mechanickým poškozením, úpravami a
jinými neodbornými zásahy do výrobku,
nesprávnou
údržbou,
poškozením
vnějšími vlivy (ohněm, teplem, vodou atd.).
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