
KATALOG ODZIEŻY LETNIEJ







SUN HATS

Oryginalny, dopasowany kapelusz przeciwsłoneczny z paskiem na podbródek. Kapelusz Ducksday jest idealny na plażę, nad jezioro, rzekę i basen. 
Wodoodporny, szybkoschnący i oddychający materiał zawiera filtry ochronne (o najwyższym współczynniku ochrony UPF 50+), które chronią 
dzieci przed szkodliwym promieniowaniem UV. Materiał jest bardzo miękki, przyjemny i elastyczny, odporny na działanie chloru. Do kapelusza 
można dopasować kolorystycznie kostium kąpielowy z krótkim lub długim rękawem.

Dostępne rozmiary: 1Y - 2Y - 3Y - 3Y+ (4-8 LAT)

blue stripe equator flowerlilly red stripe star 

 

Dostępne wzory:



LYCRA SUITS with SHORT SLEEVES

Jednoczęściowy kostium plażowo-kąpielowy dla dzieci z krótkimi rękawami i nogawkami. Strój kąpielowy jest idealny na plażę, nad jezioro, rzekę i 
basen. Bardzo praktyczny, wodoodporny, szybkoschnący, oddychający kostium zawiera filtry ochronne (o najwyższym współczynniku ochrony UPF 
50+), które chronią dzieci przed szkodliwym promieniowaniem UV. Kostium plażowy wyposażony jest z przodu w wygodne zapięcie na gruby 
plastikowy kolorowy zamek umożliwiający szybkie ubieranie, jak i odpinane klipsy po wewnętrznej części nogawek ułatwiające zmianę pieluszki. 
Dokładne wykończenie nogawek i rękawków zapewnia wygodę i komfort noszenia. Do stroju można dopasować kolorystycznie kapelusz.

Dostępne rozmiary: 1Y - 2Y - 3Y

blue stripe equator flowerlilly red stripe star 

 

Dostępne wzory:



LYCRA SUITS with LONG SLEEVES

dla dzieci 

naszywane kieszenie Do stroju można dopasować 
kolorystycznie kapelusz.

Jednoczęściowy kostium plażowo-kąpielowy z długimi rękawami i nogawkami oraz kapturem. Strój kąpielowy jest idealny na plażę, nad 
jezioro, rzekę i basen. Bardzo praktyczny, wodoodporny, szybkoschnący, oddychający kostium zawiera filtry ochronne (o najwyższym 
współczynniku ochrony UPF 50+), które chronią dzieci przed szkodliwym promieniowaniem UV. Kostium plażowy wyposażony jest z przodu w 
wygodne zapięcie na gruby plastikowy kolorowy zamek umożliwiający szybkie ubieranie. Długi rękaw, nogawki i kaptur zapewniają pełną ochronę 
dziecka przed słońcem. Strój posiada z przodu i ściągacze na rękawkach i nogawkach. 

Dostępne rozmiary: 1Y - 2Y - 3Y

Dostępne wzory:



Dostępne rozmiary: 2Y - 4Y - 6Y - 8Y - 10 Y 

SWIMMING DRESSES

Sukienka plażowo-kąpielowa na ramiączkach z ozdobnymi kokardkami i falbankami, to połączenie właściwości kostiumu kąpielowego z sukienką. 
Sukienka jest idealny na plażę, nad jezioro, rzekę i basen. Praktyczny, wodoodporny, szybkoschnący, oddychający materiał zawiera filtry ochronne 
(o najwyższym współczynniku ochrony UPF 50+), które chronią dzieci przed szkodliwym promieniowaniem UV. Sukienka wyposażona jest w 
majteczki. Materiał jest bardzo miękki, przyjemny i elastyczny, odporny na działanie chloru. Do sukienki można dopasować kolorystycznie 
kapelusz (oprócz wzoru funky red).

Dostępne wzory:



LONG PANTS

Szybkoschnące spodnie z długimi nogawkami dla dzieci. Są kolorowe, miękkie, przyjemne w dotyku i łatwe do założenia i noszenia. Charakteryzują 
się oddychalnością, ochroną przeciwsłoneczną i odpornością na chlor. Zawierają filtry ochronne o najwyższym współczynniku ochrony UPF 50+, 
zapewniając trwałą ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym. Można je łączyć i zestawiać kolorystycznie z różnymi koszulkami z krótkim, 
długim rękawem z kolekcji letniej marki Ducksday. Posiadają ściągacze na nogawkach i kieszonki z przodu.

Dostępne rozmiary: 2Y - 4Y - 6Y - 8Y - 10Y 

Dostępne wzory:



T-SHIRTS BOYS SHORT SLEEVES

Szybkoschnący plażowo-kąpielowy t-shirt chłopięcy z krótkim rękawem w oryginalnym kolorze i wzorze marki Ducksday. Miękki, elastyczny chroni 
przed szkodliwymi promieniami UV (najwyższy współczynnik ochrony UPF 50+) może być noszony osobno lub w komplecie z bermudami, 
spodenkami, kąpielówkami Ducksday. Zapewni Twojemu dziecku wygodną i bezpieczną zabawę na plaży nawet w najbardziej słoneczne dni. 
Ponadto charakteryzuje się oddychalnością i odpornością na chlor.

Dostępne rozmiary: 2Y - 4Y - 6Y - 8Y - 10Y 

Dostępne wzory:



T-SHIRTS BOYS LONG SLEEVES

Szybkoschnąca plażowo-kąpielowa koszulka chłopięca z długim rękawem w oryginalnym kolorze i wzorze marki Ducksday. Miękka, elastyczna 
chroni przed szkodliwymi promieniami UV (najwyższy współczynnik ochrony UPF 50+) może być noszona osobno lub w komplecie z spodenkami, 
bermudami, kąpielówkami Ducksday. Zapewni Twojemu dziecku wygodną i bezpieczną zabawę na plaży nawet w najbardziej słoneczne dni. 
Ponadto charakteryzuje się oddychalnością i odpornością na chlor.

Dostępne rozmiary: 2Y - 4Y - 6Y - 8Y - 10Y 

Dostępne wzory:



BOARDSHORTS BOYS

Szybkoschnące bermudy dla chłopca. Są miękkie, przyjemne w dotyku i łatwe do założenia i noszenia. Charakteryzują się oddychalnością, ochroną 
przeciwsłoneczną i odpornością na chlor. Zawierają filtry ochronne o najwyższym współczynniku ochrony UPF 50+, zapewniając trwałą ochronę 
przed promieniowaniem ultrafioletowym. Można je łączyć i zestawiać kolorystycznie z różnymi koszulkami z krótkim, długim rękawem z kolekcji 
letniej marki Ducksday. Posiadają kieszonkę z boku.

Dostępne rozmiary: 2Y - 4Y - 6Y - 8Y - 10Y 

Dostępne wzory:



TRUNKS BOYS

Szybkoschnące kąpielówki dla chłopców Ducksday są kolorowe, miękkie, przyjemne w dotyku i łatwe do założenia i noszenia. Charakteryzują się 
oddychalnością, ochroną przeciwsłoneczną i odpornością na chlor. Można je łączyć i zestawiać kolorystycznie z innymi ubrankami z kolekcji letniej 
Ducksday. Wodoodporny materiał zapewnia maksymalną i trwałą ochronę przed słońcem UPF 50+.

Dostępne rozmiary: 2Y - 4Y - 6Y - 8Y - 10Y 

Dostępne wzory:



T-SHIRTS GIRLS SHORT SLEEVES

Szybkoschnący plażowo-kąpielowy t-shirt dziewczęcy z krótkim rękawem w oryginalnym kolorze i wzorze marki Ducksday. Miękki, elastyczny 
chroni przed szkodliwymi promieniami UV (najwyższy współczynnik ochrony UPF 50+) może być noszony osobno lub w komplecie z szortami, 
spodenkami, kąpielówkami Ducksday. Zapewni Twojemu dziecku wygodną i bezpieczną zabawę na plaży nawet w najbardziej słoneczne dni. 
Ponadto charakteryzuje się oddychalnością i odpornością na chlor. Niektóre wzory koszulek (monti, willie, caje) posiadąją falbanki u dołu i na 
rękawach.

Dostępne rozmiary: 2Y - 4Y - 6Y - 8Y - 10Y 

Dostępne wzory:



T-SHIRTS GIRLS LONG SLEEVES

Szybkoschnąca plażowo-kąpielowa koszulka dziewczęca z długim rękawem w oryginalnym kolorze i wzorze marki Ducksday. Miękka, elastyczna 
chroni przed szkodliwymi promieniami UV (najwyższy współczynnik ochrony UPF 50+) może być noszona osobno lub w komplecie z spodenkami, 
kąpielówkami Ducksday. Zapewni Twojemu dziecku wygodną i bezpieczną zabawę na plaży nawet w najbardziej słoneczne dni. Ponadto 
charakteryzuje się oddychalnością i odpornością na chlor. Niektóre wzory koszulek (monti, willie, caje) posiadąją falbanki u dołu i na rękawach.

Dostępne rozmiary: 2Y - 4Y - 6Y - 8Y - 10Y 

Dostępne wzory:



TRUNKS GIRLS

Szybkoschnące kąpielówki dla dziewczynek Ducksday są kolorowe, miękkie, przyjemne w dotyku i łatwe do założenia i noszenia. Charakteryzują 
się oddychalnością, ochroną przeciwsłoneczną i odpornością na chlor. Można je łączyć i zestawiać kolorystycznie z innymi ubrankami z kolekcji 
letniej Ducksday. Wodoodporny materiał zapewnia maksymalną i trwałą ochronę przed słońcem UPF 50+. Niektóre wzory kąpielówek (monti, 
willie, caje) posiadąją falbanki.

Dostępne rozmiary: 2Y - 4Y - 6Y - 8Y - 10Y 

Dostępne wzory:



ONESIES

Kombinezon plażowy w luźnym kroju z miękkiego materiału frotte. Posiada kaptur, długi zamek ułatwiający zmianę pieluchy, dostępny w trzech 
kolorach.

Dostępne rozmiary: 2Y - 4Y - 6Y

Dostępne wzory:



SUMMER PONCHOS

Ponczo plażowe lub kąpielowe w luźnym kroju z miękkiego materiału frotte. Posiada kaptur, naszywaną kieszeń z przodu, dostępny w trzech 
kolorach.

Dostępne rozmiary: 2Y - 4Y - 6Y - 8Y - 10Y 

Dostępne wzory:



info@frollolollo.pl        66 22 55 0 77

Niezależnie od tego jaka jest pogoda, chcemy 
dziecko dobrze bawiło się na zewnątrz!!!

aby Twoje 

Odzie Ducksday® jest wykonana z wysokiej 

jakości wodoodpornego, oddychającego, szybkoschącego 

i chloroodpornego materiału z filtrem ochronnym UPF 50+.

Odzież jest elastyczna i miękka. Dzięki swoim właściwościom 

jest idealna na plażę, nad morze, jezioro, rzekę, a nawet basen 

i zapewnia maksymalną i trwałą ochronę delikatnej skóry 

dziecka przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. 

Nie wymaga stosowania dodatkowych filtrów UV pod odzież.

Wszystkie oferowane produkty posiadają atest Oeko-Tex 

Standard 100.

Marka Ducksday® otrzymuje nagrody i wyróżnienia w Polsce 

m.in. Nagroda Rodziców na zabawkowicz.pl i zagranicą m.in. 

ISPO BRANDNEW AWARD na największych w Europie 

branżowych targach outdoorowych ISPO w Monachium.

ż plażowo-kąpielowa 


