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En säker säng för alla

HANNAH
En säker säng för alla
Kayserbettens säng Hannah, är en specialsäng som
passar framförallt för användare med mycket oro
och rastlöshet i kroppen. Sängen Hannah är både en
säng att sova säkert i och en trygg plats att vara
vaken i. Hannah har en maxvikt på 150 kg vilket gör
att även en förälder/vårdpersonal kan natta eller
lugna barnet i sängen.
Hannah kan också användas som lekplats under
dagen med sin största madrassyta på 100/200cm.
Sängen är elektriskt
ställbar i höjd och
gör vård eller träning i sängen möjligt
med god ergonomisk
arbetsställning.

Praktiska tillbehör

Med Kayserbetten har du full frihet att utrusta din
säng precis som du vill ha den: madrassering,
vik-dörrar på alla sidor, sidor i plexiglas, olika typer
av hjul med mera.

Säkra grindlås

Sängen är stabilt byggd i massivt bokträ, vilket ger hög
säkerhet och lång livslängd. Träytan är välarbetad
med hög finish och upplevs sammetslen vid kontakt
mot huden. Sängytan är svett- och salivbeständig,
och är behandlad enligt DIN 73-3 ”Sicherheit von
Spielzeug” (Leksakers säkerhet).

Smarta och säkra grindlås förhindrar att dörrarna
kan öppnas inifrån. Grindlåset kräver tvåhandsgrepp
då man vill öppna eller stänga dörrarna.

Stor - större- störst

Hannah finns i fyra olika stora storlekar. Varje säng
kan kombineras med 8 olika sängbottnar.

Höjd spjälsidor

Totalhöjd från golv*

Hannah70

70 cm

Hannah98

98 cm

Hannah135

135 cm

Hannah170

170 cm

Hannah70

119 cm

Hannah98

147 cm

Hannah135

184 cm

Hannah170

219 cm

Totalmått bredd x längd

90x170 cm** /101x185 cm
90x200 cm /101x215 cm
100x200 cm /111x215 cm

Maxvikt

Ligghöjd*** Minimum 45 cm
Ligghöjd*** Maximum 95 cm
* 7 cm tillkommer på höjden
för grindstolparnas klossar och
grinddörrarnas trianglar
** ej Hannah 170 		
*** exkl madrass

Hannah kan beställas med
följande sängbottnar:
KR1, KR2, KR3, KR5, KR6, KR7,
KR8 och K.
Se produktblad Sängbottnar
för mer information

150 kg
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