
Autumn-Winter 2019

www.frollolollo.pl info@frollolollo.plOutdoor wear for kids on the move



Jako projektant jestem bardzo szczęśliwa, wiedząc, że wiele dzieci na całym świecie może używać 

i cieszyć się ubraniami, które są specjalnie zaprojektowane dla ich potrzeb.

Jestem przekonana, że dzieci muszą odkrywać i eksplorować przyrodę, niezależnie od warunków 

pogodowych czy miejsca (na wsi lub w mieście). Dzieci są tak otwarte i 

odważne, tylko przebywając na zewnątrz, odkrywając nowe rzeczy, zyskają szacunek dla 

natury.

Każdego sezonu staram się projektować ubrania, które są nie tylko wysokiej jakości, 

wielofunkcyjne i dostępne cenowo, ale przede wszystkim wygodne i praktyczne dla dzieci. Cieszy 

mnie, gdy ludzie mówią mi, że ich dziecko nie chce już zdejmować kombinezonu!

Żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym, gdzie ludzie często kupują tanio i w dużych ilościach, 

ale to nie jest nasza wizja. Chcemy być zrównoważeni, wybierając dobre materiały oraz 

projektując ładne wzory, które przetrwają więcej sezonów.

Kochamy modę, ale jest ona nietrwała i zmienna. Dlatego wybieramy kolekcje, które są wyjątkowe 

i ponadczasowe, aby można je było nosić równie dobrze w 2025 roku. Musimy dbać o naszą 

planetę, ponieważ jest ona naszym największym placem zabaw.

Bettina,

Ducksday

są naszą przyszłością, 

że 

Zaprojektowane w Belgii

Przedstawiciel Ducksday w Polsce:

www.frollolollo.pl info@frollolollo.pl tel. 662255077

We love fashion, we love children more



Rozmiary 74/80 – 110/116

Funky red Funky green Flicflac Manu

Lex Ace

SohoJane Funky blue 
nowośćnowośćnowośćnowość

widok z ty łłułAirBMB

June

The original rain suits

CAŁOROCZNE KOMBINEZONY PRZECIWDESZCZOWE

-miękka, śliska podszewka ułatwiająca zakładanie: 100% poliester,

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne) i wodoodporne zamki,

-elastyczne strzemiona na stopy,

-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-regulowany i zwijany kaptur,

-regulowane na rzepy,

-składany do niewielkiej kieszeni wewnątrz nogawki,

-skutecznie chroni przed deszczową i wietrzną pogodą przez cały rok.

-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychający (5.000),

-wiatroszczelny, 

-chroni również przed śniegiem,

®

tm tm

mankiety 

-bez ociepliny,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - tekstylia godne zaufania, zbadane na substancje szkodliwe,



-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne),

-regulowany kaptur,

-bez ociepliny,

-skutecznie chroni przed deszczową i wietrzną pogodą przez cały rok,

-wielofunkcyjna.

-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychająca (5.000),

-wiatroszczelna, 

-chroni również przed śniegiem,

®

-miękka, śliska podszewka ułatwiająca zakładanie: 100% poliester,

tm tm-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - tekstylia godne zaufania, zbadane na substancje szkodliwe.

Funky red

Funky green Flicflac Manu

Soho

Jane

Funky blue 

AirBMB

June

Rozmiary 2 – 12 latRain jackets

KURTKI PRZECIWDESZCZOWE

nowość nowość

nowość nowość

widok z ty łłuł



Funky red Funky green Black Red

Blue Back view

-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka 

Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed 

przemakaniem,

-oddychające (5.000),

-wiatroszczelne, 

-chronią również przed śniegiem,

®

-miękka, śliska podszewka ułatwiająca 

zakładanie: 100% poliester,

-odblaskowe paski zwiększające widoczność 
tm tm

marki 3M  Scotchlite ,

-bez ociepliny,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - tekstylia 

godne zaufania, zbadane na substancje 

szkodliwe.

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne),

-regulowany pas,

-regulacja nogawek na zamek, 

ściągacz/ochraniacz chroniący przed śniegiem,

-skutecznie chroni przed deszczową 

i wietrzną pogodą przez cały rok,

-wielofunkcyjne.

Rozmiary 2 – 12 latRain pants

SPODNIE PRZECIWDESZCZOWE



Funky red Funky green Flicflac Manu

Lex Ace

SohoJane Funky blue 

AirBMB

June

Rozmiary 62 – 92Baby snow suits

OCIEPLANE KOMBINEZONY ZIMOWE DLA MALUCHÓW -wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychające (5.000),

-wiatroszczelne,

®

®

-miękka, śliska podszewka ułatwiająca zakładanie: 100% poliester,

tm tm
-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-ocieplina: Thermolite  Core, zapewnia ciepło i wygodę bez zwiększania wagi kombinezonu,

-cienki, lekki, bardzo ciepły do maks. -25 stopni,

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne),

-regulowany kaptur,

-opcja odsłoniętych lub zakrytych dłoni i stópek,

-długi zamek kończący się na plecach ułatwiający zmianę pieluchy,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - tekstylia godne zaufania, zbadane na substancje szkodliwe.

nowość nowośćnowośćnowość

widok z ty łłuł



Funky red Funky green Flicflac Manu

Lex Soho Jane

June Funky blue 

AirBMB

Rozmiary 98/104 – 110/116Toddler snow suits

OCIEPLANE KOMBINEZONY ZIMOWE DLA DZIECI -wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychający (5.000),

-wiatroszczelny,

®

®
-ocieplina: Thermolite  Core, zapewnia ciepło i wygodę bez zwiększania wagi kombinezonu,

-cienki, lekki, bardzo ciepły do maks. -25 stopni,

-miękka, śliska podszewka ułatwiająca zakładanie: 100% poliester,

tm tm
-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne),

-odpinany kaptur,

-długi zamek,

-elastyczne, gumowe strzemiona na stopy,

-wzmocnienia na kolanach, pupie i kostkach,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - tekstylia godne zaufania, zbadane na substancje szkodliwe.

nowośćnowość

nowośćnowość

widok z ty łłuł



Funky red Flicflac Manu Lex

AirBMB YO Milsyl

Rozmiary 116/122 – 134/140Junior snow suits

OCIEPLANE KOMBINEZONY NARCIARSKIE DLA DZIECI -wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic 

Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychający (5.000),

-wiatroszczelny,

®

®
-ocieplina: Thermolite  Core, zapewnia ciepło 

i wygodę bez zwiększania wagi kombinezonu,

-cienki, lekki, bardzo ciepły do maks. -25 stopni,

-miękka, śliska podszewka ułatwiająca zakładanie: 

100% poliester,

-odblaskowe paski zwiększające widoczność 
tm tmmarki 3M  Scotchlite ,

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne),

-odpinany kaptur,

-długi zamek YKK,

-regulacja mankietów i ściągacz wewnętrzny 

z otworem na kciuk,

-rozszerzane nogawki (na zamek) 

z ochraniaczem przeciwśnieżnym,

-kieszeń na piersi i kieszeń na ski pass 

na rękawie,

-elastyczny ściągacz na plecach,

-wzmocnienia na kolanach, pupie i kostkach,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - tekstylia 

godne zaufania, zbadane na substancje szkodliwe.

NOWOŚĆ

widok z ty łłuł



Funky red Flicflac Manu Lex

Soho JaneAirBMB Funky blue 

Rozmiary 2 – 12 latDetachable fleece jackets

CAŁOROCZNE KURTKI Z ODPINANYM POLAREM 3w1 -wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychająca (5.000),

-wiatroszczelna,

®

tm tm-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-siatkowana podszewka,

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne),

-odpinany polar (w nowych wzorach polar sherpa), kurtka składana do zapinanej kieszeni 

znajdującej się na plecach,

-regulowany i odpinany kaptur,

-zamki pod pachami zapewniające dodatkową wentylację,

-główny zamek błyskawiczny YKK,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - tekstylia godne zaufania, zbadane na substancje szkodliwe.
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widok z ty łłuł



Flicflac Manu Lex AirBMB

Back view

Red/blue Grey/orange Green/yellow

Rozmiary 2 – 12 lat

OCIEPLANE KURTKI DWUSTRONNE KOMBINEZONY POLAROWE

-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco 

zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychająca (5.000),

-wiatroszczelna,

-chroni również przed śniegiem,

®

tm tm-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-dwie kurtki w jednym - z jednej strony z przeszyciami, z drugiej 

w modny print,

-bawełniany ściągacz w pasie chroniący przed wiatrem i śniegiem,

-główny zamek błyskawiczny YKK,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - tekstylia godne zaufania, zbadane 

na substancje szkodliwe.

-bardzo miękki, niemechacący się polar, przyjemny w dotyku,

-nie ogranicza ruchów dziecka,

-może być noszony oddzielnie lub pod kombinezonem przeciwdeszczowym,

-wyposażony w bawełniany kaptur,

-prążkowane bawełniane mankiety przy rękawach i nogawkach,

-kieszenie z przodu,

-zabawny duży haft na plecach,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - tekstylia godne zaufania, zbadane 

na substancje szkodliwe.

Reversible jackets Fleece suits Rozmiary 74/80 – 110/116

NOWOŚĆ



Soho Jane June

-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka 

Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed 

przemakaniem,

-oddychająca (5.000),

-wiatroszczelna,

-chroni również przed śniegiem,

®

-odblaskowe paski zwiększające widoczność 
tm tmmarki 3M  Scotchlite ,

-bardzo ciepła do temp. -25 stopni,

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne),

-wykończenia kołnierza z polaru sherpa,

-kieszeń na skipass,

-kieszeń wewnętrzna,

-wodoodporne zamki,

-odpinany kaptur,

-elastyczny ściągacz w pasie,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - tekstylia 

godne zaufania, zbadane na substancje 

szkodliwe.

Rozmiary 2 – 12 lat

KURTKI ZIMOWE

Winter jackets

NOWOŚĆ

widok z ty łłuł



RĘKAWICZKI

Funky red Black Red Green

OrangeBlue

Funky red Funky green Black Red

Orange Blue

Detal

Rozmiary 2 – 12 lat

-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic 

Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychające (5.000),

-wiatroszczelne,

-chroni również przed śniegiem,

®

-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 
tm tm3M  Scotchlite ,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - tekstylia 

godne zaufania, zbadane na substancje szkodliwe.

-klejone szwy 

-miękka podszewka,

-wykończenia z polara,

-regulowane i odpinane szelki,

-elastyczny i regulowany pas,

-regulacja nogawek za pomocą rzepa, wentylacja 

w nogawkach i ochraniacze chroniące przed śniegiem,

Rozmiary S, M, L 

SPODNIE ZIMOWE Z SZELKAMI

-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka 

Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed 

przemakaniem,

-oddychające (5.000),

-wiatroszczelne,

®

-regulacja szerokości mankietu przy pomocy 

gumki,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - 

tekstylia godne zaufania, zbadane na 

substancje szkodliwe.

-ciepła i miękka wyściółka z polara,

-klejone szwy,

-bardzo długie mankiety chroniące przed 

wpadaniem śniegu,

-regulacja szerokości w nadgarstku przy 

pomocy rzepa,

-wzmocnienie wewnętrznej strony - 

zwiększenie przyczepności,

-system mocowania do kurtki/kombinezonu 

ocieplanego,

MittensBraced winterpants

widok z ty łłuł
nowość

nowość nowość

nowość

Lex
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