Shopping

Hoog in de lucht of liever iets dichter bij
de grond? Stoer, zoet, in hout of kleur?
Voor iedere kinderwens een passend bed!

Informatie over deze bedden vind je op de volgende pagina.
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Welterusten!
1. Minimalistisch

6. Sweet dreams

Een verantwoord, minimalistisch
design, dit bed Amber in the Sky
van Perludi. Onder het bed
bevindt zich ruimte om te spelen
of voor een extra matras. € 2100,(Max in the box).

Dit zoete kinderbed van bamboe
is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren: rood, roze, blauw en
naturel bamboe. 70x150 cm.
Gekleurd € 220,-, bamboe € 195,(Petit pan).

2. Multi inzetbaar

7. Toverbed

Slim: dit stapelbed van Oliver
Furniture kan ook als twee losse
bedden worden gebruikt. Zijn de
kinderen het moe om boven
elkaar te slapen? Bestel een paar
extra poten en ieder heeft zijn
eigen bed. Het trapje kan zowel
links als rechts worden gemonteerd. € 925,- via www.hippetantes.nl

Bed Tita is gemaakt van massief
grenen en leverbaar in iedere
gewenste kleur. Omdat de zijkanten iets hoger zijn, is dit bed
ook geschikt voor heel jonge kinderen. Er is ook een bijpassende
kast. € 990,- , incl. lattenbodem
(Kiddings).

3. Kleurrijke tentjes

8. Voor kleuters

Halfhoogslaper Lotte, met glijbaan en vrolijke tentjes. Het bed
heeft een whitewash afwerking
van milieu- en kindvriendelijke
beits. Vanaf € 239,- (bed zonder tent en
matras), www.misterbed.nl

Een stoer juniorbed (80x160 cm)
van massief hout, met sierlijk
zaagwerk in krullen en met een
uitgespaard hartje. Het bed
wordt geleverd inclusief bedbodem, matras en matrashoes
met rits. € 299,- (Kujika).

4. Droomhut

9. Franse slag

Welk kind droomt nou niet van
dit hutbed Silversparkle? Het
voorpaneel kan worden verwijderd, zodat het bed makkelijk
kan worden opgemaakt. Bed en
frame zijn gemaakt van grenen
en behandeld met whitewash.
Bed € 1218,-, voile € 79,- (Lifetime).

Dit juniorbed (70x150 cm) uit de
serie Louvre is gemaakt van massief, wit gelakt hout. Het bed kan
worden gecombineerd met een
nachtkastje, bureau en kledingof boekenkast in dezelfde Franse
stijl. € 155,- (Coming Kids).

5. Vriendenbed
De stoere bedbank Fiep kan als
bed én als bank worden gebruikt.
De lade eronder biedt veel bergruimte en er kan eventueel een
extra matras in worden
geplaatst. Het bed is gemaakt
van gerecycled pallethout en wit
geschilderd grenenhout. De achterwand is optioneel. Bed € 845,-,
achterwand € 145,- (Paars gras).
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Hoog slapen?
• E en hoogslaper is geschikt
voor kinderen vanaf een jaar
of zes.
• L et op de dikte van het matras
– dit mag niet te hoog zijn,
om valpartijen te voorkomen.
• Is het bed voorzien van een
stevige uitvalbescherming
(stevige fronten)?

Welk matras?
Voor kinderen kan een matras
langer meegaan dan voor volwassenen. Dit komt omdat een
kind in de beginjaren lichter in
gewicht is. Een goed matras is
dus heel belangrijk. Welk matras
je ook kiest, let erop dat het de
juiste ondersteuning biedt aan
hoofd, schouders en rug – het
moet dus voldoende stevig zijn,

ook als je kind ouder (en dus
zwaarder) wordt. Een afritsbaar
tijk dat je kunt wassen is natuurlijk handig. Of kies voor een wasbare matrasbeschermer en/of
dekmatras, zo blijft het matras
fris en schoon. Er zijn matrassen
die speciaal behandeld zijn
tegen allergieën en schimmels.
En altijd geldt: regelmatig keren,
stofzuigen en luchten.

Een belangrijke
aanschaf
Waar moet je bij de koop van
een kinderbed nou eigenlijk
op letten? Nicole Jansen van
Coming Kids: “Voor baby- en
peuterbedden zijn Europese
normen vastgesteld. Ze moeten bijvoorbeeld voldoen aan
eisen wat betreft de spijlafstand, de hoogte én de toegepaste lakken en lijm, deze
mogen geen schadelijke stoffen bevatten. Er mogen verder geen scherpe randen en
hoeken aan het ledikant zitten zodat het kindje zich niet
kan bezeren. Voor juniorbedden (90x200 cm) gelden deze
normen niet, maar het is
natuurlijk wel belangrijk om
goed naar de stevigheid en de

afwerking van het bed te kijken. Voor een jong kind kan
volstaan worden met een
standaard lattenbodem die
veelal meegeleverd wordt bij
het ledikant; naarmate het
kind ouder en dus zwaarder
wordt, zou je kunnen overwegen de standaard lattenbodem te vervangen door een
meer luxe uitvoering.
De keuze van een matras is
erg persoonlijk. Belangrijk is
wel dat je er kritisch op let
dat het matras goed in het
bed past, het mag niet gaan
schuiven. Laat je hierover
altijd deskundig voorlichten,
ga naar een baby- of matrasspeciaalzaak.”

