


AJTÓZÁRAK:
a dreambaby® bútorra szerelhetô 
ajtózárainak széles típusválasztéka áll ren-
delkezésünkre. Egy részük kívülre felszerelve 
lehetôvé teszi a bútorfogantyúval vagy 
bútorgombbal ellátott ajtók zárását, másik 
csoportjuk pedig segít megakadályozni, 
hogy a gyermekek hozzáférjenek a konyhai 
szekrények vagy a különbözô háztartási és elektronikai készülékek belsejéhez. 
TV állványok, hifi szekrények, hûtôszekrény, vagy akár a WC fedelének 
zárásához ajánljuk ôket. Ez utóbbiak, mivel ragasztással kerülnek az ajtók 
felületére, nyom nélkül el is távolíthatóak onnan. Külön elônyük még, hogy 
flexibilis kialakításuknak köszönhetôen több méretre állíthatóak.

PCR106 flexibilis ajtózár:
- könnyen felszerelhető
- nincs szükség csavarokra
- kétkezes nyitási 
  mechanizmusa miatt   
  különösen népszerű
- könnyedén a megfelelő
  méretre állítható

PCR113 flexibilis ajtózár:
- könnyen felszerelhető
- nincs szükség csavarokra
- kétkezes nyitási 
  mechanizmusa miatt  
  különösen népszerű
- könnyedén a megfelelő
  méretre állítható

PCR132 ajtózár:
- könnyen felszerelhető
- nincs szükség csavarokra
- egyszerű csúsztatással zár 
- könnyedén a megfelelő
  méretre állítható

PCR135 ajtózár:
- könnyen felszerelhető
- nincs szükség csavarokra
- egyszerű csúsztatással zár
- könnyedén a megfelelő
  méretre állítható
- 21 cm szélességig   
  állítható
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PCR133 sarokzár 2db-os:
- könnyen felszerelhető, 
  öntapadós
- használható háztartási 
  készülékek, fiókok,  
  szekrények sarkaihoz

PCR121 hűtőszekrény zár:
- könnyen felszerelhető, 
  öntapadós
- speciálisan fagyasztókhoz 
  és hűtőszekrényekhez  
  készítve

PCR183 ajtózár 3 db-os:
- könnyen felszerelhető
- nincs szükség csavarokra
- egyszerű csúsztatással zár 
- könnyedén a megfelelő
  méretre állítható

PCR146 multifunkciós zár 
2 db-os:
- átlátszó, rugalmas, 
  hajlékony
- könnyen felszerelhető, 
  öntapadós 
- rengeteg felhasználási területe van: 
  WC, konyhaszekrény, hűtő, fiókok

PCR118 üvegajtózár:
- fa és üveg felületre is       
  könnyen felragasztható
- speciálisan multimédiás   
  szekrényekhez, TV-áll 
  ványokhoz kifejlesztve
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PCR147 rejtett fiókzár:
- könnyen felszerelhető
- öntapadós rögzítés 
- nem kell fúrni a bútort,  
 nincs szükség csavarokra
- a gyermek nem tudja 
 kinyitni a fiókot, és nem  
 csípi be az ujját (2db-os)

PCR801 tapadókorongos bútorgomb:

A fogantyúkat szerelje le, így a bútorajtókat 
és fiókokat nem tudják a gyermekek kinyitni. 
Az univerzális gomb tapadókorongjával a 
bútorok ajtaja a felnőttek számára könnyen 
nyitható.

- nem tesz kárt, nem hagy nyomot a bútoron, 
  albérletbe is kiváló
- tartozék a 3 db átlátszó, öntapadós
  lapkorong, a kevésbé sima felületekhez

PCR149 fiókzár 3db-os:
- könnyen felszerelhető
- önzáródó
- kívülről nem látható, 
  rejtett fiókzár
- a csavarok tartozékok
- a fiókcsúszó-sínre szerelhető

PCR101 rejtett fiókzár:
- könnyen felszerelhető
- önzáródó
- kívülről nem látható, 
  rejtett fiókzár
- a csavarok tartozékok
- extra tartós
- 6 db-os
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SAROKVÉDÔK:

a kemény és éles sarkokra használ-
junk sarokvédôt, így megelôzhetjük, 
hogy a gyermekek megsebesítsék 
magukat az asztalok, alacsony 
komódok, polcok, vagy akár az 
akvárium sarkaiban.

PCR160 biztonsági rács:
- biztonságosan lezárhat vele különböző 
  helyiségeket, lépcsőt
- felnőtt számára egy kézzel nyitható, 
  könnyen visszazáródik
- a fal fúrasa nélkül szerelhető
- 71-82cm szélességhez,
  ami bővítő elemekkel növelhető

AJTÓBECSAPÓDÁS-GÁTLÓK:

a kicsik ujjaira nézve nagy veszélyt 
jelenthetnek a szobaajtók is. 
Mivel még alacsonyak ahhoz, hogy a 
kilincset kezeljék, kezecskéik könnyen 
megsérülhetnek az ajtók kinyitásakor 
vagy becsukásakor, illetve azok hirtel-
en becsapódásakor is. Az ilyen bale-
setek elkerülése érdekében használjuk 
a dreambaby® ajtóbecsapódás-gátlók 
valamelyikét, melyek az ajtó felsô 
részére, illetve az ajtólap aljára szerel-
hetô formában is kaphatók.

PCR117 
ajtóbecsapódás-gátló

PCR144 
ajtókitámasztó

PCR104 
sarokvédő 4 db-os

PCR134
sarokvédő üvegasztalhoz 4 db-os
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PCR302 körömcsipesz:
Gyors, biztonságos és kényelmes 
körömvágás, hála a speciálisan kialakí-
tott (levehető) fogantyúnak is. PCR119 csúszásgátló 6 db-os PCR129 csúszásgátló 12 db-os

PCR142E konnektordugó 9 db-os:
- tartalma 9 db védősapka és
  3 db kulcs

CSÚSZÁSGÁTLÓ TERMÉKEK:

a fürdôszobai balesetek elkerülése érdekében használjunk mini csúszásgátló 
formákat, melyeket egyszerûen csak helyezzünk a kád aljára. 
Könnyen fel is szedhetjük ôket onnan, így magunkkal vihetjük utazáskor. 
Ideális szállodai fürdôszobákban vagy akár a nagyinál, barátoknál.

PCR805 bútorvilágítás:
- könnyen felszerelhető
- öntapadós rögzítés 
- nem kell fúrni a bútort, 
  nincs szükség csavarokra

PCR202 csuklópánt:
Tartsd a gyermekedet látótávolságon 
belül amikor vásárolsz, sétálsz vagy 
utazol, és hagyd meg nekik a 
szabadság érzését.
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AUTÓBAN:

a dreambaby® gondol a házon kívüli 
biztonságra és kényelemre akkor is, 
amikor úton vagyunk. 

A visszapillantó tükör segítségével 
például könnyedén ellenôrizhetjük a 
babát vezetés közben is, anélkül, hogy 
hátrafordulnánk, elkerülve ezzel a 
balesetveszélyes helyzeteket. 

Az árnyékoló roló pedig megóvja gyer-
mekeinket a nap melegétôl és a káros 
sugaraktól. PCR209 visszapillantó tükör

PCR141 tűzhelygomb takaró 4 db
Ezzel távoltarthatja gyermekét a tűzhely 
és a sütő gombjaitól. A legtöbb sütő vagy 
gáztűzhely gombjaira könnyen felszerelhető. 
Egy gombnyomással kioldhatók és könnyen 
használhatók. Anyaga hőálló.

PCR601 toalett szűkítő és mobil babaWC:

Meggyorsítja és stresszmentessé teszi a gyermek WC-használatának, szoba-
tisztaságának kialakulását. Önállóan is használható, akár utazások során is 
(bili funkció), - könnyen üríthető és tisztítható, - könnyű, könnyen szállítható.

PCR207 árnyékoló roló
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A dreambaby® bababiztonsági termékek segítségével megvédhetjük 
gyermekeinket az esetleges sérülésektől, balesetektől, melyek otthonuk, 
környezetük megismerése során érhetik őket. Használatukkal lehetővé 
válik, hogy a gyermek biztonságosan fedezhesse fel az őt körülvevő világot, 
és nekünk, szülőknek sem kell állandóan attól tartanunk, hogy szemünk 
fényének valami baja esik.  Sőt albérletben, utazásnál, vagy költözésnél 
sem kell lemondani róluk: a legtöbb könnyen rögzíthető és leszerelhető. 

A dreambaby® az egyik legjelentősebb bababiztonsági márka Ausztráliából, 
melynek kiváló minőségű termékei az egész világon közkedveltek.

Az Ön értékesítője:


