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Thijs
Hoogte: 117 cm

Breedte: 123/230 cm

Lengte: 210 cm

Deelbare  halfhoogslaper
Dit bed is geschikt voor meiden en jongens. 
Voor peuters, tieners en iedereen ertussenin. 
En helemaal aan te passen aan de wensen 
van je kind. Dus wil je een roze prinsessen-
kamer of kies je voor stoer blauw? Wil je wel 
of geen speeltent en tunnel? Een bed met of 
zonder glijbaan? Je zegt het maar!

Dit degelijke massief naaldhouten bed wordt 
geleverd inclusief uitvalbeveiliging en rollat-
tenbodem en groeit met je kind mee. Wordt 
de uitwasbare speeltent te kinderachtig en wil 
je zoon of dochter liever een gewoon 1-per-
soonsbed? Dan bouw je het bed toch gewoon 
om?! Dit is flexibiliteit met een hoofdletter f.

Kubus klein: 

50x25x35 cm

Kubus groot: 

50x50x35 cm

Laden klein: 

22x22x35 cm

Laden groot: 

22x46x35 cm

Kubus deur: 

47x47x1,7 cm

robinson
Hoogte: 140 cm

Breedte: 110 cm

Lengte: 210 cm

Thijs
Hoogte: 117 cm
Breedte: 123 cm
Lengte: 210 cm

MiDislaper
Elk kind houdt toch van hutten bouwen? Op 
zolder, in de woonkamer en natuurlijk in de ei-
gen slaapkamer. Hoe leuk is het om van je bed 
in no time een knusse speelplek te maken? Be-
vestig gewoon de stoffen tent en tunnel aan 
het bed en voilà, klaar is je hut! Of pak het nog 
beter aan met 2 houten wanden. Stoer, stevig 
en gezellig tegelijk.

Deze midislaper is flexibel en volledig te custo-
mizen. De trap kan zowel links als rechts ge-
monteerd worden, het bed wordt geleverd 
met of zonder stoffen en wanden en het bed is 
om te bouwen tot 1-persoonsbed. Het naald-
hout is afgewerkt met een whitewashbeits 
voor een stoere uitstraling.

Voor kleine prinsen én prinsessen Huttenbouwers opgelet!

Urenlang speelplezier! opbergkubussen
Speelgoed, beddengoed, boeken, kleding, kan-
toorartikelen… alles past in deze praktische 
kubussen. Creëer zelf je eigen opbergplek, die 
steeds weer anders vorm te geven is! Flexibel 
en functioneel dus.

Met deze kubussen gemaakt van naaldhout 
met een afwerking van whitewashbeits kun 
je alle kanten op. Klein of groot, met of zon-
der lade of met een deurtje ervoor; alle com-
binaties zijn mogelijk.
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halfhoogslaper MeT speelTenT en/of 
glijbaan
Glijden, klimmen, verstoppertje doen… Met 
dit bed wordt elke slaapkamer zonder moeite 
omgetoverd tot een speeltuin. Waarin je 
kind zich úren vermaakt… De tijd waarin de 
slaapkamer puur bedoeld was om te slapen, 
is voorbij! In, op, onder en rondom dit bed is 
het heerlijk slapen én spelen.

Deze moderne halfhoogslaper is afgewerkt 
met een whitewashbeits. Het bed wordt ge-
leverd inclusief rollattenbodem en trapje, 
welke aan beide kanten te monteren is. Het 
bed is zowel met als zonder glijbaan, speel-
tent en/of tunnel verkrijgbaar en kan na ge-
bruik als halfhoogslaper weer gemakkelijk 
worden omgebouwd tot 1-persoonsbed.



hoogslaper MeT bureau  
Kijk, hier worden tieners én jij als ouder nu blij van. 

Dit ruimtebesparende bed is uit te breiden met 

een bureau, welke onder het bed bevestigd wordt. 

Zo kan je kind op een relatief kleine oppervlakte 

slapen, tekenen, lezen en schrijven. Dat huiswerk 

is voortaan zo af!

Deze kwalitatief hoogstaande hoogslaper wordt uiter-

aard geleverd met lattenbodem. Voor extra veiligheid 

zijn er handgrepen in de zijden van de trap gefreesd. De 

trap is zowel links als rechts te monteren en het geheel 

is afgewerkt met een whitewashbeits. 

Uitgeslapen aan de studie

boomhut 
hoog
Hoogte: 213 cm
Breedte: 135 cm
Lengte: 210 cm

boomhut 
laag
Hoogte: 179 cm
Breedte:110 cm
Lengte: 210 cm

sTranDhuis
Alsof je rechtstreeks van het strand je bed 
in loopt. Om lekker in te spelen en uiteraard 
héérlijk in te slapen… In deze knusse bedstee 
duikt je kind de dromen tegemoet. De deuren 
kunnen dicht voor de nodige privacy. Door 
de goede ventilatie is zowel open als dicht de 
frisse zeewind te voelen. Welterusten!

Onder het bed kan een slaaplade (90 x 190 
cm) geplaatst worden. Het strandhuis wordt 
geleverd inclusief rollattenbodem en is ge-
maakt van stevig massief naaldhout. Volledig 
wind- en kindbestendig dus.

strandhuis
Hoogte: 179 cm
Breedte: 110 cm

Lengte: 210 cm

Voor strandjutters en zeemeerminnen 

Avontuurlijk anders

booMhuT
Je eigen boomhut; daar droomt ieder kind van. 
Avonturen hoeven niet meer te stoppen als hij 
of zij wakker wordt en lopen gewoon door in 
de dag, daar komt het eigenlijk op neer. Een 
stukje buiten wordt naar binnen gehaald en 
dit bed past dan ook perfect in elke jungleka-
mer. Of je kind nu Tarzan of Jane heet.

Dit boomhutbed is als halfhoogslaper en als 
laag bed te verkrijgen. Bij het lage model past 
er zelfs nog een slaaplade (90 x 190 cm) onder. 
Reuzehandig bij logeerpartijtjes! De rollatten-
bodem is inclusief en er zijn leuke accessoires 
bij het bed verkrijgbaar, zoals een kapstokje en 
een handige boekenplank.
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Thijs
Hoogte: 180 cm
Breedte: 135 cm
Lengte: 210 cm

sTapelbeD
Een stapelbed is ideaal als je ruimte wilt besparen. Je 

kinderen kunnen gezellig bij elkaar op de kamer sla-

pen en hebben toch ieder een eigen plekje. En zijn ze 

het beu om samen te slapen of ga je groter wonen? 

Dan verander je het stapelbed heel gemakkelijk in 

twee 1-persoonsbedden. Lekker flexibel.

Dit stapelbed is gemaakt van naaldhout afgewerkt 

met een whitewashbeits en past bij elke kleur en in elk 

interieur. De trap is zowel links als rechts te monteren 

en voor de veiligheid zijn er handgrepen in de zijden 

van de trap gefreesd. Het bed wordt geleverd inclusief 

lattenbodems. Compleet, degelijk en veilig.

Thijs
Hoogte: 160 cm
Breedte: 110 cm
Lengte: 210 cm

Dubbel zoveel ruimte. Dubbel plezier!



Thijs
Hoogte: 64 cm
Breedte: 135 cm

Lengte: 210 cm

Logeer- en opbergproof

Flexibel & ruimtebesparend

halfhoogslaper MeT speel- of booMhuT 
Wat is er nu gaver dan je eigen boomhut? Een 
boomhut in de kleuren van de natuur in je 
eigen vertrouwde kamertje! Je kind zal zich 
geborgen en veilig voelen en vanuit hier de 
grootste avonturen beleven. Onder het bed is 
nog voldoende speel- en opbergruimte. Het 
bed is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar, dus 
voor ieder wat wil(d)s. 

Het boomhutbed is in verschillende hoogten 
te verkrijgen. De halfhoogslaper is uit te 
breiden met twee gave hutwanden en er 
zijn bijpassende accessoires zoals een kap-
stok en een boekenplank. Het bed is om te 
bouwen tot 1-persoonsbed en de trap kan 
zowel links als rechts gemonteerd worden.

 
Merlin 

boomhut  
hoog

Hoogte: 213 cm
Breedte: 135 cm
Lengte: 210 cm

Stoer en speelvriendelijk
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beDbank
Een robuust kinderbed in stoere kleuren 
waarin je kind heerlijk kan chillen en slapen. 
Zo is deze bedbank het best te omschrijven. 
Overdag gebruik je hem als handige bank en 
’s nachts als comfortabel bed. In de ruime 
laden past bovendien een hoop speelgoed 
of kleding. Dat ruimt lekker op!  

De bedbank is gemaakt van massief naaldhout 
en geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. 
Alle bedden in de Merlin-serie hebben een am-
bachtelijke whitewashafwerking en zijn gebeitst 
in de kleuren wit, ecru, zand en grijsbruin. Dit bed 
wordt geleverd inclusief 2 ruime speelgoedladen 
en een lattenbodem.

Merlin  
halfhoog
Hoogte: 117 cm

Breedte: 110 cm
Lengte: 210 cm

DivanbeD MeT laDen
Dit bed past werkelijk bij alles en iedereen. 
Het is gemaakt van naaldhout en afgewerkt 
met whitewashbeits, waardoor het neutraal 
van kleur is. Onder het bed is veel ruimte voor 
speelgoed, beddengoed of kleding. Overdag 
een divan, ’s nachts een goed bed. Dat is twee 
vliegen in een klap.

Het divanbed kan worden uitgebreid met laden 
in stoere kleuren. Ook een slaaplade (90 x 190 
cm) behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard 
wordt de rollattenbodem standaard meege-
leverd en is het bed van hoge kwaliteit. 

Merlin
bedbank

Hoogte: 72 cm
Breedte: 96 cm
Lengte: 210 cm

Merlin
Hoogte: 64 cm

Breedte: 135 cm
Lengte: 210 cm

sToer DivanbeD MeT laDen
Het divanbed uitgevoerd in de stoere kleuren 
past perfect in elke kinderkamer. Het bed kan 
gebruikt worden als bank en bed tegelijkertijd. 
Kies zelf of je opbergladen onder het bed wilt 
en in welke kleur. Zeg maar dag tegen rondslin-
gerende troep!

Komen er vaak logés? Dan is de slaaplade (90 
x 190 cm) voor jou juist een uitkomst. Dit stoer 
divanbed is gemaakt van massief naaldhout 
en wordt geleverd met rollattenbodem en 
de gewenste laden. Dit is kwaliteit en design 
waar je gegarandeerd jaren plezier van hebt.



Pipowagen
Hoogte: 207 cm

Breedte: 106 cm

Lengte: 226 cm
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Heerlijk knus & gezellig

pipowagen
Romantisch kinderbed uitgevoerd als de wa-
gen van Pipo de Clown. Deze bedstee is een ga-
rantie voor lachend in slaap vallen én lachend 
wakker worden. Om gemakkelijk in en uit bed 
te klimmen dient het opstapje, waarin je ook 
nog eens speelgoed kunt opbergen. Deurtjes 
open, deurtjes dicht. En snaveltjes toe…

Deze pipowagen bestaat uit een frame in wit ge-
beitst naaldhout. De deuren en details zijn licht-
grijs gelakt. Wil je kind wat privacy? Met de deu-
ren dicht is er nog altijd voldoende ventilatie. Dat 
functionaliteit en sfeer meer dan prima hand in 
hand gaan, bewijst deze gezellige bedwagen.
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