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HUI SHOUDEN  &
KEUKEN
De keuken is voor kinderen een plek waar ze graag op avontuur gaan. Daar staan allemaal 
interessante dingen zoals hete pannen, borden, bestek en schoonmaakmiddelen. 
Deze dingen kunnen natuurlijk gevaarlijk zijn voor kinderen. Met de ABUS-producten 
Huishouden & Keuken kunnen kinderen veilig op avontuur. 



KAY Kookplaatbeveiliging
· Eenvoudige installatie d.v.m. stokken: boren of schroeven 

is niet nodig
· Beschermd tegen verbrandingen op een hete kookplaat
· Voor conventionele kookplaten
· Voor thuis en onderweg
· Diagonale constructie maakt het moeilijk om het fornuis aan te 

raken (hoek van 45 graden)
· Plat, ergonomisch ontwerp
· Variabele breedte van 50,5 tot 91 centimeter
· Transparant, onopvallend materiaal
· PVC-vrij

JC4700 Kay:  73128-0

EMMA Stopcontactbeveiliging
· Eenvoudige en snelle installatie, geen schroeven of lijm nodig
· Kindveilig: Kan alleen worden verwijderd met een speciale sleutel
· Discreet, onopvallend ontwerp
· PVC-vrij
· In een set van 8 (73133) en van 16 (90111) beschikbaar
· Verpakkingsinhoud: 8 stuks of 16 stuks + 1 speciale sleutel

JC2208 Emma CH:  73133-4
JC2216 Emma CH: 90111

GRETA Stopcontactbeveiliging
· Eenvoudige en snelle installatie, geen schroeven of lijm nodig
· Beveilig je stopcontacten, want kinderen vinden die kleine gaatjes 

fascinerend en raken ze graag aan
· Kindveilig: alleen te verwijderen met een speciale sleutel
· Geschikt voor stopcontacten in Frankrijk en België (Type E)
· Discreet, onopvallend ontwerp
· PVC-vrij
· Verpakkingsinhoud: per 6 stuks

JC2100A Greta:  76975-7
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NOAH Bloempotbeveiliging
 · Beschermt kinderen en huisdieren tegen giftige stoffen  
in het potgrond

 · Voor bloempotten en plantenbakken
 · Diameter: tot 30 centimeter (op maat te knippen)
 · PVC-vrij
 · Verpakkingsinhoud: 2 stuks, inclusief bevestigingsstangen 
 
JC1430 Noah: 73158-7

NINA Ovendeurbeveiliging 
 · Voorkomt dat kinderen ovendeuren openen
 · Eenvoudige installatie met zelfklevende kant
 · Hittebestendig kunststof
 · Past op alle huidige ovendeuren
 · Ook geschikt voor wasmachine- en vaatwasdeuren (afhankelijk  
van het model)

 · PVC-vrij 
 
JC4600 Nina: 73132-7
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Wanneer je kind handdoeken, tafelkleden, truien en andere kleding uit de kasten en 
laden slepen, dan is dat vervelend, maar er kan niets ergs gebeuren. Deze spullen 
zijn zacht en kunnen de huid van kinderen niet beschadigen. Het zou echter anders 
zijn bij schoonmaakmiddelen, medicijnen, scharen, messen etc. Neem daarom 
voorzorgsmaatregelen en beveilig je kasten en laden met één van onze producten. Je 
kleine wereldverkenner kan veilig op onderzoek uit. 

K A ST EN  &  
L ADE S



MARA Kastdeurbeveiliging
· Vergrendelt bijvoorbeeld kasten die gevaarlijke stoff en bevatten 

(medicijnen, schoonmaakmiddelen etc.)
· Geschikt voor deuren met handgrepen of knoppen
· Variabele breedte van 50,5 tot 91 centimeter
· Eenvoudige installatie: boren, lijmen of schroeven is niet nodig
· PVC-vrij

JC4300A Mara: 76972-6

DANNI Universeel vergrendeling
· Vergrendelt kastdeuren en lades en beschermt kinderen tegen bij-

voorbeeld gevaarlijke stoff en (medicijnen, schoonmaakmiddelen) 
of andere huishoudelijke artikelen (schaar, messen etc.)

· Voor kasten, ladekasten, etc.
· De vergrendeling is aan beide zijden te openen met een drukknop
· PVC-vrij

JC1100A Danni:  76971-9

ISA TV-kantelbeveiliging
· Voorkomt dat platte schermen (tv, pc, etc.) naar voren kantelen
· Eenvoudige installatie
· Kan aan de muur of een meubel worden bevestigd
· Bandlengte: variabel/verstelbaar
· Installatiemateriaal bij de levering inbegrepen
· PVC-vrij
· Verpakkingsinhoud: 2 stuks

JC4800 Isa:  73129-7

LIA Vitrinekastbeveiliging
· Bewezen oplossing om kinderen uit glazen kasten en vitrines 

te houden
· Gemakkelijk te ontgrendelen door op het slot te drukken
· Eenvoudige montage dankzij 3M plakstrips (meegeleverd)
· Maximale spleet tussen de deurbladen: 30mm
· PVC-vrij

JC4200A Lia: 76970-2
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SINA Ladebeveiliging
· Vergrendelt bijvoorbeeld kasten en laden die gevaarlijke stoff en 

bevatten (medicijnen, schoonmaakmiddelen, etc.)
· Het vergrendelingsmechanisme kan worden geopend door de 

haakjes samen te drukken
· Discreet, onopvallend ontwerp
· Montage: van binnenuit inschroeven. 
· Verpakkingsinhoud 4 stuks, incl. schroeven
· PVC-vrij

JC4100A Sina: 76973-3

JULIAN Kastslot
· Vergrendelt kasten die bijvoorbeeld gevaarlijke stoff en bevatten 

(medicijnen, schoonmaakmiddelen, etc.)
· Geschikt voor kasten met gesloten knop of beugelgrepen
· Eenvoudige installatie: boren, lijmen of schroeven is niet nodig
· Lengte individueel verstelbaar
· PVC-vrij

JC4900 Julian:  74228-6

LENNY Ladebeveiliging
· Vergrendelt bijvoorbeeld kasten en laden die gevaarlijke stoff en 

bevatten (medicijnen, schoonmaakmiddelen, etc.)
· Klembescherming voorkomt dat kinderhanden klem komen 

te zitten
· Montage: van binnenuit inschroeven
· Discreet, onopvallend ontwerp
· Verpakkingsinhoud: 3 stuks, incl. schroeven
· PVC-vrij

JC4400 Lenny:  73161-7

MIMI Vergrendelingsstrip
· Vergrendelt kastdeuren en lades en beschermt kinderen tegen bijv.

gevaarlijke stoff en (medicijnen, schoonmaakmiddelen) of andere 
huishoudelijke artikelen (schaar, messen, etc.)

· Voor laden en kasten
· Klittenbandsluiting
· Lengte ca. 160 mm
· Verpakkingsinhoud: 2 stuks
· PVC-vrij

JC6602 Mimi: 74227-9
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MARC Magnetische sluitingen
· Is van buitenaf niet zichtbaar
· Alleen te openen met de bijbehorende magneetsleutel
· Voor laden en kasten
· Kindveilig: alleen te openen met de speciale magneetsleutel
· Eenvoudige installatie: plakken of gebruik van een 

schroevendraaier, boren niet nodig
· Tot een houtdikte van 25 mm
· Verpakkingingshoud: 3x magnetische sluiting, 

1x magnetische sleutel
· PVC-vrij

JC4500 Marc:  73144-0

JONAS Universeel slot
· Vergrendelt kastdeuren en lades en beschermt kinderen tegen 

bijvoorbeeld gevaarlijke stoff en (medicijnen, reinigingsmiddelen) 
of andere huishoudelijke artikelen (schaar, messen, etc.)

· Voor kasten en ladekasten
· De grendel kan aan beide zijden worden geopend
· Eenvoudige montage dankzij 3M plakstrips (meegeleverd)
· Verpakkingsinhoud: 2 stuks
· PVC-vrij

JC1200A Jonas:  76965-8





VERKEER  & 
BU IT EN
Kinderen gaan graag naar buiten. Overdag zijn ze goed zichtbaar, maar zodra het  
begint te schemeren wordt de zichtbaarheid een stuk minder. Met de ABUS-producten  
Wegverkeer & Buiten gaan kinderen goed zichtbaar en veilig de weg op. 



LUKE 3D Waarschuwingstent 
· Waarschuwt weggebruikers voor spelende kinderen
· Voor binnenplaatsen, berm en woonstraten
· Refl ectorstrips verhogen met schemering de zichtbaarheid
· Hoogte: ca. 64 centimeter
· Eenvoudig te monteren en te demonteren
· Gemakkelijk te vervoeren
· Grote zak, bijvoorbeeld om de 3D-waarschuwingstent te verzwaren 

met een steen
· PVC-vrij

JC6464 Luke:  73130-3

NILS LED licht 
· Biedt extra veiligheid 's nachts en met schemering
· Eenvoudige bevestiging dankzij de klittenbandsluiting
· Ook ideaal voor rugzakken, wandelstokken, tuinhuisjes, 

kinderwagens, etc.
· Continu- en knipperlichtfunctie met één druk op de knop
· Zicht: 150m
· Hoogwaardig hoogglans materiaal, geel met 4 rode LED's
· Incl. batterij CR2032

JC6520 Nils:  90136-2
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TILL LED Armband
· Biedt extra veiligheid 's nachts en met schemering
· Eenvoudige bevestiging aan armen en benen dankzij 

klittenbandsluiting (van ca. 26 tot 39 cm omtrek)
· Ook ideaal voor rugzak, wandelstok, tuinhuisje, kinderwagen, etc.
· Continu- en knipperlichtfunctie met één druk op de knop
· Getest volgens Europese norm EN 13356:2001
· Zicht: 150m
· Hoogwaardig hoogglans materiaal, geel met grote LED-band
· Volledig in krimpfolie verpakte, waterdichte buitenkant
· Incl. batterij CR2032

JC6560 Till:  90137-9



THEO Refl ectorband
· Universeel gebruik: ideaal voor boekentassen, rugzakken en 

andere tassen
· Verhoogde veiligheid van achteren, omdat ons MAX-veiligheidsvest 

een groot gebied kan bedekken, bijvoorbeeld schooltassen, 
schooltassen of rugzakken op de rug van het kind

· UV-bestendig materiaal (voldoet aan de eisen van de Europese 
norm EN2471),

· Twee sterk refl ecterende strepen voor zeer goede zichtbaarheid 
's nachts. Werkt overdag ook optimaal

· Zicht: 150m
· Flexibel dankzij de klittenbandsluiting (van ca. 82 tot 

108 cm omtrek)

JC4400 Lenny:  73161-7

MAX Veiligheidsvest volledig

refl ecterend
· Zeer goed zichtbaar (360 graden), bij schemer als 's nachts
· Zeer goede pasvorm door soepel lopende merkritssluiting
· Volledig refl ecterend veiligheidsvest: bijna het gehele oppervlak 

van het veiligheidsvest is helder verlicht door koplampen
· Zicht: 150m
· Getest volgens Europese norm EN 17353:2020 (B3)
· Merkrits zorgt voor een goede pasvorm op het lichaam
· Maat S (111 122 cm), Maat M (123 134 cm)

JC6900 Max (M): 90131-7
JC6900 Max (S): 90130-0

JAN Teekbescherming
· Beschermt tegen teken zonder gebruik van chemicaliën en het 

afgeven van geluiden of geuren
· Bij normale temperaturen werkt het apparaat ca. 6 tot 12 maanden 
· Zendt een reeks ultrasone pulsen uit die niet waarneembaar zijn 

voor mensen, honden of dieren in het wild, maar beïnvloeden het 
oriëntatievermogen van teken

· Geïntegreerde batterij
· Maat: ca. 4 x 3 x 1,5 cm compact

JC8320 Jan:  90129-4

LEON Veiligheidsvest
· Zeer goed zichtbaar (360 graden) 
· Zeer goede pasvorm door soepel lopende merkritssluiting
· UV-bestendig materiaal (voldoet aan de eisen van de Europese 

norm EN2471), glanst zelfs na jarenlang gebruik
· Vier sterk refl ecterende strepen voor zeer goede zichtbaarheid 

's nachts. Werkt overdag ook optimaal
· Zicht: 150m
· Getest volgens Europese norm EN 17353:2020 (AB3)
· Merkrits zorgt voor een goede pasvorm op het lichaam
· Maat S (111 122 cm), Maat M (123 134 cm)

JC6800 Leon (M):  90132-4
JC6900 Leon (S):  90133-1
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DEUREN  &
R AMEN
Gewoon eens lekker springen, kruipen of rennen door alle kamers? Zonder dat jij je  
zorgen hoeft te maken dat jouw kinderen zich bezeren? Dat kan! Met de ABUS-producten 
voor Deuren & Ramen voorkom je beknelde vingers tussen deuren en ramen. 



LUCA Deurstopper
· Voorkomt dat deuren sluiten
· Voor voor- en binnendeuren
· Ook veilig op vlakke oppervlakken
· Transparant ontwerp
· Hangt eenvoudig aan de deurklink
· Het zachte materiaal voorkomt dat het deurpaneel 

beschadigd raakt
· PVC-vrij

JC6200 Luca:  73137-2

NESSA Deurstopper
· Houdt deuren en ramen open en voorkomt dat vingers 

bekneld raken
· Eenvoudige installatie: het slot wordt aan het scharnier van 

de deur of het raam gehangen
· Het fl exibele kunststof materiaal dempt het sluiten van deuren of 

ramen zonder ze te beschadigen
· Kan in elke positie op de deur of raamkozijn worden geplaatst met 

behulp van een onderdeel (meegeleverd)
· PVC-vrij

JC5100A Nessa:  76974-0

LEIF Deurstopper
· Voorkomt dat deuren sluiten
· Voor voor- en binnendeuren
· Ook veilig op vlakke ondergronden
· Past zich aan elke mogelijke afstand tussen de deur 

en de vloer aan
· PVC-vrij

JC6100A Leif:  76968-9

MILLIE Deurstopper
· Voorkomt dat deuren sluiten
· Het zachte materiaal voorkomt beschadiging van het deurpaneel
· Hangt eenvoudig aan de deurklink
· PVC-vrij

JC5200A Millie:  76969-6
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MINA Deurstopper
· De deurstopper houdt de deur op een kier open en vermindert zo 

het risico op letsel
· Door de spitse vorm ook als deurwig te gebruiken. Deurpaneel 

moet ca. 10 mm afstand tot de vloerbedekking
· Dempt deuren en ramen bij het sluiten om te voorkomen dat 

vingers bekneld raken
· Product getest volgens EN 16654:2015
· Voor deurdiktes van 30mm tot 50mm
· PVC-vrij

JC5401 Mina (Set van 1): 90097-6
JC5402 Mina (Set van 2): 90098-3
JC5403 Mina (Set van 3): 90099-0

NINO Raamsluiting
· Voorkomt dat de wind het raam dichtslaat
· Voor draai-kiepramen, balkon-/terrasdeuren (afh ankelijk van 

binnen- of buitenopening) en dubbele openslaande ramen zonder 
middenbalk

· Bij de levering inbegrepen: Montage met 3M plaklabel en 
(optionele) schroeven

· PVC-vrij

JC7100 Nino:  73136-5
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SL APEN  &
DROMEN
Het donker kan eng zijn voor kinderen. Met de ABUS-producten voor Slapen & Dromen 
voelen kinderen zich een stukje veiliger tijdens het slapen. 



DANA Nachtlampje LED
· Nachtlampje met schattig ontwerp om te kalmeren voor het slapen
· Twee helderheidsinstellingen, selecteerbaar met één druk 

op de knop
· Automatische uitschakeling na ca. 30 minuten
· Hoogte ca. 12 cm
· Batterijvak voor 3 AAA-batterijen (gebruik van 

oplaadbare batterijen mogelijk) Batterijen niet inbegrepen.
· Voldoet aan de strenge eisen van de Europese norm EN71

JC8680 Dana:  90124-9

LUCY Nachtlampje LED
· Nachtlampje met schattig ontwerp om te kalmeren voor het slapen
· Twee helderheidsinstellingen, selecteerbaar met één druk 

op de knop
· Automatische uitschakeling na ca. 30 minuten
· Hoogte ca. 12 cm
· Batterijvak voor 3 AAA-batterijen (gebruik van 

oplaadbare batterijen mogelijk). Batterijen niet inbegrepen
· Voldoet aan de strenge eisen van de Europese norm EN71

JC8670 Lucy:  90125-6

MILA Nachtlampje LED
· Nachtlampje met schattig ontwerp om te kalmeren om te slapen
· Twee helderheidsmodi selecteerbaar met één druk op de knop
· Automatische uitschakeling na ca. 30 minuten
· Hoogte ca. 12 cm
· Batterijvak voor 3 AAA-batterijen (gebruik van oplaadbare batteri-

jen mogelijk) Batterijen niet inbegrepen.
· Voldoet aan de strenge eisen van de Europese norm EN71

JC8690 Mila:  90123-2

LILY Nachtlampje met temperatuurdisplay
· Dit nachtlampje kalmeert je kind
· Extra functie: Weergave kamertemperatuur
· Blauw is minder dan 14 graden Celsius, groen is 15 tot 20 graden 

Celsius, oranje is 21 tot 26 graden Celsius en rood is meer dan 
27 graden Celsius

· Meegeleverd: Micro-USB-oplaadkabel
· Lithium-ion batterij, 3,7V, 500mAh
· Maximale verlichtingstijd: ca. 45 uur (met volledig 

opgeladen batterij)
· PVC-vrij

JC8650 Lily:  73155-6
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JULIE Nachtlampje LED 5-in-1
 · Ter geruststelling: helpt kinderen zich 's nachts te oriënteren
 · 1 oplaadeenheid met LED-lampje: kan worden aangesloten op een 
stopcontact voor contactloos opladen, 1 draagbare unit met led-
noodverlichting en zaklamp

 · Energiebesparing: gebruikt 2 x 0,5 watt LED's,  
LED-kleurtemperatuur: 6.500 K

 · 5-in-1 functies: kalmerend nachtlampje, zaklamp, noodverlichting, 
schemersensor het licht schakelt (afhankelijk van de omgevings-
verlichting in) en een bewegingssensor: bij beweging gaat het 
licht aan (in een hoek van 120 graden en ca. 5,5 meter afstand)

 · PVC-vrij

JC8660 Julie:  73163-1

LORI Nachtlampje
 · Ter geruststelling: helpt kinderen zich 's nachts te oriënteren
 · Voor kinderkamers en hallen
 · Aan en uit schakelaar op het nachtlampje (schuifregelaar)
 · LED lampje: 1 x 0,5 watt
 · Aansluiting op 230V stopcontact
 · PVC-vrij 
 
JC8630 Lori:  73162-4
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JANITA Dekbedhouder
· Voorkomt dat kinderen hun dekbedden verliezen als ze slapen
· Voor dunne dekbedden
· Voor ringen tot 18 millimeter
· Hoge kwaliteit kunststof: gelakte oppervlakken 

blijven onbeschadigd
· Universeel gebruik, past op alle huidige kinderbedden
· Makkelijk aan te brengen
· Verpakkingsinhoud: 4 stuks
· PVC-vrij

JC1300 Janita: 73160-0

ERIC Bedhekje
· Voorkomt dat kinderen uit bed vallen
· Voor bedden van 180 tot 200 centimeter lang en tot 

150 centimeter breed
· Aanbevolen leeft ijd: vanaf 18 maanden
· Stevige constructie
· Eenvoudig te monteren en demonteren: perfect voor thuis 

en onderweg
· Extra hoge valbeveiliging: 42 cm
· Hoes: hoogwaardige zijde, wasbaar op 30 graden Celsius
· PVC-vrij

JC9100 Eric white:  73127-3
JC9100 Eric grey:   87547-2
JC9100 Eric blue:   87546-5
JC9110 Eric white:   86068-3



BADK AMER  &
TO ILE T
Naarmate kinderen ouder worden willen ze graag alles zelf doen. Zelf naar de wc, zelf 
het bad vullen. Met de ABUS Badkamer & Toilet producten kunnen kinderen dit veilig zelf 
doen, uiteraard wel onder begeleiding.



EMIL Badthermometer analoog
 · Gemakkelijke herkenning van de comfortabele watertemperatuur 
voor kinderen door middel van een temperatuurschaal, 
weergegeven in kleuren

 · Meetbereik van 0 tot 50 °C
 · Zonder weekmakers (bisfenol A) en kwik 
 
JC8730 Emil:  90112-6

PIA Douche- en Badthermometer

digitaal
 · Controleert de watertemperatuur in douche en bad
 · Voor de doucheslang in bad en douche
 · Waarschuwt voor te hoge watertemperatuur onder  
de douche of in bad

 · Geactiveerd door bewegingssensor
 · Automatische uitschakeling na ca. een uur
 · Geschikt voor slangaansluitingen 1/2“
 · Meegeleverd: 2 x LR44 batterijen
 · PVC-vrij

JC8740 Pia:  73156-3

ROBBI Digitale badthermometer met 
timer en klok
 · Controleert de watertemperatuur in het bad
 · Voor in bad en babybadje
 · Waarschuwt voor lager dan 30 graden Celsius en meer dan 37 tot 40 
graden Celsius (individueel verstelbaar)

 · Geïntegreerde klok en timer
 · De timer begint bij contact met water
 · Stopwatchfunctie
 · Meegeleverd in het pakket: 2 x LR44 batterijen
 · PVC-vrij 
 
JC8720 Robbi:  73157-0
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MALTE Toiletverkleiner
 · Geschikt voor de meeste toiletten
 · Geschikt voor kinderen tussen 6 en 36 maanden (max. ca. 30 kg)
 · Twee sterke handgrepen zorgen voor meer veiligheid
 · Comfortabele en veilige pasvorm
 · Dankzij draaibare elementen zeer eenvoudig aan te passen aan 
standaard toiletten (stand C: ca. 14,5 cm, stand D: ca. 15,5 cm, 
zonder - ca. 18 cm)

 · Afmetingen (L/B/H): 25 x 23 x 8 cm
 · Bisfenol-A-vrij plastic

JC8700 Malte:  90128-7

KIM Anti-slip badsticker
 · Vermindert het gevaar van uitglijden in bad of douche
 · Voor baden, douches en tegels
 · Zelfklevende achterkant
 · 2 x 5 verschillende dierenmotieven in verschillende kleuren
 · PVC-vrij 
 
JC8710 Kim:  73131-0
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K INDERWAGEN  &
MEER
Gezellig met je kind(eren) erop uit met de kinderwagen of de buggy? Met de  
ABUS Kinderwagen & Meer producten ga jij veilig en voorbereid op pad. 



HANNA Karabijnhaak
· Universeel toepasbaar voor luiertassen, boodschappentassen, 

handtassen en nog veel meer
· Eenvoudige bevestiging aan de kinderwagen dankzij klittenbands-

luiting
· Maximaal draagvermogen: ca. 8 kg
· Bevestiging met klittenband tot 35 mm staafdiameter
· Gemaakt van duurzaam aluminium, robuust en sterk
· Robuuste klittenband met een breedte van 50 mm
· Doorgang karabijnhaak ca. 35 mm
· Leveringsomvang: 2 stuks

JC6408 Hanna:  90118-8

LARA Universele refl ectorsticker
· Verhoogde zichtbaarheid in het donker, met schemering en bij 

slecht zicht
· Voor buggy's, fi etsen etc.
· 16 stuks (verschillende maten)
· Zelfk levend
· Zicht: ca. 150m
· Hecht op verschillende materialen

JC6416 Lara:  73146-4

MIKE Kinderwagenrefl ector
· Verhoogde zichtbaarheid in het wegverkeer: in het donker, 

met schemering en bij slecht zicht
· Voor buggy's, fi etsen, hondenriemen, etc.
· Leveringsomvang: 2 x refl ectoren, 12 x 12 centimeter
· Refl ector zichtbaarheid: ca. 150m
· Klittenbandsluiting: passen is kinderspel
· Reiniging: Handwas
· PVC-vrij

JC6412 Mike:  73159-4

TESSA Regenhoes
· Robuuste bescherming tegen regen, sneeuw en wind
· Refl ecterende zoom voor extra veiligheid 's nachts en bij scheme-

ring
· Geschikt voor alle buggy's en kinderwagens met bevestiging voor 

reiswieg of kinderwagen
· Refl ecterende rand rondom zorgt ervoor dat jij en je baby nog 

beter worden gezien in het donker door koplampen van auto's en 
andere weggebruikers

· Groot ventilatiegat voor zeer goede luchtcirculatie en toegang tot 
het kind in de kinderwagen

· Kleine luifel over de opening biedt extra bescherming
· Elastische band aan de onderkant fi xeert de regenhoes op zijn 

plaats
· Vrij van PVC en weekmakers, geurloos

JC6420 Tessa:  90102-7
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LINDA Zonnescherm Basic
· Voor visueel contact met het kind, je duwt de luifel eenvoudig 

naar achteren zonder de bevestiging los te maken
· Geschikt voor combinatie kinder- en wandelwagens met hoes
· UV-bescherming 50+ volgens Australisch-Nieuw-Zeelandse norm, 

absorbeert 97,5% van de gevaarlijke UV-stralen
· Materiaal: 100 % polyester (zacht oppervlak)
· Afmetingen ca. 64 x 47 (30) cm
· Variabele instellingen naar links of rechts, afh ankelijk van 

het zonlicht
· Ook verkrijgbaar als Premiumversie JC6450 Sophie

JC6440 Linda:  90107-2
JJC6450 Sophie:  90104-1

MAYA Insectenscherm
· Beschermt tegen insecten
· Geschikt voor combinatie kinder- en wandelwagens met hoes
· Geschikt voor kinderwagen van 60 x 120 cm
· Eenvoudige bevestiging en veilige grip dankzij elastische 

band rondom
· Materiaal: 100% polyester

JC6460 Maya:  90108-9

7.  K INDERWAGEN  &  MEER





T R APPEN  & 
T R APHEK JE S
Tikkertje spelen of gewoon ravotten, door alle kamers en de trap op en af rennen – dat 
is natuurlijk het leukste op de bovenverdieping. Bescherm jouw kinderen tegen vallen/ 
uitglijden op de trap.  Met de ABUS-producten voor Trappen & Traphekjes voorkom je  
dat je kind van de trap valt of uitglijdt op de trap. 



NIC Deur- en traphekje
 · Voor deurbreedtes en trappen van 63 tot 103,5 cm
 · Geschikt voor doorgangen en trappen in huis
 · Volledig gemonteerd in een paar minuten
 · Gemaakt van onbehandeld, Europees beukenhout
 · Natuurlijke grondstof zonder lakken
 · Hoogte poort vanaf de vloer ca. 72cm 
 
JC9220 Nic:  90115-7

ZOE Anti-slipband
 · Vermindert het risico op vallen in gladde gebieden
 · Voor traptreden, entrees, ladders (bijv. voor stapelbedden) en 
ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (bijv. badkamers)

 · 24 millimeter x 4 meter, op maat te knippen
 · Kleur: zwart

JC6324 Zoe:  73145-7

BEN Oprolbaar traphekje
 · Geschikt voor trappen en doorgangen tot max. 140 cm
 · Getest volgens Europese norm DIN EN 1930:2011
 · Maximale breedte deuren/doorgangen: 140 cm
 · Extra hoog net (ca. 85 cm) 
 
JC9514 Ben:  90126-3

8.  T R APPEN  &  T R APHEK JE S

FELIX Beveiligingshek 
 · Beveilig gevaarlijke gebieden in een oogwenk, bijvoorbeeld een 
open haard, een speciale ruimte in huis, etc. Om te voorkomen 
dat jouw kind in gevaar wordt gebracht

 · Kan ook worden gebruikt om de bewegingsradius van honden, 
katten en andere grote huisdieren te beperken

 · Eenvoudige bediening van de deur (zie traphekje)
 · Incl. 5 panelen en beugels voor wandmontage
 · Totale lengte: 375cm
 · Hoogte haardscherm: 74cm
 · Afstand tussen de spijlen: ca. 60 mm 
 
JC9500 Felix grey:  90113-3 



HENRY Traphekadapter voor Traphekje

Finn & Tim
 · Y-spil voor trappen
 · Gebruik op trapassen met een maximale diameter van  
25 millimeter

 · Past op ABUS traphekje FINN
 · Eenvoudige installatie: vastgeklemd, boren is niet nodig
 · Verpakkingsinhoud: 2 stuks
 · PVC-vrij

JC9203 Henry:  73154-9

FINN Deur- en traphekje
 · Voor binnendeuren en trappen
 · De breedte kan worden aangepast van 73 tot 81,5 cm
 · Aanbevolen minimale afstand tussen deur en traphekje en muur-/
trappalen: minimaal 12 mm, maximale afstand: 62 mm

 · Accessoires voor montage op trap en wand: apart verkrijgbaar
 · Getest volgens: DIN1930:2011
 · Verlenging met 8,5 centimeter mogelijk (LOU)
 · Afstand tussen de spijlen: ca. 55 mm 
 
JC9330 Finn:  73150-1

TIM Deur- en traphekje
 · Voor binnendeuren en trappen
 · De breedte is verstelbaar van 60 tot 107 cm
 · Aanbevolen minimale afstand tussen deur en traphekje en muur-/
trappalen: 12mm. Maximale afstand: 62 mm

 · Afstand tussen de spijlen: ca. 55mm
 · Getest volgens: DIN1930:2011
 · PVC-vrij 
 
JC9210 Tim:  73151-8

8.  T R APPEN  &  T R APHEK JE S

LOU Traphekverlenging voor Traphekje

Finn & Tim
 · Optioneel accessoire voor het verlengen van het  
FINN traphekje met 8,5 cm

 · Het traphekje FINN is per zijde 8,5 centimeter uitschuifbaar
 · Eenvoudige montage
 · PVC-vrij 
 
JC9308 Lou:  73152-5





HOEKEN  & 
R ANDEN
Rennen door de keuken naar de gang en weer naar de woonkamer. Meestal gaat dat  
goed, maar soms kunnen dingen helaas ook verkeerd gaan. Met de ABUS-producten voor 
Hoeken & Randen zijn kinderen beschermd tegen dergelijke verwondingen. 



ROBIN Hoekbescherming
 · Geschikt voor tafelbladen vanaf 18 mm dikte
 · Ook geschikt voor de hoeken van ladekasten, vensterbanken etc.
 · Verpakkingsinhoud: 4 stuks
 · PVC-vrij

JC3700 Robin:  90096-9

PETER Kantbescherming
 · Beschermt tegen verwondingen aan randen
 · Voor tafelranden, vensterbanken etc.
 · 1 x randbeschermer, lengte: 2,4m - Kan op een bepaalde lengte 
worden gesneden

 · Zacht schuim, hoge demping
 · Eenvoudige installatie met 3M plakpad
 · PVC-vrij 
 
JJC3624 Peter:  73139-6

TOBI Hoekbescherming
 · Transparant
 · Beschermt tegen verwondingen aan randen
 · Voor tafelranden, vensterbanken etc.
 · Eenvoudige montage met 3M zelfklevende pad (meegeleverd)
 · Verpakkingsinhoud: 4 stuks
 · PVC-vrij 
 
JC3400A Tobi:  76967-2

9.  HOEKEN  &  R ANDEN



DENNY Hoekbescherming
 · Beschermt tegen verwondingen aan randen
 · Voor tafelranden, vensterbanken etc.
 · Eenvoudige montage met 3M zelfklevende pad (meegeleverd)
 · Verpakkingsinhoud: 4 stuks
 · PVC-vrij

JC3100A Denny:  76966-5

JANNIC Hoekbescherming
 · Vermindert het risico op letsel
 · Extra voor tafelhoeken en ladekast
 · Zacht schuim, hoge demping
 · Eenvoudige zelfklevende montage (3M plakstrip)
 · Verpakkingsinhoud: 4 stuks
 · PCV-vrij 
 
JC3500 Jannic:  73138-9
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POS-
MAT ER IALEN
ABUS Junior Care producten veilig en zichtbaar presenteren in de winkel? Dat kan!  
Je kunt kiezen uit verschillende POS-materialen. 



L-stand
 · Standaard wordt geleverd met een L voet
 · T-poten apart te bestellen (art.nr. 63802)
 · Haken (27388 9; 200 mm) moeten apart worden besteld
 · Zijvleugels JuniorCare art.nr. 82696) moet apart worden besteld
 · Formaat: 600x1800x400mm

Ständer DIY SB:  89667-5

3 level display
 · Header ( JuniorCare art.nr. 62805) moet apart besteld worden
 · Display plat verpakt in een doos
 · Eenvoudige constructie
 · Formaat: 600x1500x400mm 
 
VK Display 3 Etg:  62803-0

Toonbank display
 · Header (JuniorCare art.nr. 84018) moet apart besteld worden
 · Magnetisch
 · Haken inbegrepen (160mm)
 · Formaat: 300x450mm

Mod. Thekendisp . DIY:  83645-9

10. 	 PO S-MAT ER IA LEN

1/4 range
 · Header (JuniorCare art.nr. 82696) moet apart besteld worden
 · Verstelbaar in twee verschillende hoogtes
 · Formaat: 600x800x400mm 
 
VK 1/4 Palette Schütte:  68832-6
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