
Chroń tych, których 
kochasz najbardziej

Polski dystrybutor: STAMAL sp. z o.o. / 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-46977

EAN: 4013283469774

produkt zawiera: 1 bramkę

kolor: ciemno beż (kolor drewna)

opis na opakowaniu w językach: 

DE, GB, FR, IT, CZ, PL, RO, RS

    szczegóły produktu: 

reer GmbH • Muehlstr. 41 • 71229 Leonberg • Niemcy • E-Mail: info@reer.de • www.reer.de

!
Gdy tylko małe dziecko rozpocznie eksplorację otoczenia, w niemalże magiczny sposób schody zaczynają 
przyciągać uwagę malucha. Jednak trzeba pamiętać, że schody stwarzają poważne zagrożenie ‒ upadek

ze schodów może skończyć się naprawdę paskudnymi urazami. Przykręcana bramka skutecznie 

zabezpiecza schody, chroniąc dziecko przed groźnym upadkiem ze szczytu schodów.
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// kod produktu: RE-46977

bramka przykręcana

Basic

▪przykręcana bramka nie ma progu:
za sprawą przykręcanego sposobu montażu ramka nie potrzebuje
ramy ani progu; dlatego też świetnie sprawdzi się do zabezpieczenia 
schodów w mieszkaniu, szczególnie ich szczytu

▪regulowana szerokość:
nadaje się do zabezpieczenia przejść o szerokości 65,5 ‒ 106cm

▪zawiasy przykręcane do ściany:
możliwość otwarcia bramki w obu kierunkach; zarazem bramka zawiera 
stoper, który pozwala zablokować otwieranie w wybranym kierunku

▪zamek, który skutecznie chroni dzieci:
podwójny system zamykania: musisz wcisnąć przycisk i jednocześnie 
unieść furtkę ‒ osoba dorosła jest w stanie zrobić to 1 ręką

▪ pozwala zabezpieczyć przejście lub schody

▪4-punktowa regulacja ‒ każdą śrubę regulujesz     
   osobno, co świetnie sprawdzi się w przypadku   
   zróżnicowanej szerokości przejścia: np. 
   pochyłych ścian lub listw dywanowych

▪materiał: sosna (łac. Pinus Pinea) z terenu 
   Nowej Zelandii  oraz elementy plastikowe 
   (materiały wysokiej jakości, odporne
   na ślinę dziecka)

▪spełnia normę bezpieczeństwa 
   EN 1930:2011

     cechy produktu:

materiał:
drewno

naturalny
kolor


