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Het Zeeland bed is met name geschikt voor beweeglijke kinderen 
die in bed gaan staan, ‘s-nachts onrustig zijn en uit bed dreigen 
te klimmen of vallen. Om veiligheid te bieden heeft het bed een 
standaard omranding van 80 cm hoog. Het ligvlak is elektrisch in 
hoogte verstelbaar van 45 tot 85 cm, voor een ideale 
verzorgingshoogte.

Kinderbed met 
hoge omranding

Zeeland
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Veilig in mijn 
eigen bed
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De Zoefzoef stimuleert kinderen bij het leren lopen, zowel binnen- 
en buitenshuis.De walker is in hoek verstelbaar. Dit creëert een 
actieve houding en stimuleert de loopbeweging. Om actief te steu-
nen op de voeten, kan de Zoefzoef zo ingesteld worden dat hij stopt 
zodra er te veel op het zadel gesteund wordt. Hierdoor kan steunen 
op het zadel steeds meer worden afgebouwd.

Zeeland
Goed slapen doe je in een lekker bed, in een rustige en donkere omgeving.
Naast slaapcomfort zijn veiligheid en verzorging een belangrijk aspect.

Zeeland
Het Zeeland bed is met name geschikt voor beweeglijke kinderen die in bed gaan staan, 
‘s-nachts onrustig zijn en uit bed dreigen te klimmen of vallen. Om veiligheid te bieden heeft het bed 
een zijhekhoogte van 80, 125 of 165 cm. 
Het ligvlak is elektrisch in hoogte verstelbaar van 45 tot 85 cm, voor een ideale verzorgingshoogte.

Standaard
Het bed is voorzien van een geperforeerde houten bodem met een matras inclusief urinebestedige 
celflex hoes. Standaard heeft het bed een zijhekhoogte van 80 cm. Het hoofd- en voeteneinde en de 
openslaande deuren aan de voorzijde zijn voorzien van gefreesde spijlen.
De kleur van het bed is blank gelakt beuken. Het Zeeland bed is verkrijgbaar in 2 standaard 
matrasmaten.

Hoogteverstelling
Het ligvlak van het Zeeland bed is elektrisch in hoogte verstelbaar door middel van een 
hoog-laagsysteem. De bediening is extra beveiligd door middel van een contact onderbreker. 

Veiligheid
Het Zeeland bed heeft in de laagste stand standaard een omrandingshoogte van 80 cm, zodat 
kinderen niet uit bed kunnen klimmen of vallen. 
De deuren aan de voorzijde zijn voorzien van kindersloten aan de boven- en onderzijde van de deur. 
Er zijn diverse soorten kindersloten beschikbaar. Om extra veiligheid te bieden kunnen de zijhekken 
worden voorzien van doorzichtig lexaan en bisonyl beschermingskussens, zodat kinderen zichzelf 
niet kunnen bezeren.

Het Zeeland bed is standaard 
voorzien van:

• twee openslaande deuren 
   aan de voorzijde
• zijkhekhoogte 80 cm
   totale hoogte van het bed 125 cm
• geperforeerde bodemplaat 
• elektrische hoogteverstelling 
   van het ligvlak
• matras met urinebestendige
   celflex hoes

Opties:

• zijhekhoogte 125 cm
   totale hoogte van het bed 165 cm
• zijhekhoogte 165 cm
   totale hoogte van het bed 210 cm
• zijhekken voorzien van 
   doorzichtig lexaan
• zijhekken voorzien van
   bisonyl beschermingskussens 
• diverse soorten kindersloten

TECHNISCHE GEGEVENS

Zeeland 90 x 200  80 x 180 
Afmeting matras 90 x 200 cm 80 x 180 cm 
Afmeting buitenwerk 100 x 208 cm 90 x 188 cm
Hoogte zijhekken 80, 120 of 165 cm  80, 120 of 165 cm
Totale hoogte 125, 165 of 210 cm 125, 165 of 210 cm
Hoogteverstelling 45 - 85 cm hoog 45 - 85 cm hoog 
Maximale belasting 150 kg 150 kg 
Materiaal Blank gelakt Blank gelakt
 beuken beuken
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