LIGGEN

Veilig in mijn
eigen bed

Kinderbed met
hoge omranding

Lukas
Het Lukas bed is een hoog-laag bed voor kinderen waarvoor
naast verzorging op hoogte ook veiligheid geboden moet worden.
De zijhekken vanaf 68 cm hoogte voorkomen dat een kind vanuit
een zittende of staande positie uit het bed kan vallen.
Het ligvlak is voor een ideale verzorgingshoogte in hoogte
verstelbaar van 50 cm tot 95 cm.
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LIGGEN

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

Het Lukas bed is standaard
voorzien van:

Lukas
Het Lukas bed is met name geschikt voor kinderen die in bed gaan staan, ‘s nachts onrustig zijn en
uit bed dreigen te klimmen of vallen. Het Lukas bed biedt met zijn hoge omranding, solide bouw en
diverse opties, een veilige slaapomgeving voor het kind.
Om veiligheid te bieden heeft het bed een zijhekhoogte van 68, 102, 136 of 170 cm.
Het ligvlak is voor een ideale verzorgingshoogte in hoogte verstelbaar van 50 cm tot 95 cm.

• twee openslaande deuren
aan de voorzijde
• zijhekhoogte 68 cm
• totale hoogte 122 cm
• geperforeerde bodemplaat
• elektrische hoogteverstelling
van het ligvlak
• trillingsdempende klembalk
bij de deuren
• 4 dubbelberemde zwenkwielen

Standaard
Het bed is voorzien van een handmatig verstelbare lattenbodem. Standaard heeft het bed in de
laagste stand een zijhekhoogte van 68 cm. De dubbel openslaande deuren zorgen ervoor dat het
bed over vrijwel de gehele lengte toegankelijk is voor het aanbieden van zorg.
Het hoofd- en voeteneinde en de openslaande deuren aan de voorzijde zijn voorzien van spijlen, de
achterwand is voorzien van slagvaste Spectar® ruiten.
Het bed is afgewerkt met een gifvrije houtolie. Het Lukas bed is verkrijgbaar in 2 standaard
matrasmaten.
Hoogteverstelling
Het ligvlak van het Lukas bed is elektrisch in hoogte verstelbaar door middel van een afgeschermd
hoog-laagsysteem. De bediening is extra beveiligd met een magnetische contactonderbreker.
Veiligheid
De deuren aan de voorzijde zijn voorzien van schuifsloten. Bij de deuren zit standaard een klembalk
die trillingen tot een minimum beperken.
Om extra veiligheid te bieden kunnen de zijhekken worden voorzien van slagvaste Spectar® ruiten.
Ook zijn er optionele beschermingskussens, zodat kinderen zichzelf niet kunnen bezeren. Deze optie
kan uitgevoerd worden met uitneembare delen om goed zicht op het kind te houden.

Opties:
• diverse zijhekhoogtes
• bedbodemplaat zonder
verstellingen
• bedbodem met elektrische
rug- en beenverstelling
• zijhekken voorzien van
slagvaste Spectar® ruiten
• beschermingskussens

TECHNISCHE GEGEVENS
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op het zadel steeds meer worden afgebouwd.
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