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Matris
Deze wieg voor pasgeborenen is ideaal om moeder en baby 

dichter bij elkaar te brengen na de geboorte, ook wel rooming-in 

genoemd.

Afmetingen

L 89 x B 52 x H 91/99 cm
Hoogtevariatie ligvlak: ± 49 cm - ±  71 cm

Materiaalgebruik en afwerking

 - Metaal: epoxy-coating, RAL 7035.
 - Kunststof: polyethyleen
 - Plexiglas.
 - Matras: polyurethaanschuim met brandvertragende 

hoes in polyester vezel. 
 - Bestand tegen gebruikelijke reinigingsprodukten en 

ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte materialen, 
constructie en onderhoud: zie onze materialenfiches.

 - Wieg gemaakt uit kunststof structuur met neerklapbare zijwanden.
 - De zijwanden zijn transparant, niet giftig en vervaardigd uit onbreekbaar plexiglas. De zijwanden zijn 

eenvoudig afneembaar om een vlotte desinfectatie te garanderen.
 - Inclineerbaar ligvlak bestaande uit gelamineerde ligvlakplaat met ventilatie-openingen.
 - Inclinatie van het ligvlak mogelijk tot +12° en -6°. 
 - Een matras met uitvouwbare zijvleugels zorgt voor continuïteit tussen de matras van de wieg en van het 

bed. 
 - Een naamkaarthouder bevindt zich aan de voor- en achterzijde van de wieg. 
 - De wieg kan zowel aan de rechter- als aan de linkerkant van het bed staan. 
 - De wieg is beschikbaar in 3 kleuren: blauw, groen en oranje. 
 - De wieg is standaard voorzien van twee veiligheidsriemen voor bevestiging aan het bed. Om 

veiligheidsredenen dient de hoogteverstelling geblokkeerd te worden tijdens het gebruik van riemen.

 -  Het metalen onderstel wordt beschermd door een epoxy-coating, RAL 7035 en een kunststof afdekkap.
 - Het onderstel rust op 4 zelfremmende tweelingwielen 100 mm. De remmen worden gedeblokkeerd door de 

duwbeugels van de wieg naar elkaar toe te bewegen. 
 - De hoogteverstelling gebeurt door middel van een gasveer die geactiveerd wordt met hendels aan hoofd- en 

voetenzijde van de wieg.  

Wieg

Onderstel

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.

Opties

 - Mandje dat bevestigd kan worden aan voetzijde. 


