Kinderslaapkamers
voor meisjes

Kinderslaapkamers
voor jongens

Kinderslaapkamers
voor juniors
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Halfhoogslaper met glijbaan

Halfhoogslaper met speeltent

ALEX
Hoogte: 113 cm
Breedte: 102 cm
Lengte: 208 cm

Slapen in je eigen tunneltent waar jouw idool op staat
afgebeeld. Dat wil toch elk kind? In deze moderne
mat witte halfhoogslaper voelt je kind zich heerlijk
veilig en geborgen. Uit bed vallen gebeurt niet, je
kind ligt op een goede lattenbodem en de trap is
zowel links als rechts te plaatsen. Bij dit massief
beuken bed gaan stabiliteit en flexibiliteit hand in
hand!

Spelen, tutten, glijden, slapen. Alles kan in en om
dit multifunctionele kinderbed. Kleine meiden
zullen geweldig slapen bovenin dit roze prinsessenbed, om vervolgens via het torenkamertje
het kasteel te verlaten. Zoals in echte sprookjes…

KIM
Hoogte: 113 cm
Breedte: 216 cm
Lengte: 208 cm

Het frame van deze hoogslaper is dekkend mat wit
gelakt. Het bed wordt geleverd met een flexibel te
monteren trap en glijbaan, een degelijke lattenbodem en uitvalbescherming. Avontuurlijke kinderen
kiezen natuurlijk ook voor de speeltent onder het
bed, de koepeltent en de torentent! Dit gave en veilige
speelbed kan voor grotere meiden weer worden omgebouwd tot modern 1-persoonsbed.

Beleeft jouw stoere zoon avonturen met Cars of
Spiderman? Of is je dochter helemaal fan van Hello
Kitty of Princess? Dit bed wordt geleverd met een
gave speel- en tunneltent van hoge kwaliteit.
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Hoogte: 113 cm
Breedte: 216 cm
Lengte: 208 cm
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Een slaapkamer is al lang niet meer alleen bedoeld
om in te slapen. Als je zoon wakker wordt, glijdt hij
meteen zijn bed uit, op weg naar urenlang speelplezier in de 3-delige speeltent. En voordat hij gaat
slapen, zegt hij eerst z’n collega-piraten welterusten.

Hoogte: 74 cm
Breedte: 85 cm
Lengte: 209 cm

4-Delige halfhoogslaper
Alles in één. Zo is deze halfhoogslaper het best te omschrijven. De set bestaat uit een massief beuken bed
met bodem en trapje, een boekenkast met plank, een
bergkast met 3 laden én een bureau. Een volledige
kinderkamer op twee vierkante meter! Leverbaar in

Dat is nog eens fijn naar bed toe gaan!

blank gelakt (naturel) of mat witte uitvoering.

Deze kwalitatief hoogstaande mat witte massief

Onder het bed kan je kind heerlijk spelen en je kunt

beuken halfhoogslaper kan heel wat hebben. De

er kleding en spullen opbergen. Alle delen zijn van

glijbaan en de trap zijn zowel links als rechts te mon-

hoge kwaliteit, flexibel te monteren en het bed is om

teren en de speeltenten zijn uitwasbaar en zonder

te bouwen tot laag 1-persoonsbed. Lekker flexibel,

schroeven te bevestigen. Een degelijke lattenbodem

zo’n bed op maat. En het gaat gegarandeerd lang

en uitvalbeveiliging maken dit bed compleet.

mee.

Stapelbed met opbergvakken
Gezellig bij elkaar op de kamer slapen en toch een
beetje privacy? Dan is dit stapelbed ideaal. Elk kind
heeft een eigen plekje en kan zijn persoonlijke spulletjes kwijt in de vakken aan de wandzijde van het
bed. Boeken, knuffels, wekker; alles past erin!
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Hoogte: 160 cm
Breedte: 98 cm
Lengte: 208 cm

Hoogte: 169 cm
Breedte: 112/140 cm
Lengte: 209 cm

Dit solide bed is te krijgen in naturel beuken of mat
wit gelakt en wordt geleverd met degelijke lattenbodems en trap. De trap is naar keuze links of rechts
te monteren. In dit stapelbed kun je met een gerust
hart twee kinderen laten slapen, terwijl je tegelijkertijd een hoop ruimte bespaart.
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In dit moderne matwit gelakte stapelbed voelt elk
kind zich thuis. Door de hoge kwaliteit, de afmetingen en stabiliteit is dit bed ook geschikt voor twee
volwassenen. Standaard worden er rollattenbodems
meegeleverd en dit geldt ook voor de veilige schuine
- flexibel te monteren - trap met ingefreesde handgrepen.
Dit solide bed is te krijgen in naturel beuken of mat
wit gelakt en wordt geleverd met degelijke lattenbodems en trap. De trap is naar keuze links of
rechts te monteren. In dit stapelbed kun je met een
gerust hart twee kinderen laten slapen, terwijl je
tegelijkertijd een hoop ruimte bespaart.

Finley
Hoogte: 175 cm
Breedte: 98 cm
Lengte: 208 cm
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Multifunctionele hoogslaper/
stapelbed
Dit bed is met recht multifunctioneel te noemen.
Geschikt voor 1 of 2 kinderen, voor slapen, opbergen én spelen en voor jongens en meiden. Dus wil
jouw kind in de slaapkamer ook spelen, tekenen en
relaxen of komt er wel eens gezellig iemand logeren?
Dan is dit bed voor jullie gemaakt!
Deze set bestaat uit een massief beuken bedframe,
een goede lattenbodem, een stabiele middentrap,
uitvalbeveiliging rondom, een tafelblad, twee bergladen en een 4-delige kussenset in blauw, roze of
zwart. Van de speelplek onderin maak je in een
handomdraai een slaapplaats en andersom. Reuze
handig!

Ombouwbaar stapelbed
Wil je je kinderen in een stapelbed laten slapen en
toch de mogelijkheid hebben er (ooit) twee aparte
bedden van te maken? Dit stapelbed is compact en
zeer stabiel en eenmaal omgebouwd tot twee neutrale 1-persoonsbedden, kunnen jongens en meiden
van alle leeftijden er heerlijk in wegdromen.

Wicky
Hoogte: 160 cm
Breedte: 100 cm
Lengte: 209 cm
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Dit oerdegelijke en flexibele stapelbed is modern
matwit gelakt en van goede kwaliteit. Er worden
standaard goede lattenbodems meegeleverd en de
ladder kan aan beide kanten gemonteerd worden.
Dankzij de uitvalbescherming hoef je niet bang te zijn
dat je kind uit bed valt.
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Beni
Hoogte: 140 cm
Breedte: 208 cm
Breedte: 208 cm

Hoekstapelbed

Topklasse materiaal

Met z’n tweeën op een kamer slapen was nog nooit
zo leuk! Dit stapelbed is op te stellen in allerlei vormen. Het bed kan ook in spiegelbeeld gemonteerd
worden, de trap kan zowel links als rechts geplaatst
worden en je kunt het geheel zelfs ombouwen tot
twee losse 1-persoonsbedden. Een boekenrek onder
de trap zorgt voor de nodige bergruimte. Praktisch,

Alle bedden zijn gemaakt van massief beukenhout,
een harde houtsoort welke minder kwetsbaar is
dan naaldhout. Of je nu kiest voor naturel beuken
of voor dekkend mat wit gelakt; je geniet jarenlang
van een kwalitatief hoogstaand bed. Verkleuringen of zichtbaar wordende noesten zijn verleden
tijd en je bent tegelijkertijd nog eens goed bezig
voor mens en milieu. De gebruikte beitsen en lakken zijn namelijk alle op waterbasis en dus milieuvriendelijk en veilig voor kinderen. De bedden zijn
getest volgens de EU/EN norm 747-1 en als zeer
veilig beoordeeld. Dat wordt voortaan uitrusten
met een gerust gevoel.

decoratief én ruimtebesparend!
Dit bed wordt in mat wit geleverd, inclusief twee
rollattenbodems. Dankzij de hoge kwaliteit van het
materiaal is het stapelbed erg solide en een meer dan
veilige slaapplek voor je kinderen.

Eliyas
Hoogte: 113 cm
Breedte: 98 + 89 cm
Lengte: 208 cm
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Halfhoogslaper + diagonale glijbaan

Kinderstapelbed

Beni
Hoogte: 140 cm
Breedte: 98 cm
Lengte: 209 cm

Kinderen slapen graag samen met hun broertje of
zusje op een kamer. Het is vertrouwd en gezellig! Dit
stapelbed is erg compact en door de geringe hoogte
laat het een slaapkamer niet onnodig kleiner lijken.
Je kunt de trap zowel links als rechts plaatsen, zodat
het bed altijd in jouw situatie past.
Zijn de kinderen te groot geworden om boven of bij
elkaar te slapen? Dan bouw je de bedden toch gewoon om tot 2 aparte ledikanten! Dit bed kan geleverd worden in naturel beuken of mat wit gelakt en
wordt standaard geleverd met lattenbodems van
goede kwaliteit. Slaap lekker!
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Ruimte besparen en toch een glijbaan zodat je kind
’s morgens uitgerust het bed uit kan glijden? Het
kan! Dit bed heeft een diagonale plaatsbesparende
glijbaan aan de voorkant, welke naar links en rechts
opgebouwd kan worden. Je kind blij, jij blij.
Optioneel zijn de 2-delige speeltent onder het bed,
de koepeltent op het bed, de torentent boven de glijbaan/trap en een opbergtas. Alles is gemaakt van
100% katoen in diverse kleuren. Uiteraard wordt
de lattenbodem meegeleverd en dit bed is later ook
als standaard 1-persoonsbed te gebruiken. Gaaf en
praktisch tegelijk!

Divanbed met slaaplad

Nik
Hoogte: 63 cm
Breedte: 98 cm
Lengte: 208 cm
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Dat is nog eens handig en plaatsbesparend. Zo is
het een stoer 1-persoonsbed voor je zoon of dochter
en zo is het in een paar tellen omgetoverd tot volwaardige slaapplaats voor 2 personen. Makkelijk
als er een vriendje of vriendinnetje komt logeren!
De een houdt van naturel beuken, de ander van
modern en strak wit. De een wil het bed inclusief
slaaplade, de ander heeft genoeg aan het divanbed
alleen. Wat je ook kiest, dit bed zal zorgen voor de
nodige nachtrust voor 1 of 2 personen. Én voor de
nodige relaxmomenten overdag.
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