
 

 
 

    
 

 

 
Babydan Flexi Fit 

Fa 
Babydan Flexi Fit 

Fém 
Dreambaby 

Liberty hosszú 
Dreambaby 

hosszú 
Dreambaby 

keskeny 
Babydan 
PREMIER 

Roll up  
hálós kapu 

Babydan 
Térelválasztó 

anyaga fa fém fém fém fém fém háló+műanyag fém 

Rögzítés módja csavarozás csavarozás 

önfeszítő, 

csavarozást nem 
igényel * 

önfeszítő, 

csavarozást nem 
igényel* 

önfeszítő, 

csavarozást nem 
igényel* 

önfeszítő, 

csavarozást nem 
igényel* 

csavarozás csavarozás 

Szélesség  

(min.-max.) 
69 - 106,5 cm 67 - 105,5 cm 99 - 108 cm 97 - 108 cm 71 - 82 cm 73,5 - 79,6 cm 0 - 140 cm 

90 cm-től 
tetszőleges 

széles átjáró 
lezárásához  

Toldalékkal 
bővíthető? 

NEM NEM 

Igen, max. 2 db 

toldalékkal 162 
cm-ig 

Igen, max. 2 db 

toldalékkal 308 
cm-ig 

Igen, max. 2 db 

toldalékkal 282 
cm-ig 

Max. 6 db 
toldalékkal  
119,3 cm-ig 

bővíthető** 

NEM 

Igen, tetszőleges 
számú 

toldalékkal 

bővíthető 

 
Miben különbözik 

a többi 
ajtórácstól? 

- elsősorban 

lépcsőkhöz 
ideális, mert 

küszöb nélküli, 
- széles és 

keskeny átjáróba 
is alkalmas 

 

- elsősorban 

lépcsőkhöz 
ideális, mert 

küszöb nélküli, 
- széles és 

keskeny átjáróba 
is alkalmas 

 

 

- automatikus 
ajtózáródás,  
- segítségként 

DVD a 
telepítéshez 

Automatikus 
ajtózáródás  

Beépített „jelző”, 
ami a helyes 
telepítést jelzi 
(vagy épp a 

helytelen 
telepítést)  

- használaton 
kívül sincs 

útban, mert 
visszatekercsel-

hető a tokjába,  
- 2 db fali 

rögzítő szett 

Alakzatba 
tehető, 

bármekkora rész 
elválasztható 

vagy 
leválasztható 

Ahova nem 
ajánljuk 

 

Kutya-
tulajdonosoknak 

nem ajánljuk a 
fa miatt 

 

Lépcsőre nem 

ajánljuk, mert a 
küszöb a lépcső 

tetején 
balesetveszélyes 

Lépcsőre nem 

ajánljuk, mert a 
küszöb a lépcső 

tetején 
balesetveszélyes 

Lépcsőre nem 

ajánljuk, mert a 
küszöb a lépcső 

tetején 
balesetveszélyes 

Lépcsőre nem 

ajánljuk, mert a 
küszöb a lépcső 

tetején 
balesetveszélyes 

Kutya-
tulajdonosoknak 

nem ajánljuk a 
háló miatt 

 

Termékvideó Katt ide! Katt ide! Katt ide! Katt ide! Katt ide! Katt ide! Katt ide! Katt ide! 

Webáruházi link Katt ide! Katt ide! Katt ide! Katt ide! Katt ide! Katt ide! Katt ide! Katt ide! 

*lépcső tetején és toldalékok használatakor ajánlott a csavarozás, egyéb esetben elég a fali tartók felragasztása 

** 3 db toldalék használata felett fali tartók használata szükséges 

 

http://www.youtube.com/watch?v=e_z124RWem8&list=UUmbVzU-7J33ZKiWVVa3QM3Q
http://www.youtube.com/watch?v=viUIFBnoN6c
http://www.youtube.com/watch?v=4qXZ4NxVAco
http://www.youtube.com/watch?v=ITyrho0aNpQ
http://www.youtube.com/watch?v=uXDyfxHpp94
http://www.youtube.com/watch?v=9LL6fgNeZCU
http://bababiztonsag-webaruhaz.hu/Rollup-behuzhato-kapu-max-140-cm
http://www.youtube.com/watch?v=-CJpgysSA8Y&list=UUmbVzU-7J33ZKiWVVa3QM3Q&index=19
http://bababiztonsag-webaruhaz.hu/Babydan-Fa-ajtoracs-Flexi-Fit-691065-cm
http://bababiztonsag-webaruhaz.hu/Babydan-Fem-ajtoracs-Flexi-Fit-691065-cm
http://bababiztonsag-webaruhaz.hu/DreamBaby-Liberty-ajtoracs-99108-cm
http://bababiztonsag-webaruhaz.hu/spd/204/Dreambaby-Szeles-ajtoracs-97-108-cm
http://bababiztonsag-webaruhaz.hu/spd/203/Dreambaby-Keskeny-ajtoracs-71-82-cm
http://bababiztonsag-webaruhaz.hu/Babydan-PREMIER-fem-ajtoracs-735-796-cm
http://bababiztonsag-webaruhaz.hu/Rollup-behuzhato-kapu-max-140-cm
http://bababiztonsag-webaruhaz.hu/spd/215/Babydan-Terelvalaszto

