
LET OG NEM AT TAGE I BRUG

Flot puslebase i transparent akryl, designet til at forhindre faldulykker fra puslepladsen. 
Designet gør den super praktisk, hvis pladsen er trang. Den optager ikke mere plads 
end en standard puslepude, og den kan med fordel placeres på fx. bordet, kommoden, 
sengen eller vaskemaskinen.

Baby Safety Base har et flot enkelt og unikt design, der passer 
ind næsten hvor som helst i din bolig. Den simple udformning 
gør den let og nem at håndtere og du kan derfor hurtigt flytte den 
rundt i hjemmet efter behov.

Baby Safety Base er produceret i transparent akryl. Det giver en 
lethed i designet, og gør det muligt for dig og dit barn at følge 
hinandens bevægelser. 

Baby Safety Base er designet til primært at fungere som en tryg 
og sikker puslebase, hvor de høje faste sider forhindrer din guld-
klump i at trille ned på gulvet. Den måler L: 608 x B: 510 mm, og 
optager derfor ikke mere plads end en standard puslepude.

LET OG NEM AT TAGE I BRUG
Baby Safety Base er let og nem at tage i brug. Fjern plast/folie 
og placer derefter din puslepude i Baby Safety Base. Din pusle-
plads er nu klar til mange trygge hyggestunder.

Når dit barn får brug for at hvile sig kan multibasen skabe en tryg 
hvileplads. Placer Baby Safety Base et trygt sted i en ansvarlig 
højde. Med dyne og yndlingsbamse kan dit barn hvile sig og 
finde tryghed i at kunne følge dine bevægelser gennem de  
transparente sider. 

Baby Safety Base har desuden påtrykt en smart måleenhed 
i bunden. Så kan du nemt og hurtigt følge og måle dit barns 
vækst i de første måneder. Måleenheden vises i både centimeter 
og tommer.

Baby Safety Base har 5 skridsikre gummifødder, der sikrer,  
at den ikke glider på underlaget.

TESTET OG GODKENDT
Multibasen opfylder relevante krav i de gældende EN 12221-1 
og -2 standarder for pusleborde. Multibasen bør kun benyttes 
sammen med en puslepude. 
 
For optimal sikkerhed placeres multibasen på en stabil plan  
overflade. Overfladen skal minimum have dimensionerne:  
L: 630 x B: 530 mm. Multibasen er derfor ikke beregnet til  
at placere tværs over fx et badekar eller en tremmeseng.  

Velegnet som puslebase til børn op til 2 år/14 kg. 

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Multibasen er let at vedligeholde. Til rengøring anbefales  
lunkent vand tilsat en mild sæbe og en blød klud. Vask  
efter med rent vand og tør efter med en ren, tør klud. 

PRODUKTBESKRIVELSE
Materiale: Akryl (plexiglas)
Tykkelse: 4 mm
Gummifødder: 5 stk.
Håndtag: 2 stk. Diameter 60 mm.
Vægt: 2.5 kg
Mål L x B x H: 61 x 51 x 21 Cm
Produceret i: Danmark og/eller importeret.
Idé og design: Ann Fjordbak Nielsen/2009.

  
• Efterlad aldrig dit barn uden opsyn. 

          • Produktet må ikke benyttes i nærheden  
    af varmekilder. 
 • Anvend ikke multibasen hvis den er i stykker.
 • Undgå skrappe rengøringsmidler,  
    skuremidler/skarpe genstande til rengøring.
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