PIRKĖJO GIDAS

PATRULL

Saugus gyvenimas namuose

Saugūs namuose
Kalbėdami apie gražesnį kasdienį gyvenimą namuose, nepamirštame ir
saugumo. Tam, kad jaustumėtės saugiau tiek juose, tiek kelionėje ar trumpoje
išvykoje, sukūrėme prekių seriją PATRULL, ypač daug dėmesio skirdami vaikų
saugumui. Nemažai nelaimingų atsitikimų įvyksta ne kur kitur,
o namuose, tad pasirūpinkite savimi ir savo artimaisiais.

Kai kurių čia parodytų prekių parduotuvėje gali nebūti. Kreipkitės į mūsų darbuotojus arba
ieškokite www.IKEA.lt. Daugiau informacijos apie prekes žiūrėkite etiketėje arba internete.
Visus baldus reikia surinkti.

VAIKŲ SAUGUMAS – VISOS PREKĖS IR KAINOS

Lango fiksatoriai PATRULL/2 vnt. Šį lango stabdiklį
galite tvirtinti prie į vidų ir į išorę atidaromų langų bei
stumdomųjų langų. Lango fiksatorius sulaiko atvirą langą
tam tikroje padėtyje. Atidaryti prireiks dviejų rankų.
Vadinasi, mažyliai patys lango niekaip neatidarys.

Durų stabdikliai PATRULL/2 vnt. Durų stabdiklis
neleidžia durims visiškai užsidaryti, kad vaikai neprisivertų
pirštų. Tinka iki 4,5 cm storio durims. Tarpas tarp grindų ir
durų turi būti 1,2–3,5 cm.
Kaina
Balti

100.989.49

Kaina

4,99 €

Balta

Kampų apsaugos UNDVIKA/8 vnt. Mažesnė tikimybė,
kad vaikas susižeis į aštrius stalų ar spintelių kampus.
Nuėmus gaminį gali likti žymės nuo lipnios juostelės.

502.831.05

Kampų apsaugos PATRULL/8 vnt. Puiki priemonė apsaugoti vaikus, kad jie nesusižeistų atsitrenkęs į aštrius stalų ir
spintelių kampus.

Kaina
Baltos

203.490.23

Kaina

5,99 €

Baltos

Apsauginiai kištukai PATRULL/12 vnt. Apsauginiai
kištukai užtikrina, kad vaikas neįkiš pirštukų ar kokių daiktų
į elektros lizdą. Tinka ir įžemintiems, ir neįžemintiems
lizdams. Paprasta ištraukti naudojant kitos spalvos
kištuką-raktą.

901.150.92

200.989.63
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3,49 €

Užraktas UNDVIKA/2 vnt. Su spyna patogu fiksuoti,
pavyzdžiui, šaldytuvo ar šaldiklio, dureles, kad vaikas jų
neatidarytų. Tinka stalčiams, šaldytuvams ir spintelių bei
kitoms durims užrakinti, kad neatidarytų smalsūs vaikučiai.
Paprasta įrengti.

Kaina
Balti

6,99 €

Kaina

3,49 €

Balti
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403.398.67

3,99 €

VAIKŲ SAUGUMAS – VISOS PREKĖS IR KAINOS

Vonios kilimėlis „Krokodilas“, 33x90 cm.
Ryškus guminis kilimėlis ne tik pakels nuotaiką vonioje ar
duše, bet ir sumažins galimybę paslysti ir susižeisti. Tam,
kad kilimėlis ilgiau išliktų švarus ir nenusidėvėtų,
pakabinkite jį džiūti po kiekvieno naudojimo.

Neslystanti lipni juosta PATRULL/5 metrai. Lipti laiptais
bus saugiau, jei ant kiekvienos pakopos užklijuosite lipnios
neslystančios juostos.
Kaina
Tamsiai pilka

600.988.95

3,99 €

Kaina
Žalias

101.381.63
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4,99 €
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