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Chroń tych, których 
kochasz najbardziej

Delikatna skóra niemowląt jeszcze całkiem nie rozwinęła naturalnej ochrony przed promieniowaniem UV zawartym

w świetle słonecznym. Dlatego też nawet kilka minut na słońcu może skończyć się dla małego dziecka oparzeniami 

słonecznymi. Oparzenie takie są nie tylko bolesne, co gorsza zwiększająteż ryzyko nowotworu skóry w przyszłości. 

Dlatego też, skóra niemowląt i małych dzieci wymaga dodatkowej ochrony.

płynna regulacja pozwala dopasować daszek

do kierunku i nachylenia promieni słonecznych: 

kaptur daszku:  zapewnia dobrą ochronę przed słońcem 

pod niemal dowolnym kątem promieni słonecznych

daszek zamocowany z boku: zapewni cień 
także gdy słońce jest już nisko na horyzoncie

daszek zawinięty do tyłu: bez problemu 

może pozostać przymocowany do wózka, 

gdy nie jest używany

pewne zamocowanie: daszek zachowuje 

swoją pozycję, nawet gdy wieje wiatr lub 

wózek jedzie po nierównej powierzchni

łatwy montaż: wystarczy napiąć gumowy 

ściągacz wokół wózka i przywiązać paski 

do uchwytu wózka... gotowe!

cechy produktu:

• zapewnia cień, w ten sposób chroni przed

  promieniowaniem UV (UPF: 50+)

• uniwersalne zastosowanie, nadaje się do gondoli,

  jak też do spacerówek

• boczne zakładki świetnie chronią przed

  słońcem i wiatrem

• materiał: poliester pongee (materiał jest znacznie

  grubszy i bardziej gęsty od zwykłego poliestru)

• przybliżone wymiary daszku: 35-52cm x 72cm

• produkt dostępny w kolorach:

  czarny, niebieski, miętowy, szary melanż

Polski dystrybutor: STAMAL, 83-000 Pruszcz Gdański, Korzeniowskiego 76,  info@stamal.pl    www.stamal.pl

NOWOŚĆ W OFERCIE

Z pasji do detali...

NIEMIECKA MARKA

NA RYNKU OD

kod produktu: RE-84191

EAN: 4013283841914

produkt zawiera: 1szt

kolor: czarny

 opis na opakowaniu w językach:  

 DE, GB, FR, IT, ES, NL + etykieta PL

    szczegóły produktu: 

kod produktu: RE-84213

EAN: 4013283842133

produkt zawiera: 1szt

kolor: niebieski

 

kod produktu: RE-84223

EAN: 4013283842232

produkt zawiera: 1szt

kolor: miętowy

opis na opakowaniu w językach:  

DE, GB, FR, IT, ES, NL + etykieta PL

 

kod produktu: RE-84231

EAN: 4013283842317

produkt zawiera: 1szt

kolor: szary melanż
 

produkt dostępny w 4 różnych kolorach:

     RE-84191         RE-84213        RE-84223        RE-84231 

     

Daszek przeciwsłoneczny chroni 
przed promieniowaniem UV


