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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. Denk hierbij aan 

boxen, bedden, kasten of bureaus. Houd je van 

stoer of kies je liever voor naturel? Bij Coming 

Kids kan je met elke stijl terecht.

De collectie is verkrijgbaar via onze dealers.  

Zij geven u graag meer informatie over  

bijvoorbeeld prijzen, eigenschappen van de 

meubelen en onze snelle levertijden.

www.comingkids.nl

€399,-

Morris bureaukast
H187xD30xB85 cm
Verkrijgbaar in

grijs, naturel en mint.

Met dank aan:

Behang 
Eijffinger & KEK Amsterdam

Muurstickers
KEK Amsterdam

Knuffels
JellyCat 

Posters & kaarten
NADesign, I LOVE MY TYPE,
The Birth Poster   

Kleding
Z8

Verzorgingsartikelen
Rituals & Naïf Care

Zwart-wit deco 
Wee gallery

Rubber speelgoed 
Oli & Carol

Baby gifts 
Bam Bam

Overige accessoires
KidsDepot 28

Over ons
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De serie Harper is een stoere houten 

kamer waarbij de fronten zijn voorzien 

van een visgraatmotief. Kenmerkend 

zijn de robuuste poten en zwart metalen 

knoppen. De donkere kleur hout geeft de 

serie een warme uitstraling. 

Harper

<
Harper commode
H93xB90xD55 cm

€ 479,-

>
Harper ledikant

60x120 cm

€ 299,-

>
Harper hang-legkast

B85xD55xH180 cm

€ 519,-
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Scandi ledikant
60x120 cm

Scandi hang-legkast
H190xB100xD60cm

€ 629,-

Scandi commode
H95xB100xD55 cm

€ 569,-Scandi wandhuisje
H55xB60xD15cm

€ 99,-

MET UITSCHUIFBAAR 
PLANKJE EN HANDDOEKREK

€299,-

ScandiGeef je kamer
een vleugje
retro!

Scandi box 80x80cm € 219,-

compacte
afmeting
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op hoge poten

Nu ook los te bestellen: 
Set van 12 losse knopjes in zilver, 
zwart, koper en goud! Zo geef je 

jouw meubel je eigen twist.
 

€329,-

Bliss ledikant 
60x120cm

€599,-

€23,95

Bliss hang-legkast
H190xD55xB90cm

€499,-

Bliss commode
H93xD55xB90cm

Bliss is voorzien van elegante ronde 

pootjes van metaal die ervoor zorgen 

dat de kamer een luchtig en open geheel 

blijft. Zeker voor kleinere babykamers is 

dit een echte aanrader! Simpel maar  

stoer zijn de leren greepjes afgewerkt 

met metalen knopjes. Door naturel 

kleurgebruik is deze serie geschikt voor 

zowel de jongens- als de meisjeskamer. 

Verkijgbaar in wit en seagreen.

TIP Geen commode meer nodig?  
Decoreer Bliss met leuke  
accessoires en je houdt een  
handig ladekastje over!

BlissBliss



10 11

Mimo hocker
H30xB70xD70cm

Mimo element
H60xB70xD70cm

Mimo hoek, rug links of rechts
H60xB100xD70cm

€199,-

€299,-

€149,-

mimo
Mimo is een collectie losse 
zitelementen waarmee je 
eenvoudig kan blijven 
wisselen van opstelling! 

Flex peuterbed 70x150cm  € 179,- Flex uitvalbescherming 70x150cm  € 30,-

Flex ledikant 90x200cm € 219,- Flex uitvalbescherming 90x200cm  € 35,-

Flex bedbank 90x200cm € 549,-

Handige uitschuiflade
met matrasbodem wanneer
als je een logeetje hebt!

Flex

Is het babyledikantje te klein geworden?

Kies voor een Flex peuterbed 70x150 cm.

Verkrijgbaar in wit, lichtgrijs en mint. 
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Timber
Timber Ledikant

60x120cm € 299,-

€ 249,-

Timber Box
B100xD80 cm

€ 319,-

Timber Commode breed
H93xB90xD55 cm € 399,-

€ 299,-

Timber Commode smal 
H95xB66xD55 cm € 349,-

€ 199,-

Timber Wandkastje
H30xB46xD24 cm

€ 69,-

UITKLAPBAAR BLAD
Deze smalle Timber commode is 
ideaal in een kleine ruimte; plaats 
hem naast je ledikant en klap het 
bovenblad uit zodat je het kunt 
gebruiken als aankleedtafel. Inge-
klapt is het een handig ladekastje, 
geschikt voor iedere ruimte.

Niet alleen handig boven 

de commode, maar ook 

leuk om er meerdere  

horizontaal en verticaal

op te hangen!

Timber is ook

verkrijgbaar als

tienerkamer.

ACTIE
PRIJZEN
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Flint
<
Flint ledikant
Incl peuterzijde
60x120 cm

€ 379,-

<
Flint commode
H93xB90xD55 cm

€ 519,-

>
Flint hang-legkast

H190xB90xD55 cm

€ 599,-
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Flint bureau
H87xB120xD60 cm

€ 249,-

Flint bedbank
H82xB95xL205 cm

€ 349,-

Flint uitschuifbed/ opberglade
Voor 90x200 cm bed

€ 249,-

Flint nachtkastje
H60xB40xL40 cm

€ 219,-

>
Flint ledikant

met peuterzijde
60x120 cm

€ 379,-

<
Flint hang-legkast
3-deurs
H190xB133xD55 cm

€ 779,-

EXTRA ROEDE
OF LEGPLANK
MOGELIJK!

Flint
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DOEN
Hang een leuke bedtent

of mobiel op!

D.I.Y.
Maak een persoonlijke

krijttekening!

Framed wandrek
H30xB50xD25 cm

€ 69,-

Framed ledikant
H182xB71xD126 cm

€ 349,-

Framed PERSONAL TOUCH

De items van de serie Framed zijn 

voorzien van een krijtbord. Maak 

het persoonlijk door een leuke 

tekst toe te voegen aan de kinder-

kamer. Het ledikant is voorzien 

van een frame; erg handig voor een 

mobiel boven het bedje. De serie 

is gemaakt van massief grenen 

en is zijdeglans gelakt in green/

grey of blue/grey. Het hoofd- en 

voeteneind zijn afgewerkt met 

schoolbordverf.

green
grey

blue
grey
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Pebbles
Vintage meubels gecombineerd 

met nieuwe kinderaccessoires. 

Dit was de inspiratiebron bij de 

ontwikkeling van de serie Pebbles. 

De kast, commode en wandschap 

zijn verkrijgbaar in de kleuren 

seagreen en grijs. De box en het 

ledikant hebben nog een extra 

variant in grenen. Helemaap hip!

Klassiek in een moderne vorm,

dat is de serie Pebbles.

€89,-Pebbles wandschap
Verkijgbaar in seagreen en grijs
B80xH20xD20 cm

€299,-

Pebbles ledikant 
60x120 cm

€499,-

€349,-

Pebbles commode H93xB110xD55 cm

Pebbles box
80x100 cm

€549,-
LEUK DETAIL:
VINTAGE
KNOPPEN!

< Pebbles 
hang-legkast 

H194xB92xD53 cm
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Skyler

Stel nu je
eigen bedje
samen!

De pootkleur is altijd 
blank beuken.
 

€449,-

Ledikant Skyler 60x120 cm met gestoffeerd 

hoofd- en voeteneind is een 2-in-1 bedje dat 

gemakkelijk van babybed om te bouwen is 

naar bedbankje. Mix & match nu heel een-

voudig je eigen Skyler bedje in 3 stappen:

1.
Kies de kleur van de bedzijden: 
Wit, grijs of mint.

2.
Kies de stof van het hoofd- en 
voeteneind: Sky, Summer of 
Woolvilt. 

3.
Kies vervolgens de kleur van 
de stof en klaar ben je!
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Salty 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. Deze serie 

is ook als tienerkamer en in 

het grijs verkrijgbaar onder de 

naam Zanzi.

Salty wandrek 
H30xB90xD12cm

€ 79,-

Salty hang-legkast
 H190xB110xD55cm

€ 749,-

Salty commode
 93x110x55cm (hxbxd)

€ 469,-

Salty ledikant
60x120cm

€ 299,-

Salty box
B100xD80cm

€ 319,-
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TIP Kies voor extra bergruimte

onder het bed door middel 

van een bedlade. Super handig!

Zanzi buro
 H75xB130xD70 cm

€ 359,-
Zanzi bedbank

90x200cm

Zanzi ledikant
 90x200 cm

Zanzi wandrek
H30xB90xD12 cm

€ 79,-

Zanzi nachtkastje
 H55xB50xD40 cm

€ 149,-

Zanzi

Zanzi ladebak
H65xB42xD50 cm

Zanzi trapje
H65xB42xD40 cm 

€369,-

€299,-

€95,-
€79,-

Zanzi slaaphut
(+ bedlade/ uitschuifbed) 90x200 cm

De Zanzi slaaphut heeft veel keuzemogelijkheden: Wil je de dat er een logeetje 
kan blijven slapen, kies dan voor de bedlade met lattenbodem. Ga je liever voor 
meer opbergruimte, kies dan voor de ladebakken en het bijpassende trapje.

Zanzi 3-deurs hang-legkast
 H190xB145xD55 cm

€999,-

€998,-

Deze serie is ook als 

babykamer en in het wit 

verkrijgbaar onder de 

naam Salty.
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Sun Luke

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

De bedden zijn verkrijgbaar 
in de maten: 90x200 cm,
120x200 cm en 140x200 cm.
Luxe gestoffeerde bedden 
verkijgbaar vanaf € 499,-

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

Kate
De modellen Yara 

en Lynn zijn alleen  
verkrijgbaar in  
90x200 cm en  

120x200 cm.

YARA
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Rough buro 
B130xH72 cm

€ 399,-

Hang-legkast
H190xB85xD62 cm

Rough nachtkast 
H46xB44xD44 cm

€ 189,-

De Rough serie is stoer, robuust en past 
helemaal in een industrieel interieur. Ideaal 
te combineren met beton, metaal, hout, wol, 
linnen, katoen en stoer denim. Rough is ook 
verkrijgbaar in wit.

met verborgen lade

Rough
Rough bedbank
Uitschuifbaar
tot 180 cm

€599,-

€569,-



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
F +31 (0)313 65 97 19

info@coming.nl
www.comingkids.nl


