Deska do balansowania
Deska wykonana została z naturalnego drewna bukowego (opcjonalnie wykończona innym gatunkiem).
Wszystkie użyte materiały są bezpieczne dla Ciebie i Twojego dziecka
(PN-EN 71-3)
Sprawdź po otwarciu paczki, czy deska nie ma żadnych uszkodzeń. Jeżeli masz wątpliwość skontaktuj się z nami.
Maksymalne obciążenie Deski to 200kg.
Przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Nadmierna wilgotność otoczenia, ogień, drobne przedmioty (kamyczki, piasek)
pod deską, podeszwy butów czy ostre kanty innych przedmiotów mogą uszkodzić deskę i nie podlegają reklamacji.
Kilka porad jak użytkować naszą deskę:
Deska przeznaczona jest dla Dorosłych i Dzieci w każdym wieku.
1. Upewnij się że Twój maluch używa deski pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Poinformuj dziecko i sam uważaj, żeby nie wkładać rąk pod deskę a najlepiej nie trzymać palców blisko krawędzi.
3. Używaj deski na równej powierzchni, fajnie sprawdzają się maty, dywany ponieważ zabezpieczają one deskę oraz
Twoją podłogę ;)
4. Nie polecamy bawić się lub ćwiczyć na desce w skarpetkach i śliskim obuwiu, ponieważ można łatwo się
poślizgnąć. Bardzo przyjemne jest stąpanie po niej boso, możesz wtedy wyczuć naturalne pory drewna co jest
relaksujące dla Twoich stóp.
5. Przechowuj deskę z dala od źródła ognia oraz nadmiernej wilgoci
6. Pamiętaj, że jest to dość ciężki przedmiot, w zależności od użytkowania może się przewrócić, upaść, podczas
bujania może się przemieszczać. Jeżeli dziecko używa jej jako ślizgawki to upewnij się, czy jest stabilnie oparta o
np sofę…
7. Przecieraj równoważnie wilgotną ścierką nasączoną wodą lub ew. delikatnym detergentem.
8. Jeżeli masz jakieś wątpliwości to pisz lub dzwoń do nas śmiało :)
Wykluczenie odpowiedzialności:
Równoważnie używajcie kreatywnie, ale ostrożnie i pod nadzorem osoby dorosłej.
Firma Drewnokreacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne i materialne, spowodowane używaniem naszej deski.
Gwarancja: 1rok
Masz 30 dni na zwrot nieużywanego towaru.
Zwroty i reklamacje:
Wyślij do nas e- mail na adres:
stolarnia@drewnokreacja.com z następującymi informacjami:
-Imię i nazwisko
-adres do korespondencji
-numer telefonu
-przyczyna reklamacji i wystąpienia wady
Wysyłka:
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
Drewnokreacja
ul. Wrzosowa 7A/7
55-080 Smolec
NIP: 8851592915
tel. 536219029
Nr konta: 64102052420000260204270898

Miłej Zabaw!

