Forhindre at møblene dine velter
Barn er nysgjerrige og kreative uten noen begrensninger. Å utforske miljøet deres er en viktig del av
læring og vekst. Nysgjerrigheten deres fører til at de utforsker hvert hjørne av huset, inkludert møblene
dine. Møblene i hjemmet ditt kan virke ufarlige for deg. Det er imidlertid mange farlige steder og
gjenstander barn kan oppdage. Når barn leker i huset, er det veldig naturlig for dem å ønske å nå, klatre
og dra seg opp på møbler for å utforske. De bruker ofte kommoder og hyller som klatreleker for å nå og
ta tak i noe de vil ha. Til tross for barnas lave vekt, er slike møbler ofte ustabile. Disse møblene,
apparatene og TV-ene kan lett velte og forårsake alvorlige personskader eller til og med død.
Velteulykker på møbler skjer ikke bare for barn, men også voksne kan bli alvorlig skadet. Den mest
effektive måten å forhindre ulykker på er å sikre alle møbler, apparater og TV-apparater med velterisiko,
til en vegg.
Hva betyr begrepet velteulykke på møbler?
Velteulykke på møbler er et begrep som refererer til ulykker der møbler velter over på en person,
noe som kan forårsake skade eller til og med død.
Hvem påvirkes av en velteulykke?
De fleste velteulykkene skjer med små barn. Barn er ekstra sårbare fordi de ikke er klar over faren.
Når møblene velter, er de ikke raske nok til å reagere og unngå fall. Når møbler faller på dem, er de
ikke sterke nok til å løfte møblene av seg selv. De ledende ofrene for slike ulykker er barn. I noen få
tilfeller kan dette også skje til voksne og er like farlig for dem.
Hvor skjer velteulykker?
Velteulykker kan oppstå hvor som helst i huset. Imidlertid er de vanligste områdene for velteulykker
soverom, barnehager, stuer og kjøkken.
Trenger også tunge møbler forankring?
Det spiller ingen rolle hvor tunge møblene er, da alle møbler kan velte. Når barn klatrer eller henger
på dører eller kommoder, forskyver tyngdepunktet seg utenfor møbelbunnen og de kan velte og
falle oppå dem. Jo tyngre møbler, desto alvorligere ulykker.
Trenger møbler i et rom hvor barna ikke leker, også forankring?
Ulykker skjer vanligvis lett og veldig raskt. Nysgjerrige barn elsker å vandre inn i rom når du ikke
forventer det. Så det er viktig å forankre møbler i rom for å minimere risikoen for at møblene velter.
Spesielt der du ikke forventer at barna skal være veldig ofte.
Erstatter låsede skuffer og dører møbelankre?
Skaplåser er designet for å forhindre tilgang til skuffer og ikke for å forhindre at de velter. De
erstatter ikke møbelankre. Et barn som klatrer eller henger på kommoden og dørene, kan fortsatt
gjøre at skapet velter. Husk at sperrer ikke eliminerer risikoen for at møbler velter.
Trenger jeg møbelforankring også for eldre barn?
Barn tenker ikke alltid på sikkerheten når de leker. Når et barn vil ha noe spennende på toppen av
møbler, klatrer de bare for å nå det. De anser ikke skap som noe som kan skade dem. Selv om et
barn er eldre, betyr ikke det at de er trygge. Barn kan utsettes for fare for velteulykker.
Trenger møbler fra et kjent møbelfirma også forankring?

Alle velkjente møbler forventes å oppfylle sikkerhetsstandardene. Uansett kvalitet eller hvor godt
kjent selskap er, påvirker tyngdekraften alt på jorden. Alle møbler kan velte når tyngdepunktet
forskyves utenfor møblene.
Trenger også en lav kommode forankring?
Møblene på lavere nivå kan også velte. Spesielt når flere skuffer er åpne på samme tid, eller når det
er fylt for mye - noe som skifter tyngdepunktet utenfor bunnen av kommoden. Den samme effekten
oppstår når et barn klatrer på det. Derfor må også møbler på lavere nivå festes til en vegg.
Risiko for velteulykker virker veldig usannsynlig; må jeg fortsatt bry meg?
Møbel-ulykker er mer vanlig enn de kan virke. De fleste forutser ikke farene ved at møbler velter,
fordi slike ulykker neppe rapporteres i nyhetene. Imidlertid står møbel-velteulykker for flere skader
og til og med dødsfall enn forventet. Det er ingen grunn til å risikere familiens sikkerhet når slike
ulykker lett kan forhindres ved å forankre møbler, apparater og TV-er på veggene.

