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Fusak je vyroben z vnější strany ze softshellu, z vnitřní strany z fl eece. 
Výhodou funkčního materiálu softshell je odolnost vodě a větru, 
odvádí pot a dokonale zahřeje. 

Pro větší děti, které chodí a mají špinavé botičky, je fusak ve spodní části omyvatelný. Děti mohou mít také 
vytaženy nohy z fusaku ven. Ten se v tomto případě jednoduše upraví přetáhnutím spodního dílu fusaku 
(kapsy) dozadu a takto vznikne otvor pro vytažení nožiček. Díky své měkkosti a poddajnosti se snadno 
přizpůsobí délka i šířka fusaku do všech korbiček kočárků. Při použití pro malé děti se spodní a vrchní část 
fusaku jednoduše přehne a založí, popřípadě se může svinout.     

Mnoho způsobů využití jako fusak
• od nejmenšího dítěte v hlubokém kočárku až pro děti do 3 let ve sportovním kočárku, v golfových holích
• v autosedačce pro nejmenší děti, ve velké autosedačce pro větší děti
• v přenosné tašce pro dítě
• v postýlce jako spací pytel např. na dovolené 

Způsoby využití jako deka
• doma, na návštěvě, na výletě jako hrací deka
• přebalovací podložka
• deka na přikrytí

Rozměry
fusak 100 x 50 cm, deka 100 x 100 cm

Fusak 2v1 SNOOPY jaro / podzim / zima

softshell - moderní funkční materiál

Fusak 2v1 je moderní fusak velmi dobře využitelný v období 
od jara do zimy. Zapnutý poslouží jako fusak, rozepnutý jako 
deka. Užitečný při cestování, na výletech, kdy se jako fusak 
vytáhne z kočárku, rozepne a poslouží jako hrací deka 
nebo přebalovací podložka. 
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Praktické a originální detaily pro pohodlí dítěte
• kvalitně vyšité univerzální dostatečně velké otvory i pro velké upínací spony, vhodné také na 5-ti bodové 

bezpečnostní popruhy kočárku, autosedačky. Tyto se prostřihnou nejlépe ostrými nůžkami 
na manikúru, nesmí se střihnout do nití od obšití, jinak se budou dírky párat, prostřihnou se pouze 
ty otvory, které se budou používat

• všité 3D refl exní prvky pro lepší bezpečnost
• všité pevné šňůrky pro přichycení k opěrce zad kočárku, autosedačky
• spodní část fusaku je uvnitř omyvatelná

Složení materiálu
Vnější látka:  Softshell+TPU membrána, lícová strana 94% polyester + 6% spandex, rubová strana 100% 
polyester. Softshell je moderní materiál s funkčními vlastnostmi, odolný vodě a větru, odvádí pot a dokonale 
zahřeje.
Vnitřní látka: 100 % polyester, atestovaný fl eece s úpravou antipeeling, materiál optimálně regulující teplotu. 
Vnitřní spodní díl na nohy: 100 % polyamid, nepromokavý materiál

Praktické, jednoduché ošetřování
Prát v automatické pračce do 30°C. Aby se zachovaly funkční vlastnosti materiálu, je potřeba používat  
prací prostředky vhodné pro funkční materiály s membránou a nepoužívat aviváž. Vnější  strana fusaku je 
jednoduše omyvatelná vlhkou tkaninou. Je možné žehlit na nejnižší stupeň č.1.
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