Multifunktionell produkt som är lämplig för daghem,
badrum och tvättstugor, allmänna skötrum, vestibuler
och andra ställen med handdusch och golvavlopp.
Babystanderi förbättrar välbefinnandet hos vuxna och
barn i tvätt- och skötutrymmen.
Hygienen förbättras när det finns en egen plats för
tvättning. Barnet får avskildhet och skydd i tvätt- och
vårdutrymmen. Barnet kan också sitta, bada och leka
vattenlekar. Tack vare avloppet hålls golvet torrt.
Plastmaterialet är varmt och produktens rundade design
är angenäm för barnet och skötaren.
Produkten kan användas som hjälp vid barnets av- och
påklädning. Efter utomhusaktiviteter under
slaskperioder kan barnet sköljas med de leriga kläderna
på och kläs av i stället.
Öppningarna i de övre hörnen kan vid behov användas
för att stödja barnet.

När man tvättar och sköter barnet i babystanderi,
behöver man endast en handdusch i stället för kranar.
Den är lätt att använda även på barnets framsida.

PRODUKTINFORMATION:
* höjd 119 cm
* på golvnivå bottnens diameter 54,6 cm
* BADKAR:
- 34 cm höjd från golvet
- djup 41 cm
- bottnens diameter 41 cm
- på bottnen finns en propp
OBS. Badkarets tillräckliga lutning mot avloppet kontrolleras
genom de på bottnen befintliga justeringsfötterna.
* Dränering
* med hjälp av fyra justeringsfötter får du
(2xM10x48 mm, 2xM10x60 mm) möjlighet att anpassa produkten.
Det finns också högre justerbara fötter
* rengörings- och desinfektionsmedel som allmänt
används i barnvårdsanstalter lämpar sig för
rengöring av babystanderi
* färg vit och grå
* materialvikt 14 kg
* material: polyeten PE-återvunnet material
* tillverkare: Babystanderi Oy/Finncont,
Virrat, Finland
patenterad,
EU-modellskydd, US design patent
*
nyttighetsmodell
*

För att produkten ska stabiliseras tillsätter man max. 30 l
vatten i den undre delen. Vattenpåfyllningshålet finns
längst ner. Vattenpåfyllning bör utföras medan produkten
är i vågrät ställning. Vi rekommenderar byte vatten en
gång om året. I det övre hörnet finns en 3 mm ventil.
Barnet ska inte lämnas ensam i Babystanderi

Beställningar och förfrågningar:

asiakaspalvelu@lekolar.fi
Tel. 09 8294 600
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