
Belangrijke veiligheidswaarschuwing
Prénatal traphekje blank hout & wit gelakt hout

Artikelnummer: 3583198 (Prénatal Traphekje Hout - Blank)
Artikelnummer: 3583732 (Prénatal Traphekje Hout - Wit)

Wat te doen?
Mocht u het hekje in deze maximale breedte (afbeelding A) in gebruik hebben, dan vragen wij u per direct het hekje te 
demonteren en terug te brengen naar een Prénatal winkel bij u in de buurt. Betreft het artikel inderdaad het getoonde 
artikel, dan wordt het volledige aankoopbedrag van € 34,99 geretourneerd.Voor de goede orde: het betreft alleen het 
houten model traphekje (blank en wit gelakt) zoals op de foto’s zichtbaar.

Meer informatie: 
Bewaar deze veiligheidswaarschuwing samen met de handleiding bij het hekje, zodat bij het eventueel toekomstig 
monteren, het hekje veilig gemonteerd wordt. Kijk voor meer informatie op prenatal.nl. Voor verdere inlichtingen kunt u 
zich wenden tot onze Customer Care afdeling op nummer: 0900 77 36 28 25 of per mail: customercare@prenatal.nl

Wij danken u voor uw medewerking en bieden onze excuses aan voor het ongemak.

Prénatal Moeder & Kind BV | Euroweg 100 | 3825 HD Amersfoort | Prenatal.nl

 

Afbeelding A: onveilig
<95 – 102 cm>

A. Maximale en onveilige positie

Afbeelding B: veilig
<71 – 95 cm>

B. Alle andere posities zijn veilig

Uit onderzoek is gebleken dat het blank houten en wit gelakte houten Prénatal traphekje welke vanaf - maart 2013 
tot en met oktober 2016 is verkocht, niet aan de eisen voldoet die wij als Prénatal en de Nederlandse Wetgeving aan 
traphekjes stellen.

Alleen wanneer het hekje in de uiterste maximale breedte van 102 cm is gemonteerd (zie afbeelding A), bestaat de 
kans dat een klein kindje het lichaam tussen de middelste spijlen wurmt en met het hoofdje blijft steken. Er is dan 
kans op verstikkingsgevaar. Er zijn geen ongelukken gebeurd, maar wij roepen de hekjes in die maximale breedte 
gemonteerd uit voorzorg terug.

Indien het traphekje tussen de breedte van 71 – 95 cm is gemonteerd - zoals bij de meeste huishoudens het 
geval is - (zie afbeelding B) dan is er geen probleem en kan het hekje veilig gebruikt blijven worden.


