
 

 

 

 
  
 
 

 

PRODUKTINFORMATION 

 

Navn:  Tremmeseng / juniortremmeseng / bænk 
 

Beskrivelse: Designkvalitet og funktionalitet i børnehøjde. Enkel, let og nordisk i sit udtryk. 
Gennemtænkt dansk design med fokus på funktionalitet, kvalitet og lang levetid.  

 
Vi har arbejdet i detaljer med forarbejdning og materialevalg, som afspejles i den høje 
kvalitet. Sikkerheden er prioriteret højt og på trods af det lette udtryk er 
tremmesengen / juniortremmesengen / bænken særdeles robust konstrueret.  
 
Bæredygtig – ikke kun i vores europæiske produktion og materialevalg – men også i 
vores design. Et møbel, tre funktioner og hele seks indstillinger, som betyder lang 
levetid, genbrug til søskende og den næste generation. 
 
  

 
 

 
 
I EU er sikkerhedskravene til børnemøbler heldigvis blevet skærpet mere og mere. 
Tremmesengen fra Oliver Furniture overholder alle EU’s krav (DIN EN 747-1) til 
børnesenge. 

Alle møbler fra Oliver Furniture opfylder desuden også EU’s krav til Reach (EU’s 
liste over forbudte stoffer og kandidatliste over stoffer, som mistænkes for at være 
kræftfremkaldende), EN 71-3 (test af afdampning af farlige stoffer fra malede 
overflader) og EN 717-1 (formaldehyd afdampning). 



 

 

 

 

 

 

 Oprindelse: Bæredygtig produktion i Europa. Dansk design 

Varenr.:  021418 

EAN nr.: 5711692214181 

Mål: 143 x 77 x 88 cm   

Madrasmål:  70 x 140 cm (maksimal 10 cm tyk) 

 

Funktioner:  Tremmeseng/ juniortremmeseng / bænk er fleksibel og tilbyder i alt seks indstillinger: 

  

 Tremmeseng / tre indstillinger: 

 

1. Sengebund i øverste position med fuld gitterside tilbyder ergonomisk 

arbejdshøjde for forældre og tæt kontakt med baby. Den øverste position bør kun 

anvendes til baby, som endnu ikke kan sidde. Afstand mellem øverste kant af 

lamelbund og gulv udgør 55 cm. 

 

2. Sengebund i nederste position og med fuld gitterside til baby/det lille barn. Denne 

position bør altid anvendes når barnet er stort nok til at sidde selv. Afstand 

mellem øverste kant af lamelbund og gulv udgør 23 cm. 

 

3. Samme position som under 2., hvor de tre aftagelige tremmestykker tillader barnet 

at kravle sikkert ind og ud af tremmesengen, når det er gammelt nok. 

 

Juniortremmeseng / to indstillinger: 

 

4. Sengebund i nederste position med lavt gitterstykke monteret som sengehest til 

det større barn, som selv kravler ind og ud. Afstand mellem øverste kant af 

lamelbund og gulv udgør 23 cm. 

 

5. Sengebund i midterste position med lavt gitterstykke monteret som sengehest til 

det større barn som selv kravler ind og ud. Afstand mellem øverste kant af 

lamelbund og gulv udgør 41,5 cm.  

 

Bænk / en indstilling: 

 

6. Sengebund i midterste position og uden gitterstykke. Her kan barnet hygge sig 

med sine venner, forældre eller bedsteforældre. Afstand mellem øverste kant af 

lamelbund og gulv udgør 41,5 cm.  

 

 Denne livscyklus kan med fordel gentages ved søskende eller til næste generation.   

 



 

 

 

 

 

 

 

Materiale:  FSC certificeret birketræ og FSC certificeret MDF E0 og E1 fra europæisk producent 

Maling:  Vandbaseret interiør lak   

Farve:  Hvid (NCS S – 0300 – N er en tilnærmelse og kan variere op til +-5%)  

Test:  Sikkerhed: DIN EN 747-1. Sundhed: EN 71-3 (giftig afdampning fra legetøj), 

SVHC/ REACH (forbudte stoffer og stoffer som mistænkes for at være 

kræftfremkaldende), EN 717-1 (Formaldehyd afdampning) og TÜV/GS godkendt 

maleproces (se mere under sikkerhed og godkendelser på www.oliverfurniture.dk) 

Indhold: To sengegavle, to fulde gittersider, en lav gitterside, lamelbund 

Emballage:  FSC certificeret genanvendeligt pap fra ISO certificeret virksomhed i Europa 

Antal kolli: 2 

Mål kolli: 1/2: 103 x 85 x 10 cm (vægt: 17 kg)  

2/2: 161 x 103 x 10 cm (vægt: 20 kg)  

Vægt:  I alt ca. 37 kg  

Leveres:  Usamlet 

 

Pleje: Træmøbler arbejder alt efter hvilken temperatur og luftfugtighed der er i rummet, 

derfor anbefaler vi at tremmesengen efterspændes regelmæssigt. Tremmesengen tåler 

aftørring med opvredet klud og alle almindelige universalrengøringsmidler. Små ridser 

og genstridig farve fra blyanter m.m. kan evt. fjernes med tandpasta eller forsigtigt 

med skurecreme. 

 


