LIGGEN

Veilig in mijn
eigen bed

Kinderbed met
hoge omranding

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
standaard omranding van 80 cm hoog. Het ligvlak is elektrisch in
hoogte verstelbaar van 45 tot 85 cm, voor een ideale
verzorgingshoogte.
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LIGGEN

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

Het Zeeland bed is standaard
voorzien van:

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.

• 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

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.

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
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op het zadel steeds meer worden afgebouwd.
Productinformatie onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen
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