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De leukste baby-, tienerkamers 

en accessoires vind je bij

Coming Kids.         

2016
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WAT IS COMING KIDS?
Coming Kids is een Nederlands merk 

dat bekend staat om haar stijlvolle en 

kwalitatieve meubels. Het merk heeft een 

stoere, frisse stijl en ontwerpt producten 

die de baby- en kinderkamer compleet 

maken. Hierbij kun je denken aan stoere 

bedden, kasten of bureaus. Houd je van 

stoer, maar toch ook naturel? Dan maak 

je met de meubels van Coming Kids het 

plaatje compleet.

WAAR KAN IK HET KOPEN? 
Coming Kids is geen winkel, Coming Kids is de 

fabrikant. De collectie is verkrijgbaar via onze 

dealers. Zij geven u graag meer informatie 

over bijvoorbeeld prijzen, eigenschappen van 

de meubelen en onze snelle levertijden.
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Kijk voor een dealer bij u in de buurt
op www.comingkids.nl
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BLISS

€499,-

€299,-

€89,-

€599,-

DE GREEPJES ZIJN CAMEL-KLEURIG
MET GOUDEN KNOPJES

Bliss commode
93x55x90cm (hxbxd)

Bliss hang-legkast
190x55x90cm

Incl. roede en 2 schappen

Bliss wandschap
70x20cm (bxd)

Bliss ledikant 
60x120cm

STOER 
METALEN
LEDIKANT
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Bliss commode
93x55x90cm (hxbxd)

Bliss hang-legkast
190x55x90cm

Incl. roede en 2 schappen

Bliss wandschap
70x20cm (bxd)

€499,-

€299,-

€89,-

€599,-

Bliss ledikant 
60x120cm

BLISS

DE GREEPJES ZIJN COGNAC-KLEURIG MET KOPEREN KNOPJES

HOUT GECOMBINEERD
MET SLANKE
METALEN POTEN

STOER  METALEN
LEDIKANT
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Flex peuterbed 70x150cm  € 179,-

Flex ledikant 90x200cm € 219,-

Flex bedbank 90x200cm € 549,-

Is het babyledikantje te klein geworden?

Kies voor een peuterbed 70x150 cm.

Verkrijgbaar in wit, lichtgrijs en mint. 

FLEX

Handige uitschuiflade
met matrasbodem voor
als je een logeetje hebt!
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SUN

KATE

KATE

Luxe gestoffeerde bedden. 
Kies een model, maat, stof 
en kleur naar keuze om zo je 
eigen stijl te creëren. 

De bedden zijn verkrijgbaar in 

meerdere maten: 90x200 cm, 

120x200 cm en 140x200 cm.

LUXE
BEDDEN

Gestoffeerde bedden verkijgbaar vanaf € 499,-
Gestoffeerd bed Sun
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stof
stalen

LYNN

YARA
MATERIAAL MOGELIJKHEDEN

Nappa Cognac

Sky White

Summer Grey

Woolvilt Ivory

Woolvilt Lemon

Woolvilt Army

Woolvilt Navy

Woolvilt Petrol Woolvilt L. Grey

Summer Pink
Summer L. Blue Summer Mint

Summer L. Grey

Sky Silver Grey

Sky Light Grey
Sky Grey Sky Taupe

Nappa Grey
Nappa Brown

Deze leather-look ‘Nappa’is alleen
mogelijk op model Luke.

Deze leather-look ‘Nappa’ is alleen
mogelijk op model Luke.

De modellen Yara en Lynn zijn 
alleen verkrijgbaar in 90x200 cm 
en 120x200 cm.

LUKE



1514

New Basic ledikant 
60x120cm

New Basic peuterbed
70x150cm

New Basic hanglegkast 
190x125x60cm (hxbxd)

New Basic commode 
90x110x55cm (hxbxd)

New Basic box 
80x100cm

New Basic wandrek 
50x86x4cm (hxbxd)

behang Studio Ditte

NEW BASIC past door de strakke witte kleur en het 
tijdloze design in elke kinderkamer. Combineer met 
pastellen of juist primaire kleuren. 

new basic

€99,-

€349,-

€449,-

€319,-

€515,-

€599,-
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New Basic boekenkast 
190x74x42cm (hxbxd)

New Basic buro
 73x124x73cm (hxbxd)

New Basic bedbank
90x200cm (bxd)

New Basic ladenkast
121x79x47cm (hxbxd)

New Basic nachttafel
 51x60x40cm (hxbxd)

uitschuifbed

€499,-

€359,-

€379,-

€189,-

€599,-

behang Studio Ditte
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PEBBLES

Klassiek in een moderne vorm,

dat is de serie Pebbles.

Pebbles hang-legkast 194x53x92 cm incl. roede, 2 schappen

€499,-

€89,-

€549,-

€299,-

Pebbles ledikant 60x120 cm Pebbles commode 93x55x110 cm

Pebbles wandschap 80x20x20 cm

Helemaal hip; vintage meubels 

gecombineerd met nieuwe 

kinderaccessoires. Combineer 

het vintage ledikant met het 

brocante commode en de mooie 

kast. Kies voor verschillende 

kleuren voor je eigen unieke 

babykamer!

LEUK DETAIL:
VINTAGE KNOPPEN



2120

Rough buro 
130x72cm (bxd)

€ 399,-

Rough nachtkast 
46x44x44cm (hxbxd)

€ 189,-

Rough bedbank
90x200cm (bxd)

€ 599,-

De Rough serie is stoer, robuust en past helemaal 
in een industrieel interieur. Grijs is een ideale kleur 
om te combineren. Mooi met beton, metaal, hout, 
gecombineerd met wol, linnen, katoen en stoer
denim. Ook verkrijgbaar in wit.

met verborgen lade

uitschuifbaar tot 180cm

Rough wandrek 
40x35x15cm (hxbxd)

€ 49,-

rough
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Salty wandrek
 30x90x12cm (hxbxd)

€ 79,-

Salty hang-legkast
 190x110x55cm (hxbxd)

€ 749,-

Salty commode
 93x110x55cm (hxbxd)

€ 469,-

Salty ledikant
60x120cm

€ 299,-

Salty box
80x100cm (bxd)

€ 319,-

Salty is gemaakt van robuust massief hout. Je ziet 
de originele houtstructuur door de witte verf.

salty
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Salty bedbank* ( +2 lades + trapje )
 90x200cm (bxd)

€ 638,-

Salty slaaphut* ( +bedlade/uitschuifbed )
 90x200cm (bxd)

€ 998,-

STOERE SLAAPHUT

De Salty slaaphut heeft veel keuze-

mogelijkheden: Wil je de mogelijkheid dat er 

een logeetje kan blijven slapen, kies dan voor de 

bedlade met lattenbodem. Ga je liever voor meer 

opbergmogelijkheid, kies dan voor de ladebakken en 

het bijpassend trapje. Daarnaast kun je kiezen uit 5 

verschillende kleuren voor het dak.

* Ook mogelijk in grijze uitvoering: model Zanzi
* Optioneel: uitvalbeschermer

Bedbank* 

bedlade/uitschuifbed
of

2 lades +trapje
Bedbank of

Slaaphut

Slaaphut* 

bedlade/uitschuifbed
of

2 lades +trapje

Kleur dakje 

wieber roze
wieber blauw
mint (effen)
grijs (effen)
wit (effen)

salty
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WIT & ROBUUST

Salty is gemaakt van 

robuust massief hout. Door-

dat het hout nog door het wit 

te zien is, krijgt de kamer een 

aparte, stoere look. De kamer 

wordt bovendien gekenmerkt 

door de robuuste vormen en 

rechte lijnen van de meubels, 

zoals de grote rechte in het 

hout verwerkte handgrepen op 

de deuren en lades. 

Salty  wandrek
 25x120x15cm (hxbxd)

€ 99,-

Salty ledikant
 90x200cm (hxbxd)

€ 299,-

Salty buro
 75x130x70cm (hxbxd)

€ 359,-

Salty boekenkast
 180x72x40cm (hxbxd)

€ 369,-

Salty nachtkastje
55x50x40cm (hxbxd)

€ 149,-

Salty hang-legkast
 190x110x55cm (hxbxd)

€ 749,-

salty

Alle laden zijn voorzien van een softclose-systeem
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Scandi ledikant
60x120cm

€ 299,-

Scandi hang-legkast
190x100x60cm (hxbxd)

€ 629,-

Scandi commode
95x100x55cm (hxbxd)

€ 569,-

Scandi wandrek/huisje
55x60x15cm (hxbxd)

€ 99,-

SOFT

behang Eijffinger

scandiMooie meubels met een

gave retro-look!

MET UITSCHUIFBAAR 
PLANKJE EN HANDDOEKREK
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Timber Ledikant
60x120cm

€ 299,-

Timber Commode smal 95x66x55 cm

€ 349,-

Timber Commode breed
93x90x55 cm

€ 399,-

MET
UITKLAPBLAD,

ZIE FOTO Timber Wandkastje
30x46x24 cm

€ 69,-

Niet alleen handig boven de 

commode, maar ook leuk 

om meerdere horizontaal en 

verticaal op te hangen!

TIMBER

De Timber-collectie is zo ontworpen dat de 

meubels gemakkelijk met je kindje mee kunnen 

groeien. De steigerhouten look is gebeitst en 

gelakt met een grey-washeffect, waardoor de 

Timber een stoere uitstraling heeft. 

Timber Box
80x100cm

€ 319,-

Deze commode is ideaal voor in een 

kleine ruimte; plaats hem naast je 

ledikant en klap het bovenblad uit zodat 

je het kunt gebruiken als aankleedtafel. 

Ingeklapt is het een handig ladekastje, 

geschikt voor iedere ruimte.
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timber

Timber Boekenrek
109x80x41 cm

€ 159,-

Timber Nachtkastje
51x45x25 cm

€ 79,-

Timber Nachtkastje
1 lade, 60x40x40 cm

€ 149,-

Timber Buro
78x130x70 cm

€ 249,-

Buro
met raampaneel
78x130x87 cm

€ 318,-

HANDIG EN 
COMPACT 

OPBERGREKJE

GAVE SPEELHUT

Is je kindje nu uit zijn babykamer 

gegroeid en toe aan een stoere peuter-

kamer met speelplek? Dan is de Timber 

speelhut ideaal! Hierin kunnen ze een 

knus speelhoekje creëren onder het buro 

met raampaneel. Tevens kan het buro als 

aankleedtafel gebruikt worden.

Daarbij is het Timber buro ook nog eens 

een meegroei-meubel; want is je kindje 

later te groot voor de speelhut, dan kun je 

gemakkelijk het raampaneel verwijderen 

en is het een handig buro!

behang Roomblush
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Timber Bedbank 90x200cm
Excl. lade(s) en/of trapje

€ 369,-

Timber Bedbank 90x200cm
Incl. lade(s) en trapje

€ 638,-

Timber Bedbank 90x200cm  
Met bedladen + uitschuifbed

€ 768,-

timber

Timber Hang-legkast 190x90x55 cm Incl. roede en 1 schap € 499,-

Niet alleen worden de meubels 

groter naarmate je kindje groeit; ook 

de kledingcollectie wordt groter. 

Deze kasten zijn gemakkelijk naast 

elkaar te plaatsen, zo creëer je een 

handige kastenwand!

timber
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Zanzi wandrek
 30x90x12cm (hxbxd)

Zanzi hang-legkast
 190x110x55cm (hxbxd)

Zanzi commode
 93x110x55cm (hxbxd)

Zanzi ledikant
60x120cm (bxd)

Zanzi box
80x100cm (bxd)

zanzi

€299,-

€319,-

€749,-

€79,-

€469,-
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Zanzi buro
 75x130x70cm (hxbxd)

€ 359,-

Zanzi wandrek
 25x120x15cm (hxbxd)

€ 99,-

Zanzi hang-legkast
 190x110x55cm (hxbxd)

€ 749,-

Zanzi boekenkast
 180x72x40cm (hxbxd)

€ 369,-

Zanzi bedbank excl. lades + trapje

 90x200cm bxd)

€ 369,-

Zanzi ledikant
 90x200cm (bxd)

€ 299,-

Zanzi nachtkastje
 55x50x40cm (hxbxd)

€ 149,-

zanziKies voor extra bergruimte 
onder het bed door middel van 
een bedlade. Super handig!
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zittenmimo
Mimo element

60x70x70cm

Mimo hoek, rug links of rechts
60x100x70cm

Mimo hocker
30x70x70cm

Mimo voorbeeldopstelling 1*
element + hoek rechts + element
* excl.hocker

Mimo voorbeeldopstelling 2
hoek links + hoek rechts 

€199,-

€299,-

€149,-

€697,- €598,-

Door de losse elementen kan 
je eenvoudig blijven wisselen 

van opstelling! Blader voor 
de materiaal mogelijkheden

even terug naar pagina 13.



De hipste kinderaccessoires
vind je bij Kidsdepot!

www.kidsdepot.nl

meubelen en accessoires voor 
stoere jongens en meiden

www.comingkids.nl/stapelgoed



Kleurafwijkingen ten opzichte van afgebeelde foto’s zijn mogelijk. Maten en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en 

onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Coming Kids behoudt het recht verbeteringen van model-, maat- en materiaalwijzingen 

door te voeren.

Coming Kids
Postbus 118

6960 AC Eerbeek

T +31 (0)313 65 93 21

T +31 (0)313 65 97 19

info@coming.nl

www.comingkids.nl


