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upndown
idee
Mijn kinderen delen een kamer en ik wilde hun krakend IKEA stapelbed met iets beters vervangen. Omdat zij over een paar jaar ieder hun
eigen kamer krijgen, ging ik op zoek naar een slimme en variabele
oplossing. Het moest een soort stapelbed worden, gemaakt uit twee
onafhankelijke bedden. Op die manier kunnen ze later allebei hun
eigen nest mee nemen naar een nieuwe kamer. Maar de grootste
uitdaging was het ondergedeelte zo mooi te maken, dat er geen competitie tussen de boven- en benedenslaper ontstaat.
Het resultaat is een hoogslaper die in dubbele uitvoering op alle
manieren met elkaar gekoppeld kan worden. De ladder is in het
voetstuk geïntegreerd en er zijn planken voor spullen. Zelfs heb ik
de bedden overhoeks neergezet zodat er een knus ‘huisje’ om het
onderbed heen ontstaat. Dit is het nestje van mijn dochter – ze heeft
sindsdien nog nooit gevraagd om boven te slapen.
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upndown
afmetingen
Let op! Dit is een asymmetrisch ontwerp. Het klimstuk (ladder) kan in
twee versies worden besteld afhankelijk van de positie in de kamer.
Komt de hoogslaper met zijn zijkant tegen de rechter kamer muur
(vanuit kamermidden gezien) moet een rechter klimstuk worden
besteld, komt het tegen de linker muur een linker klimstuk. Wordt het
bed als gewoon bed gebruikt is dit verder niet belangrijk. Bij bestelling van twee bedden wordt altijd een rechter en een linker klimstuk
geleverd tenzij anders gevraagd.
Verder zijn de afmetingen voor een matras van 90 op 200cm. Voor de
hoogslaper moet de matras niet dikker dan 10cm zijn om binnen de
veiligheidnorm te blijven.
De maten in de tekening zijn in millimeters

linker klimstuk
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rechter klimstuk

upndown
combinaties
Het bed is zo gebouwd dat het als een hoogbed met twee pluggen
in de muur verankerd wordt. Als het ver genoeg van de kamerhoek af
staat kan een tweede bed dwars er onder gezet worden (opstelling
titelfoto). Door dezelfde gaten kan het ook met een ander laag staand
bed gekoppeld worden voor een klassieke stapelbed constructie. Er
zijn dus veel verschillende opstellingen mogelijk, zowel een enkel als
dubbel bed – laat de kinderen maar beslissen
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upndown
kleuren

gebruiksvoorwaarden

veiligheid

Standaard zijn de bedden van berken multiplex platen gebouwd.
De platen zijn onbehandeld en aan de buitenkant van het bed met
natuur gemêleerde vilt bekleed (titel foto). Bij een bestelling van twee
bedden of een extra vergoeding kan de standaard bekleding worden
vervangen. Er is keuze onder meer dan 20 verschillende vilt kleuren.

Berken multiplex is een plaatmateriaal van berkenhout. Het is opgebouwd uit een oneven aantal fineerlagen die kruiselings op elkaar
gelijmd worden.
De voordelen van dit soort platen zijn een efficiënter gebruik van het
hout. Ook de anders minderwaardige stukken van de boom worden
gebruikt, bijvoorbeeld voor de binnenlagen van het multiplex. Door
de gekruiste lagen is de plaat in sommige richtingen sterker dan
massief hout van dezelfde afmetingen en hetzelfde gewicht. Multiplex vertoont minder werking dan massief hout en is veel sterker en
lichter dan MDF.
Voor het ontstoffen of schoonmaken van de houtonderdelen wordt
aanbevolen een stofzuiger te gebruiken. Kleine vlekken kunnen
met schuurpapier (150) verwijderd worden. Als het hout in contact
komt met vocht of vloeistoffen deze met een absorberende doek
verwijderen. Als het helemal opgedroogd is, zal de betreffende plek
wat ruwer zijn. Door het te schuren met schuurpapier (150) wordt de
oppervlakte weer glad.
Let op: multiplex is een houtproduct – onregelmatigheden in verschijning zijn normaal en horen bij het karakter van het
materiaal. Er moet rekening worden gehouden met noesten en
kleurafwijkingen binnen het fineer patroon. In sommige gevallen
worden noesten of gaten met fineer props vervangen.

UPnDOWN bestaat uit 2 zijkanten, een klimstuk, 2 verbindingsplaten,
3 geperforeerde platen als lattenbodem, drie planken, twee aluminiumprofielen en verbindingsmateriaal. Alles kan als bouwpakket (in
drie delen) worden verstuurd en in eigen regie worden opgebouwd.
Er is een montage-handleiding op youtube onder: “upndown the
movie”

Vilt is een hoogwaardig natuurproduct van 100% wol en kan daardoor licht in kleur afwijken of kleine natuurvezels in de oppervlakte
tonen. Het is een robuust materiaal dat door zijn gemêleerde karakter
vlek ongevoelig is. Verder is het met waterafstotend materiaal behandeld. In geval van vlekken moeten deze met een zachte zeep bewerkt
worden.
Vilt is uitermate geschikt voor kinderen. De karakter van het materiaal
is robuust, warm, knus en blessure ongevoelig. Kinderen blijven ervan
af met stiften en verven.

thomas durner
www.durner.nl

Tijdens de montage moeten alle verbindingonderdelen goed worden
aangetrokken. Na de montage moet erop worden gelet dat geen
verbinding los komt te zitten.
In het geval dat UPnDOWN als hoogslaper wordt gebruikt moet
er met verschillende veiligheidsmaatregelen rekening worden
gehouden:
De toegang naar de hoogslaper is aan de korte kant van het bed
en bevat geen leuning. Ouders moeten het slaapgedrag van hun
kinderen kunnen inschatten en eventueel ervoor zorgen dat het kind
tijdens het slapen niet uit het bed kan glijden.
De maximum hoogte van de matras is 10cm. Een markering aan de
binnenkant van het bed geeft deze hoogte aan.
Het te gebruiken matras moet een maat hebben van 90cm op 200cm.
Het bed mag niet worden gebruikt als er constructieve onderdelen
kapot zijn of ontbreken.
Kinderen lopen gevaar van verstikking als er touwen of riemen aan
het bed worden gemonteerd.
Let op! Kinderen kunnen klem raken tussen bed en muur. Om dit te
voorkomen moet de afstand tussen bed en muur minder dan 75mm
of meer dan 230mm zijn.
Let op! Hoogslapers zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

upndown
Prijzen en bestelling
de gehele productie vind in Nederland plaats
alle prijzen zijn incl. 21% BTW
levertijden zijn afhankelijk van voorraad en kleurkeuze. Voor informatie mail aan thomas@durner.nl

een bed
viltbekleding in standaard natuur gemêleerd

€ 1160.-

Stuur een mail aan order@durner.nl met daarin de keuze bed en
leveradres. Wij retourneren een factuur met prijs en levertijd. Bij
ingang betaling van de kosten worden per bed 3 pakketten verstuurd met daarin alle onderdelen + montage tips. Bij schade of ontevredenheid kan het product binnen een week na ontvangst terug
worden gestuurd. In dit geval wordt de koopprijs terug betaald.

een bed
viltbekleding eigen keuze kleur 			

€ 1290.-

twee bedden
viltbekleding eigen keuze kleur (een kleur)		

€ 2260.-

Bij bestelling zijn de algemene voorwaarden van Durner Projecten van toepassing. Deze zijn te vinden op: www.durner.nl onder
algemene voorwaarden
Modelbedden zijn in mijn showroom in de Kropaarstraat in Amsterdam te zien. Bezoek op afspraak - kom langs voor een kopje
koffie!
Bij vragen schrijf aan: thomas@durner.nl of bel: 06 48423250

B-kwaliteit
een bed
viltbekleding in standaard natuur gemêleerd
fineer aan de binnenkant met gedeeltelijk gebreken

verzandkosten binnen Nederland en Belgie
van een bed			
van twee bedden 				
montagekosten op aanvraag
op aanvraag sturen we gratis een monster van berkenmultiplex bekleed met 3mm natuur vilt
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€ 980.-

€ 75
€ 95
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