BEDDEN
Algemene productinformatie en richtlijnen
De bedden van De Esdoorn kenmerken zich door het gebruik van hoogwaardig materiaal in
combinatie met een praktisch ontwerp waardoor een lange levensduur gegarandeerd wordt.
Onderstaande productinformatie en richtlijnen voor onderhoud en gebruik helpen om de levensduur
van de bedden te verlengen maar zijn ook opgesteld voor de veiligheid van gebruikers en het
voorkomen van kostbare reparaties.

Plaatsing






Een slaapkamer dient goed geventileerd te worden. De maximale temperatuur is 18ºC.
Vóór de bedden dient een afstand (gangpad) van minimaal 80 cm te zijn.
Zorg dat het bed stabiel staat; dit is belangrijk voor de werking van de hekken. Bij verplaatsing
controleren of dit nog het geval is. Indien nodig iets onder het bed leggen om de stabiliteit te garanderen.
Het dakje van het bed is niet bestemd voor opslag van goederen.
Bij demontage, verhuizing of verplaatsing dient contact opgenomen te worden met De Esdoorn.

Schoonmaken
 Het bed kan het beste met een vochtige doek schoongemaakt worden, eventueel met een scheutje




allesreiniger. Spuit deze oplossing op het te reinigen oppervlak en maak deze direct schoon met een
droge doek. Geen Cif, Muscle of meubelreinigers gebruiken aangezien deze reinigers stoffen bevatten die
de lak aantasten. Op al onze bedden gebruiken wij milieuvriendelijke watergedragen lak. Deze lak is
gevoelig voor schoonmaakmiddelen welke siliconen, alcohol en/of oplosmiddelen bevatten. Gebruik van
onjuiste schoonmaakmiddelen leidt tot het (gedeeltelijk) oplossen van de lak waardoor het oppervlak
plakkerig wordt. Herstel hiervan is niet mogelijk; het gehele onderdeel dient vervangen te worden.
Gelakte onderdelen zijn tevens gevoelig voor het langdurig blootstellen aan water. Twijfelt u over uw
schoonmaakmiddel, neem dan contact met ons op en vraag of het middel geschikt is voor gebruik op
watergedragen lakken.
Regelmatig stofzuigen voorkomt dat stof onder het bed kan ophopen. Minimaal één keer per jaar het bed
verplaatsen en achter het bed schoonmaken.
De hoezen van de bijgeleverde matrassen kunnen op 30°C worden gewassen.

Het niet navolgen van bovenstaande schoonmaakinstructie kan leiden tot beschadiging van uw
bedden!

Onderhoud
Minimaal één keer per jaar dienen een aantal punten gecontroleerd te worden. Dit dient door een deskundig
persoon te gebeuren. De Esdoorn kan de controles uitvoeren en indien nodig, gebreken direct repareren.
De volgende punten moeten hierbij gecontroleerd worden:
 Ligt het matras nog strak in het bed.
 Zijn alle bouten vastgedraaid. (‘vast is vast’, draai dus niet te strak aan)
 Lopen de hekken nog soepel.
 Zijn de groeven schoon en glad.
 Werken de sluitingen optimaal.
 Controleer de houten delen op splinters en slijtageplekken
 Let bij plexiglas delen op mogelijke haarscheuren.
Bij het constateren van gebreken het bed niet meer gebruiken. Breng uw collega’s op de hoogte,
markeer het bed en raadpleeg uw dealer of ons als fabrikant. Nooit wachten met het herstellen van
een mankement.

z.o.z.

Matras




De afmeting van het matras mag maximaal 2 cm kleiner zijn dan de bedbodem. Dit moet voorkomen dat
een kind eronder kan komen.
De dikte van het matras mag minimaal 8 cm en maximaal 10 cm zijn.
De matrassen van De Esdoorn zijn speciaal voor onze bedden gemaakt en passen strak in het bed.
Afmeting matras duoslaper en hoogslaper 120x58x8/10 cm
Afmeting matras evacuatiebed en buitenbed 116x56x8/10 cm

(De)montage



Neem voor (de-)montage van de bedden altijd contact op met de leverancier.
Bij zelf (de-)monteren vervalt onze garantie.

Belasting


De bedbodems mogen maximaal tot 40 kg per m2 statisch belast worden.

De bedden voldoen aan de Nederlandse en Europese veiligheidseisen en ergonomische normen.

