ZWARTE WEGWERPBESCHERMERS VOOR FETISH PLAY
PRODUCT PRESENTATIE

VOORDELEN VOOR KLANTEN
MAXIMAAL ABSORPTIEVERMOGEN:
Absorbeert alle vloeistoffen en houdt de huid schoon en droog.
BESCHERMT ALLE OPPERVLAKKEN:
Waterdicht; beschermt meubels, vloerbedekking en auto-interieurs.
TIJD BESPAREND:
Snel en gemakkelijk opruimen na een sessie.
Eenvoudig opvouwen en weggooien.
ZIET ER KINKY UIT:
De diepzwarte kleur zorgt voor een spannende sfeer.
LICHT EN DRAAGBAAR:
Perfect om 'buiten te spelen' of op een hotelkamer.

VERKOOPVOORDELEN
PREMIUM UITERLIJK: de eerste zwarte beschermer en de enige op de markt
VERBRUIKSARTIKEL: als wegwerpproduct levert het terugkerende omzet op

MADE IN ITALY

CROSS-SELLINGMOGELIJKHEID: ideaal als onderdeel van combinatieverpakking voor bijv. puppy play
VERLAAGD BTW-TARIEF: als medisch hulpmiddel valt het onder het verlaagde bw-tarief
ONTWORPEN EN GEPRODUCEERD IN ITALIË: product gecertificeerd voor ISO 9000- en ISO 13485-standaard

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
FETISH PAD een zwarte onderlegger die bestaat uit drie geïntegreerde lagen:

FORMAAT (60 x 90 cm)
STERK EN ERG ABSORBEREND
ZACHTE, ZWARTE EN ADEMENDE STOF
ZWARTE, WATERDICHTE ONDERLAAG
DERMATOLOGISCH GETEST

1

LATEXVRIJ

Zachte ademende stof

Per stuk
60 x 90 cm
80 g

Verpakking à 15 stuks
25 x 13 x 20 cm
1.2 kg

Doos à 6 verpakkingen
43 x 29 x 43 cm
7.9 kg

2

Absoberende donzige binnenlaag

3

Zwarte waterdichte onderlaag

Pallet van 40 dozen
228 x 85 x 120 cm
336 kg

GROOTTE EN GEWICHT

IDEAAL VOOR

FISTING: FETISH PAD is ideAal voor fisting om een ontspannen sfeer
te creëren. Zoals bekend is er veel glijmideel nodig voor fisting.
FETISH PAD neemt alles eenvoudig op en beschermt het
gehele interieur.

FOOD SEX: Ben je opgewonden, maar wil je je niet de hele tijd
zorgeN maken over het vies maken van je meubels? FETISH PAD
beschermt met zijn absoberende en waterdichte sterkte tegen de
grootste vunzigheden. Gooi de pads daarna snel en gemakkelijk
weg en alles direct schoon en opgeruimd.

WATERSPORTS: Liefhebbers van watersports zullen ook van
FETISH PAD houden. Je kunt de zeer absoberende pad overal
gebruiken, waarna je die makkelijk weg kunt gooien.

PUPPY PLAY: Elke aangelijnde pup heeft een pad nodig voor zijn
bakje of om een plasje te doen. FETISH PAD is het perfecte
accessoire voor puppy liefhebbers.

WAX PLAY: Heet, druppelend kaarsvet kan erg spannend zijn,
waarvan je kunt genieten. Het naderhand schoonmaken is het
echter een rotklus. Met de FETISH PAD is alles in een mum van
tijd aan kant.

CAR AND OUTDOORS: Houd je van seks in de auto? Dit kan lastig zijn
als alles netjes en schoon moet blijven. Met FETISH PAD is dat
geen enkel probleem. Op een handige manier houd je alles schoon
en netjes, zelfs na de vunzigste vrijpartij.

BESCHERMT: BEDDEN, BANKSTELLEN, SLINGS, VLOERBEDEKKING, PARKET, BDSM-MEUBELS, AUTO-INTERIEUREN

CONTACT - EN BESTELINFORMATIE
Bestel nu ons nieuwe en unieke product en ontvang uw order binnen 5 dagen.
Voor meer informatie en onze prijslijst kunt u ons bereiken op:
GIO DISTRIBUTION
Carrer de Sant Miquel 12, 4-1
Barcelona Spanje 08003
+34 931 984 680 +34 633 847 188
info@fetishpad.com
www.fetishpad.com

