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Reisbed Gulliver creëert een fijne en veilige omgeving om in te 
slapen of te spelen. Niet alleen wanneer je op vakantie bent; 
het reisbed is ook ideaal voor thuis of bij opa en oma. Het bed 
is eenvoudig met een inbussleutel op te zetten. Het scheurvaste 
gaasdoek geeft een geborgen gevoel.

Reisbed

Gulliver

LIGGEN

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.

Gulliver
Reizen over de wereld of een nachtje logeren bij oma en opa? 
Goed slapen die je in een lekker bed, in een rustige en donkere omgeving.

Gulliver
Het Gulliver reisbed creëert een fijne en veilige omgeving om in te slapen of te spelen. Niet alleen 
wanneer je op vakantie bent; het reisbed is ook ideaal voor een logeerpartij bij opa en oma.
Dankzij de ventilerende gaasstof is het bed ook tijdens de warme zomerdagen comfortabel.

Standaard
Het reisbed is verkrijgbaar in één maat; 70 x 190 cm met een totale hoogte van 120 cm. De Gulliver is 
gemaakt van een houten frame met een gecoat scheurvast gaasdoek. Het gaasdoek is verkrijgbaar 
in de kleuren blauw, roze of zwart. 

Onderweg
Het reisbed is eenvoudig op te zetten met een inbussleutel. Standaard wordt het reisbed Gulliver 
geleverd met een handige draagtas. Vervoeren en opbergen is dus geen enkel probleem.

Matras
Het optionele matras is opvouwbaar in drie delen, tot een pakket van 70 x 64 x 27 cm. Het matras is 
voorzien van een wasbare katoenen hoes met een draaghandvat. 

Veiligheid
Om extra veiligheid te bieden, wordt de Gulliver geleverd met een set stabilisatiebalken aan beide 
korte zijden van het bed. Om het kiepen van het bed te voorkomen, zijn de balken naar wens te 
monteren. Daarnaast kan het bed optioneel worden uitgevoerd met een netdakje.

De Gulliver is standaard voorzien 
van:

• omrandingshoogte 120 cm (excl. 
matras)

• houten frame met gecoat 
scheurvast gaasdoek

• gaasdoek in de kleur blauw, zwart 
of roze.

• voorzijde voorzien van opening 
met ritssluiting

• stabilisatiebalken
• reistas

Opties:

• opvouwbaar koudschuim matras 
met wasbare katoenen hoes

• netdakje

TECHNISCHE GEGEVENS

Gulliver 70 x 190   
Afmeting ligvlak 70 x 190 cm  
Afmeting buitenwerk (l x b x h) 78 x 198 x 120 cm 
Afmeting opening (b x h) 130 x 92 cm
Afmeting reistas (l x b x h) 130 x 20 x 24 cm
Instaphoogte 9 cm  
Gewicht 23 kg 
Materiaal Beuken met gecoat scheurvast gaasdoek 
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