
System do krępowania – SPORTSHEETS EDGE EXTREME UNDER THE BED RESTRAINTS 

Marzenia o shibari spełzły na niczym? A wciąż chcesz skrępować partnerkę/partnera w piękny 
sposób? Może czas wybrać coś bardziej praktycznego niż jutowa lina i ślady po niej na kostkach, z 
których trzeba się tłumaczyć w pracy?  

Przywiązać do łóżka i pieścić – prosty sposób na orgazm 

System do krępowania SPORTSHEETS EDGE EXTREME UNDER THE BED RESTRAINTS to rozwiązanie 
dla tych, którym nie starczyło czasu na naukę wiązania liną oraz dla tych, którzy chcą spróbować 
krępowania w wersji możliwie bezbolesnej. Zaletą tej techniki krępowania jest łatwość 
unieruchomienia oraz komfort osoby skrępowanej. Co więcej zestaw UNDER THE BED jak sama 
nazwa wskazuje, można na stałe zamontować pod materacem łóżka i korzystać z niego, kiedy tylko 
przyjdzie nam na to ochota. Przez metalowe końcówki można dla niepoznaki na co dzień przewlekać 
np. apaszki.  

Jak to działa? 

Uprząż montujemy pod materacem, a do metalowych oczek dopinamy np. mankiety na koski rąk i 
nóg (do kupienia oddzielnie). Pozostają nam dwa wolne oczka, do których także można dopiąć jakieś 
zabawki. W efekcie mamy „rozciągniętego” partnera, z którym można robić prawie wszystko! 

Efekt WOW 

To, co zwykle zniechęca do krępowania ciała to ból i ślady po linach. W przypadku SPORTSHEETS 
EDGE EXTREME UNDER THE BED RESTRAINTS nie mamy z tym do czynienia, bo paski są elastyczne i 
dopasowują się do ruchów w taki sposób, że opaski czy mankiety, którymi skrępujemy kostki nie 
będą się wrzynać w ciało. Uprząż jest wygodna również dlatego, że można regulować długość 
wystających spod materaca pasków wykonanych z organicznego polipropylenu. Oczka uprzęży są 
wykonane z metalu niezawierającego niklu, zaś paski regulujemy plastikowymi sprzączkami.  

W zestawie pełniej 

SPORTSHEETS EDGE EXTREME UNDER THE BED RESTRAINTS pozwala „otworzyć partnera”, mając 
pod ręką niezbędne do pieszczot akcesoria. Uprząż bowiem posiada aż sześć punktów do podłączenia 
akcesoriów typu kajdanki, smycz itp. – wybór należy do Was. Szerokość pasków to 4 cm, a centralny 
pas ma długość ponad 160 cm i to sprawia, że sprawdzi się zarówno w przypadku filigranowych pań, 
jak i postawnych panów. Możliwości jest sporo, bo przecież uprząż można zamontować nie tylko na 
łóżku, ale także na drzwiach czy stole – efekt zawsze będzie powalający. Do systemu można 
podłączyć wszelkiego rodzaju kajdanki i opaski z serii Sportsheets EDGE (oraz akcesoria np. DRAGON 
KISS WHIP – do kupienia oddzielnie), w efekcie dostajemy bardzo elegancki komplet bondage.   

Taka uprząż to nie tylko rozwiązanie dla miłośników BDSM, dla których skrępowanie to dopiero 
początek zabawy. UNDER THE BED od marki SPORTSHEETS to także świetny początek dla wszystkich, 
którzy dopiero zaczynają zabawę z dominacją i uległością. Może to będzie najwłaściwszy kierunek 
seksualnych zabaw.  

 


