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VEDLIGEHOLDELSE

Tørres af med en fugtig klud
tilsat et mildt rengøringsmiddel.
Tør efter med en ren, tør klud.

SIKKERHED

Alle vores produkter til børn
bliver testet og gennemgår
risikoanalyser for at sikre,
at de opfylder de strengeste
sikkerhedskrav i alle de lande,
hvor IKEA produkter sælges.
Det betyder f.eks., at vores
tremmesenge lever op til følgende krav:
• Stabil og solid konstruktion
• Afstanden mellem tremmerne
er designet, så sikkerheden
er optimal (barnet kan ikke
få hovedet ind mellem tremmerne).
• Stærk sengebund.
• Afrundede kanter og hjørner.
• Ingen smådele, som kan fjernes eller løsne sig, reducerer
risikoen for kvælning.
• Ventileret sengebund, der
modvirker mug og svamp.
• Giftfrie materialer og overfladebehandlinger.
Børn gør sjældent, hvad man
forventer. De klatrer, kravler
og leger med ting, og det kan
være svært at forudse, hvad de
kan finde på. Brug derfor den
medfølgende væltesikring til at
fastgøre møbler, der er mere
end 60 cm høje, til væggen.

Smukke møbler gi'r en god start
Med SUNDVIK serien kan du indrette dit barns værelse i en
traditionel stil. Den har både et klassisk udseende og praktiske
funktioner, f.eks. tremmesengen med aftagelig side og bund,
der kan indstilles i højden (testet efter verdens strengeste
sikkerhedsstandarder!). Så selvom serien er til børn 0-7 år,
vil de voksne også elske den.

Af hensyn til barnets sikkerhed
skal tremmeseng og madras ha'
samme størrelse, så der ikke
opstår åbninger, hvor barnets
hoved kan komme i klemme.
Alle vores pusleborde opfylder
en række forskellige sikkerhedskrav for at reducere
risikoen for, at dit barn kommer
til skade, f.eks. på grund af
faldulykker. Alligevel bør du ikke
lade dit barn være uden opsyn
på puslebordet.

Det er måske ikke alle produkter, som er vist her, der kan købes i varehuset.
Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.
Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside.
Alle dele skal samles.

SÅDAN BRUGER DU TREMMESENGEN

Tremmesengen bliver ved med at være sikker i takt med,
at dit barn vokser. Sengebunden kan placeres i 2 højder.
Begynd med den høje position. Når dit barn begynder at

bevæge sig mere, kan du sænke den.
Overholder europæisk standard EN 716-1.

ALLE DELE OG PRISER
Møbler, der er mere end 60 cm høje, skal fastgøres til væggen.

SUNDVIK puslebord/kommode. Du kan bruge
puslebordet i mange år, for det er nemt at forvandle
til en kommode, når dit barn har overstået blealderen.
Behagelig højde at skifte babyen i. Praktisk opbevaringsplads inden for rækkevidde. Du kan hele tiden ha’
en hånd på din baby. Skuffestop forhindrer skufferne i
at blive trukket helt ud og falde på gulvet.
Hvidt

902.567.27

999.-

Gråbrunt

302.567.25

999.-

SUNDVIK tremmeseng, 60x120 cm. Sengebunden
kan indstilles i 2 forskellige højder. Den ene side af
tremmesengen kan afmonteres, når barnet bliver
større og selv kan kravle op i eller ud af sengen. Dit
barn sover sikkert og komfortabelt, for sengebundens
holdbare materialer er blevet testet for at sikre, at de
gi’r kroppen den nødvendige støtte. Tremmesengens
bund har ventilationskanaler, der sikrer god luftcirkulation og et behageligt sovemiljø.

SUNDVIK børnebord, 76×50 cm.
Hvidt

102.016.73

249.-

Gråbrunt

501.963.54

249.-

SUNDVIK udtræksseng, 80×200 cm. Sengebunden
kan indstilles i 2 forskellige højder. Den ene side af
tremmesengen kan afmonteres, når barnet bliver
større og selv kan kravle op i eller ud af sengen. Dit
barn sover sikkert og komfortabelt, for sengebundens
holdbare materialer er blevet testet for at sikre, at de
gi’r kroppen den nødvendige støtte. Tremmesengens
bund har ventilationskanaler, der sikrer god luftcirkulation og et behageligt soveklima.
Hvid

002.516.92

1.099.-

Gråbrun

602.516.89

1.099.-

Hvid

002.485.67

799.-

SUNDVIK gyngestol. At gynge udvikler barnets balance og hjælper hjernen med at sortere synsindtryk.

Gråbrun

702.485.64

799.-

Hvid

Hvid

601.963.58

149.-

Gråbrun

801.963.57

149.-

SUNDVIK garderobeskab, 80×50×171 cm. Dybt nok
til bøjler i voksenstørrelse. Døre med dæmper, som
lukker blødt og lydløst.

802.017.40

299.-

SUNDVIK børnestol.

SUNDVIK skrivebord til børn, 58×45 cm. Skrivebord
til at tegne, lave lektier, læse og lave hobbyarbejde
ved, også hvis du kun har lidt plads. Låget kan stå
åbent, og åbningens størrelse tilpasses, så låget ikke
lukker ned over små fingre og hænder ved en fejl.
Opbevaringsplads under pladen, der kan løftes. Et
stort rum med plads til papirer i A3-størrelse og et
mindre rum til kuglepenne og blyanter.
Hvidt
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402.017.37

Hvidt

102.696.96

1.199.-

Gråbrunt

902.696.97

1.199.-

399.-

IKEA tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Vi henviser til gældende salgs- og leveringsbetingelser.

