Bezpečné prostředí
pro veselejší život
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Chceme, aby vaše zlatíčko bylo
v bezpečí a cítilo se pohodlně!
Vážení rodiče,
mít vlastní dítě neznamená jen vzrušující a
šťastné chvíle pro vás, ale také pro vaše děti,
které získávají příležitost začít objevovat svět.
Prostřednictvím zraku, hmatu, chuti a sluchu
zažívají děti a batolata každý den nová a vzrušující
dobrodružství. Vyprazdňování šuplíků, používání
schodišť a chodeb jako dobrodružných tras, pečení
dortů z hlíny, noční návštěvy ložnice rodičů – to
vše je součástí vyrůstání. Naše nová produktová
řada Junior Care byla navržena tak, aby byl váš
domov pro vaše dítě bezpečným místem.
Nechejte své dítě využívat jeho zvídavost
a radost k tomu, aby prozkoumávalo svět co
nejbezpečnějším způsobem, a dopřejte si
veselejší život plný smíchu.
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Zabezpečte svůj domov
s produkty Junior Care
Pomozte svému dítěti poznávat svět bez obav.
Nezáleží na tom, zda uplácává koláče z hlíny
nebo přeměňuje obývací pokoj na závodní
dráhu. Užijte si tento čas společně se svým dítětem.
Je zřejmé, že jako rodiče byste rádi předem
eliminovali všechna nebezpečí. Přece jen se
v každém bytě nebo domě nacházejí skříňky,
šuplíky nebo rohy, které nejsou pro děti bezpečné.
Na většinu věcí však můžete snadno dohlédnout
a se zbytkem vám pomůžeme. Využít můžete
například naše pojistky pro šuplíky a skříňky,
zábrany na schodiště, držáky přikrývky, dětské
chůvičky pro dům a zahradu, 3D výstražné stany
nebo reflexní prvky pro venkovní prostředí,
teploměry pro vany a sprchy, ochrany do
květináčů nebo popruhy proti převrhnutí TV.
ABUS Junior Care: Aby vaše dítě vyrůstalo
v naprostém bezpečí.
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Dobrou noc
a sladké sny
I když mnoho dětí většinu dne spí, když jsou
velmi malé, jejich prvních několik měsíců života
představuje nádherné a vzrušující období, avšak
pro vás může být také velmi stresující.
S dětskými chůvičkami pro dům a zahradu,
nočním osvětlením, zábranami do postele nebo
držáky přikrývky budou děti uvolněnější a rodiče
klidnější!
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Dětska chůvička Tom
Pro dům, byt a zahradu

S dětskou chůvičkou TOM kdykoli v domě, bytě nebo na
zahradě uslyšíte, jestli je vaše dítě ve svém pokoji v pořádku.
• Podsvícený LCD displej
• Vysoce citlivý mikrofon
• Výkonná baterie

73126

• 	Dosah až 300 m – v přímém směru bez
překážek mezi vysílačem a přijímačem

• 	Vynikající kvalita zvuku a přenos bez rušení
díky technologii DECT se 120 kanály

• Zobrazení teploty v místnosti
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Noční osvětlení LILY

Noční osvětlení LORI

S ukazatelem teploty pro dětské pokoje

Pro dětské ložnice a chodby

Noční osvětlení LILY je zásluhou svých praktických funkcí
a hezkého provedení ve tvaru hvězdy velmi oblíbeným
produktem. LILY měří teplotu v dětském pokoji a zobrazuje
ji prostřednictvím barvy světla.

Pokud se vaše dítě občas probudí, noční osvětlení LORI
mu pomůže si uvědomit, kde ve svém pokoji se právě
nachází. LORI lze jednoduše zapojit do zásuvky a zapnout
nebo vypnout pomocí posuvných přepínačů.

73155
73162

• 	Zobrazení teploty v místnosti:
modrá = méně než 14 °C | zelená = 15–20 °C |
oranžová = 21–26 °C | červená = více než 27 °C
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• Obsahuje lithiovou baterii
• Součást balení: nabíjecí kabel micro USB

• 	Přispívá k uklidnění: pomáhá dětem se
v noci zorientovat

• 	Doba provozu na jedno nabití baterie
až 45 hodin

• 	Ideální při cestování: rychlé sestavení
i rozebrání
13

LED noční osvětlení JULIE
Pro dětské ložnice a chodby

• Funkce 5 v 1: uklidňující noční světlo,
baterka, světelný senzor, senzor pohybu,
nouzové světlo

• Funkce baterky

Noční osvětlení JULIE je impozantní díky své praktické funkci
5 v 1. Je vybaveno funkcí baterky a speciálními senzory, které
dokáží rozpoznat jak pohyb, tak i okolní světlo a odpovídajícím
způsobem upravit jas. Toto LED noční osvětlení se doporučuje
pro použití v dětských pokojích a na chodbách.

73163

• Dvoudílné provedení: 1 nabíjecí jednotka s LED světlem,
která se připojuje do zásuvky pro bezkontaktní nabíjení včetně
přenosné jednotky s nouzovým LED světlem a baterkou
• Senzor pohybu: světlo se aktivuje pohybem – pohyb je
detekován v úhlu 120 stupňů a do vzdálenosti cca 5,5 m
• Úspora energie: používá 2 LED diody 0,5 W

• 	Světelný senzor: jas se přizpůsobuje
okolnímu světlu

• 	Přenosnou jednotku lze zasunout do nabíjecí
jednotky v libovolné poloze v úhlu 90°

• Barva světla: bílé denní světlo 6 500 K

• Doba provozu: cca 30 000 hodin
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Postelová zábrana ERIC

Držák přikrývky JANITA

Pro postele

Pro postele s tyčemi

Děti se v noci hodně hýbou. Zábrana do postele ERIC
zabraňuje dětem, aby spadly z postele. Jednoduše se
vsune pod matraci, lze ji velmi rychle složit a je ideální
pro použití doma nebo na cestách.

Dítě by mělo být vždy zakryto přikrývkou, aby se nenachladilo. Během spánku však děti často přikrývku odkopou.
Držáky přikrývky JANITA zajišťují v noci klidný spánek.
Stačí je jednoduše přichytit k přikrývce a připevnit k tyči.

•P
 ro postele o délce 180 až 200 cm
• Povrch: vysoce kvalitní hedvábí, omyvatelný do 30 °C

• 	Pro tenké přikrývky/povlečení
• 	Vysoce kvalitní plast: nezpůsobuje poškození
lakovaných povrchů

73127

73160

• Celková délka 150 cm
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• Snadná instalace a použití

• Vhodné pro tyče s max. průměrem 18 mm

• 	Ideální při cestování: rychlé sestavení
i rozebrání

• Obsah balení: 4 kusy
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Podpora zvídavosti a bezpečné
zkoumání domova
Dokud nemáte dítě, ani si pořádně neuvědomíte,
kolik úložných prostor máte ve své domácnosti
k dispozici. Šuplíky a dvířka skříněk totiž zákonitě
neuniknou zvědavosti batolat. Veškerý obsah
budou chtít vyjmout a rozházet po místnosti.
Proto vám nabízíme praktická řešení v podobě
našich pojistek pro šuplíky a dvířka skříněk.
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Univerzální pojistka DANNI

Univerzální pojistka JONAS

Pro skříňky a komody

Pro skříňky a komody

Univerzální pojistku DANNI lze snadno upevnit na dvířka
skříněk nebo šuplíky pomocí lepicí pásky 3M. Pojistku
je možné otevřít z obou stran prostřednictvím tlačítka.

Univerzální pojistka JONAS využívající lepicí pásku 3M
velmi snadno chrání vaše šuplíky nebo dvířka skříněk.

76971

76965

• Instalace bez nutnosti vrtání

• Instalace bez nutnosti vrtání

• Snadná instalace a použití

• Obsah balení: 2 kusy
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Magnetická pojistka MARC

Lepicí páska MIMI

Pro šuplíky a skříňky

Pro skříňky a komody

Magnetická pojistka MARC není zvnějšku viditelná a lze
ji otevřít jen pomocí doprovodného magnetického klíče.

73144

Lepicí páska MIMI je praktická páska na suchý zip pro skříňky
a šuplíky

74227

• Instalace bez nutnosti vrtání

22

• Instalace bez nutnosti vrtání

• Páska na suchý zip, 160 mm

• Obsah balení: 3 kusy

• Obsah balení: 2 kusy
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Šuplíková pojistka SINA

Šuplíková pojistka LENNY

Pro šuplíky a skříňky

Pro šuplíky a skříňky

Šuplíková pojistka SINA slouží k nenápadnému uzamknutí
šuplíků nebo skříněk. Uzamykací mechanismus lze otevřít
stisknutím malých háčků k sobě.

Nenápadná a efektivní: pojistku LENNY lze nenápadně
upevnit k šuplíku nebo skříňce.

76973

73161

• Včetně šroubů

• 	Ochrana proti skřípnutí prstů zabraňuje
přivření rukou dítěte

• Snadná instalace: zašroubování zevnitř

• Obsah balení: 3 kusy
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Skříňová pojistka JULIAN
Pro skříně
Pojistka JULIAN je vhodná pro dvířka skříní s knoflíky nebo
úchyty. Vyznačuje se jednoduchou montáží a individuálně
nastavitelnou délkou a zajišťuje uzamčení skříněk obsahujících nebezpečné látky (například léky, čisticí prostředky
atd.).

74228

• Instalace bez nutnosti vrtání

• Snadná instalace a použití
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Ochrana skleněných skříněk LIA

Skříňová dveřní pojistka MARA

Pro vitríny a skleněné skříňky

Pro dvířka skříněk s úchyty

LIA chrání nejen vaše dítě, ale také vaše nádobí, sklo
nebo ozdoby ve skleněných skříňkách či vitrínách před
zvídavýma malýma rukama. Tato pojistka se velmi
snadno používá.

Pojistka MARA je vhodná pro dvířka s úchyty. Umožňuje
snadnou instalaci bez nutnosti vrtání a použití šroubů
nebo lepidla.

76970

76972

• Instalace bez nutnosti vrtání

• Instalace bez nutnosti vrtání

• Snadná instalace a použití

• 	Ideální při cestování: rychlé sestavení
i rozebrání, kompaktní velikost
29
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Z pokoje do pokoje
a až k oknu
Jakmile začne váš malý uzlíček štěstí lézt, žádný
pokoj neujde jeho pozornosti, protože bude
chtít nyní sám zkoumat svět.
Společnost ABUS však naštěstí myslela i v tomto
případě na vše: dveřní zarážky, tlumiče nárazu
dveří a okenní pojistky zajišťují, že budou vaše
dveře a okna neustále otevřené. Tyto prvky
zabraňují skřípnutí prstů nebo zabouchnutí
dveří v důsledku průvanu.
30
30
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Dveřní zarážka LUCA

Dveřní zarážka LEIF

Pro vstupní a vnitřní dveře

Pro vstupní a vnitřní dveře

Mějte dveře neustále otevřené pomocí dveřní zarážky LUCA
vyznačující se nenápadným průhledným designem. Měkký
materiál zabraňuje poškození panelu dveří. Zarážku lze
rovněž bezpečně používat i na hladkém povrchu.

Dveřní zarážka LEIF zůstává pevně na svém místě i na
hladkém povrchu a lze ji přizpůsobit jakékoli vzdálenosti
mezi dveřmi a podlahou.

73137

76968

• Lze jednoduše pověsit na kliku dveří

• Snadná instalace a použití

32

• 	Ochrana proti skřípnutí prstů zabraňuje
přivření rukou dítěte

• 	Ideální při cestování: rychlé sestavení
i rozebrání, kompaktní velikost
33

Dveřní zarážka/tlumič MILLIE

Dveřní zarážka NESSA

Pro dveře a okna

Pro dveře a okna

Tlumič nárazu dveří MILLIE je vyroben z pružného a odolného
pěnového materiálu. Spolehlivě tlumí náraz při zavírání dveří
nebo oken, aby nedošlo k jejich poškození. Dveřní zarážku lze
jednoduše upevnit ke klice dveří prostřednictvím praktických
provázků.

Dveřní zarážka NESSA se upevňuje k pantu a díky tomu snadno
zabraňuje zavření dveří a oken. Nebo ji lze pomocí adaptéru
(součástí balení) umístit do libovolné polohy na rámu dveří
nebo okna.

76969

76974

• Ochrana proti skřípnutí prstů zabraňuje
přivření rukou dítěte

• Ochrana proti skřípnutí prstů zabraňuje
přivření rukou dítěte

• 	Ideální při cestování: rychlé sestavení
i rozebrání, kompaktní velikost
34

EASY

TO USE

• Snadná instalace a použití
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Okenní zarážka NINO
Pro okna
Skřípnutí prstů? S okenní zarážkou NINO tomu lze snadno
předejít. Okna se již nemohou samovolně zavřít v důsledku
průvanu. Zarážku lze jednoduše upevnit pomocí lepicí pásky
3M nebo prostřednictvím šroubů.

73136

• Ochrana proti skřípnutí prstů zabraňuje
přivření rukou dítěte

.

• Maximální otevření okna: 120 mm

• Vhodná pro okna, která se otvírají dovnitř
i ven

• Snadné upevnění pomocí lepicí pásky 3M

36
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Bezstarostné hraní a běhání
v přízemí
Zábradlí je ideální jako skluzavka, že? Anebo by
šlo vstupní prostor v přízemí dobře přeměnit na
závodní dráhu? I když nesouhlasíte, vaše dítě si
bude určitě myslet, že jsou to skvělé nápady.
Zde vám nabízíme řešení: zajistěte svá schodiště
pomocí zábran dostupných v různých velikostech.

38
38

39

Zábrana do dveří a na schodiště TIM
Vyrobeno z kovu
Hraní bývá často bouřlivé a může se velmi rychle vymknout
kontrole. Zábrana na schodiště TIM předchází tomu, aby děti
spadly ze schodů.
• Pro vnitřní dveře a schodiště
• Doporučená minimální vzdálenost mezi zábranou
do dveří a na schodiště a stěnovými sloupy / sloupky
schodiště: minimálně 12 mm, maximálně 61 mm
• Testováno podle: DIN1930:2011

73151

• 	Pro tuto zábranu do dveří a na schodiště
jsou volitelně k dispozici úchyty, které
umožňují snadnou instalaci:
Úchyt pro zábranu HENRY

• Možnost variabilního nastavení od 60 do 107 cm

• Žádné nebezpečí zakopnutí

• 	Variabilní směr otevírání; lze otevírat
dovnitř i ven.
40

Více informací o úchytu pro zábranu
HENRY naleznete na straně 44.

41

Zábrana do dveří a na schodiště
FINN
Vyrobeno z kovu
Když si děti hrají „na babu“ v horních patrech domu,
schodištím a schodům nevěnují příliš velkou pozornost.
A zábrana na schodiště FINN právě předchází tomu, aby
děti spadly ze schodů.
• Pro vnitřní dveře a schodiště
• Doporučená minimální vzdálenost mezi zábranou do
dveří a na schodiště a stěnovými sloupy / sloupky
schodiště: minimálně 12 mm, maximálně 61 mm
• Testováno podle: DIN1930:2011

• Pro tuto zábranu do dveří a na schodiště
jsou volitelně k dispozici úchyty, které
umožňují snadnou instalaci: Úchyt pro
zábranu HENRY
(viz strana 44)
73150

• Možnost variabilního nastavení od 73 do 81,5 cm

• 	Volitelné příslušenství pro prodloužení
zábrany na schodiště FINN o 8,5 cm:
Nástavec pro zábranu LOU
(viz strana 45)

• Instalace bez nutnosti vrtání

42

43

Úchyt pro zábranu HENRY

Nástavec pro zábranu LOU

Pro (mezonetová) schodiště

Pro širší schodiště

73154

Instalace bez nutnosti vrtání: S úchytem HENRY můžete
snadno a bezpečně upevnit zábrany na schodiště. Tento
úchyt ve tvaru Y je vhodný zejména pro (mezonetová) schodiště.

73152

Máte doma široká dvířka nebo schodiště? Žádný problém.
S nástavcem pro zábranu LOU můžete individuálně rozšířit
své zábrany na schodiště FINN a TIM. Lze jej snadno upevnit během několika minut.

• Volitelné příslušenství pro prodloužení
zábrany na schodiště FINN o 8,5 cm
• Instalace bez nutnosti vrtání

• Pro použití na sloupcích schodiště
s maximálním průměrem 25 mm

• Obsah balení: 2 kusy

• 	Příslušenství pro zábrany do dveří a na
schodiště umožňující přímou montáž na
zábradlí. Kompatibilní s produkty TIM
(viz strana 40) a FINN (viz strana 42)
44

Bezpečně chození po schodech pro vás
i vaše děti – s protiskluzovou páskou
ZOE! (viz strana 66)
45
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Pro malé strávníky
To, co vaříte, a to, co vašim dětem chutná, jsou
někdy dvě velmi odlišné věci, avšak zvědavost
vítězí. Stačí se jen na chvíli podívat jinam a
Terezka nebo Kuba se již dotýkají horkého
povrchu plotny, otevírají dvířka trouby nebo
provádějí něco podobně nebezpečného.
Náš tip: ochrana na plotnu a zábrana otevření
trouby zajišťují, že kůže vašeho dítěte zůstane
neporaněná a pekáč nedotčený.

46
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Zábrana otevření trouby NINA

Ochrana na plotnu KAY

Vhodná pro všechna běžná dvířka trouby

Pro všechny běžné varné desky

„... co to tak krásně voní v troubě?“ Dvířka trouby stěží
ujdou pozornosti vašeho dítěte. Zábrana otevření trouby
NINA pomáhá předcházet spálení prstů.

Zvědavost vítězí: co je ve všech těch hrncích? Naše ochrana
na plotnu KAY brání dětem, aby dosáhly až na varnou
desku.

• Zabraňuje dětem otevřít dvířka trouby
• Vyrobena z tepelně odolného plastu
• Vhodná také pro dvířka pračky a myčky nádobí
(v závislosti na modelu)

• Zabraňuje tomu, aby se děti mohly dotknout horkých
varných ploch
• Pro použití doma a na cestách
• Zásluhou zešikmeného provedení (úhel 45 stupňů)
je obtížné dosáhnout na varnou desku
• Plochý a ergonomický design
• Průhledný a nenápadný materiál

73128

73132

• Ochrana proti popálení
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• Ochrana proti popálení

• Snadné upevnění pomocí lepicí podložky

• Snadné upevnění pomocí lepicí podložky

• Možnost variabilního nastavení od 50,5
do 96 cm
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Vzhůru do koupelny:
zábava ve vodě
Nikdy není příliš brzy na to začít s koupáním!
Koneckonců, je to tak zábavné.
S digitálním teploměrem do vany „ROBBI“
můžete monitorovat teplotu vody a mít jistotu, že vašemu dítěti není zima. Pro starší děti
nabízíme sprchový teploměr „PIA“: Správná
teplota vody je tak vždy zaručena!
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Digitální teploměr ROBBI
Pro vany a dětské vaničky

S digitálním teploměrem do vany ROBBI je koupání
zábavné i bezpečné zároveň. ROBBI upozorňuje na příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu: méně než 30 °C nebo
více než 37 až 40 °C (individuálně nastavitelné).

73157

• Zvukové upozornění

• Baterie LR44 součástí balení

• Integrované hodiny s funkcí časovače a stopek
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Sprchový teploměr PIA
Pro sprchovou hadici ve vaně a sprše

Sprchový teploměr PIA se přišroubuje přímo mezi sprchovou hlavici a hadici a zobrazuje teplotu vody. Při teplotě
nad 41 °C se aktivuje výstražná funkce, která upozorňuje,
že je teplota vody příliš vysoká.

73156

• 	Zvukové upozornění při překročení teploty
vody 41 °C

• Baterie LR44 součástí balení

• Integrované hodiny
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Rohy a hrany mohou být
měkké
Pobíhá váš malý rošťák po obývacím pokoji,
chodbě a kuchyni jako neřízená střela? V tom
případě je třeba chránit rohy a hrany stolů,
skříněk a dalšího nábytku. Díky tomu budou
nárazy hlavy na hrany nábytku co možná
nejjemnější a především se tím zabrání
závažnějším nehodám.
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Ochrana rohů TOBI

Ochrana rohů DENNY

Pro rohy stolů a skříněk, parapety apod.

Pro rohy stolů a skříněk, parapety apod.

TOBI je kruhová ochrana, která díky svému měkkému
plastu maximálně tlumí nárazy. Praktické provedení:
tato ochrana je průhledná, a proto sotva patrná.

Ochrana rohů DENNY díky svému plastovému materiálu a
trojúhelníkovému tvaru účinně pohlcuje nárazy do rohů
stolů, skříněk nebo okenních parapetů.

• Kruhová ochrana vyrobená z plastu
• Chrání před zraněním způsobeným nárazem do rohů

• Plochá ochrana vyrobená z plastu
• Chrání před zraněním způsobeným nárazem do rohů

76967

76966

• Instalace bez nutnosti vrtání

• Instalace bez nutnosti vrtání

• Snadné upevnění pomocí lepicí pásky 3M

• Snadné upevnění pomocí lepicí pásky 3M

• Obsah balení: 4 kusy

• Obsah balení: 4 kusy
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Ochrana rohů JANNIC

PETER ochrana hran

Pro rohy stolů a skříněk, parapety apod.

Pro ochranu hran a parapetů v celé délce

Ochrana rohů JANNIC je vyrobena z velmi měkkého materiálu
a výrazně tlumí náraz do rohu. Zajišťuje vysokou ochranu
hlaviček nebo jiných citlivých částí těla dětí (a stejně tak i
kolen nebo stehen dospělých osob).
• Měkký materiál předchází vzniku zranění
• Chrání před zraněním způsobeným nárazem do rohů
• Může být doplněna o ochranu hran PETER

• Chraňte hrany nebo parapety v celé délce
• Snadné upevnění pomocí lepicí pásky 3M
• Může být doplněna o ochranu rohů JANNIC

73139

73138
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Chcete chránit stoly, parapety nebo skříňky v celé jejich
délce? Ochrana hran PETER vám to umožňuje.

• Měkký pěnový materiál, vysoká úroveň tlumení

• Měkký pěnový materiál, vysoká úroveň tlumení

• Snadné upevnění pomocí lepicí pásky 3M

• Celková délka: 240 cm

• Obsah balení: 4 kusy

• Lze ustřihnout na požadovanou délku
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Pocit bezpečí v
domácnosti
Vyprazdňování šuplíků, uklízení prostřeného
stolu, mačkání tlačítek a divoká jízda na
tříkolce venku před domem. Děti zkoumají svůj
svět mnoha způsoby. Proto přijde vhod naše
široká nabídka produktů, jako jsou ochrany
do zásuvek, protiskluzové pásky, popruhy proti
převrhnutí TV, reflexní prvky nebo 3D výstražný
stan pro venkovní prostředí.
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Ochrana do zásuvky EMMA
Zabezpečení zásuvek evropského typu

Ochrana do zásuvky EMMA je speciálně navržena pro
zásuvky evropského typu.
• Dětská pojistka: ochranu lze vyjmout pouze pomocí
speciálního klíče
• Snadná a rychlá instalace – nejsou potřeba žádné
šrouby nebo lepidlo
• Nenápadný design

73133

• Ochrana před úrazem elektrickým proudem

• 	Ideální při cestování: rychlé sestavení
i rozebrání

• 	Obsah balení: 8 krytů do zásuvky
+ 1 speciální klíč pro vyjmutí
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Protiskluzová páska ZOE

Ochrana do květináče NOAH

Pro schody a hladké povrchy

Pro květináče a truhlíky

Doma všichni běhají po schodech rychle a někdy navíc jen v
ponožkách. Abyste předešli uklouznutí nebo něčemu horšímu,
stačí jednoduše přilepit na schody protiskluzovou pásku ZOE.

Hlína je tak dobrá! A taky se dá skvěle rozhazovat po podlaze nebo pohovce! Nesouhlasíte? Ochrana do květináče
NOAH brání vašemu dítěti, aby nabralo hlínu z květináče.
Tento produkt je také vhodný pro ochranu domácích zvířat.

73145

• 	Protiskluzový povrch: optimální ochrana
před uklouznutím
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73158

• Celková délka 24 mm x 4 m

• Možnost úpravy průměru

• Lze ustřihnout na požadovanou délku

• Průměr: až 30 centimetrů

• Snadné upevnění pomocí lepicí podložky

• 	Obsah balení: 2 kusy, včetně upevňovacích
výstupků
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Popruh ISA proti převrhnutí TV

3D výstražný stan LUKE

Brání překlopení TV s plochou obrazovkou

Slouží k upozornění uživatelů veřejných komunikací
na přítomnost dětí.

Televizory a monitory přitahují pozornost dětí. Pokud sledují
svou oblíbenou televizní hvězdu a chtějí mít lepší pohled,
mohou se rozhodnout natočit si televizor podle svých představ. Popruh ISA proti převrhnutí TV zabraňuje překlopení
velkého elektronického zařízení.
• Lze jej připevnit ke stěně nebo k nábytku
• Délka pásku: variabilní/nastavitelná

Děti milují hraní venku. Praktický 3D výstražný stan LUKE
upozorňuje ostatní účastníky silničního provozu, že si v okolí
hrají děti. Stačí jej jednoduše postavit na příjezdovou cestu
nebo na kraj silnice.
• Reflexní pruhy zvyšují viditelnost za soumraku
• Snadné sestavení a rozložení zásluhou skládacího systému
• Velká kapsa pro zatížení 3D výstražného stanu například
pomocí kamene

73129
73130

68

• Upevňovací materiály součástí balení

• Výška 64 cm

• Obsah balení: 2 kusy

• 	Ideální při cestování: rychlé sestavení
i rozebrání, kompaktní velikost
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Univerzální reflexní nálepka LARA

Reflexní prvek pro kočárek MIKE

Lepší viditelnost kočárku ve tmě

Praktický a viditelný na vzdálenost až 150 m

Chraňte svůj kočárek, jízdní kola a další předměty pomocí
univerzálních reflexních nálepek LARA. Sada obsahuje 16
nálepek různých délek. Reflexní nálepky můžete přilepit
kamkoli. I za soumraku nebo ve tmě jsou reflexní nálepky
viditelné na vzdálenost 150 m.

Zásluhou snadného systému upevnění na suchý zip
umožňují čtvercové reflexní prvky MIKE flexibilní použití,
a jsou proto vhodné pro kočárky, jízdní kola, psí vodítka a
další předměty. Reflexní prvky lze individuálně upevnit a
potom opět sejmout. Praktické použití: jsou omyvatelné.

73146
73159
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• Viditelnost reflexního prvku: cca 150 metrů

• Viditelnost reflexního prvku: cca 150 metrů

• Snadné upevnění pomocí lepicí podložky

• Upevnění na suchý zip

• Obsah balení: 16 kusů

• Obsah balení: 2 kusy, 12 x 12 centimetrů
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Váš specializovaný prodejce:

ABUS Fibel
Junior Care CZ

Technické a barevné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Za chyby a tiskové omyly
nepřebíráme žádnou odpovědnost. © ABUS 11/2017
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