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En sikker og komfortabel barneseng der 
løbende kan tilpasses barnets behov

NordBed Kid



NordBed Kid
En sikker og konfigurerbar seng der 
kan tilpasses til forskellige behov

NordBed Kid er den perfekte seng, til brug i 
hjemmet og på institutioner

Tilpasning til det enkelte barns behov

NordBed Kid er designet til børn i alderen 
fra 3 - 12 år, og/eller med en højde fra 
75 - 154 cm. NordBed Kid kan leveres i 
3 forskellige længder og konfigureres 
med forskellige funktioner samt et bredt 
udvalg af sider og låger, således at 
barnets behov nemt kan mødes.

NordBed Kid kan konfigureres 
med forskelige sider og låger, 
herunder foldedøre, nedfældbare og 
gennemsigtige låger/sider. Det brede 
udvalg sikrer at barnets individuelle 
behov kontinuerligt kan tilgodeses.

Liggefladen på NordBed Kid er 4-delt og 
elektrisk betjent. Liggefladen er udviklet 
på baggrund af antropometriske analyser, 
hvilket sikrer en god liggekomfort.

Låger, sider og gavle kan forsynes med 
behagelig og hygiejnisk polstring. Det 
monteres let med burrebånd og giver 
maksimal beskyttelse for barnet.  

Sikkerhed

NordBed Kid er godkendt i henhold til den seneste 
standard (EN50637:2017), der stiller høje krav til 
sikkerhed. Sengene er udstyret med nye sikkerhedslåger 
og en mulighed for, at håndbetjeningen kan gemmes 
væk, når den ikke er i brug. Yderligere er alle dele, 
der kan komme i kontakt med barnet, testet for 
biokompabilitet.

Godt arbejdsmiljø 

NordBed Kid kan elektrisk højdejusteres i et interval 
fra 30 - 80 cm. Det betyder, at du er sikret et godt 
arbejdsmiljø ved aktiviteter omkring sengen. Den laveste 
højde på 30 cm tillader, at barnet selv kan stige ind og 
ud uden hjælp. 

Alle funktioner på liggefladen indstilles elektrisk, så 
pårørende eller plejere undgår skader på skuldre, nakke 
og ryg/lænd.  



Lågeåbning

u Foldelågerne har en sikkerhedslukning, 
der både er let at betjene og sikker for 
barnet.

Sikkerhedsstandard EN 50637:2017 
NordBed Kid lever op til alle sikkerhedsaspekter i den nyeste og skærpede 
sikkerhedsstandard.

Design 
Hjemligt, moderne og lyst design med detaljer i bøg.

Flere modelvarianter 
Modeller i størrelse small, medium og large der passer til børn i forskellige aldre.

Sengesider

u Sider og låger findes som 
faste, foldbare, nedfældbare 
og gennemsigtige. Højder fra 
40 - 80 cm.

Håndbetjening

u Farvekoderne på 
håndbetjeningen 
giver en let og 
intuitiv betjening. 
Knapperne kan 
låses med en 
medfølgende 
magnetnøgle.

Indstillelig liggeflade

u Liggefladen er elektrisk indstillelig, 
hvilket giver en god liggekomfort. 
I samspil med den rette madras 
øges komforten.

Opbevaringsboks

u Håndbetjeningen 
kan let og sikkert 
gemmes af 
vejen i en låsbar 
opbevaringsboks, 
der er placeret på 
ydersiden af gavlen.

Højdejustering

u Højden kan indstilles fra 30 - 80 cm, 
hvilket gør barnet mere selvhjulpen i 
forbindelse med ind- og udstigning 
og giver et bedre arbejdsmiljø for 
forældre og plejere.

Egenskaber NordBed Kid



Maksimal komfort 
og sikkerhed
NordBed Kid tilbyder maksimal komfort og 
overholder strengeste sikkerhedskrav i den 
gældende EU-standard. NordBed Kid er testet 
hos TÜV med fine resultater.

Foldelåger

u Foldelågerne kan åbnes delvist eller 
helt, samtidigt med at sengens stabilitet 
bibeholdes. 

u Foldelågerne er udstyret med en 
sikkerhedslås, der er let at betjene og samtidig 
sikker for barnet.

u Findes i højder på 40 cm og 80 cm til alle 
sengemodeller.  

Nedfældbare sider

u Helside, hvor hele siden kan sænkes ned i en 
bevægelse.  

u To-grebs lukke, der betjenes midt for sengen, 
så man opretholder god kontakt til barnet.

u Findes i 40 cm højde til NordBed Kid Medium 
og Large modeller.

Gennemsigtige sider

u Muligt at montere på alle sider og låger. 

u Giver bedre udsyn.

Faste sider

u Faste helsider til alle modeller. Findes i 40 cm 
og 80 cm højder. 

Polstring

u Polstring af sider og gavle, der giver ekstra 
beskyttelse til barnet. 

u Polstring kan let afmonteres og rengøres ved 
behov. 

Gode tilpasningsmuligheder 
NordBed Kid kan leveres med en lang række af optioner, der giver komfort og 
tryghed. Samtidigt lever sengen op til EU-standarden EN50637:2017, hvilket 
betyder maksimal sikkerhed for barnet. 



Tekniske data 

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der 

kan downloades på www.invacare.dk. 

Farve Standard 

Hvid
RAL: 9016

Bøg Testet af TÜV iht. 

EN50637:2017
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Udvendig 
bredde

Indvendig 
bredde 

Udvendig 
længde

Indvendig 
længde 

Højdeindstilling Liggeflademål Frihøjde Ryglænsvinkel 

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

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

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

Lårvinkel Benstøttevinkel Max. 
brugervægt 

Totalvægt Tungeste 
enkeltdel 

Small 0-12° 0-24° 70 kg 86 kg 33 kg

Medium 0-12° 0-30° 70 kg 95 kg 40 kg

Large 0-12° 0-30° 70 kg 97 kg 42 kg


