
KATALOG ODZIEŻY ZIMOWEJ



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

funkcyjną 

Odzież z kolekcji zimowej jest niezwykle praktyczna. Zapewnia 
dzieciom ciepło, komfort, oddychalność i wygodę podczas zabaw 
na świeżym powietrzu, jednocześnie skutecznie chroni przed 
wiatrem, deszczem, czy śniegiem.

®





BABY SNOW SUITS
 praktyczny, cienki, ale bardzo 

ciepły, (dzięki wypełnieniu 3M™ Thinsulate™ EXTRA WARMTH). 
Wygodny w noszeniu, nie krępuje ruchów dziecka. Nieprzemakalny, wiatroszczelny, 
oddychający, przeznaczony dla najmłodszych dzieci. Idealny na spacery, zabawy na 

śniegu, membrana 10.000/5.000

OCIEPLANY KOMBINEZON ZIMOWY DLA MALUCHÓW,
do temp. -25 stopni 



TODDLER SNOW SUITS
, praktyczny i ciepły, 

w noszeniu, nie krępuje ruchów dziecka. Nieprzemakalny, wiatroszczelny, 
oddychający, przeznaczony dla starszych dzieci. Idealny na spacery, zabawy na 

śniegu, membrana 10.000/5.000

OCIEPLANY KOMBINEZON ZIMOWY DLA DZIECI wygodny 



DETACHABLE FLEECE JACKETS
, to 3 w 1: ocieplana kurtka 

zimowa, odpinany polar i kurtka przeciwdeszczowa, składana do niedużej 
torebeczki, dzięki czemu zajmuje mało miejsca i zawsze można mieć ją ze sobą,

membrana 10.000/5.000

CAŁOROCZNA KURTKA Z ODPINANYM POLAREM



DETACHABLE FLEECE JACKETS
CAŁOROCZNA KURTKA Z ODPINANYM POLAREM, to 3 w 1: ocieplana kurtka 

zimowa, odpinany polar i kurtka przeciwdeszczowa, składana do niedużej 
torebeczki, dzięki czemu zajmuje mało miejsca i zawsze można mieć ją ze sobą,

membrana 10.000/5.000



REVERSIBLE JACKETS
 

i wygodna w noszeniu. Z jednej strony z przeszyciami, z drugiej w modny wzór. 
Nieprzemakalna, wiatroszczelna i oddychająca, idealna na sezon jesień-zima, 

membrana 10.000/5.000

OCIEPLANA KURTKA DWUSTRONNA, zimowa, bardzo ciepła, przyjemna w dotyku 



REVERSIBLE JACKETS
OCIEPLANA KURTKA DWUSTRONNA, zimowa, bardzo ciepła, przyjemna w dotyku 

i wygodna w noszeniu. Z jednej strony z przeszyciami, z drugiej w modny wzór. 
Nieprzemakalna, wiatroszczelna i oddychająca, idealna na sezon jesień-zima, 

membrana 10.000/5.000



LINED WINTERPANTS
OCIEPLANE SPODNIE NARCIARSKO-SNOWBOARDOWE, pasują do kurtek 

dwustronnych lub całorocznych. Wodoodporne, oddychające i wiatroszczelne, 
posiadają ciepłe wypełnienie, klejone szwy, a także regulację w pasie. 

Membrana 10.000/5.000



BRACED LINED WINTERPANTS
OCIEPLANE SPODNIE NARCIARSKIE Z SZELKAMI, pasują do kurtek dwustronnych 
lub całorocznych. Wodoodporne, oddychające i wiatroszczelne, posiadają ciepłe 
wypełnienie, klejone szwy, a także regulację w pasie. Membrana 10.000/5.000



MITTENS
oddychające i wiatroszczelne, z długim mankietem chroniącym przed wiatrem 

i wpadaniem śniegu. Idealne na sanki czy narty, spacery i zabawy w śniegu. 
Membrana 10.000/5.000

Dostępne rozmiary: Small (2–3Y), Medium (4–6Y), Large (6–8Y)

RĘKAWICZKI zimowe, ocieplane (wyściółka 3M™ Thinsulate™). Wodoodporne, 



SOFTSHELLS & PARKAS
wykończona bardzo cienkim polarem. Wygodna w użyciu, nie ogranicza ruchów 

dziecka, membrana 5.000/5.000
PARKA, super miękka, ciepła i  

z wodoodporną powłoką 

SOFTSHELL, lekka, wiatroszczelna, wodoodporna i oddychająca kurtka, wewnątrz 

wiatroszczelna kurtka o przedłużonym kroju



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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