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Pionier w dziedzinie
bezpieczeństwa dzieci
Marka reer została wyróżniona prestiżową
nagrodą 2020 Plus X Award – nagrodą
najwyższej satysfakcji klientów.

W roku 2019 marka reer została nagrodzona
unijną nagrodą bezpieczeństwa produktów.

Od 100 lat, reer sprawia, że codzienne życie rodzin
z dziećmi staje się prostsze i bezpieczniejsze.
Wynalazki i nowe rozwiązania od marki reer
sprawiają, że zwykłe życie rodziców staje się
łatwiejsze – co pozytywnie wpływa na całą rodzinę.
Produkty reer są oznaczone logotypem
„potwierdzone bezpieczeństwo dziecka”.
Aktywny członek Niemieckiego Instytutu
Normalizacyjnego (DIN) i Międzynarodowej
Organizacji Normalizacyjnej (ISO)

Wieloletni członek i sponsor organizacji
non-profit „Więcej Bezpieczeństwa Dzieci”
(BAG)

Założyciel i członek Globalnego Sojuszu dla
Bezpieczeństwa Dzieci (GACS)

BEZPIECZE Ń STWO

Nianie audio
Nianie video

strona 20
strona 22

Bramki zabezpieczające

strona 25

Rozporowe bramki zabezpieczające
Rozporowe i przykręcane bramki zabezpieczające
Przykręcane bramki zabezpieczające i bramki na schody
Akcesoria do bramek zabezpieczających i bramek na schody
Bramki zabezpieczające i bramki modułowe

strona 25
strona 26
strona 26
strona 28
strona 30

Lampki nocne

strona 32

Pokojowe lampki nocne
Lampki nocne dla dzieci
Ozdobne lampki nocne – lumilu

strona 32
strona 34
strona 36

Pielęgnacja i higiena

strona 43

Grzejniki dla niemowląt
Termometry
Bezpieczna kąpiel
Trening czystości dla
Higiena
Pielęgnacja
Pozostałe produkty do pielęgnacji i higieny

strona 43
strona 45
strona 48
strona 51
strona 53
strona 54
strona 56

NIANIE ELEKTRONICZNE

strona 20

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

Nianie elektroniczne

LAMPKI NOCNE

strona 01
strona 02
strona 02
strona 04
strona 07
strona 08
strona 12
strona 14
strona 14
strona 15
strona 17

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

Zabezpieczenia kontaktów niewymagające klejenia ani przykręcania
Przykręcane zabezpieczenia kontaktów
Przyklejane zabezpieczenia kontaktów
Zabezpieczenia narożników i krawędzi
Zamknięcia uniwersalne
Zamknięcia szafek i szuflad
Zabezpieczenia drzwi i okien
Zamknięcia sprzętów
Zabezpieczenia kuchenek
Barierki ochronne do łóżek
Pozostałe zabezpieczenia

JEDZENIE I PICIE

strona 01

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

Zabezpieczenia

PRZEDSZKOLE

Spis treści

Spis treści

Akcesoria do karmienia

strona 59

Naczynia i sztućce dla dzieci
Termosy i lunchboksy dla dzieci
Butelki i podgrzewacze
Sterylizatory
Akcesoria do butelek

strona 59
strona 64
strona 67
strona 69
strona 70

Na spacerze, w podróży i w samochodzie

strona 72

Bezpieczny spacer
Akcesoria do samochodu
Akcesoria do wózka
Ochrona przed insektami

strona 72
strona 76
strona 83
strona 93

Produkty dedykowane dla przedszkoli

strona 95

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

JEDZENIE I PICIE

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

LAMPKI NOCNE

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

NIANIE ELEKTRONICZNE

Pionier w dziedzinie
bezpieczeństwa dzieci:
innowacyjne rozwiązania
od 100 lat

PRZEDSZKOLE

BEZPIECZE Ń STWO

Bezpieczeństwo

VE 4 / MKA 24
Gwarantujemy, że

eband

nasze zaślepki gniazdek
wytrzymają zamykanie i
otwieranie 4.000 razy

charnierseite
Zabezpieczenie drzwi,

testowane zgodnie z
Schrauben
h handlichewymogami standardu
16654:2018 spełnia swoją

ßenseite

rolę nawet powyżej 5.000
zamknięć drzwi

Jako pierwsi dostarczamy
rozwiązania zgodne z
normami w zakresie
bezpieczeństwa dzieci

Nawet zwykłe produkty
gospodarstwa domowego
są testowane pod kątem

charnierseite

bezpieczeństwa dzieci i

standardów dotyczących

ßenseite dziecięcych zabawek

VE 12 / MKA 12

Wytrzymała
samoprzylepna taśma
– zapewnia skuteczne
zamocowanie, ponadto
trwały demontaż nie
pozostawi śladów

Zamknięcie testowane
zgodnie ze standardem
EN 16948:2017 –
wytrzyma zamykanie i
otwieranie 5.000 razy

Nasze wyśrubowane
testy stawiają wyższe
standardy niż normy
nałożone przez prawo

Zamknięcia szafek testowane zgodnie z normą
DIN EN 16948:2017 –
wytrzymają zamykanie i
otwieranie 5.000 razy

Zabezpieczenia kontaktów niewymagające klejenia ani przykręcania
Osłony zaślepki gniazdek F Schuko 5 sztuk
MOQ 6 / Master 210

kod produktu: 2907
EAN: 4013283290705
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 5 zaślepek do kontaktów
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

pasują tylko do gniazdek typu niemieckiego (typ F - Schuko)
chronią przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym
prosty montaż – nie wymaga wiercenia otworów ani przyklejania
skutecznie zabezpiecza kontakty przed dziećmi
swobodny montaż i demontaż – świetnie sprawdzi się w
wynajętym mieszkaniu jak też na wakacjach, lub po prostu w
razie nocowania u rodziny czy znajomych.

Osłony zaślepki gniazdek F Schuko 5 sztuk
MOQ 6 / Master 210

kod produktu: 2907.9
EAN: 4013283290798
kolor: przezroczysty
materiał: plastik
produkt zawiera: 5 zaślepek do kontaktów
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

pasują tylko do gniazdek typu niemieckiego (typ F - Schuko)
chronią przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym
prosty montaż – nie wymaga wiercenia otworów ani przyklejania
skutecznie zabezpiecza kontakty przed dziećmi
swobodny montaż i demontaż – świetnie sprawdzi się w
wynajętym mieszkaniu jak też na wakacjach, lub po prostu w
razie nocowania u rodziny czy przyjaciół

Zabezpieczenia gniazdek zaślepki 6 sztuk + klucz
MOQ 6 / Master 108

kod produktu: 29010
EAN: 4013283290101
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 6 zaślepek do kontaktów + 1 jedna zaślepka, która
działa jako klucz
⦁
⦁
⦁
⦁

chronią przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym
prosty montaż – nie wymaga wiercenia otworów ani przyklejania
skutecznie zabezpiecza kontakty przed dziećmi – aby
zdemontować zaślepkę konieczne jest użycie drugiej takiej
zaślepki jako klucza
swobodny montaż i demontaż – świetnie sprawdzi się w
wynajętym mieszkaniu jak też na wakacjach, lub po prostu w
razie nocowania u rodziny lub przyjaciół
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Przykręcane zabezpieczenia kontaktów
MOQ 6 / Master 216

kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 10 zaślepek do kontaktów

⦁
⦁
⦁

chronią przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym
po wyjęciu wtyczki, zaślepka automatycznie zabezpiecza
gniazdko
mocne zamocowanie: zaślepkę musisz przykręcić śrubami do
kontaktu
skutecznie zabezpiecza kontakty przed dziećmi, ale osoba
dorosła otworzy zaślepkę bolcami wtyczki
swobodny montaż i demontaż – świetnie sprawdzi się w
wynajętym mieszkaniu

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

Zaślepki gniazdek elektrycznych typu F 10 sztuk
kod produktu: 32010
EAN: 4013283320105

Zaślepki gniazdek elektrycznych przykręcane białe 20 sztuk
MOQ 6 / Master 180

⦁
⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

Przyklejane zabezpieczenia kontaktów
Zaślepki gniazdek elektrycznych przyklejane 10 sztuk
MOQ 6 / Master 288

kod produktu: 32030
EAN: 4013283320303
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 10 zaślepek, w tym samoprzylepne mocowania
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chronią przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym
po wyjęciu wtyczki, zaślepka automatycznie zabezpiecza
gniazdko
montaż za pomocą dołączonych kawałków dwustronnej taśmy
klejącej nie sprawi kłopotu, nie ma potrzeby wiercić otworów czy
przykręcać śrub
skutecznie zabezpiecza kontakty przed dziećmi, osoba dorosła
otworzy zaślepkę bolcami wtyczki
trwały demontaż (oderwanie zabezpieczenia) jest jednorazowy,
ale nie sprawi kłopotów osobie dorosłej
odpowiednie do wszystkich standardowych gniazdek bardzo wielu
producentów
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JEDZENIE I PICIE

⦁

chronią przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym
po wyjęciu wtyczki, zaślepka automatycznie zabezpiecza
gniazdko
mocne zamocowanie: zaślepkę musisz przykręcić śrubami do
kontaktu
skutecznie zabezpiecza kontakty przed dziećmi, osoba dorosła
otworzy zaślepkę bolcami wtyczki
swobodny montaż i demontaż, nie pozostawiający śladu –
świetnie sprawdzi się w wynajętym mieszkaniu
szczególnie odporne – zaślepki wytrzymują kilka tysięcy otwarć

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 20 zaślepek do kontaktów

PRZEDSZKOLE

kod produktu: 32220
EAN: 4013283322208

Zaślepki gniazdek elektrycznych przyklejane 20 sztuk
MOQ 6 / Master 168

kod produktu: 32040
EAN: 4013283320402
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 20 zaślepek, w tym samoprzylepne mocowania
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chronią przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym
po wyjęciu wtyczki, zaślepka automatycznie zabezpiecza
gniazdko
montaż za pomocą dołączonych kawałków dwustronnej taśmy
klejącej nie sprawi kłopotu, nie ma potrzeby wiercić otworów czy
przykręcać śrub
skutecznie zabezpiecza kontakty przed dziećmi, ale osoba
dorosła otworzy zaślepkę bolcami wtyczki
trwały demontaż (oderwanie zabezpieczenia) jest jednorazowy,
ale nie sprawi kłopotów osobie dorosłej
odpowiednie do wszystkich standardowych gniazdek bardzo wielu
producentów

Zaślepki gniazdek elektrycznych przyklejane przezroczyste 10 sztuk
MOQ 6 / Master 288

kod produktu: 32059
EAN: 4013283320594
kolor: przezroczysty
materiał: plastik
produkt zawiera: 10 zaślepek, w tym samoprzylepne mocowania
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chronią przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym
po wyjęciu wtyczki, zaślepka automatycznie zabezpiecza
gniazdko
montaż za pomocą dołączonych kawałków dwustronnej taśmy
klejącej nie sprawi kłopotu, nie ma potrzeby wiercić otworów czy
przykręcać śrub
skutecznie zabezpiecza kontakty przed dziećmi, osoba dorosła
otworzy zaślepkę bolcami
trwały demontaż (oderwanie zabezpieczenia) jest jednorazowy,
ale nie sprawi kłopotów osobie dorosłej
odpowiednie do wszystkich standardowych gniazdek bardzo wielu
producentów

Zaślepki gniazdek elektrycznych przyklejane przezroczyste 20 sztuk
MOQ 6 / Master 168

kod produktu: 32069
EAN: 4013283320693
kolor: przezroczysty
materiał: plastik
produkt zawiera: 20 zaślepek, w tym samoprzylepne mocowania
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chronią przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym
po wyjęciu wtyczki, zaślepka automatycznie zabezpiecza
gniazdko
montaż za pomocą dołączonych kawałków dwustronnej taśmy
klejącej nie sprawi kłopotu, nie ma potrzeby wiercić otworów czy
przykręcać śrub
skutecznie zabezpiecza kontakty przed dziećmi, osoba dorosła
otworzy zaślepkę bolcami
trwały demontaż (oderwanie zabezpieczenia) jest jednorazowy,
ale nie sprawi kłopotów osobie dorosłej
odpowiednie do wszystkich standardowych gniazdek bardzo wielu
producentów
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Zabezpieczenia narożników i krawędzi
MOQ 6 / Master 48

kolor: biały
materiał: gęsta pianka z tworzywa sztucznego
produkt zawiera: 4 zabezpieczenia i montażową taśmę
samoprzylepną

⦁

miękki materiał skutecznie amortyzuje przypadkowe uderzenia
powierzchnia o specjalnej strukturze: odporna na ząbki dziecka
bardzo prosty, samoprzylepny montaż i pewne zamocowanie
szerokie zastosowanie: szafy, szafki z szufladami, komody, stoły i
parapety
wysokiej jakości, testowany, bezpieczny materiał: odporny na
działanie potu i śliny, ponadto nie zawiera ftalanów ani BPA

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁
⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

Zabezpieczenie narożników samoprzylepne 4 sztuki
kod produktu: 82030
EAN: 4013283820308

Zabezpieczenie narożników samoprzylepne 4 sztuki
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 82031
EAN: 4013283820315

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

Zabezpieczenie krawędzi, pianka
MOQ 4 / Master 16

kod produktu: 82040
EAN: 4013283820407
kolor: biały
materiał: gęsta pianka z tworzywa sztucznego
produkt zawiera: 2 paski o długości 1m oraz samoprzylepną taśmę

⦁

miękki materiał skutecznie amortyzuje przypadkowe uderzenia
powierzchnia o specjalnej strukturze: odporna na ząbki dziecka
bardzo prosty, samoprzylepny montaż i pewne zamocowanie
szerokie zastosowanie: szafy, szafki z szufladami, komody, stoły i
parapety
wysokiej jakości, testowany, bezpieczny materiał: odporny na
działanie potu i śliny, ponadto nie zawiera ftalanów ani BPA

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁
⦁

JEDZENIE I PICIE

⦁

miękki materiał skutecznie amortyzuje przypadkowe uderzenia
powierzchnia o specjalnej strukturze: odporna na ząbki dziecka
bardzo prosty, samoprzylepny montaż i pewne zamocowanie
szerokie zastosowanie: szafy, szafki z szufladami, komody, stoły i
parapety
wysokiej jakości, testowany, bezpieczny materiał: odporny na
działanie potu i śliny, ponadto nie zawiera ftalanów ani BPA
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⦁
⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: szary
materiał: gęsta pianka z tworzywa sztucznego
produkt zawiera: 4 zabezpieczenia i montażową taśmę
samoprzylepną

Zabezpieczenie krawędzi, pianka
MOQ 4 / Master 16

kod produktu: 82041
EAN: 4013283820414
kolor: szary
materiał: gęsta pianka z tworzywa sztucznego
produkt zawiera: 2 paski o długości 1m oraz samoprzylepną taśmę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

miękki materiał skutecznie amortyzuje przypadkowe uderzenia
powierzchnia o specjalnej strukturze: odporna na ząbki dziecka
bardzo prosty, samoprzylepny montaż i pewne zamocowanie
szerokie zastosowanie: szafy, szafki z szufladami, komody, stoły i
parapety
wysokiej jakości, testowany, bezpieczny materiał: odporny na
działanie potu i śliny, ponadto nie zawiera ftalanów ani BPA

Zabezpieczenie osłona narożników mebli 4 sztuki
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 82021
EAN: 4013283820216
kolor: antracyt
materiał: plastik
produkt zawiera: 4 zabezpieczenia i montażową taśmę
samoprzylepną
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chroni przed urazami spowodowanymi uderzeniami o ostre
narożniki mebli
pewne zamocowanie i zarazem demontaż, który nie pozostawia
śladów na powierzchni mebli za sprawą specjalnie opracowanej
taśmy samoprzylepnej
przemyślana konstrukcja – zabezpieczenia są miękkie i sprężyste
od zewnątrz, a twarde od wewnętrznej strony – świetnie
amortyzują uderzenia, a zarazem mocno trzymają się mebli
uniwersalne zastosowanie: stoły, komody, szafki z szufladami i
parapety
seria Design Line – wysoka jakość i stonowane, stylowe
wzornictwo

Zabezpieczenie narożników mebli 4 sztuki
MOQ 6 / Master 90

kod produktu: 82010
EAN: 4013283820100
kolor: przezroczysty i biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 4 zabezpieczenia i montażową taśmę
samoprzylepną
⦁
⦁
⦁
⦁

chroni przed urazami spowodowanymi uderzeniami o ostre
narożniki mebli
pewne zamocowanie i zarazem demontaż, który nie pozostawia
śladów na powierzchni mebli za sprawą specjalnie opracowanej
taśmy samoprzylepnej
przemyślana konstrukcja – zabezpieczenia są miękkie i sprężyste
od zewnątrz, a twarde od wewnętrznej strony – świetnie
amortyzują uderzenia a zarazem mocno trzymają się mebli
uniwersalne zastosowanie: stoły, komody, szafki z szufladami i
parapety
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Zabezpieczenie narożników mebli 4 sztuki
MOQ 6 / Master 108

Zabezpieczenie narożników mebli 12 sztuk
MOQ 6 / Master 90

kod produktu: 82020
EAN: 4013283820209

⦁
⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: przezroczysty i biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 12 zabezpieczeń i montażową taśmę
samoprzylepną
chroni przed urazami spowodowanymi uderzeniami o ostre
narożniki mebli
pewne zamocowanie i zarazem demontaż, który nie pozostawia
śladów na powierzchni mebli za sprawą specjalnie opracowanej
taśmy samoprzylepnej
przemyślana konstrukcja – zabezpieczenia są miękkie i sprężyste
od zewnątrz a twarde od wewnętrznej strony – świetnie
amortyzują uderzenia a zarazem mocno trzymają się mebli
uniwersalne zastosowanie: stoły, komody, szafki z szufladami i
parapety

Narożniki zabezpieczające szklane stoły 4 sztuki
MOQ 6 / Master 168

kod produktu: 4904
EAN: 4013283049044
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chronią przed groźnymi urazami spowodowanymi uderzeniami w
ostry narożnik
stylowe, stonowane wzornictwo
świetnie sprawdzą się w przypadku cienkich blatów oraz stołów
wykonanych ze szkła
prosty montaż: nie wymaga wiercenia otworów ani wkręcania
śrub
materiał: plastik
kolor: przezroczysty
produkt zawiera: 4 zabezpieczenia oraz samoprzylepne elementy
montażowe

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

miękki materiał skutecznie amortyzuje przypadkowe uderzenia
prosty montaż i pewne zamocowanie
przemyślana konstrukcja – zabezpieczenia są miękkie i sprężyste
od zewnątrz a twarde od wewnętrznej strony – świetnie
amortyzują uderzenia a zarazem mocno trzymają się mebli
szerokie zastosowanie: szafy, szafki z szufladami, komody, stoły,
parapety
regulowana wysokość zabezpieczenia – świetnie sprawdzą się do
cienkich blatów, w tym stołów wykonanych ze szkła
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⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: przezroczysty
materiał: plastik
produkt zawiera: 4 zabezpieczenia, w tym samoprzylepną taśmę

JEDZENIE I PICIE

kod produktu: 8212
EAN: 4013283821206

Świecące nakładki ochronne na narożniki 2 sztuki
MOQ 6 / Master 270

kod produktu: 8398 B
EAN: 4013283083987
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 2 zabezpieczenia, w tym samoprzylepną taśmę
⦁
⦁
⦁
⦁

miękki materiał skutecznie amortyzuje przypadkowe uderzenia
fluorescencyjny materiał – świeci w ciemności przez 6-8 godzin
prosty montaż i pewne zamocowanie
szerokie zastosowanie: szafy, szafki z szufladami, komody, stoły,
parapety

Zamknięcia uniwersalne
Zabezpieczenie zamknięcie samoprzylepne szaf
MOQ 6 / Master 90

kod produktu: 72030
EAN: 4013283720301
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 zabezpieczenie, w tym elementy samoprzylepne
⦁
⦁
⦁
⦁

zabezpiecza przed dziećmi szafki, szuflady, zmywarki do naczyń i
kuchenki mikrofalowe
pewne zamocowanie, a zarazem trwały demontaż nie
pozostawiający śladów za sprawą specjalnie opracowanej taśmy
samoprzylepnej
zabezpieczenie nie sprawi problemów dorosłym – tj. osoba
dorosła może je otworzyć jedną ręką
produkt testowany zgodnie z normą EN 16948:2017

Zabezpieczenie zamknięcie samoprzylepne 3 sztuki
MOQ 6 / Master 90

kod produktu: 72040
EAN: 4013283720400
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 3 zabezpieczenia, w tym elementy samoprzylepne
⦁
⦁
⦁
⦁

zabezpiecza przed dziećmi szafki, szuflady, zmywarki do naczyń i
kuchenki mikrofalowe
pewne zamocowanie, a zarazem trwały demontaż nie
pozostawiający śladów za sprawą specjalnie opracowanej taśmy
samoprzylepnej
zabezpieczenie nie sprawi problemów dorosłym – tj. osoba
dorosła może je otworzyć jedną ręką
produkt testowany zgodnie z normą EN 16948:2017
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BEZPIECZE Ń STWO

Uniwersalne zamknięcie samoprzylepne do mebli
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 72011
EAN: 4013283720110

⦁
⦁
⦁

zabezpiecza przed dziećmi szafki, szuflady, zmywarki do naczyń i
kuchenki mikrofalowe
potrójny zamek zapewnia bardzo wysokie bezpieczeństwo
pewne zamocowanie, a zarazem trwały demontaż nie
pozostawiający śladów za sprawą specjalnie opracowanej taśmy
samoprzylepnej
zabezpieczenie nie sprawi problemów dorosłym – tj. osoba
dorosła może je otworzyć jedną ręką

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: antracyt
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 zabezpieczenie, w tym elementy samoprzylepne

Zamknięcia szafek i szuflad
Zabezpieczenie szafek szuflad przykręcane 3 sztuki
MOQ 6 / Master 90

kod produktu: 71060
EAN: 4013283710609

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁
⦁

Zabezpieczenie szafek szuflad przykręcane 8 sztuk
MOQ 5 / Master 75

kod produktu: 71070
EAN: 4013283710708
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 8 zabezpieczeń, w tym elementy montażowe

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

podwójny mechanizm otwierania zapewnia bardzo wysokie
bezpieczeństwo
pewne zamocowanie za pomocą przykręcanego montażu
prosty i szybki montaż za sprawą załączonego szablonu
montażowego
jednocześnie, osoba dorosła otworzy zabezpieczenie jedną ręką
produkt testowany zgodnie ze standardem EN 16948:2017
zintegrowane zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

JEDZENIE I PICIE

⦁
⦁

podwójny mechanizm otwierania zapewnia bardzo wysokie
bezpieczeństwo
pewne zamocowanie za pomocą przykręcanego montażu
prosty i szybki montaż za sprawą załączonego szablonu
montażowego
jednocześnie, osoba dorosła otworzy zabezpieczenie jedną ręką
produkt testowany zgodnie ze standardem EN 16948:2017
zintegrowane zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców

8

PRZEDSZKOLE

⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 3 zabezpieczenia, w tym elementy montażowe

Zabezpieczenie szuflad samoprzylepne 3M 2 sztuki
MOQ 5 / Master 75

kod produktu: 71090
EAN: 4013283710906
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 2 zabezpieczenie i elementy montażowe (do
przyklejenia lub przykręcenia)
⦁
⦁
⦁

zabezpiecza szuflady przed małymi dziećmi, ponadto chroni
przed przytrzaśnięciem palców
idealnie sprawdzi się w przypadku niskich szafek z szufladami,
przykładowo z tackami na sztućce
zabezpieczenie sprawdzi się w przypadku szuflad pod blatem,
pod warunkiem, że blat wystaje nie dalej niż na 20mm.

Zabezpieczenie szafek magnetyczny zamek 1 sztuka
MOQ 6 / Master 60

kod produktu: 51030
EAN: 4013283510308
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 zabezpieczenie, 1 klucz, 1 samoprzylepny
magnes, 1 szablon montażowy
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

bardzo skutecznie chroni najmłodszych – zabezpieczenie można
otworzyć wyłącznie za pomocą specjalnego klucza
magnetycznego
załączony szablon montażowy ułatwia i upraszcza montaż
zabezpieczenia
załączony samoprzylepny magnes – taki magnes możesz
przykleić poza zasięgiem dziecka i w tym miejscu przechowywać
magnetyczny klucz; klucz będzie poza zasięgiem dziecka ale też
przypadkowo się nie zgubi
nadaje się do montażu do szafek o frontach grubości do ok. 3cm
2 opcje montażu: przyklejanie i przykręcanie
wytrzymała taśma samoprzylepna – pewne zamocowanie oraz
brak śladów czy uszkodzeń po trwałym demontażu

Zabezpieczenie szafek magnetyczny zamek 4 sztuki
MOQ 4 / Master 48

kod produktu: 51020
EAN: 4013283510209
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 4 zabezpieczenia, 1 klucz, 1 samoprzylepny
magnes, 1 szablon montażowy
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

atrakcyjna zawartość – opakowanie zawiera 4 kompletne
zabezpieczenia
skutecznie chroni najmłodszych – zabezpieczenie można
otworzyć wyłącznie za pomocą specjalnego klucza
magnetycznego
załączony szablon montażowy ułatwia i upraszcza montaż
zabezpieczeń
załączony samoprzylepny magnes – taki magnes możesz
przykleić poza zasięgiem dziecka i w tym miejscu przechowywać
magnetyczny klucz; klucz będzie poza zasięgiem dziecka ale też
przypadkowo się nie zgubi
nadaje się do montażu do szafek o frontach grubości do ok. 3cm
2 opcje montażu: przyklejanie i przykręcanie
wytrzymała taśma samoprzylepna – pewne zamocowanie oraz
brak śladów czy uszkodzeń po trwałym demontażu
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BEZPIECZE Ń STWO

Zabezpieczenie kątowe szuflad przyklejane 3M
MOQ 6 / Master 72

⦁
⦁

Zabezpieczenie szuflad szafek 3 sztuki
MOQ 6 / Master 60

kod produktu: 71080
EAN: 4013283710807

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 3 zabezpieczenia, w tym montażowa taśma
samoprzylepna
pomaga zabezpieczyć przed dziećmi szafki, szuflady, a także
niektóre urządzenia elektryczne
wysokiej jakości taśma samoprzylepna – trzyma naprawdę
mocno, ale zarazem po trwałym demontażu nie pozostawia
śladów
nie sprawia kłopotu dorosłym – osoba dorosła może otworzyć
zabezpieczenie nawet 1 ręką
nowoczesne, stonowane wzornictwo – dzięki temu dopasuje się
do niemal każdego wnętrza
produkt testowany zgodnie ze standardem EN 16948:2017

Zamknięcie szafki, szuflady, szafek - 2 sztuki
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 71011
EAN: 4013283710111
kolor: antracyt
materiał: plastik
produkt zawiera: 2 sztuki i elementy montażowe

⦁
⦁
⦁

chroni zawartość szafek i szuflad przed dziećmi
dwie opcje montażu: przykręcanie lub przyklejanie
w przypadku przyklejania: pewne zamocowanie i demontaż nie
pozostawiający śladów dzięki specjalnie opracowanej
samoprzylepnej taśmie
prosty i szybki montaż za sprawą załączonego szablonu
montażowego
zintegrowane zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców
wysokiej jakości materiały, nie zawiera ftalanów, PVC ani BPA

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

pomaga zabezpieczyć przed dziećmi szafki, szuflady, a także
niektóre urządzenia elektryczne
wysokiej jakości taśma samoprzylepna – trzyma naprawdę
mocno, ale zarazem po trwałym demontażu nie pozostawia
śladów
nie sprawia kłopotu dorosłym – osoba dorosła może otworzyć
zabezpieczenie nawet 1 ręką
nowoczesne, stonowane wzornictwo – dzięki temu dopasuje się
do niemal każdego wnętrza
produkt testowany zgodnie ze standardem EN 16948:2017
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PRZEDSZKOLE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 zabezpieczenie, w tym montażowa taśma
samoprzylepna

JEDZENIE I PICIE

kod produktu: 71050
EAN: 4013283710500

Zabezpieczenie drzwiczek dwuskrzydłowych
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 71020
EAN: 4013283710203
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 zabezpieczenie i elementy montażowe (do
przyklejenia lub przykręcenia)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

prosty i szybki montaż nie wymaga dokonywania pomiarów
dwie opcje montażu: przykręcanie lub przyklejanie
pewne zamocowanie za sprawą specjalnie opracowanej taśmy
samoprzylepnej
dzięki montażowi wewnątrz, zabezpieczenie nie pozostawia
żadnych śladów na zewnętrznych powierzchniach szafki
świetnie sprawdzi się do szafek z podwójnymi drzwiczkami – tymi
w których przestrzeń szafki jest podzielona pionową ścianką
pośrodku, jak również tymi bez takiego podziału
wysokiej jakości taśma samoprzylepna – trzyma naprawdę
mocno, ale zarazem po trwałym demontażu nie pozostawia
śladów

Zabezpieczenie drzwiczek dwuskrzydłowych
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 71081
EAN: 4013283710814
kolor: szary
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 zabezpieczenie i elementy montażowe (do
przyklejenia lub przykręcenia)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

prosty i szybki montaż, nie wymaga dokonywania pomiarów
dwie opcje montażu: przykręcanie lub przyklejanie
pewne zamocowanie za sprawą specjalnie opracowanej taśmy
samoprzylepnej
dzięki montażowi wewnątrz, zabezpieczenie nie pozostawia
żadnych śladów ani na zewnętrznych powierzchniach szafki
świetnie sprawdzi się do szafek z podwójnymi drzwiczkami – tymi
w których przestrzeń szafki jest podzielona pionową ścianką
pośrodku, jak również tymi bez takiego podziału
wysokiej jakości taśma samoprzylepna – trzyma naprawdę
mocno, ale zarazem po trwałym demontażu nie pozostawia
śladów

Anti-Tip Kit zabezpieczenie mebli dla dzieci
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 73020
EAN: 4013283730201
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 2 paski zabezpieczające i elementy montażowe (do
przyklejenia lub przykręcenia)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

pomaga ochronić przed groźnymi urazami, jakie może
spowodować przewrócona szafa lub też inny wysoki mebel
montaż od tylnej części mebla sprawia, że zabezpieczenie wcale
nie przyciąga uwagi
przykręcany montaż i paski o płynnie regulowanej długości
specjalne haki montażowe pozwalają na montaż do ściany
gipsowej – bez narzędzi ani konieczności przykręcania śrub
zabezpieczenie jest przyklejane od strony mebla – dzięki temu po
demontażu na powierzchni mebla nie zostają ślady
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Zabezpieczenia drzwi i okien
MOQ 6 / Master 240

kolor: antracyt
materiał: tworzywo POM oraz stal nierdzewna
produkt zawiera: 1 zabezpieczenie

⦁
⦁
⦁
⦁

skutecznie chroni dzieci przed otwarciem okna i bardzo groźnym
upadkiem
niezwykle prosty sposób montażu, ponadto demontaż nie
pozostawia na oknie żadnych śladów
nie wymaga wiercenia, przykręcania śrub ani przyklejania
mechanizm zabezpieczenia pozwala zabezpieczyć okno, gdy jest
zamknięte lub uchylone
świetnie sprawdzi się także w przypadku drzwi balkonowych,
ponadto pozwala też uniemożliwić zamknięcie drzwi na balkon
przez dziecko

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

Zabezpieczenie klamki okna drzwi balkonowych
kod produktu: 70021
EAN: 4013283700211

Zabezpieczenie okna drzwi balkonowych 3 sztuki
MOQ 6 / Master 90

kod produktu: 70060
EAN: 4013283700600

⦁
⦁
⦁
⦁

skutecznie chroni dzieci przed otwarciem okna i bardzo groźnym
upadkiem
niezwykle prosty sposób montażu, ponadto demontaż nie
pozostawia na oknie żadnych śladów
nie wymaga wiercenia, przykręcania śrub ani przyklejania
mechanizm zabezpieczenia pozwala zabezpieczyć okno gdy jest
zamknięte lub uchylone
świetnie sprawdzi się także w przypadku drzwi balkonowych,
ponadto pozwala też uniemożliwić zamknięcie drzwi na balkon
przez dziecko

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: biały
materiał: tworzywo POM oraz stal nierdzewna
produkt zawiera: 3 zabezpieczenia

Zabezpieczenie drzwi nakładka Door Stopper
kolor: przezroczysty
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 zabezpieczenie

⦁
⦁
⦁

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

zabezpiecza drzwi przed przypadkowym zamknięciem – w ten
sposób chroni dzieci przed przytrzaśnięciem palców
przemyślany, żebrowany kształt – zapewnia skuteczne
zamocowanie
wykonane z wytrzymałego materiału, odpornego na pogryzienie
pasuje do drzwi o grubości skrzydła w zakresie 30mm - 45mm
produkt testowany zgodnie z normą EN 16654:2018
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PRZEDSZKOLE

⦁

JEDZENIE I PICIE

MOQ 6 / Master 90

kod produktu: 70049
EAN: 4013283700495

Zabezpieczenie drzwi nakładka Door Stopper 3 sztuki
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 70059
EAN: 4013283700594
kolor: przezroczysty
materiał: plastik
produkt zawiera: 3 zabezpieczenia
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zabezpiecza drzwi przed przypadkowym zamknięciem – w ten
sposób chroni dzieci przed przytrzaśnięciem palców
przemyślany, żebrowany kształt – zapewnia skuteczne
zamocowanie
wykonane z wytrzymałego materiału, odpornego na pogryzienie
pasuje do drzwi o grubości skrzydła w zakresie 30mm - 45mm
produkt testowany zgodnie z normą EN 16654:2018

Zabezpieczenie palców listwa do drzwi 120cm
MOQ 12 / Master 12

kod produktu: 7120
EAN: 4013283712009
kolor: przezroczysty
materiał: plastik
wysokość: 120cm
produkt zawiera: 1 zestaw, w tym elementy samoprzylepne
⦁
⦁
⦁

chroni dzieci przed przytrzaśnięciem palców przez drzwi od
strony zawiasów
samoprzylepny sposób montażu - nie wymaga wiercenia otworów
ani przykręcania śrub
ten produkt to kompletny zestaw, pozwala na zabezpieczenie
zawiasów drzwi z obu stron, tj. od stron obu pokojów, które dzielą
drzwi

Zabezpieczenie zawiasów drzwi ochrona palców
MOQ 6 / Master 40

kod produktu: 7180
EAN: 4013283071809
kolor: przezroczysty
materiał: plastik
wysokość: 180cm
produkt zawiera: 1 zestaw, w tym elementy samoprzylepne
⦁
⦁
⦁

chroni dzieci przed przytrzaśnięciem palców przez drzwi od
strony zawiasów
samoprzylepny sposób montażu - nie wymaga wiercenia otworów
ani przykręcania śrub
ten produkt to kompletny zestaw, pozwala na zabezpieczenie
zawiasów drzwi z obu stron, tj. od stron obu pokojów, które dzielą
drzwi
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Zabezpieczenia sprzętów AGD i RTV
MOQ 4 / Master 108

kolor: przezroczysty
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 zabezpieczenie i elementy montażowe

⦁
⦁
⦁

zabezpiecza drzwiczki kuchenki przed otwarciem przez dzieci i w
ten sposób zabezpiecza przed poparzeniem
produkty wykonany z wysokiej jakości plastiku, odpornego na
wysokie temperatury
zabezpieczenie nadaje się do znacznej większości drzwiczek
zabezpieczenie nadaje się do kuchenek, w których uchwyt
wystaje maks. do 4cm od powierzchni drzwiczek

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

Zabezpieczenie blokada drzwiczek piekarnika
kod produktu: 7805.9
EAN: 4013283780596

TV Obrońca - zabezpieczenie telewizora LCD
MOQ 6 / Master 90

kod produktu: 73010
EAN: 4013283730102

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

pomaga ochronić przed groźnymi urazami jakie może
spowodować przewrócony telewizor
bardzo wytrzymała konstrukcja zapewnia wysoką stabilność
zabezpieczenie chroni telewizor na dwa sposoby: przed
przewróceniem do przodu jak i do tyłu
nadaje się do większości standardowych płaskich telewizorów z
gwintowanymi otworami na śruby
nadaje się zamontowania gdy odległość między ścianą a
telewizorem mieści się w zakresie 5cm – 18cm
w przypadku zakupu i użycia 2 zestawów, można zabezpieczyć
telewizor odsunięty od ściany na maks. 32cm.

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 zestaw, w tym elementy montażowe

Zabezpieczenia kuchenek

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

wytrzymała osłona, którą można swobodnie odpinać i przypinać z
powrotem
pasuje także do gładkich blatów: samoprzylepny montaż
można bezpiecznie myć w zmywarce
nadaje się do kuchenek z płytą elektryczną lub indukcyjną
nadaje się do wszystkich blatów o grubości w zakresie 21 - 45mm
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POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

kolor: przezroczysty
materiał: plastik
wymiary: 60cm (długość) x 11cm (wysokość) x 24cm (głębokość)

PRZEDSZKOLE

MOQ 4 / Master 4

JEDZENIE I PICIE

Osłona płyty kuchennej kuchenki i pokręteł
kod produktu: 2003.9
EAN: 4013283200391

Barierki ochronne do łóżek
Sleep‘n Keep, barierka ochronna do łózka
MOQ 6 / Master 6

kod produktu: 45101
EAN: 4013283451014
kolor: niebieski i szary
materiał: metalowa rama, poliestrowe pokrycie i pokrowiec
wymiary: 100cm (długość) x 50cm (wysokość)
produkt zawiera: 1 barierkę, 1 pokrowiec, 1 materiał mocujący
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zapewnia ochronę dziecku w czasie snu
bardzo wysoka – 50cm
bardzo prosty, „wciskany” sposób montażu
montaż nie wymaga wkręcania śrub ani wiercenia otworów
demontaż nie jest skomplikowany, a po złożeniu całość zajmuje
niewiele miejsca – świetnie sprawdzi się na co dzień w domu i w
wakacyjnej podróży
pasuje do łóżek o grubości materaca w zakresie 10cm – 30cm

Sleep‘n Keep XL, barierka ochronna do łózka
MOQ 6 / Master 6

kod produktu: 45111
EAN: 4013283451113
kolor: niebieski i szary
materiał: metalowa rama, poliestrowe pokrycie i pokrowiec
wymiary: 150cm (długość) x 50cm (wysokość)
produkt zawiera: 1 barierkę, 1 pokrowiec, 1 materiał mocujący
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zapewnia ochronę dziecku w czasie snu
bardzo wysoka – 50cm
bardzo prosty, „wciskany” sposób montażu
montaż nie wymaga wkręcania śrub ani wiercenia otworów
demontaż nie jest skomplikowany, a po złożeniu całość zajmuje
niewiele miejsca – świetnie sprawdzi się na co dzień w domu i w
wakacyjnej podróży
pasuje do łóżek o grubości materaca w zakresie 10cm – 30cm

ByMySide barierka ochronna do łóżka, 100 cm
MOQ 3 / Master 6

kod produktu: 45010
EAN: 4013283450109
kolor: biały i szary
materiał: metalowa rama, poliestrowe pokrycie i pokrowiec
wymiary: 100cm (długość) x 50cm (wysokość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

produkt odpowiedni dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 5 lat
opcja uchylania barierki bez konieczności demontażu (w
przypadku części łóżek)
bardzo wysoka – 50cm
pasuje do łóżek o grubości materaca w zakresie 10cm – 30cm
barierka pokryta bardzo miękkim, przyjemnym materiałem
prosty montaż – nie wymaga wiercenia otworów ani wkręcania
śrub
system montażu za pomocą załączonego paska – świetnie
sprawdzi się w przypadku łóżek, w których materac nie wchodzi w
ramę
demontaż nie jest skomplikowany, po złożeniu całość nie zajmuje
dużo miejsca – świetnie sprawdzi się na co dzień w domu i w
wakacyjnej podróży
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ByMySide barierka ochronna do łóżka XL, 150 cm
MOQ 3 / Master 6

kod produktu: 45020
EAN: 4013283450208

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

produkt odpowiedni dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 5 lat
opcja uchylania barierki bez konieczności demontażu (w
przypadku części łóżek)
bardzo wysoka – 50cm
pasuje do łóżek o grubości materaca w zakresie 10cm – 30cm
barierka pokryta bardzo miękkim, przyjemnym materiałem
prosty montaż – nie wymaga wiercenia otworów ani wkręcania
śrub
system montażu za pomocą załączonego paska – świetnie
sprawdzi się w przypadku łóżek, w których materac nie wchodzi w
ramę
demontaż nie jest skomplikowany, po złożeniu całość nie zajmuje
dużo miejsca – świetnie sprawdzi się na co dzień w domu i w
wakacyjnej podróży

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: biały i szary
materiał: metalowa rama, poliestrowe pokrycie i pokrowiec
wymiary: 150cm (długość) x 50cm (wysokość)

MOQ 6 / Master 6

kolor: biały
materiał: anodowane aluminium i plastik
wymiary: 80-140cm (długość) x 31cm/ 41cm (wysokość)
chroni dziecko przed upadkiem z łóżka w czasie snu
produkt odpowiedni dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 5 lat
pasuje do materaca o grubości w zakresie 8 - 25cm
płynnie regulowana długość: 80cm – 140cm
regulowana wysokość: 31cm lub 41cm (po zamocowaniu
załączonego adaptera)

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

Barierka ochronna do łóżka 80-140cm biała
kod produktu: 4504
EAN: 4013283045046

Barierka ochronna do łóżka 80-140cm szara
kolor: szary
materiał: anodowane aluminium i plastik
wymiary: 80cm – 140cm (długość) x 31cm/ 41cm (wysokość)

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

chroni dziecko przed upadkiem z łóżka w czasie snu
produkt odpowiedni dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 5 lat
pasuje do materaca o grubości w zakresie 8cm - 25cm
płynnie regulowana długość: 80cm – 140cm
regulowana wysokość: 31cm lub 41cm (po zamocowaniu
załączonego adaptera)
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⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

JEDZENIE I PICIE

MOQ 6 / Master 6

kod produktu: 4504.8
EAN: 4013283450482

Pozostałe zabezpieczenia
Zabezpieczenie nakładka osłona na klamkę 2 sztuki
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 70071
EAN: 4013283700716
kolor: szary
materiał: silikon
średnica: ok. 2cm
długość: ok. 13cm
produkt zawiera: 2 zabezpieczenia
⦁
⦁
⦁
⦁

chroni przed urazami spowodowanymi przypadkowym
uderzeniem o klamkę
dodatkowo zabezpiecza także ściany i meble przed
uszkodzeniem uderzającą klamką – w przypadku gwałtownego
otwierania drzwi na całą szerokość
materiał miły w dotyku
kształt pasuje do większości typowych klamek do drzwi

CableGuard pojemnik na kable
MOQ 8 / Master 8

kod produktu: 78020
EAN: 4013283780206
kolor: biały i szary
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 30,5cm x 13,5cm x 13,5cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zabezpiecza przed dziećmi listwy elektryczne i w ten sposób
pomaga chronić przed groźnym porażeniem prądem
zabezpiecza przed dziećmi za pomocą specjalnego zamknięcia w
formie pokrętła
pomaga chronić przed groźbą zaplątania się dziecka między
przewodami i uduszenia
zarazem pomaga schludnie zorganizować liczne kable zasilające
nadaje się do listw z 3 lub 4 gniazdkami oraz 1 wyłącznikiem

Siatka zabezpieczenie doniczki średnica 30cm
MOQ 6 / Master 144

kod produktu: 83221
EAN: 4013283832219
kolor: czarny
materiał: nylon
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

skutecznie zabezpiecza ziemię w doniczce przed ciekawskimi
rączkami małego dziecka
zamknięcie zabezpieczone przed dziećmi – tj. wytrzymały
ściągacz ze specjalnym przyciskiem
pasuje do doniczek o średnicy nie przekraczającej 30cm
szybki i bardzo prosty montaż
stonowane wzornictwo, nie zwraca uwagi – ponadto może zostać
zakryte przez zewnętrzną doniczkę
praktyczna w codziennym użytkowaniu – nie musisz zdejmować
osłony, gdy chcesz podlać roślinę
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Siatka zabezpieczająca balustradę
MOQ 6 / Master 24

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: biały
materiał: poliester
produkt zawiera: 1 sztukę plus elementy montażowe
przybliżone wymiary: 294cm (szerokość) x 94cm (wysokość)
chroni przed wyrzucaniem z balkonu zabawek i innych
przedmiotów
ponadto znacznie zmniejsza ryzyko utknięcia główki maluszka
między szczeblami barierki balkonu
montaż za pomocą 24 sznurków i 6 śrub oczkowych
produkt wykonany z wytrzymałego poliestru odpornego na złe
warunki atmosferyczne
nadaje się do prania w pralce
produkt ten nie może być stosowany jako zabezpieczenie przed
upadkiem z balkonu, nie został zaprojektowany w tym celu

Taśma antypoślizgowa na schody dla dzieci 5m
MOQ 6 / Master 180

kod produktu: 80135
EAN: 4013283801352

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

kod produktu: 71743
EAN: 4013283717431

⦁
⦁
⦁

pomaga chronić przed poślizgnięciem się i upadkiem ze schodów
sprawdzi się w przypadku stopni schodów, szczebli drabin,
pochyłych i ukośnych powierzchni
samoprzylepna taśma trzyma bardzo mocno, a zarazem pozwala
na trwały demontaż nie pozostawiający śladów
taśmę można śmiało przyciąć do potrzebnych wymiarów
nie nadaje się do powierzchni narażonych na działanie wody i
wilgoci

Zabezpieczenie kocyka, 4 sztuki
MOQ 6 / Master 210

kod produktu: 4589
EAN: 4013283045893

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: czarny
materiał: polipropylen
przybliżone wymiary: 2,5cm x 500cm

kolor: biały
produkt zawiera: 4 sztuki

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

JEDZENIE I PICIE

zabezpiecza kocyk przed zsuwaniem się
wytrzymałe plastikowe pętelki z metalowymi klipsami
pętelki można zamocować do prętów łózeczka
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⦁
⦁
⦁

Tester przestrzeni, szpary, zagrożenia palców dziecka
MOQ 12 / Master 624

kod produktu: 71013
EAN: 4013283710135
kolor: pół-przezroczysty czerwony
materiał: plastik
przybliżone wymiary: 9,5cm x 3,5cm x 0,7cm
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁

tester ten pomaga określić ryzyko dla palców niemowlaka, w
przypadku otworów i szpar
szpary i otwory o szerokości 7mm-12mm stanowią zagrożenie
utknięcia palców niemowlęcia i małego dziecka
tester ten jest oparty na międzynarodowych standardach,
przykładowo standardach dotyczących produkcji zabawek
pomaga zwrócić większą uwagę i lepiej chronić dzieci przed
urazami palców

Tester małych elementów przeciw zadławieniu
MOQ 14 / Master 420

kod produktu: 71012
EAN: 4013283710128
kolor: pół-przezroczysty czerwony
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁

pomaga sprawdzić, czy dany obiekt może spowodować ryzyko
połknięcia i zadławienia się przez dziecko
produkt ten pomaga testować obiekty zgodnie z normą
DIN EN 71-1 dla zabawek dla małych dzieci w wieku poniżej 3 lat
jeśli obiekt mieści się w testerze, oznacza to, że może zostać
połknięty przez dziecko i spowodować zadławienie się
tester ten pomaga chronić przed przypadkowym zadławieniem
się
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POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

JEDZENIE I PICIE

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

LAMPKI NOCNE

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

NIANIE ELEKTRONICZNE

Zawsze miej ucho na swoje
maleństwo – wybierz nagrodzone
produkty od wynalazcy niań
elektronicznych.

PRZEDSZKOLE

BEZPIECZE Ń STWO

Nianie Elektroniczne

Nianie audio
Cyfrowa niania elektroniczna Neo Digital
MOQ 6 / Master 18

kod produktu: 50040
EAN: 4013283500408
kolor: biały i szary
materiał: plastik
przybliżone wymiary: 7,4cm x 10cm x 5,3cm
produkt zawiera: 1 moduł dziecka, 1 moduł rodzica, 1 zasilacz
sieciowy, 2 zasilające kable USB
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

cyfrowa transmisja – technologia FHSS
maksymalny zasięg do 250m
VOX – inteligentny tryb czuwania
ECO – 0% promieniowania w trybie uśpienia
regulowana czułość mikrofonu
kontrola zasięgu: sygnały akustyczne i wizualne
funkcja szukania zgubionego modułu
moduł rodzica (odbiornik) – możliwość pracy na bateriach (3
baterie AAA, niezałączone) lub przewodowego zasilania z
gniazdka
moduł rodzica (odbiornik) – praktyczny klips, pozwala
zamocować moduł do paska
100-240V/ ~50-60 Hz
typ wtyczki: Euro

Cyfrowa niania elektroniczna Rigi Digital
MOQ 6 / Master 18

kod produktu: 50070
EAN: 4013283500705
kolor: biały i szary
materiał: plastik
przybliżone wymiary: 7cm x 10cm x 5,3cm
produkt zawiera: 1 moduł dziecka, 1 moduł rodzica, 1 zasilacz
sieciowy, 2 zasilające kable USB, 3 baterie AAA NiMH
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

cyfrowa transmisja – technologia FHSS
maksymalny zasięg do 300m
VOX – inteligentny tryb czuwania
ECO – 0% promieniowania w trybie uśpienia
zintegrowana lampka nocna
regulowana czułość mikrofonu
kontrola zasięgu: sygnały akustyczne i wizualne
funkcja szukania zgubionego modułu
moduł rodzica (odbiornik) – możliwość pracy na bateriach (3
baterie AAA, załączone) lub przewodowego zasilania z gniazdka
moduł rodzica (odbiornik) – praktyczny klips, pozwala
zamocować moduł do paska
100-240V/ ~50-60 Hz
typ wtyczki: Euro
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Nova Niania elektroniczna audio
MOQ 6 / Master 18

MOQ 6 / Master 18

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: biały i szary
materiał: plastik
przybliżone wymiary: 6,3cm x 8,5cm x 3,3cm
produkt zawiera: 1 moduł dziecka, 1 moduł rodzica, 1 zasilacz
sieciowy, 2 zasilające kable USB
zintegrowana lampka nocna o regulowanej sile światła
cyfrowa transmisja – technologia FHSS, odporna na zakłócenia
funkcja interkomu i alarmu wibracyjnego
maksymalny zasięg do 450m
moduł rodzica: zasilany kablem USB lub wbudowanym
akumulatorem (3,7V, 600 mAh)
moduł dziecka: możliwość pracy na bateriach (3 baterie AAA,
niezałączone) lub przewodowego zasilania z gniazdka
100-240V/ ~50-60 Hz
typ wtyczki: Euro

Niania audio projektor pozytywka termometr
MOQ 1 / Master 10

kod produktu: 50080
EAN: 4013283500804
kolor: biały
materiał: plastik
przybliżone wymiary: 6,3cm x 6,3cm x 3cm
produkt zawiera: 1 moduł dziecka, 1 moduł rodzica, 1 zasilacz
sieciowy, 2 zasilające kable micro USB
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

funkcja nocnej lampki, a także projektora święcących gwiazd o
zmieniającym się kolorze
lampka zawiera 6 kołysanek i dźwięków natury
zintegrowany termometr oraz funkcja interkomu – możesz mówić
do dziecka
maksymalny zasięg do 650m
czas pracy na bateriach: do 57godzin
100-240V/ ~50-60 Hz
typ wtyczki: Euro
moduł rodzica: zasilany kablem USB lub wbudowanym
akumulatorem (3,7V, 750 mAh)
moduł dziecka: zasilany kablem USB lub 3 bateriami AAA
(niezałączone)
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ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

kod produktu: 50150
EAN: 4013283501504

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

Cosmo Niania elektroniczna audio

JEDZENIE I PICIE

⦁
⦁

cyfrowa transmisja – technologia FHSS, odporna na zakłócenia
maksymalny zasięg do 450m
VOX – inteligentny tryb czuwania
ECO – 0% promieniowania w trybie uśpienia
wizualny wskaźnik hałasu, w formie świecących diod
moduł rodzica: możliwość pracy na bateriach (3 baterie AAA,
niezałączone) lub przewodowego zasilania z gniazdka
100-240V/ ~50-60 Hz
typ wtyczki: Euro

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: biały i szary
materiał: plastik
przybliżone wymiary: 6,3cm x 8,5cm x 3,3cm
produkt zawiera: 1 moduł dziecka, 1 moduł rodzica, 1 zasilacz
sieciowy, 2 zasilające kable USB

PRZEDSZKOLE

kod produktu: 50140
EAN: 4013283501405

Nianie video
Niania elektroniczna video LCD TFT 2,4'' FHSS
MOQ 1 / Master 12

kod produktu: 80420
EAN: 4013283804209
kolor: biały i szary
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 moduł dziecka (kamerę), 1 moduł rodzica z
wbudowanym akumulatorem, 1 zasilacz sieciowy, 2 kable zasilające
micro USB
przybliżone wymiary: (modułu dziecka) 8,5cm x 13,2cm x 7,4cm oraz
(modułu rodzica) 6,2cm x 12,8cm x 2,8cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

wysokiej jakości transmisja, odporna na zakłócenia za sprawą
cyfrowej technologii FHSS
wysokiej jakości ekran TFT LCD o przekątnej 2,4cala
opcja 2-krotnego cyfrowego zoomu
kamera rejestruje obraz w zakresie 50°, posiada także
automatyczny tryb nocny
zasięg obu modułów: do 300m
wbudowany akumulator 3,7V 1600mAh (w module rodzica) po
naładowaniu działa nawet do 14 godzin
specyfikacja sieciowego zasilacza: 100-240V/ ~50-60Hz/ wtyczka
typu Euro

Niania elektroniczna video LCD TFT 4,3'' FHSS
MOQ 1 / Master 12

kod produktu: 80430
EAN: 4013283804308
kolor: biały i szary
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 moduł dziecka (kamerę), 1 moduł rodzica z
wbudowanym akumulatorem, 1 zasilacz sieciowy, 2 kable zasilające
micro USB
przybliżone wymiary: (modułu dziecka) 8,5cm x 13,2cm x 7,4cm oraz
(modułu rodzica) 13,6cm x 7,8cm x 2cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

wysokiej jakości transmisja, odporna na zakłócenia za sprawą
cyfrowej technologii FHSS
ekran TFT LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 4,3cala
opcja detekcji ruchu
przypomnienie o porze karmienia
2-krotny cyfrowy zoom
kamera rejestruje obraz w zakresie 50°, posiada także
automatyczny tryb nocny
zasięg obu modułów: do 300m
wbudowany akumulator 3,7V 1400mAh (w module rodzica) po
naładowaniu działa nawet do 17 godzin
specyfikacja sieciowego zasilacza: 100-240V/ ~50-60Hz/ wtyczka
typu Euro
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Niania elektroniczna BabyCam XL
MOQ 1 / Master 10

kod produktu: 80440
EAN: 4013283804407

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

wysokiej jakości transmisja, odporna na zakłócenia za sprawą
cyfrowej technologii FHSS
ekran TFT LCD o przekątnej 4,3cala i rozdzielczości 480px x
272px
2-krotny cyfrowy zoom kamery
kamera obraca obiektyw podążając za dzieckiem (tzw. motion
tracking)
możliwość zakupu dodatkowych kamer (z jednym ekranem
możesz sparować maks. 4 kamery naraz)
kamera posiada także automatyczny tryb nocny
zasięg obu modułów: do 300m
funkcja interkomu – możesz mówić do swojego dziecka nie
wstając z kanapy
zintegrowany termometr – więc cały czas masz podgląd na
temperaturę w pokoju dziecka
wbudowana pozytywka z kołysanką
zintegrowana nocna lampka
wbudowany akumulator 3,7V 1400mAh (w module rodzica) po
naładowaniu działa nawet do 17 godzin
specyfikacja sieciowego zasilacza: 100-240V/ ~50-60Hz/ wtyczka
typu Euro

LAMPKI NOCNE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: biały i szary
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 moduł dziecka (kamerę), 1 moduł rodzica z
wbudowanym akumulatorem, 1 zasilacz sieciowy, 2 kable zasilające
micro USB
przybliżone wymiary: (modułu dziecka) 9cm x 10,5cm x 9cm oraz
(modułu rodzica) 13,6cm x 7,8cm x 2cm

Niania elektroniczna kamera apka Android iOS

⦁
⦁
⦁

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

nieograniczony zasięg transmisji (oparty o Wi-Fi i mobilny
internet) cyfrowa transmisja dźwięku – technologia IP
darmowa aplikacja dla systemów Android oraz iOS, wraz z
funkcją alarmu i powiadomień push na Twoim urządzeniu
mobilnym
detekcja ruchu i dźwięku – oraz możliwość regulacji wrażliwości
obu czujników
wysoka rozdzielczość obrazu z kamery: 1280px x 720px
specyfikacja sieciowego zasilacza: 100-240V/ ~50-60Hz/ wtyczka
typu Euro

23

PRZEDSZKOLE

⦁

JEDZENIE I PICIE

kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 kamerę IP BabyCam, 1 zasilacz sieciowy, 1 kabel
zasilający micro USB, 1 adapter do montażu na ścianie, darmową
aplikację producenta (Google Play, App Store)
przybliżone wymiary: 7cm x 12,5cm x 7cm

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

MOQ 1 / Master 30

kod produktu: 80300
EAN: 4013283803004

Niania elektroniczna kamera WiFi BabyCam Move
MOQ 1 / Master 20

kod produktu: 80310
EAN: 4013283803103
kolor: biały i szary
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 kamerę IP BabyCam Move, 1 zasilacz sieciowy, 1
kabel zasilający micro USB, 1 adapter do montażu na ścianie,
darmową aplikację producenta (Google Play, App Store)
przybliżone wymiary: 9cm x 10,5cm x 9cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

nieograniczony zasięg transmisji (oparty o Wi-Fi i mobilny
internet) cyfrowa transmisja dźwięku – technologia IP
darmowa aplikacja dla systemów Android oraz iOS, wraz z
funkcją alarmu i powiadomień push na Twoim urządzeniu
mobilnym
detekcja ruchu i dźwięku – oraz możliwość regulacji wrażliwości
obu czujników
bardzo wysoka rozdzielczość obrazu z kamery (tzw. Full HD):
1920px x 1080px
funkcja interkomu – możesz mówić do swojego dziecka nie
wstając z kanapy
zintegrowany termometr – więc cały czas masz podgląd na
temperaturę w pokoju dziecka
zintegrowana pozytywka z kołysanką
zintegrowana nocna lampka
specyfikacja sieciowego zasilacza: 100-240V/ ~50-60Hz/ wtyczka
typu Euro
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ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

LAMPKI NOCNE

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

NIANIE ELEKTRONICZNE

Skutecznie zabezpieczają
schody, pokoje i inne obszary,
które mogą być niebezpieczne
dla małego dziecka

PRZEDSZKOLE

BEZPIECZE Ń STWO

Bramki
zabezpieczające

Rozporowe bramki zabezpieczające
Bramka rozporowa automatycznie zamykana I-Gate 77,5-83,5cm
MOQ 1 / Master 4

kod produktu: 46302
EAN: 4013283463024
kolor: biały i jasnoszary
materiał: stal i plastik
regulowana szerokość: ok. 77,5cm – 83,5cm
wysokość: ok. 77cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

szybki i prosty montaż rozporowy: nie wymaga wiercenia otworów
i wkręcania śrub
regulowana szerokość 77,5 – 83,5cm
możliwość dokupienia kolejnych rozszerzeń, wówczas
maksymalna łączna szerokość to 111,5cm
zintegrowany samozamykacz – bramka zamyka się sama po
puszczeniu furtki z dowolnego położenia
kolorowy wskaźnik wskazuje czy furtka jest poprawnie
zamontowana i właściwie zamknięta
Furtkę można otwierać w obu kierunkach
chroni dzieci w wieku do 24 miesięcy
przeznaczona wyłącznie do użycia w domu lub mieszkaniu, nie
nadaje się do montażu i użytkowania na zewnątrz

Bramka rozporowa ze wskaźnikiem
poprawnego montażu
MOQ 5 / Master 5

kod produktu: 46730
EAN: 4013283467305
kolor: biały i jasnoszary
materiał: stal i plastik
produkt zawiera: 1 bramkę rozporową, elementy montażowe
regulowana szerokość: ok. 75cm – 81cm
wysokość: ok. 77,5cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

bramka rozporowa – nie wymaga wiercenia otworów ani
przykręcania śrub
regulowana szerokość 75cm - 81cm
możliwość dokupienia 2 dodatkowych rozszerzeń, wówczas
maksymalna łączna szerokość to 95cm
podwójny zamek – otwierany i zamykany ręcznie
kolorowy wskaźnik wskazuje czy furtka jest poprawnie
zamontowana i właściwie zamknięta
furtka o szerokości 55cm – można ją otwierać w obu kierunkach
chroni dzieci w wieku do 24 miesięcy
przeznaczona wyłącznie do użycia w domu lub mieszkaniu, nie
nadaje się do montażu i użytkowania na zewnątrz
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Rozporowe i przykręcane bramki zabezpieczające
MOQ 1 / Master 4

kolor: naturalne drewno i antracyt
materiał: drewno i plastik
produkt zawiera: 1 bramkę i elementy montażowe
regulowana szerokość: 77cm – 110cm
wysokość bramki: 73cm

⦁
⦁

2 opcje montażu: rozporowy lub przykręcany
płynna regulacja szerokości 77cm – 110cm
bramkę można otwierać w obu kierunkach
aktywny zamek, potrójny system zamykania – otwierany i
zamykany ręcznie
chroni dzieci w wieku do 24 miesięcy
przeznaczona wyłącznie do użycia w domu lub mieszkaniu, nie
nadaje się do montażu i użytkowania na zewnątrz

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁
⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

Bramka zabezpieczająca 73-106cm Twin Fix T-Gate
kod produktu: 46120
EAN: 4013283461204

Bramka drewniana 73-104,5cm TWIN FIX T-Gate Basic
MOQ 3 / Master 3

Przykręcane bramki zabezpieczające i bramki na schody
Bramka ochronna przykręcana Trend Design Line
MOQ 1 / Master 1

kod produktu: 46011
EAN: 4013283460115
kolor: antracyt i stalowoszary
materiał: drewno topolowe, aluminium, plastik
produkt zawiera: 1 furtkę bramki, 2 szyny montażowe EasyFix, 1
zestaw pozostałych elementów montażowych
regulowana szerokość: ok. 76cm – 106cm
wysokość: ok. 78cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

eleganckie wzornictwo w parze z najwyższymi standardami
bezpieczeństwa
regulowana szerokość 76-106cm
załączone szyny montażowe EasyFix pozwalają na błyskawiczny
tymczasowy demontaż furtki
furtkę można otwierać w obu kierunkach
bramka przykręcana, dzięki czemu nie zawiera progu,
szczególnie dobrze nadaje się do zabezpieczenia szczytu
schodów
podwójny zamek, zamykany manualnie – specjalny wskaźnik
informuje, czy bramka została poprawnie zamknięta
chroni dzieci w wieku do 24 miesięcy
przeznaczona wyłącznie do użycia w domu lub mieszkaniu, nie
nadaje się do montażu i użytkowania na zewnątrz
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⦁
⦁

2 opcje montażu: rozporowy lub przykręcany
płynna regulacja szerokości 75cm – 104,5cm
bramkę można otwierać w obu kierunkach
aktywny zamek, potrójny system zamykania – otwierany i
zamykany ręcznie
chroni dzieci w wieku do 24 miesięcy
przeznaczona wyłącznie do użycia w domu lub mieszkaniu, nie
nadaje się do montażu i użytkowania na zewnątrz

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁
⦁

PRZEDSZKOLE

kolor: naturalne drewno i ciemnoszary
materiał: drewno i plastik
produkt zawiera: 1 bramkę i elementy montażowe
regulowana szerokość: 75cm – 104,5cm
wysokość bramki: 76cm

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

LAMPKI NOCNE

kod produktu: 46221
EAN: 4013283462218

Bramka przykręcana 73-110cm metalowa S-Gate
MOQ 1 / Master 4

kod produktu: 46115
EAN: 4013283461150
kolor: biały i jasnoszary
materiał: stal i plastik
produkt zawiera: 1 bramkę i elementy montażowe
regulowana szerokość: 75cm – 110cm
wysokość bramki: 76cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

przykręcany montaż zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
płynna regulacja szerokości: 75cm – 110cm, ponadto każdą
z 4 śrub można regulować indywidualnie
bramka przykręcana, dzięki czemu nie posiada progu i
szczególnie dobrze nadaje się do zabezpieczenia szczytu
schodów
bramkę można otwierać w obu kierunkach, na całą szerokość
przejścia (bramka nie posiada progu ani ramy)
aktywny zamek, potrójny system zamykania – otwierany i
zamykany ręcznie
chroni dzieci w wieku do 24 miesięcy
przeznaczona wyłącznie do użycia w domu lub mieszkaniu, nie
nadaje się do montażu i użytkowania na zewnątrz

Bramka przykręcana, Simple-Lock, stalowa
MOQ 1 / Master 5

kod produktu: 46101
EAN: 4013283461013
kolor: biały i jasnoszary
materiał: stal i plastik
produkt zawiera: 1 bramkę i elementy montażowe
regulowana szerokość: 68cm – 106cm
wysokość bramki: 75cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

przykręcany montaż zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
płynna regulacja szerokości: 68cm – 106cm, ponadto każdą
z 4 śrub można regulować indywidualnie
bramka przykręcana, dzięki czemu nie posiada progu i
szczególnie dobrze nadaje się do zabezpieczenia szczytu
schodów
bramkę można otwierać w obu kierunkach, na całą szerokość
przejścia (bramka nie posiada progu ani ramy)
prosty zamek, podwójny system zamykania – otwierany i
zamykany ręcznie
chroni dzieci w wieku do 24 miesięcy
przeznaczona wyłącznie do użycia w domu lub mieszkaniu, nie
nadaje się do montażu i użytkowania na zewnątrz
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Akcesoria do bramek zabezpieczających i bramek na schody
MOQ 1 / Master 12

pasuje do bramki: RE-46302 i RE-46730
kolor: biały i jasnoszary
materiał: stal i plastik
wysokość: 77cm
łączna szerokość: ok. 12cm
rozszerza bramkę o: 7cm

⦁
⦁

rozszerza szerokość bramki rozporowej (RE-46302 lub
RE-46730) o 7cm
chroni dzieci w wieku do 24 miesięcy
przeznaczone wyłącznie do użycia w domu lub mieszkaniu, nie
nadaje się do montażu i użytkowania na zewnątrz

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

Rozszerzenie białe 7cm do bramki rozporowej
kod produktu: 46901
EAN: 4013283469019

StairFlex zestaw mocujacy do balustrad

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

pozwala na montaż bramki przykręcanej w niedogodnym miejscu,
w którym nie można wiercić otworów i wkręcać śrub lub nie
można zamontować bramki rozporowej
innowacyjny system montażu Power2Fix pozwala na pewne
zamocowanie bez wiercenia otworów czy wkręcania śrub
pasuje do słupków o okrągłym przekroju o średnicy 45mm 120mm
pasuje do słupków o przekroju prostokątnym o szerokości
44mm - 107mm
pasuje balustrad z wewnętrznym odstępem pomiędzy słupkami
wynoszącym ok. 50mm - 115mm
pasuje do wszystkich bramek marki reer, jak też bardzo wielu
bramek innych producentów
materiał: sosnowe drewno (łac. Pinus Pinea) z terenu Nowej
Zelandii
produkt przeznaczony wyłącznie do użycia w domu lub
mieszkaniu, nie nadaje się do montażu i użytkowania na
zewnątrz
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kolor: biały
materiał: drewno, plastik
przybliżone wymiary: 5cm x 87cm x 2cm
produkt zawiera: 1 adapter, 1 komplet elementów montażowych

LAMPKI NOCNE

MOQ 1 / Master 24

kod produktu: 46906
EAN: 4013283469064

StairFlex zestaw mocujacy do balustrad
kod produktu: 46911
EAN: 4013283469118

MOQ 1 / Master 24

kolor: antracyt
materiał: drewno, plastik
przybliżone wymiary: 5cm x 87cm x 2cm
produkt zawiera: 1 adapter, 1 komplet elementów montażowych
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

pozwala na montaż bramki przykręcanej w niedogodnym miejscu,
w którym nie można wiercić otworów i wkręcać śrub lub nie
można zamontować bramki rozporowej
innowacyjny system montażu Power2Fix pozwala na pewne
zamocowanie bez wiercenia otworów czy wkręcania śrub
pasuje do słupków o okrągłym przekroju o średnicy 45mm 120mm
pasuje do słupków o przekroju prostokątnym o szerokości
44mm – 107mm
pasuje balustrad z wewnętrznym odstępem pomiędzy słupkami
wynoszącym ok. 50-115mm
pasuje do wszystkich bramek marki reer, jak też bardzo wielu
bramek innych producentów
materiał: drewno topolowe z terenu Nowej Zelandii
produkt przeznaczony wyłącznie do użycia w domu lub
mieszkaniu, nie nadaje się do montażu i użytkowania na
zewnątrz

Adapter wyrównujący do listew przypodłogowych bramek WallFlex
kod produktu: 46060
EAN: 4013283460603

MOQ 1 / Master 12

pasuje do bramek: wszystkich bramek marki reer
kolor: biały
materiał: drewno i plastik
produkt zawiera: 1 adapter WallFlex, elementy montażowe
przybliżone wymiary: 5cm x 87cm x 4cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

pozwala na montaż bramki przykręcanej lub bramki rozporowej
pomimo grubego dywanu czy listew przypodłogowych
ponadto pozwala na montaż bramki pomimo gniazdek,
włączników światła i innych przeszkód tego typu
pasuje do wszystkich bramek marki reer, a także do bardzo wielu
bramek zabezpieczających innych producentów
nadaje się do różnych listew drzwiowych pod warunkiem, że
grubością nie przekraczają 22mm i wysokością nie przekraczają
180mm
produkt wykonany z lakierowanego drewna topolowego (kraj
pochodzenia: Nowa Zelandia)
produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, ponadto
nie nadaje się do montażu i użytkowania na zewnątrz

Uchwyt Y do bramek rozporowych 2 sztuki
kod produktu: 46905
EAN: 4013283469057
pasuje do bramek rozporowych: RE-46302, RE-46730, RE-46031
kolor: biały i szary
materiał: stal i plastik
przybliżone wymiary: 12cm x 2,2cm x 6,5cm
produkt zawiera: 2 sztuki
⦁
⦁
⦁
⦁

pozwala zamontować bramkę rozporową wokół zaokrąglonego
słupka, przykładowo do balustrady schodów
nadaje się do słupków w kształcie walca o średnicy (grubości) w
zakresie do 80mm
miękkie wykończenie między ramionami uchwytu Y zapewnia
pewne zamocowania i zarazem chroni przed uszkodzeniem
powierzchni słupka
niezwykle prosty montaż: uchwyt Y zwyczajnie wkręcamy w
bramkę zamiast śruby mocującej
29
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BEZPIECZE Ń STWO

Bramki zabezpieczające i bramki modułowe
MOQ 1 / Master 4

kolor: biały i jasnoszary
materiał: stal i plastik
produkt zawiera: 1 furtkę, 4 zawiasy, 2 pręty łączące, elementy
montażowe
przybliżone wymiary: 80cm (szerokość) x 75cm (wysokość)

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

system modułowy który składa się z min. 3 osobnych
elementów – można je komponować niemal dowolnie pod kątem
kolejności i ilości
sprytnie przemyślany klikowy system pozwala na szybki i prosty
montaż i demontaż bramki w mocowaniach przykręconych na
stałe do ściany
łączenie poszczególnych elementów jest niezwykle proste: za
sprawą połączeń o zakresie 270° możesz znacząco
personalizować kształt i wymiar całej bramki
podwójny zamek, otwierany i zamykany ręcznie
furtkę można otwierać w obu kierunkach
fluorescencyjny pasek pomaga zapobiec potykaniu się o próg
bramki
chroni dzieci w wieku do 24 miesięcy
przeznaczona wyłącznie do użycia w domu lub mieszkaniu, nie
nadaje się do montażu i użytkowania na zewnątrz

LAMPKI NOCNE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

MyGate furtka bramki modułowej
kod produktu: 46701
EAN: 4013283467015

MyGate rozszerzenie bramki szerokość 20cm

⦁
⦁
⦁

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

rozszerzenie przeznaczone do furtki MyGate (RE-46701)
pozwala poszerzyć bramkę lub po prostu ominąć niewielkie
przeszkody
sprytnie przemyślany klikowy system pozwala na szybki i prosty
montaż i demontaż bramki w mocowaniach przykręconych na
stałe do ściany
łączenie poszczególnych elementów jest niezwykle proste: za
sprawą połączeń o zakresie 270° możesz znaczącą
personalizować kształt i wymiar całej bramki
chroni dzieci w wieku do 24 miesięcy
przeznaczone wyłącznie do użycia w domu lub mieszkaniu, nie
nadaje się do montażu i użytkowania na zewnątrz
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pasuje do furtki: RE-46701
kolor: biały i jasnoszary
materiał: stal i plastik
produkt zawiera: 1 rozszerzenie 20cm, 1 pręt łączący
przybliżone wymiary: 20cm (szerokość) x 75cm (wysokość)

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

MOQ 1 / Master 4

kod produktu: 46720
EAN: 4013283467206

MyGate rozszerzenie bramki szerokość 60cm
MOQ 1 / Master 4

kod produktu: 46760
EAN: 4013283467602
pasuje do furtki: RE-46701
kolor: biały i jasnoszary
materiał: stal i plastik
produkt zawiera: 1 rozszerzenie 60cm, 1 pręt łączący
przybliżone wymiary: 60cm (szerokość) x 75cm (wysokość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

rozszerzenie przeznaczone do furtki MyGate (RE-46701)
pozwala znacząco poszerzyć bramkę, świetnie sprawdzi się przy
obszernych pomieszczeniach
sprytnie przemyślany klikowy system pozwala na szybki i prosty
montaż i demontaż bramki w mocowaniach przykręconych na
stałe do ściany
łączenie poszczególnych elementów jest niezwykle proste: za
sprawą połączeń o zakresie 270° możesz znacząco
personalizować kształt i wymiar całej bramki
chroni dzieci w wieku do 24 miesięcy
przeznaczone wyłącznie do użycia w domu lub mieszkaniu, nie
nadaje się do montażu i użytkowania na zewnątrz

31

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

JEDZENIE I PICIE

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

LAMPKI NOCNE
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Od 1971, pierwszy producent
lampek nocnych
przeznaczonych do
pokoju dziecka

PRZEDSZKOLE

BEZPIECZE Ń STWO

Lampki nocne

Pokojowe lampki nocne
Lampka nocna LED do karmienia auto-timer 15min
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 52361
EAN: 4013283523612
kolor: jasnoszary
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 lampkę, 1 kabel micro USB (zasilacz sieciowy nie
załączony)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zapewnia łagodne światło do karmienia piersią, przewijania, czy
też po prostu zorientowania się po zmroku
kompaktowe rozmiary i praktyczny klips do paska
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
wbudowany akumulator ładowany kablem USB (zasilacz sieciowy
nie jest załączony razem z produktem)
akumulator: Li-Ion 3,7V 80 mAh

Lampka nocna LED 2w1 czujnik zmierzchu
MOQ 4 / Master 48

kod produktu: 52401
EAN: 4013283524015
kolor: jasnoszary
materiał: plastik
wymiary: 6cm (szerokość) x 7,5cm (wysokość) x 6cm (grubość)
produkt zawiera: 1 lampka z wbudowanym akumulatorem
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

szerokie zastosowanie: możliwość podłączenia bezpośrednio do
kontaktu jak też zasilania z wbudowanego akumulatora
posiada czujnik zmierzchu, który włącza lampkę automatycznie
tylko gdy wokół zrobi się ciemno
niezależnie od czujnika zmierzchu, można włączyć lampkę aby
świeciła cały czas
zapewnia ciepłe, białe światło
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
gdy podłączymy lampkę do kontaktu, zarazem ładujemy też
wbudowany akumulator
pasuje do wszystkich typowych gniazdek elektrycznych (tzw.
wtyczka typu euro)
akumulator: Li-Ion 3,7V, 120 mAh, 444mWh/ 230V ~50Hz, 0,5W

Lampka nocna LED 2w1 czujnik zmierzchu
MOQ 4 / Master 48

kod produktu: 52403
EAN: 4013283524039
kolor: jasnoniebieski
materiał: plastik
wymiary: 6cm (szerokość) x 7,5cm (wysokość) x 6cm (grubość)
produkt zawiera: 1 lampka z wbudowanym akumulatorem
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

szerokie zastosowanie: możliwość podłączenia bezpośrednio do
kontaktu, jak też zasilania z wbudowanego akumulatora
posiada czujnik zmierzchu, włącza lampkę automatycznie tylko
gdy wokół zrobi się ciemno
niezależnie od czujnika zmierzchu, można włączyć lampkę aby
świeciła cały czas
zapewnia ciepłe, białe światło
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
gdy podłączymy lampkę do kontaktu, zarazem ładujemy też
wbudowany akumulator
pasuje do wszystkich typowych gniazdek elektrycznych (tzw.
wtyczka typu euro)
akumulator: Li-Ion 3,7V, 120 mAh, 444mWh/ 230V ~50Hz, 0,5W
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Lampka nocna LED 2w1 czujnik zmierzchu
MOQ 4 / Master 48

kod produktu: 52404
EAN: 4013283524046

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

szerokie zastosowanie: możliwość podłączenia bezpośrednio do
kontaktu, jak też zasilania z wbudowanego akumulatora
posiada czujnik zmierzchu, który włącza lampkę automatycznie
tylko gdy wokół zrobi się ciemno
niezależnie od czujnika zmierzchu, można włączyć lampkę aby
świeciła cały czas
zapewnia ciepłe, białe światło
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
gdy podłączymy lampkę do kontaktu, zarazem ładujemy też
wbudowany akumulator
pasuje do wszystkich typowych gniazdek elektrycznych (tzw.
wtyczka typu euro)
akumulator: Li-Ion 3,7V, 120 mAh, 444mWh/ 230V ~50Hz, 0,5W

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: jasnoróżowy
materiał: plastik
wymiary: 6cm (szerokość) x 7,5cm (wysokość) x 6cm (grubość)
produkt zawiera: 1 lampka z wbudowanym akumulatorem

Lampka nocna LED na baterie z czujnikiem ruchu
MOQ 6 / Master 60

LAMPKI NOCNE

kod produktu: 52020
EAN: 4013283520208
kolor: jasnoniebieski z motywem
materiał: plastik
przybliżone wymiary: 7cm x 7,3cm x 2,5cm
produkt zawiera: 1 lampkę (nie zawiera baterii)

⦁
⦁
⦁
⦁

automatyczne włączanie i wyłączanie (czujnik ruchu i czujnik
zmierzchu)
łagodne białe światło pomaga orientować się po zmroku
bezprzewodowa lampka, zasilana bateriami
energooszczędna technologia LED (8 diod LED)
lampka zasilana 3 bateriami AAA (baterie nie są załączone
razem z produktem)

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

Lampka nocna LED czytania karmienia z klipsem

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne, punktowe światło świetnie sprawdzi się w przypadku
nocnego karmienia piersią czy zmiany pieluszki
lampka na długiej „szyjce”, którą można wyginać i dzięki temu
nadać jej niemalże dowolny kształt
praktyczna klamra o przemyślanym kształcie – możesz ją
przypiąć, lub też po prostu postawić lampkę w pionie, klamra
zadziała jak podstawka
2 tryby o różnej sile świecenia, miękkim, łagodnym światłem
lampka zasilana bateriami - świetnie się sprawdzi także wtedy,
gdy nocujecie poza domem
opcjonalnie, lampkę można zasilać kablem – taki zasilacz musi
mieć żeński wtyk typu DC 3,5 x 1,35mm i parametry: 5V, 500mA
(zasilacz nie jest załączony razem z produktem)
co najmniej 20 godzin pracy na 1 komplecie załączonych baterii
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⦁

PRZEDSZKOLE

kolor: biały i szary
materiał: plastik
przybliżone wymiary: 4,5cm x 30cm x 4cm
produkt zawiera: 1 lampkę oraz 3 baterie AAA

JEDZENIE I PICIE

MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 52010
EAN: 4013283520109

Lampki nocne dla dzieci
Lampka nocna LED z czujnikiem zmierzchu podłączana do gniazdka
MOQ 4 / Master 48

kod produktu: 52380
EAN: 4013283523803
kolor: biały
materiał: plastik
wymiary: 6cm (szerokość) x 9,5cm (wysokość) x 5,5cm (grubość)
produkt zawiera: 1 lampkę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło pomaga zasnąć dziecku, a także pomaga
uchronić rodzica przed potykaniem się o meble i zabawki bez
włączania dużego światła
nie wymaga baterii, nie ma też wbudowanego akumulatora –
lampkę podłączamy do kontaktu
pasuje do wszystkich typowych gniazdek elektrycznych (tzw.
wtyczka typu euro)
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
ciepłe białe światło
lampka zasilana z gniazdka 230V/ 50Hz, 0,5W

Lampka nocna LED podłączana do gniazdka
MOQ 4 / Master 48

kod produktu: 52390
EAN: 4013283523902
kolor: biały
materiał: plastik
wymiary: 6cm (szerokość) x 9,5cm (wysokość) x 5,5cm (grubość)
produkt zawiera: 1 lampkę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

lampka LED z przyciskiem „włącz/ wyłącz”
łagodne światło pomaga zasnąć dziecku a także pomaga
uchronić rodzica przed potykaniem się o meble i zabawki bez
włączania dużego światła
nie wymaga baterii, nie ma też wbudowanego akumulatora –
lampkę podłączamy do kontaktu
pasuje do wszystkich typowych gniazdek elektrycznych (tzw.
wtyczka typu euro)
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
ciepłe, białe światło
lampka zasilana z gniazdka 230V/ 50Hz, 0,5W

Lampka projektor LED 24 slajdy pozytywka 15 melodii
MOQ 3 / Master 24

kod produktu: 52110
EAN: 4013283521106
• kolor: biały
• materiał: plastik
• przybliżone wymiary: 9cm x 12,5cm x 9cm
• produkt zawiera: 1 lampkę, 3 wymienne dyski ze slajdami, 1 kabel
micro USB
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

projektor kolorowych slajdów z 10 kołysankami i 5 dźwiękami
natury
3 wymienne dyski ze slajdami, na każdym jest 8 różnych
obrazków (slajdów)
fabrycznie wgrane melodie i opcja automatycznego wyłączenia
(tzw. timer)
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
zasilanie: 3 baterie AA 1,5V (baterie nie są załączone razem z
produktem) lub załączonym kablem zasilającym USB i
zasilaczem sieciowym 0,5W (zasilacz nie jest załączony razem z
produktem)
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Lampka nocna LED na baterie dzieci księżyc
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 52063
EAN: 4013283520635

⦁
⦁
⦁
⦁

miękkie, łagodne światło wprowadza kojącą atmosferę, pomaga
maluszkowi zasnąć
bardzo bezpieczne za sprawą wytrzymałego materiału
niepodatnego na pęknięcia oraz skręcanego śrubką gniazda
baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
dziecinnie prosta obsługa
zasilanie: 2 baterie AA 3V (baterie nie są załączone razem z
produktem)

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

wzór: księżyc
materiał: plastik
przybliżone wymiary: 8,5cm x 7,5cm x 3cm
produkt zawiera: 1 lampkę (baterie nie są załączone)

Lampka nocna projektor gwiazdy LED Starlino
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 52100
EAN: 4013283521007

⦁
⦁
⦁
⦁

kojący ruch i zmienny kolor jasnych gwiazd na ścianach pokoju
oprócz kolorowych gwiazd, lampka nocna świeci też zwykłym
białym jasnym światłem
regulacja jasności – 3 różne poziomy jasności świecenia
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
opcja automatycznego wyłączania (tzw. timer) po 30 minutach
zasilanie: 3 baterie AAA 1,5V (baterie nie są załączone razem z
produktem)

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: biały
materiał: plastik
przybliżone wymiary: 9,7cm x 11cm x 9,7cm
produkt zawiera: 1 lampkę (baterie nie są załączone)

Lampka nocna projektor LED MyMagicStarLight

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

kojące światło i projekcja gwieździstego nieba o zmieniających
się kolorach
opcja automatycznego wyłączania (tzw. timer): po 15, 30 lub 60
minutach
10 kołysanek oraz 5 odgłosów natury ,płynna regulacja dźwięku
wbudowane wejście na kabel AUX (mini jack) i załączony kabel,
pozwalają na puszczanie przez głośnik lampki muzyki np. ze
smartfonu, tabletu, laptopa lub odtwarzacza MP3
duży, wyraźny i podświetlany wyświetlacz LCD z zegarkiem i
termometrem
lampkę można opcjonalnie zasilać sieciowym zasilaczem DC 5V/
500mA (zasilacz nie jest załączony razem z produktem)
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⦁

PRZEDSZKOLE

kolor: biały i jasnoszary
materiał: plastik
przybliżone wymiary: 12cm x 12,5cm x 11cm
produkt zawiera: 1 lampkę, 1 kabel AUX (mini jack), 3 baterie AA

JEDZENIE I PICIE

MOQ 3 / Master 18

kod produktu: 52050
EAN: 4013283520505

Ozdobne lampki nocne – lumilu
Lampka nocna LED dotykowa timer drewniana
MOQ 3 / Master 12

kod produktu: 52157
EAN: 4013283521571
wzór: rakieta
kolor: naturalne drewno
materiał: drewno
produkt zawiera: 1 lampkę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

2 poziomy jasności światła – aby przełączyć, wystarczy lekko
dotknąć lampki
funkcja automatycznego wyłączania po 60 minutach (tzw. timer)
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
lampka zasilana 3 bateriami AA (baterie nie są załączone razem
z produktem)
możliwość użycia zasilacza sieciowego (DC 6,8V/ 300mA) i
zasilania lampki z gniazdka. (zasilacz nie jest załączony razem z
produktem)

Lampka nocna LED dotykowa timer drewniana
MOQ 3 / Master 12

kod produktu: 52167
EAN: 4013283521670
wzór: chmurka
kolor: naturalne drewno
materiał: drewno
produkt zawiera: 1 lampkę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

2 poziomy jasności światła – wystarczy lekko dotknąć lampki
funkcja automatycznego wyłączania po 60 minutach (tzw. timer)
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
lampka zasilana 3 bateriami AA (baterie nie są załączone razem
z produktem)
możliwość użycia zasilacza sieciowego (DC 6,8V/ 300mA) i
zasilania lampki z gniazdka. (zasilacz nie jest załączony razem z
produktem)

Lampka nocna LED dotykowa timer drewniana
MOQ 3 / Master 12

kod produktu: 52177
EAN: 4013283521779
wzór: gwiazda
kolor: naturalne drewno
materiał: drewno
produkt zawiera: 1 lampkę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

2 poziomy jasności światła – aby przełączyć, wystarczy lekko
dotknąć lampki
funkcja automatycznego wyłączania po 60 minutach (tzw. timer)
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
lampka zasilana 3 bateriami AA (baterie nie są załączone razem
z produktem)
możliwość użycia zasilacza sieciowego (DC 6,8V/ 300mA) i
zasilania lampki z gniazdka. (zasilacz nie jest załączony razem z
produktem)
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Lampki girlanda na baterie LED 110cm timer
MOQ 6 / Master 54

kod produktu: 52180
EAN: 4013283521809

⦁
⦁
⦁
⦁

ozdobna lampka, zawiera 10 światełek połączonych kablem
dziecięce, sympatyczne wzornictwo
łagodne światło powoduje kojącą atmosferę i pomaga zapaść w
sen
funkcja automatycznego wyłączania po 60 minutach (tzw. timer)
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami AAA (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V 0,48W / 0,1A

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

wzór: chmurka
model: girlanda
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
łączna długość: 110cm

Lampki girlanda na baterie LED 110cm timer
MOQ 6 / Master 54

kod produktu: 52195
EAN: 4013283521953

⦁
⦁
⦁
⦁

ozdobna lampka, zawiera 10 światełek połączonych kablem
dziecięce, sympatyczne wzornictwo
łagodne światło powoduje kojącą atmosferę i pomaga zapaść w
sen
funkcja automatycznego wyłączania po 60 minutach (tzw. timer)
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami AAA (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V 0,48W / 0,1A

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

wzór: gwiazda
model: girlanda
kolor: żółty
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
łączna długość: 110cm

Lampka nocna LED dotykowa na baterie królik
MOQ 6 / Master 48

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

2w1: świetnie sprawdzi się jako przenośna lampka nocna, ale
można ją także zamontować na ścianie
2 poziomy jasności światła – aby przełączyć, wystarczy lekko
dotknąć lampki
funkcja automatycznego wyłączania po 60 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami AAA (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V, 0,077W / maks. 0,02A
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PRZEDSZKOLE

wzór: królik
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę (w tym też mocowania do ściany)
przybliżone wymiary: 9,1cm (szerokość) x 6,8cm (wysokość) x
12,3cm (grubość)

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

JEDZENIE I PICIE

kod produktu: 52200
EAN: 4013283522004

Lampka nocna LED dotykowa na baterie miś
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 52210
EAN: 4013283522103
wzór: miś
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę (w tym też mocowania do ściany)
przybliżone wymiary: 9cm (szerokość) x 6,8cm (wysokość) x 9cm
(grubość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

2w1: świetnie sprawdzi się jako przenośna lampka nocna, ale
można ją także zamontować na ścianie
2 poziomy jasności światła – aby przełączyć, wystarczy lekko
dotknąć lampki
funkcja automatycznego wyłączania po 60 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami AAA (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V, 0,077W / maks. 0,02A

Lampka nocna LED na baterie timer dinozaur
MOQ 6 / Master 30

kod produktu: 52223
EAN: 4013283522233
wzór: dinozaur
kolor: zielony
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 16,4cm (szerokość) x 9,3cm (wysokość) x
8,2cm (grubość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 2 bateriami AAA (baterie nie są załączone
razem z produktem)
3V, 0,036W / maks. 0,01A

Lampka nocna LED na baterie timer miś
MOQ 6 / Master 30

kod produktu: 52230
EAN: 4013283522301
wzór: miś polarny
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 15cm (szerokość) x 10cm (wysokość) x 6cm
(grubość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 2 bateriami AAA (baterie nie są załączone
razem z produktem)
3V, 0,036W / maks. 0,01A
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Lampka nocna LED na baterie timer foka
MOQ 6 / Master 30

kod produktu: 52240
EAN: 4013283522400

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 2 bateriami AAA (baterie nie są załączone
razem z produktem)
3V, 0,036W / maks. 0,01A

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

wzór: foka
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 16,2cm (szerokość) x 9,8cm (wysokość) x
6,4cm (grubość)

Lampka nocna LED dla dzieci na baterie timer
LAMPKI NOCNE

MOQ 6 / Master 24

wzór: chmurka
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 12,9cm (szerokość) x 8,5cm (wysokość) x
8,1cm (grubość)

⦁
⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁
⦁
⦁

Lampka nocna LED dla dzieci na baterie timer
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 52265
EAN: 4013283522653
wzór: gwiazdka
kolor: żółty
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 13,8cm (szerokość) x 6,5cm (wysokość) x
13cm (grubość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami LR44 (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V, 0,063W / maks. 0,02A
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⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami LR44 (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V, 0,063W / maks. 0,02A

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

PRZEDSZKOLE

kod produktu: 52250
EAN: 4013283522509

Lampka nocna LED dla dzieci na baterie timer
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 52271
EAN: 4013283522714
wzór: rakieta
kolor: szary i biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami LR44 (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V, 0,063W / maks. 0,02A

Lampka nocna LED dla dzieci auto timer 15min
MOQ 6 / Master 30

kod produktu: 52284
EAN: 4013283522844
wzór: narwal
kolor: różowy
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 11cm (szerokość) x 14cm (wysokość) x 8,5cm
(grubość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami LR44 (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V, 0,063W / maks. 0,02A

Lampka nocna LED dla dzieci auto timer 15min
MOQ 6 / Master 30

kod produktu: 52293
EAN: 4013283522936
wzór: delfin
kolor: pastelowo zielony
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 12,5cm (szerokość) x 15,5cm (wysokość) x
8,5cm (grubość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami LR44 (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V, 0,063W / maks. 0,02A
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Lampka nocna LED dla dzieci auto timer 15min
MOQ 6 / Master 30

kod produktu: 52303
EAN: 4013283523032

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami LR44 (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V, 0,063W / maks. 0,02A

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

wzór: rekin
kolor: turkusowy
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę

Lampka nocna LED dla dzieci na baterie timer
MOQ 6 / Master 66

kod produktu: 52310
EAN: 4013283523100

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami LR44 (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V, 0,063W / maks. 0,02A

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

LAMPKI NOCNE

wzór: miś
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę

Lampka nocna LED dla dzieci auto timer 15min
MOQ 6 / Master 66

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami LR44 (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V, 0,063W / maks. 0,02A
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wzór: kotek
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
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kod produktu: 52320
EAN: 4013283523209

Lampka nocna LED na baterie miś
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 52330
EAN: 4013283523308
wzór: niedźwiedź
kolor: biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami LR44 (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V, 0,078W / maks. 0,02A

Lampka nocna LED dla maluszka dzieci 10m-cy+
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 52343
EAN: 4013283523438
wzór: nosorożec
kolor: jasnoniebieski
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami LR44 (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V, 0,078W / maks. 0,02A

Lampka nocna LED na baterie BPA free
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 52353
EAN: 4013283523537
wzór: hipopotam
kolor: turkusowy
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

łagodne światło wprowadza senną atmosferę, dobrze pomaga
zasnąć
kompaktowy rozmiar, poręczny kształt i sympatyczne, dziecięce
wzornictwo
2 poziomy jasności światła
funkcja automatycznego wyłączania po 15 minutach (tzw. timer)
bardzo bezpieczna za sprawą skręcanego śrubką gniazda baterii
nowoczesna, energooszczędna technologia LED nie generuje
ciepła
lampka zasilana 3 bateriami LR44 (baterie nie są załączone
razem z produktem)
4,5V, 0,078W / maks. 0,02A
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Bezpieczna i wesoła
kąpiel dzięki produktom
MyHappyBath
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Zdrowie i pielęgnacja
ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

LAMPKI NOCNE

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

NIANIE ELEKTRONICZNE

BEZPIECZE Ń STWO

Grzejniki dla niemowląt
2w1 FeelWell Promiennik ciepła do przewijaka dla niemowląt
MOQ 2 / Master 2

kod produktu: 1928
EAN: 4013283019283
produkt zawiera: 1 grzejnik i 1 stojak
kolor: biały i szary
materiał: stal i plastik
przybliżone wymiary: (szerokość) 52cm x (regulowana wysokość)
155cm – 185cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zapewnia przyjemne ciepło i chroni przed zmarznięciem,
wychłodzeniem i złapaniem przeziębienia
2-w-1, grzejnik może zostać zamontowany na ścianie lub stać w
pokoju na załączonym stojaku
rozłożenie generowanego ciepła zgodne ze standardami
medycznymi
mechanizm automatycznego wyłączenia
400W / 800W (230V) – 2 tryby pracy, zmieniane za pomocą
pociąganego sznurka
moduł z grzałką można uchylić w pionie w zakresie 50°
długość kabla: 185cm (wliczając w to wtyczkę)

2w1 FeelWell Promiennik ciepła do przewijaka dla niemowląt
MOQ 4 / Master 4

kod produktu: 1926
EAN: 4013283019269
produkt zawiera: 1 grzejnik
kolor: biały i szary
materiał: stal, plastik
przybliżone wymiary: 52cm x 14cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zapewnia przyjemne ciepło i chroni przed zmarznięciem,
wychłodzeniem i złapaniem przeziębienia
rozłożenie generowanego ciepła zgodne ze standardami
medycznymi
mechanizm automatycznego wyłączenia
400W / 800W (230V) – 2 tryby pracy, zmieniane za pomocą
pociąganego sznurka
moduł z grzałką można uchylić w pionie w zakresie 50°
długość kabla: 185cm (wliczając w to zabezpieczoną wtyczkę)
klasa ochrony: IP20
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EasyHeat Promiennik ciepła do przewijaka dla niemowląt

NIANIE ELEKTRONICZNE

MOQ 2 / Master 2

produkt zawiera: 1 grzejnik i 1 stojak
kolor: biały i szary
materiał: metal i plastik
przybliżone wymiary: 46cm (szerokość) x 155cm - 185cm
(regulowana wysokość)

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zapewnia przyjemne ciepło i chroni przed zmarznięciem,
wychłodzeniem i złapaniem przeziębienia
rozłożenie generowanego ciepła zgodne ze standardami
medycznymi
mechanizm automatycznego wyłączenia (po 10 minutach)
1 tryb ogrzewania: 500W (230V, 50Hz)
energooszczędny
zintegrowane zabezpieczenie: jeśli grzejnik przechyli się i
przewróci, wówczas wyłącza się całkowicie automatycznie
moduł z grzałką można uchylić w pionie w zakresie 50°
stabilny stojak, o płynnej (teleskopowej) regulacji wysokości
kompaktowe rozmiary, mniejsze niż wiele modeli tego typu
grzejników
długość kabla: 185cm (wliczając w to wtyczkę)

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

EasyHeat Promiennik ciepła do przewijaka dla niemowląt
MOQ 4 / Master 4

kod produktu: 19040
EAN: 4013283190401

LAMPKI NOCNE

kod produktu: 19050
EAN: 4013283190500

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

błyskawicznie zapewnia ciepło, chroni przed zmarznięciem,
wychłodzeniem i złapaniem przeziębienia
rozłożenie generowanego ciepła zgodne ze standardami
medycznymi
mechanizm automatycznego wyłączenia (po 10 minutach)
1 energooszczędny tryb ogrzewania: 500W (230V, 50Hz)
moduł z grzałką można uchylić w pionie w zakresie 50°
kompaktowe rozmiary, mniejsze niż wiele modeli tego typu
grzejników
długość kabla: 165cm (wliczając w to wtyczkę)

Grzejnik elektryczny 650W dzieci niemowląt
MOQ 1 / Master 3

kod produktu: 1909
EAN: 4013283019092

JEDZENIE I PICIE

⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

produkt zawiera: 1 grzejnik
kolor: biały i szary
materiał: metal i plastik
przybliżone wymiary: (szerokość) 46cm x (wysokość) 12cm

⦁
⦁
⦁

zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu
zawiera stojak, nie ma potrzeby montowania na ścianie
wyposażony w grzałkę specjalnie zabezpieczoną przed
przypadkowym rozbiciem
pobór mocy: 650W
zabezpieczone gumą kable – grzejnik nadaje się do użytku na
zewnątrz, pod warunkiem, że jest sucho i nie pada
średnica podstawy stojaka: 50cm
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⦁
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produkt zawiera: 1 grzejnik i 1 stojak
kolor: antracyt
materiał: stal i plastik
regulowana wysokość: 148cm – 210cm

Grzejnik elektryczny dla niemowląt 300W/ 600W
MOQ 4 / Master 4

kod produktu: 1912
EAN: 4013283019122
produkt zawiera: 1 grzejnik
kolor: biały
materiał: plastik
wymiary: 58cm x 13cm x 11cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chroni Twoje maleństwo przed zmarznięciem w trakcie
przewijania oraz ubierania zaraz po kąpieli
spełnia standardy produktów medycznych (IEC 601-2-21)
prosty montaż do ściany za pomocą opatentowanych, ruchomych
mocowań
automatyczne wyłączanie
pionowa regulacja kąta nachylenia w zakresie 45°
wyposażony w wymienną grzałkę specjalnie zabezpieczoną przed
przypadkowym rozbiciem
300W/ 600W dla stałego i komfortowego ciepła
prosta obsługa za pomocą pociąganego sznurka
dioda wyraźnie wskazuje tryb pracy urządzenia
plastikowe części wykonane z materiałów odpornych na wysoką
temperaturę
długość kabla: 160cm

Termometry
Termometr bezdotykowy medyczny 3w1 1sek Colour SoftTemp
MOQ 3 / Master 48

kod produktu: 98050
EAN: 4013283980507
kolor: biały i szary
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 termometr bezdotykowy, 2 baterie AAA
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

termometr bezdotykowy
3w1: termometr mierzy temperaturę ciała, powierzchni (w tym np.
mleka w butelce) i powietrza w pokoju
duży i podświetlany wyświetlacz LED
3 różne kolory wyświetlacza, w zależności od wyniku temperatury
(zielony, pomarańczowy, czerwony)
akustyczny alarm (brzęczyk) gdy temperatura przekroczy 37°C
automatyczny zapis poprzednich 25 pomiarów, możesz je
przeglądać na wyświetlaczu
wodoodporna i elastyczna końcówka
0,27W / napięcie 3V

SkinTemp Termometr 3w1 cyfrowy elektroniczny
MOQ 3 / Master 66

kod produktu: 98020
EAN: 4013283980200
kolor: biały i szary
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 termometr, 1 baterię CR2032
przybliżone wymiary: 3,5cm x 12cm x 2cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

pomiar temperatury w uchu lub na skroni
błyskawiczny pomiar: ok. 1 sekundy
optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy w przypadku gorączki
termometr pozwala też na pomiar temperatury powietrza w
pokoju
cyfrowy wyświetlacz zegarowy
napięcie 3V
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Termometr elektroniczny dla dzieci z miękką końcówką ColourTemp
MOQ 6 / Master 210

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

duży i podświetlany wyświetlacz – dobrze sprawdzi się też po
zmroku
krótki czas pomiaru: zaledwie ok. 10 sekund
optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy w przypadku
gorączki, tj. powyżej 37,6°C
automatyczny zapis wyniku ostatniego pomiaru
wodoodporna i elastyczna końcówka
bateria 220mAh/ napięcie 3V

Termometr medyczny hipoalergiczny LCD timer
MOQ 6 / Master 198

kod produktu: 98102
EAN: 4013283981023

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: szary i biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 termometr, 1 ochronne etui, 1 baterię LR41
bardzo krótki czas pomiaru: ok. 20 sekund
produkt testowany dermatologicznie
przyjazny dla skóry, nadaje się dla alergików
akustyczny alarm w przypadku temperatury powyżej 37,6°C
napięcie 1,5V
wodoodporna konstrukcja

Termometr miękka końcówka ze złota LCD timer
MOQ 6 / Master 198

kod produktu: 98112
EAN: 4013283981122

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: biały i miętowy
materiał: plastik i guma termoplastyczna
produkt zawiera: 1 termometr, 1 nakładkę ochronną, 1 baterię
CR2032
przybliżone wymiary: 13,8cm x 1,5cm x 3,5cm

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

kod produktu: 98030
EAN: 4013283980309

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

elastyczna końcówka
bardzo krótki czas pomiaru: ok. 10 sekund
produkt testowany dermatologicznie
przyjazny dla skóry, nadaje się dla alergików
akustyczny alarm w przypadku temperatury powyżej 37,6°C
napięcie 1,5V
wodoodporna konstrukcja
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⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
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kolor: szary, biały i złoty
materiał: plastik i guma termoplastczna
produkt zawiera: 1 termometr, 1 ochronne etui, 1 baterię LR41

Termometr medyczny końcówka ze złota LCD XL timer
MOQ 6 / Master 198

kod produktu: 98122
EAN: 4013283981221
kolor: biały, szary i złoty
materiał: plastik i guma termoplastyczna
produkt zawiera: 1 termometr, 1 ochronne etui, 1 baterię LR41
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

duży i podświetlany wyświetlacz – dobrze sprawdzi się też po
zmroku
elastyczna końcówka
bardzo krótki czas pomiaru: ok. 10 sekund
produkt testowany dermatologicznie
przyjazny dla skóry, nadaje się dla alergików
akustyczny alarm w przypadku temperatury powyżej 37,6°C
napięcie 3V
wodoodporna konstrukcja

Termometr cyfrowy żabka
MOQ 6 / Master 120

kod produktu: 9808
EAN: 4013283098080
kolor: biały, zielony i stalowoszary
materiał: plastik i guma termoplastyczna
produkt zawiera: 1 termometr bezdotykowy, 1 ochronną nakładkę,
1 baterię LR41
przybliżone wymiary: 2,5cm x 15,5cm x 1,5cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

dziecięce, wesołe wzornictwo
elastyczna końcówka pomiarowa
krótki czas pomiaru: ok. 30 sekund
przyjazny dla skóry
akustyczny sygnał ostrzegawczy w przypadku gorączki, tj.
powyżej 37,5°C
napięcie 1,5V i wodoodporna konstrukcja

Termometr cyfrowy smoczek dla maluszka LCD
MOQ 6 / Master 144

kod produktu: 9633
EAN: 4013283096338
kolor: biały
materiał: silikon
produkt zawiera: 1 smoczek-termometr, 1 nakładkę ochronną,
1 wbudowaną (niewymienną) baterię LR 41
przybliżone wymiary: 6cm x 5cm x 4,5cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

ortodontyczny silikonowy smoczek ze zintegrowanym
termometrem
przybliżony czas pomiaru: 90 sekund
alarm w przypadku temperatury 37,5°C lub wyższej
automatyczny zapis wyniku ostatniego pomiaru
napięcie elektryczne 1,5V i całkowicie wodoodporna konstrukcja
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Bezpieczna kąpiel
MOQ 6 / Master 36

kolor: niebieski
materiał: naturalna guma
produkt zawiera: 1 sztukę
wymiary: 42cm x 25cm

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chroni przed poślizgnięciem się w wannie lub pod prysznicem, jak
też zapewnia komfortowe siedzenie lub bezpieczne miejsce do
stania dla maluszka w trakcie kąpieli
wymiary dobrze dopasowane do wanienek dla dzieci
101 przyssawek od spodu zapewnia naprawdę pewne
zamocowanie
zróżnicowana faktura wierzchniej strony dodatkowo chroni przed
poślizgnięciem
dziecięcy motyw wesołego wieloryba
produkt wykonany z naturalnego, przyjaznego dla skóry i
antybakteryjnego materiału

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

Magiczna mata antypoślizgowa do wanny
kod produktu: 76023
EAN: 4013283760239

Magiczna mata XL antypoślizgowa do wanny
MOQ 3 / Master 12

LAMPKI NOCNE

kod produktu: 76033
EAN: 4013283760338
kolor: niebieski
materiał: naturalna guma
produkt zawiera: 1 sztukę
wymiary: 97cm x 36cm

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chroni przed poślizgnięciem się w wannie lub pod prysznicem, jak
też zapewnia komfortowe siedzenie lub bezpieczne miejsce do
stania dla maluszka w trakcie kąpieli
rozmiar XL – pokrywa bardzo dużą powierzchnię wanny
281 przyssawek od spodu zapewnia naprawdę pewne
zamocowanie
zróżnicowana faktura wierzchniej strony dodatkowo chroni przed
poślizgnięciem
dziecięcy motyw wesołego wieloryba
produkt wykonany z naturalnego, przyjaznego dla skóry i
antybakteryjnego materiału

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

Termometr kąpielowy do kąpieli dla dzieci BPA free
MOQ 8 / Master 80

JEDZENIE I PICIE

kod produktu: 24053
EAN: 4013283240533
kolor: zielony
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 termometr
przybliżone wymiary: 12,6cm x 6,6cm x 1,6cm

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁

skuteczny pomiary temperatury wody w wannie
wesołe, dziecięce wzornictwo
wyraźna skala, a także dodatkowo zaznaczona optymalna
temperatura kąpieli
liczne otwory zapewniają szybsze schnięcie termometru
zakres pomiaru temperatury: 0°C – 50°C
produkt nie zawiera rtęci ani BPA
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⦁
⦁
⦁

Owalny termometr do wody w wannie BPA free
MOQ 8 / Master 80

kod produktu: 24112
EAN: 4013283241127
kolor: szary
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 6cm x 10cm x 1,5cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

skuteczny pomiary temperatury wody w wannie
wyraźna skala, a także dodatkowo zaznaczona optymalna
temperatura kąpieli
liczne otwory zapewniają szybsze schnięcie termometru
zakres pomiaru temperatury: 0°C – 50°C
produkt nie zawiera rtęci ani BPA

Owalny termometr do wody w wannie BPA free
MOQ 8 / Master 80

kod produktu: 24113
EAN: 4013283241134
kolor: niebieski
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 6cm x 10cm x 1,5cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

skuteczny pomiary temperatury wody w wannie
wyraźna skala, a także dodatkowo zaznaczona optymalna
temperatura kąpieli
liczne otwory zapewniają szybsze schnięcie termometru
zakres pomiaru temperatury: 0°C – 50°C
produkt nie zawiera rtęci ani BPA

Owalny termometr do wody w wannie BPA free
MOQ 8 / Master 80

kod produktu: 24114
EAN: 4013283241141
kolor: czerwony
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 6cm x 10cm x 1,5cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

skuteczny pomiary temperatury wody w wannie
wyraźna skala, a także dodatkowo zaznaczona optymalna
temperatura kąpieli
liczne otwory zapewniają szybsze schnięcie termometru
zakres pomiaru temperatury: 0°C – 50°C
produkt nie zawiera rtęci ani BPA
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MyHappyBath Cap - ochrona przed szamponem
MOQ 6 / Master 60

MOQ 6 / Master 54

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: wielokolorowy
materiał: tworzywo PEVA
produkt zawiera: 1 sztukę
wymiary: 15cm x 15cm
magiczny efekt: motywy zmieniają swoje kolory po zanurzeniu w
wodzie
przyciśnięta książeczka wesoło „piszczy” – dodatkowa atrakcja w
trakcie kąpieli
8 stron kolorowych ilustracji podwodnego świata
miękka i poręczna
idealna do kąpieli, zabawy w wannie
nie zawiera ftalanów, BPA ani PVC

Siatka z przyssawkami organizer na zabawki do łazienki
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 70890
EAN: 4013283708903
kolor: błękitny
materiał: poliester
przybliżone wymiary: 43cm (szerokość) x 36cm (wysokość)
produkt zawiera: 1 siatkę, 2 przyssawki

⦁
⦁
⦁
⦁

praktyczna pomoc w przechowywaniu zabawek do kąpieli –
świetnie pomaga zachować porządek w łazience
struktura siatki zapewnia dobrą cyrkulację powietrza, dzięki temu
pomaga zapobiec tworzeniu się pleśni
zapewnia przestronne miejsce na zabawki – w ten sposób
zachęca maluszka do utrzymywania porządku
szerokie zastosowanie – zamiast zabawek można przechowywać
także szczotki i inne przedmioty, które chcesz mieć pod ręką w
swojej łazience
prosty montaż za pomocą przyssawek

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

Magiczna książeczka do zabawy w wannie PEVA
kod produktu: 76012
EAN: 4013283760123

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁
⦁
⦁

utrzymuje mydło, wodę i szampon z dala od oczu maluszka
praktyczny, przemyślany kształt, chroni również uszy
rozmiar można dokładnie dopasować za sprawą zamknięcia na
rzep
nadaje się dla dzieci o obwodzie główki w zakresie: 45cm – 55cm
sprawdzi się się również jako daszek przeciwsłoneczny
niezastąpiony także gdy maluszek obawia się obcinania włosów
dziecięcy motyw wesołego wieloryba
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⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: niebieski
materiał: tworzywo EVA
produkt zawiera: 1 sztukę
rozmiar: 45cm – 55cm (obwód główki dziecka)

JEDZENIE I PICIE

kod produktu: 76043
EAN: 4013283760437

Trening czystości dla dzieci
Nocnik z wyjmowanym wkładem pojemnikiem małe WC
MOQ 3 / Master 3

kod produktu: 44220
EAN: 4013283442203
kolor: biały
materiał: polipropylen (PP)
⦁
⦁
⦁
⦁

wzornictwo bardzo wiernie imituje kształt sedesu, jakiego używają
dorośli
nocnik o tak „dorosłym” kształcie pomaga rozwijać niezależność i
pewność siebie małego dziecka
ergonomiczny kształt – optymalna wysokość i szerokość, stabilna
podstawa zapewniają bardzo wysoki poziom komfortu Twojego
maleństwa
łatwy w czyszczeniu – w środku posiada dodatkowy, wewnętrzny
pojemnik, który możesz swobodnie wyjąć, opróżnić i wyczyścić

Nocnik z wyjmowanym wkładem pojemnikiem małe WC
MOQ 3 / Master 3

kod produktu: 44221
EAN: 4013283442210
kolor: biały i szary
materiał: polipropylen (PP)
⦁
⦁
⦁
⦁

wzornictwo bardzo wiernie imituje kształt sedesu, jakiego używają
dorośli
nocnik o tak „dorosłym” kształcie pomaga rozwijać niezależność i
pewność siebie małego dziecka
ergonomiczny kształt – optymalna wysokość i szerokość, stabilna
podstawa zapewniają bardzo wysoki poziom komfortu Twojego
maleństwa
łatwy w czyszczeniu – w środku posiada dodatkowy, wewnętrzny
pojemnik, który możesz swobodnie wyjąć, opróżnić i wyczyścić

Nocnik wygodny bardzo stabilny szeroki unisex
MOQ 5 / Master 10

kod produktu: 4711.00
EAN: 4013283711002
kolor: perłowo-biały
⦁
⦁
⦁

bardzo obszerny brzeg o ergonomicznym kształcie, pozwala
dziecku usiąść wygodnie
produkt zaprojektowany zarówno dla dziewczynek jak i chłopców
stabilny kształt, nie ma ryzyka przypadkowego przewrócenia
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Siedzenie nakładka na sedes WC dla dzieci
MOQ 3 / Master 6

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: niebieski
materiał: PVC (nie zawiera ftalanów)
pomaga małemu dziecku przyzwyczaić się do korzystania z
toalety
swoim kształtem zmniejsza średnicę toalety
zapewnia dziecku wygodniejsze siedzenie
pasuje do każdego sedesu
idealnie sprawdzi się w podróży
niezwykle proste w czyszczeniu

Siedzenie nakładka na sedes WC dla dzieci
MOQ 3 / Master 6

kod produktu: 4811.2
EAN: 4013283481127

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

kod produktu: 4811.1
EAN: 4013283481110

kolor: czerwony
materiał: PVC (nie zawiera ftalanów)
LAMPKI NOCNE

Jednorazowa nakładka na sedes WC 3 sztuki
MOQ 6 / Master 120

kod produktu: 4812
EAN: 4013283048122
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

higieniczna nakładka na deskę sedesową – niezastąpiona poza
domem i w podróży
pozwala całkowicie uniknąć bezpośredniego kontaktu z brudną
deską sedesową
zarazem zmniejsza dostęp zarazków i w ten sposób redukuje
ryzyko chorób i infekcji
wytrzymała, odporna na rozerwanie, wodoodporna i chroniąca
przed bakteriami folia
produkt polecamy dla dzieci od 24 miesięcy i starszych, z
nakładki mogą korzystać także nastolatki i osoby dorosłe
produkt wykonany z folii polietylenowej (tzw. folii PE) oraz świeżej
miazgi celulozowej

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

Higiena

JEDZENIE I PICIE

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

pomaga małemu dziecku przyzwyczaić się do korzystania z
toalety
swoim kształtem zmniejsza średnicę toalety
zapewnia dziecku wygodniejsze siedzenie
pasuje do każdego sedesu
idealnie sprawdzi się w podróży
niezwykle proste w czyszczeniu
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⦁

Pielęgnacja
Zestaw do pielęgnacji włosów dla niemowląt grzebień szczotka BabyCare
MOQ 6 / Master 54

kod produktu: 81070
EAN: 4013283810705
kolor: biały i szary
materiał: plastik i naturalne włosie
produkt zawiera: 1 plastikowy grzebień do włosów i 1 szczotkę z
naturalnego włosia
przybliżone wymiary: (szczotki z naturalnego włosia) 6,5cm x 13cm x
3,5cm oraz (plastikowego grzebienia) 3,7cm x 13,2cm x 0,5cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

specjalnie zaprojektowane do dbania o delikatne włosy małego
dziecka
szczotka do włosów z naturalnym włosiem
antypoślizgowe uchwyty zwiększają komfort i bezpieczeństwo
plastikowy grzebień z elastycznymi zębami
wysokiej jakości materiały, szczotka i grzebień nie zawierają
żadnych szkodliwych substancji

Nożyczki do paznokci dla niemowląt BabyCare
MOQ 6 / Master 288

kod produktu: 81060
EAN: 4013283810606
kolor: biały i szary
materiał: plastik i stal nierdzewna
produkt zawiera: 1 nożyczki
przybliżone wymiary: 5,5cm x 7,2cm x 0,5cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

przeznaczone specjalnie do troski o delikatne paznokcie
maluszka
dosyć duży opór nożyczek zapewnia lepszą kontrolę nad
ostrzami i znacząco obniża ryzyko skaleczenia
bezpieczne, krótkie i zaokrąglone ostrza
duże otwory w uchwytach zapewniają pewny uchwyt pod każdym
kątem
wysokiej jakości materiały, nożyczki nie zawierają żadnych
szkodliwych substancji

Zestaw kosmetyczny dla niemowląt nożyczki cążki BabyCare
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 81050
EAN: 4013283810507
kolor: biały i szary
materiał: stal nierdzewna i plastik
produkt zawiera: 1 nożyczki i 1 cążki do paznokci
przybliżone wymiary: (nożyczek) 5,6cm x 8cm x 0,5cm oraz (cążek)
3cm x 5,7cm x 1,8cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

przeznaczone specjalne do troski o delikatne paznokcie
maluszka
nożyczki do paznokci: bezpieczne, krótkie i zaokrąglone ostrza
duże otwory w uchwytach zapewniają pewny uchwyt pod każdym
kątem
cążki do paznokci: gumowane uchwyty zapewniają bezpieczny,
pewny chwyt
zintegrowany pilniczek do paznokci
wysokiej jakości materiały, zestaw nie zawiera żadnych
szkodliwych substancji
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BabyCare 5-częściowy zestaw
MOQ 4 / Master 48

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: szary i miętowy
materiał: poliester, plastik
produkt zawiera: 1 naturalną szczotkę do włosów, 1 grzebień do
włosów, 1 cążki do paznokci z pilniczkiem, 1 nożyczki do paznokci,
1 etui
przybliżone wymiary opakowania: 17cm x 9cm x 3,6cm
5-elementowy, wysokiej jakości zestaw kosmetyczny
dzięki etui, świetnie sprawdzi się w domu jak i w podróży
wysokiej jakości szczotka do włosów z naturalnymi włóknami
bezpieczne nożyczki do paznokci z ergonomicznymi uchwytami
wysokiej jakości materiały, zestaw nie zawiera ftalanów, PVC,
BPA, ani żadnych innych szkodliwych substancji

Szklany pilnik do paznokci dla niemowląt etui
MOQ 8 / Master 576

kod produktu: 81043
EAN: 4013283810439

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

kod produktu: 81021
EAN: 4013283810217

MOQ 4 / Master 40

kolor: stalowoszary
materiał: wysokiej jakości stal nierdzewna
produkt zawiera: 1 nożyczki
przybliżone wymiary: 8,5cm x 11cm x 2cm

⦁
⦁
⦁

produkt wyprodukowany na terenie Niemiec
optymalnie krótkie ostrza zwiększają bezpieczeństwo
nożyczki nadają się do sterylizacji, są wykonane z antyalergicznej
stali nierdzewnej
ergonomiczne uchwyty
odpowiednie dla osób prawo- i leworęcznych
wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

Nożyczki do paznokci niemowląt INOX
kod produktu: 81011
EAN: 4013283810118

JEDZENIE I PICIE

⦁
⦁
⦁
⦁

szczególnie dobrze pasuje do miękkich paznokci niemowlaka,
bardzo delikatny dla maluszka
wysoka jakość wykonania i bardzo trwała, prosta konstrukcja
odpowiedni zarówno dla osób prawo- i leworęcznych
drobnoziarnista powierzchnia z obu stron
produkt wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej
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⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: biały i turkusowy
materiał: szkło
produkt zawiera: 1 pilnik

Nożyczki do paznokci dla niemowląt stal nierdzewna
MOQ 6 / Master 498

kod produktu: 83
EAN: 4013283000830
kolor: stalowoszary
materiał: niklowana nierdzewna stal
produkt zawiera: 1 nożyczki
przybliżone wymiary: 4cm x 9cm x 0,5cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

produkt bardzo wysokiej jakości, wyprodukowany w Niemczech
przeznaczony specjalnie do dbania o małe i delikatne paznokcie
maluszka
zaokrąglone końce nożyczek
ergonomicznie ukształtowane uchwyty
produkt 0+, tj. nożyczek można używać już od pierwszych dni
życia dziecka

Bezpieczny aspirator do nosa Soft&Clean
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 79112
EAN: 4013283791127
kolor: miętowy
materiał: TPE
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 4,5cm x 9cm x 4,5cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

bardzo bezpieczny – nie ma żadnych małych elementów, które
dziecko mogłoby połknąć lub wciągnąć do nosa
pomaga usunąć wydzielinę zarazem nie podrażniając wrażliwej
błony śluzowej nosa
gładki, bardzo elastyczny i miękki koniec
higieniczne przechowywanie: giętki koniec można zwyczajnie
wepchnąć do środka
nie zawiera ftalanów, PVC, ani lateksu

Szczoteczka do zębów na palec silikonowa 2 sztuki
MOQ 8 / Master 160

kod produktu: 79249
EAN: 4013283792490
kolor: transparent
materiał: silikon
produkt zawiera: 2 szczoteczki
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

codzienna troska o higienę jamy ustnej dziecka
4 różne faktury dla masażu dziąseł i dokładniejszego czyszczenia
miękkie włókna zapewniają delikatne i skuteczne czyszczenie
posiada wgłębienia na żel na ząbkowanie
wysokiej jakości silikon, nie zawiera żadnych szkodliwych
substancji
nadaje się do sterylizacji parowej
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Pierwsza szczoteczka do zębów silikonowa
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 79253
EAN: 4013283792537

⦁
⦁
⦁

2-częściowy zestaw do mycia zębów
ochronna osłonka zabezpiecza przed urazem gardła małego
dziecka
Krok 1: główka masująca 360° dla masowania dziąseł na etapie
ząbkowania
Krok 2: główka czyszcząca do mycia zębów
trzonek zakończony przyssawką, pomaga przymocować trzonek
do gładkich powierzchni

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: biały i miętowy
materiał: silikon
produkt zawiera: 2 różne główki, 1 trzonek

Pozostałe produkty do pielęgnacji i higieny
Gryzak silikonowy rękawiczka ząbkowanie +etui
MOQ 6 / Master 72

LAMPKI NOCNE

kod produktu: 79231
EAN: 4013283792315
kolor: szary i biały
materiał: silikon i poliester
produkt zawiera: 1 rękawiczkę i 1 higieniczny pokrowiec
przybliżone wymiary: 11cm x 8,5cm x 1,5cm

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

Gryzaki dla niemowląt silikonowe 2 sztuki
MOQ 8 / Master 40

kod produktu: 79222
EAN: 4013283792223
kolor: niebieski, czerwony
materiał: silikon
produkt zawiera: 2 sztuki
przybliżone wymiary: 4cm (wewnętrzna średnica), 10,6cm
(zewnętrzna średnica), 0,6cm (grubość gryzaka)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

długie wypustki gryzaka sięgają aż do zębów trzonowych dziecka
zróżnicowane materiały zapewniają zróżnicowane odczucia
masażu dziąseł
zdrowa i bezpieczna pomoc na etapie ząbkowania
nadaje się do sterylizacji parowej
produkt nie zawiera PVC ani BPA
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⦁

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁

znacząco uśmierza ból ząbkowania, jak również pomaga
odwrócić uwagę maluszka
zarazem pomaga chronić dłoń maluszka w trakcie ząbkowania
produkt nadaje się dla prawej jak i lewej dłoni
odpowiednia do masażu dziąseł faktura rękawiczki oraz folia
która wydaje trzeszczące dźwięki przy zgniataniu przez dziecko
rękawiczka wykonana z materiałów wysokiej jakości,
bezpiecznych do kontaktu z żywnością
rękawiczkę można prać

PRZEDSZKOLE

⦁

Cool&Play
Gryzak chłodzący z grzechotką
MOQ 8 / Master 120

kod produktu: 79203
EAN: 4013283792032
kolor: biały, niebieski i zielony
materiał: tworzywo EVA
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 8cm x 10,5cm x 1cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

masuje i działa kojąco na dziąsła maluszka
długie wypustki gryzaka sięgają aż do zębów trzonowych dziecka
gryzak wypełniony wodą, co pozwala na dłuższe utrzymanie
zimna przez gryzak
zróżnicowane materiały zapewniają zróżnicowane odczucia
masażu dziąseł
zintegrowana grzechotka i różne wzory na powierzchni rozwijają
zmysł dotyku i zachęcają do zabawy
produkt nie zwiera PVC ani plastyfikatorów

Cyfrowy termometr higrometr 2w1
MOQ 3 / Master 48

kod produktu: 94020
EAN: 4013283940204
kolor: szary i biały
materiał: silikon i plastik
produkt zawiera: 1 termometr i 1 kabel zasilający USB (100cm)
przybliżone wymiary: 16cm x 9cm x 9cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

cyfrowy wyświetlacz LCD wskazuje temperaturę i wilgotność
powietrza
dobrze sprawdzi się w pokoju dziecka
4-kolorowy wyświetlacz, kolorem wskazuje zakres temperatury
(niebieski: poniżej 15°C, zielony: 15,1°C – 20,9°C,
pomarańczowy: 21°C - 26,9°C, czerwony: powyżej 27°C)
gdy wilgotność powietrza spadnie poniżej 40% lub przekroczy
80%, termometr zacznie migać w 10 sekundowych interwałach
produkt zasilany bateriami lub kablem micro USB

Oczyszczacz powietrza filtr HEPA PureAir
MOQ 4 / Master 24

kod produktu: 94010
EAN: 4013283940105
kolor: szary i biały
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 oczyszczacz + 1 naklejka
przybliżone wymiary: 16cm x 9cm x 9cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chroni przed alergenami, wirusami i bakteriami
za pomocą promieni ultrafioletowych typu C (UV-C), zabija w
powietrzu nawet 98% bakterii pałeczek okrężnicy (E. Coli)
spełnia również funkcję lampki nocnej – posiada czujnik ruchu, a
także czujnik zmierzchu oraz opcję regulacji siły światła (3
poziomy jasności)
produkt zawiera też opcjonalną naklejkę z wesołym, dziecięcym
motywem
kolor światła LED: ciepłe białe, w zakresie 2800K – 3500K
0,1A/ 100-240V/ 50/60Hz/ 5W
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Bezpieczne waciki do uszu dla dzieci
kolor: biały
materiał: papier i bawełna
produkt zawiera: 72 sztuki

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE
LAMPKI NOCNE
ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA
JEDZENIE I PICIE
POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁

pomaga bezpiecznie czyścić uszy maluszka
optymalny, bezpieczny kształt zapobiega wsunięciu patyczka zbyt
głęboko
wykonane z bezpiecznych produktów, nie zawierają ftalanów
produkt produkowany na terenie Niemiec
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PRZEDSZKOLE

⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

MOQ 32 / Master 32

kod produktu: 70961
EAN: 4013283709610

80%

natural

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

JEDZENIE I PICIE

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

LAMPKI NOCNE

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

NIANIE ELEKTRONICZNE

reer prezentuje serię Growing:
sztućce i naczynia w
80% wykonane z
odnawialnych surowców

PRZEDSZKOLE

BEZPIECZE Ń STWO

Jedzenie i picie

Naczynia i sztućce dla dzieci
Talerzyk kubek miseczka sztućce BPA PVC free
MOQ 4 / Master 4

kod produktu: 22010
EAN: 4013283220108
kolor: wielokolorowy
produkt zawiera: 1 talerz, 1 miskę, 1 kubek, 1 łyżkę, 1 widelec
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

bardzo lekka a zarazem wytrzymała konstrukcja
w 80% wykonane z odnawialnych surowców takich jak cukier
(otrzymywany jako produkt uboczny produkcji przemysłowej) czy
drewno
nie zawiera PVC, BPA ani Melaminy
można bezpiecznie myć w zmywarce jak też podgrzewać w
mikrofalówce (maks. 600W)
spełnia wymogi standardu bezpieczeństwa EN 14372

Talerzyk kubek miseczka sztućce BPA PVC free
MOQ 4 / Master 4

kod produktu: 22020
EAN: 4013283220207
kolor: wielokolorowy
produkt zawiera: 1 talerz, 1 miskę, 1 kubek, 1 łyżkę, 1 widelec
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

bardzo lekka a zarazem wytrzymała konstrukcja
w 80% wykonane z odnawialnych surowców takich jak cukier
(otrzymywany jako produkt uboczny produkcji przemysłowej) czy
drewno
nie zawiera PVC, BPA ani melaminy
można bezpiecznie myć w zmywarce jak też podgrzewać w
mikrofalówce (maks. 600W)
spełnia wymogi standardu bezpieczeństwa EN 14372

Talerzyk dla dzieci eco atest bezpieczny REER 2 sztuki
MOQ 4 / Master 16

kod produktu: 22033
EAN: 4013283220337
kolor: szary i morski
produkt zawiera: 2 talerze
przybliżone wymiary: Ø 20cm (średnica) x 2,5cm (głębokość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

bardzo lekka a zarazem wytrzymała konstrukcja
w 80% wykonane z odnawialnych surowców takich jak cukier
(otrzymywany jako produkt uboczny produkcji przemysłowej) czy
drewno
nie zawiera PVC, BPA ani melaminy
można bezpiecznie myć w zmywarce jak też podgrzewać w
mikrofalówce (maks. 600W)
spełnia wymogi standardu bezpieczeństwa EN 14372
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Miseczka dla dzieci eco BPA PVC free 2 sztuki
MOQ 4 / Master 24

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: szary i morski
produkt zawiera: 2 miski
przybliżone wymiary: Ø 13cm (średnica) x 5cm (głębokość)
bardzo lekka a zarazem wytrzymała konstrukcja
w 80% wykonane z odnawialnych surowców takich jak cukier
(otrzymywany jako produkt uboczny produkcji przemysłowej) czy
drewno
nie zawiera PVC, BPA ani melaminy
można bezpiecznie myć w zmywarce jak też podgrzewać w
mikrofalówce (maks. 600W)
spełnia wymogi standardu bezpieczeństwa EN 14372

Kubek dla dzieci eco bezpieczny 200ml 2 sztuki
MOQ 4 / Master 48

kod produktu: 22053
EAN: 4013283220535

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

kod produktu: 22043
EAN: 4013283220436

Sztućce dla dzieci eco bezpieczne zaokrąglone
MOQ 4 / Master 64

kod produktu: 22063
EAN: 4013283220634
kolor: szary i morski
produkt zawiera: 2 widelce i 2 łyżki

⦁
⦁
⦁

bardzo lekka a zarazem wytrzymała konstrukcja
w 80% wykonane z odnawialnych surowców takich jak cukier
(otrzymywany jako produkt uboczny produkcji przemysłowej) czy
drewno
nie zawiera PVC, BPA ani melaminy
można bezpiecznie myć w zmywarce jak też podgrzewać w
mikrofalówce (maks. 600W)
spełnia wymogi standardu bezpieczeństwa EN 14372

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

JEDZENIE I PICIE

⦁
⦁

bardzo lekka a zarazem wytrzymała konstrukcja
w 80% wykonane z odnawialnych surowców takich jak cukier
(otrzymywany jako produkt uboczny produkcji przemysłowej) czy
drewno
nie zawiera PVC, BPA ani melaminy
można bezpiecznie myć w zmywarce jak też podgrzewać w
mikrofalówce (maks. 600W)
spełnia wymogi standardu bezpieczeństwa EN 14372
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PRZEDSZKOLE

⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: szary i morski
produkt zawiera: 2 kubki
przybliżone wymiary: Ø 7,5cm (średnica) x 7,5cm (głębokość)

Talerzyk dla dzieci eco atest bezpieczny 2 sztuki
MOQ 4 / Master 16

kod produktu: 22074
EAN: 4013283220740
kolor: różowy
produkt zawiera: 2 talerze
przybliżone wymiary: Ø 20cm (średnica) x 2,5cm (głębokość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

bardzo lekka a zarazem wytrzymała konstrukcja
w 80% wykonane z odnawialnych surowców takich jak cukier
(otrzymywany jako produkt uboczny produkcji przemysłowej) czy
drewno
nie zawiera PVC, BPA ani melaminy
można bezpiecznie myć w zmywarce jak też podgrzewać w
mikrofalówce (maks. 600W)
spełnia wymogi standardu bezpieczeństwa EN 14372

Miseczka dla dzieci eco atest bezpieczna 2 sztuki
MOQ 4 / Master 24

kod produktu: 22084
EAN: 4013283220849
kolor: różowy
produkt zawiera: 2 miski
przybliżone wymiary: Ø 13cm (średnica) x 5cm (głębokość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

bardzo lekka a zarazem wytrzymała konstrukcja
w 80% wykonane z odnawialnych surowców takich jak cukier
(otrzymywany jako produkt uboczny produkcji przemysłowej) czy
drewno
nie zawiera PVC, BPA ani melaminy
można bezpiecznie myć w zmywarce jak też podgrzewać w
mikrofalówce (maks. 600W)
spełnia wymogi standardu bezpieczeństwa EN 14372

Kubek dla dzieci eco bezpieczny 200ml 2 sztuki
MOQ 4 / Master 48

kod produktu: 22094
EAN: 4013283220948
kolor: różowy
produkt zawiera: 2 kubki
przybliżone wymiary: Ø 7,5cm (średnica) x 7,5cm (głębokość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

bardzo lekka a zarazem wytrzymała konstrukcja
w 80% wykonane z odnawialnych surowców takich jak cukier
(otrzymywany jako produkt uboczny produkcji przemysłowej) czy
drewno
nie zawiera PVC, BPA ani melaminy
można bezpiecznie myć w zmywarce i podgrzewać w
mikrofalówce (maks. 600W)
spełnia wymogi standardu bezpieczeństwa EN 14372
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Sztućce dla dzieci eco bezpieczne zaokrąglone
MOQ 4 / Master 64

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: różowy
produkt zawiera: 2 widelce i 2 łyżki
bardzo lekka a zarazem wytrzymała konstrukcja
w 80% wykonane z odnawialnych surowców takich jak cukier
(otrzymywany jako produkt uboczny produkcji przemysłowej) czy
drewno
nie zawiera PVC, BPA ani melaminy
można bezpiecznie myć w zmywarce i podgrzewać w
mikrofalówce (maks. 600W)
spełnia wymogi standardu bezpieczeństwa EN 14372

Podkładka silikonowa stół jedzenia malowania
MOQ 4 / Master 48

kod produktu: 25021
EAN: 4013283250211

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

kod produktu: 22104
EAN: 4013283221044

⦁

Śliniak silikonowy z kieszonką regulowany
MOQ 4 / Master 64

kod produktu: 25033
EAN: 4013283250334
kolor: niebieski
materiał: silikon spożywczy
przybliżone wymiary: 29cm x 24cm

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

świetnie dopasowany kształt bardzo dobrze chroni przed
zabrudzeniem
obszerna, nieodkształcająca się kieszonka na końcu – skutecznie
zbiera resztki jedzenia
4-stopniowo regulowany rozmiar – nada się dla dziecka o
obwodzie szyi w zakresie 25-30cm
przyjemny w dotyku miękki silikon – zapewnia komfort maleństwu
śliniaczek można myć w zmywarce do naczyń
wytrzymały i wodoodporny materiał

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

JEDZENIE I PICIE

⦁
⦁

antypoślizgowa powierzchnia zabezpiecza naczynia przed
ślizganiem się
mata pewnie trzyma się stołu
szerokie zastosowanie: sprawdzi się przy zabawie jak też
pracach plastycznych
bardzo duża powierzchnia chroni powierzchnie przed
ubrudzeniem i zarysowaniem
matę można też myć w zmywarce do naczyń

62

PRZEDSZKOLE

⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: szary
materiał: silikon spożywczy
przybliżone wymiary: 41,5cm x 30cm

Śliniak silikonowy z kieszonką regulowany
MOQ 4 / Master 64

kod produktu: 25044
EAN: 4013283250440
kolor: różowy
materiał: silikon spożywczy
przybliżone wymiary: 29cm x 24cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

świetnie dopasowany kształt bardzo dobrze chroni przed
zabrudzeniem
obszerna, nieodkształcająca się kieszonka na końcu – skutecznie
zbiera resztki jedzenia
4-stopniowo regulowany rozmiar – nada się dla dziecka o
obwodzie szyi w zakresie 25-30cm
przyjemny w dotyku miękki silikon – zapewnia komfort maleństwu
śliniaczek można myć w zmywarce do naczyń
wytrzymały i wodoodporny materiał

Sztućce dla dzieci komplet ze stali nierdzewnej
MOQ 4 / Master 64

kod produktu: 2304
EAN: 4013283023044
kolor: stalowoszary
produkt zawiera: 1 nóż, 1 widelec, 1 łyżkę, 1 łyżeczkę
materiał: stal nierdzewna
⦁
⦁
⦁

wesołe, dziecięce wzornictwo i rozmiary dopasowane do dłoni
najmłodszych
bardzo bezpieczne dzięki zaokrąglonym kształtom
można bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń

Talerz talerzyk podgrzewany miska dla dzieci
MOQ 4 / Master 24

kod produktu: 74168
EAN: 4013283741689
kolor: biały i niebieski
materiał: plastik
przybliżone wymiary: 21cm (szerokość) x 5cm (wysokość)
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

skośne ścianki pomagają łatwiej nabierać jedzenie
napełnij ścianki i dno talerzyka gorącą wodą: posiłek Twojego
maluszka pozostanie gorący przez dłuższy czas
antypoślizgowa podstawa
wysoki brzeg talerzyka
wysokiej jakości plastik spożywczy
produkt można bezpiecznie myć w zmywarce do naczyń
produkt nie nadaje się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej
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Termosy i lunchboksy dla dzieci
MOQ 6 / Master 24

kolor: czarny
materiał: stal szlachetna i plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 6,5cm (średnica) x 22,5cm (wysokość)
pojemność: 450ml (optymalna)

⦁
⦁

świetnie sprawdzi się do posiłków Twojego maluszka
wrząca woda pozostaje ciepła do 24 godzin
wytrzymały korpus ze stali szlachetnej: higieniczny i bardzo
odporny na uszkodzenia
wysokiej jakości materiały nie dodają żadnego posmaku
poręczny i praktyczny: smukły kształt i nieduża waga

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

Termos ze stali szlachetnej nierdzewnej 450ml
kod produktu: 90011
EAN: 4013283900116

Termos ze stali szlachetnej nierdzewnej 450ml
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 90013
EAN: 4013283900130

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

Termos ze stali szlachetnej nierdzewnej 450ml
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 90014
EAN: 4013283900147
kolor: malinowy
materiał: stal szlachetna i plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 6,5cm (średnica) x 22,5cm (wysokość)
pojemność: 450ml (optymalna)

⦁
⦁

świetnie sprawdzi się do posiłków Twojego maluszka
wrząca woda pozostaje ciepła do 24 godzin
wytrzymały korpus ze stali szlachetnej: higieniczny i bardzo
odporny na uszkodzenia
wysokiej jakości materiały nie dodają żadnego posmaku
poręczny i praktyczny: smukły kształt i nieduża waga

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁

JEDZENIE I PICIE

⦁
⦁

świetnie sprawdzi się do posiłków Twojego maluszka
wrząca woda pozostaje ciepła do 24 godzin
wytrzymały korpus ze stali szlachetnej: higieniczny i bardzo
odporny na uszkodzenia
wysokiej jakości materiały nie dodają żadnego posmaku
poręczny i praktyczny: smukły kształt i nieduża waga
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⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: turkusowy
materiał: stal szlachetna i plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 6,5cm (średnica) x 22,5cm (wysokość)
pojemność: 450ml (optymalna)

Termos ze stali szlachetnej nierdzewnej 500ml
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 90501
EAN: 4013283905012
kolor: granatowy
materiał: stal szlachetna i plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 7cm (średnica) x 24,5cm (wysokość)
pojemność: 450ml (optymalna)/ 500ml (maksymalna)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

świetnie sprawdzi się do posiłków Twojego maluszka
wrząca woda pozostaje ciepła do 24 godzin
wytrzymały korpus ze stali szlachetnej: higieniczny i bardzo
odporny na uszkodzenia
wysokiej jakości materiały nie dodają żadnego posmaku
poręczny i praktyczny: smukły kształt i nieduża waga
zamiast zwykłego zakręcanego gwintu, termos posiada wygodny
„dzióbek”, który otworzysz jedną ręką
nakrętka spełnia też rolę kubeczka

Termos ze stali szlachetnej nierdzewnej 500ml
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 90503
EAN: 4013283905036
kolor: turkusowy
materiał: stal szlachetna i plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 7cm (średnica) x 24,5cm (wysokość)
pojemność: 450ml (optymalna)/ 500ml (maksymalna)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

świetnie sprawdzi się do posiłków Twojego maluszka
wrząca woda pozostaje ciepła do 24 godzin
wytrzymały korpus ze stali szlachetnej: higieniczny i bardzo
odporny na uszkodzenia
wysokiej jakości materiały nie dodają żadnego posmaku
poręczny i praktyczny: smukły kształt i nieduża waga
zamiast zwykłego zakręcanego gwintu, termos posiada wygodny
„dzióbek”, który otworzysz jedną ręką
nakrętka spełnia też rolę kubeczka

Termos ze stali szlachetnej nierdzewnej 500ml
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 90504
EAN: 4013283905043
kolor: malinowy
materiał: stal szlachetna i plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 7cm (średnica) x 24,5cm (wysokość)
pojemność: 450ml (optymalna)/ 500ml (maksymalna)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

świetnie sprawdzi się do posiłków Twojego maluszka
wrząca woda pozostaje ciepła do 24 godzin
wytrzymały korpus ze stali szlachetnej: higieniczny i bardzo
odporny na uszkodzenia
wysokiej jakości materiały nie dodają żadnego posmaku
poręczny i praktyczny: smukły kształt i nieduża waga
zamiast zwykłego zakręcanego gwintu, termos posiada wygodny
„dzióbek”, który otworzysz jedną ręką
nakrętka spełnia też rolę kubeczka
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Termos stalowy 300ml szeroki obiadowy
MOQ 6 / Master 24

MOQ 6 / Master 24

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: malinowy
materiał: stal szlachetna i plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 8,5cm (średnica) x 13cm (wysokość)
pojemność: 300ml (optymalna)/ 350ml (maksymalna)
świetnie sprawdzi się do posiłków Twojego maluszka
wrząca woda pozostaje ciepła do 6 godzin
wytrzymały korpus ze stali szlachetnej: higieniczny i bardzo
odporny na uszkodzenia
wysokiej jakości materiały nie dodają żadnego posmaku
praktyczna antypoślizgowa podstawa

Termos obiadowy lunchbox ze stali szlachetnej
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 90408
EAN: 4013283904084
kolor: stalowoszary
materiał: stal nierdzewna i plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
pojemność: 300ml (optymalna)/ 350ml (maksymalna)

⦁
⦁

świetnie sprawdzi się do posiłków Twojego maluszka
wrząca woda pozostaje ciepła do 6 godzin
wytrzymały korpus ze stali nierdzewnej: higieniczny i bardzo
odporny na uszkodzenia
wysokiej jakości materiały nie dodają żadnego posmaku
praktyczna antypoślizgowa podstawa

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

Termos stalowy 300ml szeroki obiadowy
kod produktu: 90412
EAN: 4013283904121

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁

świetnie sprawdzi się do posiłków Twojego maluszka
wrząca woda pozostaje ciepła do 6 godzin
wytrzymały korpus ze stali szlachetnej: higieniczny i bardzo
odporny na uszkodzenia
wysokiej jakości materiały nie dodają żadnego posmaku
praktyczna antypoślizgowa podstawa
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⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: turkusowy
materiał: stal szlachetna i plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 8,5cm (średnica) x 13cm (wysokość)
pojemność: 300ml (optymalna)/ 350ml (maksymalna)

JEDZENIE I PICIE

kod produktu: 90411
EAN: 4013283904114

Termos obiadowy szeroki stalowy + kubek 350ml
MOQ 3 / Master 12

kod produktu: 90430
EAN: 4013283904305
kolor: stalowo szary
materiał: stal szlachetna i plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 10cm (średnica) x 14cm (wysokość)
pojemność: 300ml (optymalna)/ 350ml (maksymalna)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

świetnie sprawdzi się do posiłków Twojego maluszka,
szczególnie gdy jesteście w podróży
wrząca woda pozostaje ciepła do 6 godzin
wytrzymały korpus ze stali szlachetnej: higieniczny i bardzo
odporny na uszkodzenia
wysokiej jakości materiały nie dodają żadnego posmaku
nakrętka spełnia rolę kubka
produkt posiada certyfikat SLG dot. testów pod kątem
szkodliwych substancji

Termotorba termoizolacyjna termos na butelkę
MOQ 4 / Master 36

kod produktu: 75144
EAN: 4013283751442
kolor: szary i beżowy
materiał: poliester
produkt zawiera: 1 sztukę
wymiary: 10cm (szerokość) x 23cm (wysokość) x 7cm (grubość)
⦁
⦁
⦁
⦁

dzięki warstwie izolacyjnej, butelka pozostaje ciepła przez
znacznie dłuższy czas, torba świetnie sprawdzi się też do
przechowywania zimnych napojów w gorące dni
świetnie sprawdzi się do dziecięcych butelek, w tym butelek z
grubą szyjką oraz słoiczków
za pomocą praktycznego rzepu torbę można przypiąć do wózka
niezwykle przydatna przede wszystkim poza domem i w podróży

Butelki i podgrzewacze
TurboFood ekspresowy podgrzewacz słoiczków butelek mleka dla dzieci
MOQ 6 / Master 6

kod produktu: 33040
EAN: 4013283330401
kolor: biały i szary
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 podgrzewacz, 1 pierścień parowy, 1 koszyczek
przybliżone wymiary: Ø 15cm (średnica) x 18cm (wysokość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

szybkie podgrzanie dziecięcego posiłku w zaledwie 90sekund za
sprawą specjalnego pierścienia parowego, który zatrzymuje
ciepło i zapewnia efektywne podgrzewanie
do wszystkich popularnych dziecięcych butelek, także dla tych z
szerokim otworem (maksymalna zewnętrzna średnica takiej
butelki: Ø 70mm)
skuteczne, ale zarazem łagodne i równomierne podgrzanie za
pomocą gorącej wody
załączony niewielki kubeczek działa jak precyzyjna miarka,
pomaga dokładnie nalać optymalną ilość wody
220 – 240V / 50/60Hz / 400W
kabel zasilający zakończony wtyczką typu schuko
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Podgrzewacz butelek mleka dla dzieci FoodBall
MOQ 6 / Master 12

kod produktu: 33030
EAN: 4013283330302

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

Simply Hot podgrzewacz butelek i słoików dla dzieci 100W
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 3310
EAN: 4013283331002

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

do wszystkich popularnych dziecięcych butelek, także tych z
szerokim otworem (maksymalna zewnętrzna średnica (Ø) takiej
butelki: 70mm)
skuteczne, ale zarazem łagodne i równomierne podgrzanie za
pomocą gorącej wody
podgrzanie mleka trwa 6-8minut a jedzenia 8-10minut
termostat działa bez przerwy, stale regulując temperaturę a dioda
kontrolna wskazuje stan urządzenia
220 – 240V / 50/60Hz / 100W
kabel zasilający zakończony wtyczką typu schuko

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: biały i szary
materiał: plastik
przybliżone wymiary: Ø 13cm (średnica) x 16,5cm (wysokość)

Podgrzewacz samochodowy do butelek dla dzieci
MOQ 6 / Master 12

kod produktu: 3401
EAN: 4013283034019
kolor: czarny i piaskowy
materiał: poliester i nylon
przybliżone wymiary: 7,5cm (szerokość) x 25cm (wysokość)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

do wszystkich popularnych dziecięcych butelek, także dla tych z
szerokim otworem
podgrzewa dziecięce jedzenie, dzięki zasilaniu elektrycznemu
poprzez gniazdko 12V w samochodzie
materiał jest odporny na wysokie temperatury
pobór mocy: 25W
rodzaj wtyczki kabla zasilającego: tzw. „zapalniczka”, pasuje do
samochodowego gniazdka 12V
długość kabla zasilającego: ok. 50cm
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⦁
⦁

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁
⦁

do wszystkich popularnych dziecięcych butelek, także dla tych z
szerokim otworem (maksymalna zewnętrzna średnica takiej
butelki: Ø 70mm)
łagodnie podgrzewa dziecięcą butelkę za pomocą gorącej wody
podgrzanie mleka trwa 6-8minut a jedzenia 8-10minut
praktyczna miska, do podgrzewania i jedzenia
termostat działa bez przerwy, stale regulując temperaturę a dioda
kontrolna wskazuje stan urządzenia
220 – 240V / 50/60Hz / 500W
kabel zasilający zakończony wtyczką typu euro

PRZEDSZKOLE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: biały i szary
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 podgrzewacz, 1 miskę, 1 pokrywkę
przybliżone wymiary: Ø 15cm (średnica) x 10,5cm (wysokość)

Sterylizatory
VapoMat S sterylizator parowy
MOQ 3 / Master 3

kod produktu: 36021
EAN: 4013283360217
kolor: niebieski i szary
materiał: plastik
przybliżone wymiary: Ø 22,5cm (średnica) x 27,5cm (wysokość)
produkt zawiera: 1 sterylizator, 1 koszyczek, 1 szczypce do butelek
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

szybka i skuteczna sterylizacja parowa 6 butelek i akcesoriów
sterylizacja trwa jedynie 10 minut
przyjazna środowisku sterylizacja za pomocą gorącej pary wodnej
automatyczne wyłączanie po zakończeniu sterylizacji
220 – 240V / 50/60Hz / 500W
kabel zasilający zakończony wtyczką typu schuko

VapoDry sterylizator do butelek z funkcją suszenia
MOQ 2 / Master 2

kod produktu: 36040
EAN: 4013283360408
kolor: biały i szary
materiał: plastik
przybliżone wymiary: Ø 25cm (średnica) x 39cm (wysokość)
produkt zawiera: 1 sterylizator, 1 szczypce do butelek, 1 miarka
(kubeczek)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

szybka i skuteczna sterylizacja parowa 8 butelek i akcesoriów
trwa jedynie 12minut
następnie włącza się 30-minutowy tryb suszenia – po jego
zakończeniu butelki są gotowe do użycia
przyjazna środowisku sterylizacja za pomocą gorącej pary wodnej
automatyczne wyłączanie po zakończeniu sterylizacji
220 – 240V / 50/60Hz / 700/310W
kabel zasilający zakończony wtyczką typu schuko

VapoMax sterylizator parowy
MOQ 3 / Master 3

kod produktu: 36010
EAN: 4013283360101
kolor: biały i szary
materiał: plastik
przybliżone wymiary: Ø 23,5cm (średnica) x 33cm (wysokość)
produkt zawiera: 1 sterylizator i 1 szczypce do butelek
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

szybka i skuteczna sterylizacja dla 6 butelek i akcesoriów w ciągu
zaledwie 10minut
przyjazna środowisku sterylizacja za pomocą gorącej pary wodnej
automatyczne wyłączanie po zakończeniu sterylizacji
cyfrowy wyświetlacz wskazuje czas trwania dezynfekcji
wylot pary na pokrywce z funkcją HeatColor – pokrywka zmienia
kolor gdy jej powierzchnia zrobi się gorąca
220 – 240V / 50/60Hz / 500W
kabel zasilający zakończony wtyczką typu schuko
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VapoMat sterylizator parowy
MOQ 3 / Master 3

⦁
⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: biały i niebieski
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sterylizator i 1 szczypce do butelek
przyjazna środowisku sterylizacja za pomocą gorącej pary wodnej
automatyczne wyłączanie po zakończeniu sterylizacji
220 – 240V / 50/60Hz / 500W
kabel zasilający zakończony wtyczką typu schuko

Sterylizator parowy butelek do mikrofalówki
MOQ 4 / Master 4

kod produktu: 3295.1
EAN: 4013283329511

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

kod produktu: 36020
EAN: 4013283360200

⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

Akcesoria do butelek
Pojemnik na mleko w proszku 3 komorowy lejek
MOQ 4 / Master 32

kod produktu: 21012
EAN: 4013283210123
kolor: wielokolorowy
materiał: plastik

⦁
⦁

pomaga porcjować mleko w proszku, na co dzień i w podróży
wszystkie pojemniczki są osobno zamykane
świetnie nadają się również do gotowych mieszanek i herbaty w
proszku
wykonane z plastiku bezpiecznego dla żywności
spełnia wymogi standardu EN 14372

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁

JEDZENIE I PICIE

⦁
⦁

szybka i skuteczna sterylizacja nawet 4 butelek i ich akcesoriów
w ciągu zaledwie 7minut
przyjazna środowisku sterylizacja za pomocą zwykłej pary wodnej
optymalna przestrzeń do przechowywania zdezynfekowanych
butelek dziecka
nadaje się do wszystkich standardowych kuchenek
mikrofalowych
nie nadaje się do szklanych butelek
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⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: biały
materiał: plastik
przybliżone wymiary: Ø 26,5cm x 16cm

Termometr cyfrowy do butelek mleka dla dzieci
MOQ 6 / Master 96

kod produktu: 21021
EAN: 4013283210215
kolor: szary
przybliżone wymiary: 22cm x 2cm x 1,5cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

pomaga upewnić się, że posiłek Twojego maleństwa ma
odpowiednią temperaturę
szeroki zakres zastosowania: zmierzysz temperaturę posiłku,
mleka, ale także temperaturę w pokoju czy wody w wannie
duży i wyraźny wyświetlacz LCD zapewnia czytelny pomiar
szybki i ergonomiczny
krótki czas potrzebny do dokonania pomiaru: około 30 sekund
dokładny pomiar za sprawą czujnika ze stali nierdzewnej
zakres pomiaru -30°C do +250°C, skala co 0,1°C

Szczotka do butelek i smoczków 2w1 dla dzieci
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 21031
EAN: 4013283210314
kolor: biały i szary
materiał: plastik, nylon i metal
⦁
⦁
⦁

nieodkształcające się, wytrzymałe włosie i gąbka czyszcząca
zapewniają dokładne czyszczenie dziecięcej butelki wraz ze
smoczkiem
ergonomiczny uchwyt ze zintegrowanym wieszakiem
2w1: szczotka przeznaczona do smoczków schowana w
uchwycie

Organizer na dziecięce butelki kratka perłowy
MOQ 5 / Master 5

kod produktu: 256
EAN: 4013283256008
kolor: biały
materiał: plastik
przybliżone wymiary: 17cm (szerokość) x 11cm (wysokość) x 24cm
(długość)
⦁
⦁
⦁
⦁

pomieści 6 grubszych butelek lub 8 standardowych
pomaga zorganizować przestrzeń i zachować porządek
przemyślany kształt ułatwia szybkie suszenie
można myć w zmywarce do naczyń
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LAMPKI NOCNE
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NIANIE ELEKTRONICZNE

Bezpieczeństwo gdy jesteście w
ruchu – zarówno z dziecięcym
wózkiem jak i w samochodzie

PRZEDSZKOLE

BEZPIECZE Ń STWO

Poza domem i
w samochodzie

Bezpieczny spacer
Odblaski do wózka roweru plecaka na rzep
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 53175
EAN: 4013283531754
• kolor: fluorescencyjny żółty z odblaskowymi nadrukami
• materiał: poliester
• przybliżone wymiary: 12cm x 12cm
• produkt zawiera: 4 sztuki
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

znacząco zwiększa widoczność dziecka po zmroku, szczególnie
przy złej pogodzie i dużym ruchu ulicznym
szeroki zakres zastosowania: wózków, spacerówek, rowerków
biegowych, plecaków, itd.
szybki i prosty montaż do wszelki ram za pomocą mocowań
zapinanych na rzep
jasny, sygnałowy kolor i odblaskowy nadruk
produkt spełnia normę EN 20471 dla odzieży o intensywnej
widzialności

Naklejki odblaskowe odblaski 18 sztuk 3M Scotchlite
MOQ 8 / Master 288

kod produktu: 53141
EAN: 4013283531419
kolor: szary
materiał: taśma odblaskowa 3M
produkt zawiera: 10 odblaskowych naklejek z motywami oraz
8 pasków odblaskowych o różnych rozmiarach
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

znacząco zwiększa widoczność dziecka na drodze, szczególnie
po zmroku i przy pochmurnej, deszczowej pogodzie
samoprzylepne odblaski można zamontować niemalże
wszędzie – dobrze trzymają się wielu różnych powierzchni, w tym
tkanin, elementów z plastiku i metalu
wysokiej jakości naklejki trzymają się bardzo mocno, ponadto są
wodoodporne i wytrzymają również pranie całej kurtki
odblaskowe paski: proste wzornictwo i podłużne, wąskie
proporcje – świetnie sprawdzą się naklejone na wózek czy
rowerek
odblaskowe naklejki z motywami: radosne, dziecięce
wzornictwo – świetnie sprawdzą się na ubraniach, rowerach czy
kaskach rowerowych

Lampka LED na wózek rower silikonowa 2 sztuki
MOQ 6 / Master 60

kod produktu: 53151
EAN: 4013283531518
kolor obudowy lampek: czarny
materiał: plastik oraz silikon
produkt zawiera: 1 lampkę o białym świetle, 1 lampkę o czerwonym
świetle, 2 baterie CR2032
⦁
⦁
⦁
⦁

znacząco zwiększa widoczność dziecka po zmroku
regulowana silikonowa klamra pozwala na zamocowanie lampki
do wózka lub rowerku biegowego
obie lampki posiadają 3 tryby świecenia: tj. tryb świecenia stałym
światłem oraz 2 tryby migania (powolne i szybsze)
wytrzymałe, silikonowe obudowy (stopień ochrony IP44)
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Lampka LED USB na wózek rower regulacja 360°
MOQ 6 / Master 60

MOQ 6 / Master 120

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: pomarańczowy i czarny
materiał: plastik
średnica lampki: ok. 6,6cm
produkt zawiera: 1 lampkę, 2 baterie AG10
3 tryby pracy: świecenie stałym światłem oraz 2 tryby migotania
(różniące się szybkością sygnałów)
lampka zakończona praktycznym karabińczykiem – możesz ją
przypiąć niemalże wszędzie
odbija światło na odległość do 150m
świeci na odległość do 500m
kolor światła: czerwony

MyBuddyGuard kamizelka odblaskowa S dla dzieci
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 53115
EAN: 4013283531150
kolor: fluorescencyjny żółty
materiał: poliester
wymiar: 49cm x 47cm (odpowiednik rozmiaru S)
produkt zawiera: 1 kamizelkę ze zintegrowanym pokrowcem
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

znacząco zwiększa widoczność, świetnie sprawdzi się przy
dużym ruchu i złej pogodzie
2 pasy odblaskowe wokół całej kamizelki jeszcze lepiej
zwiększają widoczność
kamizelka spełnia normę EN ISO 20471:2013
zapinana na rzep velcro – pozwala na płynną regulację rozmiaru
zawiera zintegrowany pokrowiec – całość złożysz w małą i lekką
„paczuszkę”
obszerne otwory na ręce, pozwalają swobodnie dopasować
kamizelkę do kurtki, lub innego codziennego ubrania
bezpośrednio pod kamizelką
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Lampka LED SeeMe, przypinana do wózka
kod produktu: 53125
EAN: 4013283531259

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁
⦁

JEDZENIE I PICIE

⦁

znacząco zwiększa widoczność dziecka po zmroku
regulowana silikonowa klamra pozwala na zamocowanie lampki
do wózka lub roweru
obie lampki posiadają 3 tryby świecenia: tj. tryb świecenia stałym
światłem oraz 2 tryby migania (powolne i szybsze)
wodoodporna obudowa (stopień ochrony IP44)
wbudowany akumulator ładowany kablem USB
maks. obwód rurki, do której można zamocować lampkę: 8,5cm

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor obudowy lampki: czarny
materiał: plastik oraz silikon
produkt zawiera: 1 lampkę oraz kabel zasilający USB (zasilacz
sieciowy nie jest załączony)

PRZEDSZKOLE

kod produktu: 53161
EAN: 4013283531617

MyBuddyGuard kamizelka odblaskowa XS dla dzieci
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 53012
EAN: 4013283530122
kolor: niebieski
wzór: potworek
materiał: poliester
produkt zawiera: 1 kamizelkę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

jaskrawy, widoczny z daleka kolor
2 pasy odblaskowe wokół całej kamizelki jeszcze lepiej
zwiększają widoczność
odblaskowe wzory z przodu i z tyłu kamizelki
kamizelka zapinana na rzep velcro – pozwala na płynną regulację
rozmiaru
obszerne otwory na ręce, pozwalają swobodnie dopasować
kamizelkę do kurtki, lub innego codziennego ubrania
bezpośrednio pod kamizelką

MyBuddyGuard kamizelka odblaskowa XS dla dzieci
MOQ 6 / Master 54

kod produktu: 53022
EAN: 4013283530221
kolor: różowy
wzór: słoń
materiał: poliester
produkt zawiera: 1 kamizelkę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

jaskrawy, widoczny z daleka kolor
2 pasy odblaskowe wokół całej kamizelki jeszcze lepiej
zwiększają widoczność
odblaskowe wzory z przodu i z tyłu kamizelki
kamizelka zapinana na rzep velcro – pozwala na płynną regulację
rozmiaru
obszerne otwory na ręce, pozwalają swobodnie dopasować
kamizelkę do kurtki, lub innego codziennego ubrania
bezpośrednio pod kamizelką

Słuchawki ochronne SilentGuard dzieci 12mcy+
MOQ 4 / Master 84

kod produktu: 53063
EAN: 4013283530634
kolor: niebieski
materiał: plastik, nylon
produkt zawiera: 1 sztukę
dla dzieci w wieku: 12-36miesięcy
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

rzetelna i skuteczna ochrona przed przykrym i groźnym hałasem
(wskaźnik SNR=25)
dobre dopasowanie do głowy dziecka, produkt rośnie wraz z
dzieckiem za sprawą płynnej regulacji paska podtrzymującego
obie miseczki słuchawek
materiałowy pasek zamiast plastikowego pałąka – pasek
utrzymuje miseczki a zarazem chroni wrażliwą główkę dziecka
przed naciskiem
obie miseczki są odpowiednio kompaktowe i w efekcie bardzo
lekkie
przyjazne dla skóry i zarazem wytrzymałe materiały, czyszczenie
nie sprawi kłopotu
produkt spełnia normę EN 352-1
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Słuchawki ochronne SilentGuard dzieci 12mcy+
MOQ 4 / Master 84

kod produktu: 53074
EAN: 4013283530740

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

rzetelna i skuteczna ochrona przed przykrym i groźnym hałasem
(wskaźnik SNR=25)
dobre dopasowanie do głowy dziecka, produkt rośnie wraz z
dzieckiem za sprawą płynnej regulacji paska podtrzymującego
obie miseczki słuchawek
materiałowy pasek zamiast plastikowego pałąka – pasek
utrzymuje miseczki a zarazem chroni wrażliwą główkę dziecka
przed naciskiem
obie miseczki są odpowiednio kompaktowe i w efekcie bardzo
lekkie
przyjazne dla skóry i zarazem wytrzymałe materiały, czyszczenie
nie sprawi kłopotu
produkt spełnia normę EN 352-1

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: różowy
materiał: plastik, nylon
produkt zawiera: 1 sztukę
dla dzieci w wieku: 12-36miesięcy

Słuchawki ochronne SilentGuard dzieci od 2lat
MOQ 3 / Master 30

⦁
⦁
⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

Słuchawki ochronne SilentGuard dzieci od 2lat
MOQ 3 / Master 30

kod produktu: 53094
EAN: 4013283530948
kolor: różowy
materiał: plastik, metal, bawełna
produkt zawiera: 1 sztukę
dla dzieci w wieku: od 2 lat
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

rzetelna i skuteczna ochrona przed przykrym i groźnym hałasem
(wskaźnik SNR=27)
świetnie sprawdzi się na koncertach, imprezach motoryzacyjnych
i sportowych czy pokazach sztucznych ogni
lekki i szeroki pałąk wykończony miękkim materiałem –
optymalny komfort noszenia
równomierne rozłożenie nacisku za sprawą płynnej regulacji
mocowań między miseczkami a pałąkiem
przyjazne dla skóry i zarazem wytrzymałe materiały, czyszczenie
nie sprawi kłopotu
produkt spełnia normę EN 352-1
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⦁

rzetelna i skuteczna ochrona przed przykrym i groźnym hałasem
(wskaźnik SNR=27)
świetnie sprawdzi się na koncertach, imprezach motoryzacyjnych
i sportowych czy pokazach sztucznych ogni
lekki i szeroki pałąk wykończony miękkim materiałem –
optymalny komfort noszenia
równomierne rozłożenie nacisku za sprawą płynnej regulacji
mocowań między miseczkami a pałąkiem
przyjazne dla skóry i zarazem wytrzymałe materiały, czyszczenie
nie sprawi kłopotu
produkt spełnia normę EN 352-1

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: niebieski
materiał: plastik, metal, bawełna
produkt zawiera: 1 sztukę
dla dzieci w wieku: od 2 lat

PRZEDSZKOLE

kod produktu: 53083
EAN: 4013283530832

Przenośny znak ostrzegawczy Trójwymiarowy 3D
MOQ 4 / Master 16

kod produktu: 72470
EAN: 4013283724705
kolor: pomarańczowy
materiał: poliester
przybliżone wymiary: (złożonego produktu) 6cm x 13cm x 1cm
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁

rzucający się w oczy i bezpieczny: jaskrawe kolory i paski
odblaskowe
szybki i prosty montaż i demontaż za sprawą błyskawicznie
rozkładanej konstrukcji
kompaktowy i bardzo lekki – możesz zabrać go wszędzie
dzięki otwarciu na spodzie jest możliwość dodatkowego
obciążenia

Szelki Bezpieczny Spacer i Siedzenie
MOQ 3 / Master 96

kod produktu: 72125
EAN: 4013283721254
kolor: granatowy/ wielokolorowy
materiał: nylon
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁

chroni dzieci przed upadkiem z krzesełka do karmienia i przed
wypadnięciem ze spacerówki
świetnie sprawdzi się na etapie nauki chodzenia
optymalny komfort noszenia
płynna regulacja pasków w tali i tych na ramionach

Akcesoria do samochodu
TravelKid Sun Pure samochodowa osłona przeciwsłoneczna
MOQ 8 / Master 24

kod produktu: 86121
EAN: 4013283861219
kolor: czarny
materiał: poliester, polichlorek winylu
produkt zawiera: 2 osłony przeciwsłoneczne oraz 1 pokrowiec na
obie osłony
przybliżone wymiary: 48cm x 30,5cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

skuteczna ochrona przed bezpośrednim padaniem promieni
słonecznych i szkodliwym działaniem promieniowania UV
stopień ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym: UV 50+
optymalny kształt, pasuje do większości okien na tylnych
drzwiach samochodu
prosty montaż – osłona przykleja się do szyby na zasadzie
przyciągania elektrostatycznego
po demontażu nie pozostają żadne ślady, możesz ją swobodnie
zamontować ponownie – bez potrzeby użycia przyssawek
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TravelKid Sun samochodowa osłona przeciwsłoneczna
MOQ 8 / Master 24

⦁

TravelKid Sun Basic samochodowa osłona przeciwsłoneczna
MOQ 8 / Master 24

kod produktu: 86141
EAN: 4013283861417

⦁
⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: czarny
materiał: poliester, polichlorek winylu, żelazo
produkt zawiera: 2 osłony przeciwsłoneczne wraz z mocującymi
przyssawkami
przybliżone wymiary: 48cm x 30,5cm
skuteczna ochrona przed bezpośrednim padaniem promieni
słonecznych
optymalny kształt, pasuje do większości okien na tylnych
drzwiach samochodu
prosty montaż za pomocą przyssawek – możesz swobodnie
przyklejać i odklejać obie osłony
osłony są półprzezroczyste, dzięki temu dziecko nadal dobrze
widzi krajobraz wokół

Osłonka przeciwsłoneczna do samochodu 2 sztuki
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 74118
EAN: 4013283741184
kolor: czarny
materiał: poliester
przybliżone wymiary: 64cm (długość) x 38cm (wysokość)
produkt zawiera: 2 sztuki

⦁
⦁

chroni małego pasażera przed bezpośrednimi promieniami słońca
prosty montaż za sprawą przyssawek
nadaje się do szyb na tylnich drzwiach, jeśli okna mają kształt
prostokąta ze ściętym rogiem
prosty montaż i przechowywanie
przyssawki w kolorze czarnym nie skupiają światła w
niebezpieczny sposób

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁

skuteczna ochrona przed bezpośrednim padaniem promieni
słonecznych i szkodliwym działaniem promieniowania UV
stopień ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym: UV 50+
optymalny kształt, pasuje do większości okien na tylnych
drzwiach samochodu
prosty montaż – osłona przykleja się do szyby na zasadzie
przyciągania elektrostatycznego
po demontażu nie pozostają żadne ślady, możesz ją swobodnie
zamontować ponownie – bez potrzeby użycia przyssawek
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⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: wielokolorowy
materiał: poliester, polichlorek winylu
produkt zawiera: 2 osłony przeciwsłoneczne oraz 1 pokrowiec na
obie osłony
przybliżone wymiary: 48cm x 30,5cm

JEDZENIE I PICIE

kod produktu: 86112
EAN: 4013283861127

Przeciwsłoneczna roleta samochodowa 41x46cm
MOQ 6 / Master 36

kod produktu: 70857
EAN: 4013283708576
kolor: czarny
materiał: poliester
przybliżone wymiary: 41cm (szerokość) x 46cm (długość)
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

skutecznie chroni małych pasażerów przed bezpośrednimi
promieniami słonecznymi
prosty montaż za pomocą przyssawek
nadaje się do wszystkich prostych okien samochodu
wygodna obsługa – po prostu naciśnij przycisk aby zwinąć
nie zawiera PVC

Organizer samochodowy ochraniacz osłona TravelKid Tidy
MOQ 6 / Master 30

kod produktu: 86041
EAN: 4013283860410
kolor: szary melanż
materiał: poliester
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 41cm x 58cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

pomoże zachować porządek w samochodzie: pozwala
zabezpieczyć książeczki, zabawki i inne niewielkie przedmioty
ponadto, chroni tylną część fotela przed zabrudzeniem
nadaje się do wszystkich foteli o typowym kształcie i wymiarach
bardzo długie paski mocujące, sprawdzą się także w przypadku
foteli sportowych
materiał jest wodoodporny i bardzo mało podatny na
zabrudzenia – co ułatwia utrzymanie porządku

Organizer okno na tablet ochraniacz fotela
MOQ 6 / Master 12

kod produktu: 86051
EAN: 4013283860519
kolor: szary melanż
materiał: poliester
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 45cm x 58cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

bardzo duże „okienko” wykonane z folii przewodzącej dotyk –
zmieści się w nim tablet albo iPad o przekątnej (całej obudowy,
nie samego ekranu) do 12,5cala
pomoże zachować porządek w samochodzie: pozwala
zabezpieczyć książeczki, zabawki i inne niewielkie przedmioty
ponadto, chroni tylną część fotela przed zabrudzeniem
nadaje się do wszystkich foteli o typowym kształcie i wymiarach
bardzo długie paski mocujące, sprawdzą się także w przypadku
foteli sportowych
materiał jest wodoodporny i bardzo mało podatny na
zabrudzenia – co ułatwia utrzymanie porządku
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Adapter do pasów 2w1 uniwersalny dla kobiet w ciąży
MOQ 4 / Master 4

⦁

Mata ochronna pod fotelik ochraniacz ISOFIX
MOQ 4 / Master 8

kod produktu: 86061
EAN: 4013283860618

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: szary melanż
materiał: poliester, poliuretan
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 46cm x 83cm
antypoślizgowa podstawa chroni przed ślizganiem się
dziecięcego fotelika
chroni przed wgnieceniem i zabrudzeniem tylnej kanapy w
samochodzie
kompatybilna z systemem ISOFIX w samochodzie, nadaje się do
wszystkich foteli o typowym kształcie i wymiarach
materiał jest wodoodporny i bardzo mało podatny na
zabrudzenia – co ułatwia utrzymanie porządku
praktyczne, siatkowe kieszenie zapewniają lepszą organizację

Mata ochronna pod fotelik ochraniacz ISOFIX
MOQ 4 / Master 4

kod produktu: 86071
EAN: 4013283860717
kolor: szary melanż
materiał: poliester, poliuretan
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 46cm x 120cm

⦁
⦁
⦁
⦁

bardzo obszerna powierzchnia
antypoślizgowa podstawa chroni przed ślizganiem się
dziecięcego fotelika
chroni przed wgnieceniem i zabrudzeniem tylnej kanapy w
samochodzie
kompatybilna z systemem ISOFIX w samochodzie, nadaje się do
wszystkich foteli o typowym kształcie i wymiarach
materiał jest wodoodporny i bardzo mało podatny na
zabrudzenia – co ułatwia utrzymanie porządku
praktyczne, siatkowe kieszenie zapewniają lepszą organizację

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁

idealna regulacja pasów w samochodzie: pozwala zamocować
biodrową część pasa bezpieczeństwa poniżej brzucha kobiety w
ciąży
większy komfort i bezpieczeństwo w trakcie jazdy samochodem
2w1: adapter sprawdzi się w zarówno w przypadku spodni jak i
spódnicy
pasuje do siedzenia kierowcy, a także przedniego siedzenia
pasażera
bardzo obszerna powierzchnia wykonana z oddychającego
materiału
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⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: czarny i antracyt
materiał: poliester, nylon, poliuretan
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 47cm x 45cm

JEDZENIE I PICIE

kod produktu: 88101
EAN: 4013283881019

Stolik podróżny dla dzieci organizer do auta
MOQ 4 / Master 24

kod produktu: 86091
EAN: 4013283860915
kolor: szary melanż
materiał: poliester
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 24cm x 36cm (powierzchnia blatu)
⦁
⦁
⦁
⦁

ułatwia rysowanie oraz granie we wszelkie gry w trakcie jazdy
idealnie sprawdzi się w przypadku długiej jazdy samochodem,
szczególnie w wakacyjnej podróży
praktyczne kieszenie, można tam schować np. coś do pisania
materiał jest wodoodporny i bardzo mało podatny na
zabrudzenia – co ułatwia utrzymanie porządku

Organizer samochodowy skrzynka na zabawki dla dzieci
MOQ 4 / Master 8

kod produktu: 86081
EAN: 4013283860816
kolor: szary melanż
materiał: poliester, poliuretan
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 24cm x 46cm x 24cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

praktyczne przechowywanie zabawek, książeczek, butelek z
sokami, etc.
bardzo bezpieczne rozwiązanie za sprawą dodatkowego systemu
mocowania do siedzenia
pasuje do wszystkich typowych siedzeń w samochodzie
materiał jest wodoodporny i bardzo mało podatny na
zabrudzenia – co ułatwia utrzymanie porządku
proste przechowywanie – całość możesz łatwo złożyć, wówczas
zajmuje bardzo mało miejsca

Mata ochraniacz fotela samochodowego
MOQ 4 / Master 48

kod produktu: 71741
EAN: 4013283717417
kolor: szary i czarny
materiał: nylon i poliester
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 52cm (szerokość) x 90cm (wysokość)
⦁
⦁
⦁

skutecznie chroni siedzenie w samochodzie przed zabrudzeniem
praktyczna siatkowa kieszeń ułatwia zachowanie porządku
produkt wykonany z bardzo grubego i wytrzymałego
poliestrowego polaru
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Organizer ochraniacz na fotel samochodowy
MOQ 6 / Master 48

⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: niebieski i czarny
materiał: poliester
przybliżone wymiary: 48cm (szerokość) x 73cm (wysokość)
produkt zawiera: 1 sztukę
pomaga zabezpieczyć książeczki i zabawki Twojego maluszka
ponadto chroni fotel przed zabrudzeniem
wytrzymały, nieprzemakalny i bardzo mało podatny na
zabrudzenie materiał, co ułatwia utrzymanie czystości

Folia ochronna na fotel samochodowy
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 74506
EAN: 4013283745069

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

kod produktu: 74340
EAN: 4013283743409

chroni fotel przed zabrudzeniem
pasuje do wszystkich typowych samochodowych foteli
wytrzymały, nieprzemakalny i bardzo mało podatny na
zabrudzenia materiał, co ułatwia utrzymanie czystości

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: przezroczysty
materiał: PVC
produkt zawiera: 1 sztukę

⦁
⦁
⦁

nadaje się do tylnego okna samochodu jak też okien od strony
tylnych siedzeń
wyraźnie informuje wszystkich innych kierowców, że Twoim
samochodem przewozisz małe dziecko
możesz śmiało odczepiać i przyczepiać ponownie – za sprawą
zintegrowanych przyssawek

81

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

kolor: biały i czerwony
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 15,5cm x 15,5cm

PRZEDSZKOLE

MOQ 6 / Master 120

JEDZENIE I PICIE

Przyssawka naklejka Dziecko w Samochodzie
kod produktu: 80210
EAN: 4013283802106

Lusterko samochodowe do obserwacji dzieci
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 86021
EAN: 4013283860212
kolor: antracyt
materiał: nietłukący plastik
produkt zawiera: 1 lusterko
przybliżone wymiary: 9cm x 6cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zapewnia kontakt wzrokowy z dzieckiem
prosty i szybki montaż do przedniej szyby w samochodzie
zastosowana przyssawka Twist2Fix zapewnia bardzo silne i
bezpieczne zamocowanie
między przyssawką a lusterkiem mieści się przegub kulowy –
pozwala na płynną, niemal dowolną regulację ułożenia samego
lusterka
sprawdzi się dobrze, gdy dziecko siedzi w foteliku na tylnym
siedzeniu, przodem do kierunku jazdy
przy zakupie dodatkowego lusterka (montowanego do zagłówka
na tylnej kanapie), taki komplet pozwala na kontakt wzrokowy,
gdy maleństwo jedzie z tyłu, tyłem do kierunku jazdy

Lusterko XL do obserwacji dziecka lampka LED
MOQ 3 / Master 6

kod produktu: 86101
EAN: 4013283861011
kolor: antracyt
materiał: nietłukący plastik
produkt zawiera: 1 lusterko z diodami LED, 1 pilot do zdalnego
sterowania
przybliżone wymiary: 29cm x 20cm x 7cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

dzięki zintegrowanej lampce LED, dostatecznie dobrze widzisz
swoje dziecko, gdy zapadnie zmrok
optymalnie zakrzywione lusterko o obszernej powierzchni –
zapewnia maksymalne pole widzenia
dzięki takiemu lusterku cały czas widzisz swoje maleństwo w
lusterku samochodu
do wszystkich fotelików dla niemowląt montowanych tyłem do
kierunku jazdy
w zestawie także pilot na baterie – włącznik/ wyłącznik lampki
pilot zawiera praktyczny klips, dzięki czemu nie zgubi się w
trakcie jazdy

BabyView samochodowe lusterko bezpieczeństwa
MOQ 3 / Master 18

kod produktu: 86031
EAN: 4013283860311
kolor: antracyt
materiał: nietłukący plastik
produkt zawiera: 1 lusterko
przybliżone wymiary: 24cm x 19cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

optymalnie zakrzywione lusterko o obszernej powierzchni –
zapewnia maksymalne pole widzenia
po zamontowaniu będziesz widzieć swoje dziecko w lusterku
samochodu
praktyczne i pewne zamocowanie, nie ma ryzyka przypadkowego
zsunięcia się
do wszystkich fotelików dla niemowląt montowanych tyłem do
kierunku jazdy
szybki i praktyczny montaż do zagłówka fotela na tylnej kanapie
załączony przegub kulowy – pozwala na płynną, niemal dowolną
regulację ułożenia samego lusterka
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Lusterko samochodowe do obserwacji dzieci
MOQ 6 / Master 48

Wkładka mata chłodząca antypotowa do wózka fotelika
MOQ 3 / Master 18

kod produktu: 86131
EAN: 4013283861318
kolor: szary
materiał: 100% bawełna oraz 100% materiał Outlast
produkt zawiera: 1 sztukę

⦁
⦁
⦁

oddychająca wkładka do dziecięcego fotelika samochodowego
zapewnia aktywną regulację temperatury i pomaga równomiernie
rozprowadzać temperaturę: wchłaniając nadmiar ciepła ogranicza
pocenie się dziecka
materiał Outlast pochłania nadmiar ciepła, które stopniowo
uwalnia, gdy wokół zrobi się znacznie chłodniej
nadaje się do fotelików dla dzieci (z tzw. grupy 1 oraz grupy 2),
wózków, spacerówek, fotelików rowerowych, a także trzy- i
pięciopunktowych szelek
wkładkę można prać w temperaturze 40°C

LAMPKI NOCNE

⦁
⦁

Akcesoria do wózka
Torba do wózka z organizerem i matą do przewijania Growing
MOQ 4 / Master 12

kod produktu: 84071
EAN: 4013283840719
kolor: szary
materiał: 100% poliester wytworzony w procesie recyklingu,
tworzywo PEVA wytworzone w procesie recyklingu butelek PET
produkt zawiera: 1 organizer do wózka, 1 matę do przewijania, 2
klipsy (karabińczyki)
przybliżone wymiary: 23cm x 33cm x 11cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

torba 2w1: nadaje się zarówno jako organizer do wózka, a także
jako torba na ramię
dodatkowa funkcjonalność: masz wszystkie potrzebne drobiazgi
pod ręką i zarazem praktyczną matę do przewijania,
niezastąpioną poza domem
obszerna główna komora zapinana na praktyczny zamek
błyskawiczny
zintegrowane mocowania na 2 dziecięce butelki
materiał jest wodoodporny i bardzo mało podatny na
zabrudzenia – co ułatwia utrzymanie porządku
Clip&Go: praktyczne i wygodne zapięcia w formie karabińczyków
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⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

JEDZENIE I PICIE

⦁

optymalnie zakrzywione lusterko o obszernej powierzchni –
zapewnia maksymalne pole widzenia
do wszystkich fotelików dla dzieci zamontowanych tyłem do
kierunku jazdy
praktyczne i pewne zamocowanie, nie ma ryzyka przypadkowego
zsunięcia się
lusterko w całości wykonane z plastiku, nie posiada żadnych
szklanych elementów – dla maksymalnego bezpieczeństwa

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: czarny
materiał: nietłukący plastik
produkt zawiera: 1 lusterko
przybliżone wymiary: 17,5cm (średnica lusterka)

PRZEDSZKOLE

kod produktu: 8601
EAN: 4013283860106

Organizer z matą do przewijania
MOQ 4 / Master 20

kod produktu: 84091
EAN: 4013283840917
kolor: szary
materiał: 100% poliester wytworzony w procesie recyklingu,
tworzywo PEVA wytworzone w procesie recyklingu butelek PET
produkt zawiera: 1 organizer do wózka, 1 matę do przewijania, 2
klipsy (karabińczyki)
przybliżone wymiary: 30cm x 21cm (po złożeniu) oraz 30cm x 104cm
(rozłożona mata)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

praktyczna saszetka do przewijania, w której zmieścisz
praktyczne drobiazgi, jak tubkę kremu, dodatkowe ubranka czy
pieluszki
obszerna wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny:
na pieluszki albo wilgotne chusteczki
wyściełana mata do przewijania, można ją z łatwością odpiąć od
saszetki
materiał jest wodoodporny i bardzo mało podatny na
zabrudzenia – co ułatwia utrzymanie porządku
Clip&Go: praktyczne i wygodne zapięcia w formie karabińczyków

Torba na zakupy do wózka spacerówki Growing
MOQ 6 / Master 72

kod produktu: 84211
EAN: 4013283842119
kolor: szary
materiał: 100% poliester (w całości wykonany z materiałów
przeznaczonych do recyklingu)
produkt zawiera: 1 torbę
przybliżone wymiary: 45cm x 38cm x 11cm
⦁
⦁
⦁
⦁

praktyczne rzepy velcro – prosty montaż i płynna regulacja – z
łatwością dopasujesz do swojego wózka czy spacerówki
dzięki zapięciom na rzep, możesz w mgnieniu oka odczepić torbę
lub zamontować ją ponownie
wygodne, długie uchwyty
praktyczna wewnętrzna kieszeń, na wartościowe przedmioty

Siatka do wózka uniwersalna
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 74877
EAN: 4013283748770
kolor: czarny
materiał: polipropylen (PP)
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁

prosty montaż - siatka na 4 rogach ma pętelki z rzepem
pasuje zarówno do cienkich jak i bardzo grubych rurek
nadaje się do prania w niskich temperaturach (do 30°C)
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Uniwersalny uchwyt na butelkę kubek do wózka roweru
MOQ 4 / Master 36

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: czarny
materiał: plastik
produkt zawiera: 1 sztukę
nadaje się do wszelkich typowych dziecięcych butelek, butelek na
wodę, a także kubków z kawą na wynos
szerokie zastosowanie, do wszelkich dziecięcych wózków,
spacerówek i rowerków
za sprawą przemyślanej konstrukcji nadaje się także do
dziecięcych butelek z uchwytami
bardzo stabilny system, nienarażony na przechylenia – za sprawą
specjalnego mocowania
innowacyjna klamra mocująca pasuje do niemal wszystkich rurek
o średnicy w zakresie 5-7cm

Uchwyt na rzep karabińczyk hak do wózka 2 sztuki
MOQ 6 / Master 108

kod produktu: 84101
EAN: 4013283841013

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

kod produktu: 84021
EAN: 4013283840214

Uchwyt hak do wózka na torby i na zakupy
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 84405
EAN: 4013283844052
kolor: srebrny i czarny
materiał: aluminium
produkt zawiera: 1 sztukę
przybliżone wymiary: 10cm x 16cm

⦁

nadaje się np. do siatek z zakupami czy damskiej torebki
produkt wykonany z wysokiej jakości aluminium
błyskawicznie przypniesz/odepniesz siatki i torby od wózka czy
koszyka z zakupami
2w1: pozwala wygodnie przypiąć siatki do wózka, ale także
bardzo ułatwia niesienie siatek w rękach (tj. ergonomiczny kształt
nie wżyna się w dłoń, nawet gdy siatki są naprawdę ciężkie)

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁

JEDZENIE I PICIE

⦁

Clip&Go: paski możesz zamocować wokół uchwytu wózka/
spacerówki, wówczas zapięcia w formie karabińczyków są ciągle
pod ręką, pozwalają na zawieszenie torebki, siatek z zakupami
czy zabawek dziecka
szerokie zastosowanie, nadają się do wszelkich wózków i
spacerówek
prosta i bardzo wytrzymała konstrukcja
Uwaga! Nie wolno mocować do wózka dużych ciężarów – wózek
mógłby przechylić się i przewrócić. Ponadto produkt ten nie jest
zabawką, należy go używać wyłącznie w jego pierwotnym
zastosowaniu
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⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: czarny
materiał: poliester i plastik
produkt zawiera: osobne 2 karabińczyki z paskami mocującymi

Etui na zużyte pieluchy + 60 worków zapachowych
MOQ 6 / Master 36

kod produktu: 85011
EAN: 4013283850114
kolor: czarny
materiał: plastik i metal
produkt zawiera: 1 etui oraz 3 x 20 worków
przybliżone wymiary: 6cm x 10cm x 5cm
⦁
⦁
⦁
⦁

praktyczne etui zakończone karabińczykiem
wygodna i higieniczna pomoc w wyrzucaniu zużytych pieluszek
przyjemny świeży zapach, pomaga zneutralizować przykrą woń
dzięki karabińczykowi i kompaktowej konstrukcji, świetnie
sprawdzi się poza domem i w podróży

Clip&Go Carry pas do noszenia
fotelika samochodowego
MOQ 6 / Master 60

kod produktu: 85021
EAN: 4013283850213
kolor: szary melanż
materiał: poliester
produkt zawiera: 1 pasek na ramię zakończony karabińczykami,
1 pasek mocujący
długość: 70cm – 135cm (płynna regulacja)
⦁
⦁
⦁

w miejscu styku z ramieniem pas jest grubszy, szerszy i
dodatkowo wyściełany – zapewnia znacznie większy komfort
noszenia
pomaga lepiej rozłożyć ciężar, w ten sposób przynosi ulgę rękom
i plecom
z łatwością optymalnie dopasujesz długość paska, za sprawą
płynnej regulacji długości w zakresie 70cm – 135cm

Daszek przeciwsłoneczny do wózka UV UPF 50+
MOQ 4 / Master 40

kod produktu: 84121
EAN: 4013283841211
kolor: szary
materiał: 100% poliester i plastik
produkt zawiera: 1 daszek oraz pokrowiec
przybliżone wymiary: 33cm – 96cm x 67cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zapewnia cień, chroni przed oparzeniami słonecznymi (UV 50+)
bardzo długie, elastyczne boczne panele, które zapewniają
wygodne dopasowanie do pory dnia i kąta padania promieni
słonecznych
chroni przed słońcem, ale gdy nie świeci ostre słońce, zapewnia
cień, który pomaga dziecku zasnąć
zawiera obszerne okienko
oddychający materiał dla optymalnego obiegu powietrza
produkt zawiera też praktyczny pokrowiec
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ShineSafe Bite osłona przeciwsłoneczna i moskitiera
MOQ 4 / Master 16

ShineSafe Parasolka przeciwsłoneczna do wózka
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 84151
EAN: 4013283841518

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: czarny
materiał: poliester pongee
produkt zawiera: 1 parasolkę, w tym elementy montażowe
wymiary: 68cm (wysokość) x 80cm (szerokość i długość - kształt
kwadratu z lekko ściętymi rogami)
zapewnia cień, chroni przed szkodliwym promieniowaniem
ultrafioletowym: UV 50+
optymalnie dobrany kształt zapewnia dobrą osłonę przed
słońcem
nadaje się do wszystkich typowych modeli wózków dziecięcych
płynna regulacja: za pomocą przegubu obrotowego o zakresie
ruchu 180°
praktyczna klamra pozwala na skuteczne i szybkie zamocowania
na każdej typowej rurce o średnicy do 5cm
klamra zawiera specjalne elementy antypoślizgowe, co
dodatkowo zabezpiecza parasolkę przed zsunięciem

ShineSafe Parasolka przeciwsłoneczna do wózka
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 84163
EAN: 4013283841631
kolor: niebieski
materiał: poliester pongee
produkt zawiera: 1 parasolkę, w tym elementy montażowe
wymiary: 68cm (wysokość) x 80cm (szerokość i długość - kształt
kwadratu z lekko ściętymi rogami)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zapewnia cień, chroni przed szkodliwym promieniowaniem
ultrafioletowym: UV 50+
optymalnie dobrany kształt zapewnia dobrą osłonę przed
słońcem
nadaje się do wszystkich typowych modeli wózków dziecięcych
płynna regulacja: za pomocą przegubu obrotowego o zakresie
ruchu 180°
praktyczna klamra pozwala na skuteczne i szybkie zamocowania
na każdej typowej rurce o średnicy do 5cm
klamra zawiera specjalne elementy antypoślizgowe, co
dodatkowo zabezpiecza parasolkę przed zsunięciem
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⦁
⦁
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⦁

JEDZENIE I PICIE

⦁

2w1: optymalna kombinacja ochrony przed słońcem i ochrony
przed insektami
skutecznie utrzymuje irytujące i groźne owady z daleka od
maluszka
chroni przed oparzeniem słonecznym i groźnym
promieniowaniem ultrafioletowym: UV 50+
oddychający materiał dla optymalnego obiegu powietrza
nadaje się do wszelkich typowych modeli wózków

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: szary
materiał: 100% poliester i plastik
produkt zawiera: 1 daszek

PRZEDSZKOLE

kod produktu: 84131
EAN: 4013283841310

ShineSafe Parasolka przeciwsłoneczna do wózka
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 84173
EAN: 4013283841730
kolor: miętowy
materiał: poliester pongee
produkt zawiera: 1 parasolkę, w tym elementy montażowe
wymiary: 68cm (wysokość) x 80cm (szerokość i długość - kształt
kwadratu z lekko ściętymi rogami)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zapewnia cień, chroni przed szkodliwym promieniowaniem
ultrafioletowym: UV 50+
optymalnie dobrany kształt zapewnia dobrą osłonę przed
słońcem
nadaje się do wszystkich typowych modeli wózków dziecięcych
płynna regulacja: za pomocą przegubu obrotowego o zakresie
ruchu 180°
praktyczna klamra pozwala na skuteczne i szybkie zamocowania
na każdej typowej rurce o średnicy do 5cm
klamra zawiera specjalne elementy antypoślizgowe, co
dodatkowo zabezpiecza parasolkę przed zsunięciem

ShineSafe+ Parasolka przeciwsłoneczna do wózka
MOQ 6 / Master 24

kod produktu: 84181
EAN: 4013283841815
kolor: szary melanż
materiał: poliester pongee
produkt zawiera: 1 parasolkę, w tym elementy montażowe
wymiary: 68cm (wysokość) x 80cm (szerokość i długość - kształt
kwadratu z lekko ściętymi rogami)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zapewnia cień, chroni przed szkodliwym promieniowaniem
ultrafioletowym: UV 50+
optymalnie dobrany kształt zapewnia dobrą osłonę przed
słońcem
nadaje się do wszystkich typowych modeli wózków dziecięcych
płynna regulacja: za pomocą przegubu obrotowego o zakresie
ruchu 180°
praktyczna klamra pozwala na skuteczne i szybkie zamocowania
na każdej typowej rurce o średnicy do 5cm
klamra zawiera specjalne elementy antypoślizgowe, co
dodatkowo zabezpiecza parasolkę przed zsunięciem

Daszek przeciwsłoneczny do wózka UV UPF 50+
MOQ 4 / Master 132

kod produktu: 84191
EAN: 4013283841914
kolor: czarny
materiał: 100% nylon (nie zawiera żadnych szkodliwych substancji ani
innych dodatków)
produkt zawiera: 1 daszek
przybliżone wymiary: 69cm x 52cm
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

zapewnia cień, chroni przed oparzeniami słonecznymi
W 99% chroni przed promieniowaniem UV
szybki i łatwy montaż i demontaż za sprawą elastycznych taśm
mocujących
daszek można dopasować do pory dnia, do położenia słońca
przesuwającego się po niebie
dodatkowo chroni także przed wiatrem i lekką mżawką
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Daszek przeciwsłoneczny do wózka UV UPF 50+ niebieski
MOQ 4 / Master 132

Daszek przeciwsłoneczny do wózka UV UPF 50+ miętowy
MOQ 4 / Master 132

kod produktu: 84223
EAN: 4013283842232

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: miętowy
materiał: 100% nylon (nie zawiera żadnych szkodliwych substancji,
ani innych dodatków)
produkt zawiera: 1 daszek
przybliżone wymiary: 69cm x 52cm
zapewnia cień, chroni przed oparzeniami słonecznymi
W 99% chroni przed promieniowaniem UV
szybki i łatwy montaż i demontaż za sprawą elastycznych taśm
mocujących
daszek można dopasować do pory dnia i do słońca
przesuwającego się po niebie
dodatkowo chroni także przed wiatrem i lekką mżawką

Daszek przeciwsłoneczny do wózka UV UPF 50+ szary melanż
MOQ 4 / Master 132

kod produktu: 84231
EAN: 4013283842317
kolor: szary melanż
materiał: 100% nylon (nie zawiera żadnych szkodliwych substancji,
ani innych dodatków)
produkt zawiera: 1 daszek
przybliżone wymiary: 69cm x 52cm

⦁
⦁

zapewnia cień, chroni przed oparzeniami słonecznymi
W 99% chroni przed promieniowaniem UV
szybki i łatwy montaż i demontaż za sprawą elastycznych taśm
mocujących
daszek można dopasować do pory dnia, do położenia słońca
przesuwającego się po niebie
dodatkowo chroni także przed wiatrem i lekką mżawką

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁
⦁
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⦁

zapewnia cień, chroni przed oparzeniami słonecznymi
W 99% chroni przed promieniowaniem UV
szybki i łatwy montaż i demontaż za sprawą elastycznych taśm
mocujących
daszek można dopasować do pory dnia i do słońca
przesuwającego się po niebie
dodatkowo chroni także przed wiatrem i lekką mżawką
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⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: niebieski
materiał: 100% nylon (nie zawiera żadnych szkodliwych substancji,
ani innych dodatków)
produkt zawiera: 1 daszek
przybliżone wymiary: 69cm x 52cm

JEDZENIE I PICIE

kod produktu: 84213
EAN: 4013283842133

Folia przeciwdeszczowa 2w1 do gondoli spacerówki
MOQ 4 / Master 36

kod produktu: 84031
EAN: 4013283840313
kolor: antracyt
materiał: poliester, tworzywo PEVA
produkt zawiera: 1 osłonę przeciwdeszczową, 1 pokrowiec
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

nadaje się zarówno do wózków „gondol”, spacerówek a także
nosidełek
odblaskowy materiał – zwiększa bezpieczeństwo przy kiepskiej
widoczności
praktyczny zamek błyskawiczny
przemyślany kształt, zapewnia optymalną cyrkulację powietrza
przez cały czas
elastyczny pasek, który otacza cały wózek wokół, pozwala na
szybki montaż i demontaż
załączony pokrowiec ułatwia przechowywanie osłony gdy
chwilowo nie jest używana

Folia przeciwdeszczowa do wózka spacerówki
MOQ 4 / Master 36

kod produktu: 84041
EAN: 4013283840412
kolor: antracyt
materiał: poliester, tworzywo PEVA
produkt zawiera: 1 osłonę przeciwdeszczową, 1 pokrowiec
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

nadaje się zarówno do wózków „gondol”, spacerówek a także
nosidełek
odblaskowy materiał – zwiększa bezpieczeństwo przy kiepskiej
widoczności
obszerne „okienko” zapewnia bardzo dobrą cyrkulację powietrza
oraz wzrokowy kontakt z Twoim maluszkiem
elastyczny pasek, który otacza cały wózek wokół, pozwala na
szybki montaż i demontaż
dodatkowe haczyki mocujące, przydadzą się szczególnie przy
naprawdę silnym wietrze.
załączony pokrowiec ułatwia przechowywanie osłony, gdy
chwilowo nie jest używana

Folia przeciwdeszczowa do wózka fotelika
MOQ 4 / Master 36

kod produktu: 84051
EAN: 4013283840511
kolor: antracyt
materiał: poliester, tworzywo PEVA
produkt zawiera: 1 osłonę przeciwdeszczową, 1 pokrowiec
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

nadaje się zarówno do wszelkich dziecięcych nosidełek, także
tych z baldachimem i regulacją położenia
odblaskowy materiał – zwiększa bezpieczeństwo przy kiepskiej
widoczności
obszerne „okienko” zapewnia bardzo dobrą cyrkulację powietrza
oraz wzrokowy kontakt z Twoim maluszkiem
elastyczny pasek, który otacza cały wózek wokół, pozwala na
szybki montaż i demontaż
dodatkowe haczyki mocujące, przydadzą się szczególnie przy
naprawdę silnym wietrze.
załączony pokrowiec ułatwia przechowywanie osłony, gdy
chwilowo nie jest używana
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Folia przeciwdeszczowa 2w1 na gondolę spacerówkę
MOQ 6 / Master 36

⦁
⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

kolor: przezroczysty
materiał: tworzywo PEVA
produkt zawiera: 1 osłonę przeciwdeszczową
nadaje się do „gondol” i spacerówek
praktyczny zamek błyskawiczny
nieduży daszek zapewnia dodatkową ochronę przed wiatrem i
opadami
obszerne okienko zapewnia optymalną cyrkulację powietrza i
kontakt wzrokowy z Twoim maluszkiem

Osłona folia przeciwdeszczowa XL na wózek
MOQ 6 / Master 36

kod produktu: 70533
EAN: 4013283705339

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

kod produktu: 84069
EAN: 4013283840696

⦁

Folia przeciwdeszczowa na wózek głęboki
MOQ 6 / Master 36

kod produktu: 70537
EAN: 4013283705377
kolor: przezroczysty
materiał: tworzywo PEVA
produkt zawiera: 1 sztukę

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

nadaje się do wszystkich typowych wózków typu „gondola” oraz
mniejszych spacerówek
nieduży baldachim zapewnia dodatkową ochronę przed wiatrem i
opadami
zapewnia ochronę przed deszczem i wiatrem
zapewnia bezpośredni kontakt wzrokowy z dzieckiem
optymalne otwory wentylacyjne dla optymalnego przepływu
powietrza
praktyczne ‘okienko’ zamykane na zamek błyskawiczny –
zapewnia Ci wygodny dostęp do Twojego maluszka

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁

JEDZENIE I PICIE

⦁
⦁
⦁

nadaje się do wszystkich typowych wózków typu „gondola” i
spacerówek
zapewnia ochronę przed deszczem i wiatrem
zapewnia bezpośredni kontakt wzrokowy z dzieckiem
bardzo duże otwory wentylacyjne dla optymalnego przepływu
powietrza
opcjonalne haczyki mocujące, pozwalają zamontować osłonę na
wypadek silnego wiatru
szeroki zakres zastosowania i prosty montaż za sprawą rzepów
velcro
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⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: przezroczysty
materiał: tworzywo PEVA
produkt zawiera: 1 sztukę

Folia przeciwdeszczowa na fotelik samochodowy
MOQ 6 / Master 36

kod produktu: 70538
EAN: 4013283705384
kolor: przezroczysty
materiał: tworzywo PEVA
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁

nadaje się do wszystkich typowych fotelików dla dziecka, także
tych z osłoną lub możliwością spania
praktyczne ‘okienko’ zamykane na zamek błyskawiczny –
zapewnia Ci wygodny dostęp do Twojego maluszka a także
optymalny dostęp powietrza
bardzo prosty montaż i demontaż za pomocą elastycznego paska
praktyczne „okienko” pozwala wygodnie złapać uchwyt fotelika

Folia przeciwdeszczowa na wózek podwójny szeroki
MOQ 6 / Master 36

kod produktu: 71584
EAN: 4013283715840
kolor: przezroczysty
materiał: poliester, tworzywo PEVA
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁

świetnie sprawdzi się do wózków podwójnych, w tym gondol jak i
spacerówek
bardzo duże otwory wentylacyjne zapewniają optymalny przepływ
powietrza
dodatkowe, opcjonalne haczyki mocujące, sprawdzą się w
przypadku silnego wiatru
szerokie zastosowanie i proste użytkowanie za sprawą rzepów
velcro

Folia przeciwdeszczowa na wózek podwójny
MOQ 6 / Master 36

kod produktu: 73887
EAN: 4013283738870
kolor: przezroczysty
materiał: poliester, tworzywo PEVA
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁

produkt przeznaczony do wózków podwójnych w których jedno
dziecko siedzi za drugim, nie zaś obok siebie
bardzo duże otwory wentylacyjne zapewniają optymalny przepływ
powietrza
dodatkowe, opcjonalne haczyki mocujące, sprawdzą się w
przypadku silnego wiatru
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Ochrona przed insektami
MOQ 6 / Master 48

kolor: czarny
materiał: poliester
produkt zawiera: 1 sztukę
nadaje się do nosidełek typu 0 oraz 0+
gęsta siatka chroni przed owadami i ukąszeniami komarów
siatka zapewnia optymalny dopływ świeżego powietrza
siatkę można bezpiecznie prać

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁
⦁
⦁
⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

Moskitiera czarna do fotelika samochodowego
kod produktu: 74858
EAN: 4013283748589

Moskitiera do łóżeczka dzieci 60x120/70x140cm
MOQ 3 / Master 48

kod produktu: 71558
EAN: 4013283715581

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

Moskitiera biała uniwersalna wózka łóżeczka 60x120cm
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 71545
EAN: 4013283715451
kolor: biały
materiał: poliester
produkt zawiera: 1 sztukę

⦁
⦁
⦁

nadaje się do wózków typu „gondola”, spacerówek i dziecięcych
łóżeczek
gęsta siatka chroni przed ukąszeniami komarów
zarazem zapewnia dostateczny dopływ świeżego powietrza
nadaje się do prania, co ułatwia utrzymanie czystości

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

JEDZENIE I PICIE

⦁
⦁
⦁

pasuje do większości łóżeczek o podstawie 60cm x 120cm lub
70cm x 140cm
gęsta siatka chroni przed ukąszeniami komarów
zarazem zapewnia dostateczny dopływ świeżego powietrza
nadaje się do prania, co ułatwia utrzymanie czystości

93

PRZEDSZKOLE

⦁

LAMPKI NOCNE

kolor: biały
materiał: poliester
produkt zawiera: 1 sztukę

Moskitiera czarna uniwersalna wózka łóżeczka 60x120cm
MOQ 6 / Master 48

kod produktu: 74857
EAN: 4013283748572
kolor: czarny
materiał: poliamid
produkt zawiera: 1 sztukę
⦁
⦁
⦁
⦁

nadaje się do prawie wszystkich wózków typu „gondola”,
spacerówek, dziecięcych łóżeczek oraz łóżeczek turystycznych
gęsta siatka chroni przed owadami i ukąszeniami komarów
siatka zapewnia optymalny dopływ świeżego powietrza
siatkę można bezpiecznie prać
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POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

JEDZENIE I PICIE

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

LAMPKI NOCNE

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

NIANIE ELEKTRONICZNE

Nasze produkty przeznaczone
dla żłobków i przedszkoli –
zapewniają maksymalne
bezpieczeństwo i spełniają
najwyższe standardy

PRZEDSZKOLE

BEZPIECZE Ń STWO

Przedszkole

Produkty dedykowane dla przedszkoli
Zabezpieczenie palców listwa do zawiasów drzwi 90° 140cm
MOQ 1 / Master 5

kod produktu: 10021
EAN: 4013283100219
wysokość: 140cm
materiał: plastikowe zabezpieczenie, aluminiowe szyny montażowe
kolor: szary (inne kolory dostępne na zamówienie)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chroni dzieci przed przytrzaśnięciem palców przez drzwi od
strony zawiasów
specjalna „komórkowa” struktura dla optymalnej ochrony
pewne zamocowanie za sprawą przykręcanych aluminiowych
szyn montażowych
ponadto nadaje się również do montażu na zewnątrz –
zabezpieczenie jest odporne na działanie promieni UV
kompletny zestaw: pozwala na zabezpieczenie drzwi w miejscu
zawiasów po obu stronach
nadaje się do drzwi otwieranych w zakresie 90°

Zabezpieczenie palców listwa do zawiasów drzwi 90° 205cm
MOQ 1 / Master 5

kod produktu: 10031
EAN: 4013283100318
wysokość: 205cm
materiał: plastikowe zabezpieczenie, aluminiowe szyny montażowe
kolor: szary (inne kolory dostępne na zamówienie)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chroni dzieci przed przytrzaśnięciem palców przez drzwi od
strony zawiasów
specjalna „komórkowa” struktura dla optymalnej ochrony
pewne zamocowanie za sprawą przykręcanych aluminiowych
szyn montażowych
ponadto nadaje się również do montażu na zewnątrz –
zabezpieczenie jest odporne na działanie promieni UV
kompletny zestaw: pozwala na zabezpieczenie drzwi w miejscu
zawiasów po obu stronach
nadaje się do drzwi otwieranych w zakresie 90°

Zabezpieczenie palców listwa do zawiasów drzwi 180° 140cm
MOQ 1 / Master 5

kod produktu: 10041
EAN: 4013283100417
wysokość: 140cm
materiał: plastikowe zabezpieczenie, aluminiowe szyny montażowe
kolor: szary (inne kolory dostępne na zamówienie)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chroni dzieci przed przytrzaśnięciem palców przez drzwi od
strony zawiasów
specjalna „komórkowa” struktura dla optymalnej ochrony
pewne zamocowanie za sprawą przykręcanych aluminiowych
szyn montażowych
ponadto nadaje się również do montażu na zewnątrz –
zabezpieczenie jest odporne na działanie promieni UV
kompletny zestaw: pozwala na zabezpieczenie drzwi w miejscu
zawiasów po obu stronach
nadaje się do drzwi otwieranych w zakresie 180°
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Zabezpieczenie palców listwa do zawiasów drzwi 180° 205cm
MOQ 1 / Master 5

⦁
⦁

Zabezpieczenie krawędzi mebli samoprzylepne
MOQ 1 / Master 8

kod produktu: 10061
EAN: 4013283100615

⦁
⦁
⦁

LAMPKI NOCNE

szerokość: ok. 1,5cm
długość: 2m
produkt zawiera: 1 zabezpieczenie, taśmę przylepną
materiał: plastik
kolor: szary
bardzo miękki materiał skutecznie amortyzuje i rozkłada impet
uderzenia
prosty i szybki montaż za pomocą samoprzylepnej taśmy
dowolna regulacja długości

Zabezpieczenie płaska osłona krawędzi mebli
MOQ 1 / Master 8

kod produktu: 10071
EAN: 4013283100714
szerokość: ok. 6cm
długość: 2m
materiał: plastikowe zabezpieczenie, aluminiowa szyna montażowa
kolor: szary (inne kolory dostępne na zamówienie)

⦁
⦁

specjalna warstwa elastomeru skutecznie amortyzuje uderzenia
wytrzymałe zamocowanie – zabezpieczenie mocujesz do
przykręcanej, aluminiowej szyny mocującej
nadaje się również do montażu na zewnątrz, zabezpieczenie jest
też odporne na działanie promieni UV
produkt zawiera też nakładki na oba końce zabezpieczenia

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁
⦁

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁

chroni dzieci przed przytrzaśnięciem palców przez drzwi od
strony zawiasów
specjalna „komórkowa” struktura dla optymalnej ochrony
pewne zamocowanie za sprawą przykręcanych aluminiowych
szyn montażowych
ponadto nadaje się również do montażu na zewnątrz –
zabezpieczenie jest odporne na działanie promieni UV
kompletny zestaw: pozwala na zabezpieczenie drzwi w miejscu
zawiasów po obu stronach
nadaje się do drzwi otwieranych w zakresie 180°
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⦁

NIANIE ELEKTRONICZNE

wysokość: 205cm
materiał: plastikowe zabezpieczenie, aluminiowe szyny montażowe
kolor: szary (inne kolory dostępne na zamówienie)

JEDZENIE I PICIE

kod produktu: 10051
EAN: 4013283100516

Zabezpieczenie osłona krawędzi mebli
MOQ 1 / Master 8

kod produktu: 10081
EAN: 4013283100813
szerokość: ok. 1,9cm
długość: 2m
materiał: plastikowe zabezpieczenie, aluminiowa szyna montażowa
kolor: szary (inne kolory dostępne na zamówienie)
⦁
⦁
⦁
⦁

specjalna „komórkowa” struktura dla optymalnej ochrony
wytrzymałe zamocowanie – zabezpieczenie mocujesz do
przykręcanej, aluminiowej szyny mocującej
nadaje się również do montażu na zewnątrz, zabezpieczenie jest
też odporne na działanie promieni UV
produkt zawiera też nakładki na oba końce zabezpieczenia

Zabezpieczenie osłona narożników mebli 2 sztuki
MOQ 1 / Master 4

kod produktu: 10091
EAN: 4013283100912
szerokie zastosowanie: stoły, szafki, szuflady, parapety
produkt zawiera: 2 sztuki oraz tubkę ciekłego kleju
materiał: plastik
kolor: szary (inne kolory dostępne na zamówienie)
⦁
⦁
⦁

chroni przed urazami spowodowanymi uderzeniem w ostry
narożnik
prosty, przyklejany sposób montażu
pewne zamocowanie za sprawą specjalnego kleju

Haczyk na kurtkę i plecak elastyczny i bezpieczny
MOQ 3 / Master 6

kod produktu: 10100
EAN: 4013283101001
produkt zawiera: 1 sztukę
materiał: plastik
kolor: biały (inne kolory dostępne na zamówienie)
⦁
⦁
⦁
⦁

elastyczny materiał znacząco zmniejsza ryzyko urazu w razie
przypadkowego uderzenia
praktyczny podwójny haczyk: na kurtkę i mały dziecięcy plecak
prosty montaż – zarówno do specjalnego wieszaka na kurtki, jak
również bez takiego elementu
produkt zawiera śruby do montażu
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Haczyk na kurtkę i plecak elastyczny i bezpieczny
MOQ 3 / Master 6

Haczyk na kurtkę i plecak elastyczny i bezpieczny
MOQ 3 / Master 6

kod produktu: 10102
EAN: 4013283101025
produkt zawiera: 1 sztukę
materiał: plastik
kolor: czarny (inne kolory dostępne na zamówienie)

⦁
⦁
⦁

elastyczny materiał znacząco zmniejsza ryzyko urazu w razie
przypadkowego uderzenia
praktyczny podwójny haczyk: na kurtkę i mały dziecięcy plecak
prosty montaż – zarówno do specjalnego wieszaka na kurtki, jak
również bez takiego elementu
produkt zawiera śruby do montażu

LAMPKI NOCNE

⦁

Haczyk na kurtkę i plecak elastyczny i bezpieczny
MOQ 3 / Master 6

kod produktu: 10103
EAN: 4013283101032
produkt zawiera: 1 sztukę
materiał: plastik
kolor: niebieski (inne kolory dostępne na zamówienie)

⦁
⦁
⦁

elastyczny materiał znacząco zmniejsza ryzyko urazu w razie
przypadkowego uderzenia
praktyczny podwójny haczyk: na kurtkę i mały dziecięcy plecak
prosty montaż – zarówno do specjalnego wieszaka na kurtki, jak
również bez takiego elementu
produkt zawiera śruby do montażu

POZA DOMEM I
W SAMOCHODZIE

⦁

BRAMKI ZABEZPIECZAJ Ą CE

⦁

ZDROWIE I PIEL Ę GNACJA

⦁
⦁

elastyczny materiał znacząco zmniejsza ryzyko urazu w razie
przypadkowego uderzenia
praktyczny podwójny haczyk: na kurtkę i mały dziecięcy plecak
prosty montaż – zarówno do specjalnego wieszaka na kurtki, jak
również bez takiego elementu
produkt zawiera śruby do montażu
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produkt zawiera: 1 sztukę
materiał: plastik
kolor: szary (inne kolory dostępne na zamówienie)

JEDZENIE I PICIE

kod produktu: 10101
EAN: 4013283101018

Haczyk na kurtkę i plecak elastyczny i bezpieczny
MOQ 3 / Master 6

kod produktu: 10104
EAN: 4013283101049
produkt zawiera: 1 sztukę
materiał: plastik
kolor: fioletowy (inne kolory dostępne na zamówienie)
⦁
⦁
⦁
⦁

elastyczny materiał znacząco zmniejsza ryzyko urazu w razie
przypadkowego uderzenia
praktyczny podwójny haczyk: na kurtkę i mały dziecięcy plecak
prosty montaż – zarówno do specjalnego wieszaka na kurtki, jak
również bez takiego elementu
produkt zawiera śruby do montażu

Moduł wieszaka na kurtki plecaki do przedszkola i szkoły
MOQ 1 / Master 5

kod produktu: 10111
EAN: 4013283101117
długość wieszaka: 150cm
materiał: anodowane aluminium
⦁
⦁
⦁

pozwala na pewne zamocowanie bezpiecznych haczyków
bardzo prosty i praktyczny sposób dodawania kolejnych
haczyków
możesz sam wybrać, ile haczyków chcesz przymocować do
wieszaka

Zabezpieczenie filarów słupków
MOQ 1 / Master 3

kod produktu: 10121
EAN: 4013283101216
produkt zawiera: 1 zabezpieczenie (75cm x 75cm)
materiał: plastik
kolor: szary (inne kolory dostępne na zamówienie)
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

chroni przed groźnym uderzeniem o słupek lub filar
nadaje się również do użytkowania na zewnątrz, jest także
odporne na promienie UV
regulowany rozmiar
nadaje się do słupków o minimalnej średnicy 6cm
prosty montaż za pomocą załączonych łączących klipsów (dla
słupków o średnicy poniżej 15cm zalecamy dodatkowe
zamocowanie samoprzylepną dwustronną taśmą – taka taśma
nie jest załączona razem z tym produktem)
możliwość połączenia kilku takich zabezpieczeń, aby
zabezpieczyć grubszy filar
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„Przyłącz się do naszej wizji świata
bezpiecznego dla dzieci!“
Co 20 sekund
jakieś dziecko odnośni obrażenia

70 procent

wszystkich wypadków zdarza się w domu

ponad 60 procent
tych wypadków można było zapobiec
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