
Chroń tych, których 
kochasz najbardziej

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

NOWOŚĆ W OFERCIE

Z pasji do detali...

NIEMIECKA MARKA

NA RYNKU OD

kod produktu: RE-71013

EAN: 4013283710135

produkt zawiera: 1sztuka

kolor: przezroczysty czerwony

opis na opakowaniu w językach: 

DE, GB, FR, IT + Etykieta PL

    szczegóły produktu: 

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

!
Niewielkie, nie rzucające się w oczy szpary czy szczeliny, jak utworzone np. przez drzwiczki szafek, krawędzie szuflad, elementy 

kaloryfera czy domowego wentylatora mogą okazać się niebezpieczne dla małego odkrywcy. Rzecz w tym, że małe dzieci mogą 
wsunąć tam palec i następnie nie móc go bezpiecznie wyciągnąć. Dlatego też tester pomaga być bardziej uważnym

i w konsekwencji pomaga chronić najmłodszych.
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Otwory i szczeliny o szerokości od 7mm do 12mm stwarzają ryzyko 
przytrzaśnięcia palców małych dzieci. Jak najprościej to sprawdzić? 

Użyj ramion testera, aby sprawdzić się czy szerokość szczeliny/ otworu 
mieści się w właśnie w tym niebezpiecznym zakresie (7-12mm).

→ 

Wsuń mniejsze ramię 
testera w szczelinę

Nie można wsunąć testera poza oznaczoną 
linię mniejszego ramienia testera
→ Czyli nie ma ryzyka 
    przytrzaśnięcia palców

4. Wsuń większe ramię 
testera w szczelinę

Nie można wsunąć testera poza oznaczoną 
linię większego ramienia palca testera
→ Czyli nie ma ryzyka
    przytrzaśnięcia palców

Wsuń mniejsze ramię 
testera w szczelinę

Można wsunąć tester poza linię mniejszego ramienia 
testera
→ Jest ryzyko przytrzaśnięcia palców
    W takim wypadku...

Nie można wsunąć testera poza oznaczoną 
linię większego ramienia testera
→ Jest ryzyko przytrzaśnięcia palców

Tester bezpieczeństwa odstępów i szczelin

Łatwo i szybko wskazuje zagrożenia w otoczeniu

// kod produktu: RE-71013

Cechy produktu:
▪ produkt oparty o standardy bezpieczeństwa, jak choćby 
     te dotyczące dziecięcych zabawek
▪ międzynarodowe laboratoria testowe zajmujące się produktami 
     dla dzieci używają waśnie tego testera
▪ tester imituje palce dziecka, wskazując czy istnieje ryzyko 
     utknięcia i przytrzaśnięcia palców dziecka
▪ mniejsze ramie testera ma średnicę 7mm  zaś 
     większe ramie ma średnicę 12mm


