Förhindra att dina möbler välter
Barn är nyfikna och har en obegränsad kreativitet. Att utforska sin miljö är en viktig del av att
utvecklingen. Deras nyfikenhet leder dem till att utforska allt i hemmet, inklusive dina möbler. Möblerna
i ditt hem kan verka ofarliga för dig. Överraskande nog finns det många farliga platser och föremål som
barn kan upptäcka. När barn leker i hemmet är det mycket naturligt för dem att vilja nå, klättra och dra
sig upp på möbler för att utforska. De använder ofta byråer och hyllor som klättringsleksaker för att nå
och ta tag i något de vill ha. Trots barnens låga vikt är sådana möbler ofta instabila. Dessa möbler,
apparater och tv-apparater kan lätt välta och orsaka allvarliga skador, eller till och med dödsfall. Olyckor
med möbler som välter inträffar inte bara barn, även vuxna kan skadas allvarligt. Det mest effektiva
sättet att förhindra olyckor är att säkra alla möbler, apparater och TV-apparater som riskerar att välta till
en vägg.
Vad betyder termen möbelvältning?
När möbler välter på en person kan det orsaka skador eller till och med dödsfall.
Vem påverkas av möbelvältning?
De flesta olyckor drabbar små barn. Barn är extra sårbara eftersom de inte är medvetna om faran.
När möblerna välter är de inte snabba nog att reagera och undvika kollisionen. När möblerna faller
ovanpå dem är de inte tillräckligt starka för att lyfta möblerna på egen hand. De vanligaste offren för
sådana olyckor är barn. I få fall kan detta också hända för vuxna, och det är lika farligt för dem.
Var inträffar vältningsolyckor?
Vältningsolyckor kan inträffa var som helst i hemmet. De vanligaste områdena för dessa olyckor är
dock sovrum, barnrum, vardagsrum och kök.
Behöver tunga möbler också förankring?
Det spelar ingen roll hur tunga möblerna är, alla möbler kan välta. När barn klättrar och hänger på
dörrar eller byråer flyttas tyngdpunkten utanför basen och de välter och kan falla ovanpå dem. Ju
tyngre möbler, desto allvarligare olyckor.
Behöver möbler i ett rum där barnen inte leker också förankring?
Olyckor inträffar vanligtvis lätt och mycket snabbt. Nyfikna barn älskar att vandra in i rum som du
inte förväntar dig. Så det är viktigt att förankra möbler i rum för att minimera risken för att
möblerna välter. Särskilt där du inte förväntar dig att dina barn ska vara så ofta.
Ersätter låsta lådor och dörrar möbelförankringar?
Skåpspärrar är utformade för att förhindra åtkomst till lådor och inte för att förhindra att de välter.
De ersätter inte möbelförankringar. Ett barn som klättrar eller hänger i byråer och dörrar kan
fortfarande göra att skåpet välter. Kom ihåg att spärrar inte eliminerar risken för att välta.
Behöver jag också förankra möblerna för äldre barn?
Barn kommer inte alltid ihåg sina säkerhetslektioner när de leker. När ett barn vill ha något
spännande ovanpå möblerna klättrar de bara för att nå det. De betraktar inte skåp som något som
kan skada dem. Även om ett barn är äldre betyder det inte att de är säkra. Barn kan utsättas för fara
som riskerar vältolyckor.
Kräver även möbler från kända möbelföretag förankring?

Alla välkända möbler förväntas uppfylla säkerhetsstandarderna. Men oavsett kvalitet eller hur
välkänt ett företag är, gäller tyngdkraften för allt på jorden. Alla möbler kan välta när tyngdpunkten
förskjuts utanför möblerna.
Kräver en låg byrå förankring?
Mindre möbler kan också välta. Speciellt när flera lådor är öppna samtidigt, eller när det är
fullpackat - flyttar tyngdpunkten utanför basen i byrån. Samma effekt uppstår när ett barn klättrar
på det. Därför måste lägre möbler också fästas till en vägg.
Olycksrisken verkar mycket liten; måste man fortfarande bry sig?
Olyckor med möbelvältning är vanligare än man kan tro. De flesta människor förutser inte farorna
med att möblerna välter, eftersom sådana olyckor knappast rapporteras i nyheterna. Men
möbelvältning står för fler skador och till och med dödsfall än man kan tro. Det finns ingen
anledning att riskera din familjs säkerhet när sådana olyckor lätt kan förhindras genom att förankra
möbler, apparater och tv-apparater till väggen.

