
Barry Emons komt altijd

Ruud van Nieuwenburg

Barry Emons bestaat inmiddels al 38 jaar en is het 
oudste snoezelbedrijf ter wereld, gedreven door zeer 
gemotiveerde medewerkers die innoveren, de cliënt 
centraal stellen en voldoen aan de zorgvraag van 
onze doelgroepen. Onze adviseurs geven deskundig 
advies over een bed, snoezelruimte, mobiel snoezelen, 
huren van bedden en service. Barry Emons komt altijd!

BASISCURSUSSEN BELEVINGSGERICHTE ZORG
Barry Emons basiscursussen belevingsgerichte zorg 
zijn geaccrediteerd door de V&VN. Daar zijn we trots 
op, want het geeft aan dat we qua kennisoverdracht 
een hoog niveau bieden. 

BARRY EMONS MDR (MEDICAL DEVICE REGULATION)
Barry Emons bedden staan voor kwaliteit en veiligheid 
en voldoen aan de MDR (Medical Device Regulation) 
die is ingegaan per 26 mei 2021. We beschikken over 
een breed scala aan bedden met voor vrijwel elke 
casus een passend bed. Al onze monteurs zijn Stigah 
Keurmeester en wij kunnen de bedden keuren voor je 
organisatie. 

HUREN VAN BEDDEN IN NEDERLAND EN BELGIË
Wist je dat in zowel Nederland als België de meeste 
van onze bedden ook gehuurd kunnen worden voor 
zowel een korte als langere termijn?  

BARRY EMONS EIGEN PRODUCTIE EN EIGEN MONTEURS
Barry Emons vervaardigt vrijwel alle bedden en 
snoezelmaterialen in eigen werkplaats. Ervaren 
meubelmakers werken met precisie aan onze 
producten en onze monteurs zorgen ervoor dat de 
bedden en snoezelruimtes vakkundig geplaatst 
worden. Met zoveel vakmensen in huis kunnen wij je 
optimaal van service voorzien.  

BARRY EMONS CONTACT
Onze adviseurs maken graag een afspraak voor een 
bezoek of een online afspraak, maar je bent uiteraard 
ook van harte welkom in onze showroom.

Al vele jaren weten klanten ons te vinden, dit 
vertrouwen is een kroon op ons werk.

Veel leesplezier,

Directeur/eigenaar
Barry Emons

BISONYL
Alle genoemde prijzen in de catalogus zijn op basis van uitvoering in bisonyl, tenzij anders vermeld. Het bisonyl heeft een glanzend uiterlijk aan
boven- en onderzijde, weegt 680 gram per m2 en heeft een zeer goede UV bestendigheid. Het is tevens bestendig voor temperaturen tussen
-30 en +70 graden Celcius. Het weefsel is van polyester en het materiaal heeft een scheurbestendigheid van 300/300N DIN53363. De treksterkte
is ongeveer 3000 N/5 cm en de brandwerendheid is < 100 mm/min. DIN75200.
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WETCARE
Deze meubelstoffen zijn waterdicht en toch ademend, hierdoor kunnen
schimmels, bacteriën,virussen en vocht niet doordringen tot de vulling.
Verder zijn de buiten- en binnekant oorzien van een vlamvertragende
coating, goedgekeurd volgens de normen DIN 4102 B2 en BS5852.
De nano-coating elimineert bovendien geurtjes kunnen ontstaan.
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STAMSKIN-TOP
Stamskin-top is een stevige, kunstleren bekleding met een lange
levensduur, gemakkelijk te reinigen met een vochtige doek met
eventueel wat groene zeep. De stof is zacht, soepel, enigszins elastisch
en heeft een goede grip. Nog belangrijker: Stamskin-top is waterdicht
en brandwerend, klasse b (zelfdovend).

HOUTSOORTEN
Onze producten worden standaard uitgevoerd in beuken. Ook zijn er
op aanvraag andere opties beschikbaar.

ahorn beuken dark hazelnut wit

PANEELKLEUREN
Onze panelen zijn beschikbaar in een aantal verschillende kleuren
zoals hieronder aangegeven.

lichtgeel donkergeel crème/beige lichtblauw

De kleurenstalen kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.
Voor uitvoeringen in Stamskin-top, Wetcare en de houtsoorten ahorn en dark hazelnut geldt een meerprijs.

Er zijn meer kleuren Stamskin-top
beschikbaar. Vraag onze adviseurs

naar de mogelijkheden.

Er zijn meer kleuren Wetcare
meubelstof beschikbaar. Vraag onze

adviseurs naar de mogelijkheden.

De kleurstalen kunnen afwijken 
van de werkelijke kleuren.


