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Belangrijk 
Zorgvuldig bewaren. Nauwkeurig bestuderen. 

 
 

   Kids-F B.V.    
      Fresialaan 11 
      6851 TH Huissen 
 
      meubilair voor de kinderopvang 
 

   Tel: 026 – 4436440 
      Fax: 026 -  4436447 
 
      E-mail: info@kids-f.nl 
 
 
Gebruiksaanwijzing: GL Box - BL Box - SL Box 
 
 
Hartelijk dank voor de aanschaf van deze Kids-F Box. Bij het juiste gebruik zult U jaren plezier hebben 
van dit hoogwaardige product. Lees daarom voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. 
 
 
Model aanduiding: 
 
 
GL Enkele Box GL-EBOX 005085 GL verhoogde enkele box 
GL Duo-Box GL-DBOX 005086 GL verhoogde duo-box 
GL Enkele Box GL-EBOX 005090 GL verhoogde enkele box op wielen 
GL Duo-Box GL-DBOX 005091 GL verhoogde duo-box op wielen 
BL Enkele Box BL-EBOX 701533 BL verhoogde enkele box 
BL Duo-Box BL-DBOX 701541 BL verhoogde duo-box 
BL Enkele Box BL-EBOX 701548 BL verhoogde enkele box op wielen 
BL Duo-Box BL-DBOX 701549 BL verhoogde duo-box op wielen 
SL Enkele Box SL-EBOX 701700 SL verhoogde enkele box 
SL Duo-Box SL-DBOX 701702 SL verhoogde duo-box 
SL Enkele Box SL-EBOX 701701 SL verhoogde enkele box op wielen 
SL Duo-Box SL-DBOX 701703 SL verhoogde duo-box op wielen 
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Doel gebruik: 
 
De Box, is bedoeld als beperkte speel-, rustruimte voor kinderen die nog niet kunnen klimmen, in de 
leeftijd van ca. 0-1,5 jaar, of naar gelang de motorische vaardigheden van het kind. Het 
toepassingsgebied is professioneel gebruik in kinderdagverblijven.  
 
Het bed is getest volgens de volgende eisen: 
 
Het meubel is getest volgens de Warenwetregeling gepubliceerd 16 juli 2008 
nadere eisen kinderbedden en –boxen kinderopvang door SHR te Wageningen. 
 
Constructie: 
 
De box is zo geconstrueerd en uitgevoerd dat bij aanwending  overeenkomstig redelijkerwijs te 
verwachten gebruik er geen gevaar optreed voor de veiligheid en de gezondheid van een daarin 
geplaatst kind. 
 
Aanwijzig voor montage en demontage: 
 
De Box heeft een dermate specifieke opbouw, dat montage en demontage, alleen uitgevoerd mag 
worden door monteurs opgeleid en aangewezen door Kids-F B.V. Indien door anderen dan hiervoor 
genoemd tot montage of demontage wordt overgegaan vervalt alle aansprakelijkheid van Kids-F B.V. 
Boxen dienen bij aflevering altijd voor U als klant gemonteerd te worden. Als dit niet het geval is, 
neem dan contact op met uw dealer of met ons als fabrikant, let wel alle aansprakelijkheid van Kids-F 
B.V. vervalt als u de box zelf gaat monteren/demonteren. 
 
Plaatsingsinstructie:   WAARSCHUWING 
  
Boxen dienen geplaatst te worden op een goede vlakke ondergrond, om een goede werking te 
garanderen. Let er bij de plaatsing op dat doorgangen niet worden geblokkeerd. Let tevens, bij het 
plaatsen van boxen op mogelijk bereikbare objecten die gevaar op kunnen leveren, denk hierbij aan 
stopcontacten, decoratie, lampen, ramen en dergelijke. Plaats de box niet naast koorden van 
gordijnen en zonnewering. Ben ook voorzichtig met open vuur en andere hittebronnen, zoals 
radiatoren, straalkachels, gasvlammen etc. in de buurt van de box.  
 
Indien de box binnen een ruimte mogelijk “verschoven” wordt controleer dan of hij nog goed 
horizontaal staat en de geleidingen goed functioneren, als dit niet zo is kunt U de stelpoot onderaan 
de linkervoorpoot en bij een duo-box de bij de kolommen in of uitdraaien , totdat alles weer naar 
behoren functioneert. 
 
Indien de box is uitgevoerd met wielen, zorg er tijdens gebruik voor dat hij dan te allen tijde op alle 
remmen staat en op een vlakke ondergrond. 
 

WAARSCHUWING 
 
Schroeven en dergelijke mogen niet los zitten, anders kan een kind klem raken met een lichaamsdeel 
of onderdelen van kleding, zoals touwtjes, snoeren, linten, die het risico van wurging met zich mee 
brengen. Indien dit wel het geval is raadpleeg dan de fabrikant of de dealer en stel het bed buiten 
werking en licht Uw collega’s in. 
 
Boxkleden:                                      WAARSCHUWING 
 
In de box mag een boxkleed met een maximale dikte van 4cm gebruikt worden, de kleden mogen 
maximaal 2cm korter en smaller zijn dan de ombouw. Indien een andere dikte kleed gebruikt wordt 
dan maximaal 4cm moet deze zodanig zijn dat de interne hoogte (afstand tussen hoogst beklimbare 
punt en bovenkant wanden) ten minste 600mm bedraagt. 
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Slapen:     WAARSCHUWING 
 
Indien U een kind te slapen legt in de box, leg het kind dan op de rug te slapen ter voorkoming van 
wiegendood. 
 
Voorwerpen in de box:   WAARSCHUWING 
 
Leg nooit voorwerpen in de box die kunnen dienen als opstapmogelijkheid om uit de box te klimmen, 
of die gevaar opleveren voor verstikking of wurging. 
 
Kussenachtige materialen:  WAARSCHUWING 
 
Gebruik geen kussenachtige bekleding, zoals stootranden van zacht materiaal en kussens in de box. 
 
Ergonomie/Gebruik:   WAARSCHUWING 
 
Baby’s vanaf 8 kg mogen alleen in een hoge box worden gelegd waarbij de bodem tussen de 850 mm en 1000 
mm ligt. 
 
Bediening:                                      WAARSCHUWING 
 
De Box is voorzien van 1 of 2 vertikaal schuivende hekwerken, enkele of duo uitvoering. De 
hekwerken zijn met 1 hand  te bedienen, het beste kunt U het hekwerk bij de middelste spijl 
vastpakken om de box te openen. Let bij het openen altijd op mogelijk aanwezige kinderen in het 
onderste deel, of in de omgeving van de box. 
 
Laat het hekwerk nooit naar beneden vallen, door dit veelvuldig te doen kan schade aan de 
ophanging van de hekwerken ontstaan dit valt niet onder de garantie. Zorg er ten allen tijde voor dat 
het/de hekwerk(en) in gesloten en vergrendelde stand achter blijft(ven). 
 
Indien U een kind achterlaat in de box, sluit dan ten allen tijde de grendel op het desbetreffende 
hekwerk, alleen op deze manier biedt de box de hoogst mogelijke veiligheid voor het kind. Alleen zo 
ligt het kind veilig in de box, dit geldt bij een duo-box voor zowel de linker als de rechter kant. 
 
Deze boxen zijn uitgevoerd met AXA raamgrendels, het is belangrijk om de grendel zoals bedoeld door 
de fabrikant te gebruiken anders kan er schade aan dit hoogwaardige product ontstaan, waardoor het 
zijn veiligheidsfunctie mogelijk niet meer geheel kan vervullen. 
 
 

 
De AXA grendel als volgt gebruiken: 

 
Bij het openen van de box eerst het zwarte knopje indrukken en dan pas 
de grendel verdraaien. Indien U dit gelijktijdig doet (drukken en draaien)  
kan er schade ontstaan aan de grendel, dit valt niet onder de garantie. 

 
Als U het zwarte knopje met meer dan normale kracht in moet duwen 

draai dan bij openen van de box de grendel eerst in de sluitrichting zoals 
aangegeven op de sticker en volg daarna de hierboven beschreven 

instructie voor het openen. 
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Onderhoud: 
 
Dagelijks:  Sluiten van de hekwerken indien de box niet gebruikt wordt, zo voorkomt u tevens dat 

oudere kinderen in de hekwerken gaan staan en in de box gaan spelen. 
 
Maandelijks: Controle op werking van de beweegbare delen, eventueel inspuiten geleiding en 

beweegbare delen van grendels met teflon. 
 
Jaarlijks: Algehele controle op de beweegbare delen en totale constructie, onderdelen mogen  

niet los gaan zitten of overmatige speling vertonen. 
  Grendelslotjes, inspuiten met teflonspray 
   
Schoonmaken: Gelakt hout, afnemen me licht sopje met niet agressief schoonmaakmiddel 
  eventueel opnieuw in oliën met meubelolie. 
 
Algemeen:    WAARSCHUWING 
 

Indien er tussentijd iets kapot gaat, stel de box dan buiten werking, breng uw  
collega’s op de hoogte en raadpleeg de dealer of ons als fabrikant. Mocht er door het 
gebruik van een defecte box een ongeval van welke aard ontstaan dan is Kids-F B.V. 
niet aansprakelijk. 

 
Garantie:  
 
4 jaar op constructie, van door Kids-F geleverde en gemonteerde producten, bij eigenlijk gebruik.    
1 jaar op lakwerk. Er wordt geen garantie verleend bij gebreken die voortkomen uit oneigenlijk  
gebruik of eigenhandige aanpassingen. Laat al uw gebreken herstellen door gekwalificeerde Kids-F 
monteurs met de originele onderdelen, alleen dan behoud U een goed werkend, veilig product. 
 
Service: 
 
Kids-F B.V. heeft een eigen service dienst welke te raadplegen is via uw dealer of direct op  
026-4436440, zorg dat u Uw klantnummer (van uw dealer) paraat hebt als u van onze service gebruik 
wenst te maken. Tevens kunnen we U van dienst zijn via Uw dealer voor het jaarlijks onderhoud van 
al Uw Kids-F meubilair. 
 
 
 
 
 
Uw dealer:    
 
 
     ’t Heutinkhuis 
     Nijverheidsstraat 45 
     7461 AD Rijssen 
  
     Tel: 0548-536600   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kwaliteitsverklaring 
SHR verklaart hierbij dat 

Kids-F 

Voor de volgende producten toestemming heeft om het SHR Tested Quality-merk te voeren 

Rapportage Model Artikel- 
nummer 

Beschrijving Beproevingen 

TC-RAP-06-18164/mso 
7.328-1 
7.328-3 
7.328-5 
140372-2 

GL Stapelbed 005632 GL stapelbed v.v. katoenen dak,  
2x grendel, spijlen achterwand, op wielen 

Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang 

TC-RAP-06-18164/mso 
7.328-1 
7.328-3 
7.328-5 
140372-2 

GL Stapelbed 005633 GL stapelbed v.v. katoenen dak,  
2x grendel, dichte achterwand, op wielen 

Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang 

TC-RAP-06-18164/mso 
7.328-1 
7.328-3 
7.328-5 

GL Stapelbed 005636 GL stapelbed v.v. katoenen dak,  
2x grendel, dichte achterwand 

Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang 

TC-RAP-06-18164/mso 
7.328-1 
7.328-3 
7.328-5 
150468-gew 

GL Stapelbed 005637 GL stapelbed v.v. katoenen dak,  
2x grendel, spijlen achterwand 

Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang 

TC-RAP06-18165/mso 
7.328-1 
7.328-3 
7.328-5 

GL Hoogslaper 005638 GL hoogslaper v.v. katoenen dak,  
1x grendel, incl. evacuatiebed 

Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang 

TC-RAP-06-18159/mso GL Evacuatiebed 005142 GL Evacuatiebed met deur aan lange zijde Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang 
160555-2 GL verrijdbare 

bedladder 

005646 GL verrijdbare bedladder voor stapelbed Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

TC-RAP-06-18164/mso 
TC-RAP-06-18177/mso 

GL Ladder 005647 GL ladder voor stapelbed Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang 

TC-RAP06-18179/mso 
140372-1 

GL Peuterbed 005198 GL peuterbed easy  Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang 

TC-RAP-06-18158/mso 
140372-2 

GL Enkele Box 005085 GL verhoogde enkele box Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang 

TC-RAP-06-18158/mso 
140372-2 

GL Duo-Box 005086 GL verhoogde duo-box Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang 

TC-RAP-06-18158/mso 
140372-2 

GL Enkele Box 005090 GL verhoogde enkele box op wielen Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang 

TC-RAP-06-18158/mso 
140372-2 

GL Duo-Box 005091 GL verhoogde duo-box op wielen Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang 

15.0121 Buitenbed 

Dubbel 

701498 Buitenbed dubbel met 4 deuren aan 1-zijde  Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

15.0121 Buitenbed Enkel 701499 Buitenbed enkel met 2 deuren aan 1-zijde  Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

12.0366-2 

 
BL Stapelbed 701530 BL Stapelbed vv. katoenen dak, 2 grendel, dichte 

achterwand 

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

12.0366-4 BL Evacuatiebed 701531 BL Evacuatiebed met deur aan lange zijde Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

12.0366-3 BL Hoogslaper 701532 BL Hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x grendel, incl. 

evacuatiebed 

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

150353-4 BL Enkele Box 701533 BL verhoogde enkele box Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

150355-3 BL Duo-Box 701541 BL verhoogde duo-box Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

150353-4/ 140372-2 BL enkele Box 701548 BL verhoogde enkele box op wielen Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

150355-3/ 140372-2 BL Duo-Box 701549 BL verhoogde duo-box op wielen Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

150355-1 Sl Stapelbed 701670 SL Stapelbed v.v.katoenen dak, 2x grendel, dichte 

achterwand 

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

11.0609w SL Hoogslaper 701671 SL Stapelbed hoogslaper v.v. katoenen dak,  

1x grendel, incl. evacuatiebed 

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

150468-gew SL Stapelbed 701672 SL Stapelbed v.v. katoenen dak,  

2x grendel, spijlen achterwand 

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

150603 SL Hoogslaper 701673 SL Hoogslaper v.v. dak 1x grendel, spijl-, dichte 

achterwand 

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

150355-4 SL Enkele Box 701700 SL verhoogde enkele box Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

150355-4/ 

140372-2 
SL Enkele Box 701701 SL verhoogde enkele box op wielen Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

150355-3 SL Duo-Box 701702 SL verhoogde duo-box Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

150355-3/ 140372-2 SL Duo-Box 701703 SL verhoogde duo-box op wielen Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

150668-1 Baby wieg 701476 Baby wieg NEN-EN 1130:1996 

160386-1 BL-SLB  944 BLSLB944 BL Stapelbed vv. katoenen dak, 2 grendel, dichte 

achter- wand, compactere uitvoering 

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

160555-1 BL-HSL 944 BLHSL944 BL hoogslaper v.v. katoenen dak, 1 x grendel lengte 

944 

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

160555-1 BL-EVAC 944 BLEVAC944 BL evacuatiebed met deur aan lange zijde 

 tbv BL-HSL 944 

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang 

 

Het SHR Tested Quality-merk mag gebruikt worden voor de producten zoals beschreven in de genoemde rapportages. Het SHR Tested Quality-merk is verkregen op basis van 

onderzoek volgens de eisen en normen in genoemde rapporten. Voor de resultaten wordt verwezen naar de vermelde rapporten. Het SHR Tested Quality mag gevoerd worden 

tot 1 november 2017 en kan jaarlijks met één jaar worden verlengd indien het model nog steeds exact gelijk is aan de geteste modellen.  

 

Drs. H.J.O. van Doorn, directeur SHR 

 

 

SHR 

Reproductie van de volledige verklaring is toegestaan  

K.v.K. 09190348 


