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Quax houdt van eigentijdse vormgeving en met de Havana kamer krijgt de strakke lijn en massief hout een plaats in 
het gamma. Hiermee bevestigt Quax zijn plaats op de internationale design scene. Getest door internationaal erkende 
instanties op EN-716 voor de bedjes en EN-12221 voor de luiertafels en met langdurig gebruik voor ogen. 

Het metalen onderstel wordt afgewerkt met een zwarte poederlak. De bovenstructuren zijn een mix van gelakte en 
massief houten panelen. De charme van massief hout weerspiegelt zich in zijn ongerepte patine en is de waarborg 
van een natuurproduct dat mettertijd steeds unieker en waardevoller wordt. Een niet te onderschatten bijdrage aan 
het natuurlijke en het gezellige van een interieur, een streling voor de zintuigen. Naargelang de boom zijn habitat zijn 
kleurverschillen mogelijk en een bewijs van zijn essentie.

Bij Quax maken we gebruik van duurzame materialen. Al de meubelplaten voldoen aan de strenge E1-norm inzake 
formaldehyde-emissie. Daarbij ondersteunen we duurzaam bosbeheer en vragen we onze leveranciers het PEFC en 
FSC certificaat voor te leggen. Enkel gerenommeerde leveranciers staan in voor kwalitatieve ladegeleiders en voor 
degelijke verbindingstechnieken. De lakafwerking is een ander aandachtspunt en slechts internationale kwaliteitslever-
anciers zoals Akzo Nobel komen aan bod en geen lokale producenten. Alle producenten staan in voor de certificaten 
van hun producten, bijvoorbeeld EN 71-3 met attentie voor de migratie van schadelijke elementen. 

Vormgeving speelt een voorname rol in de bedrijfsfilosofie van Quax. In de Havana kamer zijn de spijlen uitgefreesd 
in de mdf-plaat, wat niet alleen bijdraagt tot het speels karakter van dit gamma maar ook tot de stevigheid van de zij-
frames, niet te vergelijken met traditionele spijlers.

De reeks omvat omvrombare bedden 120x60 cm, 140x70 cm met optionele bedrail, een junior bed 200x90 cm, een 
commode 4 laden met optionele luierextensie en een 2+2 of 3+3 deurskast.

Zouden dit redenen kunnen zijn die een prijsverschil rechtvaardigen ?
Aan u de keuze, alvast succes en veel plezier met je aankoop.
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1. Materialen

De onderstellen van de Havana reeks zijn vervaardigd uit metaal en worden afgewerkt met een poederlak in 
zwarte kleur. De bovenbouw van de meubelen in mdf afgewerkt met een polyurethaan lak en massief hout. De 
buitenoppervlakten zijn te verkrijgen in de kleurcombinatie 14 (White gelakt) en 16 (Moonshadow of antraciet-
grijze lak en massieve berk).

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

Eigenschappen
Tot zitbank omvormbaar kinderbed 
met matrasmaat 120x60 cm
Bodem verstelbaar in drie posities :  
26-35 en 48 cm
Veiligheid
Voldoet aan de Europese bednorm 
EN 716:2017 met aandacht voor 
hoofd- en vingerknelling alsook 
ventilatie
Logistieke gegevens
colli 1 : 127x69x9H cm - 26,80 kg   
colli 2 :   70x70x6H cm - 17,80 kg
colli 3 :   66x23x14H cm - 3,10 kg 
colli 4 : 121x  6x3H cm -   3.40 kg
Bruto gewicht : 51,10 kg
Netto gewicht : 47,00 kg
Cbm : 0,131

Eigenschappen
Tot zitbank omvormbaar kinderbed 
met matrasmaat 140x70 cm
Bodem verstelbaar in drie posities :  
26-35 en 48 cm
Veiligheid
Voldoet aan de Europese bednorm 
EN 716:2017 met aandacht voor 
hoofd- en vingerknelling alsook 
ventilatie
Logistieke gegevens
colli 1 : 145x75x9H cm - 29,70 kg   
colli 2 :   80x70x6H cm - 19,00 kg 
colli 3 :   76x23x14H cm - 3,30 kg
colli 4 : 141x  6x3H cm - 3,90 kg
Bruto gewicht : 55,90 kg
Netto gewicht : 51,50 kg
Cbm : 0,159

Eigenschappen
Veiligheidsrail voor kinderbed met 
matrasmaat 140x70 cm met code 54 
01 35PXLxx
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een 
Europese norm.
Logistieke gegevens
colli 1 : 145x30x2H cm 
Bruto gewicht : 4,80 kg
Netto gewicht : 4,00 kg
Cbm : 0,009

Eigenschappen
Junior bed voor matrasmaat 200x90 
cm en voorzien van een lattenbodem. 
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een 
Europese norm.
Logistieke gegevens
colli 1 : 106x53x5H cm - 21,10 kg 
colli 2 : 205x25x5H cm - 16,90 kg
colli 3 : 92x16x14H cm - 11,30 kg
colli 4 : 96x23x14H cm - 4,10 kg
colli 5 : 201x6x3H cm - 5,20 kg
Bruto gewicht : 58.60 kg
Netto gewicht : 52,00 kg
Cbm : 0,110

Eigenschappen
Luierextensie voor de commode
54 03 26Pxx. Verdiept de commode 
met 10 cm.
Dient gebruikt te worden met het 
Quax luierkussen 54102-EU-xx
Veiligheid
Voldoet aan de Europese luiernorm 
EN 12221:2008+A1:2013 met aan-
dacht voor de stevigheid van de op-
staande randen, rolbeweging van het 
kind en vingerknelling
Logistieke gegevens
colli 1 : 73x30x5H cm: 
Bruto gewicht : 3,45 kg
Netto gewicht : 2,80 kg
Cbm : 0,011

Eigenschappen
Kast met 2+2 draaideuren met 
onzichtbare grepen
Uitgerust vier mobiele leggers en één 
kleerroede
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een 
Europese norm.
Logistieke gegevens
colli 1 : 101x60x8H cm - 22,10 kg 
colli 2 : 183x60x5H cm - 30,20 kg 
colli 3 : 183x60x5H cm - 30,20 kg 
colli 4 :   92x51x7H cm - 19,90 kg
colli 5 :   56x23x14H cm - 2,80 kg
colli 6 :   89x6x3H cm - 2,50 kg 
Bruto gewicht : 107,70 kg
Netto gewicht : 100,00 kg
Cbm : 0,211

Eigenschappen
Kast met 3+3 draaideuren met 
onzichtbare grepen
Uitgerust met vier grote en vier kleine 
mobiele leggers en twee kleerroedes
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een 
Europese norm.
Logistieke gegevens
colli 1 : 145x58x9H cm - 34,10 kg 
colli 2 : 178x60x5H cm - 28,10 kg 
colli 3 : 178x60x4H cm - 28,90 kg 
colli 4 : 145x60x6H cm - 24,60 kg
colli 5 :   92x51x11H cm - 3,10 kg 
colli 6 :   56x23x14H cm - 2,80 kg
colli 7 : 136x28x3H cm - 5,90 kg 
Bruto gewicht : 154,20 kg
Netto gewicht : 145,50 kg
Cbm : 0,315

Eigenschappen
Commode met vier afgeremde en 
regelbare laden met onzichtbare 
grepen
Optie : luierextensie 54 03 26PExx
Veiligheid
Hoeft niet te voldoen aan een 
Europese norm.
Logistieke gegevens
colli 1 : 99x62x13H cm - 24,80 kg 
colli 2 : 67x51x12H cm - 34,60 kg
colli 3 : 56x23x14H cm - 2,80 kg
colli 4 : 89x6x3H cm - 2,50 kg
Bruto gewicht : 64,70 kg
Netto gewicht : 60,00 kg
Cbm : 0,141


