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Bekleding:

Maten:

Kleuren:

Kinderkistjes en kindermandjes...

                            voor een warm en waardig afscheid.

40 cm.

40 cm. -  KWM4-WIWollen mandje

Een zacht en aaibaar wollen kindermandje, gecombineerd met katoenen 

stoffen en een rand van organza. De binnenmaat is ongeveer 38 cm. 

Het mandje kan worden dichtgevouwen en hierna met twee satijnen lintjes 

worden gesloten. Een poppetje wordt meegeleverd, gemaakt van hetzelfde 

materiaal als het mandje. 

Wollen mandjes  -  Naturel
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Bekleding:

Maten:

Kleuren:
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Bekleding:

Maten:

Kleuren:
Wollen mandje

40 cm.

40 cm. -  KWM4-RZ

Wollen mandjes  -  Roze

Een zacht en aaibaar wollen kindermandje, gecombineerd met katoenen 

stoffen en een rand van organza. De binnenmaat is ongeveer 38 cm. 

Het mandje kan worden dichtgevouwen en hierna met twee satijnen lintjes 

worden gesloten. Een poppetje wordt meegeleverd, gemaakt van hetzelfde 

materiaal als het mandje.

Wollen mandje 40 cm. -  KWM4-BL

Wollen mandjes  -  Blauw

Een zacht en aaibaar wollen kindermandje, gecombineerd met katoenen 

stoffen en een rand van organza. De binnenmaat is ongeveer 38 cm. 

Het mandje kan worden dichtgevouwen en hierna met twee satijnen lintjes 

worden gesloten. Een poppetje wordt meegeleverd, gemaakt van hetzelfde 

materiaal als het mandje.
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Bekleding:

Maten:

Kleuren:

Bekleding:

Maten:

Kleuren:
Waterhyacint mandje

30, 45 & 60 cm.

30 cm. -  KWH30-WI
45 cm. -  KWH45-WI
60 cm. -  KWH60-WI

Waterhyacint mandje  -  Wit

Gevlochten kindermandje van waterhyacint. Deze mandjes zijn voor-

zien van een katoenen binnenbekleding met hieroverheen organza. Het 

mandje heeft een matrasje en dekentje. De dekentjes zijn verkrijgbaar in 

wit, roze en blauw voorzien van een satijnen bies. Bij elk mandje wordt 

een bijpassend poppetje geleverd.

Waterhyacint mandje

30, 45 & 60 cm.

Waterhyacint mandje  -  Roze

30 cm. -  KWH30-RZ
45 cm. -  KWH45-RZ
60 cm. -  KWH60-RZ

Gevlochten kindermandje van waterhyacint. Deze mandjes zijn 

voorzien van een katoenen binnenbekleding met hieroverheen 

organza. Het mandje heeft een matrasje en dekentje. De dekentjes 

zijn verkrijgbaar in wit, roze en blauw voorzien van een satijnen bies. 

Bij elk mandje wordt een bijpassend poppetje geleverd.
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Bekleding:

Maten:

Kleuren:

Bekleding:

Maten:

Kleuren:
Waterhyacint mandje

30, 45 & 60 cm.

Waterhyacint mandje  -  Blauw

30 cm. -  KWH30-BL
45 cm. -  KWH45-BL
60 cm. -  KWH60-BL

Gevlochten kindermandje van waterhyacint. Deze mandjes zijn 

voorzien van een katoenen binnenbekleding met hieroverheen 

organza. Het mandje heeft een matrasje en dekentje. De dekentjes 

zijn verkrijgbaar in wit, roze en blauw voorzien van een satijnen bies. 

Bij elk mandje wordt een bijpassend poppetje geleverd.

Draagkistje “Beertje”

60 cm.

Draagkistje “Beertje”

Kinderkistje in de vorm van een beertje. Een vriendelijk en teder kistje 

met een combinatie van zacht katoen en badstof bekleding met 

dekentje, bodempje en kussentje. De bekleding is beschikbaar in drie 

uitvoeringen: een creme katoen, katoenen ruitje roze/wit ofwel een 

katoenen ruitje blauw/wit.

Wit  -  KBRT6-WI
Roze -  KBRT6-RZ
Blauw  -  KBRT6-BL
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Bekleding:

Maten:

Kleuren:

Bekleding:

Maten:

Kleuren:
Wiegkistje

40 & 65 cm.

40 cm. -  KCH4WI
65 cm. -  KCH6WI

Wiegkistje - Wit

Kinderkistje in de vorm van een wiegje. Het ronde dekseltje kan gesloten 

worden met twee kleine sluitbolletjes. Een vriendelijk en teder kistje met een 

combinatie van zacht katoen en badstof bekleding met dekentje, bodempje 

en kussentje. De bekleding is beschikbaar in drie uitvoeringen: een wit katoen, 

katoenen ruitje roze/wit ofwel een katoenen ruitje blauw/wit.

Wiegkistje

40 & 65 cm.

40 cm. -  KCH4RZ
65 cm. -  KCH6RZ

Wiegkistje - Roze

Kinderkistje in de vorm van een wiegje. Het ronde dekseltje kan gesloten 

worden met twee kleine sluitbolletjes. Een vriendelijk en teder kistje met een 

combinatie van zacht katoen en badstof bekleding met dekentje, bodempje 

en kussentje. De bekleding is beschikbaar in drie uitvoeringen: een wit katoen, 

katoenen ruitje roze/wit ofwel een katoenen ruitje blauw/wit.
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Bekleding:

Maten:

Kleuren:

Bekleding:

Maten:

Kleuren:
Wiegkistje

40 & 65 cm.

40 cm. -  KCH4BL
65 cm. -  KCH6BL

Design kistje

70 cm.

Wit  -  KDSG7-WI
Roze -  KDSG7-RZ
Blauw  -  KDSG7-BL

Wiegkistje - Blauw

Kinderkistje in de vorm van een wiegje. Het ronde dekseltje kan gesloten 

worden met twee kleine sluitbolletjes. Een vriendelijk en teder kistje met een 

combinatie van zacht katoen en badstof bekleding met dekentje, bodempje 

en kussentje. De bekleding is beschikbaar in drie uitvoeringen: een wit katoen, 

katoenen ruitje roze/wit ofwel een katoenen ruitje blauw/wit.

Design kistje

Modern kinderkistje met glooiende vormen in een zacht glanzende 

lakafwerking. Dit kistje is uitgevoerd met een luxe bekleding van katoen 

gecombineerd met zacht velours, bestaande uit een matrasje, dekentje 

(afgezet met satijnen band) en kussentje. Deze bekleding is verkrijgbaar in 

roze, blauw en wit.



1514

Bekleding:

Maten:

Kleuren:

Bekleding:

Maten:

Kleuren:
40 cm. -  KN40
65 cm. -  KN65

90 cm. - KN90
115 cm.  - KN115
140 cm.  -  KN140

165 cm. - KN165Vuren kinderkistje

40 & 65 cm.

Vuren kinderkistje*

90, 115, 140 & 165 cm.

* Bij kistje van 90 cm worden 4 handgrepen gemonteerd. 
* Bij kistje vanaf 115 cm worden 6 handgrepen gemonteerd.

Vuren kinderkistje

Kinderkistje van onbehandeld naaldhout met een natuurlijke uitstraling. In twee 

maten verkrijgbaar. Dit kistje is gemakkelijk te beschilderen met verf of met 

watervaste stiften. Het kinderkistje heeft een katoenen geplooid  interieur met 

een dekentje en kussentje. 

Vuren kinderkistje

Kinderkistje van onbehandeld naaldhout met een natuurlijke uitstraling. 

In vier maten verkrijgbaar. Dit kistje is gemakkelijk te beschilderen met 

verf of met watervaste stiften. De kinderkistjes in de maten 90 & 115 cm 

hebben een geplooid katoenen interieur. De maten 140 & 165 cm hebben 

een strak katoenen interieur. Alle kistjes zijn voorzien van een bodempje, 

dekentje en kussentje.

90 & 115 cm 140 & 165 cm
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Bekleding:

Maten:

Kleuren:

Bekleding:

Maten:

Kleuren:
Kinderkistje Eiken fineer

40 & 65 cm.

40 cm. -  KF40
65 cm. -  KF65

Kinderkistje Eiken fineer*

* Bij kistje van 90 cm worden 4 handgrepen gemonteerd. 
* Bij kistje vanaf 115 cm worden 6 handgrepen gemonteerd. 90, 115, 140 & 165 cm.

90 cm.  - KF90 
115 cm.  - KF115
140 cm.  -  KF140

165 cm. - KF165

Kinderkistje Eiken fineer

Eenvoudig kinderkistje van eiken-gefineerd spaanplaat. Het kinderkistje 

heeft een  geplooid  interieur van satijn met een dekentje, bodempje en 

kussentje en is in twee maten verkrijgbaar. 

Kinderkistje Eiken fineer

Eenvoudig kinderkistje van eiken-gefineerd spaanplaat. Het kinderkistje 

heeft een  geplooid  interieur van satijn met een dekentje, bodempje en 

kussentje en is in vier maten verkrijgbaar. 
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Bekleding:

Maten:

Kleuren:

Bekleding:

Maten:

Kleuren:
Kinderkistje wit

40 & 65 cm.

40 cm. -  KW40
65 cm. -  KW65

Kinderkistje wit

90, 115, 140 & 165 cm.
* Bij kistje van 90 cm worden 4 handgrepen gemonteerd. 
* Bij kistje vanaf 115 cm worden 6 handgrepen gemonteerd.

90 cm.  - KW90 
115 cm.  - KW115
140 cm.  -  KW140

165 cm. - KW165

Kinderkistje gekleurd

Eenvoudig kinderkistje van spaanplaat met folie in kleur 

gespoten. In twee maten verkrijgbaar. Het kistje is in drie 

kleuren verkrijgbaar (wit, roze en blauw).

Kinderkistje gekleurd

Eenvoudig kinderkistje van spaanplaat met folie in kleur gespoten. 

In vier maten verkrijgbaar. Het kistje is in drie kleuren verkrijgbaar 

(wit, roze en blauw).
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Bekleding:

Maten:

Kleuren:
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Bekleding:

Maten:

Kleuren:

Pitrieten mandje

30, 45, 65 & 90 cm.

30 cm.  - KR30
45 cm.  - KR45
65 cm.  - KR65

90 cm.   - KR90 Pitrieten mandje

125 & 155 cm.

125 cm. - KR125
155 cm. - KR155
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Rieten kindermandjes  -  Pitriet

Kinderkistje gemaakt van gevlochten pitriet. Dit rieten kistje heeft een 

ongebleekte katoenen bekleding met een matrasje. Het dekseltje is aan de 

binnenzijde met katoen bekleed. Dit kistje is in 3 maten verkrijgbaar.

Rieten kindermandjes  -  Pitriet

Kinderkistje gemaakt van gevlochten pitriet. Dit rieten kistje heeft een 

ongebleekte katoenen bekleding met een matrasje. Het dekseltje is aan de 

binnenzijde met katoen bekleed. Dit kistje is in 3 maten verkrijgbaar.
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Bekleding:

Maten:

Kleuren:
Zeegras mandje

30, 45 & 65 cm.

30 cm.  - KZ30 
45 cm.  - KZ45
65 cm.  - KZ65
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Rieten kindermandjes  -  Zeegras

Kinderkistje gemaakt van gevlochten zeegras. Dit rieten kistje heeft een 

ongebleekte katoenen bekleding met een matrasje. Het dekseltje is aan de 

binnenzijde met katoen bekleed. Dit kistje is in 2 maten verkrijgbaar.




