
 

 
 

1. Naam van het product 
Droomschommel XL set 
 

2. Product code 
20242065 
 

3. Product omschrijving 
Een ideale plek om te dromen, ontspannen, maar ook om te spelen. Het geknoopte, katoenen 
materiaal van deze schommel geeft het gevoel te zweven en biedt geborgenheid en veiligheid voor 
pure ontspanning. Drukverlichting in alle lichaamsdelen wordt bereikt. Het zachte ritme van de 
cirkelvormige of spiraalvormige trillingen leidt tot een gevoel van rust en een natuurlijke manier om 
de dagelijkse stress te verlichten. 
 
Gemaakt van natuurlijk en ecologisch verantwoord materiaal - hout en wasbaar katoen. De 
elasticiteit van het katoen biedt flexibiliteit en comfort. In hoogte verstelbaar. Inclusief  
hoogteverstelling, knipslot en tasje. Voor schommelen, zitten of liggen. De kalmerende beweging 
biedt tactiele en vestibulaire stimulatie.  Ophanghoogte: 200-300 cm. Afstand tot de muur: 80 cm. 

4. Specificaties (vergelijking) 
Modellen Droomschommel 

M – kinderen 
Droomschommel L 
set 

Droomschommel XL 
set  

Droomschommel XXL 
set 

Details  Hoge 
bewegingsvrijheid 
voor kinderen 
vanaf 3 jaar 

Compact model 
voor kinderen en 
adolescenten 
 

Compact model voor 
kinderen en 
volwassenen, voetdeel 
biedt een hogere 
ontspanningsruimte 

Ruime comfort 
lounger en 
verstelbare stoel 
voor personen tot ca. 
1,80 m 

Woods Onbehandeld Onbehandeld Onbehandeld, eiken, 
licht eiken donker 

Onbehandeld, eiken, 
licht eiken donker 

Lengte 
hout 
dwars/zijwaarts 
 

85 x 65 cm 100 x 90 cm 120 x 98 cm 130 x 130 cm 

Afmetingen 
breedte/lengte 

85 x 65 cm 100 x 90 cm 120 x 98 cm 130 x 130 cm 

Ophanghoogte Min. 150 cm, 
Max. 250 cm 

Min. 180 cm, Max 
300 cm 

Min. 200 cm, Max. 300 
cm 

Min. 220 cm, Max 
300 cm 

Muurafstand Min. 65 cm Min. 70 cm Min. 80 cm Min. 85 cm 

Veerkracht Tot 75 kg Tot 150 kg Tot 150 kg Tot 150 kg 

 
5. Was instructies 
De droomschommels zijn ontworpen als relaxmeubilair en zijn niet geschikt om veelvuldig volledig te 

wassen. Het wassen van een droomschommelnet is niet zo gebruikelijk als het wassen van een 

kledingstuk of gewezen textiel. Volg hieronder de instructies: 

Voorbereiding: Verwijder eerst de kruis- en zijsteunen en hang de droomschommel op. Maak het 

gaas los van de hoogteverstelling. Spreid het net uit en leg de draagkoorden opgerold op het net. 



 

 
 

Vouw het net zo op dat de ophangtouwen volledig omsloten worden door het net. Leg deze bundel 

net in de wasmachine. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de grootte van de netten, een 

wasmachine met de juiste capaciteit nodig kan zijn. 

Wassen: Selecteer het wolprogramma op 30 ° C. Ons beste resultaat bereiken we bij een centrifuge-
instelling van 800 tpm. Bij hogere centrifugeerniveaus kan het verharden en verdraaien. Gebruik een 
wasmiddel dat geen bleekmiddel of wasverzachter bevat.  
Ons productaanbeveling: wasmiddel met zeepkruidenextract, lanoline-wolspoeling, 
ontkalkingsmiddel, vlekverwijderaar. Wij raden u aan om de ecologische verzorgingsproducten te 
gebruiken 
 
Ons wasadvies voor een optimaal resultaat: gebruik het wasmiddel gewoon volgens de 
doseringsinstructies op de fles. Als verzorgingsadditief raden we aan om lanoline-wolspoeling toe te 
voegen aan het wasverzachtercompartiment om de zachtheid van het katoen te behouden. Als uw 
water erg hard is, kunt u ook ontkalkingsmiddel aan het wasverzachter vak toevoegen om de 
hardheid te verminderen en zo een zachter eindresultaat te bereiken. Afhankelijk van het gewicht 
van de droomschommel kun je 30 50 ml wol spoeling en ontkalker gebruiken. Bij lichte vervuiling 
wordt het reinigingsresultaat verbeterd door vlekkenverwijderaar toe te voegen, die u direct in de 
trommel doet. Sterk vervuilde netten moeten worden voorbehandeld met galzeep of 
vlekverwijderaar. 
 
OPMERKING: Als u vlekkenverwijderaar wilt gebruiken, let dan op de instructies van de fabrikant, 
vooral als u een gekleurde droomschommel-net wilt wassen om ongewenst uitvloeien van de verf 
te voorkomen.  
 
Drogen: Het gebruikte katoen is niet geschikt voor de droogtrommel. Zorg ervoor dat u het 
bevochtigde net na het wassen afdroogt met een goede en voldoende warme ventilatie zodat er 
geen roestvorming optreedt. Gebruik bij voorkeur een droogrek en spreid het net daarop uit. Dit 
proces kan dagen duren, dus plan om de droomschommel te wassen bij droog, warm weer of in een 
goed geventileerde warme kamer. Het net mag pas weer worden gebruikt als het helemaal droog is. 
 
Borstelen: Door het vocht hechten de fijne oppervlaktevezels aan elkaar. Om de oorspronkelijke 
luchtigheid te behouden, kunt u het ligvlak na het drogen met een middelharde kledingborstel 
behandelen. Een borstel van puur paardenhaar is hiervoor het beste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

http://www.nenko.com/

