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Veiligheid en comfort voor 
elk kind in elke fase

NordBed Kid



NordBed Kid
Een veilig, configureerbaar bed 
dat meegroeit met het kind

Ons nieuw NordBed Kid is het ideale bed voor 
thuis- en zorgomgevingen. 

Ontworpen om bij het kind te passen

Onze bedden zijn geschikt voor kinderen 
van 3-12 jaar of 75-154 cm lang. Het 
bed is verkrijgbaar in drie lengtes met 
een keuze uit zijpanelen en kan worden 
geconfigureerd om aan de behoeften van 
het kind te voldoen.

Opties voor onrusthekkens zijn onder 
meer vouwbare deuren, inzinkbare en 
vaste ontrusthekkens, in beuken spijlen 
of plexiglas. De onrusthekkens zijn 40 cm 
hoog, of 80 cm (enkel bij de opties met 
vouwbare deuren en vaste onrusthekens) 
- zodat u de meest geschikte zijpanelen 
kunt kiezen voor het kind.

De matrasbodem, met verstelbare rug-, 
dij- en beensteun, is  is gebaseerd op 
antropometrische afmetingen van het 
kinderlichaam en biedt anatomische 
ondersteuning en uitzonderlijk comfort.

Beschermende bekleding met 
hygiënemateriaal is ook beschikbaar 
- de bekleding wordt met klittenband 
aan de binnenste zijhekken bevestigd 
en biedt extra bescherming voor het 
kind terwijl het op zijn plaats blijft bij het 
manoeuvreren van de onrusthekkens.

Veiligheid

Bij het design van het bed stond 
veiligheid voorop. Van het veilige 
vergrendelingsmechanisme van de vouwbare 
deuren tot de houder die de handbediening 
veilig opbergt buiten het bereik van het kind. 
Bovendien voldoet NordBed Kid aan de 
nieuwe EU-veiligheidsnorm EN5063: 2017 
voor een medisch bed voor kinderen.

Veilige werkomgeving voor de verzorger

Onze NordBed Kid bedden zijn in hoogte 
verstelbaar van 30 cm (laagtste positie) 
om zelftransfers mogelijk te maken, tot 
80 cm voor de verzorger. De centrale rem 
(optioneel), de neerlaatzijde met centrale 
ontgrendeling en de volledig elektrisch 
bediende matrasbodem zijn allemaal 
ontworpen om een veilige en comfortabele 
werkomgeving voor de verzorger te 
garanderen.



1. Deurvergrendeling

u	Vouwbare deuren hebben een 
vergrendeling aan de bovenkant, die de 
verzorger eenvoudig kan bedienen

u	Ontworpen zodat het kind in bed geen 
risico loopt op letsels

2.  Discrete en gebruiksvriendelijke 
handbediening met veiligheidssloten

u	De belangrijkste knoppen hebben 
duidelijk herkenbare kleuren

u	Het magnetisch veiligheidsvergren-
delingsmechanisme zorgt voor een 
correct en veilig gebruik door alleen de 
verzorger

3.  Veilige opberging van de 
handbediening

u	De handbediening kan veilig in de 
houder worden opgeborgen en aan 
de onderkant van het bed worden 
vergrendeld, zodat enkel de verzorger 
het bed bedientcarer operates the 
bed

4. Hoogteverstelbaar

u	Van slechts 30 cm voor zelftransfer 
voor valide patiënten tot 80 cm 
werkhoogte voor zorgverleners

Hoofdkenmerken van het NordBed Kid

We bieden ook 
matrassen die speciaal 
zijn ontworpen voor 
het NordBed Kid bed
Lees meer informatie omtrent 

ons Dacapo matras.



Veiligheidsnorm EN50637:2017 
Het design voldoet aan de nieuwe EU-veiligheidsnormen voor bedden

Design 
Modern, huiselijk design in een lichte en moderne afwerking uit beukenhout

Diverse maten 
Verkrijgbaar in kleine, middelgrote en grote lengtes om aan elke lichaamsvorm te 

voldoen

5. Keuze uit onrusthekkens

u	Dankzij de verscheidene onrusthekkens kunt u het 
bed aanpassen aan de behoeften van het kind

u	Opties zijn onder meer vouwbare deuren, inzinkbare 
en vaste onrusthekkens, in beuken spijlen of plexiglas

u	Verkrijgbaar in hoogte-opties van 40 cm en 80 cm

6. Configureerbaar inlegraam

u	De lengte van de delen van het inlegraam is 
gebaseerd op antropometrische afmetingen 
van het kinderlichaam en biedt uitzonderlijk 
comfort

Hoofdkenmerken van het NordBed Kid

We bieden ook 
matrassen die speciaal 
zijn ontworpen voor 
het NordBed Kid bed
Lees meer informatie omtrent 

ons Dacapo matras.

7. Matras profilering

u  Het inlegraam kan worden geconfigureerd zonder 
profileringsfuncties, een combinatie van manuele 
rastofix en elektrische handbediening, of volledig 
elektrisch bediend - om het kind optimaal te 
ondersteunen

Vast

Elektrische rug- en vaste 
beensteun

Elektrische rug- en manuele 
beensteun

Elektrische rugsteun en knieplooiing, 
manuele beensteun

Elektrische rugsteun, 
knieplooiing en beensteun

Mogelijke configuraties van  
het inlegraam



Ontworpen voor 
comfort en veiligheid
NordBed Kid biedt maximaal comfort en 
voldoet aan de strenge EU-veiligheidsnormen.

Vouwbare deuren

u	Deuren kunnen gedeeltelijk of volledig worden 
geopend voor gemakkelijke toegang met 
behoud van de stabiliteit van het bed en de 
veiligheid van het kind

u	Gebruiksvriendelijke vergrendeling van de 
bovenste deur, met behoud van de sterkte van 
de onrusthekkens

u	De grendel is ontworpen om te voorkomen 
dat het kind in bed blijft haken of letsels 
oploopt

u	Verkrijgbaar in een hoogte van 40 cm voor 
middelgrote en grote bedden en een hoogte 
van 80 cm voor alle bedden

Inzinkbaar in spijlen

u	Enkel paneel waarbij de zijkant in één 
beweging wordt verlaagd voor gemakkelijke 
toegang

u	Dankzij de eenvoudig te gebruiken centrale 
ontgrendeling kan de verzorger voor het kind 
blijven staan

u	Enkel verkrijgbaar met een hoogte van 40 cm 
voor middelgrote en grote bedden

Inzinkbaar in perplex

u	Alternatieve optie voor spijlen

u	Transparant voor maximale zichtbaarheid

Vast

u	Vaste onrusthekkens verkrijgbaar in hoogte-
opties van 40 cm en 80 cm

Bekleding

u Beschermende bekleding met hygiënische 
hoezen is beschikbaar voor alle 
onrusthekkens, wat extra bescherming 
biedt voor het kind en gemoedsrust voor de 
verzorger

u Alle onrusthekkens kunnen volledig worden 
bediend terwijl de bekleding blijft zitten

Opties onrusthekkens
NordBed Kid is verkrijgbaar met verschillende onrusthekkens, zodat u het 
bed kunt aanpassen aan de behoeften van het kind. De onrusthekkens zijn 
extra sterk en rigide om te voldoen aan de norm EN50637:2017.  
De beschikbare opties worden hieronder weergegeven.



Technische gegevens 

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u 

vinden op www.invacare.be.

Kleur frame en hout Regelgeving 

Verkeerswit
RAL: 9016

Beuken (hout)

Let op: kleuren kunnen enigszins afwijken 

van de hierboven weergegeven kleuren.

Getest door TÜV volgens 

norm EN50637: 2017
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Buitenbreedte 
Binnenbreedte 

Buitenlengte 
Binnenlengte 

Verstelbare 
hoogte 

Afmetingen 
inlegraam 

Grondspeling 
onder bed 

Hoek rugsteun 

Small 90/80cm 140/146cm 30-80cm 62-7-16-48cm 15cm 0-70°

Medium 90/80cm 160/166cm 30-80cm 67-13-18-55cm 15cm 0-70°

Large 90/80cm 179/185cm 30-80cm 78-15-23-57cm 15cm 0-70°

Hoek 
knieplooiing 

Hoek  
beensteun 

Max. 
gebruikers-
gewicht 

Totale gewicht 
(zonder 

bedeindes) 

Zwaarste 
onderdeel van 
het product 

Small 0-12° 0-24° 70kg 86kg 33kg

Medium 0-12° 0-30° 70kg 95kg 40kg

Large 0-12° 0-30° 70kg 97kg 42kg


