Proste rozwiązania
na codzienne potrzeby

Początki
Marka Deki została stworzona przez firmę
EkideGroup, która oferuje rozwiązania “pod
klucz” w dziedzinie inżynierii.
Ekide to firma z 25-letnim
doświadczeniem, której działalność
obejmuje projektowanie, konstruowanie,
tworzenie prototypów oraz produkcję,
dzięki czemu oferuje kompleksowe
rozwiązania na potrzeby rynku.
W tym kontekście powstanie marki Deki
stanowi naturalny etap na drodze
opracowywania naszych własnych
praktycznych, inteligentnych i prostych
produktów.

We are committed to the solution

Marka
Marka Deki powstała z myślą o tworzeniu
rozwiązań i produktów, które ułatwiają
codzienne życie i czynią je wygodniejszym.
Synonimami Deki są technologia i prostota.
Deki tworzy duża grupa specjalistów i
inżynierów z wieloletnim doświadczeniem
w projektowaniu produktów. Nasze
doświadczenie w połączeniu z badaniami,
które prowadzimy oraz innowacyjną
technologią pozwalają nam oferować
inteligentne i bezpieczne produkty.

Produkty
Deki stworzyło gamę produktów, które
odzwierciedlają główne wartości firmy:

innowacja
technologia
bezpieczeństwo
praktyczność

Automatyczny bujak

Wtedy gdy potrzebujesz
zająć się czymś
innym…

Automatyczny bujak
Deki BabyBalanZ jest innowacyjnym
urządzeniem, które umożliwia bujanie dziecka
w wózku, kiedy ty zajmujesz się czymś innym.
Możesz go używać w domu, w ogrodzie czy
też w podróży.
Jego ruch symuluje bicie serca rodzica, dzięki
czemu ułatwia uspokojenie dziecka.

Opis ogólny
Wymiary: 257 x 107 x 131 mm
Waga: 1,7 kg
W komplecie: urządzenie, platforma, kabel USB, torba podróżna, instrukcja użytkowania
Szczegóły
· Możliwość używania na baterie lub podłączenia do prądu
· Prędkość silnika:max. 38rpm
· System blokowania dla bezpieczeństwa
· Czerwone i zielone/żółte lampki ledowe wskazują poziom ładowania i naładowania baterii.

Bujak

Uniwersalny

Przenośny

delikatnie i
rytmicznie

pasuje do
każdego wózka

lekki i
ergonomiczny

Wielokrotnego
ładowania
3 godziny pracy

Wewnątrz/na
zewnątrz
w domu i parku

Bezpieczeństwo
podwójne
zabezpieczenie

Warunki użytkowania
· Niemowlęta w wieku 0-18 miesięcy
· Maksymalna waga dziecka: 13 kg
· Maksymalne obciążenie urządzenia do 25 kg
· Odpowiednie do wózków o kołach:
- szerokość kół: 1,8 – 6 cm
- średnica kół: 10-28 cm

Opakowanie indywidualne
Wymiary: 290 x 120 x 174 mm
Opakowanie zbiorcze
4 sztuki w kartonie
Waga: 8 kg

Uchwyt na parasolkę

Wolne ręce,
nawet
podczas
deszczu

Uchwyt na parasolkę
Uchwyt Dry & GO umożliwia wygodne
przymocowanie parasolki do wózka, dzięki
czemu masz wolne obie ręce, aby swobodnie
prowadzić wózek i móc zająć się swoim
dzieckiem.
Dodatkowo adapter sprawia, że uchwyt ten
może być mocowany do różnego rodzaju
wózków i parasolek.
Co więcej, kiedy deszcz przestanie już padać,
możesz wygodnie złożyć przymocowaną
parasolkę wzdłuż wózka.
Uchwyt może być również mocowany do innego
rodzaju wózków.

Opis
Wymiary: 130 x 360 x 77 mm
Długość ramienia: 270 mm
Waga: 280 gr
Opakowanie indywidualne
Blister
Wymiary: 130 x 360 x 70 mm

Wolne ręce

Uniwersalny

Wielofunkcyjny

Regulowany

Wygodny

bezpieczniej

pasuje do
każdego wózka

wózek dziecięcy,
golf, wózek inwalidzki

różne rozmiary
i kształty

łatwy w montażu

Opakowanie zbiorcze
22 sztuki w kartonie
Wymiary: 540 x 400 x 360 mm

Wielofunkcyjny uchwyt

Umbrella Holder

Wszystko co
ważne pod
ręką

Wielofunkcyjny uchwyt
Deki MultiHolder Clip to wielofunkcyjny uchwyt, który
umożliwia łatwe i stabilne
mocowanie różnych butelek, butelek na mleko czy
kubków. Możesz go przymocować do stołu, wózka,
krzesełka do karmienia czy łóżeczka… Pozostaw butelkę
w uchwycie i pozwól dziecku po nią sięgać samodzielnie.

Wielofunkcyjny

opieka nad dzieckiem,
biuro, podróż…

Uniwersalny

kubki, butelki,
butelki na mleko

Pewny uchwyt

Konfigurowalny

pokryte gumą

kolory, wzornictwo i logo

Wymiary: 180 x 115 x 110 mm
Waga: 170 gr
Wewnętrzna średnica: 90 mm

www.dekiproducts.com

Dystrybutor: BABY LAND Dariusz Staniszewski
al. Stanów Zjednoczonych 67/D7
04-028 Warszawa
tel. 22 773-36-76

