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Produktbeskrivelse: 
Høy barnestol i massivt tre. Leveres med 

bøyle.

Utførelse og farge:
Barnestol Dan er designet slik at barnet fra 

6 måneder kan sitte trygt med den beste 

ryggen og fotstøtten. Dette er også en 

komfortabel sitteplass for større barn både 

for bespisning og lesing. Barnestolen leveres 

med bøyle, stropp og sele, ekstra lange  

ben for optimal støtte og justerbart sete og 

PRODUKTNAVN: Høy barnestol Dan, natur

Artikkelnummer: 37706

Mål: 
Bredde:    49 cm        Høyde:   85 cm

Dybde:     58 cm

Vedlikehold/Rengjøring:
Rengjøres med fuktig klut. Tørk deretter av med tørr 

klut.

Merking: 
• PVC, BPA og ftalatfri (Produsenten)

• Grønt Punkt Norge (produsenten)

• FSC-sertifisert (treverk)

• Et ekstra godt valg (Lekolar)

• ISO 14001 & 9001-2015 (Lekolar er en ISO-sertifisert 

bedrift)

LEKOLAR ER EN ISO-SERTIFISERT BEDRIFT

fotbrett. Stolen har avrundede hjørner og  

forsterket rygg. Stolen har en nyutviklet ‘quick

release’ løsning på bøyle og stropp, hvilket 

gjør stolen lett å tilpasse uten verktøy. Brukes 

fra 6 mnd. helt til voksen alder. Produktet er 

produsert i massivttre, og fås i fargene 

klarlakk eller hvitpigmentert. BabyDan jobber 

hver dag for å sikre gode produkter som ikke 

er skadelig eller belastende for hverken 

barna som skal bruke produktene, eller jorda 

vi lever på. Produktene er derfor fri for PVC, 

ftalater og BPA. FSC-sertifisert.

Produsent: BabyDan

Ekstra lange ben for optimal støtte

Bedre sikkerhet for barn og helst 
uten at det belaster vår klode.’’

‘Quick release’ på bøyle og stropp

BARNESTOL ‘DAN’



Farger:

Standardfarger, heltre:

Bjørk   Hvitpigmentert bjørk

LEKOLAR ER EN ISO-SERTIFISERT BEDRIFT

Produktfamilie:

Tilvalg på dette produktet:

Tilvalg, farger på stol:

Hvit     Valnøtt       Sort        Grå

Lengde:  180 cm                                                              Lengde  167 cm                                  Lengde  140 cm

Stoppede puter i diverse stoffdesign.

Stoff ‘Harmony Baby’

- Grå 2438-2920

- Blå 2438-2931

- Rosa 2438-2941

- Beige 2438-0091

- Sort 2438-0011

Hvit                                         Bjørk, natur                         Bjørk, hvitpigmentert           Valnøtt    Grå                                       Sort


