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Primerno za starosti do 4S leta

Preprečuje priprtje prstov

Primerna za vse tipe vrat

Za notranja in zunanja vrata

Za več informacij smo vam na voljo:

V setu varovala za
notranjo in zunanjo stran vrat

Cena ne vključuje DDV in stroškov pošiljanjaS

Set 8545 B85M Vijačenje BBMo Črna9
siva9 bela

64,45€

Set Aleta B8MM Lepljenje BBM
o

Prozorna 25,9€

Tehnične lastnos� in cena:

Model
Višina
Nmm(

Montaža Kot odpiranja Barva Akcijska cena

Set 5M9M B98M Vijačenje BBMo Črna9
siva9 bela

79,5€

Varovala za prste
Vsakemu izmed nas se je že zgodilo9 da smo iz neprevidnos� komu priprli prsteS Obratno pa
vemo kako boleče je in neprijetno9 če so prste priščipnili namS

V vrtcu pa do takih nezgod pride še hitreje in samo trenutek nepozornos� je dovolj9 da otroško
igro in raziskovanje spremenimo v jok in kup bolečih prstkovS Za priprte prste pa ni vedno
kriva le odrasla oseba9 še pogosteje vrata zaloputnejo otroci ali pa celo veter oziroma prepihS

Da bi odvečen jok preprečili v celo� ali pa vsaj do neke mere vam ponujamo rešitev:

VAROVALA ZA PRSTE

Varovala so namenjena zašči� dela med vratnim krilom in podbojemS Zašči� kamor otroci
največkrat vtaknejo svoje prstkeS Da bi ta predel kar najbolje zašči�li so na voljo sledeči se�
varoval:

Set Alerta
Primerna so predvsem za vrata9 kjer prehodi niso tako frekventni9 vendar imajo otroci
še vedno dostopS

Varovala se zaradi lažje in hitrejše montaže na vrata in podboj prilepijo zato niso primerna za
zunanjo uporaboS Kljub lepljenju priporočamo9 da se varovala še dodatno privijačijoS

Varovala so primerna za skoraj vse �pe vrat debeline do 5 cm ter maksimalnim kotom odpiranja
do BBM stopinjS

Vsi se� v kompletu vsebujejo del za zunanjo in notranjo stran vrat/

Set 2545 / 5090
Namenjena frekventnejšim vratom Nvhodom v vrtce9 vhodom v igralnice ter drugim vratom(9
ki se dnevno pogosteje odpirajo in so s tem bolj podvržene poškodbam ter dotrajanju
materialovS

Varovala so na vrata in podboj privijačena in ne lepljena kot pri setu AlertaS Tako so primerni za
uporabo na zunanjih vra�h9 saj vremenski pogoji nimajo vpliva nanjeS

Varovala so namenjena tudi otrokom starejšim od 4ih let9 set 5M9M je na voljo v višini 8MM cm9
tako da pokrijejo celoten predel med podbojem in krilom ter jih lahko krajšamo in
prilagajamo vratomS


