Barneseng

MALIN

En trygg og stabil seng med et hjemmepreget utseende

et selskap i Mediq

Senger

Funksjon
I barneseng Malin vil barnet finne trygghet både
for lek og søvn. Sengen er produsert i massiv
furu og er overflatebehandlet med miljøvennlig
bivoks.

Varenr.

Varebeskrivelse

E150.50.003

Barneseng Malin 80x160 cm,
grind h100 cm, total h150 cm

175.50.003.80160

Barneseng Malin 80x160 cm,
grind h125 cm, total h175 cm

Den ene langsiden er utstyrt med to-fløyede
dører som gir en åpning på 100 cm. Liggeflaten
har en høyde på 50 cm, noe som gjør det mulig
for enkelte barn å klatre opp i sengen på egen
hånd. For å lukke dørene forbindes begge
dørbladene med en skyvebøyle på toppen.
For optimal sikkerhet kan man i tillegg låse
åpningen med en sikkerhetslås på toppen, samt
to skyvelåser i nedre kant.

150.50.00

Barneseng Malin 100x200 cm,
grind h100 cm, total h150 cm

175.50.003

Barneseng Malin 100x200 cm,
grind h125 cm, total h175 cm

Tilbehør
Barneseng Malin kan leveres med to
store, praktiske oppbevaringsskuffer i tre,
bomullspolster, skai padding og plexiglass på
grinder som tilbehør.
NB! Sengen leveres uten madrass, så dette må
bestilles separat.

Tilbehør
Varenr.

Varebeskrivelse

99.040

Sengeskuffer 2 stk. motiv fisk/båt

99.050

Grindpolster bomull 50x300 cm

99.051

Grindpolster skai h50 cm, liggeflate
100x200 cm, 3 cm tykkelse, blå

99.051.80160

Grindpolster skai h50 cm, liggeflate
80x160 cm, 3 cm tykkelse, blå

99.051.100

Grindpolster skai h100 cm, liggeflate
100x200 cm, 3 cm tykkelse, blå

99.051.100.80160

Grindpolster skai h100 cm, liggeflate
80x160 cm, 3 cm tykkelse, blå

006063

Madrass Krapfoss 80x160x10 cm

006029

Madrass Krapfoss 100x200x10 cm

LexanP

Lexan på mål bestilt ved produksjon

LexanE

Lexan på mål etterbestilt
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