FAQ - POPLARS

iconische
comfortabele
schoenen voor
avonturen in en
rond het huis

Gebruik
Welke functies bieden de Poplars mij?
De Poplars zijn een moderne interpretatie van de iconische Nederlandse houten
schoen, gemaakt van Nederlands populierenhout. De klompen zijn het hele jaar
door comfortabel om te dragen en houden je voeten warm in de winter en koel in de
zomer.

Veiligheid
Welke veiligheidsrisico’s zijn er verbonden aan de Poplars?
Er zijn geen echte veiligheidsrisico’s verbonden aan de Poplars. Wees je wel bewust
dat klompen zwaarder zijn dan normale schoenen en ze niet volledig om je voet heen
vastzitten. Wees voorzichtig met rennen of andere activiteiten.

Onderhoud
Waar moet ik op letten bij het onderhouden van de Poplars?
De roze Poplar heeft geen specifiek onderhoud nodig. We raden aan om de nude
Poplars met een houtolie te behandelen, zodat schoonmaken makkelijker wordt en ze
langer mooi blijven.
Hoe belangrijk is het onderhoud aan de Poplars?
Maak de Poplars regelmatig schoon en behandel de nude versie met een houtolie om
de levensduur te verlengen.
Welke schoonmaakmiddelen kan ik voor de Poplars gebruiken?
Veeg eventueel vuil of modder weg met een vochtige zachte doek.

Weersomstandigheden
Tegen welke weersomstandigheden zijn de Poplars beschermd?
De Poplars zijn bestand tegen alle dagelijkse weersomstandigheden. In de winter
houden ze je voeten warm en in de zomer juist koel.

Materiaal
Uit welke materialen bestaan de Poplars?
De Poplars zijn gemaakt van Nederlands populierenhout, volgens de traditie van het
klompen maken.
Hoe zwaar zijn de Poplars?
De Poplars wegen 600 tot 700 gram per paar.
In welke maten zijn de Poplars beschikbaar?
De Poplars zijn beschikbaar in de volgende schoenmaten:
36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45.
Zijn de Poplars comfortabel om te dragen?
Zoals bij elke klomp, moet je wennen aan het dragen van houten schoenen. De
Poplars zijn wel voorzien van een voetbed en er is goed gekeken naar de afwikkeling
van de voet om ze zo comfortabel mogelijk te maken.

Verpakking
Hoe worden de Poplars verpakt?
De Poplars worden per paar verpakt in een kartonnen doos. .
Welke verpakkingsmaterialen worden gebruikt?
Karton.
Wat zijn de afmetingen van de verpakking?
33,5 x 24 x 12,5 cm

