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BG Сабо Sanital Light, модели TERESA /350L/, DONATO /750M/, IREBE /372 L/, OTAVIA /1352 

L/, ISABELLA /1350 L/, UMBERTO /1750 M/  
 

Комфортно сабо от естествена кожа, с анатомична стелка, полиуретаново ходило. Обувките не осигуряват 
защита срещу рискове. 

УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА 

За правилната употреба на сабата Ви препоръчваме: 

▪ Изберете модел, който да отговаря на спецификата, средата и атмосферните условия на Вашата работа; 
▪ Изберете точния размер, след като го пробвате; 

▪ Когато не ги използвате, съхранявайте сабото чисто, в сухо и проветриво помещение; 
▪ Проверявайте дали са повредени преди всяка употреба; 

▪ Почиствайте сабото  регулярно с четка, парцал и т.н. Честотата трябва да се определя от това къде се 
използват обувките. 

СЪХРАНЕНИЕ 

Обувките трябва да бъдат транспортирани и съхранявани в оригиналната опаковка, на сухи места и далече от  
източници на топлина. 
Срок на годност при съхранение – 2 години при спазване на условията на съхранение. 
Срок на годност при използване – до износване. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ 

Препоръчва се периодично третиране на кожата с подходящи продукти, като вакса, мас и др. Не използвайте 
агресивни продукти (почистващи спрейове, киселини, разтвори и др.), които могат да променят качеството и 
защитата. Да не се сушат близо или при директен контакт с печки, радиатори и други източници на топлина. 
 
Производител: Dusy Group SRL, Via Bocchi 162, Lucca, Италия 
Дистрибутор: Викинг-Т ООД, гр.Пловдив, бул.Марица № 154, ет. 8, офис А17, тел: +359-32-653-390 
 
 

EN Сlogs Sanital Light, models TERESA /350L/, DONATO /750M/, IREBE /372 L/, OTAVIA /1352 L/, 

ISABELLA /1350 L/, UMBERTO /1750 M/  
 
Comfortable leather slippers, with anatomic insole, polyurethane /PU/ outsole. The slippers do not protect against 
risks. 
USE AND MAINTENANCE 
For proper use of slippers we recommend: 
▪ Select a model to meet specific, environmental and weather conditions of your workplace; 
▪ Choose the right size when you try them on; 
▪ When not in use, keep clean slippers in dry and ventilated room; 
▪ Check for visible damages before each use; 
▪ Clean regularly with a brush, rag, etc. The frequency of cleaning should be determined by the work environment 

where you use the slippers. 
STORAGE 
The slippers must be transported and stored in the original packaging in a dry place and away from excessive heat. 
Shelf life for storage – 2 years when following accordingly the storage instructions. 
Shelf life in use – to wear. 
ADDITIONAL RECOMMENDATIONS 
Periodic treatment with appropriate skin products such as wax, oil, etc is recommended. Do not use aggressive products 
(cleaning sprays, acids, solvents, etc.) that can alter the quality and protection. Do not dry near or in direct contact with 
stoves, heaters and other heat sources. 
 
Manufacturer: Dusy Group SRL, Via Bocchi 162, Lucca, Italy 
Distributor: Viking-T Ltd, Plovdiv, Bulgaria, 154 Maritsa Blvd, 8th floor, office A17, tel.+359-32-653-390 

 


