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TAK NIE

Sposoby na stworzenie 
bezpiecznego domu 
dla Twojego dziecka...

Ponad połowa śmiertelnych wypadków 
na skutek nieumyślnie odniesionych obrażeń 

dotyczy dzieci poniżej 5 roku życia. 
To właśnie one są na nie najbardziej narażone.

Czy Twój dom 
jest dostatecznie 
bezpieczny?

Czy wszystkie gablotki i szuflady w moim domu 
są zabezpieczone i czy wszystkie środki czyszczące 
są umieszczone w bezpiecznym miejscu 
poza zasięgiem mojego dziecka?

Czy mam założone zaślepki na wszystkich 
gniazdach sieciowych?

Czy mam zamontowane nakładki zabezpieczające 
na drzwi, aby uniknąć ewentualnego przytrzaśnięcia 
palców?

Czy mam założone nakładki na narożniki na wszystkich 
ostrych narożnikach mebli, aby zapobiec urazom?

Czy wszystkie długie, wiszące kable (np. z czajnika 
i innych elektrycznych urządzeń) zostały umieszczone 
poza zasięgiem dziecka?

Czy wszystkie drzwi i okna  mają zamontowane 
zamknięcia zabezpieczające?

Czy mam zainstalowane produkty zabezpieczające 
na kuchence, piekarniku i innych gorących urządzeniach,
aby chroniły moje dziecko podczas pobytu w kuchni?

Czy temperatura wody do kąpieli jest sprawdzana przed 
umieszczeniem dziecka w wannie lub pod prysznicem?

Czy na podłodze w łazience i na dnie wanny są 
antypoślizgowe powierzchnie?

Czy nocne światło oświetla sypialnie, korytarze itp..?

Czy są zamontowane bramki bezpieczeństwa 
na korytarzach, schodach i w pokojach, aby dzieci 
nie wchodziły do niebezpiecznych pomieszczeń?
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Sposoby 
na stworzenie 
bezpiecznego

Codziennie 5000 dzieci 
odnosi obrażenia ciała, 

170 wymaga 
zabiegów medycznych, 

a 1 umiera 
wskutek wypadków.

domu dla 
Twojego 
dziecka

 ...

 ...

Dreambaby , dzięki swojej bogatej ofercie pomysłowych zatrzasków, ®

zasuwek i zamków, pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa niemowlętom 
i małym dzieciom w całym domu.

Maluchy uczą się przez podpatrywanie i naśladowanie. 
Używanie różnorodnych produktów zabezpieczających w całym domu 
pozwoli przedłużyć efektywność działania zabezpieczeń.

Elementy zabezpieczające szafki i szuflady 
montowane są wewnętrznie – montaż 
wymaga narzędzi. 

Zabezpieczenia szafek, 
kredensów i szuflad

Zapoznaj się z ankietą na odwrocie i upewnij się, 
że Twój dom jest dostatecznie zabezpieczony.

Dostępne są: nakładki na pokrętła do kuchenek, 
zatrzaski do drzwi lodówki.

Zabezpieczenia kuchni

Zabezpieczenia gniazdek 
elektrycznych

Dostępne są: małe maty antypoślizgowe.

Zabezpieczenia łazienki

Dostępne są: zabezpieczenie okna przesuwnego.

Zabezpieczenia drzwi i okien

Bramki bezpieczeństwa i rozszerzenia

Lampki nocne

Powszechne i wielofunkcyjne 
przyssawki

Zabezpieczenia kantów i krawędzi

Uchwyty w kształcie litery „D” lub gałki 
montowane są zewnętrznie - montaż 
nie wymaga narzędzi. 

Dostępne są: zatrzaski, zasuwy, giętkie zamknięcia, 
blokady, nakładki, przyssawki.

Powszechne i wielofunkcyjne samoprzylepne
przyssawki; montaż nie wymaga narzędzi.

Dostępne są: nakładki narożne i krawędziowe 
wykonane z gumy piankowej. Idealne jako
nakładki na szklane narożniki stołów i półek.
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