
Dane techniczne

TACA STURDY CHAIR™

■ Dostępna w czterech atrakcyjnych kolorach: 
zielonym, platynowym, czerwonym i niebieskim

■ Dzięki możliwości zdjęcia tacy jedną ręką, druga 
pozostaje wolna, umożliwiając przytrzymanie 
dziecka

STURDY CHAIR™

■ Wygodny uchwyt umożliwiający łatwe manewrowanie 
krzesłem Sturdy Chair™

MICROBAN to zarejestrowany znak handlowy fi rmy Microban Products Company.
© 2006 Microban Products Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.   www.microban.com

Krzesło dla dzieci Sturdy Chair™

Nr elementu Opis Kolor Opakowanie

Wymiary opakowania (cm) Waga 
w opakowaniu 
(kg)

Objętość 
opakowania 
(m3)Wysokość Głębokość Szerokość Wysokość

7814-88 Krzesło dla dzieci Sturdy Chair™, 
RTA (gotowe do montażu) 

Plat
Ziel
Nieb
Czer.

74,50 1 34,54 61,70 34,55 7,7 0,147

7815-88 Taca pasująca do modelu 7814 Plat
Ziel
Nieb
Czer

8,25 1 29,85 8,90 47,60 1,1 0,015

Krzesło dla dzieci Sturdy Chair™:
OPRACOWANE ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI STANDARDAMI

* Ochrona Microban nie stanowi substytutu normalnej higieny.

STURDY CHAIR™ STAWIA BEZPIECZEŃSTWO I CZYSTOŚĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU, 
ZAPEWNIAJĄC OCHRONĘ TWOIM NAJMŁODSZYM GOŚCIOM
■ Certyfi katy ASTM F404-04 i TÜV zmniejszają ryzyko wypadków spowodowanych wywróceniem, przyszczypnięciem lub wypadnięciem dziecka z krzesła 

w wyniku uszkodzenia pasa biodrowego

■ Nowoczesny projekt wykorzystujący technologię Microban® ułatwia czyszczenie* 

■ Microban® zapewnia pełną ochronę przed rozwojem bakterii, które mogą powodować powstanie nieprzyjemnych zapachów lub odbarwień

Naklejka na szybę ma na celu podkreślenie dbałości 
o bezpieczeństwo Twoich młodych klientów.

EN 149881
EN 149882

Niemcy: +352 26 89 39 06
Francja, kraje Beneluksu: +352 26 89 39 04

Włochy, Austria, Szwajcaria: +352 26 89 39 05
Wielka Brytania: +44 (0) 84 44 12 11 92
Republika Irlandii: +44 (0) 81 87 19 370
Hiszpania, Portugalia: +34 976 10 91 30

Inne kraje: +352 26 89 39 08

Kontakt

7, rue Guillaume J. Kroll
L-1882 Luksemburg
 

www.rubbermaid.eu
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  W losowym badaniu przeprowadzono 

test zwykłych krzeseł z restauracji na 

obecność bakterii.

  Na 100% testowanych krzeseł znajdowała 

się duża ilość bakterii.

  Na nieosłoniętej, górnej powierzchni 

krzesła, ilość bakterii może podwajać się 

co 20 minut.

■ Ochrona antybakteryjna Microban® pomaga zapobiegać 
powstawaniu odbarwień i zapachów wywołanych przez 
bakterie

■ Ochrona Microban® jest integrowana z krzesłem podczas 
procesu produkcji i nie zmywa się, ani nie ściera podczas 
jego użytkowania

■ Krzesło Sturdy Chair™ dłużej wygląda jak nowe, dzięki 
wbudowanej ochronie antybakteryjnej Microban®

■ Spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa

■ Bardzo stabilne nogi

■ Trwałe części odlewane w formie są 
łatwe w czyszczeniu

■ Jednoelementowa barierka 
w kształcie litery T oraz uprząż 
bezpieczeństwa pomagają 
zabezpieczyć dziecko

■ Wygodny uchwyt umożliwia 
łatwe manewrowanie

KRZESŁO DLA DZIECI STURDY CHAIR™ TO ODPOWIEDŹ NA TROSKI 
TWOICH GOŚCI, ZWIĄZANE Z CZYSTOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM 
PODCZAS POSIŁKU

77% 
rodziców preferuje
możliwość czyszczenia
wysokich, plastikowych 
krzeseł*

85% 
rodziców dzieci poniżej 
5 roku życia martwi się 
drobnoustrojami podczas 
korzystania z wysokich 
krzeseł w restauracjach*

Zmniejsz
ryzyko
obrażeń u dziecka, dzięki 
certyfi kowanemu krzesłu 
Sturdy Chair™

*Badania Rubbermaid — Czerwiec 2006

■ Plastikowa próbka nie posiadająca 
ochrony

■ Plastikowa próbka z ochroną Microban®

■  Rozwój bakterii

Stabilność, zmniejszająca ryzyko wywrócenia podczas używania.

Elementy zostały tak zaprojektowane, aby nie odczepiały się i nie powodowały ryzyka udławienia.

Eliminacja elementów stanowiących zagrożenie przyszczypnięciem lub skaleczeniem, gdy dziecko 
obraca się w krześle.

Obowiązkowy pas biodrowy.

Projekt zapewniający strukturalną integralność.

■ Spełnia wymogi specyfi kacji bezpieczeństwa konsumentów dotyczącej wysokich krzeseł, której 

celem jest

minimalizacja ryzyka obrażeń powstałych podczas normalnego użytkowania 

■  Spełnia wymogi standardów bezpieczeństwa ASTM i EN 14988-1

■  Odpowiednie dla dzieci do lat 3 lub o wadze do 18 kg 

■  Odlewane w formie, plastikowe krzesło Sturdy Chair™ nie jest porowate i jest łatwe 

w czyszczeniu

■  Projekt umożliwiający układanie w stos zapewnia łatwe przechowywanie

■  Bez tacy, mieści się pod stołem o standardowych wymiarach

OCHRONA MICROBAN® POMAGA ZACHOWAĆ LEPSZĄ 
CZYSTOŚĆ KRZESEŁ DLA DZIECI STURDY CHAIR™ 

TESTY MICROBAN®Z OCHRONĄ ORAZ BEZ OCHRONY

Czas (godziny)

Powierzchnia 
kontrolna bez 
ochrony

Powierzchnia 
z ochroną 
Microban®B
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Krzesło dla dzieci Sturdy Chair™:
OPRACOWANE ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI STANDARDAMI

CO POMYŚLĄ TWOI KLIENCI?
■  73% twierdzi, że krzesło Sturdy Chair™ z ochroną Microban® jest czystsze niż inne wysokie 

krzesła*

■ 87% rodziców wierzy, że restauracje korzystające z krzeseł Sturdy Chair™ z ochroną 
Microban® dbają o ich rodziny*

■ 60% rodziców deklaruje częstsze wizyty w restauracji, w której dostępne jest krzesło 
z ochroną Microban® *
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