
Sleep'n Keep XL

(kod produktu: RE-45111)

150cm x 50cm

Sleep'n Keep 

(kod produktu: RE-45101)

100cm x 50cm

Chroń tych, których 
kochasz najbardziej

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

kod produktu:      RE-45101               RE-45111

EAN:                  4013283451014      4013283451113

produkt zawiera: 1 barierę

kolor: niebiesko-szary

opis na opakowaniu w językach: 

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

    szczegóły produktu: 

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

NOWOŚĆ W OFERCIE

Z pasji do detali...

NIEMIECKA MARKA

NA RYNKU OD

!
Zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, w trakcie snu nieświadomie zmieniają swoje pozycje, szczególnie w trakcie marzeń 
sennych. Wówczas, spięte mięśnie automatycznie temu przeciwdziałają, co zwykle pozwala uniknąć upadku z łóżka. 

Jednakże, ten mechanizm jeszcze nie działa dobrze u niemowląt i bardzo małych dzieci. Dlatego też, barierka

do łóżka ochroni Twoje maleństwo przed przykrym upadkiem.

Sleep'n Keep
barierki do łóżeczek

 // kody produktów: RE-45101 oraz RE-45111  
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▪ optymalna wysokość
za sprawą 50cm wysokości, oba 

modele zapewniają jeszcze większe 

bezpieczeństwo w trakcie snu

▪ komfortowo kompaktowa

po całkowitym demontażu
wszystkie części zmieszczą się
w niewielkim pokrowcu; to

świetne rozwiązanie, szczególnie

gdy wybierasz się w podróż

▪ bardzo wygodna

pokrywający barierkę miękki 

materiał, który nie pokrywa 

się pęknięciami, zapewnia komfort

i bezpieczeństwo; ponadto można 

go zdjąć z barierki, nadaje się
do prania

▪ szczególnie bezpieczna

dzięki wyjątkowo szerokiej stopie 

mocującej i 3 różnym opcjom montażu, 

mocowanie jest wystarczająco stabilne

i zapobiega przed zsuwaniem się 
barierki

     cechy produktu:

▪ Chroni w trakcie snu.

▪ Niezwykle łatwy montaż.
▪ Nie ma konieczności przykręcania do łóżka.

▪ Materiał pokrywający barierkę można czyścić i prać.
▪ Materiały: metalowa rama, pokryta 

    tworzywem sztucznym.

Obie barierki (100cm x 50cm oraz 150cm x 50cm)

są zapakowane w pudełka o identycznych wymiarach.

Co ważne, zapakowany produkt może leżeć
płasko jak też stać w pionie.


