KAUPLEIÐBEININGAR

PATRULL

Öryggisvörur fyrir börn

Öruggara heimili
Til að hversdagslífið verði þægilegra þarf það einnig að vera öruggara. Þess
vegna höfum við í IKEA þróað PATRULL línuna. Hún hjálpar til við að draga úr
líkum á slysum og óhöppum, þannig að barnið þitt sé öruggara á heimilinu.
Við einbeittum okkur að börnunum og hönnuðum vörur sem eru auðveldar í
notkun og uppsetningu. Staðreyndin er sú að flest slys eiga sé stað á heimilinu
eða í nágrenni við það. Verndaðu þig og þá sem þér þykir vænst um.

Vörur sem sýndar eru hér gætu verið ófáanlegar tímabundið í versluninni.
Vinsamlega hafðu samband við starfsfólk okkar eða kíktu á IKEA.is til að fá meiri upplýsingar.
Til að fá ítarlegri upplýsingar um vörurnar er hægt að skoða verðmiðann á vörunni eða vefinn okkar.
Allar einingar þarf að setja saman.

ÖRYGGI BARNA – ALLAR EININGAR

PATRULL hurðastoppari, 2 í pakka. Hurðastopparinn
heldur hurðinni opinni. Þetta er fljótleg og auðveld lausn
til að varna því að barnið þitt klemmi sig á henni. Passar
fyrir hurðir sem eru allt að 4,5 cm þykkar. Bilið milli gólfsins
og hurðarinnar verður að vera 1,2-3,5 cm til að hurða
stopparinn virki.
Hvítt

PATRULL fjölnota lás, 2 í pakka. Fjölnota lás a
 uðveldar
þér að fyrirbyggja að barnið þitt opni t.d. kælinn eða
frystinn. Hægt að festa á mismunandi efni, t.d. málm, plast,
gler eða við.
Hvítt

100.989.49

PATRULL skúffu-/skápakrækja, 5 í pakka. Með
krækjunum kemur þú auðveldlega í veg fyrir að barn komist
í hluti í skúffum og skápum, sem eru ekki ætlaðir því.
Svart

902.780.98

PATRULL innstunguhlíf, 12 í pakka. Innstunguhlífar
draga úr hættunni á að barnið þitt stingi fingrum eða hlutum
í innstungu. Þú getur notað hlífarnar bæði í jarðtengdar
innstungur og ójarðtengdar. Það er auðvelt að taka hlífina úr
innstungunni með því að nota litaða stykkið, sem virkar eins
og lykill.

901.486.91

Hvítt

2

200.989.63

ÖRYGGI BARNA – ALLAR EININGAR

PATRULL baðmotta, 33x90 cm. Gúmmímottan dregur úr
hættunni á að barnið þitt renni og meiði sig og er auk þess
skemmtilegur félagi í baðinu eða sturtunni. Þú getur haldið
mottunni hreinni og feskri lengur með því að hengja
hana upp til þerris eftir notkun. Götin á mottunni henta vel
til að hengja hana upp.

PATRULL fjölnota lás, 8 í pakka. Með PATRULL horn
hlífunum getur þú auðveldlega dregið úr líkunum á að barn
meiði sig á hvössum hornum á borðum og skápum.
Hvítt

901.150.92

Svart

901.304.17
Krókódíll/grænt

Gluggakrækja, 2 í pakka. Þú þarft að nota báðar
hendur til að opna gluggakrækjuna sem þýðir að lítil börn
geta ekki opnað gluggann hjálparlaust. Þú getur notað
þessa gluggakrækju á glugga sem opnast inn eða út sem
og renniglugga. Þú getur stillt rifuna á glugganum með
gluggakrækjunni.

PATRULL rennivörn, 5 metrar. Þú getur auðveldlega
gert stigana á heimilinu öruggari fyrir alla með því að setja
þessa sjálflímandi rennivörn á hvert þrep.
Dökkgrátt

101.381.63

600.988.95

Hvítt

3

502.831.05

ÖRYGGI BARNA – ALLAR EININGAR

BESKYDDA endurskinsvesti. Barnið er mun s
 ýnilegra
í umferðinni og þegar það leikur sér úti ef það er í
endurskinsvesti, sérstaklega í myrkri eða þoku. Uppfyllir EN
1150. Má þvo í vél við hámark 40°C, venjulegur þvottur.

XS (fyrir 3-6 ára)

103.157.35

Kíktu á vefinn IKEA.is til að fá upplýsingar um verð.
Þú getur leitað eftir vörunúmerum!
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