KOLEKCJA NA LATO 2017
oraz nowości w odzieży przeciwdeszczowej

Sun hats
Oryginalny, dopasowany kapelusz przeciwsłoneczny z regulowanym paskiem na podbródek wykonany z tego
samego materiału ochronnego UV, co odzież plażowa Ducksday.
Informacje o produkcie:
-UPF 50+ ochrona przeciwsłoneczna - maksymalna i trwała ochrona przed słońcem UPF 50+ (technologia Clariant;
UV Protection by Rayosan),
-bardzo miękki, przyjemny i elastyczny (90% poliester, 10% elastan) materiał szybkoschnący,
-chloroodporny (odporny na działanie chloru),
-dostępny do kupienia osobno lub razem z kostiumem kąpielowym.

Dostępne rozmiary: 1Y - 2Y - 3Y

blue stripe
P000

dot
P001

lilly
P009

equator
P002

red stripe
P011

flower
P003

star
P013

Bucket hats
Oryginalny kapelusz przeciwsłoneczny Ducksday z rondem i paskami zapinanymi pod szyją na klips wykonany
z tego samego materiału ochronnego UV co odzież plażowa Ducksday.
Informacje o produkcie:
-UPF 50+ ochrona przeciwsłoneczna - maksymalna i trwała ochrona przed słońcem UPF 50+ (technologia Clariant;
UV Protection by Rayosan),
-bardzo miękki, przyjemny i elastyczny (90% poliester, 10% elastan) materiał szybkoschnący,
-chloroodporny (odporny na działanie chloru),
-dostępny do kupienia osobno lub razem z kostiumem kąpielowym
-dostępny w rozmiarach:1,2,3,powyżej 3 lat (3-8 lat)

NEW!

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

CAJE BOY
(CZERWONE WYKOŃCZENIE)

CAJE GIRL
(RÓŻOWE WYKOŃCZENIE)

UNISEX MONTI

UNISEX WILLIE

Aussie hats
Czapka przeciwsłoneczna Ducksday z daszkiem i przedłużoną osłonką na szyję, bez wiązania pod szyją wykonana
z tego samego materiału ochronnego UV co odzież plażowa Ducksday.
Informacje o produkcie:
-UPF 50+ ochrona przeciwsłoneczna - maksymalna i trwała ochrona przed słońcem UPF 50+ (technologia Clariant;
UV Protection by Rayosan),
-bardzo miękki, przyjemny i elastyczny (90% poliester, 10% elastan) materiał szybkoschnący,
-chloroodporny (odporny na działanie chloru),
-usztywniany daszek oraz przedłużona osłonka na szyję
-dostępny do kupienia osobno lub razem z kostiumem kąpielowym bądź koszulką i szortami
-dostępny w rozmiarach:1,2,3,powyżej 3 lat (3-8 lat)

NEW!

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

UNISEX BLUE STRIPE

UNISEX WILLIE

UNISEX MONTI

CAJE BOY
(CZERWONE
WYKOŃCZENIE)

CAJE GIRL
(RÓŻOWE
WYKOŃCZENIE)

Lycra suits short version
Jednoczęściowy krótki kostium plażowo-kąpielowy dla dzieci z filtrem UV 50+ z odpinanymi klipsami
ułatwiającymi zmianę pieluszki.
Strój kąpielowy jest idealny na plażę, nad jezioro, rzekę i basen. Bardzo praktyczny, szybkoschnący kostium z lycry,
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.

Dostępne rozmiary: 1Y - 2Y - 3Y

blue stripe
P000

dot
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red stripe
P011

flower
P003

star
P013

NEW!

lilly
P009

equator
P002

CAJE GIRL

CAJE BOY

MONTI UNISEX

WILLIE UNISEX

Lycra suits long version
Jednoczęściowy kostium plażowo-kąpielowy z długimi rękawami i nogawkami oraz kapturem dla dzieci z filtrem
UV 50+.
Strój kąpielowy jest idealny na plażę, nad jezioro, rzekę i basen. Bardzo praktyczny, szybkoschnący kostium z lycry,
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.
Występują w wersji dziewczęcej - z bocznymi kieszonkami i falbankami na rękawkach i nogawkach, i w wersji
chłopięcej - z naszywanymi kieszeniami z przodu i ściągaczami na rękawkach i nogawkach.

Dostępne rozmiary: 1Y - 2Y - 3Y

GIRLS

NEW!

BOYS

unisex equator

girl CAJE

boy willie

girl MONTI

unisex EQUATOR

NEW!

boy caje

girl WILLIE

NEW!

boy monti

UNISEX blue stripe

UNISEX blue stripe

Swimming dresses
Kolorowe, praktyczne sukienki plażowe na ramiączkach z ozdobnymi kokardkami i falbankami na górze,
szybkoschnące i chroniące przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Bardzo funkcjonalne - do
pływania, na plażę, do chodzenia.
Informacje o produkcie:
-UPF 50+ ochrona przeciwsłoneczna - maksymalna i trwała ochrona przed słońcem UPF 50+,
-bardzo miękki, przyjemny i elastyczny (90% poliester, 10% elastan) oddychający materiał szybkoschnący,
-chloroodporny (odporny na działanie chloru), nadaje się do wody słodkiej, słonej i chlorowanej.

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

dot
P001

flower
P003

funky red
P005

lilly
P009

T-shirts girls short sleeves
Szybkoschnąca plażowa koszulka dziewczęca z krótkim rękawem w oryginalnym kolorze i wzorze marki Ducksday.
Miękka, elastyczna chroni przed szkodliwymi promieniami UV (najwyższy współczynnik ochrony UPF 50+) może
być noszona solo lub w komplecie z szortami. Zapewni Twojemu dziecku wygodną i bezpieczną zabawę na plaży
nawet w najbardziej słoneczne dni.
Informacje o produkcie:
-UPF 50+ ochrona przeciwsłoneczna - maksymalna i trwała ochrona przed słońcem UPF 50+,
-bardzo miękki, przyjemny i elastyczny (90% poliester, 10% elastan) oddychający materiał szybkoschnący,
-chloroodporny (odporny na działanie chloru), nadaje się do wody słodkiej, słonej i chlorowanej.

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

blue stripe
P000

pink
P010

flower
P003

red stripe
P011

funky red
P005

rit
P012

star
P013

NEW!

lilly
P009

dot
P001

CAJE

monti

willie

blue stripe

T-shirts girls long sleeves
Szybkoschnąca plażowa 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 solo lub w komplecie z szortami. Zapewni Twojemu dziecku wygodną i bezpieczną zabawę na plaży
nawet w najbardziej słoneczne dni.
Informacje o produkcie:
-UPF 50+ ochrona przeciwsłoneczna - maksymalna i trwała ochrona przed słońcem UPF 50+,
-bardzo miękki, przyjemny i elastyczny (90% poliester, 10% elastan) oddychający materiał szybkoschnący,
-chloroodporny (odporny na działanie chloru), nadaje się do wody słodkiej, słonej i chlorowanej.

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

dot
P001

lilly
P009

red stripe
P011

funky red
P005

rit
P012

star
P013

NEW!

pink
P010

flower
P003

CAJE

MONTI

WILLIE

BLUE STRIPE

Boardshorts girls
Szybkoschnące plażowe szorty dziewczęce Ducksday w oryginalnym kolorze i wzorze. Praktyczne, miękkie,
elastyczne szorty z szybkoschnącego materiału o właściwościach ochronnych przed szkodliwymi promieniami UV,
mogą być noszone solo lub w komplecie z plażową koszulką. Zapewnią Twojemu dziecku wygodną i bezpieczną
zabawę na plaży nawet w najbardziej słoneczne dni.
Informacje o produkcie:
-ochrona przeciwsłoneczna - maksymalna i trwała ochrona przed słońcem UPF 50+ (technologia Clariant, UV
Protection by Rayosan)
-miękki, elastyczny materiał (100% micropolyester)
-szybkoschnący, chloroodporny (odporny na działanie chloru)
-delikatność i oddychalność materiału.

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

blue stripe
P000

dot
P001

flower
P003

funky red
P005

star
P013

Trunks girls
Szybkoschnące kąpielówki dla dzieci Ducksday są kolorowe, miękkie, przyjemne w dotyku i łatwe do założenia i
noszenia. Charakteryzują się oddychalnością, ochroną przeciwsłoneczną i odpornością na słoną wodę oraz chlor.
Można je łączyć i zestawiać kolorystycznie z innymi ubrankami z kolekcji letniej Ducksday.
Informacje o produkcie:
-maksymalna i trwała ochrona przed słońcem UPF 50+ (technologia Clariant; UV Protection by Rayosan),
-bardzo miękki, przyjemny i elastyczny (90% poliester, 10% elastan) oddychający materiał szybkoschnący,
-chloroodporny (odporny na działanie chloru), nadaje się do kąpieli zarówno w słonej i słodkiej wodzie, również na
basenie.

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

red stripe
P011

star
P013

wave
P019

lilly
P009

NEW!

blue stripe
P000

CAJE

MONTI

WILLIE

T-shirts boys short sleeves
Szybkoschnąca plażowa koszulka chłopięca z krótkim rękawem w oryginalnym kolorze i wzorze marki Ducksday.
Miękka, elastyczna chroni przed szkodliwymi promieniami UV (najwyższy współczynnik ochrony UPF 50+) może
być noszona solo lub w komplecie z szortami. Zapewni Twojemu dziecku wygodną i bezpieczną zabawę na plaży
nawet w najbardziej słoneczne dni.
Informacje o produkcie:
-UPF 50+ ochrona przeciwsłoneczna - maksymalna i trwała ochrona przed słońcem UPF 50+,
-bardzo miękki, przyjemny i elastyczny (90% poliester, 10% elastan) oddychający materiał szybkoschnący,
-chloroodporny (odporny na działanie chloru), nadaje się do wody słodkiej, słonej i chlorowanej.

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

blue stripe
P000

equator
P002

red stripe
P011

leo
P008

kahuna
P007

surf nomad
P016

NEW!

storm rider
P014

CAJE

MONTI

WILLIE

BLUE STRIPE

T-shirts boys long sleeves
Szybkoschnąca plażowa 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 solo lub w komplecie z szortami. Zapewni Twojemu dziecku wygodną i bezpieczną zabawę na plaży
nawet w najbardziej słoneczne dni.
Informacje o produkcie:
-UPF 50+ ochrona przeciwsłoneczna - maksymalna i trwała ochrona przed słońcem UPF 50+,
-bardzo miękki, przyjemny i elastyczny (90% poliester, 10% elastan) oddychający materiał szybkoschnący,
-chloroodporny (odporny na działanie chloru), nadaje się do wody słodkiej, słonej i chlorowanej.

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

blue stripe
P000

equator
P002

NEW!

red stripe
P011

caje

storm rider
P014

monti

leo
P008

kahuna
P007

surf nomad
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willie

blue stripe

Boardshorts boys
Szybkoschnące plażowe szorty chłopięce Ducksday w oryginalnym kolorze i wzorze. Praktyczne, miękkie,
elastyczne szorty z szybkoschnącego materiału o właściwościach ochronnych przed szkodliwymi promieniami UV,
mogą być noszone solo lub w komplecie z plażową koszulką. Zapewnią Twojemu dziecku wygodną i bezpieczną
zabawę na plaży nawet w najbardziej słoneczne dni.
Informacje o produkcie:
-ochrona przeciwsłoneczna - maksymalna i trwała ochrona przed słońcem UPF 50+ (technologia Clariant, UV
Protection by Rayosan),
-miękki, elastyczny materiał (100% micropolyester),
-szybkoschnący, chloroodporny (odporny na działanie chloru),
-delikatność i oddychalność materiału dzięki zastosowaniu powłoki scotchgard protector 3M.

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

houndstooth
P006

stripe
P015

swirl
P017

tile
P018

Trunks boys
Szybkoschnące kąpielówki dla dzieci Ducksday są kolorowe, miękkie, przyjemne w dotyku i łatwe do założenia i
noszenia. Charakteryzują się oddychalnością, ochroną przeciwsłoneczną i odpornością na słoną wodę oraz chlor.
Można je łączyć i zestawiać kolorystycznie z innymi ubrankami z kolekcji letniej Ducksday.
Informacje o produkcie:
-maksymalna i trwała ochrona przed słońcem UPF 50+ (technologia Clariant; UV Protection by Rayosan),
-bardzo miękki, przyjemny i elastyczny (90% poliester, 10% elastan) oddychający materiał szybkoschnący,
-chloroodporny (odporny na działanie chloru), nadaje się do kąpieli zarówno w słonej i słodkiej wodzie, również na
basenie.

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

red stripe
P011

star
P013

wave
P019

NEW!

blue stripe
P000

CAJE

MONTI

WILLIE

UV Protective long pants
Szybkoschnące spodnie z długimi nogawkami dla dzieci 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 różnymi
koszulkami z krótkim, długim rękawem z kolekcji letniej marki Ducksday. Występują w wersji dziewczęcej
-z falbankami na nogawkach i bocznymi kieszonkami oraz chłopięcej - ze ściągaczami na nogawkach
i kieszonkami z przodu.
Informacje o produkcie:
-maksymalna i trwała ochrona przed słońcem UPF 50+ (technologia Clariant; UV Protection by Rayosan),
-bardzo miękki, przyjemny i elastyczny (90% poliester, 10% elastan) oddychający materiał szybkoschnący,
-chloroodporny (odporny na działanie chloru).

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

NEW!

BOYS

CAJE

MONTI

BLUE STRIPE

WILLIE

CAJE

MONTI

BLUE STRIPE

WILLIE

NEW!

GIRLS

Summer ponchos
Ponczo plażowe lub kąpielowe.
Posiada kaptur, naszywaną kieszeń z przodu, jest wykonane w 100% z bawełny, dostępny w trzech kolorach.

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

NEW!

UNISEX

WASHED BLUE

WASHED RED

WASHED GREEN

Summer fleeces
Kombinezon plażowy.
Dostępny w trzech kolorach, posiada kaptur, długi zamek ułatwiający zmianę pieluchy, wykonany w 100%
z bawełny.

Dostępne rozmiary: 74-80, 80-86, 86-92, 92-98, 98-104, 104-110, 110-116

NEW!

UNISEX

WASHED BLUE

WASHED RED

WASHED GREEN

Rain ponchos
Peleryna przeciwdeszczowa, uszyta z tego samego materiału zewnętrznego co kombinezon przeciwdeszczowy,
wewnątrz podszyta lekkim polarem.

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

NEW!

UNISEX

NEW!

Funky green

FUNKY RED

LEX

Rain boots
Kalosze. Wygodne, nieprzemakalne z możliwością wymiany silikonowych sznurówek na inny kolor dopasowany
do kombinezonu lub spodni czy kurtki dziecka, dostępne w trzech kolorach.

NEW!

Dostępne rozmiary: 22-36

Funky red

NEW!

Funky green

Wymienne sznurowadła w celu dostosowania koloru do kombinezonu,
np. niebieskie sznurowadła do kombinezonu ACE, czerwone do JACK, zielone do LEX, etc

