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Chroń tych, których 
kochasz najbardziej

NIEMIECKA MARKA

NA RYNKU OD

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

kod produktu: RE-84151

EAN: 4013283841518

produkt zawiera: 1szt

kolor: czarny

 opis na opakowaniu w językach:  

 DE, GB, FR, IT, ES, NL, PL, CZ, DK, GR

 

    szczegóły produktu: 

kod produktu: RE-84163

EAN: 4013283841631

produkt zawiera: 1szt

kolor: niebieski

 

kod produktu: RE-84173

EAN: 4013283841730

produkt zawiera: 1szt

kolor: miętowy

 opis na opakowaniu w językach:  

 DE, GB, FR, IT, ES, NL, PL, CZ, DK, GR

 

kod produktu: RE-84181

EAN: 4013283841815

produkt zawiera: 1szt

kolor: szary melanż
 

NOWOŚĆ W OFERCIE

Z pasji do detali...

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 zwiększają też ryzyko nowotworu skóry w przyszłości. 

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

produkt dostępny w 4 różnych kolorach: 

     RE-84151,        RE-84163,       RE-84173,       RE-84181

Parasolka przeciwsłoneczna
do wózka, chroni przed UV

Płynna regulacja pozwala dobrze 

dopasować się do słońca na niebie:  

regulowany przegub kulowy w górnej 

części oraz przegub obrotowy tuż obok 

uniwersalnej klamry mocującej.

Proste i skuteczne zamocowanie: 

uniwersalna klamra mocująca – 

zabezpiecza przed zsunięciem się, 

zapewnia solidny montaż, na wszystkich 

typowych rurkach o średnicy do 50mm.

Prosty demontaż:
parasolkę można odpiąć od mocowań i 

przechowywać osobno, zaś mocowania 

mogę zostać przyczepione do wózka.

  cechy produktu:

• zapewnia cień, w te sposób chroni przed 

  promieniowaniem UV (UPF:50+)

• uniwersalne zastosowanie, nadaje się 

  do wszystkich typów wózków

• błyskawiczny i bardzo prosty montaż i demontaż
• nowoczesny kształt kwadratu ze ściętymi rogami -

   - jeszcze lepiej chroni przed słońcem

• materiał: poliester pongee (materiał jest znacznie grubszy

   i bardziej gęsty od zwykłego poliestru)

• przekątna tkaniny: ok. 80cm

• wysokość trzonka: ok. 68cm

• produkt zawiera: 1 parasolkę wraz z zamocowaniem

• produkt dostępny w kolorach: 

   czarny, niebieski, miętowy, szary melanż


