
FLOW Series

Quax®

Be Inspired V1.1 Sep 2021

Quax nv Karel Picquélaan 84 B-9800 Deinze Belgium TT 0032 9 380 80 95                                                                    www.quax.eu - EE info@quax.eu

Strak, minimaal , mooi ... Quax houdt van visie en bevestigt zijn plaats op de internationale markten door het 
brengen van de Flow kamer, een reeks design meubelen.

De pootjes zijn vervaardigd uit massieve beuk. Alle andere materialen uit gemelamineerde spaanderplaat. 
Tenzij de zijkanten met spijlers en het lattenrooster van de bedden die uit massief hout gemaakt zijn en af-
gewerkt met een polyurethaan lak.

Bij Quax maken we gebruik van duurzame materialen. Alle meubelplaten voldoen aan de strenge E1-norm in-
zake formaldehyde-emissie. Daarbij ondersteunen we duurzaam bosbeheer en vragen we onze leveranciers 
een FSC certificaat voor te leggen. Enkel gerenommeerde leveranciers staan in voor kwalitatief meubelbeslag 
en de lakken voor de afwerking. Deze producenten staan in voor de certificaten van hun producten, zoals EN 
71-3 met attentie voor de migratie van schadelijke ele-menten. Onze meubelen worden getest door interna-
tionaal erkende instanties op EN-716 voor de bedjes en EN-12221 voor de luiertafels.

De reeks omvat een bed 120x60 cm, een bed140x70 cm omvormbaar naar een junior versie, een junior bed 
200x90 cm, een commode met 3 laden. De commode kan uitgerust worden met een optionele luierextensie. 
Ook een twee- of driedeurskast onderaan voorzien van opbergladen.

In de Quax collectie vindt je ook een waaier aan passende accessoires om de kinderkamer te betoveren.

Een serieuze aanzet tot de juiste keuze. 
Alvast succes en veel plezier met je aankoop !
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1. Materialen

De pootjes van de Flow reeks zijn vervaardigd uit massieve beuk. De bovenbouw van de meubelen in gemelamineerde 
spaanderplaat. Het bovenblad en de bodem van commodes en kasten zijn in een houtprint, terwijl zijkanten, deuren en 
ladefronten in een effen kleur. Zijkanten met spijlers van de bedden uit massieve beuk afgewerkt met een polyurethaan 
lak. Verkrijgbare kleurcombinaties zijn 1 (Eiknatuur gecombineerd met Clay) en 2 (Eiknatuur gecombineerd met White). 
HS Code : 9403.5000.

2. Artikelcodes en eigenschappen. (de x in de artikelcode is te vervangen door de kleurcode)

Eigenschappen
Vast kinderbed met matrasmaat 
120x60 cm.
Bodem posities : 30, 45 en 60 cm.
Veiligheid
Voldoet aan de Europese bednorm 
EN 716:2017+AC:2019 met aan-
dacht voor hoofd- en vingerknelling 
alsook ventilatie
Logistieke gegevens
Colli 1 : 127x73x13H cm   
Bruto gewicht :  21,80 kg
Netto gewicht :  20,00 kg
Cbm : 0,121

Eigenschappen
Omvormbaar kinderbed tot junior 
versie met matrasmaat 140x70 cm.
Bodem posities : 32, 52 en 71 cm.
Veiligheid
Voldoet aan de Europese bednorm 
EN 716:2017+AC:2019 met aan-
dacht voor hoofd- en vingerknelling 
alsook ventilatie
Logistieke gegevens
Colli 1 :   80x75x6H cm - 16,30 kg   
Colli 2 : 146x76x9H cm - 21,20 kg
Bruto gewicht :  37,50 kg
Netto gewicht :  34,00 kg
Cbm : 0,132

Eigenschappen
Commode met drie laden met push-
systeem, onzichtbare grepen.
Optie : luierextensie 54F02-0300xE
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een 
Europese norm.
Logistieke gegevens
Colli 1 : 102x64x9H cm - 29,30 kg
Colli 2 :  72x62x 9H cm - 21;00 kg
Bruto gewicht : 50,30 kg
Netto gewicht : 47,70 kg
Cbm : 0,095

Eigenschappen
Kast met 2 draaideuren met onzicht-
bare grepen en twee lades.
Deuren en laden voorzien van een 
push-systeem.
Uitgerust met drie mobiele leggers en 
twee kleerroedes.
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een Eu-
ropese norm.
Logistieke gegevens
Colli 1 : 180x62x  4H cm - 41,70 kg
Colli 2 : 102x64x12H cm - 36.90 kg
Colli 3 : 176x61x  6H cm - 19,30 kg
Bruto gewicht : 97,90 kg
Netto gewicht : 93,00 kg
Cbm : 0,178

Eigenschappen
Luierextensie voor de commode 
54F02-0300x. Verdiept de com-
mode met 10 cm.
Dient gebruikt te worden met een 
Quax luierkussen 54102-EU-xx
Veiligheid
Voldoet aan de Europese luiernorm 
EN 12221:2008+A1:2013 met aan-
dacht voor de stevigheid van de 
opstaande randen, rolbeweging van 
het kind en vingerknelling
Logistieke gegevens
Colli 1 : 102x22x4H cm 
Bruto gewicht : 3,20 kg
Netto gewicht : 2,70 kg
Cbm : 0,009

Eigenschappen
Kast met 3 draaideuren met onzicht-
bare grepen en drie lades.
Deuren en laden voorzien van een 
push-systeem.
Uitgerust met zes mobiele leggers en 
twee kleerroedes
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een Eu-
ropese norm.
Logistieke gegevens
Colli 1 : 180x62x4H cm - 31,00 kg
Colli 2 : 176x61x4H cm - 34,10 kg
Colli 3 : 149x64x8H cm - 30,10 kg
Colli 4 : 68x52x16H cm - 17,20 kg
Colli 5 : 149x64x8H cm - 28,40 kg
Bruto gewicht : 140,80 kg
Netto gewicht : 132,40 kg
Cbm : 0,272

Eigenschappen
Vast juniorbed met matrasmaat 
200x90 cm enkel in Clay uitvoering.
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een Eu-
ropese norm.
Logistieke gegevens
Colli 1 : 101x54x7H cm - 27,00 kg
Colli 2 : 204x25x7H cm - 13,20 kg
Bruto gewicht : 40,20 kg
Netto gewicht : 37,70 kg
Cbm : 0,074


