Systém úložných doplňků PRAKTIK
Vzájemně kombinovatelný
systém PRAKTIK, vychází především
z každodenních potřeb maminek a jejich dětí.
„Tvoříme a testujeme vlastní zkušeností.”

511
Universální
závěsná síťka
30x35 cm
Úložná síťka praktická
na kočárek, k postýlce
nebo i do dětského pokoje.

598
Košík pod kočárek
(na obrázku
pro QUINNY ZAPP)
Kvalitní zpracování
a materiál
reflexní prvky.

Musím být vidět,
ať ochráním mámu!”

501
Závěsná
síťka na deku
Universální doplněk,
který ocení
především ti,
co rádi cestují.

Jak rosteme my, tak rostou i naše zkušenosti, rozšiřte řady spokojených dětí a maminek.
Sledujte novinky, vybírejte a objednávejte na www.aesthetic.cz
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Bezpečnostní reflexní prvky 3M ScotchliteTM
na výrobcích Aesthetic®

TM

„S NÁMI JSTE VŽDY
O KROK NAPŘED.”
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Musím být vidět,
ať ochráním mámu!”

„PRO BEZPEČÍ VAŠICH DĚTÍ REFLEXNÍ DOPLŇKY 3M.”

Objevte neomezenou barevnou
a materiálovou škálu
designovaných výrobků Aesthetic,
více na www.aesthetic.cz
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051
Fusak 3v1 nastavitelný
46x105 (80+25 cm)
vel: 56-74, 74-98 (0m-3 roky)
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SPORT: barevnice vrchních materiálů, shodná pro oba výrobky.

240
slonová
kost

059
Taška kojenecká
s odepínatelnou
přebalovací podložkou
35x30x10 cm

měkkost
4

1

snadná údžba
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Jedná se o vysoce kvalitní výrobek, jehož koupí
získáte dětský fusak 3v1 využitelný
do autosedačky, hlubokého i sportovního kočárku.
Připnutí a odepnutí nánožníku umožňuje
změnu velikosti fusaku.
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rozepínací kapuca chrání před nepřízní počasí
šest univerzálních prostupů pro bezpečnostní pásy
zajištění proti sklouzávání stahováním
a fixačními karabinami
kvalitní otíratelný vrchní materiál použit
i ve vnitřní části odepínacího nánožníku
celoodepínací přední díl

lehkost
3

3

tepelná pohoda
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Nabídka až 550 ti barevných kombinací.
5

„Řada originálních a praktických detailů,
umožňuje fusaku doslova růst s Vaším děťátkem
a přizpůsobit se jeho potřebám.”
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jedinečný systém upínání PRAKTIK
moderní design tašky
přizpůsobený dětským potřebám
2x boční kapsy na láhve
kapsa na plenky
kapsa na ubrousky
zadní přebalovací kapsa

1

prodyšnost
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Záruka kvality
l měkké a kvalitní certifikované
materiály EKO TEX STANDART 100
l propracovaný autorský střih
l praktické detaily ověřené zkušenostmi
l reflexní bezpečnostní prvky 3M ScotchliteTM

„Vysoce propracovaný výrobek z kvalitních materiálů,
splňující veškeré potřeby moderních rodičů.”

