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Närhet till ditt barn

LOTTE
För små och stora barn
LOTTE är tillräckligt liten för att kunna användas som
spjälsäng för små barn, tillräckligt stor för att kunna
användas länge.

Höj- och sänkbar
Sängen höjs med en elektrisk manöverkontroll.
Småbarnsföräldrar, som använder sig av rullstol, kan
anpassa höjden för att komma in under sängen.

LOTTES bästa egenskaper
• Kan ställas i olika höjder för att fungera optimalt
om man som förälder använder sig av rullstol eller
då man har problem i nacke och rygg.
• Enkelt och säkert att öppna grindarna. Kan göras
enbart med en hand.
• Ergonomisk och ryggvänlig arbetshöjd vid vård
och omsorg stående vid sängen.
• Låg höjd som gör det möjligt för barn att klara
förflyttning i eller ur säng.
• Svett och salivskyddande färg- och lack behandling,
givetvis giftfri och naturligtvis helt ofarlig för barn.
För föräldrar med nack- och ryggskador eller för vårdpersonal finns också möjligheten att höja upp sängen
för att få en optimal ergonomisk arbetsställning.
Grinddörrarna kan öppnas och stängas med en hand.

• Tillverkad av massiv bok.

Sängen kan sänkas till en
låg nivå. Barn som kryper
och går, kan ta sig i och ur
sängen själva med vuxen
som övervakar.
Spjälsängens sidor är 65 cm höga för att skydda barn
från att klättra, falla ur och skada sig. Sängen skall alltid
sänkas ner i lägsta läge då barnet sover eller leker i
sängen.

Fakta
LOTTE
Art nr

45100090

Bäddinnermått

60x120 cm

Yttermått

70x141,5 cm

Höjd insida

65 cm

Höjd med lyft och hjul

104-164 cm

Ligghöjd

38-98 cm

Hjul med broms

Ø10 cm

Sängens totalvikt med lyft

100 kg

Material

Massivt bokträ

Sängbotten

Träskiva med lufthål

Max brukarvikt

75 kg
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