LIGGEN

Veilig in mijn
eigen bed

Kinderbed met
lage omranding

Jeremia
Het Jeremia bed heeft een lage omranding van 40 cm en zorgt
voor een prettige omgeving tijdens het slapen en de verzorging.
Door de keuze tussen een neerklapbaar zijhek, neerzinkbaar zijhek
of deuren is de toegankelijkheid af te stemmen op de situatie.
Het Jeremia bed is voor een ideale verzorgingshoogte in hoogte
verstelbaar van 46 cm tot 96 cm.
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LIGGEN

Jeremia
Naast slaapcomfort zijn veiligheid en verzorging een belangrijk aspect.
De Jeremia biedt een uitstekende oplossing voor verschillende verzorgingssituaties.

Het Jeremia bed is standaard
voorzien van:

Jeremia
Het Jeremia kinderbed heeft een lage omranding van 40 cm en zorgt voor een prettige omgeving
tijdens het slapen en de verzorging. De lange zijden zijn te openen, waardoor het kind vanuit beide
zijden kan worden verzorgd. Het bed is voor een ideale verzorgingshoogte in hoogte verstelbaar
van 46 cm tot 96 cm. Optioneel is een lage instap mogelijk vanaf 37 cm waardoor het voor het kind
mogelijk wordt om zelfstandig het bed in te klimmen.

• aan beide zijden te openen
• zijhekhoogte 40 cm
• elektrische hoogteverstelling
46 - 96 cm
• handmatig verstelbare
lattenbodem
• slagvaste Spectar® ruiten of
houten spijlen
• 4 dubbelberemde zwenkwielen

Standaard
Het bed is voorzien van een handmatig verstelbare lattenbodem. Het Jeremia bed is elektrisch in
hoogte verstelbaar en standaard verrijdbaar door de 4 dubbelberemde zwenkwielen. Het bed is
afgewerkt met een gifvrije houtolie. Het Jeremia bed is standaard verkrijgbaar in 2 matrasmaten en
is zeer goed onderrijdbaar voor een tillift.
Veiligheid
De bediening van het elektrische hoog-laag systeem is extra beveiligd door middel van een contact
onderbreker. De zijhekken zijn voorzien van schuifsloten die door de veerdruk achter het schuifslot
niet zomaar los kunnen raken.
Om extra veiligheid te bieden kunnen voor de zijhekken worden gekozen voor slagvaste Spectar®
ruiten en is er optioneel een beschermingskussen zodat kinderen zichzelf niet kunnen bezeren.
Zijhekken
Het Jeremia bed is verkrijgbaar met 3 mogelijkheden voor het openen van de zijhekken.
De neerklapbare zijhekken zijn snel en gemakkelijk met één hand te openen. De neerzinkbare
zijhekken zijn uitermate geschikt als er weinig ruimte naast het bed beschikbaar is. De Jeremia met
deuren kan afhankelijk van de aan te bieden verzorging geheel of gedeeltelijk geopend worden.

Opties:
• neerklapbaar of neerzinkbaar
zijhek, of deuren
• lage instap vanaf 37 cm
• meervoudig elektrisch verstelbare
lattenbodem
• (anti-)trendelenburg verstelling
• zijhekken voorzien van
beschermingskussens
• speelboog
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op het zadel steeds meer worden afgebouwd.
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