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A dreambaby® bababiztonsági termékek segítségével megvéd-

hetjük gyermekeinket az esetleges sérülésektôl, balesetektôl, me-

lyek otthonuk, környezetük megismerése során érhetik ôket. Hasz-

nálatukkal lehetôvé válik, hogy a gyermek biztonságosan fedez-

hesse fel az ôt körülvevô világot, és nekünk, szülôknek sem kell ál-

landóan attól tartanunk, hogy szemünk fényének valami baja esik. 

A dreambaby® az egyik legjelentősebb bababiztonsági márka 

Ausztráliából, melynek kiváló minőségű termékei az egész világon 

közkedveltek.

KIS ANGYALKÁK ÔRANGYALA:
dreambaby® bababiztonsági termékek
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PCR106 fl exibilis ajtózár:
– könnyen felszerelhető
– nincs szükség csavarokra
–  kettős nyitási mechanizmusa 

miatt különösen népszerű
–  könnyedén a megfelelő 

méretre állítható 839,-

PCR135 ajtózár:
– könnyen felszerelhetô
– nincs szükség csavarokra
–  egyszerû csúsztatással zár
– könnyedén a megfelelő méretre állítható
– 21 cm szélességig állítható 

PCR146 multifunkciós 
zár 2db-os:
– átlátszó és rugalmas
–  könnyen felszerelhetô ragasztószalaggal
– rengeteg felhasználási területe van
pl.: WC, konyhaszekrény, fi ókok

PCR118 üvegajtózár:
–  fa és üveg felületre is 

könnyen felragasztható
–  speciálisan hifi szekrényekhez, 

TV-állványokhoz kifejlesztve

PCR133 sarokzár 2db-os:
– könnyen felszerelhetô ragasztószalaggal
–  használható háztartási készülékek, 
fi ókok, szekrények sarkaihoz

PCR121 hûtôszekrény zár:
– könnyen felszerelhetô ragasztószalaggal
–  speciálisan fagyasztókhoz és 

hûtôszekrényekhez készítve

PCR113 fl exibilis ajtózár:
– könnyen felszerelhetô
– nincs szükség csavarokra
–  kettôs nyitási mechanizmusa 

miatt különösen népszerű

PCR132 ajtózár:
– könnyen felszerelhetô
– nincs szükség csavarokra
–  egyszerû csúsztatással zár
–  könnyedén a megfelelő 

méretre állítható

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

AJTÓZÁRAK:
a dreambaby® bútorra szerel he tô aj-
tózárainak széles típusválasztéka áll 
rendelkezésünkre. Egy részük kívül-
re felszerelve lehetôvé teszi a bútor-
fogantyúval vagy bútorgombbal el-
látott ajtók zárását, másik csoportjuk 
pedig segít megakadályozni, hogy a 
gyermekek hozzáférjenek a konyhai 
szekrények vagy a különbözô háztar-
tási és elektronikai készülékek belse-
jéhez. TV állványok, hifi  szekrények, 
hûtôszekrény, vagy akár a WC fedelének zárásához ajánljuk ôket. Ez utóbbiak,  mivel ra-
gasztással kerülnek az ajtók felületére, nyom nélkül el is távolíthatóak onnan. Külön elônyük 
még, hogy fl exibilis kialakításuknak köszönhetôen több méretre állíthatóak .

819,-709,-

639,-

879,- 539,-

1149,- 1179,-

1759,-
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AJTÓBECSAPÓDÁS-GÁTLÓK:

a kicsik ujjaira nézve nagy veszélyt jelent-

hetnek a szobaajtók is. Mivel még alacso-

nyak ahhoz, hogy a kilincset kezeljék, ke-

zecskéik könnyen megsérülhetnek az aj-

tók kinyitásakor vagy becsukásakor, illetve 

azok hirtelen becsapódásakor is. Az ilyen 

balesetek elkerülése érdekében használ-

juk a dreambaby® ajtóbecsapódás-gát-

lók valamelyikét, melyek az ajtó felsô ré-

szére, illetve az ajtólap aljára szerelhetô 

formában is kaphatók.

SAROKVÉDÔK: 

a kemény és éles sarkokra használjunk 

sarokvédôt, így megelôzhetjük, hogy 

a gyermekek megsebesítsék magukat 

az asztalok, alacsony komódok, polcok, 

vagy akár az akvárium sarkaiban.

FIÓKZÁRAK, SZEKRÉNYZÁRAK:

alkalmazásukkal megakadályozhatjuk, 

hogy a kicsik kinyitogassák azokat a fi -

ókokat, szekrényeket, melyek tartalma 

veszélyt jelenthet számukra (vegysze-

rek, gyógyszerek, törékeny tárgyak stb.). 

A zárakkal gyermekeink kezecskéit is 

megóvhatjuk attól, hogy becsípjék vagy 

becsukják ôket.
PCR101 fi ókzár 6 db-os:
– extra erôs
– könnyen felszerelhetô
– önzáródó
– a csavarok a csomag tartozékai

PCR147 fi ókzár 2 db-os
(ragasztható):
– könnyen felszerelhetô
– önzáródó
– a ragasztószalag tartozék

PCR149 fi ókzár 3 db-os:
– fém sínen futó fi ókokhoz
– könnyen felszerelhetô
– önzáródó
– a csavarok tartozékok

PCR117 ajtóbecsapódás-gátló:
– csavarok és ragasztás nélkül feltehetô
– az ajtólap felső részére illeszthető

PCR144 ajtóbecsapódás-gátló:
– könnyû használat
– az ajtót nyitott állapotban rögzíti
–  használható járólap, szônyeg ill. 

parketta esetén is

PCR104 sarokvédô 4 db-os:
– könnyen felszerelhetô

PCR134 sarokvédô üvegasztalhoz 4 db-os:
– könnyen felszerelhetô

949,-769,- 1109,-

539,-569,-

979,-

609,-
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KONNEKTORVÉDÔK: 

segítségükkel megelôzhetjük, hogy 

a gyerekek különbözô tárgyakat dug-

janak a használaton kívüli konnekto-

rokba. Amikor ismét szükségünk van 

a konnektorra, egyszerûen helyezzük 

be a szettben található kulcsot, fordít-

suk el, és húzzuk ki a védôsapkát.

ÉJJELIFÉNYEK: 

segítségükkel gyermekeink éjszaka is biz-

tonságban érezhetik magukat, nyugod-

tan alhatnak, akárcsak szüleik, hiszen 

nem kell tartaniuk a sötétben bekövetkezô 

balesetektôl. A lakás több pontján is 

elhelyezhetôek, és mivel konnektorral 

mûködnek, nem kell félnünk attól sem, 

hogy az elem lemerülése miatt mégis sö-

tétben indulnának el a kicsik pl. a mosdó 

vagy a szülôk hálószobája felé.

Áraink forintban értendôk, az áfát tartal-

mazzák.

Az árak 2010. december 31-ig, illetve 

a készlet erejéig érvényesek, de az ár-

változtatás jogát ebben az idôszakban 

is fenntartjuk.

AUTÓBAN:

a dreambaby® gondol a házon kívüli biz-

tonságra és kényelemre akkor is, amikor 

úton vagyunk. A visszapillantó tükör segít-

ségével például könnyedén ellenôrizhetjük 

a babát vezetés közben is, anélkül, hogy 

hátrafordulnánk, elkerülve ezzel a bal-

esetveszélyes helyzeteket. Az árnyékoló 

roló pedig megóvja gyermekeinket a nap 

melegétôl és a káros sugaraktól.

PCR207 árnyékoló roló

PCR142E konnektorvédô 9 db-os:
– tartalma: 9 db védôsapka 
és 3 db kulcs

PCR124E / PCR125E éjjelifény:
– könnyû használat
– a lakás több pontján is használható
– utazáshoz is ideális

PCR209 visszapillantó tükör

CSÚSZÁSGÁTLÓ TERMÉKEK:

a fürdôszobai balesetek elkerülése érde-

kében használjunk mini csúszásgátló for-

mákat, melyeket egyszerûen csak helyez-

zünk a kád aljára. Könnyen fel is szedhetjük 

ôket onnan, így magunkkal vihetjük uta-

záskor. Ideális szállodai fürdôszobákban 

vagy akár a nagyinál, barátoknál. 

PCR119 csúszásgátló 6 db-os:
– nagyszerûen használható utazáskor
– különbözô színekben kapható

PCR129 csúszásgátló 12 db-os:
– különbözô színekben kapható

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

929,-

1259,- 2069,-

1169,-

1179,-

1399,-

519,-


