
BABYMINDER®   
horizontln a vertikln pebalovac pulty   
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Co jsou Babyminder® přebalovací pulty? 
Babyminder® přebalovací pulty poskytují rodičům spolehlivé a bezpečné místo pro přebalení 
jejich dítěte. Babyminder® přebalovací pulty překračují rámec stanovený 
Evropskou normou pro  zajištění bezpečného a  hygienického místa vyhrazeného pro 
přebalování dětí.

Poskytování těchto služeb  je nyní  považováno za stejně důležité jako všechna nezbytná 
hygienická zařízení. Babyminder® přebalovací pulty jsou speciálně navrženy pro použití v 
místech mimo domov.

Jak fungují Babyminder® přebalovací 
pulty? 
Přebalovací pulty jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu (LDPE) a jsou určeny k montáži na 
zeď. 
Odolný popruh přidrží dítě bezpečně na pultě, zatímco rodiče se věnují přebalování dítěte. 
Vnitřní ocelová výztuha zaručuje stabilitu a nosnost až do 100 kg. Pult se otevírá do 87°, je 
lehce sklopný díky mechanizmu stlačeného plynu, který usnadňuje rodiči s dítětem na rukách 
manipulaci s pultem jednou rukou, což opětovně zvyšuje bezpečnost při používání.



Přednost a výhody: 

Přednost Babyminder® přebalovacího pultu Výhody při používání

Doplněk k jakýmkoliv jiným dětským zařízením

Pro optmální pevnost a bezpečnost

Pro kontrolované a bezpečné otvírání a zavírání pultu jednou rukou

Plně integrované kvůli hygienické bezpečnost

Světlá žula a bílá 

Pro odložení kabelky v průběhu přebalování

Přebalování s jistotou bezpečnost a ochrany

Vyšší komfort a bezpečnost

Odolný popruh na zapínání s uzávěrem 

Kompaktní ultra tenký profil

Zabudované závěsy pro velké zatížení

Tlumící tlakové vzpěry

Snadno doplnitelné zdvojené dávkovače ubrousků

Dvě barevné varianty provedení

Dvojitý háček na kabelku

Vyvinuto a navrženo tak, aby splňovalo 
nejvyšší Evropské bezpečnostní normy

Velký rádius otvírání, vnitřní obrysy

Odolné popruhy na zapínání s uzávěrem

Bezpečné a pohodlné přebalování kdekoliv mimo 

domov!





 

Produktová specifikace:
Rozměry:           Horizontální: 510mm(výška) x 872mm(šířka) x  
                            513mm(hloubka)           
                            při otevření x 102 mm (hloubka) při zavření 

                            Vertikální: 899 mm (výška) x 560 mm (šířka) 
                            x 903 mm (hloubka) 
                            při otevření x 117 mm (hloubka) při zavření 

Kapacita zabudovaného 
dávkovače:  

Materiál:          
       
Úhel otvírání: 

Testováno:              

až do 30 ubrousků    

microtexturované, stálobarevné LDPE 
       
87° 

až do 100 kg  



Pro která místa jsou pulty 
přínosem?

• Veřejná WC

• Přebalovací koutky 

• Dětská centra

• Restaurace

• Hotely

• Školky

• Čerpací stanice

• Nákupní centra/obchodní domy

• Sportovní areály/Stadiony

• Zábavní centra/Turistcké atrakce

• Letště

                   



Babyminder® bezpečnostní sedátko 
pro dohled nad dítětem 
Babyminder® bezpečnostní sedátko poskytuje rodičům na toaletách bezpečné, pohodlné a 
hygienické zařízení pro dohled nad nekontrolovaným pohybem dítěte po toaletě. 

• Kompaktní ultra tenký profil

• Zabudované závěsy pro velké zatížení a bezpečnost

• Možnost uchycení na dřevěný podklad nebo na zeď

• Popruhy na dítě s tříbodovým systémem uchycení z velmi pevného nylonu 

• 5-letá záruka na vady dílů a provedení

Produktová specifikace: 
Rozměry:           527 mm (výška) x 334 mm (šířka) x 297 mm (hloubka)              
                            při otevření x 102 mm (hloubka) při zavření 

Úhel otvírání:   87° 

Testováno:        až do 90kg





Gifter s.r.o., 687 03 Babice 291, Czech Republic
T: +420 776 698 828 F:+420 571 118 841

Email: info@stylbox.com  www.stylbox.com


