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De Hanne 2 bedbox heeft een vaste verzorgingshoogte van 80 cm
en een omranding van 40 cm hoog. De Hanne 2 bedbox is in twee 
standaard matrasmaten verkrijgbaar en is zeer goed 
onderrijdbaar voor een tillift. 
De voorzijde is voorzien van een neerklapbaar zijhek met 
kindersloten. Hierdoor is de bedbox aan de voorzijde geheel 
toegankelijk.

Bedbox

Hanne 2

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.

Hanne 2
Om bij het gezinsleven betrokken te zijn, is het belangrijk dat je dicht bij familie bent. Vanuit de 
Hanne 2 bedbox kun je de omgeving goed in de gaten houden.

Daarnaast zijn veiligheid en verzorging een belangrijk aspect.

Hanne 2
De Hanne 2 is een bedbox met een omrandingshoogte van 40 cm en zorgt voor een veilige 
omgeving tijdens de verzorging en het rusten. De voorzijde is voorzien van een neerklapbaar zijhek 
met kindersloten. Hierdoor is de bedbox aan de voorzijde geheel toegankelijk.
De optionele wielen geven de mogelijkheid om de bedbox te verplaatsen en zo zicht te houden op 
wat er zich allemaal binnen het gezinsleven afspeelt.

Standaard
De bedbox is voorzien van een houten bedbodemplaat met een vochtbestendige toplaag en een 
matras inclusief urinebestendige celflex hoes. De afwerking van de bedbox is geolied beuken. De 
Hanne 2 is standaard verkrijgbaar in 2 matrasmaten en is zeer goed onderrijdbaar voor een tillift. 

Verzorgingshoogte
Tijdens de verzorging is het belangrijk dat je op de juiste hoogte werkt. 
De Hanne 2 bedbox geeft je de mogelijkheid om ook in andere woonruimten dan de slaapkamer 
deze verzorging te kunnen bieden. De standaard verzorgingshoogte is 80 cm, gemeten vanaf de 
grond tot de bovenzijde van het matras. 
Door de bedbox uit te voeren met dubbelberemde zwenkwielen, wordt de verzorgingshoogte 90 cm. 

Veiligheid
Het neerklapbare zijhek aan de voorzijde van de bedbox is voorzien van kindersloten. Om het 
zicht zoveel mogelijk rondom te behouden en extra veiligheid te bieden, is de bedbox optioneel te 
voorzien van doorzichting kunststof (Spectar®). Daarnaast is er de optie voor beschermingskussens 
zodat kinderen zichzelf niet kunnen bezeren.

De Hanne 2 is standaard voorzien 
van:

• neerklapbaar zijhek
• zijhekhoogte 40 cm
• verzorgingshoogte 80 cm
• houten vochtbestendige 

bedbodemplaat
• matras met urinebestendige celflex 

hoes
• voorzijde, hoofd- en voeteneinde 

voorzien van spijlen
• achterzijde voorzien van 

doorzichtig kunststof

Opties:

• volledig spijlen of volledig 
doorzichtig kunststof uitvoering

• verstelbare lattenbodem, manueel 
of elektrisch (90 x 200 cm)

• zijhekken voorzien van 
beschermingskussens 

• therapie- / speelboog
• verrijdbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Hanne 2 90 x 200  120 x 160 cm 
Afmeting matras 90 x 200 cm 120 x 160 cm 
Afmeting buitenwerk 97 x 216 cm 127 x 176 cm
Hoogte zijhekken 40 cm 40 cm
Verzorgingshoogte 80 of 90 cm 80 of 90 cm 
Maximale belasting 100 kg 100 kg 
Materiaal Beuken Beuken
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