LIGGEN

Veilig in mijn
eigen bed

Kinderbed met
lage omranding

DORMI
Het Dormi kinderbed heeft een lage omranding van 30 cm en
zorgt voor een prettige omgeving tijdens het slapen en de
verzorging. De lange zijden zijn neerklapbaar, waardoor het kind
vanuit beide zijden kan worden verzorgd. Het Dormi bed is in
hoogte verstelbaar van 50 cm tot 90 cm voor een ideale
verzorgingshoogte.
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LIGGEN

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

Het Dormi bed is standaard
voorzien van:

Dormi
Het Dormi kinderbed heeft een lage omranding van 30 cm en zorgt voor een prettige omgeving
tijdens het slapen en de verzorging. De lange zijden zijn neerklapbaar, waardoor het kind vanuit
beide zijden kan worden verzorgd. Het bed is in hoogte verstelbaar van 50 cm tot 90 cm voor een
ideale verzorgingshoogte.

• aan beide zijden
neerklapbare zijhekken
• zijhekhoogte circa 30 cm
• elektrische hoogteverstelling
50 - 90 cm
• houten lattenbodem
• matras met urinebestendige
celflex hoes
• anti-trendelenburg verstelling
• 4 dubbelberemde zwenkwielen

Standaard
Het bed is voorzien van een houten lattenbodem met een matras inclusief urinebestendige celflex
hoes. Het Dormi bed is elektrisch in hoogte verstelbaar en standaard verrijdbaar door de
4 dubbelberemde zwenkwielen. De kleur van het bed is blank gelakt beuken. Het Dormi bed is
standaard verkrijgbaar in 2 matrasmaten en zeer goed onderrijdbaar voor een tillift.

Opties:
Hoogteverstelling
Het Dormi bed is elektrisch in hoogte verstelbaar door middel van de kolommen aan het hoofd- en
voeteneinde van het bed. De kolommen zijn onafhankelijk van elkaar in hoogte verstelbaar,
waardoor de anti-trendelenburg verstelling mogelijk is. De bediening van het hoog-laag systeem is
extra beveiligd door middel van een contact onderbreker.
Optioneel is de Dormi verkrijgbaar in een lage instap variant die een hoogteverstelling heeft van
40 - 90 cm.
Veiligheid
Beide neerklapbare zijhekken zijn voorzien van kindersloten.
Om extra veiligheid te bieden kunnen de zijhekken worden voorzien van doorzichting lexaan en
bisonyl beschermingskussens zodat kinderen zichzelf niet kunnen bezeren.

• handmatig verstelbare lattenbodem
• meervoudig elektrisch
verstelbare lattenbodem
• zijhekken voorzien van
doorzichtig lexaan
• zijhekken voorzien van
bisonyl beschermingskussens
• therapie- / speelboog

TECHNISCHE GEGEVENS
Dormi
80 x 180
90 x 200
Afmeting matras
80 x 180 cm
90 x 200 cm
Afmeting buitenwerk
86 x 195 cm
96 x 215cm
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30 cm
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walker is50in- 90
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Hoogteverstelling
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cm verstelbaar.
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150 kg
nen op de voeten, kan de Zoefzoef
zo ingesteld worden dat hij stopt
Materiaal
Blank gelakt beuken Blank gelakt beuken

zodra er te veel op het zadel gesteund wordt. Hierdoor kan steunen
op het zadel steeds meer worden afgebouwd.
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