
Rukavice Gold Leaf – WINTER TOUCH 

 Prémiové kožené rukavice - vyvinuto speciálně pro zahradní práce 

 Schváleno a doporučeno prestižní britskou The Royal Horticultural Society  

 Rukavice WINTER TOUCH jsou vhodné na veškeré zahradní práce v chladném období 

 Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů  

 Materiál: prémiová jelení kůže, podšívka RAO-TEX™, materiál Thinsulate™ 

 Rukavice se vyznačují jemností, pružností a přesto vysokou odolností 

 Dvojitá vrstva kůže v místě dlaní  

 Díky inovativním materiálům zůstanou vaše ruce v suchu a teple 

 Moderní a elegantní vzhled  

 Dlouhá životnost  

 Dostupné ve dvou velikostech dámské a pánské  
 
Rao-Tex ™  je nepromokavá, větru odolná, ale prodyšná vrstva. 
 
Thinsulate™ mikrovlákno je vlákno zhotoveno nejnovějšími technologiemi. Vyrábí se většinou z 
polyesteru. Miliony super jemných vláken tvoří tkaninu, kterou vítr a déšť pronikají jen velmi 
obtížně, ale mikroskopické částečky páry vznikající při pocení tímto materiálem pronikají velmi 
snadno ven. Oděvy, vyrobené z mikrovlákna, jsou měkké a velmi lehké. Jsou však zároveň 
mimořádně odolné, odpuzují vodu, nepropouštějí vítr a jsou prodyšné. 
 

 
****************************** 

 

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ  - Rukavice Gold Leaf – WINTER TOUCH 
 
Rukavice GOLD LEAF jsou vyrobeny z velmi kvalitní a jemné kůže. Rukavice mají schopnost 
přizpůsobit se téměř každé ruce. Proto existují jen dvě velikosti pánská a dámská. Nemějte 
obavy, pokud je pro vás dostatečná délka prstů, rukavice se do 1 měsíce používání přizpůsobí 
velikosti vaší ruky.  
Vezměte dále na vědomí že, ochranná funkce rukavic, platí pro část dlaní a vnitřní strany prstů. 
Zatímco zadní část rukavice, která je opatřená prodyšnou RAO-TEX podšívkou, takovou 
ochranou funkcí nedisponuje! Vyhněte se tak jejímu propíchnutí, aby nedošlo k porušení 
podšívky a zranění.  
Při znečištění rukavic, je navlékněte na ruce a omyjte v teplé čisté či mýdlové vodě. V mokrém 
stavu může docházet k částečnému pouštění žlutého barviva. Poté rukavice lehce osušte a 
nechte pozvolna vykapat a vyschnout. Čištění tímto způsobem, udržíte déle výjimečné vlastnosti 
těchto rukavic. Zachováte důležité přírodní oleje, které způsobují pružnost, měkkost a tedy vaše 
pohodlí. Nedávejte do pračky!  
 
 
 
Kontakt na dovozce:  
Pavel Koubek, DiS. – E-shop www.NIWA.cz, Rybnice 79, 331 51 Kaznějov 
Email: info@niwa.cz  , telefon: +420 777 817 110 
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