PRES S RE LE AS E

HIGH HEEL PROTECTION

Ett effektivt skydd mot

alla höga klackars fiender!
Det finns många sätt att förstöra ett par skor.
Men nu finns det ett nytt sätt att skydda dem.

Det händer så lätt; hala kullerstenar, en ojämn trottoar eller ett litet snedsteg är allt som krävs för att för
att repa, buckla eller knäcka klacken på ditt favoritpar. Med CITY HEELS™, ger du dina höga klackar ett
effektivt skydd, utan att påverka deras utseende.
Stark. Tålig. Osynlig
CITY HEELS™ är en genomskinlig skyddsfilm som bildar ett skyddande lager mot repor och jack. Filmen
består av två lager: Ett mjukt undre lager som absorberar stötar, och ett hårt lager som skyddar dina skor
mot repor.

invisible super-strong removable film
Scratch resistant top layer
Impact absorbing base layer
Residue-free adhesive
Den genomskinliga skyddsfilmen är nästintill omöjlig att upptäcka. Men även om du inte kan se
CITY HEELS™, kan du vara säker på att den finns där och skyddar mot alla faror dina skor utsätts för!
Äntligen en bra lösning!
Du har nog stött på klackskydd förr. Och gått ut ur butiken utan att köpa. Vi förstår dig. De klackskydd
som finns på marknaden är antingen klumpiga, svåra att sätta på eller ser helt enkelt märkliga ut.
CITY HEELS™ erbjuder ett alternativ till de industriella krymptuber, komplicerade stretchtejper eller
gjutna skoskydd som finns på marknaden. CITY HEELS™ är helt enkelt en skyddsfilm, som även
skyddar utseendet på dina skor.

Ser bra ut, på skor som ser bra ut.
CITY HEELS™ är lätt att sätta på. Den tunna, genomskinliga och smidiga filmen lägger sig tätt runt klacken
och ger ett skydd som varar. Men om du vill, kan du ta av CITY HEELS™ närsomhelst.
Limmet lämnar inga spår på skon.
Enklare kan det inte bli!
Allt som behövs är en impregneringsspray och en sax. Sprayen bildar en osynlig hinna, som förbättrar
häftförmågan och gör att CITY HEELS™ är enkel att ta av, om du väljer att göra det.

1 Center

Place sticker onto heel.
Apply from bottom and up.
Starting point above heel cap.

2 Wrap

Fold the sticker around
the sides.
Be careful not to wrap
around the heel yet.

3 Cut and Fold

If needed, cut sticker wings
to fit inside of heel.
Fold onto the inside of heel.

Historien om CITY HEELS™
Som många andra uppfinningar, är CITY HEELS™ delvis resultatet av en slump. Uppovsmannen Carl
Wedlin berättar om hur CITY HEELS™ blev till:
“När jag hörde min fru berätta om hur klackarna på hennes skor blev förstörda började jag fundera
– de borde kunna skyddas med en plastfilm. Jag tog fram med en film i två lager: en som skyddar
skon mot repor, och en som dämpar stötar. När vi var klara upptäckte vi att vi kommit fram med den
bästa lösningen på marknaden! I efterhand verkar det så självklart – och underligt att ingen kommit
på vår lösning tidigare!”
För mer info samt nedladdningsbara bilder och pressmedelande i pdf gå in på cityheels.com under press.
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