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Zaprojektowane z miłością w Belgii

Przedstawiciel Ducksday w Polsce:
www.frollolollo.pl info@frollolollo.pl tel. 662255077

We love fashion, we love children more

Witajcie,

Jestem Bettina - założycielka i projektantka marki Ducksday z siedzibą w Belgii, małym kraju 
z nieprzewidywalną pogodą.

Chciałabym opowiedzieć Wam, jak powstała ta marka, ale najpierw pozwólcie, że zapytam, co było 
Waszym najpiękniejszym doświadczeniem i wspomnieniem z dzieciństwa. 

Niech zgadnę: jestem pewna, że nie było to oglądanie telewizji, ale piękna chwila spędzana aktywnie 
na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o mnie, to z pewnością tak właśnie było. Od małego zawsze 
przebywałam na zewnątrz, bez względu na pogodę!

Dorastając, stając się dorosłą osobą i tym bardziej po zajściu w ciążę, zdałam sobie sprawę, że chcę 
tego samego dla swoich dzieci - beztroskiej przyszłości i niekończących się wspomnień związanych 
z przyrodą i naturą.

Zaczęłam szukać ładnych i jednocześnie wysokiej jakości outdoorowych ubrań dla dzieci, ale tak 
naprawdę nie znalazłam niczego, co by sprostało moim oczekiwaniom. Sama więc podjęłam 
działania i zaczęłam projektować takie ubrania - kolorowe, niepowtarzalne, wygodne, praktyczne, 
chroniące przed warunkami atmosferycznymi i... ponadczasowe.

Ducksday rósł krok po kroku i teraz pracuję z fantastycznymi ludźmi. Wszyscy jesteśmy przekonani 
o tym, co możemy zaoferować dzieciom i że każda osoba przy tworzeniu naszej odzieży powinna być 
uczciwie nagradzana. Zawsze szukamy nowych, zrównoważonych sposobów produkcji naszych 
ubrań.

Zrównoważony rozwój - realny, 
rzeczywisty, a nie tylko koncepcja 
marketingowa. Naprawdę w to wierzymy 
- dzieci mogą szanować naturę tylko 
wtedy, gdy same doświadczą szacunku 
wobec niej. To nasza przyszłość 
i wyzwanie - dajmy dzieciom takie same 
możliwości jakie my mieliśmy 
w dzieciństwie.

Szczerze pragnę podziękować wszystkim, 
którzy wspierają moje marzenie 
i pomagają w jego realizacji.
Zapraszam do przyłączenia się do nas 
i współpracy z Ducksday!



Nowe wzory i kolory Pozostałe dostępne wzory 
 

   
Karo 

 
Benjamin Dreamer 

   
 Ono (sztruks)  Nell ( )sztruks  

 

Funky red Ace

Flicflac Manu AirBMB Yellow falcon

Jane June Soho



The original rain suit

Karo Benjamin Dreamer June

Jane Soho AirBMB Flicflac

Manu Funky red Yellow falcon widok z ty uł

Całoroczny kombinezon przeciwdeszczowy
Rozmiary 74/80 – 110/116

nowość nowość nowość

Cechy

 

-oddychający (5.000),

-wiatroszczelny, chroni również przed śniegiem,

-miękka, śliska podszewka ułatwiająca zakładanie,

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne) i wodoodporne zamki,

-elastyczne strzemiona na stopy,
tm tm-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-regulowany i zwijany kaptur,

-regulowane mankiety na rzepy,

-składany do niewielkiej kieszeni wewnątrz nogawki,

-bez ociepliny,

-skutecznie chroni przed deszczową i wietrzną pogodą przez cały rok,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

®-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

Całoroczny kombinezon przeciwdeszczowy



Karo Benjamin June Jane

Soho AirBMB Flicflac Manu

Funky red

Rain jacket
Kurtka przeciwdeszczowa

Rozmiary 2 – 12 lat

nowość nowość

widok z tyłu

CechyKurtka przeciwdeszczowa

-oddychająca (5.000),

-wiatroszczelna, chroni również przed śniegiem,

-miękka, śliska podszewka ułatwiająca zakładanie,

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne) i wodoodporny zamek,
tm tm-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-kaptur z gumką,

-bez ociepliny,

-skutecznie chroni przed deszczową i wietrzną pogodą przez cały rok,

-wielofunkcyjna,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

®-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,



Karo Black Red Blue

Funky red

Rain pants
Spodnie przeciwdeszczowe

Rozmiary 2 – 12 lat

widok z tyłu

nowość

CechySpodnie przeciwdeszczowe
®-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychające (5.000),

-wiatroszczelne, chronią również przed śniegiem,

-miękka, śliska podszewka ułatwiająca zakładanie,

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne),
tm tm-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-elastyczny pas,

-bez ociepliny,

-zamek u dołu nogawki, 

-ściągacz wewnątrz nogawki chroniący przed śniegiem,

-skutecznie chroni przed deszczową i wietrzną pogodą przez cały rok,

-wielofunkcyjne,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100.



Billy Charly

Softshell
Softshell

Rozmiary 2 – 12 lat

nowość nowość

widok z tyłu

CechySoftshell
®-wodoodporna (5.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychający (5.000)

-wiatroszczelny,

-chroni również przed śniegiem,
tm tm-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-regulowane mankiety na rzepy,

-kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek,

-haft na plecach,

-odpinany kaptur,

-miękka wyściółka z polaru wewnątrz,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100.



Blue Red Grey Green

Fleece onesies
Kombinezon polarowy

nowość

Rozmiary 74/80 – 110/116

widok z tyłu

CechyKombinezon polarowy

-bardzo miękki, niemechacący się polar, przyjemny w dotyku,

-nie ogranicza ruchów dziecka,

-może być noszony oddzielnie lub pod kombinezonem przeciwdeszczowym,

-wyposażony w bawełniany kaptur,

-prążkowane bawełniane mankiety przy rękawach i nogawkach,

-kieszenie z przodu,

-zabawny duży haft na plecach,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100.



„The world is our 
playground”



Karo Benjamin Dreamer June

Jane Soho AirBMB Flicflac

Manu Funky red Ace

Baby snow suit
Kombinezon zimowy dla najmłodszych

Rozmiary 62 – 92

nowość nowość nowość

widok z tyłu

CechyKombinezon zimowy dla najmłodszych
®-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed 

przemakaniem,

-oddychające (5.000),

-wiatroszczelne,

-ocieplina: Thermolite® Core, zapewnia ciepło i wygodę bez zwiększania objętości 

i wagi kombinezonu,

-cienki, lekki, bardzo ciepły do maks. -25 stopni,

-miękka, śliska podszewka ułatwiająca zakładanie,
tm tm-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-regulowany kaptur,

-opcja odsłoniętych lub zakrytych dłoni i stópek,

-długi zamek kończący się na plecach ułatwiający zmianę pieluchy,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100.



Toddler snow suit
Kombinezon zimowy dla dzieci

Rozmiary 98/104 – 110/116

Karo Benjamin Dreamer June

Jane Soho AirBMB Flicflac

Manu Funky red

CechyKombinezon zimowy dla dzieci
®-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed 

przemakaniem,

-oddychający (5.000), wiatroszczelny,

-cienki, lekki, bardzo ciepły do maks. -25 stopni,

-miękka, śliska podszewka ułatwiająca zakładanie,
tm tm-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-odpinany kaptur,

-długi zamek,

-elastyczne, gumowe strzemiona na stopy,

-wzmocnienia na kolanach, pupie i kostkach,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

-ocieplina: Thermolite® Core, zapewnia ciepło i wygodę bez zwiększania objętości 

i wagi kombinezonu,
nowość nowość nowość

widok z tyłu



Karo Benjamin June Ace

Baby jacket
Kurtka zimowa dla najmłodszych

Rozmiary 62 – 92

nowość nowość nowość nowość

widok z tyłu

CechyKurtka zimowa dla najmłodszych

-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka  zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychająca (5.000), wiatroszczelna, chroni również przed śniegiem,

-

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne),

-odpinane na guziki rękawiczki do kompletu,

-zapinana na zamek i napy, 

-kaptur i rękawiczki wykończone od wewnątrz pluszowym polarem,

-atrapy kieszeni z przodu i wzmocnienia na łokciach ze sztruksu,

-odblaskowe paski zwiększające widoczność 

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

®Bionic Finish  Eco

z miękką podszewką,

-ocieplina: Thermolite® Core, zapewnia ciepło i wygodę bez zwiększania objętości i wagi kombinezonu,

-prążkowane bawełniane mankiety przy rękawach,

tm tmmarki 3M  Scotchlite ,



Winter jacket

nowość nowość

CechyKurtka zimowa

Benjamin Dreamer June Jane

Soho

Kurtka zimowa
Rozmiary 2 – 12 lat

widok z tyłu

®-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychająca (5.000), wiatroszczelna,

-chroni również przed śniegiem,

-bardzo ciepła do temp. -25 stopni,

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne),

-wykończenia kołnierza i kaptura z polaru sherpa,

-kieszeń na skipass zapinana na zamek,

-kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep,

-wodoodporne zamki,

-odpinany kaptur,

-elastyczny ściągacz w pasie i w rękawach,
tm tm-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100 - tekstylia godne zaufania, zbadane na substancje szkodliwe.



Corduroy winter jacket

nowość

CechyZimowa kurtka sztruksowa
Zimowa kurtka sztruksowa

Rozmiary 2 – 12 lat

Nell Ono

nowość

widok z tyłu

®-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychająca (5.000), z miękką podszewką,

-wiatroszczelna, chroni również przed śniegiem,
tm tm-odblask na plecach zwiększający widoczność marki 3M  Scotchlite

-ocieplina: Thermolite® Core, zapewnia ciepło i wygodę bez zwiększania objętości i wagi kombinezonu,

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne),

-wzmocnienia na łokciach,

-wykończenia kołnierza i kaptura z polaru sherpa,

-zapinana na zamek i napy,

-kieszeń na skipass zapinana na zamek, kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep,

-dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na napy,

-odpinany kaptur, elastyczny ściągacz w pasie i na rękawach,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100.



Detachable fleece jacket CechyCałoroczna kurtka 3w1 z odpinanym polarem
Całoroczna kurtka 3w1 z odpinanym polarem

Rozmiary 2 – 12 lat

Karo Benjamin Jane Soho

AirBMBFlicflac

pluszowy polar
pluszowy polar

pluszowy polar
pluszowy polar

nowość nowość

widok z tyłu

®-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychająca (5.000),

-wiatroszczelna,

-siatkowana podszewka,

-klejone szwy (uszczelniane, nieprzemakalne),

-odpinany polar, kurtka składana do zapinanej kieszeni znajdującej się na plecach,

-regulowany i odpinany kaptur,

-zamki pod pachami zapewniające dodatkową wentylację,

-główny zamek błyskawiczny YKK,
tm tm-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

Manu

pluszowy polar



Reversible jacket CechyOcieplana kurtka dwustronna
Ocieplana kurtka dwustronna

Rozmiary 2 – 12 lat

AirBMB Flicflac Manu

®-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychająca (5.000),

-wiatroszczelna,

-chroni również przed śniegiem,

-dwie kurtki w jednym - z jednej strony z przeszyciami, z drugiej w modny print,

-bawełniany ściągacz w pasie chroniący przed wiatrem i śniegiem,

-główny zamek błyskawiczny YKK,
tm tm-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 3M  Scotchlite ,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

widok z tyłu



Braced winterpants

Cechy Cechy

Spodnie zimowe z szelkami
Rozmiary 2 – 12 lat

Karo Black Red Blue

Orange

Karo Black Red Blue

Orange Funky red

-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic 
®Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychające (5.000), wiatroszczelne,

-chroni również przed śniegiem,

-klejone szwy 

-miękka podszewka,

-wykończenia z polara,

-regulowane i odpinane szelki,

-elastyczny i regulowany pas,

-regulacja nogawek za pomocą rzepa, wentylacja 

w nogawkach 

-odblaskowe paski zwiększające widoczność marki 
tm tm3M  Scotchlite ,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

-ściągacz wewnątrz nogawki chroniący przed 

śniegiem,

nowość

widok z tyłu

Mittens
Rękawiczki

Rozmiary – S, M, L

nowość

-wodoodporna (10.000) ekologiczna powłoka Bionic 
®Finish  Eco zabezpiecza przed przemakaniem,

-oddychające (5.000),

-wiatroszczelne,

-ciepła i miękka wyściółka z polara,

-klejone szwy,

-bardzo długie mankiety chroniące przed wpadaniem 

śniegu,

-regulacja szerokości w nadgarstku przy pomocy 

rzepa,

-regulacja szerokości mankietu przy pomocy gumki,

-wzmocnienie wewnętrznej strony - zwiększenie 

przyczepności,

-system mocowania do kurtki lub kombinezonu 

ocieplanego,

-certyfikat Oeko-Tex Standard 100.
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