
 

 
 

1. Naam van het product 
Plastic vezelnevelstreng 100 buisjes, 2m 
 

2. Product code 
17905112 
 

3. Omschrijving 
Maximale veiligheid in glasvezeldraden, deze fiberglow draden van plastic zijn de veiligste optie. Alle 
vezelnevelproducten dienen echter wel alleen onder supervisie gebruikt te worden. Werkt alleen in 
combinatie met een lichtbron (niet inbegrepen). Robuust, helder en duurzaam. 
 

4. Inhoud 
1x  vezelneveldraden  
Een lichtbron is noodzakelijk. Deze dient apart aangeschaft te worden (18517). Lees daarom ook de 
aparte gebruiksaanwijzing voor de lichtbron. Voor extra veiligheid hebben de uiteinden van de 
vezelnevel draden beschermde topjes. 
 

5. Zintuigen stimulaties 
Zien  
 

6. Veiligheid 
Vezelnevel producten zijn een constante bron van veilige tactiele en visuele stimulatie. Gebruik ze  
echter altijd alleen  onder professionele toezicht. Ook al is het veilig de draden langs het gezicht te 
strijken, stop ze nooit in de mond. 
Maak de vezelnevel periodiek schoon met een schone vochtige doek. Schakel wel eerst de lichtbron 
uit. 
 

7. Installatie  
1. Verwijder de verpakking en tijdelijke bindingen die de vezels samengebonden houden. 
2. Verbind de vezelnevel aan de lichtbron – steek hiervoor de knop (metalen cilinder aan het 

andere uiteinde van de draden) in de poort (metalen holle cilinder) van de lichtbron. Zie ook 
de gebruiksaanwijzing van de lichtbron. De metalen knop is 30mm doorsnede, wat betekent 
dat deze vezelnevel past op alle Nenko lichtbronnen. 

 
8. In gebruik nemen 
Wanneer men een lichtbron met kleurenwiel gebruikt, zal de vezelnevel een constante kleurenwissel 
laten zien over de gehele lengte. De veranderende kleuren zijn visueel stimulerend en moedigen 
focussen aan. Tegelijkertijd zijn ze rustgevend en ontspannend. 
  



 

 
 

 
De vezelnevel draden voorzien in een fascinerende tactiele stimulatie. Enkele ideeën voor gebruik 
zijn: 
 

1. Bevestig de lichtbron bijvoorbeeld aan de muur of in een beklede basis, met de draden naar 
beneden gericht voor het effect van een waterval.  

2. Spreidt de draden uit, en laat zien dat ze veilig zijn aan te raken. 
3. Waaier de toppen van de draden uit, om een gekleurd licht over de handen of het gezicht te 

verspreiden. 
4. Spreidt de draden uit over een mat en laat een persoon er op liggen of zitten. 
5. Wikkel de draden rond de ledematen of het hele lichaam. 
6. Weef de draden door een trui, schort of net , welke vervolgens op een persoon gedrapeerd 

kan worden. 
7. Gebruik de vezelnevel interactief met een schakelsysteem. 

 

9. Onderhoud 
Vezelnevel producten voorzien in een grote visuele en tactiele stimulatie. Echter, deze producten 
moeten altijd gebruikt worden onder gericht volwassen toezicht. Vezelnevels zijn veilig, wanneer op 
de juiste wijze onder toezicht gebruikt. Nenko kan geen enkele aansprakelijkheid nemen voor 
beschadiging of verwonding, ontstaan door verkeerd gebruik van dit product. Deze vezelnevel 
draden zijn iets dikker dan de standaard vezelnevels. 
 
De vezelnevel draden zijn schoon te maken door een vochtige doek met eventueel een mild 
reinigingsmiddel. LET OP: zorg dat de metalen knop niet vochtig wordt. Droog de draden grondig 
voor gebruik. Hang de vezelnevel draden niet in water. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken. 

http://www.nenko.info/

