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Met de Hai No Ki Kamer sluit Quax zich aan bij de visie van zij die houden van natuur, warmte en soberheid. We lieten ons leiden 
door de Japanse filosofie waarbij denken over natuur terzelfdertijd natuur beleven is. Een reeks meubelen met minimalistisch design 
in massieve es gecombineerd met esfineer waarmee we deze grondstoffen een prominente rol laten spelen binnen een wooncultuur.

Bij Quax maken we gebruik van duurzame materialen. Alle meubelplaten voldoen aan de strenge E1-norm inzake 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 elementen. Onze meubelen worden 
getest door internationaal 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 zitbank, een juniorbed met optionele bijzettafel, een 
commode met één schuifdeur. De commode kan uitgerust worden met een optionele luierextensie. De lage kast is voorzien van twee 
draaideuren met massieve spijlers. Verder nog een bureel en een boekenrek.

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 !



HAI NO KI : product info

76 16 HNK01-xx

66 cm
95 cm

124 cm

78 cm
95 cm

144 cm

76 16 HNK01XL-xx 76 16 HNK01XL-BR-xx

2.4 cm
20 cm

140 cm

68 cm
8 cm

55 cm

76 16 HNK03E-xx
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76 16 HNK01JUN

96 cm
39 cm

206 cm

45 cm
140 cm

100 cm

76 16 HNK04-xx

76 16 HNK01JUNT

34 cm
48 cm

42 cm

76 16 HNK03-xx

56 cm
90 cm

100 cm

76 16 HNK08

60 cm
75 cm

120 cm

76 16 HNK10

38 cm
180 cm

120 cm

1. Materialen

De pootjes en de spijlen van de bedjes, de commode en de kast van de Hai No Ki reeks zijn vervaardigd uit massieve es 
naturel of es zwart getint code BL. Alle andere onderdelen van de meubelen in es gefineerde Mdf meubelplaat in beide 
kleuren. 

2. Artikelcodes en eigenschappen. (xx in het artikel moet worden vervangen door de kleurcode)

Eigenschappen
Vast kinderbed in beide kleuren met 
matrasmaat 120x60 cm.
Veiligheid
Voldoet aan de Europese bednorm 
EN 716 met aandacht voor hoofd- en 
vingerknelling alsook ventilatie
Barcode
Es natuur : 5414375185753
Es zwart : 5414375187511
Logistieke gegevens
HS code : 9403.5000
Colli 1 : 130x69x21H cm - 30,40 kg
Colli 2 :   90x84x16H cm - 22,20 kg
Bruto gewicht :  52,60 kg
Netto gewicht :  48,20 kg
Cbm : 0,300

Eigenschappen
Omvormbaar kinderbed in beide 
kleuren tot junior versie met ma-
trasmaat 140x70 cm. Kan uitgerust 
worden met een bedrail met code 76 
16 HNK01XL-BR
Veiligheid
Voldoet aan de Europese bednorm 
EN 716 met aandacht voor hoofd- en 
vingerknelling alsook ventilatie
Barcode
Es natuur : 5414375185760
Es zwart : 5414375187542
Logistieke gegevens
HS code : 9403.5000
Colli 1 : 149x79x21H cm - 35,90 kg   
Colli 2 :   97x87x15H cm - 22,50 kg
Bruto gewicht :  58,40 kg
Netto gewicht :  54,00 kg
Cbm : 0,367

Eigenschappen
Veiligheidsrail in beide kleuren voor 
kinderbed met matrasmaat 140x70 
cm met code 76 16 HNK01XL
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een 
Europese norm.
Barcode
Es natuur : 5414375186699
Es zwart : 5414375187573
Logistieke gegevens
HS code : 9403.5000
Colli 1 : 150x30x10H cm
Bruto gewicht : 5,50 kg
Netto gewicht : 4,00 kg
Cbm : 0,045

Eigenschappen
Luierextensie in beide kleuren voor 
de commode kleuren met code 76 
16 HNK03. Verdiept de commode 
met 2 cm.
Dient gebruikt te worden met een 
Quax luierkussen 54102-EU-xx
Veiligheid
Voldoet aan de Europese luiernorm 
EN 12221 met aandacht voor de 
stevigheid van de opstaande ran-
den, rolbeweging van het kind en 
vingerknelling
Barcode
Es natuur : 5414375186705
Es zwart : 5414375187610
Logistieke gegevens
HS code : 9403.5000
Colli 1 : 77x22x14H cm 
Bruto gewicht : 5,20 kg
Netto gewicht : 3,00 kg
Cbm : 0,023

Eigenschappen
Juniorbed enkel in es naturel met 
matrasmaat 200x90 cm
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een 
Europese norm.
Barcode
Es natuur : 5414375188150
Logistieke gegevens
HS code : 9403.5000
Colli 1 : 210x94x18H cm
Bruto gewicht : 53 kg
Netto gewicht : 50 kg
Cbm : 0,357

Eigenschappen
Kast met 2 draaideuren in beide 
kleuren met onzichtbare grepen
Uitgerust met zes mobiele leggers en 
twee kleerroedes.
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een Eu-
ropese norm.
Barcode
Es natuur : 5414375185746
Es zwart : 5414375187627
Logistieke gegevens
HS code : 9403.5000
Colli 1 : 129x51x16H cm - 30,70 kg
Colli 2 : 128x109x12H cm - 26,30 kg
Colli 3 : 126x49x18H cm - 20,50 kg
Bruto gewicht : 77,50 kg
Netto gewicht : 70,90 kg
Cbm : 0,369

Eigenschappen
Commode in beide kleuren met één 
schuifdeur.
Optie : luierextensie 76 16 HNK03E
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een 
Europese norm.
Barcode
Es natuur : 5414375185722
Es zwart : 5414375187580
Logistieke gegevens
HS code : 9403.5000
Colli 1 : 109x77x26H cm - 29,20 kg
Colli 2 : 76x82x19H cm - 23,60 kg
Bruto gewicht : 52,80 kg
Netto gewicht : 48,40 kg
Cbm : 0,221

Eigenschappen
Bijzettafel voor juniorbed enkel in es 
naturel
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een 
Europese norm.
Barcode
Es natuur : 5414375189300
Logistieke gegevens
HS code : 9403.5000
Colli 1 : 48x40x13H cm
Bruto gewicht : 8 kg
Netto gewicht : 6 kg
Cbm : 0,024

Eigenschappen
Bureel enkel in es naturel met 
opzetstuk en twee laden
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een 
Europese norm.
Barcode
Es natuur : 5414375189324
Logistieke gegevens
HS code : 9403.5000
Colli 1 : 127x67x23H cm
Bruto gewicht : 32 kg
Netto gewicht : 29 kg
Cbm : 0,230

Eigenschappen
Boekenrek met drie leggers in es 
naturel
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een 
Europese norm.
Barcode
Es natuur : 5414375189348            
Logistieke gegevens
HS code : 9403.5000
Colli 1 : 125x43x30H cm
Bruto gewicht : 32 kg
Netto gewicht : 29 kg
Cbm : 0,161


