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Biztonságot nyújtunk az 
örömteli pillanatokhoz!
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Kedves Szülők!

Egy gyermek születésével nemcsak Önök élnek 
át egy izgalmas és örömteli időszakot, hanem a 
kicsik is elkezdik megismeri a világot.

A csecsemők és a kisgyermekek érzékszerveikkel 
nap, mint nap új és izgalmas dolgokat fedeznek 
fel a látás, tapintás, ízlelés, hallás által. A fiókok 
kipakolása, a lépcső és a folyosó kalandpark-
ként történő használata, a sütemény sütése 
virágföldből, éjszaka anyu és apu hálószobájába 
osonás – ez mind hozzátartozik a felcsepere-
déshez. A Junior Care termékekkel kínálunk, 
mely biztonságos otthont nyújt az Ön gyermeke 
számára.

Adja meg gyermekének azt a lehetőséget, hogy 
kíváncsian és örömmel fedezze fel a világot a 
lehető legnagyobb biztonságban, hogy az élet 
csupa szórakozás és gyermekkacaj legyen.

Biztonságban
boldogságban
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Gondtalanul felfedezni a világot – támogassa 
ebben a gyermekét. Mindegy, hogy virágföldből 
készült sütiről vagy a versenypályává átalakuló 
nappalról van szó, töltse felszabadultan az időt 
gyermekével.

Szülőként lehetőleg minden veszélytől szeretnénk 
megóvni gyermekünket. Minden lakásban és 
házban vannak szekrények, fiókok, vagy sarkok, 
melyek nem nevezhetők gyerekbarátnak.

Sok dologra Ön is gond nélkül oda tud figyelni,    
a többiben pedig mi segítjük Önt. Ehhez kínálunk 
fiók és szekrényzárakat, lépcsőrácsokat, takaró-
csipeszt, bel- és kültéri bébiőrt, 3D-figyelmeztető 
sátrakat, fényvisszaverőket kültérre, fürdő-, és 
zuhanyhőmérőket, vagy virágcseréprácsot és 
lebillenés gátlót a televízióhoz. 

ABUS Junior Care azért, hogy a kicsik teljes biz-
tonságban nőhessenek fel.

Junior Care – 
Biztonságban otthon
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A babák eleinte javarészt alvással töltik a nap nagy 
részét. A fiatal földlakók életének első hónapjai az 
Ön számára izgalmas, szép, de megerőltető időszakot 
jelentenek.

A kül- és beltéri bébiőrök, éjjeli fények, leesésgátlók, 
vagy takarócsipesz nemcsak a nyugodtabb babákért, 
hanem a stresszmentes szülőkért is van!

Jó éjszakát és  
szép álmokat!
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Digitális audio bébiőr TOM
Beltérre és kültérre

A TOM bébiőrrel bármikor hallhatja a házban, a lakásban,
vagy a kertben is, hogy a szobában gyermekével minden 
rendben van-e.

• háttérvilágítással ellátott LCD kijelző
• nagy érzékenységű mikrofon
• nagy teljesítményű akku
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•  Kitűnő hangminőség és zavarmentes átvitel 
a DECT-technológiának köszönhetően 120 
csatornával

• Szobahőmérséklet jelző

•  Hatótávolság 300 m – az adó és a vevő 
akadálymentes összeköttetése esetén

73126
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Éjjelifény LILY
Gyermekszobába hőmérséklet kijelzővel

A LILY éjjeli fény csillag alakú és számos praktikus 
tulajdonsággal rendelkezik. LILY méri a gyerekszoba 
hőmérsékletét és ez alapján változik a színe.

• Lítium-akku
• Mikro-USB töltőkábellel együtt

•  45 óráig világít egy feltöltéssel

•  Szobahőmérséklet jelző: 
kék = kevesebb, mint 14 °C | zöld = 15 - 20 °C 
narancs = 21 - 26 °C | piros = több mint 27 °C
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Éjjelifény LILY
Gyermekszobába hőmérséklet kijelzővel

Éjjelifény LORI
Gyermekszobába és folyosóra

Ha a gyermek éjszaka felébred, a LORI éjjeli fény 
gondoskodik a könnyű tájékozódásról. Dugja be a 
konnektorba és kapcsolja be a tolókapcsoló segítségével

• Ideális utazáshoz is, gyorsan  
 fel- és leszerelhető

•  Megnyugtató: segít a gyermeknek
 éjszaka tájékozódni

73162 



14

LED-éjjelifény JULIE
Gyerekszobába és folyosóra

A JULIE éffeli fény 5-az-1-ben funkcióval rendelkezik. A
zseblámpa funkció mellett a speciális szenzorok érzékelik 
a mozgást, valamint a környezet fényét és erre megfelelő
módon reagálnak. Ez a LED-éjjelifény javasolt 
gyerekszobába és folyosóra is.

•  2-részes: 1 töltőegység LED fénnyel – csatlakoztatás
 a konnektorba a töltéshez + 1 hordozható egység  
 LED vészfény & zseblámpa
• Mozgásérzékelő: a fény a mozgásra aktiválódik –  
 120-fokos látószög, kb. 5,5 m távolságból
• Energiatakarékos: felhasználás LED 2 x 0,5 Watt

73163 
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• 5 az 1-ben funkció: megnyugtató éjjelifény,
 zseblámpa, fényviszony érzékelő,   
 mozgásérzékelő, vészfény

• zseblámpa funkció

• Világítás időtartama: kb. 30.000 óra

•  Fényviszony érzékelő: a fénye a környezeti
 fény erősségéhez igazodik

•  A hordozható egység 90° -ban bedugható  
a töltőegységbe

• Színe: nappali fehér fény 6500 K
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Leesésgátló ERIC
Ágyakhoz

A gyerekek éjszaka sokat forgolódnak. Az ERIC leesésgátló
megakadályozza, hogy leessenek az ágyról. Csak be kell
tolni a matrac alá, gyorsan összehajtható és ideális
otthoni használatra és utazáshoz is. 

•  180 - 200 cm hosszú ágyakhoz
• Bevonat: selyem, mosható 30 fokon

•  Utazáshoz is ideális: gyorsan szerelhető

• Egyszerű felszerelés és kezelés

• 150cm hosszúság

73127 
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Takarócsipesz JANITA
Rácsos kiságyakhoz

Ahhoz, hogy gyermeke ne fázzon meg, a takarónak min-
dig kézközelben kell lennie. A kicsik alvás közben gyakran 
lerúgják magukról a takarót. A JANITA takarócsipesz 
használatavál Ön is nyugodtan alhat. Egyszerűen fel kell 
pattintani és rögzíteni kell az ágyrácshoz. 

•  Vékony takarókhoz/lepedőhöz
• Jó minőségű műanyag: nem sérülnek a festett felületek 

• A csomag tartalma: 4 darab

• Alkalmas max. Ø 18 mm rácshoz
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Azt, hogy mennyi tárolóhely van otthon,
tulajdonképpen csak akkor veszi észre az ember,
ha megszületett gyermeke, hiszen egy 
tudásszomjas emberke számára egyetlen fiók és 
egy szekrény sincs biztonságban! A gyerekek 
mindent kirámolnak és szétszórnak a lakásban.

Fiók-, szekrény- és univerzális záraink erre kínálnak 
jó megoldást.

Kövesd a kíváncsiságodat
és fedezd fel otthonodat!

A k
áosz

 elker
ülése
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Univerzális zár DANNI
Szekrényekhez és komódokhoz

A DANNI univerzális zár 3M öntapadós címkével szerelhető 
fel a szekrényajtóra vagy fiókra. A zár mindkét oldalon 
nyomógombbal nyitható.

• Fúrás nélküli szerelés

• Egyszerű felszerelés és kezelés
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Univerzális zár DANNI
Szekrényekhez és komódokhoz

Univerzális zár JONAS
Szekrényekhez és komódokhoz

A JONAS univerzális zár 3M öntapadós címkével van 
ellátva, így egyszerűen biztosítja a fiókokat és szekrény-
ajtókat.

• Fúrás nélküli szerelés

• A csomag tartalma: 2 darab
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Mágneszár MARC
Fiókokhoz és szekrényekhez

A MARC mágneszár egy kívülről nem látható zármegoldás, 
mely csak a mellékelt mágneszárral nyitható.

• Fúrás nélküli szerelés

• A csomag tartalma: 3 darab

73144 
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Tépőzár MIMI
Szekrényekhez és komódokhoz

A MIMI tépőzár praktikus megoldás fiókokhoz és
szekrényekhez

• Fúrás nélküli szerelés

• Tépőzár, 160 mm

• A csomag tartalma: 2 darab

74227
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Fiókzár SINA
Fiókokhoz és szekrényekhez

A SINA fiókzár megfelelő védelmet biztosít a fiókokban és
szekrényekben található veszélyes eszközökhöz történő 
hozzáféréssel szemben. A zár a kapcsok összenyomásával 
egyszerűen kinyitható.

• Csavarokkal együtt

•  Egyszerű szerelés: belülről kell felcsavarozni
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Fiókzár SINA
Fiókokhoz és szekrényekhez

Fiókzár LENNY
Fiókokhoz és szekrényekhez

Nem feltűnő és hatékony: a LENNY fiókzár megvédi 
gyermeke kezét a becsípődéstől; egyszerűen 
felszerelhető a szekrénybe vagy a fiókba.

•  A csomag tartalma: 3 darab

•  Az ujjbecsípődés elleni védelem  
megakadályozza a gyerek kezének becsípődését



74228
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Bútorajtó zár JULIAN
Szekrényekhez

A JULIAN bútorajtó zár alkalmas gombos vagy fogantyús 
szekrényajtókhoz. Egyszerűen szerelhető és a hossza miatt 
egyedileg állítható be. Veszélyes dolgokat tartalmazó sze-
krényekhez ajánljuk (gyógyszerek, tisztítószerek, stb.).

• Egyszerű felszerelés és kezelés

• Fúrás nélküli szerelés
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Bútorajtó zár JULIAN
Szekrényekhez
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• Fúrás nélküli szerelés

• Egyszerű felszerelés és kezelés

28

Üvegajtó zár LIA
Vitrinekhez és üveges szekrényekhez

LIA megóvja a csemetéjét, de ugyanakkor az üveges
szekrényben, vagy vitrinben levő edényeit, poharait, 
vagy dekorációit is védi a kíváncsi gyermekkezektől.  
Ez a zár egyszerűen felragasztható.



76972

• Fúrás nélküli szerelés

•  Ideális utazáshoz is: gyorsan szerelhető, 
 kis helyet foglal

29

Szekrényajtó zár MARA
Fogantyús szekrényajtókhoz 

A MARA szekrényajtó zár fogantyús szekrényajtókhoz 
ajánlott. Egyszerűen felszerelhető fúrás, csavarozás, vagy  
ragasztás nélkül.
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Amikor gyermeke kúszni-mászni kezd, egyik 
szoba sem lesz biztonságban, hiszen gyermeke 
elindul felfedezni a világot.

Milyen jó, hogy az ABUS itt is mindenre gondolt:
ajtótámasz, ajtó becsapódás gátló és 
ablakrögzítő tartja nyitva az ajtókat és abla-
kokat. Ezekkel megakadályozható, hogy a nyí-
lászárók közé beszoruljon gyerek ujja, vagy az 
ajtót a huzat a gyerekre csapja.

Szobáról szobára és  
az ablakhoz

Aka
dály

mentes
 mászás
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Ajtótámasz LUCA
Bejárati ajtókhoz és belső ajtókhoz

A LUCA ajtótámasz átlátszó, így nem feltűnő. Puha  
anyagának köszönhetően az ajtólap nem sérül. Sima
felületen is biztonságos.

•  Egyszerűen az ajtókilincsre akasztható

• Egyszerű felszerelés és kezelés
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Ajtótámasz LEIF
Bejárati ajtókhoz és belső ajtókhoz

•  Az ujjbecsípődés elleni védelem  
megakadályozza a gyerek kezének 
becsípődését

•  Ideális utazáshoz is: gyorsan szerelhető,  
kis helyen elfér

A LEIF ajtótámasz sima felületen is biztonságos, nem 
csúszik el és minden ajtó és padló közötti távolsághoz 
igazodik.
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Becsapódás gátló MILLIE
Ajtókhoz és ablakokhoz

A MILLIE becsapódás gátló rugalmas és strapabíró
habanyagból készült. Megbízhatóan csillapítja a záródó 
ajtókat és ablakokat anélkül, hogy károsítaná azokat. Az 
ajtó becsapódás gátló praktikus szalaggal egyszerűen az 
ajtókilincshez rögzíthető.

•  Az ujjbecsípődés elleni védelem  
megakadályozza a gyerek kezének 
becsípődését

•  Ideális utazáshoz is: gyorsan szerelhető,  
kis helyen elfér
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Ajtótámasz NESSA
Ajtókhoz és ablakokhoz

•  Az ujjbecsípődés elleni védelem  
megakadályozza a gyerek kezének 
becsípődését

• Egyszerű felszerelés és kezelés

NESSA ajtótámasz a zsanérra akasztható és megakadá-
lyozza, hogy az ajtók és ablakok becsapódjanak. Opcioná-
lisan a szállított ellendarab segítségével lehet felszerelni 
a kívánt helyre az ajtó-, vagy ablakkeretre.
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•  Az ujjbecsípődés elleni védelem meg-
akadályozza a gyerek kezének becsípődését

36

Ablakrögzítő NINO 
Ablakokhoz

Becsípődött ujjak? Ez nem fordulhat elő a NINO ablak-

rögzítővel. Az ablakok nagy szélben sem csapódnak be. A 

rögzítés egyszerűen 3M öntapadós címkével vagy csavarok-

kal történik.

• Az ablak maximális nyílása 120mm

•  Alkalmas befelé és kifelé nyíló ablakokhoz

• Egyszerű ragasztós szerelés  
 (3M önrapadó címke)
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Mire való a lépcsőkorlát? Hogy lecsússzunk rajta! 
Mire jó az elmeleti folyósó? Hogy versenypályává 
alakítsuk! Lehet, hogy erről Önnek más a vélemé-
nye, de csemetéje számára mindenez csupa játék.

A biztonságos környezet megteremtéséhez java-
soljuk, hogy a lépcsőket védje lépcsőráccsal, mely 
különböző méretben kapható.

Gyermeke gondtalanul 
játszhat az emeleten



73151

• Változtatható beállítás 60–107 cm között

40

Ajtó- és lépcsőrács TIM 
Fémből készült

A játék során mindig nagy a jókedv, aztán meg nem 
sikerül bevenni a kanyart. A TIM lépcsőrács megvéd a 
lépcsőről való leeséstől.  

• Beltéri ajtókhoz és lépcsőkhöz
• Ajánlott legkisebb távolság az ajtó- és lépcsőrács és  
 a fal / lépcső között: min. 12 mm, max: 61 mm
• DIN1930:2011 szerint minősítve

• Nincs botlásveszély

• Változtatható nyitási irány befelé vagy     
  kifelé
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•  Ehhez az ajtó- és lépcsőrácshoz opcionáli-
san adapter is kapható az egyszerű

 szereléshez: lépcsőadapter HENRY

További információ található a HENRY
lépcsőadapterről a 44. oldalon.
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• Változtatható beállíhatóság 73–81,5 cm között

42

Ajtó- és lépcsőrács FINN 
Fémből

• Fúrás nélküli szerelés

Ha a gyerekek a felső szinten fogócskáznak, a lépcsők
másodrangúak. A FINN lépcsőrács megakadályozza a
lépcsőről való legurulást.

• A belső ajtókhoz és lépcsőkhöz
• Javasolt minimális távolság az ajtó- és lépcsőrács &  
 a fal- / lépcsőfok között: min. 12 mm, max.: 61 mm
• DIN1930:2011 szerint minősítve
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•  Opcionális tartozék a FINN lépcsőrács
 8,5 cm-es meghosszabításához: LOU
 lépcsőrács toldat (lásd 45. oldal)

•  Ehhez az ajtó- és lépcsőrácshoz opcionáli-
san kapható adapter az egyszerű szerelés-
hez: Lépcsőadapter HENRY (lásd 44. oldal)
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Lépcsőadapter HENRY
Többszintes lépcsőkhöz

• Fúrás nélküli szerelés

•  Alkalmazható max. 25 mm rácsátmérőhöz 

• A csomag tartalma: 2 darab

•  Ajtó- és lépcsőrács- tartozék a
 lépcsőkorláthoz egyszerűen felszerelhető.
 Kompatibilis a TIM (lásd 40. oldal) és FINN
 (lásd 42. oldal) termékkel.

A HENRY lépcsőadapter segítségével a lépcsőrács 
egyszerűen, fúrás nélküli felszerelhető. Ez az Y-elem 
elsősorban többszintes lépcsőkhöz ajánlott.
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Lépcsőadapter HENRY
Többszintes lépcsőkhöz

Lépcsőrács meghosszabbítás LOU 
Széles lépcsőkhöz

Biztonságos lépcsők le és fel:
Tegye biztonságossá a lépcsőfokokat a
ZOE csúszásgátló szalaggal.
(lásd 66. oldal)

•  Opcionális tartozék a FINN lépcsőrács
 8,5 cm-es meghosszabításához

Az Ön otthonában szélesek az ajtók, vagy a lépcsők?  
Nem probléma, mert a LOU lépcsőrács toldattal a FINN és 
TIM rácsaink egyedileg meghosszabbíthatók. Az egyszerű
szerelés csak néhány percig tart.
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Gyakran előfordul, hogy a gondosan kiválasz-
tott és a megfelelő tápanyagokban gazdag 
ételek a gyermekeknek mégsem ízlenek. A 
kíváncsiság azonban sokszor mégis győz és egy 
óvatlan pillanat és gyermeke már hozzá is ér a 
forró tűzhelyhez, vagy kinyitja a forró sütőajtót 
vagy...

Tipp: a tűzhelyvédő és a sütőajtó zár gondos-
kodik arról, hogy megóvja a gyerekek bőrét a 
sérülésektőlés és minden a helyén marad.

A kis  
torkoskodóknak
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Sütőajtó zár NINA
Minden sütőajtóhoz

•  Véd az égési sérülésektől

• Egyszerű ragasztásos felhelyezés

"...minek van olyan finom illata a sütőben?"  
... és csemetéje máris veszélyben van a sütő előtt! Az 
ujjak megégetését előzi meg a NINA sütőajtó zár.

• Megakadályozza, hogy a gyerek kinyissa a sütőajtót
• Hőálló műanyag
• Mosógépek és mosogatógépek ajtajához (modellfüggő)
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Sütőajtó zár NINA
Minden sütőajtóhoz

•  Véd az égési sérülésektől

• Egyszerű ragasztásos felhelyezés

•  Változatosan beállítható 50,5–96 cm között

Tűzhelyvédő KAY
Minden hagyományos főzőfelülethez

Nő a kíváncsiság: Mi minden van ezekben a fazekakban? 
A KAY tűzhelyvédő megakadályozza, hogy gyermeke a 
tűzhelyhez nyúljon. 

•  Megakadályozza, hogy a gyerek a tűzhelyhez nyúljon
• Otthonra és utazáshoz
• A ferde kialakítás megnehezíti a rajta való átnyúlást  
 (45 fokos szög)
• lapos, ergonomikus kialakítás
• átlátszó, nem feltűnő színű
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A fürdést nem lehet elég korán elkezdeni!
Hiszen annyira szórakoztató. 

Ahhoz, hogy a baba nehogy megfázzon, 
mindig ellenőrizze a víz hőfokát  „ROBBI“ 
vízhőmérővel. A nagyobb gyerekek számára 
kapható a „PIA“ zuhanyhőmérő: így a víz min-
dig a megfelelő hőmérsékletű marad! A színes 
csúszásgátlók nemcsak jó kedvre derítenek,  
hanem megakadályozzák az elcsúszást a  
kádban, zuhanyzóban vagy a járólapon.

Itt a fürdés ideje:  
vidámság a vízben is
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Vízhőmérő ROBBI
Gyermekkádhoz és fürdőkádhoz

•  Hangjelzés

• LR44 elemek mellékelve

•  Beépített óra időmérő és stopper funkcióval

A ROBBI vízhőmérő nemcsak szórakoztató, hanem
biztonságot is jelent a fürdésnél. ROBBI figyelmeztet, 
ha a víz hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony: 
kevesebb, mint 30 fok vagy több mint 37 - 40 fok  
(egyedileg beállítható).

73157
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•  Beépített óra időmérő és stopper funkcióval

Csúszásgátló KIM 
Fürdőkádakhoz, zuhanyzókhoz és csempéhez

•  A csomag tartalma: 10 darab 2 x 5
 különféle mintájú és színű állatfigura

• Egyszerűen felragasztható

A KIM csúszásgátló alkalmas fürdőkádakhoz, zuhanyzók-
hoz és csempéhez. Az öntapadós hátoldal és a csúszás-
mentes felület mellett a vidám állatminták gondoskod-
nak a szórakoztató fürdésről.
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• LR44 elemek mellékelve

•  Hangjelzés 41 °C vízhőmérséklet fölött

• Beépített óra

Zuhanyhőmérő PIA
A vidám fürdéshez és zuhanyzáshoz

A PIA zuhanyhőmérőt közvetlenül a zuhanyfej és a tömlő 
közé kell felszerelni, így mutatja a víz hőmérsékletét.  
A riasztó funkció 41 foktól figyelmeztetést ad,ha túl magas 
a víz hőmérséklete.

73156
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Ha gyermeke szeret önfeledten szaladgálni a 
nappaliban, folyosón vagy konyhában, akkor 
gondoskodjon az asztalok, komódok és egyéb 
bútordarabok sarkának és éleinek védelméről. 
Így ha a gyermek véletlenül az élnek ütközik, az a 
lehető legpuhábban történik, megakadályozva a 
komoly sérüléseket.

Váljanak puhává 
a sarkok és élek!
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Sarokvédő TOBI
Asztalok, komódok sarka, ablakpárkányok stb.

• Fúrás nélküli szerelés

• Egyszerű ragasztás  
 (3M öntapadós címke)

• A csomag tartalma: 4 darab

TOBI kerek sakokvédő a puha műanyagnak
köszönhetően csillapítja az ütközést. Praktikus, hiszen 
átlátszó, ezért nem kelt feltűnést.

•   Kerek, műanyag sakorvédő
• Tompítja az ütközést, véd a sarkak okozta sérülésektől 
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• Fúrás nélküli szerelés

• Egyszerű ragasztás  
 (3M öntapadós címke)

• A csomag tartalma: 4 darab

A DENNY sarokvédő praktikus a műanyag és a lekerekített 
forma miatt, csillapítja az asztal, komód, vagy ablak-
párkány sarkával történő ütközést.

•   Lapos, műanyag sakorvédő
• Tompítja az ütközést, véd a sarkak okozta sérülésektől 

Sarokvédő DENNY
Asztalok, komódok sarka, ablakpárkányok stb.
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• Puha habanyag, nagy csillapítás

• Egyszerű ragasztás  
 (3M öntapadós címke)

• A csomag tartalma: 4 darab

Sarokvédő JANNIC
Asztalok, komódok sarka, ablakpárkányok stb.

A JANNIC sarokvédő extrémpuha anyagból készült és 
jelentősen csillapítja a sarkokkal történő ütközést. 
A gyerekek  feje és a felnőttek érzékeny testrészei (pl. térd 
vagy comb) így nagyon jól védhető. 

• Puha anyaga véd a sérülésektől
• Tompítja az ütközést, véd a sarkak okozta sérülésektől 
• Bővíthető a PETER élvédővell
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Élvédő PETER
Asztalok, komódok sarka, ablakpárkányok stb.

PETER élvédővel az asztalok, ablakpárkányok, komódok 
védelme teljes hosszában lehetséges. 

• Ablakpárkányok és élek védelme teljes hosszában
• Egyszerű szerelés a 3M öntapadós címkével
• Kibővíthető a JANNIC sarokvédővel

• Puha habanyag, nagy csillapítás

• Egyedi méretre vágható

• Teljes hosszában: 240 cm

73139
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Fiókok kipakolása, az asztal lerámolása, a 
különféle gombok nyomkodása vagy verse-
nyzés a háromkerekű biciklivel a ház előtt – a 
kicsik sokféleképpen fedezik fel a világot. 

Az ABUS választékában találhatók olyan ter-
mékeket is, mint a konnektorvédő, csúszásgát-
ló szalag, TV-lebillenés gátló, fényvisszaverő, 
vagy a kültéri 3D-figyelmeztető sátor.

Biztonságban
kinnt és bennt!
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Konnektorvédő GRETA
Megóvja a gyereket az áramütéstől

Helyezzen védelmet a konnektorokra, mert a gyerekek
érdekesnek tartják ezeket a kerek lyukacskákat és szeret-
nének bele is nyúlni. A GRETA konnektorvédő nem 
hiányozhat az Ön otthonából sem.

•  Gyerekbiztos: csak megfelelő eszközzel távolítható el.
• Egyszerű és gyors szerelés, csavarozás és ragasztás
 nélkül
• Nem feltűnő kivitel

• Feszültség és áramütés elleni védelem

• Ideális utazáshoz is: gyorsan be-  
 és kiszerelhető

• A csomag tartalma: 6 darab
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Konnektorvédő EMMA
Biztonság a svájci konnektorokhoz

Speciálisan a svájci dugaljakhoz kapható a Junior Care
konnektorvédője, az EMMA. 

•  Gyerekbiztos: csak a mellékelt speciális kulccsal
 távolítható el.
• Egyszerű és gyors szerelés csavarozás és ragasztás nélkül
• Nem feltűnő kivitel 

• Feszültség és áramütés elleni védelem

•  Ideális utazáshoz is: gyorsan be-  
és kiszerelhető

•  A csomag tartalma: 8 konnektorvédő
 + 1 speciális kulcs a kiszereléshez
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Csúszásgátló szalag ZOE
Lépcsőfokokra és sima felületekre

Zokniban gyorsan indulás lefelé a lépcsőn – ezt minden 
gyerek szereti. A megcsúszás és egyéb komoly sérülések 
elkerülése érdekében ragassza fel a ZOE csúszásgátló
szalagot a lépcsőfokokra.

•  Csúszásgátló felület: optimális védelem
 elcsúszás ellen

• 24mm x 4m teljes hosszúság

• Egyszerűen leragasztható

• Egyedi méretre vágható
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Cseréprács NOAH
Virágcserepekhez és virágdézsákhoz

Milyen fiom a virágföld! És milyen jól szétszórható a pad-
lón és a kanapén! Ön is így gondolja? A NOAH cseréprács 
megakadályozza, hogy az Ön csemetéje kiszedhesse a 
virágföldet. Ez a termék alkalmas arra is, hogy kisállatok 
se férjenek hozzáa virágföldföz.

• Méretre vágható

•  A csomag tartalma: 2 darab, rögzítő pálcákkal

• Átmérő: 30 cm-ig
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TV-lebillenésgátló ISA
Megakadályozza a lapos képernyők leborulását

A televíziók és a monitorok úgy vonzzák a gyerekeket,
mint a mágnes. Ha az általuk kedvelt műsor megy, min-
denképp látni akarják, és akár el is fordítják a televíziót.  
Az ISA lebillenésgátló gondoskodik arról, hogy a TV ne 
eshessen le.

•  A falhoz, vagy egy bútorhoz rögzíthető
• A rögzítő szíj hosszúsága állítható

•  A rögzítő anyag a csomagban található

• A csomag tartalma: 2 darab
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3D figyelmeztető sátor LUKE
Játszó gyerekekre figyelmezteti a közlekedés résztvevőit

A gyerekek szívesen játszanak odakint az udvaron vagy a 
játszótéren. Használjon a LUKE 3D figyelmeztető sátrat, 
hogy a közlekedés résztvevői figyeljenek oda a játszó 
gyerekekre. Érdemes kocsifeljáróhoz vagy az út szélére 
kihelyezni.

•  A fényvisszaverő csíkok alkonyatkor növelik a láthatóságot.
• Egyszerű felállítani és összecsukni a Pop-Up rendszerrel
• A 3D figyelmeztető sátor rögzíthető pl. egy kővel.

• 64 cm magas

•  Ideális utazáshoz is: gyorsan szerelhető,  
kis helyen elfér
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Univerzális fényvisszaverő LARA
Jobban látható a babakocsi a sötétben

Tegye biztonságossá a babakocsit, a kerékpárt stb.  LARA
univerzális fényvisszaverő csíkkal. A csomagban összesen  
16 db különböző hosszúságú csík található. A fényvisszaverő 
csíkok tetszés szerint helyezhetők el. Alkonyatkor vagy  
sötétben is jól láthatóak 150m távolságból.

• Láthatóság: kb. 150 méterről

• Egyszerűen felragasztható

• A csomag tartalma: 16 darab

• Packungsinhalt: 16 Stück 
• Contenu de l’emballage : 16 pièces
• Package contents: 16 items
• Contenuto della confezione: 16 pezzi
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Fényvisszaverő babakocsira MIKE 
Akár 150 méterről látszik és praktikus

A négyzet alakú, babakocsira szerelhető MIKE
fényvisszaverő csík tépőzárral rögzíthető, és így használ-
ható babakocsiknál, kerékpároknál, kutyapóráznál stb.  
A fényvisszaverő csík tetszés szerinti helyre rögzíthető, 
és könnyen levehető. Praktikus: Kézzel mosható.

• Láthatóság: kb. 150 méterről

• Tépőzáras

• A csomag tartalma: 2 darab, 12x12 cm
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Kapcsolat:
ABUS | Abus Hungária Kft.
1139 Budapest
Lomb u. 31/b
Tel.: +36 1 412 1646 
Fax: +36 1 239 3073 
info@abus.hu 
www.abus.hu
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