
KIDS COLLECTIE 2022





Zonder enige bekommernis hebben kinderen het wonderbaarlijke vermogen om te 

ontsnappen aan de realiteit en om zich die anders voor te stellen. Deze zorgeloze 

houding, deze vrijheid om te creëren en om het gewone op te fleuren, vind je terug 

in de KIDS collectie 2022, geïnspireerd op de levensvreugde van onze kinderen.

Altijd gebaseerd op een verlangen naar elders, reizen onze collecties van Valensole 

naar Tampico via Brisbane of Barsana. Onze creaties zijn namelijk geïnspireerd op 

de hele wereld met dit jaar in het bijzonder op die van de jungle.

Onze ontwerpers hebben hun collecties vormgegeven door het leven van de 

gezinnen van vandaag te observeren, waar de wereld van de kleintjes zich vermengt 

met het alledaagse leven, met eenvoud en harmonie. Dat leidt tot nieuwe artikelen, 

functionele en duurzame meegroeimeubels, speelgoed dat de verbeelding stimuleert 

en het mooie introduceert... Kort samengevat, een aanbod voor alle stijlen en voor 

ieder wat wils, ongeacht geslacht of leeftijd.

We zijn ons ervan bewust dat iedereen een rol speelt bij de bescherming van de 

hulpbronnen van onze planeet en we zetten ons in om de uitdagingen op het vlak 

van milieu aan te gaan. Daarom maakt 63% van de KIDS 2022 meubels deel uit van 

onze Good is beautiful selectie.

Laten we meer dan ooit mooi en duurzaam rijmen met esthetisch en ethisch door 

het uitvinden van een vrolijke en kleurrijke wereld en opnieuw te innoveren... en door 

ons nog meer te engageren!

Het Maisons du Monde team 

#samen

Artikel



We willen dat onze huizen ons gelukkig maken, en tegelijk rekening houden met onze planeet. We willen dat ze even stijlvol 

als toegewijd zijn, even trendy als duurzaam. Omdat we evenveel houden van onze planeet als van haar bewoners, 

besloten we ons steentje bij te dragen aan verandering.

Engagement  #1
Een trendy en milieuverantwoord gamma aanbieden. 

Engagement  #2
Met milieuorganisaties samenwerken om het milieu te beschermen en hulp te bieden waar nodig.

Engagement  #3
Inzetten voor gelijke kansen.

Engagement  #4
Een circulaire, sociale en solidaire levenscyclus voorstellen.

Engagement  #5
Onze beroepen klimaatneutraler maken. 

WA N T  M O O I  K A N  N I E T  M E E R  Z O N D E R  D U U R Z A A M .

goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/BE/nl

20%

Good is beautiful

om tegen 2025

40%

20 000 artikelen

50% vrouwen

500 jongeren

We doneerden sinds 2016 
al meer dan 5 miljoen euro
aan organisaties die de bossen 
en de bomen in de hele wereld 
helpen behouden

Tegen 2025 willen we
100 Good is beautiful
woonplekken creëren

We willen tegen 2025 25% minder CO2 uitstoten

Momenteel maakt al 100% van onze winkels gebruik 
van hernieuwbare energie

E N G A G E M E N T E N
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M O O I D U U R Z A A M

Vandaag komt al 20%
van ons aanbod uit onze 
duurzame Good is beautiful
collectie. 

Ons doel is om tegen 2025
dit aanbod te verdubbelen 
naar 40%.

Er worden jaarlijks 
20 000 artikelen hersteld 
in onze ateliers.

Er zitten 50% vrouwen
in onze top 100 van ons bedrijf.

Tegen 2025 willen we 
500 jongeren opleiden.

We doneerden sinds 2016 We doneerden sinds 2016 
al meer danal meer dan 5 miljoen euro
aan organisaties die de bossen aan organisaties die de bossen 
en de bomen in de hele wereld en de bomen in de hele wereld 
helpen behoudenhelpen behouden.

Tegen 2025 willen wewillen we
100 Good is beautifulGood is beautiful
woonplekken creërencreëren.

We willenWe willen tegen 2025 25% minder CO25% minder CO2 uitstoten uitstoten.

Momenteel maakt alMomenteel maakt al 100% van onze winkels gebruik van onze winkels gebruik 
van hernieuwbare energievan hernieuwbare energie.

E N G A G E M E N T  # 1

E N G A G E M E N T  # 3

E N G A G E M E N T  # 5

E N G A G E M E N T  # 2

E N G A G E M E N T  # 4

O N Z E  E N G A G E M E N T E N  I N  E N K E L E  C I J F E R S

Op onze pagina’s herken je onze ecologisch verantwoorde artikelen, 
Made in Europe of met behoud van de know-how van hier en elders artikelen, 

aan het volgende pictogram.
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Chamarel
Een wereld vol tederheid voor  
je kleintje. Wieg hem/haar  
in slaap in deze zachte, 
exotische dromenwereld. In deze 
fantastische omgeving waar de 
frisheid van het zachte groen 
samenvloeit met het zachte palet 
van beige en oranje tinten zijn 
apen, giraffen en papegaaien  
hun eerste vriendjes.
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bed

€ 399
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Laat ze dromen!
Hun slaapkamer wordt een avonturenwereld met palmbomen  

en exotische vogels. Er is niets beters dan op ontdekkingstocht te gaan, 
te schuilen in een tipi of te knuffelen in de armen van een grote aap.
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behangpapier

€ 119
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De verantwoorde 
keuze
Omdat de wereld van morgen aan kinderen 
toebehoort, zorgen we bij Maisons du Monde  
voor de kleinste details, kwalitatieve producten  
en geven we de voorkeur aan een 
milieuvriendelijke en gezonde productie.  
Zo geven we kinderen een zo mooi mogelijke 
speelplek.

Rémi-Pierre LAPPREND 
Mvo-directeur  
bij Maisons du Monde
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boekenkast

€ 199
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Een gevoel 
van delen...
Familiegevoel betekent ook het 
samenleven van ouders, kinderen 
en baby’s in hetzelfde universum. 
En wordt nog mooier wanneer het 
meubilair en de decoratie op elkaar 
zijn afgestemd om een sfeer te 
creëren waarin iedereen zich goed 
voelt. Ja, een speelgoedkist naast 
de zetel of een speelmat in de 
woonkamer. Het is een goede  
keuze en kan heel mooi zijn!
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Barsana
Dit thema is geïnspireerd op een mix 
van culturen, met Indiase invloeden 
en moderne designs. Welkom in een 
prachtig gemengde wereld vol kleur, 
waar je baby gelukkig kan opgroeien 
tussen Bengaalse tijgers en heilige 
olifanten!
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Opgroeien... 
met vreugde!
Het is gemakkelijk om met een goed humeur 
wakker te worden als je in slaap valt in een 
kamer die vreugde en fantasie uitstraalt. 
Zeer moderne gekleurde metalen meubels, 
natuurlijke materialen, decoraties met de 
beeltenis van India’s lievelingsdieren en 
vooral kleine hartjes en sterretjes her en 
der verspreid... Genoeg om een universum 
te creëren dat de mooiste kinderdromen 
waarmaakt!
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Baby op 
komst!
Als er iets is dat we met veel liefde 
en een tikje ongeduld voorbereiden, 
dan is het wel de komst van een 
baby. Om er zeker van te zijn dat het 
perfect is, is hier een kleine selectie 
van benodigdheden, gekozen uit 
natuurlijke materialen, zachte en 
trendy kleuren...  
En een heleboel hartjes om te zeggen 
“Ik zie je graag”.
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Tampico
Maak plaats voor een unieke collectie 
met kleur in de hoofdrol! De meubels 
hebben minimalistische lijnen 
opgefleurd met frisse pasteltinten.  
Het textiel komt tot leven met pittige  
en speelse prints. Het geheel zorgt 
voor veel vreugde, vrijheid en energie 
in je interieur.
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Happy Mood*

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen 
met de wereld mooier te maken. 
Daarom hebben we deze collectie 
samengesteld met meubels die de 
planeet respecteren. Ze zijn gemaakt 
met hout uit verantwoord bosbeheer  
en maken deel uit van onze selectie 
Good is beautiful.
Ze zijn bovendien verkrijgbaar in 
de kleuren citroengeel, perzikroze 
en pistachegroen. Je zou ze bijna 
opsnoepen. Life is beautiful**!

* Goed humeur  ** Het leven is mooi



kapstok

€ 45,99
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Speelgoed, speelgoed en  
nog eens speelgoed

Ontdek ons speelgoed dat klaar is voor alle avonturen en voor alle kinderen, de wijzen  
of de minder wijzen, de dromers, de doorzetters, de kunstenaars of de sportievelingen.  
Voor iedereen die wil spelen, uitvinden, ontdekken of gewoon stoom afblazen. Enjoy!*

*Geniet ervan!
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loopfiets

€ 119



28

Vooruit!
Kinderen hebben een overvloed aan 
verbeelding... maar wij ook! 
Voor onze avonturiers in korte broek hebben 
we een bed als een echte bestelwagen 
bedacht, perfect uitgerust om hen op hun 
avontuurlijke dromen mee te nemen naar 
het einde van de wereld.
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Brisbane
Een creativiteit vol zonneschijn, 
geteste en goedgekeurde materialen 
en vooral veel liefde... 
Dit is een collectie ontworpen om 
de verlangens van onze jonge 
ontdekkingsreizigers naar reizen en 
vrijheid te vervullen. Hier hebben de 
kamers de kleuren van de oceaan, 
de warme tinten van de Australische 
woestijn... en zijn ze geïnspireerd op 
de levensvreugde van Flower Power!
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bed

€ 399
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Ga voor rond...
Maak kennis met Nina, Anouk of Léonore, een stel 
tapijten die klaar zijn om betreden, bewandeld en 
uitgestald te worden... Als ze er vooral zijn om een 
warme sfeer te crëeren met een vleugje zachtheid 
of fantasie, lenen ze zich voor de verlangens van 
de kinderen: voor wijze boeken of pirouettes, de 
gekste spelletjes... of spontane dutjes.

32



33



34

De jungle roept
Neem een paar wilde knuffels en veel tropisch groen gecombineerd met oker en bruin, 

mooie houten en rotan meubels... en duik in een wondermooie junglewereld,  
een paradijs voor jong en oud!



35



36

Safari-collectie
Opgroeien in een mooie kamer bevolkt door grote katten en bedekt  

met junglemotieven in savannekleuren, helpt om een echte avonturier te worden... 
Niet langer bang voor de donkere nachten of om de stapel huiswerk te trotseren!

Over de hele wereld zijn er...  
zeer vriendelijke leeuwen, aardige 

tijgers, exotische vogels en kinderen 
in hun tipi’s die magische levens 

voor zichzelf uitvinden.
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kinderstoelen
vanaf

€ 45,99

Gereserveerde plaatsen...
Of ze nu zacht en knus zijn zoals de maxiknuffels, of elegant 
en trendy zoals de miniversies van de grotemensenstoelen,

deze stoelen en fauteuils staan altijd paraat!
39
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Het leven 
is een 
kinderspel!
Waaghalzen, avonturiers of prinsessen 
spelen of doen alsof ze volwassen of een 
baby zijn... Kinderen hebben duizend-en-
één manieren om zich te amuseren. 
Dus om hun fantasie te stimuleren, 
hebben we alles: hutmeubels, fauteuils 
om in te schommelen, tipi’s om zich in te 
verstoppen... Genoeg om buitengewone 
verhalen te verzinnen en de mooiste 
avonturen te beleven!
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Wauw, die kleuren
Duik in een wereld vol vrolijke kleuren en leuke vormen waar toekans,  

kleine leeuwen en zachtaardige olifanten leven. Je vindt er energie, creativiteit en 
mooie materialen (én zelfs scoubidous).
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bedhemel

€ 59,99
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Géraldine Florin,  
artistiek directrice  
bij Maisons du Monde

Lagos: een spel 
van vormen en 
kleuren
Hier wordt hout gecombineerd met rotan, en effen 

kleuren met kleurrijke patronen. Voorwerpen en 

materialen vloeien in elkaar over en creëren een 

nieuw territorium waar de verbeelding van kinderen 

de vrije loop kan gaan.

Wat hebben de lichtgroene boekenkast,  

de dennengroene kast en het natuurlijke  

bureau met elkaar gemeen?

Het zijn allemaal meubels gecreëerd door onze 

ontwerpers met hout uit verantwoord bosbeheer 

en geselecteerd voor Good is beautiful. 
Helemaal goed!

kleerkast

€ 199
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Ben je toe aan een pauze?
Ook kinderen hebben soms een andere omgeving nodig. Lekker ravotten in de zon, wegdromen 

in hun fantasie of avonturen beleven in het echt (wanneer het hele gezin eropuit gaat).
Maar je hoeft helemaal niet ver weg te gaan voor het echte vakantiegevoel. Blauwe luchten, 

spelletjes doen, urenlang buiten zijn... Er is niet veel nodig om gelukkig te zijn!
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Malaga-collectie
Neem een vleugje hemelsblauw verlicht met een prachtige regenboog en je hebt een stralend thema om het leven en de dromen 

van kinderen, jong en oud, in onder te brengen. Wat de meubels betreft, worden blonde eik en rotan gecombineerd in een tijdloos 

gamma. Wat decoratie en textiel betreft, geven wij de voorkeur aan zand-, oker- en terracottatinten en natuurlijke materialen.  

Kleine palmbomen, bogen, pompons... Maak het wat spannender met een exotisch tintje.

Het Malaga-meegroeibed evolueert 

mee met zijn tijd: van babybed 

tot kinderbed of zelfs slaapbank, 

het vergezelt je kind bij zijn/haar 

vooruitgang (tot ongeveer 6 jaar oud).
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ladekast

€ 329
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Wat zijn de kleuren  
van het weer ten huize Malaga?

Altijd mooi, met overheersende kleuren 
van oker, zand en zelfs wit die stralen  

in deze natuurlijke omgeving.



51

Vrij als een vogeltje
Als de meubels en decoratie 

rond of opengewerkt zijn, stralen 
ze meer vreugde en vrijheid uit. 
Vintage charme is een bonus!
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Chic, zo’n tapijt!
Een collectie tapijten om uit te stallen als kunstwerken, met geometrische patronen, 

primitieve vormen of geïnspireerd op echt vakmanschap... 
Omdat het nooit te vroeg is om kinderen in contact te brengen met schoonheid! 
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hutbed

€ 219



55

Siwa 
en Ysée
Deze twee collecties met hun 
aardse en zonnige kleuren 
creëren een warm universum  
dat zowel exotisch als modern is. 
De meubels zijn praktisch, 
esthetisch en een beetje speels, 
en de decoratie is zonnig... 
Van knusse nachten tot de wildste 
dromen... hier is alles toegestaan!

Onze collectie bevat ook mooie creaties van textiel. 

Sommige zijn geïnspireerd op het echte vakmanschap, 

zoals het berbertapijt. Andere benadrukken de zachtheid 

van katoengaas, zoals het Noa-dekbedovertrek. 

Voor de veiligheid van baby's zijn ze gemaakt van zuiver 

katoen met het OEKO-TEX® STANDARD 100-label.
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Welkom op de wereld
De komst van een baby verandert heel veel en ook het huis ondergaat een transformatie. 

We geven je graag een paar tips om de zon in huis te halen, met mooie materialen, 
prachtige kleuren, en alles wat je nodig hebt voor de baby.
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Valensole
Een teder en trendy universum waar 
het geluk tot uiting komt van opgroeien 
zoals op het platteland. 
We houden van dit zonnige thema, het 
mooie ganzenmotief dat gelijk staat 
aan vreugde en de kleine stipjes op de 
dekentjes, de kussens, het speelgoed...
De exclusieve textielcreaties zijn 
gemaakt van katoengaas, ultrazacht 
voor baby’s.
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nestzak

€ 39,99
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Zin om te spelen?
Niets is vanzelfsprekender!
Van speeltapijten en knuffels tot versieringen om naar te kijken,  

spelletjes om mee te spelen of kussens om dicht bij hun hart te houden...  
Onze kleine gans neemt ze mee op een ontwakingsreis.
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Een kinderkamer  
gemaakt van gecertificeerd hout  

uit verantwoord bosbeheer 
Het leven kan niet beter beginnen!



hoes voor hoofdeinde  
vanaf

€ 35,99
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I  
biokatoen
Iedereen heeft zijn/haar eigen favoriete 
kleur... en er is biokatoen met gaas voor 
iedereen! Het is HET sensatiemateriaal bij 
uitstek, voor jong en oud. Met dat materiaal 
hebben we dekbedovertrekken en hoezen 
voor hoofdeindes in alle kleuren van de 
regenboog gemaakt. Ze zijn allemaal 
geselecteerd voor Good is beautiful.
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Lang leve het ravotten!
In de categorie ‘lichtgewicht’ vind je superzachte matrassen ontworpen voor de 

kleine dromers én voor een speelse inrichting. Dankzij een afneembare hoes met 
pompons kun je hun favoriete kleur kiezen. 

Al deze matrassen zijn onderdeel van onze selectie Good is beautiful.
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De gecapitonneerde matras 
leg je op de grond, op een bankje of kun 

je als extra bed gebruiken. De hoes is 

gemaakt van katoen. De vulling is gemaakt 

van gerecycleerd katoen. Verkrijgbaar in vier 

effen en tijdloze kleuren waar je nooit op 

uitgekeken zal zijn.

De dunne Gaddiposh-matras 
is verkrijgbaar in twee maten:

60 x 120 cm en 90 x 190 cm.  

De hoes wordt apart verkocht.

+
De afneembare hoes is 

verkrijgbaar in twee materialen 
en zeven kleuren naar keuze. 

Praktisch en eenvoudig te onderhouden en te 

veranderen naargelang je stijl en de seizoenen.



De familie groeit...
Knuffels en knuffeldoekjes zijn de onafscheidelijke metgezellen van de kleintjes. 

Sommige maken emoties los, andere zijn slechts figuranten, en nog andere maken deel 
uit van alle spelletjes en avonturen. We worden blij van lieve snoetjes en knuffeldieren!
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Knuffel of knuffeldoekje,  
vanaf

€ 13,99
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Saint-Malo-collectie
Wanneer de zeewereld zich tot de babywereld uitstrekt, 

waken alle wonderlijke zeedieren over je kleintje en dompelen 
hem/haar onder in een oceaan van tederheid.



trappelzak

€ 39,99
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Deze ingenieuze kledingkast met 

strak design en tijdloze witte kleur kan 

handig in een hoek worden geplaatst 

om optimaal gebruik te maken van de 

ruimte en te profiteren van heel veel 

opbergplek. Onmisbaar om de kinderen 

meer speelruimte te geven! Gemaakt van 

verantwoord, gecertificeerd hout. Nóg een 

goede reden om voor deze kast te gaan.

hoekkledingkast,  
module zelf samen te stellen vanaf

€ 149
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De kleintjes 
beneden, de 

grotere kinderen 
boven. Tijd om 

naar bed te gaan! 
Met deze stapelbedden met hut heeft 

iedereen zijn eigen plekje in dezelfde 

kamer. Gezellig samen lachen en 

geheimen delen. 
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Mooie momentjes samen...
Je baby in bad stoppen is altijd een mooi ritueel met zijn eigen bijzonderheden: 

grappige badcapes van zacht katoen, handige en leuke accessoires die zo mooi zijn dat  
je ze ook als decoratie kunt uitstallen, meubels die speciaal zijn aangepast aan de behoeften 

van baby's en de smaak van ouders. Niets is te mooi voor dit bijzondere moment!



badcape

€ 29,99
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Het aangename aan het nuttige koppelen,  
dat betekent dat je opbergmeubels, rekken en 

manden binnen handbereik hebt om met je ogen 

dicht bij de babyspullen te kunnen. Rotan accessoires, 

gevlochten manden, kleine draagbare meubels... 

Allemaal stukken die net zo mooi als essentieel zijn.

76

Tedere 
harmonie...
Omdat sommige baby’s beter slapen 
op de kamer van hun ouders, volgen 
onze meubels dit voorbeeld: ze gaan op 
natuurlijke wijze over in de wereld van 
de volwassenen... en keren terug naar 
de kinderkamer als ze daar nodig zijn.

Géraldine Florin 
artistiek directrice  
bij Maisons du Monde
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bed

€ 299
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Ørestad-collectie
Zacht blauw, teder groen en stralend wit op licht houten meubels met mooie afgeronde vormen... 

En zo heb je een eigentijdse en serene kamer voor de eerste nachten van je baby!



Meer dan 
alleen mooi
Onze Ørestad-collectie is ontworpen 
met oog voor esthetiek en moderniteit. 
Zo kun je je kinderen smaak voor mooie 
dingen meegeven en ze laten wennen 
aan een ecologische manier van leven. 
Onze kleurenpaletten zijn subtiel en 
zeer trendy, maar bovenal zijn onze 
meubels gemaakt van verantwoord, 
gecertificeerd hout.
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Meegroeibedden
Deze babybedden zijn ontworpen om met de kleintjes mee te groeien tot ze ongeveer 6 jaar zijn. 

1e fase (0–3 jaar): in babybedvorm, met verstelbare hoogte van de lattenbodem en spijlen aan de zijkanten. 
2e fase (3–6 jaar): in slaapbank-/juniorbedvorm met een of twee spijlen, zoals gewenst.

meegroeibabybed

€ 399
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meegroeibabybed

€ 629

Meegroeibedden
Deze ingenieuze en duurzame bedden combineren 3 of 4 meubels tegelijk 

(bv. een meegroeibabybed + een ladekast + een luiertafel + rekken of zelfs een bureau). 
Als de babyfase voorbij is, kunnen de meubels uit elkaar gehaald worden. Het bed wordt dan 
een kinderbed (3–16 jaar) en met de andere meubels kan de hele kamer worden ingericht.
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Mimizan-collectie
Een magische wandeling door het bos waar onze vrienden, de herten,  

de eekhoorns en de herten, de allerkleinsten de schoonheden van het bos laten zien.

babymobiel

€ 69,99
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Alle schatten van een kamer
Een plek waar al het speelgoed en de beste vrienden samenkomen,  

een oase van rust om te studeren, of een speelplaats om van de glijbaan te glijden...  
Een slaapkamer is niet alleen bedoeld om te slapen!
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In goed gezelschap...
Of het nu gaat om een pyjamafeest bij vriendjes of een spontaan dutje, de lievelingsdieren van  

de kinderen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ze nooit alleen zijn en het altijd warm hebben!
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Vergeet lieve teddyberen en maak plaats 

voor de wezens uit het Jura-tijdperk... 

Met een zachte dinosaurus als vriendje 

zijn ze klaar voor elk avontuur!
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fauteuil

€ 59,99



Betreed een kleurrijk, grafisch universum 

met een vintagesfeer die doet denken aan 

stripverhalen. Vriendelijke monsters staan 

centraal in de sfeervolle decoratie die jongens 

en meisjes van alle leeftijden aanspreekt!
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Onze kleine monstertjes...
Met een kamer vol dinosaurussen kunnen ze hun fantasie de vrije loop laten.  

Doen alsof je bang bent of dat ze de wacht houden als je slaapt... Tijd voor prehistorische pret!



Als de avond valt...
Een mooie fonkelende ster, een straal zacht maanlicht of een ondeugend dier dat licht geeft 
in de nacht... Deze lichtjes waken teder over de dromen van alle kinderen, van jong tot oud. 
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lichtgevende ster

€ 15,99
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Songe & Céleste
Een zuiver thema, wit als sneeuw met wolkengrijs en vol met sterretjes...

De meubels kunnen worden aangepast aan de groei van de kleintjes en ook aan de decoratieve wensen  

van de ouders. Niet alleen respecteren ze de veiligheid van baby’s, maar ze zijn ook ALLEMAAL gemaakt van 

gecertificeerd hout uit verantwoord bosbeheer. Deze meubels zijn onderdeel van onze selectie Good is beautiful.

Deze meubels zijn creaties van 
onze ontwerpers. Dat betekent 
dat ze zijn gemaakt in Nantes, 

bij Maisons du Monde.
Originaliteit gegarandeerd!
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bedhemel

€ 35,99
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meegroeibed

€ 699

Dit meegroeibed 
kan worden 

omgetoverd tot 
3 meubels

ALESUND is meer dan een bed alleen:  
het is een slimme combinatie van 3 meubels,  

die na verloop van tijd uit elkaar kunnen worden 
gehaald. Van 1 tot 15 jaar (of zelfs langer)  

zal het bed voldoende zijn voor de inrichting  
van een kinderkamer. Slim en duurzaam.

Dit meegroeibed kan worden omgetoverd in  
1 juniorbed + 1 bureau + 1 boekenkast:  

veilig, stevig en gaat jaren mee.



Alesund
De collectie van evolutionaire meubels 
met een eigentijds design, gemaakt 
van gecertificeerd hout uit verantwoord 
bosbeheer.
Deze speelse en modulaire meubels 
vervullen gaandeweg meerdere functies: 
de boekenkast wordt omgetoverd tot 
een bureau. Het meegroeibed verandert 
in een juniorbed, een bureau en een 
boekenkast... Stuk voor stuk metgezellen 
voor kinderen en voor een lange tijd.
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tapijt

€ 42,99
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Iedereen op het zadel!
Of ze nu een giraf, een eenhoorn of zelfs een walvis kiezen, hun eerste  

rijdieren zullen hen heel ver brengen. Laten we een paar fantastische ritjes maken!



schommelgiraf

€ 79,99
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Bird Song
Dit is de naam die we hebben 
gekozen voor dit romantische thema 
waarbij je in slaap wordt gewiegd 
door het gezang van de vogels... 
De meubels zijn stijlvol en klassiek, 
maar bescheiden. Ze hebben 
naast een elegante ook een chique 
uitstraling, geaccentueerd door het 
rotan vlechtwerk. Wat decoratie 
betreft, is het een verzameling 
van accessoires in zachtroze of 
witte kleuren met een paar gouden 
accenten. Een wereld van zachte en 
subtiele details.
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meegroeibed

€ 479
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Ben je voor of tegen  
stapelbedden?

Of je nu voor of tegen bent: de DEBBIE-bedden 
vallen zeker in de smaak. Met stapelbedden 

bespaar je ruimte (om nog maar de zwijgen van 
de bedlade, die een extra slaapplaats biedt).

Verder voldoen ze aan alle veiligheidsnormen.
En als tweepersoonsbed zijn ze nog mooier!

Wat vind je ervan?
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Lila,  
het meegroeibed

Dit babybed groeit met je kind mee tot een 
juniorbed en verandert daarna in een mooie 

slaapbank voor zijn/haar tienerkamer.



108

Wanneer poederroze, parelgrijs en delicaat wit 
de toon aangeven, krijgt een hele droomwereld 
gestalte die zo licht als een sterrenregen is. 
En geluk wordt een vanzelfsprekendheid!

Kinderdromen
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bedhemel

€ 49,99



110

JOY & BLUSH
Als je een voorliefde voor roze hebt, kun je ook voor poederroze gaan en dit combineren met trendy  

kleuren en motieven om een zachte, rustige of poëtische wereld te creëren.

Meubels met print, textiel met motieven, decoratieve vondsten... Het is zo mooi als alles om ons heen tot leven komt!
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Een lust  
voor het oog...
Bij Maisons du Monde weten we wat het betekent 

om een “creatief kantje” te hebben. Al deze lampen 

zijn bedacht en gecreëerd door onze ontwerpers. 

Het vlechten van de rotan, het zorgvuldig wikkelen 

van de raffia, het maken en knopen van de 

pompons, het plakken van het riet en het doek: het 

wordt allemaal allemaal met de hand gedaan.  

En dat is precies wat deze lampenkappen zo 

charmant maakt. Het zijn niet alleen kinderen die  

ze zo leuk vinden!
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De wereld 
van Suzon
De ziel van de kamers van weleer, 
de charme van poederkleuren en 
familiemeubels subtiel opgefleurd 
met een vleugje hedendaagse 
fantasie. Een vrolijke en elegante 
collectie die zich tussen nostalgie 
en het hedendaagse bevindt.
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rek

€ 219
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Plaatsen die ingenomen  
moeten worden

In de familie van bureaus hebben we de kinderbureaus, gemaakt om te spelen, tekenen en zich 
te amuseren... En dan hebben we de grotere bureaus, ontworpen om veel tijd aan te besteden. 

Ergonomie, opbergruimte, stevigheid, praktisch nut... Niets werd aan het toeval overgelaten voor 
deze werkruimten, bestemd voor tieners of volwassenen. Welke is jouw favoriet?
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 bed

€ 259
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Een  
eigen plek
Tieners brengen graag veel 
tijd door op hun eigen kamer. 
Het is hun toevluchtsoord, hun 
eigen wereld, en de meubels 
vormen hierin een belangrijk 
onderdeel. De industriële stijl 
met een combinatie van metaal 
en hout past hier mooi bij. 
Met decoratie kan de smaak 
en de persoonlijkheid van de 
kamerbezitter mooi gereflecteerd 
worden. Skateboarder, muzikant 
of gamer... Iedereen heeft een 
eigen plekje, een eigen bed en 
een eigen stijl.
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Happy Camper, Rebel, Gamer,
of anders Andrews, Newport... Bekijk ons assortiment bekende meubelmerken waarmee elke 

tienerkamer mooi ingericht kan worden. Plek om te relaxen is belangrijk, maar efficiënt omgaan 
met de ruimte ook. Denk aan extra opbergplekken en bedden die opgeklapt kunnen worden.  

Je hoeft niet te kiezen tussen stijl en efficiëntie. Bij ons krijg je het allebei.



stapelbedden

€ 579
(bedlade, apart verkocht)

123
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ONZE DIENSTEN DOEN ER ALLES AAN OM JE 

HET LEVEN GEMAKKELIJKER TE MAKEN!

Ideeën, decoratietips, productinformatie, bestellingen plaatsen  
of je pakketten rechtstreeks in de winkel afhalen... Je kan ons alles vragen!

Ons advies in de winkel

Ontdek onze artikelen, test onze 

materiaal-, kleur- of textuurstalen 

en laat je bijstaan door onze 

verkoopadviseurs.

Bel ons op 02 620 08 64 (vanuit België) 

of op 0207 219 831 (vanuit Nederland) 

(gratis bellen van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u)

Kies de leveringswijze die je het beste uitkomt: 

thuis, in een afhaalpunt of in de winkel. 

Meer informatie krijg je in de winkel of vind je op 

maisonsdumonde.com

Als je iemand blij wilt maken met het 

perfecte cadeau, denk dan aan onze 

cadeaukaarten die beschikbaar zijn in 

de winkel en online.

Onze klantendienst 
en verkoop op afstand

Onze cadeaukaarten

Onze leveringswijzen



behangpapier

€ 119


