
Bewaren voor toekomstig gebruik, aandachtig lezen 

 

 

Verhoogde boxen enkel art.nr. H019, en duo art.nr. H015, H017 

 

De boxen worden gemaakt berkenmultiplex afgewerkt met blanke lak of berkenmultiplex voorzien 

van melamine in beukenhout decor. Deze hoogwaardige materialen in combinatie met een optimale 

constructie garanderen een lange levensduur. De boxen voldoen aan de Nederlandse en Europese 

veiligheidseisen en ergonomische normen. 

De met één hand bedienbare schuifhekjes zijn voorzien van twee sloten. De ideale werkhoogte en 

uitsparing voor de voeten ontzien de rug. 

 

 

o De duobox is geschikt voor twee kinderen van drie maanden tot en met twee jaar oud. 

o Kinderen vanaf 8 kg mogen alleen in een verhoogde box met een bodem tussen de 85 en 

100cm gelegd worden. 

o De enkele box is geschikt voor één kind van drie maanden tot en met twee jaar oud. 

o Zorg voor een goed passende matras geen los dekkleed gebruiken. 

o Instrueer altijd nieuwe leidsters over de werking van het sluitwerk op de boxen. 

o Vergeet niet, na het sluiten van het hekje, de sloten te vergrendelen 

 

 

Waarschuwingen: 

 Sommige kinderen van anderhalf jaar kunnen uit een box klimmen. 

 Alle onderdelen moeten stevig vastgezet worden. Schroeven, bouten en dergelijke mogen niet 

los zitten. Dit omdat het kind klem kan raken met lichaamsdelen of onderdelen van kleding 

zoals touwtjes, snoeren, linten, die het risico van wurgen met zich meebrengen. Laat kinderen 

met geschikte kleding slapen, zonder touwtjes of losse delen. 

 Geen kussenachtige bekleding zoals stootranden van zacht materiaal en kussens gebruiken. 

 In verband met wiegendood geen gebruik maken van dekbedden voor kinderen onder de twee 

jaar en laat kinderen op hun rug slapen. 

 Controleer bij het sluiten van de hekjes dat beide sloten vergrendeld zijn. 

 Plaats de box tevens niet naast een warmte bron, een koord, elektrasnoer of iets dergelijks 

 Plaats in de box geen objecten die als opstapje gebruikt kunnen worden. 

 Plaats geen voorwerpen in de box die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. 

 Laat de kinderen in de box nooit zonder toezicht. 

 Zowel de constructie, als de bewegende onderdelen en het hang- en sluitwerk dienen 

regelmatig gecontroleerd te worden, minimaal een keer per jaar.  

 Zorg bij het bedienen van de schuifhekjes dat geen kinderen mogelijk in aanraking met het 

hekje kunnen komen. 

 

BELANGRIJK: De afmeting van de matras mag maximaal 2cm kleiner zijn dan de boxbodem een 

matras moet kunnen voorkomen dat een kind eronder kan komen. De maximale dikte van de matras 

wordt aangeven door een V-groef 4 cm boven de bodem. De matrassen van De Esdoorn zijn speciaal 

voor onze boxen gemaakt en passen strak in de box. Gemaakt van stevig, met een vochtige doek 

afneembare stof. 

 

 

 


