
KATALOG ODZIEŻY PRZECIWDESZCZOWEJ



Ducksday® to modna belgijska marka z wysokiej jakości 
odzieżą outdoorową dla niemowląt, małych i starszych dzieci 

Odzież przeciwdeszczowa Ducksday  jest wykonana z wysokiej 
jakości oddychającego materiału wodo- i wiatroszczelnego 
i wyposażona w wodoodporne zamki błyskawiczne.

funkcyjną 
(od 0 

do 12 lat).

Łączy w sobie wyjątkową kolorystykę i zabawne wzornictwo 
z wysokimi parametrami technicznymi materiałów, dbałością 
wykonania i funkcjonalnością ubranek.

®

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.

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



RAIN SUITS
KOMBINEZON PRZECIWDESZCZOWY CAŁOROCZNY 
przed deszczową i wietrzną pogodą. Nieprzemakalny, wiatroszczelny, oddychający, 
zimą chroni również przed śniegiem, składany do niedużej kieszeni znajdującej się 

wewnątrz nogawki, zajmuje mało miejsca i zawsze można go mieć ze sobą. 
Membrana 10.000/5.000

bez ociepliny, skutecznie chroni 



RAIN BOOTS
GUMOWE KALOSZE z wymiennymi sznurowadłami, solidne, w 100% wodoodporne 

obuwie na deszczową pogodną, wyposażone w grubą podeszwę 
i wewnętrzną bawełnianą podszewkę oraz wkładkę. Dzięki wymiennym 

silikonowym sznurowadłom buty można dostosować kolorystycznie do kurtki, 
spodni lub kombinezonu Ducksday



FLEECE SUITS
KOMBINEZON POLAROWY z kapturem, wygodny, miękki, niemechacący się, 

przyjemny w dotyku. Nie ogranicza ruchów dziecka, może być noszony oddzielnie 
lub pod kombinezonem przeciwdeszczowym zapewniając ciepło w zimne, a nawet 

zimowe dni. Gramatura polara 280 gsm



RAIN JACKETS
KURTKA PRZECIWDESZCZOWA wielofunkcyjna – do jazdy na rowerze, 

hulajnodze, na spacery, wycieczki, do lasu, w góry. Wodoodporna, oddychająca, 
wiatroszczelna, składa się do małej kieszonki umieszczonej na plecach 

i zajmują niewiele miejsca, membrana 10.000/5.000
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RAIN PANTS
SPODNIE PRZECIWDESZCZOWE 

membrana 10.000/5.000

wielofunkcyjne – do jazdy na rowerze, 
hulajnodze, na spacery, wycieczki, do lasu, w góry. Wodoodporne, oddychające, 

wiatroszczelne, 



BODY WARMERS
KAMIZELKA DWUSTRONNA, ciepła i wygodna, 

oddychająca oraz wiatroszczelna. Z jednej strony jednokolorowa z przeszyciami, 
z drugiej strony we wzór. 

membrana 10.000/5.000

OCIEPLANA 

Do użytku przez cały rok, bez względu na porę roku, 

wodoodporna, 



RAIN PONCHOS
PONCZO PRZECIWDESZCZOWE, całkowicie wodoodporna, wiatroszczelna, miękka 

peleryna wkładana przez głowę, podszyta cienką polarową podszewką. Gwarantuje 
maksymalną swobodę ruchów oraz idealną ochronę podczas spaceru 

po wietrznej plaży lub jazdy na rowerze



ZDJĘCIA LIFESTYLOWE



ZDJĘCIA LIFESTYLOWE



info@frollolollo.pl        66 22 55 0 77

Niezależnie od tego jaka jest pogoda, 
chcemy aby Twoje dziecko dobrze 

bawiło się na zewnątrz!!!
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