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Hallo!
Leuk dat jullie
er zijn
Op zoek naar een nieuw bed voor de kids?
Wordt het hun eerste echte bureau?
Of zijn ze toe aan een eigen sfeervolle
ruimte om te spelen, lekker gek te doen,
voor school te werken en te slapen?
No problem.
Met onze originele bedden, kasten,
bureaus en fantasieprikkelende
accessoires creëer je zelf een super
relaxte leefplek die bij de persoonlijkheid
van je kind past. PebbleBeach,
HappyHorse, WaterWorld... Eigenlijk best
wel jammer van dat slapen.

Life Time ontwikkelt al jarenlang perfect
afgewerkte, veilige kindermeubels.
Eigentijdse vormgeving gecombineerd
met ambachtelijke kwaliteit. Daar staan
ook onze toeleveranciers garant voor.
En weet je wat zo cool is? Life Time
kindermeubels groeien mee, van peuter
tot jongere. Onze meubels zijn duurzaam
geproduceerd en je kunt ze makkelijk
uitbreiden en ombouwen.
Kijk maar...
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‘Ik wil een bed
om te spelen.
Die bestaan
echt hoor!’
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FreeBird

‘Jij woont beneden
en ik boven.
En dan mag jij
de volgende keer
eerst kiezen.
Goed?’
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Prinsessen
6 LifeTime Original

‘In deze kamer mag je alleen
binnen als je een beetje bijzonder
bent. Geen jongen zonder fantasie
of zo. Een lieve prins mag wel
natuurlijk.’
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‘Mama heeft met een
hartstikke mooie voile
een verkleedhoek voor
me gemaakt.
Die kun je bij Life Time gewoon
per meter kopen. Handig hè?’
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Prinses / Freebird / Flower Power

‘Ik wil ook
make up en zo.
Maar dat mag
niet.
Ik heb toch ook al een spiegel
op mijn kamer. Nou dan!’
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FlowerPower

‘Mijn vader en
moeder zijn een
soort van flower
power geweest
toen ze jong
waren.
Ik hou zelf ook erg van bloemen
en kleur, maar niet van hun slome
muziek.’
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‘Zie je die mooie
kaarten aan de
muur. Die krijg ik
van mijn opa en
oma. Die gaan
heel vaak op reis.
En ver joh! Dat ga
ik later ook doen.
Zeker weten.’
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Een leven lang
Life Time!
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Life Time, meubelmakers uit Denemarken

• Wordt het een
hoogslaper? Schud er
eens flink aan. Is hij wel
stabiel genoeg? Ook bij
een stevig stoeipartijtje?
• Steken er schroeven of
moeren uit? Is het hout
ruw of splintert het snel?
Is zo’n bed dan wel iets
voor je kind?
• Kun je het bed op termijn
uitbreiden of ermee
variëren? Of groeit je
kind alleen als het staat?

• Is het bed makkelijk
te monteren zonder al
te veel ingewikkelde
schroeven? Of heb je best
wel goeie ervaringen
met de bungalowtent?
• Is het bed alleen
leverbaar in
standaardmaten of
zijn er andere opties?
Je hebt toch ook geen
standaardkind?
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Duurzaam en milieubewust

Voor onze Life Time meubels gebruiken
we speciaal geselecteerd, duurzaam
grenenhout uit Noord-Scandinavië.
Daar groeit het langzaam onder moeilijke
klimatologische omstandigheden.
Hierdoor ontstaat een sterke houtsoort
die zeer geschikt is voor het maken van
onze kwaliteitsmeubels. Onze inkopers
controleren de stammen ter plaatse.
Bij het produceren van onze meubels
in Denemarken gebruiken we bewust
geen zuren om het hout sneller te laten
harden. De afwerking gebeurt met
milieuvriendelijke lakken en beitsen op
waterbasis.
Niet voor niets ontving Life Time al in 2004
de milieuprijs voor buitengewone
verdienste van het Grøn Netværk,
de vereniging die verantwoord en
milieubewust ondernemen stimuleert.

Veilige en stabiele constructies

Meubels van Life Time Original blijven
vele jaren stevig en stabiel, ook als ze
worden omgebouwd. Vanwege de goed
doordachte en degelijke constructie
kunnen kids er jaren mee vooruit!
Life Time Original meubels voldoen
bovendien aan de hoogste veiligheidseisen
die de wettelijke norm dikwijls te boven
gaan. Zo is bijvoorbeeld de opstaande
rand van onze hoogslaper minimaal
35cm. Ook worden al onze bedden
eerst uitgebreid getest door de strenge
keuringsorganisatie TUv.
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Waar moet je op letten
als je een bed wilt kopen?

Garantie op kwaliteit
en nalevering

Al onze Life Time Original meubels
maken we in eigen huis. Onze vakkundige
meubelmakers en houtbewerkers hebben
daar een zeer geavanceerd machinepark
tot hun beschikking. Daarmee houden we
de kwaliteit van onze producten scherp
in het oog.. Daardoor is het logisch dat
wij niet minder dan vijf jaar garantie
kunnen geven op de constructie van onze
meubels, en de garantie dat wij 5 jaar omen doorbouwpakketten kunnen leveren
voor de meubels! Kwaliteit blijft duurzaam
onze zorg. Ook nadat onze meubels de
werkplaats hebben verlaten!
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‘Deze PebleBeach zitzak is
gemaakt door Colorique. Lekker
stoer hè? Ik zou er wel meer willen
voor als m’n vrienden langskomen.
Nu moeten we er om vechten.’
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PebbleBeach
16 LifeTime Original

‘Van mij mag
m’n broertje best
in mijn hut slapen.
Dat vinden
wij cool.’

‘Ik heb altijd al zo’n
mooie grote kast
gewild. Grote mensen
denken altijd dat zij
alleen veel kleren en
spullen en zo hebben.
Nou mooi niet!’
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‘Met onze ruige verzameling
PebbleBeach canvaskussens kun
je superleuk kussengevechten
houden. Mama heeft dat liever
niet, maar dan is het nóg leuker,
vinden wij.’
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LifeTime Original 19

BoomHut

‘Mijn vriendjes
geloven dat ik mijn
bed helemaal zelf
getimmerd heb.
Stoer hè?’

20 LifeTime Original

‘Weet je dat dit gave bureau
gewoon met mij mee kan
groeien? Je kunt het zo verhogen.
Papgemakkelijk. Voor papa dan.’
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‘Best wel leuk zo’n hemelbed.
Vooral met zo’n supergave voile.
Daar snappen jongens geen snars
van. Die moeten zogenaamd altijd
stoer doen.’
‘Deze whitewash mini hoogslaper
vind ik echt iets voor mijn kleine zusje.
Die is dol op glijbanen en schommels.
Ik word daar misslijk van.’

‘Dan kunnen al mijn vriendjes blijven logeren. Mag dat mam?’
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Onze bedden

‘Dit witte basisbed is helemaal
goed voor mijn beste vriendin.
Met al haar knuffels.
Anders kan ze niet slapen.’
‘Nou wil mijn
broertje zo’n
halfhoogslaper,
zegt hij. Omdat
hij dan groter lijkt.
Maar dat is nep
hoor. Hij is gewoon
nog piep.’

‘Die whitewash hoogslaper met
bureau neem ik lekker zelf. Ik moet
voor school al sommen maken
en zo. Mijn broertje kan nog niet
eens schrijven.’
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Stoffen

‘Mama vindt het helemaal
top dat ze bij Life Time nu
al die leuke stoffen op de
rol verkopen.’
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Matrassen

‘Alleen wel stom dat ze
er niet één erwtje onder
gelegd hebben.
Ja, dan slaap ik zo.’

‘Goed hè dat Life Time
nu ook een eigen
matrassencollectie heeft.’

LifeTime Original 25

d
itbe
Kaju
26 LifeTime Original

‘Nu heb ik
genoeg ruimte voor
al mijn speelgoed!’

‘Boekenkastje en ladeblokje: De kleuren van
de lades en deurtjes heb ik zelf gekozen,
omdat ze zo goed in mijn kamer passen…..”
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‘Ik voel me hier
net een prinses
in mijn eigen
paleis. Maar nu
moet ik gauw
naar school.
Doei.’
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28 LifeTime Original

‘Weet je wat ik het leukste vind?
Dat we ons hier altijd heel mooi
gaan verkleden. En optutten en zo.’
‘Weet je dat Colorique de SilverSparkleserie helemaal met de hand heeft laten
maken voor Life Time? Knap hè?’
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30 LifeTime Original

‘Vind je dit geen
supergaaf beddengoed?’
‘Allemaal speciaal ontworpen voor de series SilverSparkle
en HappyHorse. Nou daar word ik zelf helemaal happy van.’
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‘Ik wilde
eigenlijk graag
een echte
se
pony.’
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‘Maar nu heb ik alvast een echt
pony-bed. En aan mijn nieuwe
bureau kan ik lekker zelf heel veel
pony’s tekenen. Doei’

33

‘Die grote is voor een stuud,
dat kleintje voor grote
rommelmakers.’

‘En voor de knutselaars die
ene met die handige laatjes.
Slim bedacht.’

‘Ik vind een bureau zonder computer stom. Jij snapt ook niks.’
34

Onze bureaus en stoelen

LifeTime Original 35

‘Mijn broertje
en ik hebben
helemaal geen
grote kamer.’
‘Maar zo kunnen we toch
samen slapen en spelen.
Gelukkig.’
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Piraat

‘Jij wil altijd Kapitein
Jack Sparrow zijn,
maar dat kan niet.
Jij bent blond,
suffie.’
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‘Maar dan moet
je er wel in
kunnen zwemmen.
Da’s pas kicken!’
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LifeTime Original 39

40 LifeTime Original

Jaipur

‘Duizend en één nacht...
Ik wil nog wel veel
meer nachten lekker in
dit bed slapen!’

LifeTime
onze droomproducten
op een rijtje
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Prinsessen

‘Een Prinsesje mag altijd ontbijt op bed’

front Prinsesssen art. 632 Om het front aan het
hemelbed te monteren besteld u art. 624

hemelbed art. 4635, 210x207x102
geïntegreerd lampje art. 951
bijbehorende transformator art. 953

kussen Prinsessen groot
art. 774-32, 10x68x68

bedlade groot art. 7060, 22x199x94
lattenbodem voor in bedlade art. 151, 90x200

hemelbed art. 4635, 210x207x102
geïntegreerd lampje art. 951
bijbehorende transformator art. 953
voile FreeBird art. 735-35, 5.7 x 1.4 m

kussen Prinsessen vierkant
art. 770-32, 6x42x42

Deze kussens zijn gevuld met eendenveren en eendendons.
Kussenhoezen kunnen worden gewassen op 40°C.

kussen Prinsessen smal
art. 772-32, 6x52x32

dekbedovertrek Prinsessen Vd
art. 8011-32, 140x200/220
met kussensloop 60x70

hoeslaken roze

art. 800-16, éénpersoons

naambord meisje

art. 6771, 13,5x40x1,6

applicatieset
vrolijke applicaties om je
kamer nog meer sfeer te
geven

spiegel roze

art. 675-33, 60x48x13
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de roze spiegel is hier
opgesierd met de bloemlijst
uit het applicatiepakket

applicatiepakket meisje art. 674-32
bevat: kroontje 2 stuks 14x15x0.5, paard 27x27x0.5, hartje
2 stuks 13x12x0.5, vlinder klein 14x12x0.5, vlinder groot
21x18x0.5, bloem klein 14x12x0.5, bloem groot 23x22x0.5,
bloemlijst 47x47x0,5

FreeBird!

‘Wat een liefje!’

minihoogslaper/ hemelbed art. 4637, 210x207x102
geïntegreerd lampje art. 951
bijbehorende transformator art. 953
alu beschermstrips voor traptrede art. 995_2

minihoogslaper/ hemelbed art. 4637, 210x207x102
geïntegreerd lampje art. 951
bijbehorende transformator art. 953
alu beschermstrips voor traptrede art. 995_2
voile FreeBird art. 735-35, 5.7 x 1.4 m
dekbedovertrek FreeBird Vd

art. 8011-35, 140x200/220
met kussensloop 60x70
hoeslaken roze art. 800-16, éénpersoons

de stoffen Dresses,

Strawberries, FreeBird
Cotton, FreeBird voile,
BigFlower cotton zijn ook

los van de rol verkrijgbaar.
Idee: Maak bijpassende
gordijnen!

funmatras lila art. 901-33, 200x90x12

bovenzijde langharig pluche, matrashoes
heeft een ritssluiting en is wasbaar.
bijpassende matras art. 701, 200x90x12

kussen FreeBird groot

art. 774-35, 10x68x68

naambord meisje

art. 6771, 13,5x40x1,6

kussen FreeBird vierkant
art. 770-35, 6x42x42

kussen FreeBird smal
art. 772-35, 6x52x32

Deze kussens zijn gevuld met eendenveren en eendendons. Kussenhoezen kunnen worden gewassen op 40°C.

hangtafel art. 161, 2x50x21

[ afmetingen in hxbxd ]

kapstok art. 165, 9x64x10

LifeTime Original_43

FlowerPower

’Bloemen zijn ook best stoer!’

front FlowerPower art . 633
Het front is te plaatsen op basisbed, hemelbed,
minihoogslaper, halfhoogslaper of stapelbed.

halfhoogslaper met rolbodem art. 4625, 128x207x102
alu beschermstrips 3 stuks, art 995_3

alu beschermstrip voor traptrede
art. 995, 36,4 cm breed

< funmatras lila art. 901-33, 200x90x12

bovenzijde langharig pluche, matrashoes
heeft een ritssluiting en is wasbaar.
Bijpassende matras art. 701, 200x90x12

dekbedovertrek FlowerPower Vd

art. 8011-33, 140x200/220
met kussensloop 60x70
hoeslaken roze art. 800-16, éénpersoons

De stoffen MultiFlower en
BigFlower zijn ook los van
de rol verkrijgbaar. Leuk om
gordijnen mee te maken!
Deze kussens zijn gevuld met
eendenveren en eendendons.
Kussenhoezen kunnen worden
gewassen op 40°C.

kussen FlowerPower groot
art. 774-33, 10x68x68

naambord meisje

art. 6771, 13,5x40x1,6
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kussen FlowerPower vierkant
art. 770-33, 6x42x42

kussen FlowerPower smal
art. 772-33, 6x52x32

opbergbox art. 6082, 27x37x37
Deze praktische opbergbox kan ook
aan de wand geplaatst worden.
U kunt er ook wieltjes onder plaatsen.
art. 965, 4 wieltjes

HappyHorse

‘Ik droom vaak van een eigen pony’

front HappyHorse art. 621-34

halfhoogslaper met rolbodem met HappyHorse
front art. 4625-34, 128x207x102

Het front is te plaatsen op alle typen Life Time
bedden: van basisbed tot stapelbed.

alu beschermstrip voor traptrede
art. 995, 36,4 cm breed

matrashoes Hearts art. 901-34, 200x90x12
bijpassende matras art. 701, 200x90x12

De matrashoes heeft een ritssluiting en is wasbaar.

dekbedovertrek Rosette Vd, art. 8011-34,

140x200/220 met kussensloop 60x70

hoeslaken roze art. 800-16, éénpersoons

naambord meisje

art. 6771, 13,5x40x1,6

hangtafel art. 161, 2x50x21

schilderijen HappyHorse set van 3 stuks

praktisch om aan je halfhoogslaper te hangen.

art. 307-34, 35x35x2

De stoffen Heart en Horse
zijn ook los van de rol
verkrijgbaar. Leuk om
gordijnen mee te maken!
Deze kussens zijn gevuld met
eendenveren en eendendons.
Kussenhoezen kunnen worden
gewassen op 40°C.

kussen HappyHorse groot
art. 774-34, 10x68x68

[ afmetingen in hxbxd ]

kussen HappyHorse vierkant
art. 770-34, 6x42x42

kussen HappyHorse smal
art. 772-34, 6x52x32,
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SilverSparkle!

‘Want zilver is echt mijn lievelingskleur!’

hutbed SilverSparkle

art. 46207, 230x207x102/120 cm (excl. voile)

voile SilverSparkle art. 7380, 268x77,5 cm

De luxe voile is gemaakt van organza, rijkelijk
afgewerkt met zilverkleurig lakleer en vele
handgeborduurde details.

dekbedovertrek SilverSparkle Vd
art. 801-441, 140x200/220
met kussensloop 60x70

kussen SilverSparkle vierkant
art. 7382, 50x50

kussen SilverSparkle rechthoekig
art. 7384, 32x52x6

kussen SilverSparkle rond
art. 7386, ø30 cm

alu beschermstrip voor traptrede
art. 995, 36,4 cm breed

De kussens kunnen niet worden gewassen. Ze moeten chemisch gereinigd worden.

< matrashoes SilverSparkle art. 7390, 12x200x90
bovenzijde zachte fleece, rand zilverkleurig lakleer
bijpassende matras Basic art. 701, 12x200x90

Sprankelende accessoires:

trendy zilverkleurig
mat lakleer en verfijnd
gedecoreerd met kraaltjes
en lovertjes.

deco-bloemen SilverSparkle

art. 7394, 12 cm per stuk
(set van 3, voorzien van plakstrips)

Leuk om de spiegel mee te versieren.
spiegel SilverSparkle

art. 6228, 60x48x13,6

lamp SilverSparkle

art. 7388, ø25x30 cm, max 40W
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< bloemenstreng art. 7396, 75 cm

PinkGarden!

‘In mijn kamer is het altijd zomer’

hemelbed art. 4635, 210x207x102
geïntegreerd lampje
bijbehorende transformator art. 953

bedtent PinkGarden art. 8401, 210x207x104
(excl. hemelbed)

dekbedovertrek PinkGarden Vd
art. 801-401, 140x200/220
met kussensloop 60x70
hoeslaken lime art. 800-14

bedlade klein

art. 7055, 22x99x94 per stuk

kussen PinkGarden groot
art. 8404, 10x68x68

hartkussen PinkGarden

art. 8403, 40 cm breed

[ afmetingen in hxbxd ]
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BoomHut

‘Ik durf best alleen naar boven!’

BoomHut geplaatst op basisbed
art. 46104, 180x207x102

BoomHut art. 46205, 230x207x102/120,
met standaard meegeleverde schuinte trap,
2 raampanelen en extra dakplanken

BoomHut met loopplank

art. 46204, 230x207x102/188
BoomHut met loopplank wordt standaard geleverd met zowel de schuine trap als de loopplank
met touw. Maak zelf de keuze welke u monteert.

hangtafel art. 161, 2x50x21

spiegel BoomHut art. 6208, 66x66

kapstok art. 165, 9x64x10

Kussenhoezen kunnen worden gewassen
op 40°C. In de serie PebbleBeach kunnen
kleurnuances zitten in de stofffen.

dekbedovertrek Outdoor Vd art.8011-738
140x200/220 en kussensloop 60x70

hoeslaken lime art. 800-14, éénpersoons
kussen PebbleBeach vierkant
art. 806-446, 42x42

kussen PebbleBeach smal
art. 805-446, 6x52x32

superleuke zitzak

om lekker effe
te chillen
matrashoes PebbleBeach De matrashoes heeft

een ritssluiting, art. 901-446, 12x200x90
bijpassende matras Basic, art 701, 12x200x90
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zitzak PebbleBeach

art. 830-446, 130 liter

WaterWorld!

‘Lekker in mijn eigen bad... eeeh, bed’

front WaterWorld art 621-36

basisbed art. 610, 64x207x102
illustratie front WaterWorld art. 621-36
2 steunen voor het front art. 624

Onder het basisbed

bedlade groot art. 7060, 22x199x94
bedlade klein art. 7055, 22x99x94
lattenbodem voor in bedlade art. 7060
art. 151, 90x200

Als je kind van het vertrouwde ledikant naar een
groot bed gaat, plaats er
dan een leuk front voor.
Dan slaapt het veilig, zoals
het gewend was.
Voor onder het basisbed zijn er verschillende oplossingen: een grote bedlade voor
al dat speelgoed en knuffels of een kleine
lade, zo dat alles duidelijk zijn eigen plek
heeft. Of een onderschuifbed, wanneer je
beste vriend blijft logeren.

Mix & Match: het front WaterWorld
is goed te combineren met het kussen
Piraat/WaterWorld, maar ook met de
PebbleBeach kussens en accessoires!

onderschuifbed met 13 latten max 100 kg
art. 7050, 90x198x8,5/31 excl. matras

Waar laten we al die leuke
kleding en sportspullen?
naambord jongen

art. 6772, 13.5x40x1.6

hangtafel witgelakt art. 161, 2x50x21
praktisch om aan je halfhoogslaper te hangen

Gelukkig heeft
Life Time ook prachtige

kledingkasten in diverse
afmetingen en kleuren.

opbergbox

tevens te bevestigen aan de wand
art. 6082, 27x37x37
[ afmetingen in hxbxd ]

opbergbox op wieltjes

art. 6082, 27x37x37
art. 965, set van 4 wieltjes

Kijk snel op pag 72 voor
het hele overzicht en
maak je keus.
LifeTime Original_49

Piraat

‘Wij piraten houden alles in de gaten’

front Piraat art 631

op de sfeerfoto (pag. 36) is het stapelbed in hoekopstelling afgebeeld met
een vrolijk Piraatfront

halfhoogslaper met front Piraat

art. 4625-31, 128x207x102
speelgordijn Piraat art. 810-31, bestaat uit
3 delen, geschikt voor minihoogslapers en
halfhoogslapers.

kussen Piraat/WaterWorld groot
art. 774-31, 10x68x68

stapelbed hoekopstelling
art. 4642, 128x207x207

kussen Piraat/WaterWorld vierkant
art. 770-31, 6x42x42

kussen Piraat/WaterWorld klein
art. 772-31, 6x52x32

Deze kussens zijn gevuld met eendenveren en eendendons. Kussenhoezen kunnen worden gewassen op 40°C.

dekbedovertrek Piraat Vd

art. 8011-31 140x200/220
met kussensloop 60x70

Applicatieset
< funmatras lichtblauw art. 901-31, 200x90x12,

Vrolijke applicaties om je kamer
nog meer sfeer te geven

spiegel ijsblauw

applicatiepakket jongen art. 674-31
bevat: piraat 2 stuks 15x16x0.5,
anker groot 35x27x0.5, anker klein 25x19x0.5,
papegaai rechts en papegaai links 11x14x0.5,
piratenboot 23x38x0.5, sierlijst 47x47x0.5

bovenzijde kortharig pluche, matrashoes
heeft ritssluiting en is wasbaar
Bijpassende matras art. 701, 200x90x12

naambord jongen

art. 6772, 13.5x40x1.6
art. 675-31, 60x48x13
gecombineerd met de sierrand
uit het applicatiepakket
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PebbleBeach

‘Zeker niet voor kinderachtige types’
met allerlei handige zakken
voor al je apparaten/ boeken
en foto’s van je boezemvriend

opbergwand PebbleBeach te bevestigen met
stevige lussen aan de zijkant van het bed.
art. 760-446, 100x100 >

bed PebbleBeach art. 4625, 128x207x102
halfhoogslaper met rolbodem

speelgordijn PebbleBeach, bestaat uit 3 delen art. 810-446

alu beschermstrip voor traptrede
art. 995, 36,4 cm breed

speelgordijn PebbleBeach, bestaat uit 3 delen art. 810-446

Dit speelgordijn past zowel onder een halfhoogslaper als
onder een minihoogslaper.

hangtafel art. 161, 2x50x21
praktisch om aan je halfhoogslaper te hangen

Kussenhoezen kunnen worden gewassen
op 40°C. In de serie PebbleBeach kunnen
kleurnuances zitten in de stofffen.

kussen PebbleBeach vierkant
art. 806-446, 42x42

kussen PebbleBeach smal
art. 805-446, 6x52x32

matrashoes PebbleBeach De matrashoes heeft een
ritssluiting, art. 901-446, 12x200x90

bijpassende matras Basic, art 701, 12x200x90

dekbedovertrek PebbleBeach Vd
art. 801-446, 140x200/220
(met een kussensloop 60x70)
[ afmetingen in hxbxd ]

zitzak PebbleBeach

art. 830-446, 130 liter

naambord jongen

art. 6772, 13.5x40x1.6
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Roses

‘Ik wil een tuintje in mijn bed’
Het front Roses is te plaatsen op het
basisbed, hemelbed, minihoogslaper,
halfhoogslaper en stapelbed combinaties

om het helemaal af te maken: front Roses
art. 653. Om het front op het basisbed
of hemelbed te monteren besteld u art. 624

hemelbed art. 4635, 210x207x102
geïntegreerd lampje art. 951
bijbehorende transformator art. 953
klamboe Roses art. 737
naambord meisje art. 6771, 13,5x40x1,6,

dekbedovertrek Roses Vd

Mix & Match: Het Roses- thema is
goed te combineren met verschillende
kussenseries.

art. 801-738, 140x200/220
met kussensloop 60x70
hoeslaken lime art. 800-14,
éénpersoons

het perfecte logeerbed voor je hartsvriendin

onderschuifbed met 13 latten max 100 kg
art. 7050, 90x198x8,5/31 excl. matras

losse afdekplaat 20x83x2,5
kussen FreeBird groot

art. 774-35, 10x68x68

spiegel SilverSparkle

art. 6228, 60x48x13,6

Jaipur

’Dit is geen sprookje. Dit is echt!’

kussen Jaipur vlinder
art. 7364, 53x35

hemelbed in whitewash uitvoering
art. 4635, 210x207x102
geïntegreerd lampje art. 951

bijbehorende transformator art.953
klamboe Jaipur art. 736, 210x207x104
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dekbedovertrek Jaipur Vd art. 801-736,

140x200/220 met kussensloop
60x70 hoeslaken roze art. 800-16,
éénpersoons

kussen Jaipur groot

met rijkelijk geborduurde rand
art. 7363, 10x68x68
De kussens en klamboe kunnen
niet worden gewassen. Ze moeten
chemisch gereinigd worden.

kussen Jaipur midden
art. 7362, 6x42x42

Roses

‘Slapen als een
roosje. Ik weet
wel waar ze
dat vandaan
hebben...’
LifeTime Original_53

‘Dit bed staat
als een huis.
Een veilig gevoel!’
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Hoogslaper!

‘Mooi he, zo’n groot werkblad helemaal
voor mij alleen.’

hangtafel art. 161, 2x50x21
praktisch om aan je halfhoogslaper te hangen.

hoogslaper met schuine trap art. 46402, 177x207x132

werkblad voor onder hoogslaper
art. 234, b200 x d67 cm
set bevestigingshaken art. 238

hangregaal art. 160, 5x65x21
ergonomisch werkblad voor onder hoogslaper
art. 236, b200 x d67/76 cm
set bevestigingshaken art. 238

alu beschermstrip voor traptrede
art. 995, 36,4 cm breed

kapstok art. 165, 9x64x10
De kapstok in de witgelakt uitvoering
heeft whitewash knoppen

set bevestigingshaken (4 stuks)
voor de hoogslaper art. 238
hoogte 72 +/- 5 cm

ladeblok 40 cm diep

art. 515, 58x42x40
greep Cubic art. 962
extra set van 2 laden
art. 591

bureaustoel deluxe wit

art. 70981
zithoogte ca. 37-51 cm

boekenkast met 4 vakken
art. 8030, 159x66x35

[ afmetingen in hxbxd ]
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Kajuitbed

‘Een dijk van een bed!’

Het nieuwe bedmodel binnen het programma van Life Time

Original. Dit kajuitbed is opgebouwd uit het basisbed (art. 610),
een extra onderstel om het bed te verhogen en een

praktisch

bergmeubel. Standaard met 2 ruime kasten met deurtjes, 1 brede
lade en 1 open vak. Ideaal om al dat losse speelgoed op te ruimen.

Kajuitbed met antraciet kleurige fronten art. 46105-19, 83x207x102
greep “Streamline” art. 954

Kies de kleur van de fronten
01

01W

10

12

16

19

onbehandeld

whitewash

witgelakt

ijsblauw

biggetjesroze

antraciet

hangtafel art. 161, 2x50x21
een handig tafeltje om aan
je kajuitbed te hangen.

Kajuitbed met witgelakte fronten art. 46105, 83x207x102
greep “Cubic” art. 962_4, (4 stk.)
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Superpraktisch!

De kastmodule, ook gemaakt van
kwalitatief massief grenen, kan later
ook als zelfstandig meubel gebruikt
worden.

kastmodule met bovenblad art. 30240, 46x202x53
greep “Cubic” art. 962_4 (4 stk.)

Accessoires

‘Pas nu is het helemaal af!’

hangregaal art. 160, 25x65x21

kapstok art. 165, 9x64x10
De kapstok in de witgelakt uitvoering
heeft whitewash knoppen

hangtafel art. 161, 2x50x21
praktisch om aan je halfhoogslaper te hangen.

boekenplank art. 251, 2x120x20
aluminium steunen per 2 stuks art. 964

opbergbox

opbergbox op wieltjes

art. 6082, 27x37x37
tevens te bevestigen aan de wand

art. 6082, 27x37x37
art. 965, set van 4 wieltjes

spiegel SilverSparkle

spiegel ijsblauw

art. 6228, 60x48x13,6
[ afmetingen in hxbxd ]

art. 675-31, 60x48x13

hoeklegplank art. 693, 2x80x35

nachtkastje met lade

art. 410, 46x43x41 27x37x37

greep “Cubic” art. 962

spiegel roze

art. 675-33, 60x48x13
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Onze bedden (1)

‘Maak zelf je keuze!’

1
2

Kies het bedtype
Kies de
lattenbodem

3
4
5

Kies de trap

Kies de kleur

Kies je front

basisbed

minihoogslaper

halfhoogslaper

standaard met rollattenbodem

art. 610, 64x207x102

√

√

luxe 28-lats bodem

art. 6101, 64x207x102

√

√

met rechte trap en rollattenbodem

-

art. 4620, 113x207x102

art. 4625, 128x207x102

met rechte trap en 28-lats bodem

-

art. 46201, 113x207x102

art. 46251, 128x207x102

met schuine trap en rollattenbodem

-

art. 46202, 113x207x102/120

art. 46252, 128x207x102/124

met schuine trap en 28-lats bodem

-

art. 462021, 113x207x102/120

art. 462521, 128x207x102/124

01

01

01W

10

01

01W

10

01

01W

10

√

√

√

√

√

√

√

√

√

a. incl. standaard bedfront

√

√

√

√

√

√

√

√

√

b. incl. classiclook bedfront

√

√

√

√

√

√

√

√

√

c. incl. gekleurd mdf bedfront

√

√

√

√

√

√

√

√

√

d. incl. geïllustreerd bedfront

√

√

√

√

√

√

√

√

√

01W

10

Over het bed:
•

Houtsoort met knoesten (onbehandeld massief grenen en whitewash).
De karakteristieke houtstructuur blijft
volop zichtbaar.

•

Houtsoort zonder knoesten in het
geval van witgelakt grenen. Eerst
worden de knoesten eruit gesneden,
dan wordt het hout weer verlijmd en
afgelakt. Barsten en doorslaande gele/
groene knoesten komen niet voor in
een witgelakt bed van Life Time. Hoge
kwaliteitsstandaard!

•

Hoogwaardig Europees grenen uit
ecologische bosbouw.

•

Doorbouwmogelijkheden en ombouw/terugbouwmogelijkheden.
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Lattenbodem
Bij iedere bedcombinatie is er de keuze
uit de standaard rollattenbodem of
optioneel een luxe 28- lats bodem met
instelbaar lendedeel.

Trapinfo
Kies de rechte of schuine trap (niet
van toepassing bij basisbed, kajuit
bed en hemelbed). De rechte trap
neemt de minste ruimte in beslag,
de schuine trap vergemakkelijkt
het inklimmen in het bed.

rechte trap

Welke Kleur?
Kies de houtafwerkingskleur (onbehandeld 01/ whitewash 01w/ witgelakt 10)

schuine trap

>

stapelbed

stapelbed hoek

stapelbed schuindak

hoogslaper

√

√

√

√

√

√

√

√

art. 4630, 177x207x102

art. 4642, 128x207x207

art. 4644, 128x325x102

art. 4640, 177x207x102

art. 46301, 177x207x102

art. 46421, 128x207x207

art. 46441, 128x325x102

art. 46401, 177x207x102

art. 46302, 177x207x102/132

art. 46422, 128x207x207

art. 46442, 128x325x102/124

art. 46402, 177x207x102/132

art. 463021, 177x207x102/132

art. 464221, 128x207x207

art. 464421, 128x325x102/124

art. 464021, 177x207x102/132

01

01W

10

01

01W

10

01

01W

10

01

01W

10

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kies je bedfront

Classiclook bedfront

Standaard bedfront

01

01W

10

onbehandeld

whitewash

witgelakt

Om het bedfront te monteren op
een basisbed, kajuitbed of hemelbed
besteld u art. 627.
Gekleurd mdf-bedfront
ijsblauw 12/ biggetjesroze 16/
antraciet 19.

[ afmetingen in hxbxd ]

12

16

19

ijsblauw

biggetjesroze

antraciet

>
LifeTime Original_59

Onze bedden (2)

‘Of maken we de keuze te moeilijk voor je?’

>1

Kies het bedtype

2
3

4
5

Kies de
lattenbodem
Kies de trap

Kies de kleur

Kies je front

kajuitbed

hemelbed

standaard met rollattenbodem

art. 46105, 83x207x102

art. 4635, 210x207x102

luxe 28-lats bodem

art. 461051, 83x207x102

art. 46351, 210x207x102

met rechte trap en rollattenbodem

-

-

met rechte trap en 28-lats bodem

-

-

met schuine trap en rollattenbodem

-

-

met schuine trap en 28-lats bodem

-

-

01

01

01W

10

01

01W

10

√

√

√

√

√

√

a. incl. standaard bedfront

√

√

√

√

√

√

b. incl. classiclook bedfront

√

√

√

√

√

√

c. incl. gekleurd mdf bedfront

√

√

√

√

√

√

d. incl. geïllustreerd bedfront

√

√

√

√

√

√

01W

10

Om het bedfront te monteren op een basisbed, kajuitbed of hemelbed besteld u art. 624.
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bedfront Piraat art. 631

bedfront Prinsessen art. 632

bedfront FlowerPower art. 633

bedfront Roses art. 653

bedfront WaterWorld art. 621-36

bedfront HappyHorse art. 621-34

minihoogslaper/hemelbed

minihoogslaper/hemelbed

Boomhut met loopplamk

hutbed SilverSparkle

√

√

√

√

√

√

√

√

art. 4636, 210x207x102

-

-

-

art. 46361, 210x207x102

-

-

-

art. 46362, 210x207x102/120

art. 4637, 210x207x102

art. 46204, 230x207x102/188

art. 46207, 230x207x102/120

art. 463621, 210x207x102/120

art. 46371, 210x207x102/120

art. 462041, 230x207x102/188

art. 462071, 230x207x102/120

01

01W

10

01

01W

10

01

01W

10

01

01W

10

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

-

√

√

√

-

√

√

√

-

De kleur van het raam, de
loopplank en dakpanelen van
de BoomHut, zijn altijd mixkleur,
ongeacht de kleur van het bed.

De kleur van het raam en dakpanelen van Silversparkle, zijn altijd
witgelakt, ongeacht de kleur van
het bed.

super praktisch
Maak je keuze voor de bedlade
of het onderschuifbed

bedlade klein art. 7055, 22x99x94

onderschuifbed met 13 latten max 100 kg
art. 7050, 90x198x8,5/31 excl. matras

bedlade groot art. 7060, 22x199x94
voor in bedlade groot art. 151, 90x200

[ afmetingen in hxbxd ]

Om het onderschuifbed te camoufleren kunt
u een afdekplaat erbij bestellen. Die is zowel
aan het hoofd- als het voeteind te monteren,
art. 7052, 20x83x2,5

>
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8
Aan je bed

7
Bestel genoeg alu beschermstrips voor
de traptredes. Dit komt de uitstraling
ten goede en voorkomt slijtage.

Bedenk welke aanhangelementjes
je wilt hebben voor maximaal
gebruiksplezier! Kijk op pagina 57
voor nog veel meer leuke accessoires.

kapstok art. 165, 9x64x10

hoeklegplank art. 693, 2x80x35

hangtafel art. 161, 2x50x21
praktisch om aan je halfhoogslaper te hangen.

hangregaal art. 160, 25x65x21

alu beschermstrip voor traptrede
art. 995, 36,4 cm breed

9

In het geval van een hemelbed kun je kiezen of je er verlichting bij wilt hebben.
halogeenlamp art. 951
max 10 W

onderhoudsset whitewash art. 500

Zo blijven je whitewash
meubels altijd mooi!
Whitewash is een afwerking van het
grenenhout, die er heel fraai uitziet.
Het is echter goed om te weten dat
whitewash gevoeliger is voor vuil
dan bijvoorbeeld een laklaag. Een
gelakt bed maak je zo schoon met
een vochtige doek, maar bij whitewash raak je altijd iets van de kleur
kwijt. Daarom leveren wij standaard
een kleine onderhoudsset bij ieder
whitewash basisbed.
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transformator art. 953

Life Time, eindeloos doorbouwen

Ombouwen of doorbouwen met losse elementen.

E r is meer mogelijk
dan je denkt!
Een Life Time bed gaat een
leven lang mee. Daarom is
het goed dat je elk bed na
verloop van tijd kunt aan
passen aan je nieuwe wensen.
Informeer altijd bij de erkende
dealer naar de mogelijkheden
van het om-bouwen en doorbouwen van Life Time bedden.
Er is meer mogelijk dan je
denkt!

kop-voet tussenelement

kop-voet ladder en diversen

losse plank voor front

frontlat classiclook

art. 615 voor 4620 / 4630 /
4640

art. 625

ladder en diversen

art. 630, voor 4630
met rechte trap
art. 6302, voor 46302
met schuine trap

kop-voet ladder

art. 640, voor 4640
met rechte trap
art. 6402, voor 46402
met schuine trap
[ afmetingen in hxbxd ]

2 steunen voor
illustratiefront
art. 624

art. 617, voor 4625
met rechte trap
art. 6172, voor 46252
met schuine trap

art. 623

front blanco-wit- rond model
art. 631-99 (om naar eigen
inzicht te decoreren)

duo hoeketage tussenstuk
art. 642, voor 4642
met rechte trap
art. 6422, voor 46422
met schuine trap

ladder en diversen

art. 620, voor 4620
met rechte trap
art. 6202, voor 46202
met schuine trap

lat boven front
art. 627

front blanco-wit- recht model
art. 621-99 (om naar eigen
inzicht te decoreren)

variant etage tussenstuk
art. 644, voor 4644
met rechte trap
art. 6442, voor 46442
met schuine trap
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‘Een echte glijbaan
op mijn kamer!
Dat is nog eens
lekker opstaan
‘s morgens!’
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Mijn eigen tent onder mijn bed

‘Ik kom straks! Nee echt! Ik heb nog geen honger!’

Daar is over nagedacht
De speelgordijnen passen zowel onder
de minihoogslapers als onder de halfhoogslapers, doordat er op 2 hoogtes
een bevestigingspunt zit.

speelgordijn Piraat

bestaat uit 3 delen, art. 810-31

speelgordijn Prinsessen

speelgordijn PebbleBeach

bestaat uit 3 delen, art. 810-32

bestaat uit 3 delen, art. 810-446

Een echte glijbaan!

113 cm

‘Dat is echt wel vetgaaf!’

90 cm

cm
180

glijbaan art. 172, 100x150x38
bijbehorende trap art. 170, 113x46x40

De glijbaan past
zowel aan een

minihoogslaper
als aan een
halfhoogslaper.
Gegarandeerd
speelplezier!

De glijbaan steekt 90 cm uit vanaf de rand
van de minihoogslaper. Kan alleen worden
gemonteerd aan een bed met een rechte trap.

[ afmetingen in hxbxd ]

LifeTime Original_65

‘mmmh, prinsesjes
hebben vast niet zo’n
lekker bedje als ik...’
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Matrassen Life Time

’Uitslapen is niet alleen voor papa en mama’

Art. 701, 90x200x12 matras Basis
Een Basismatras met een polyether kern. Om deze matras zit een katoenen tijk.
De matras is vanwege zijn hoogte tevens te gebruiken voor de verschillende thematische matrashoezen. Totale hoogte 12 cm.

Art. 70901, 90x200x15 matras Comfortschuim 5 zone
Een basismatras met goed comfort, opgebouwd uit een prima kwaliteit 5 zone polyetherschuim kern. Deze zones zorgen voor een goede lichaamsondersteuning.
Om de matras zit een hoogwaardige gewatteerde anti-allergische hoes, voorzien van
een 4-zijdige rits. Het voordeel van de 4-zijdige rits is dat de hoes in twee delen te wassen is, en dus altijd past in uw wasmachine (40˚). Totale hoogte 15 cm. Deze matras is
geschikt voor alle leeftijden.

Art. 70902, 90x200x15 matras Koudschuim 7 zone
Een matras met een uitstekend comfort en lange levensduur. De matras is opgebouwd
uit een koudschuim kern met 7 zones, die zorgen voor een goede lichaamsondersteuning. Om de matras zit een hoogwaardige gewatteerde anti-allergische hoes, voorzien
van een 4-zijdige rits. Het voordeel van de 4-zijdige rits is dat de hoes in twee delen te
wassen is, en dus altijd past in uw wasmachine. (40˚) Totale hoogte 15 cm. Deze matras
is geschikt voor alle leeftijden.

Art. 70903, 90x200x15 matras Bonell
Een comfortabel matras met als kenmerken ventilatie en vochtregulatie.
Door de ‘open’ spiraalveren kern is er veel luchtverplaatsing in de matras, zodat warmte
en vocht snel afgevoerd worden. Om de matras zit een hoogwaardige gewatteerde
anti-allergische hoes. Totale hoogte 15 cm. Deze matras is geschikt voor alle leeftijden.

Art. 70904, 90x200x15 matras Visco Combi
Een matras met uitstekend comfort en lange levensduur. De matras is opgebouwd
uit 2 typen schuim: 7 cm koudschuim en 5 cm visco-elastisch schuim. Deze matras
is te gebruiken als een zomer/winter matras. De koudschuimzijde is comfortabel en
voert de warmte van het lichaam makkelijk af, terwijl de visco-elastische kant juist
de warmte vasthoudt en deze warmte gebruikt om het schuim naar het lichaam te
vormen voor de ultieme ondersteuning.
Ook om deze matras zit een hoogwaardige gewatteerde anti-allergische hoes voorzien
van een 4-zijdige rits. Het voordeel van de 4-zijdige rits is dat de hoes in twee delen te
wassen is en dus altijd past in uw wasmachine (40˚). Totale hoogte 15 cm. Deze matras
is eveneens geschikt voor alle leeftijden.
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Life Time dekbedovertrekken
FlowerPower

Prinsessen

FreeBird

‘Zoooo lekker zacht!’

Life Time levert spullen van de
hoogste kwaliteit. Vandaar dat
we graag samenwerken met
partners van formaat. Vandijck,
de Nederlandse producent van
dekbedovertrekken, is onze partner
in beddengoed. In samenwerking
met Vandijck ontwikkelde Life Time
een mooie serie eenpersoons dekbedden. Deze duurzame dekbedovertrekken zijn gemaakt van een
heerlijk zachte kwaliteit katoen.

dekbedovertrek FreeBird Vd
art. 8011-35, 140x200/220
met kussensloop 60x70

dekbedovertrek FlowerPower Vd
art. 8011-33, 140x200/220
met kussensloop 60x70

PinkGarden

Rosette

art. 8011-32, 140x200/220
met kussensloop 60x70

Jaipur

dekbedovertrek Prinsessen Vd

Wasvoorschrift:

krimp: 5 %

dekbedovertrek Rosette Vd

art. 8011-34, 140x200/220
met kussensloop 60x70
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dekbedovertrek Jaipur Vd

art. 801-736, 140x200/220
met kussensloop 60x70

dekbedovertrek PinkGarden Vd
art. 801-401, 140x200/220
met kussensloop 60x70

PebbleBeach

dekbedovertrek Piraat Vd

art. 8011-31, 140x200/220
met kussensloop 60x70

dekbedovertrek PebbleBeach Vd
art. 801-446, 140x200/220
met kussensloop 60x70

Outdoor

Roses

art. 801-441, 140x200/220
met kussensloop 60x70

Piraat

SilverSparkle
dekbedovertrek SilverSparkle Vd

hoeslaken Vd spierwit
hoeslaken Vd off-white
hoeslaken Vd aqua
hoeslaken Vd lime
hoeslaken Vd roze

art. 800-09
art. 800-10,
art. 800-13
art. 800-14
art. 800-16

Vandijck jersey hoeslakens.
Geschikt voor matrasmaat 90x200 cm.
Voor extra zacht en kreukelvrij slapen.

dekbedovertrek Roses Vd

art. 801-737, 140x200/220
met kussensloop 60x70
[ afmetingen in hxbxd ]

dekbedovertrek Outdoor Vd

art. 8011-738, 140x200/220
met kussensloop 60x70

De hoeslakens van Vandijck zijn gemaakt
van een lekker zachte en supersterke kwaliteit jersey. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren
spierwit, off-white, aqua, lime en roze.
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Stoffen

‘Wauw! dat heb je mooi gemaakt mam!’

Dresses Design

art. ATH1001, Ökotex 100, B 140 cm 1)
repeat 64 cm

Maak er leuke gordijnen
van, bekleed een krukje

art. ATH1051, Ökotex 100, B 140 cm 1)
repeat 21 cm

Strawberries Design

Heart HappyHorse Design

Pirat/Fish Design

Horse HappyHorse Design

Pirat/Dots Design

FreeBird NO2 Cot Design

art. ATH1011, Ökotex 100, B 140 cm 1)
repeat 21 cm

De speciaal voor
Life Time ontworpen
stoffen zijn ook per meter
van de rol verkrijgbaar.

FP/Big Flower Design

art. ATH1021, Ökotex 100, B 140 cm 1)
repeat 64 cm

art. ATH1061, Ökotex 100, B 140 cm 1)
repeat 32 cm

art. ATH1071, Ökotex 100, B 140 cm 1)
repeat 64 cm

enzovoort...

Minimale bestelgrootte: 1 meter
Eigenschappen van de stoffen:
) 100% katoen, 220 gr/m2

1

art. ATH1031, Ökotex 100, B 140 cm 1)
repeat 11 cm

art. ATH1081, Ökotex 100, B 280 cm 1)
repeat 64 cm

krimp: 3%
) 65% viscose en 35% polyester, 56 gr/m2

2

krimp: 1%
B = breedte van de stof
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FP/Multi Flower Design

art. ATH1041, Ökotex 100, B 140 cm 1)
repeat 13 cm

Voile FreeBird Design

art. ATH2001, Ökotex 100, B 140 cm 2)
art. ATH2001, Ökotex 100, B 280 cm 2)
repeat 64 cm

Bureaus en stoelen

‘Nu kan ik lekker knutselen op mijn kamer.’

bureau klein art. 7010, 72x120x60

bureau klein art. 691, 72x120x67
bureaustoel deluxe wit

zithoogte ca. 37-51 cm
art. 70981

bureau, in hoogte verstelbaar

bureau met lade, in hoogte verstelbaar

art. 30255, 56/78x120x67
art. 30257, 56/78x140x67

art. 30256, 56/78x120x67
art. 30258, 56/78x140x67

Deze bureaus groeien mee met hun gebruikers! Ze beginnen klein, maar dan schieten ze omhoog! Net als deze
handige bureaus! Die verstel je eenvoudig in hoogte van 56 tot maar liefst 78 cm voor uit de kluiten gewassen
kids. Ook hier kun je kiezen uit de drie houtafwerkingskleuren.

kinderbureaustoel blauw
zithoogte ca. 40-49 cm
art. 70971

< verrijdbaar bureau art. 30230, 72x140x67
greep Streamline 2x art. 954

Verrijdbaar ladeblok in twee dieptematen.
Standaard geleverd met 1 lade. Optioneel
een set van 2 extra laden.

ladeblok 60 cm diep

ladeblok 40 cm diep

extra set van 2 laden

extra set van 2 laden

art. 415, 58x42x60
greep Streamline art. 954
art. 491

[ afmetingen in hxbxd ]

art. 515, 58x42x40
greep Cubic art. 962
art. 591

kinderbureaustoel roze

art. 70961
zithoogte ca. 40-49 cm

kinderbureaustoel wit

art. 70951
zithoogte ca. 40-49 cm
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Onze kledingkasten

‘Er kan nog veel meer in!’

kledingkast 2 deurs art. 90201, excl. grepen, 200x104x53
Deze kast is tevens als 3-deurs kast leverbaar:
art. 90301, excl. grepen, 200x154x53

Mooi van Life Time:
zes praktische en
degelijke standaard
kledingkasten.Voorzien
van paneeldeuren
en/of -laden.
Met een aangepaste diepte (53 cm)
zodat ze niet onnodig veel plaats
innemen op de vaak beperkte ruimte
in een kinderkamer. En toch voldoende
ruimte bieden om al die leuke kinderkleding netjes op te bergen!
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De kenmerken:
•

6 verschillende modellen met een
standaard diepte van 53 cm.

•

Verkrijgbaar in alle
houtafwerkingskleuren

•

Praktische indeling met zowel hangals leggedeelte.

•

•

Voorzien van fraaie paneeldeuren en
-ladenfronten.

Deuren worden bevestigd met geïntegreerde deurstopper, waardoor ze
geruisloos dicht vallen.

•

•

Stevig uitgevoerd en eenvoudig te
monteren.

De prijs is exclusief grepen. U heeft
de keuze uit de hiernaast afgebeelde
grepen. Deze dienen dus separaat te
worden besteld.

•

Legplanken kunnen op iedere gewenste hoogte worden geplaatst.

Om je kamer compleet te maken! Kies je eigen Life Time kledingkast

kledingkast 2 deurs, mix kleuren art. 90205 excl. grepen, 200x104x53

De volgorde van de mix kleuren kan verschillen. Deze kast is tevens als 3-deurskast
leverbaar: art. 90305, excl. grepen, 200x154x53

kleur
grepen

01

onbehandeld

greep Ovaal Zink

greep Robuust

greep Streamline

art. 955

10

Optioneel verkrijgbaar:
legplank art. 9287, h1,6 x b48 x d48

greep Ovaal Hout
art. 958

01W

kledingkast 2 deurs/2 laden art. 90221, excl. grepen, 200x104x53 Deze kledingkast is tevens als 3-deurs kast leverbaar: art 90331, excl. grepen, 200x104x53

whitewash

witgelakt

kledingroede art. 9288, 48 cm breed

subtiele lichtlijst voor 2-deurskast art. 4989
(wordt standaard geleverd met 2 spots en transformator)

art. 9601

art. 954

[ afmetingen in hxbxd ]

greep Cubic
art. 962

subtiele lichtlijst voor 3-deurskast art.4990
(wordt standaard geleverd met 3 spots en transformator)
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Echte shopaholics? Deze kast heeft extra ruimte!

kledingkast 3 deurs/3 laden art. 90331, excl. grepen, 200x154x53
Deze kast is tevens leverbaar als 3 deurs kast (zonder laden):
art 90301, 200x154x53, excl. grepen of art. 90305, 200x154x53,
met mix-kleur deuren, excl grepen

Praktische hoekkast
Wat doe je met de hoeken? Je kunt de
ruimte goed gebruiken, maar hoe? In
de Life Time hoekkledingkast kun je
niet alleen kleren ophangen, maar ook
neerleggen. In de vele vakken kun je
heel wat kwijt, ook schoenen en speelgoed. En... je kunt er natuurlijk ook prima
verstoppertje in spelen!

94

94

77
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>
hoekkast art. 565, 201x130x94
greep Streamline 2x art. 954

‘... wie niet
weg is,
is gezien’

[ afmetingen in hxbxd ]
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Onze boekenkasten

‘Een huis voor mijn knuffels bedoel je!’

Elk huis en elke kamer is anders.
En natuurlijk, smaak verschilt.

3x boekenkast 5 vaks art. 8040-10, 197x66x35 3x 2 lades voor boekenkast
art. 8015-10, excl. greep 3x 2 deuren voor boekenkast art. 8019-10, excl.
greep greep “Cubic” art. 962_12 (12 stk.)

boekenkast 3 vaks art. 8020-10, 120x66x35 boekenkast 2 vaks
art. 8010-10, 82x66x35 boekenkast 1 vak art. 8005-10, 44x66x35
2x 2 lades voor boekenkast art. 8015-19, excl. greep 1x 2 deuren voor
boekenkast art. 8018-19, excl. greep greep “Cubic” art. 962_6 (6 stk.)

2x boekenkast 4 vaks art. 8030-01W, 159x66x35 boekenkast 2 vaks
art. 8010-01W, 82x66x35 2x 2 lades voor boekenkast art. 8015-16, excl.
greep 2x 2 deuren voor boekenkast art. 8018-16, excl. greep greep “Cubic”

2x boekenkast 4 vaks art. 8030-01W, 159x66x35 boekenkast 2 vaks
art. 8010-01W, 82x66x35 2x 2 lades voor boekenkast art. 8015-12, excl. greep
2x 2 deuren voor boekenkast art. 8018-12, excl. greep greep “Streamline”

art. 962_8 (8 stk.)

[ afmetingen in hxbxd ]

art. 954_8 (8 stk.)
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Onze boekenkasten

‘Kies maar uit!

Maak een keuze uit de 5 elementen

44 cm

82 cm

120 cm

1

159 cm

Het Life Time boekenkastprogramma (serie 8000) biedt tal van mogelijkheden en variaties.
Leuk en praktisch voor de kinderkamer, maar deze misstaan ook zeker niet in een eigentijdse
woonkamer, werkkamer of slaapkamer. De elementen worden vervaardigd uit massief grenen
en zijn van een hoogwaardige kwaliteit. Ook het beslag van de deuren en de lades is van een
degelijke kwaliteit, en dit is bij andere kinderkamers vaak ook wel eens anders…
Dit kwaliteitsniveau verhoogt natuurlijk het gebruiksplezier maar ook zeker de levensduur.
En dat is wat we graag willen bij Life Time. Zo kun je ook van de kasten van Life Time jarenlang
plezier hebben. Met recht een slimme keuze.

197 cm

Opgeruimd staat netjes! Zeker in een kinderkamer…

boekenkast 1 vaks

boekenkast 2 vaks

art. 8010, 44x66x35

2

art. 8010, 82x66x35

boekenkast 3 vaks

art. 8020, 120x66x35

Kies de houtafwerkingskleur van de elementen
01

01W

10

onbehandeld

whitewash

witgelakt
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boekenkast 4 vaks

art. 8030, 159x66x35

boekenkast 5 vaks

art. 8040, 197x66x35

3

Bepaal welk element u van welk front wilt voorzien

set kleine deuren
voor boekenkast

ladenset voor boekenkast
art. 8015, excl. grepen

4

art. 8018, excl. grepen

set grote deuren
voor boekenkast

art. 8019, excl. grepen

Kies de kleur van de fronten
MDF fronten

hout fronten

5

01

01W

10

12

16

19

onbehandeld

whitewash

witgelakt

ijsblauw

biggetjesroze

antraciet

Kies de handgrepen voor de fronten

greep Ovaal Hout
art. 958

[ afmetingen in hxbxd ]

greep Ovaal Zink
art. 9601

greep Robuust
art. 955

greep Streamline
art. 954

greep Cubic

art. 962, 8,-
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Checklist

Waar moet je op letten als je een bed wilt kopen?
• Wordt het een hoogslaper? Schud er eens flink aan. Is hij wel stabiel genoeg?
Ook bij een stevig stoeipartijtje?
• Steken er schroeven of moeren uit? Is het hout ruw of splintert het snel?                    
Is zo’n bed dan wel iets voor je kind?
• Kun je het bed op termijn uitbreiden of ermee variëren?
Of groeit je kind alleen als het staat?
• Is het bed makkelijk te monteren zonder al te veel ingewikkelde schroeven?
Of heb je best wel goeie ervaringen met de bungalowtent?
• Is het bed alleen leverbaar in standaardmaten of zijn er andere opties?
Je hebt toch ook geen standaardkind?

Verkoopinformatie
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