
kdo jsme
U nás v Clippasafe považujueme za nejvyšší prioritu 
bezpečnost dítěte. Jakožto rodiče opravdu oceňujeme 
kvalitní výrobky, které udržují kojence a malé děti
v bezpečí doma, v autě i venku.
Jsme leadeři v oboru bezpečnosti dětí, neustále vyví-
jíme a vylepšujeme naše produkty a rozšiřujeme naši 
nabídku. 
historie značky
Náš rodinný podnik vyrábí dětské bezpečnostní pro-
dukty už více než 50 let. Všechno začalo tehdy, když 
Gordon Cheetham poprvé produkoval řadu dětských 
bezpečnostních postrojů v padesátých letech.
Když synové Gordon, Roger a Russell převzali podnik 
po něm, šli ve šlépějích svého otce a pracovali na výro-
bě nových a inovativních produktů.

Po průzkumu trhu zjistili, že mnoho prvorodičů si není 
vědomo mnoha nebezpečí, které hrozí zvídavým ma-
lým dětem. Na této myšlence následně postavili celou 
filozofii firmy.
Po spoustě tvrdé práce a mnoha produktech později 
značka Clippasafe obsáhla nabídku celého světa dět-
ských bezpečnostních produktů, a neustále se dále 
vyvíjí.

„Dnešní rodiče jsou samostatnější a méně spoléhají na 
své vlastní rodiče s pomocí při výchově svých dětí, často 
jim chybí životní zkušenosti. Existuje mnoho potenciál-
ního nebezpečí, které si rodič nemusí uvědomit, proto 
se snažíme poskytnout jim nezbytné nástroje ke vzdělá-
vání a minimalizování možného nebezpečí.“ říká Roger 
Cheetham, generální ředitel a otec tří dětí.
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Vodítka pro děti

CS120
VodÍtko Pro dÍtĚ

CS10D
VodÍtko Pro dÍtĚ

CS250
VodÍtko na rUkU Pro dÍtĚ

BLACK

BLACKWHITE

MULTICOLOR

NAVY

NAVY

PINK

PINK

Batůžek s odjímatelným vodítkem CS661

FOOTBALL FLOWERPENGUIN

PINK NAVYWHITE
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Cestování autem

CS575
BezPečnostnÍ
PÁs do aUta Pro tĚhotnÉ

CS500
sLUnečnÍ
roLeta roLoVaCÍ 1 ks

CS520
sLUnečnÍ roLeta s PŘÍsaVkoU 2 ks

CS502
sLUnečnÍ
roLeta roLoVaCÍ 2 ks

CS551
nÁkrčnÍk

CS580
zPĚtnÉ zrCÁtko

CLI021511
zrCÁtko do aUta
View mirror

CS540
CestoVnÍ
PoLŠtÁŘek

BLACKSAFARI MULTISAFARI
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Bezpečnost na doma

CS701
oChrana
eL. zÁsUVky eU 6 ks

CS890
zarÁŽka
oteVŘenÝCh dVĚŘÍ

CS721
zÁmek
oteVÍrÁnÍ skŘÍnĚk U 2ks

CS711
Pojistka
skŘÍnĚk/zÁsUVek  3ks
Šroubovací

CS710
Pojistka
skŘÍnĚk/zÁsUVek  6ks
Šroubovací

CS712
Pojistka
skŘÍnĚk/zÁs. samoL 2ks
Samolepící

CLI061720
zÁmek
oteVÍrÁnÍ skŘÍnĚk
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CS731
zÁmek Ledničky

CS771  CREAM
PLastoVÁ
oChrana rohŮ (4ks)

CS801 
zÁmek na wC

CS775
mĚkkÝ
oChrannÝ PÁs 2m

CS777
PLastoVÁ
oChrana skLenĚnÝCh rohŮ (4ks)

CS760
zarÁŽka dVeŘÍ

CS850
mini zÁmek
skŘÍnĚk 2ks

CS820
zarÁŽka
dVeŘÍ 2 ks
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CS810
zÁmek
skLenĚnÝCh skŘÍnĚk

CS840
zÁmek
skŘÍnĚk oheBnÝ 1 ks

Ochranné síťky

CS170
sÍŤ Proti 
hmyzU PostÝLka 135x67x67Cm

CS640
sÍŤ na
aUtosedačkU

Bezpečnostní zábrany

CS112
zÁBrana
notriP (koV) 61-109Cm

CS118
zÁBrana
dUaL (dŘeVo) 69,5-109,6Cm

CS130
zÁBrana
swinG (koV) 72,5-95Cm

CS880
oChrannÉ
knoFLÍky sPorÁk 4ks

CLI061784
nočnÍ sVĚtLo
do zÁsUVky
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WHITE

BLACK

BLACK
CS190
sÍŤ Proti
hmyzU kočÁrek - LarGe

CLI011430
orGanizÉr na kočÁrek

CS420
sÍŤoVÁ taŠka 
na kočÁrek

CS490
drŽÁk
na kočÁrek Uni maLÝ

CS320
VodotĚsnÝ ChrÁnič
sedadLa

CS495
drŽÁk
na kočÁrek Uni VeLkÝ

Příslušenství na kočárek
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Koupání

Pláštěnky

CS360
PodLoŽka
do Vany ProtiskLUzoVÁ

CS411
koUPaCÍ kŠiLt

CS160
PLÁŠtĚnka
na GoLFky

CS140
PLÁŠtĚnka
na aUtosedačkU

LARGECS150
PLÁŠtĚnka
na korBičkU 90x48Cm


