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HIP, KLEURRIJK, ORIGINEEL EN EEN KLEIN BEETJE 

GEK: DAT IS KIDSDEPOT. 

KidsDepot is een speelse collectie woondecoratie voor kleine en grote 

kids. Laat je inspireren door ons nieuwe kleurenpalet en de combinatie 

van natuurlijke materialen zoals bamboo & rattan met metaal en

eenvoudige vormen. 

Van stevige speeltafels, vrolijke vloerkleden, fijne verlichting, originele 

opbergers tot waanzinnige wanddecoratie. KidsDepot heeft alles om 

je baby-, kinder- of speelkamer compleet te maken! 

WWW.KIDSDEPOT.NL



PRODUCTINFORMATIE STOFFEN

PLOOIVORMIGE STOFFEN
Elk type stof is anders, maar veelal gemaakt van natuurproducten, 
en heeft een bepaalde elasticiteit. In het gebruik zal een stof 
plooien geven. Dat is niets om je zorgen over te maken, het 
geeft charme aan het meubel. Elke stof heeft rek in zich, bij 
de ene stof is de rek groter dan bij de andere. De mate van 
plooivorming is afhankelijk van de rek in de stof (hoe meer 
rek, des te meer plooivorming), het soort meubel (bijvoorbeeld 
vast gestoffeerd of hoesgestoffeerd), de breedte van het vlak 
(hoe breder, des te eerder plooivorming) en het teruglopen 
van de stramheid van de vulling. 

LET OP: in het gebruik neemt de elasticiteit van koudschuim 
en polyether altijd af. De afname is afhankelijk van het soort 
materiaal, het lichaamsgewicht en de gebruiksintensiteit. 
Gemiddeld loopt de vulling en vering in de beginfase met 
10% in stramheid terug, om uiteindelijk 85% van de nieuw-
waarde constant te blijven.

VERKLEURING STOFFEN
Elke stof zal in de loop der tijd gaan verkleuren, zonlicht 
versnelt het proces. Bij donkere kleuren is dit eerder zicht-
baar dan bij lichte. Synthetische vezels vertonen minder 
verkleuring dan natuurlijke vezels. Katoenen stoffen zijn 
gevoeliger voor verkleuring dan wollen stoffen. Plaats het 
meubel daarom nooit in direct zonlicht. De lichtechtheid 
van een stof wordt aan de hand van tests bepaald op een 
schaal van 1 tot 8, waarbij 1 staat voor sterke verkleuring en 
8 voor geen verkleuring. Er worden drie lichtechtheidsklassen 
onderscheiden:
4 = voldoende
5 = goed
6 = zeer goed

PILLING STOFFEN
Pilling van de stof ontstaat door losse vezeltjes die door 
een draaiende beweging gaan vilten. De mate van pilling is 
afhankelijk van de binding, de vezellengte, de vezelsoort en de 
intensiteit van gebruik. Stoffen met wol kunnen eerder gaan 
pillen dan andere stoffen. Het is een verschijnsel dat op den 
duur verdwijnt. Met een pluizenkam of elektrisch pilappa-
raatje kunnen de vezeltjes goed worden verwijderd. Als er 
een lus wordt stukgetrokken, trek deze er dan nooit uit, maar 
werk deze naar de achterzijde van de stof. In onze stoffenlijst 
valt per stof de pillinggraad te lezen. De waarderingsschaal 
loopt van 5-1:
5=geen pilling 
1= zeer sterke pilling

PLETTEN STOFFEN
Als gevolg van lichaamswarmte, gewicht en vocht kan een 
stof gaan pletten. Met name bij chenille of velours stof kan 
pletten voorkomen. De vezels van deze typen stoffen staan 
recht op en zorgen voor een zachte uitstraling. In het gebruik 
gaat de vezel platliggen en ontstaat er een zitspiegel, die 
optisch een kleurverschil geeft. Door regelmatig met een 
zachte stofzuigermond of met een zachte borstel in de 
richting van de pool te wrijven, zullen de vezels grotendeels 
weer in de oorspronkelijke richting gaan staan en is het 
optische kleurverschil grotendeels verdwenen. Het ontstaan 
van een zitspiegel is een kenmerk van chenille en veloursachtige 
stoffen en geen reden tot reclamatie. 
 

SLIJTAGE STOFFEN
Stoffen slijten in het gebruik, dat is niet te voorkomen. 
Door het juiste onderhoud kun je de levensduur wel 
verlengen. Wij raden aan om het meubel 1 maal per week te 
stofzuigen met een mondstuk met een zachte borstel. 
Let op dat de borstel geen uitsteeksel bevat. Strijk voor-
zichtig en bij stoffen met een pool altijd met de vleug mee. 
Stofdeeltjes worden verwijderd, maar ook bijvoorbeeld zand 
dat vervroegde slijtage kan veroorzaken. Tot normaal onder-
houd behoort ook eens per 2 weken het meubel afnemen 
met een klamvochtige theedoek. Hiermee worden vuildeeltjes 
als lichaamszouten en –vetten verwijderd. Door middel van 
een Martindale-test wordt bepaald hoe slijtvast een stof is. 
Hoe hoger het aantal Martindale touren des te sterker de 
stof. Vanaf 15.000 touren is een stof geschikt voor normaal 
woongebruik, vanaf 20.000 touren wordt een stof geschikt 
geacht voor intensief woongebruik. Meer dan 25.000 touren 
wil zeggen dat een stof ook geschikt is voor projectinrichting.

LOSSE STOF
Het is mogelijk om losse stof te bestellen. De stofbreedte is 
gemiddeld 140cm. 

LOSSE METRAGE STOF                       VERKOOPADVIES
 € 45,00



NAAM

Bowi

Mammoet

Riblin*

Summer

Sweet

Woolvilt 

Sheep

SAMENSTELLING

100% pes

100% pes

100% pes

80% co

20% pes

100% pes

100% pes

100% pes

PILLING

5

3

4/5

4/5

5

4

4

SLIJTWEERSTAND

60.000

30.000

100.000

26.000

100.000

72.000

40.000

VUIL/VLEK 
AFSTOTEND BEHANDELD

nee

nee

nee

ja, Teflon behandeld

nee

nee

nee

VERKLARING STOFSAMENSTELLINGEN

co   = katoen

pes = polyester

pu  = polyurethaan

*alleen mogelijk op bed Lima

STOFFEN

VERSTELBARE BODEM
Alle gestoffeerde bedden zijn in 3 hoogtes verstelbaar.

PRODUCTINFORMATIE



stoffen



Riblin* (*alleen mogelijk op bed Lima)

Summer

Woolvilt

166 blush

            

13 light grey

03 croissant

07 light blue 09 mint

60 light grey

Sweet

Mammoet

166 blossom 56 petrol23 ocher 39 wine red 124 shitake 65 grey

67 anthracite 94 cinamon 158 niagara 156 hunter

11 cappucino 49 navy 28 cognac

28 cognac 66 graphite

12 chocolate

 
65 grey

Bowi 

11 sandwhite

50 mint 126 copper193 eucalyptus 184 emerald 71 lavender

STOFFEN

Sheep

02 cream

                   
05 beige

 

60 mist

               



bedden



45018090

Lima bed 90x200cm

L. 214cm,  B. 106cm,  H. 94cm

45018120

Lima bed 120x200cm

L. 214cm,  B. 136cm,  H. 94cm

45018140

Lima bed 140x200cm

L. 214cm,  B. 156cm,  H. 94cm

Poot: hout in kleur grijs 

bodem verstelbaar (3 standen)

45017090

Juna bed 90x200cm   
L. 214cm,  B. 100cm,  H. 90cm      

45017120

Juna bed 120x200cm

L. 214cm,  B. 130cm,  H. 90cm

45017140

Juna bed 140x200cm

L. 214cm,  B. 150cm,  H. 90cm

Poot kleuren: naturel/wit/bruin/goud/zwart

Poot: beuken

bodem verstelbaar (3 standen)

45013090 

Lisa bed 90x200cm

L. 214cm,  B. 110cm,  H. 104cm

45013120 

Lisa bed 120x200cm

L. 214cm,  B. 140cm,  H. 104cm

45013140 

Lisa bed 140x200cm

L. 214cm,  B. 160cm,  H. 104cm

Poot kleuren: naturel/wit/bruin/goud/zwart

Poot: beuken

bodem verstelbaar (3 standen)

LISA

45015090 

Lenn bed 90x200cm   

L. 214cm,  B. 104cm,  H. 78cm

45015120 

Lenn bed 120x200cm

L. 214cm,  B. 134cm,  H. 78cm

45015140 

Lenn bed 140x200cm

L. 214cm,  B. 154cm,  H. 78cm

Poot: zwart metaal

bodem verstelbaar (3 standen)

LENN

€499,-

€549,-

€599,-

€499,-

€549,-

€599,-

€499,-

€549,-

€599,-

LIMA

€499,-

€549,-

€599,-

JUNA

BEDDEN
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BEDDEN

45010090 

Kate bed 90x200cm

L. 214cm,  B. 100cm,  H. 80cm

45010120 

Kate bed 120x200cm

L. 214cm,  B. 130cm,  H. 80cm

45010140 

Kate bed 140x200cm

L. 214cm,  B. 150cm,  H. 80cm

Poot: beuken in kleur naturel

bodem verstelbaar (3 standen)

45011090 

Sun bed 90x200cm 

L. 220cm,  B. 110cm,  H. 94cm

45011120 

Sun bed 120x200cm

L. 220cm,  B. 140cm,  H. 94cm

45011140 

Sun bed 140x200cm

L. 220cm,  B. 160cm,  H. 94cm

Poot: grijs

bodem verstelbaar (3 standen)

45019090 

Bo bed 90x200cm 

L. 215cm,  B. 100cm,  H. 81cm

45019120 

Bo bed 120x200cm

L. 215cm,  B. 130cm,  H. 81cm

45019140 

Bo bed 140x200cm

L. 215cm,  B. 150cm,  H. 81cm

Poot: beuken in kleur naturel

bodem verstelbaar (3 standen)

45016090 

Luno bed 90x200cm

L. 214cm,  B. 104cm,  H. 93cm

45016120 

Luno bed 120x200cm

L. 214cm,  B. 134cm,  H. 93cm

Luno bed 140x200cm

Niet mogelijk!

Poot: zwart metaal

bodem verstelbaar (3 standen)

LUNO

€499,-

€549,-

€499,-

€549,-

€599,-

€499,-

€549,-

€599,-

€499,-

€549,-

€599,-

KATE

SUN BO



45020090

Sela bed 90x200cm   
L. 213cm,  B. 104,5cm,  H. 92cm      

45020120

Sela bed 120x200cm

L. 213cm,  B. 134,5cm,  H. 92cm

Poot: donkerbruin hout (ronde vorm)

bodem verstelbaar (3 standen)

45021090 

Flow bed 90x200cm   

L. 215cm,  B. 105cm,  H. 75cm

45021091

Optioneel: met of zonder kussens

60x60cm

Poot: beuken in kleur naturel

bodem verstelbaar (3 standen)

FLOW

€599,-

€49,- 

per stuk

€499,-

€549,-

SELA

BEDDEN
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BEDDEN

90104702

Rolbodem 70x150cm

90104703

Rolbodem 90x200cm

90104704

Rolbodem  120x200cm

Type                           rolbodem

Bevestiging               met lint samen geniet

Houtsoort                 massief grenen / vuren

Maximale belasting  80 kg

Type matras              geschikt voor elk type

3904001

Lattenbodem  70x200cm

3904201

Lattenbodem  90x200cm

3904251

Lattenbodem 120x200cm

Aantal latten       17

Lattenbreedte      53 mm

Houtsoort            massief beuken

Bevestiging          rubberen kappen

Max. belasting     110 kg

Type matras         geschikt voor elk type

LATTENBODEM beukenROLBODEM vuren/grenen

€35,-

€39,-

€55,-

€79,-

€79,-

€139,-
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AFWIJKENDE MATEN De gestoffeerde 

bedden zijn tegen meerprijs verkrijgbaar in afwijkende lengtes:

Bedzijdes lengte 210cm = meerprijs van 

15% t.o.v. het standaard bedtype

Bedzijdes lengte 220cm = meerprijs van 

20% t.o.v. het standaard bedtype

www.kidsdepot.nl



Coldenhovenseweg 43

6961 EB Eerbeek

The Netherlands

T +31 (0)313 65 93 21

F +31 (0)313 65 97 19

info@kidsdepot.nl

www.kidsdepot.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijs- en productwijzigingen voorbehouden. 

Kleuren kunnen in realiteit afwijken. KidsDepot behoudt het recht 

verbeteringen van model-, maat- en materiaalwijzingen door te voeren.


