
 Belevings-en verzwaringsartikelen 
Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.TS  
 

 

40333: Brandvertragend verzwaringsdeken Anne-Lore® (granulaat) 
in PU + overtrek met drukknooplint(610510 A)  

 
Verzwaringsartikelen worden gebruikt als rustgevend hulpmiddel voor mensen die onderhevig zijn 
aan stress en angst gerelateerde factoren of voor mensen met slaapproblemen. Een 
verzwaringsdeken kalmeert op dezelfde manier als een knuffel zou doen. Studies van het gebruik 
van verzwaringsartikelen hebben uitgewezen dat ze bij sommige patiënten de noodzaak van 
fixatiemiddelen en medicatie verminderen. 
 
Een verzwaringsartikel dat gevuld is met granulaat volgt perfect de contouren van het lichaam. Het heeft 

bovendien het voordeel dat je weinig vulvolume nodig hebt om genoeg druk uit te oefenen, zodat het artikel 
op zich niet echt dik hoeft te zijn. Dit is praktisch in een warme omgeving en makkelijk in onderhoud. 

 

 
 

Doel :  
➢ Helpen om de hele nacht door te slapen. 

➢ Angst en stress verminderen   

➢ Onrust en prikkelbaarheid verzachten 
➢ Concentratie verbeteren. 

 
Opgepast: 

• De combinatie van een verzwaringsdeken en een verminderde longcapaciteit of een zwak 
spierstelsel kan een risico inhouden. Volg het gebruik van de dekens in dat geval van nabij op. Of 

raadpleeg een arts in geval van twijfel. 

• Houd rekening met struikelgevaar indien een verzwaringsdeken op de grond is gevallen. 
 

 

 

Md 40333/4TS: Verzwaringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 4 kg, drukknooplint aan de zijkanten. 

Md 40333/6TS: Verzwaringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 6 kg, drukknooplint aan de zijkanten. 
Md 40333/8TS: Verzwaringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 8 kg, drukknooplint aan de zijkanten. 

Md 40333/10TS: Verzwaringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 10 kg, drukknooplint aan de 
zijkanten.         

Md 40333/12TS: Verzwaringsdeken afwasbaar in PU, afm. 140/200 cm, 12 kg, drukknooplint aan de 

zijkanten. 

+ Md 610510 A TS 
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Richtlijn voor gebruik:  

De verzwaarde deken 40333 wordt best gebruikt in combinatie met dekbedovertrek 610510 A. 
Open hiervoor de ritssluiting van de dekbedovertrek en draai deze binnenste buiten. Druk het 

drukknooplint op de zijkanten op elkaar zodat beide delen aan elkaar vasthangen. Draai het geheel 
terug door de rits opening en sluit tenslotte de ritssluiting.  

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Kwaliteit :  PU blijvend brandvertragend 
1010, blijvend brandvertragend, ademend materiaal, hoge scheurweerstand  

Vulling:  brandvertragend kunststof granulaat 
 

 
PU    

1. Reinigen Kan afgewassen worden met warm zeepwater tot 95°C. 

   Gebruik geen solventen of bleekmiddelen. 
  Kan chemisch gereinigd worden met alle hiervoor bestemde vloeistoffen met 

uitzondering van trichloorethylene. 
 

 

 
 

De verzwaringsartikelen zijn gemaakt uit een brandvertragende stof.  

 
 


