Bramka zabezpieczająca Roll Up W:140cmxH:86,5cm czarna (karton szary)

cena: 374,01 zł
symbol: PCR9431 (G9431BB)
wiek: 0+
kolor: czarny
wymiary (cm): szer. 145 x wys. 84 x dł/gł. 3
waga produktu po rozpakowaniu: 1.7kg
waga z opakowaniem: 1.8kg
EAN: 9312742894313

Rośnij bezpiecznie!
Bramki bezpieczeństwa są bardzo ważnym elementem w domu, w którym są małe dzieci. Zapewniają one bezpieczne obszary z wyraźnymi granicami,
zapobiegając tym samym wejście do potencjalnie niebezpiecznych miejsc domu.
Bramka zabezpieczająca Roll Up - rozwija się do 140cm!
Posiada certyfikat bezpieczeństwa EN 1930:2000
Dreambaby - by dzieci dorastały i rozwijały się w bezpiecznym środowisku.
Bramka Roll Up to prosty sposób zachowania bezpieczeństwa dzieci w domu.
Montowana na śruby, doskonale zabezpiecza przejścia i schody do szerokości 140cm.

Bramkę rozwija się za pomocą jednej ręki.
W zestawie z bramką są 2 zestawy mocowań, które można umieścić w 2 różnych miejscach. Dzięki temu, bramka może zostać przeniesiona z jednego mocowania
do drugiego.
Bramki bezpieczeństwa mogą być również użyte jako doskonała zapora regulująca dostęp zwierząt do pomieszczeń.
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zwijana bramka doskonale zabezpiecza przejścia w drzwiach, korytarzach i na schodach
bramka łatwa w montażu, doskonale zabezpiecza przejścia i schody o szerokości 140cm,
wykonana z mocnej i wytrzymałej siatki,
zwija się, gdy nie jest używana - oszczędność miejsca
nie ma ryzyka potknięcia
opakowanie zawiera szablony pomocne przy montażu
zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne
każde opakowanie zawiera 2 zestawy mocowań
rewolucyjna funkcja clip on/clip off umożliwia szybkie i łatwe zdjęcie bramki z jednego kompletu mocowań oraz przeniesienie i założenie jej w miejscu drugiego zestawu
mocowań
odporna na promieniowanie UV, dzięki czemu nie zmieni koloru podczas stosowania na zewnątrz
przy mocowaniu do cokołu bądź listwy konieczne są podkładki dystansujące (sprzedawane osobno),
bramka Dreambaby może być również użyta jako doskonała zapora regulująca dostęp zwierząt do pomieszczeń
łatwa w czyszczeniu

