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…hebben ze een veilige omgeving nodig die de fantasie stimuleert en waarin de 
wereld spelenderwijs ontdekt kan worden – een omgeving die bij hun leeftijd 
en persoonlijkheid aangepast kan worden. daarom hebben we bij FleXA een 
systeem ontwikkeld dat rekening houdt met wat opgroeiende kinderen nodig 
hebben.

met het FleXA systeem kan de kinderkamer worden ingericht om met je kind 
mee te groeien. het kinderbed vormt het hart van dit systeem: het is speciaal 
ontworpen om de best mogelijke voorwaarden te scheppen voor een goede 
nachtrust van een opgroeiend kind.

overdag kan het bed in een handomdraai worden veranderd in een speel
omgeving of knusse schuilplaats. er zijn allerlei accessoires en toevoegingen 
verkrijgbaar waarmee het bed kan worden veranderd in een inspirerende 
speelomgeving zoals een ridderkasteel of een paleis voor een prinses – of in een 
plek om samen met vriendjes of vriendinnetjes te praten en huiswerk te maken.

FleXA kindermeubelen volgen de groei van je kind en bieden een solide basis 
waar kinderen tot in hun tienerjaren plezier van kunnen hebben.

Alle FleXA meubelen worden gemaakt van topkwaliteit grenenhout en mdF 
om ervoor te zorgen dat het vele jaren meegaat. Bovendien zijn alle meubels en 
accessoires vervaardigd onder omstandigheden met respect voor het milieu.  
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Ware liefde….
FleXA’s bedsysteem

Wij geloven in Jou

Flexa Baby assortiment
 modern scandinavisch ontwerp 03 jaar

Flexa White assortiment
 modern scandinavisch ontwerp 03 jaar

Flexa Classic assortiment
 Tijdloos en traditioneel ontwerp 315 jaar

Accessoires en textiel

matrassen

respect voor het milieu

Flexa Kwaliteit
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Kinderen groeien, en ontwikkelen nieuwe interesses en behoeften gedurende 
de kinderjaren. met FleXA geef je jouw kinderen ruimte te groeien en te spe
len  een plek waar ze slapen als koningen en koninginnen, studeren in rust en 
altijd en overal creatief zijn.
 
het FleXA bed is veel meer dan een bed. met het FleXA systeem kun je het 
uitbreiden met torens, nishutten, glijbanen en bouw je de kinderkamer eromheen 
door bureaus, kasten en opbergelementen toe te voegen. Kleed het aan met textiel 
dat past bij de leeftijd, geslacht en persoonlijkheid van je kind en maak een perfecte 
omgeving voor jouw kind  van peuter tot tiener.

... kan een leven  
lang duren

Ware liefde ... 
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Wij geloven in...  ...Jou
Bij FleXA maken we geen produkten die alleen mooi zijn om te zien; ze hebben 
allemaal een doel en zijn ontworpen om het leven van kinderen op een of andere 
manier te verbeteren. Wij creëren een veilige omgeving voor de ontwikkeling 
van kinderen en stimuleren de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van 
kinderen.

dit dringt door in alles wat we doen  van meubelontwerp tot textielontwerp 
en van productontwikkeling tot productie. neem het aan van de mensen die 
met kindermeubelen kunnen lezen en schrijven;iedere dag  neem het aan van 
gemotiveerde FleXA medewerkers.

“het doel van het nieuwe product
assortiment FleXA Baby, was om 
een assortiment meubilair te creëren 
dat generaties meegaat. samen met 
de FleXA afdeling productontwik
keling ontwierp ik een verzameling 
van producten, die meegroeien met 
het kind en eenvoud, functionaliteit 
en zachtheid combineren. eenvoud 
in het ontwerp, functionaliteit in de 
materialen en zachtheid in de vorm. 
het zijn producten die zijn ontwor
pen voor de kamer van je leven.”

hans sandgren,
Deense meubelontwerper

“het ontwerp van het textiel is 
gemaakt om de ontwikkeling van het 
kind te stimuleren. ik gebruikte ver
schillende groottes cirkels en stippen, 
die een levendige en harmonische 
look geven  en uit onderzoek blijkt 
dat stippen, cirkels en herhalingen 
een kalmerend effect hebben op 
baby’s. Klassieke kleuren in een mo
derne combinatie voor de finishing 
touch die perfect past bij de huidige 
babykamers.”

helene Vonsild,
Deense textielontwerper

“Bij FleXA geloven we in een 
modern scandinavisch ontwerp 
en we denken dat onze producten 
bijdragen om het maximale poten
tieel uit ieder kind te halen. daarom 
werken we samen met zowel ontwer
pers, specialisten op het gebied van 
kinderontwikkeling en technische 
deskundigen om de lat hoger te leg
gen en iets echt uniek en waardevol 
te maken. We noemen het innovatief 
inlevingsvermogen.”

Kristine schmidt,
Manager Productontwikkeling
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Kleine mensen  
met grote invloed
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6-24 maanden
Uitneembare spijlen.

FleXA Babybed
Verstelbaar

slaap lekker... ... 1 bed 5 fases

0-6 maanden
Verstelbare bedbodem.

0-24 maanden
Verstelbare bedbodem

3 + jaar
Verwijderbare zijde

4 + jaar
divanbed.

Voor dutjes en 's nachts in de beginjaren.

Zacht aanvoelend
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een plek om te 
spelen, dromen en 
zich veilig voelen.
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3 in één...

Verstelbare poothoogte

Verstelbaar

FleXA ® Kinderstoel

0-3 jaar

0-2 jaar

3 + jaar

· scandinavisch design
· eenvoudig te reinigen
· ergonomisch
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eten smaakt gewoon 
beter zittend op de top 
van de wereld.
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Kriebel, kriebel… laden, schappen of deuren. Kies welke je voorkeur heeft.

· scandinavisch design
· ergonomisch draaibaar

FleXA commode  
met 3 laden.

FleXA commode met legplank FleXA commode met 2 
deuren en een legplank

handigefunctie

demonteerbaar

draaibaar
draaibaar
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Verbergen... Hoeken
Verkrijgbaar in kleur wit of berken

Fronten
Verkrijgbaar in paars, wit of antracietgrijs

met de komst van een baby komen er veel nieuwe spullen. 
Berg het op in stijl met meubels van FleXA baby.

LADEKASTJE

LADEKAST

KASTELEMENT

KAST MET DEUREN

GARDEROBEKAST

ladekast op wielen met 2 lades. 
Kies tussen witte of berken 
hoeken en gekleurde fronten.

Kast met 3 lades. Kies tussen witte 
of berken hoeken en gekleurde 
fronten.

Kies tussen witte of 
berkenkleur hoeken.

inclusief een legplnk. Kies 
tussen witte of berken hoeken 
en gekleurde fronten. 

Kies tussen witte of 
berkenkleur hoeken.
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Toedekken ...

1.

2.

3.

4.

5.

niets kan je gebeuren als je bent toegedekt. het FleXA babytextiel 
is ontworpen om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. het 
harmonische en terugkerende patroon van de verschillende formaat 
cirkels hebben een kalmerend effect op baby’s.

1. Flexa aankleedkkussen, 70 x 65 cm.  2. Flexa Beddengoed, 140 x 100 cm, kussen 40x45 cm  3. Kast met 3 lades, witte fronten en ber
kenkleur hoeken.  4. Flexa aankleedkussen, 70 x 65 cm.  5. Flexa baby bumper, 35 x 420 cm.  6. Flexa baby bed.  7. Flexa baby bumper, 
35 x 420 cm.  8. ovaal matras.

2.

6.

7.

8.
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Als je jouw kinderen de 
wereld wilt geven, begin 
met ze te laten slapen als 
koningen en koninginnen.
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Één bed…

WHITE EENPERSOONSBED WHITE HALFHOOGSLAPER MET GLIJBAAN

...vele mogelijkheden

Poten
Verkrijgbaar in kleur wit of berken

¾ en ½ Uitvalbeveiliging
Verkrijgbaar in paars, wit of antracietgrijs

WHITE STAPELBEDWHITE HALFHOOGSLAPER
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droomplek... de FleXA vlinder opstelling is eenvoudig 
van opzet en vormt een poëtische omgeving 
voor creativiteit en dagdromen.

1. White bed.  2. Zitzak. Polystyreen vulling. Verwijderbare 100% katoenen hoes.  3. Beddensprei met print. 100% wasbaar katoen.  
4. White kastelement.  5. White kledingkast.  6. White bureau.  7. Kussenhoes met print. 100% katoenen hoes.

1.

3.

6.

4.

2.

5.
7.
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Je eigen…
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…kleurrijke 
tuin

Creëer een mooie kleurrijke kamer met FleXA’s bloementhe
ma. een breed scala aan accessoires zorgt ervoor dat je de tuin 
kunt creëeren die jouw kind wenst. Tegelijkertijd kan je kind 
een dutje doen in het gras tussen alle bloemen, bijen en vlinders.

1. White halfhoogslaper met rechte ladder. 190 en 200 cm.  2. meisje beddengoed, 2 delig  3. meisje opbergzakken met vlinder, bij 
en bloem. 40x29 cm.  4. White 3 ladekast en paarse fronten.  5. White ladekast op wielen en 2 laden met paarse fronten.  6. meisje 
speelgordijn. Klittenband voor eenvoudige bevestiging.

1.

2.

3.

5.

4.

6.
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een wereld vol 
techniek...

ontwerp je eigen universum van electronica en 
techniek. een wereld vol van robots, raketten en 
machines. Vele uren van plezier voor kinderen die 
houden van techniek. Kies uit het brede aanbod 
accessoires.

1. White stapelbed met rechte ladder. 190 en 200 cm.  2. robotic beddengoed, 2 delig.  3. robotic opbergzakken met raket, strepen en 
robot.. 40x29 cm.  4. robotic opbergboxen. Praktisch voor het opbergen van boeken, speelgoed etc. set van 2 stuks.  5. White ladekast 
op wielen en 2 laden met antracietgrijze fronten.  6. Kast met deuren en een legplank.  7. robotic speelgordijn. Klittenband voor 
eenvoudige bevestiging.

5.

6.

7.

2.

4.

1.

3.
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opbergen... Alles op de juiste plek, alstublieft. rommel 
maken,  opruimen en weer rommel maken  
dat is de orde van de dag.

Hoeken
Verkrijgbaar in kleur wit of berken

Fronten
Verkrijgbaar in paars, wit of antracietgrijs

LADEKASTJE

LADEKAST

KASTELEMENT

KAST MET DEUREN

GARDEROBEKAST

ladekast op wielen met 2 lades.
Kies tussen witte of berken hoeken 
en gekleurde fronten.

Kast met 3 lades. Kies tussen 
witte of berken hoeken en 
gekleurde fronten.

Kies tussen witte of 
berkenkleur hoeken.

inclusief een legplank. Kies 
tussen witte of berken hoeken 
en gekleurde fronten. 

Kies tussen witte of 
berkenkleur hoeken.
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speel alsof er  
geen morgen is.
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Één bed... …eindeloze mogelijkheden

Kinderen ontwikkelen gedurende hun hele kindertijd nieuwe interesses 
en behoeften. met het FleXA systeem kan het bed van je kind vrijwel 
onbeperkt worden uitgebreid met bv. speeltunnels, torens, glijbanen, 
extra slaapplaatsen, bureaus, kasten en kastelementen. Textielstoffen 
die op de leeftijd en de persoonlijke voorkeuren van jongens of meisjes 
kunnen worden afgestemd, vormen ook een onderdeel van dit system.

BED
Kies blank gelakt of white wash

CLASSIC BED

CLASSIC HALFHOOGSLAPER

CLASSIC VERHOOGD HALFHOOGSLAPER

CLASSIC HOOGSLAPER

CLASSIC STAPELBED
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een wereld  
vol techniek...
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1. Classic stapelbed met rechte ladder. Verkrijgbaar in blank gelakt of white wash. 190 en 200 cm.  2. ladekast op wielen,  2 lades.   
3. Kastelement met 3 legplanken.  4. robotic beddengoed, 2 delig.  5. robotic speelgordijn. Klittenband voor eenvoudige bevestiging. 
6. robotic opbergboxen. Praktisch voor het opbergen van boeken, speelgoed etc. set van 2 stuks. 7. robotic opbergzakken met raket, 
strepen en robot. 40x29 cm.  8. ladekast met 3 lades.

…robots, raketten 
en machines.

3.

2.

4.

6.

8.

5.

1.

7.

Kijk op pagina 
60 voor alle 

kleurmogelijk-
heden!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!
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Je eigen 
kleurrijke tuin...

Creëer een mooie kleurrijke kamer met 
FleXA’s bloementhema. een breed scala 
aan accessoires zorgt ervoor dat je de 
tuin kunt creëeren die jouw kind wenst. 
Tegelijkertijd kan je kind een dutje doen 
in het gras tussen alle bloemen, bijen en 
vlinders.

1. Classic halfhoog bed met rechte ladder en glijbaan. Verkrijgbaar in blank gelakt of white wash. 190 en 200 cm.  2. meisje 
opbergboxen. Praktisch voor het opbergen van boeken, speelgoed etc. set van 2 stuks.  3. meisje opbergzakken met vlinder, bij 
en bloem.. 40x29 cm.  4. meisje speelgordijn. Klittenband voor eenvoudige bevestiging.  5. ladekast met 4 lades.  6. meisje 
beddengoed, 2 delig.  7. ladekast op wielen,  2 lades.

Nieuw!
Nieuw!

1.

6.

4.

5.

2.

7.

3.
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Brullen... 
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...in de jungle

8.

9.1. Classic halfhoog bed. Verkrijgbaar in blank gelakt of white wash. 190 en 200 cm.  2. daktent. Voor gebruik met alle 90 cm. 
bedcombinaties. Wasbaar.  3. 2delige set beddengoed in jungle design.  4. nishut. Kan op alle bedden of vloeren gebruikt worden. 
Wasbaar.  5. speelgordijn voor FleXA bedden. 3 delig. Wasbaar.  6. ladekast op wielen, 2 lades.  7. opbergboxen, set van 2 stuks. 
Zeer stabiel. Past bij FleXA opbergmeubelen.  8. Zitzak. Vormbaar, met optimale ondersteuning van het lichaam. Afneembare en 
wasbare hoes.  9. Complete set met een kindertafel, bank en stoelen.

Creëer een exotische jungle met 
het FleXA jungle thema. leuke 
accessoires, ideaal voor het spelen 
en leef je uit als een aap.

6.

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

1.

4.
3.

2.

7.

5.
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Prinsessen
dromen…

1.

Allemaal 
nieuw!

in dit sprookje van een meisjeskamer 
is plaats voor theevisite in het paleis en 
betoverende reizen naar dromenland. met 
een prinsessenkamer van FleXA kan de 
droom van ieder prinsesje in vervulling gaan.

5.

3.

2.

4.

6.

8.

Nieuw!

7.

1. Zitzak. Vormbaar, met  optimale ondersteuning van het lichaam. Afneembare en wasbare hoes.  2. opbergboxen, set van 
2 stuks. Zeer stabiel. Past bij FleXA opbergmeubelen.  3. daktent. Voor gebruik met alle 90 cm. bedcombinaties. Wasbaar.  
4. opbergzakken. set van 3 stuks. Te bevestigen aan uitvalbeveiliging. Wasbaar.  5. Beddengoed in 100% katoensatijn. 
Wasbaar.  6. speelgordijn voor FleXA bedden. 3 delig. Wasbaar.  7. ladekast met 3 lades.  8. Kastelement met 4 vakken.

Nieuw!
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donkere ridder... een robuust kasteel is de veiligste 
plek om te slapen na de gevechten 
van de dappere ridder en zijn 
trouwe schildknaap tegen draken, 
tovenaars en heksen.

1. daktent. Voor gebruik met alle 90 cm. bedcombinaties. Wasbaar.  2. Beddengoed in 100% katoensatijn. Wasbaar.  3. Classic hoog 
bed met rechte ladder. Verkrijgbaar in blank gelakt en white wash.  4. speelgordijn voor FleXA bedden. 3 delig. Wasbaar.  5. ladekast 
met 3 lades.  6. nishut. Kan op alle bedden of vloeren gebruikt worden. Wasbaar.  7. opbergzakken. set van 3 stuks. Te bevestigen aan 
uitvalbeveiliging. Wasbaar  8. opbergboxen, set van 2 stuks. Zeer stabiel. Past bij FleXA opbergmeubelen.

5.

Nieuw!

6.

3.2.

7.

1.

4.

Allemaal 
nieuw!

8.
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schip Ahoy…

Allemaal 
nieuw!

1.

2.

4.

3.

5.

8.

9.

6.

10.

7.

1. rugkussen. 1 stuk. omkeerbaar. Afneembare en wasbare hoes.  2. Zitzak. Vormbaar, met  optimale ondersteuning van het 
lichaam. Afneembare en wasbare hoes.  3. opbergboxen, set van 2 stuks. Zeer stabiel. Past bij FleXA opbergmeubelen.  
4. daktent. Voor gebruik met alle 90 cm. bedcombinaties. Wasbaar.  5. opbergzakken. set van 3 stuks. Te bevestigen aan 
uitvalbeveiliging. Wasbaar.  6. Beddengoed in 100% katoensatijn. Wasbaar.  7. ladekast op wielen,  2 lades.  8. speel
gordijn voor FleXA bedden. 3 delig. Wasbaar.  9. Kast met 2 deuren en 1 legplank.  10. Bureau in hoogte verstelbaar.

Nieuw!

Nieuw!
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Kamer voor  
jouw dromen...

de FleXA vlinder opstel
ling is gemaakt voor een 
poëtische sfeer, creatief 
denken en dagdromen.

1. Classic verhoogd halfhoog bed met Classic bed (hoekstapelbed). rechte ladder.  2. Zitzak. Vormbaar met optimale ondersteuning van 
het lichaam. Afneembare en wasbare hoes.  3. Vlinder beddensprei met print.  4. Boekenschap. Past aan de wand of aan het bed.   
5. Bedtafel. Geschikt voor gebruik met alle FleXA bedden.  6. Kastelement met 4 vakken.  7. Kussenhoes met print.  8. ladekast met 3 
lades.

Nieuw!

Nieuw!

1.

3.

4.

5.
8.

2.

6.
7.
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Alles draait…

Gekleurde fronten

White wash of blank gelakt

Nieuw!

GARDEROBEKAST

Garderobekast 200 cmGarderobekast 133 cm Garderobekast 182,5 cm.

KASTELEMENT

Kastelement met 1 legplank Kastelement met 4 vakken Kastelement met 3 legplanken

KAST

Kast met 2 deuren en 1 legplank

LADEKAST

ladekast met 2 laden ladekast met 3 laden ladekast met 4  laden ladekast met 6 laden

het nieuwe opbergprogramma van FleXA introduceert een geheel nieuwe 
manier van opbergen. het meubilair wordt samengesteld met strips als 
hoekverbinding die een aparte uitstraling geven en verschillende kleuren 
toevoegen aan het systeem.

Gekleurde strips
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…om de details
onze opbergmeubelen 
hebben soft close op alle 
laden en deuren. nu kan 
je kind de laden en deuren 
dichtgooien zonder lawaai.

onze laden kunnen een 
gewicht dragen van 25 
kg, dus helpen je kind 
organiseren. het is perfect 
voor het opbergen van 
ladingen speelgoed of 
schoolboeken.

onze opbergmeubelen 
hebben gladde, afgeronde 
hoeken en randen, welke 
je een fijn gevoel geven en 
jouw kind beschermen 
tegen scherpe randen.

met het unieke modulaire systeem kun je de 
opbergmeubelen combineren zoals je wilt. Je 
kunt ook meubels combineren met verschillende 
dieptematen. Wees creatief in je kleurkeuze 
met 7 fraaie kleuren. er zijn 154 verschillende 
combinaties, dus laat je fantasie de vrije loop.
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maak je kamer 
persoonlijk en uniek.
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Speelgordijn, verlengstukken
2 verlengstukken voor speelgordijn.  
Voor verhoogde halfhoogsl. 
Wasbaar.beds. Washable.

Opbergboxen
opbergboxen, set van 2 stuks. 
Zeer stabiel. Past bij FleXA 
opbergmeubelen.

Rugkussen
rugkussen. 1 stuk. 
omkeerbaar. Afneembare 
en wasbare hoes.

Opbergzakken 
opbergzakken. set van 3 
stuks. Te bevestigen aan 
uitvalbeveiliging. Wasbaar.

Beddengoed
Beddengoed in 100%  
katoensatijn. Wasbaar.

PIRAAT

Daktent
daktent. Voor gebruik met 
alle 90 cm. bedcombinaties. 
Wasbaar.

Speelgordijn
2 verlengstukken voor 
speelgordijn. Voor verhoogde 
halfhoogsl. Wasbaar.

Zitzak 
Zitzak. Vormbaar, met  
optimale ondersteuning van 
het lichaam. Afneembare en 
wasbare hoes.

Nishut
nishut. Kan op alle bedden 
of vloeren gebruikt worden. 
Wasbaar.

Allemaal 
nieuw!

Textiel…

Beddengoed
Beddengoed in 100%  
katoensatijn. Wasbaar.

PRINSES

Speelgordijn, verlengstukken
2 verlengstukken voor speelgordijn.  
Voor verhoogde halfhoogsl. 
Wasbaar.beds. Washable.

Opbergboxen
opbergboxen, set van 2 stuks. 
Zeer stabiel. Past bij FleXA 
opbergmeubelen.

Daktent
daktent. Voor gebruik met 
alle 90 cm. bedcombinaties. 
Wasbaar.

Rugkussen
rugkussen. 1 stuk. 
omkeerbaar. Afneembare 
en wasbare hoes.

Speelgordijn
2 verlengstukken voor 
speelgordijn. Voor verhoogde 
halfhoogsl. Wasbaar.

Zitzak 
Zitzak. Vormbaar, met  
optimale ondersteuning van 
het lichaam. Afneembare en 
wasbare hoes.

Opbergzakken 
opbergzakken. set van 3 
stuks. Te bevestigen aan 
uitvalbeveiliging. Wasbaar.

Nishut
nishut. Kan op alle bedden 
of vloeren gebruikt worden. 
Wasbaar.

Allemaal 
nieuw!
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Speelgordijn, verlengstukken
2 verlengstukken voor speelgordijn.  
Voor verhoogde halfhoogsl. 
Wasbaar.beds. Washable.

Opbergboxen
opbergboxen, set van 2 stuks. 
Zeer stabiel. Past bij FleXA 
opbergmeubelen.

Rugkussen
rugkussen. 1 stuk. 
omkeerbaar. Afneembare 
en wasbare hoes.

Opbergzakken 
opbergzakken. set van 3 
stuks. Te bevestigen aan 
uitvalbeveiliging. Wasbaar.

Beddengoed
Beddengoed in 100%  
katoensatijn. Wasbaar.

Daktent
daktent. Voor gebruik met 
alle 90 cm. bedcombinaties. 
Wasbaar.

Speelgordijn
2 verlengstukken voor 
speelgordijn. Voor verhoogde 
halfhoogsl. Wasbaar.

Zitzak 
Zitzak. Vormbaar, met  
optimale ondersteuning van 
het lichaam. Afneembare en 
wasbare hoes.

Nishut
nishut. Kan op alle bedden 
of vloeren gebruikt worden. 
Wasbaar.

RIDDER

Allemaal 
nieuw!

Speelgordijn, verlengstukken
2 verlengstukken voor speelgordijn.  
Voor verhoogde halfhoogsl. 
Wasbaar.beds. Washable.

Opbergboxen
opbergboxen, set van 2 stuks. 
Zeer stabiel. Past bij FleXA 
opbergmeubelen.

Rugkussen
rugkussen. 1 stuk. 
omkeerbaar. Afneembare 
en wasbare hoes.

Opbergzakken 
opbergzakken. set van 3 
stuks. Te bevestigen aan 
uitvalbeveiliging. Wasbaar.

JUNGLE

Daktent
daktent. Voor gebruik met 
alle 90 cm. bedcombinaties. 
Wasbaar.

Speelgordijn
2 verlengstukken voor 
speelgordijn. Voor verhoogde 
halfhoogsl. Wasbaar.

Zitzak 
Zitzak. Vormbaar, met  
optimale ondersteuning van 
het lichaam. Afneembare en 
wasbare hoes.

Nishut
nishut. Kan op alle bedden 
of vloeren gebruikt worden. 
Wasbaar.

Beddengoed
Beddengoed in 100%  
katoensatijn. Wasbaar.

Beddengoed
Beddengoed in 100%  
katoensatijn. Wasbaar.

Zelfklevende giraf 
hoogtemeter voor 
lichaamslengte
ideaal als decoratie op 
allerlei oppervlaktes.

Junior 
maat

Nieuw!

Nieuw!
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ZOOBOY

ZOOGIRL

Zitzak 
Zitzak. Vormbaar, met  
optimale ondersteuning van 
het lichaam. Afneembare en 
wasbare hoes.

Zitzak 
Zitzak. Vormbaar, met  
optimale ondersteuning van 
het lichaam. Afneembare en 
wasbare hoes.

Opbergboxen
opbergboxen, set van 2 stuks. 
Zeer stabiel. Past bij FleXA 
opbergmeubelen.

Opbergboxen
opbergboxen, set van 2 stuks. 
Zeer stabiel. Past bij FleXA 
opbergmeubelen.

Opbergzakken 
opbergzakken. set van 3 
stuks. Te bevestigen aan 
uitvalbeveiliging. Wasbaar.

Opbergzakken 
opbergzakken. set van 3 
stuks. Te bevestigen aan 
uitvalbeveiliging. Wasbaar.

Beddengoed
Beddengoed in 100%  
katoensatijn. Wasbaar.

Beddengoed
Beddengoed in 100%  
katoensatijn. Wasbaar.

MEISJE

ROBOTIC

VLINDER

Speelgordijn, verlengstukken
2 verlengstukken voor speelgordijn.  
Voor verhoogde halfhoogsl. 
Wasbaar.beds. Washable.

Speelgordijn, verlengstukken
2 verlengstukken voor speelgordijn.  
Voor verhoogde halfhoogsl. 
Wasbaar.beds. Washable.

Opbergboxen
opbergboxen, set van 2 stuks. 
Zeer stabiel. Past bij FleXA 
opbergmeubelen.

Opbergboxen
opbergboxen, set van 2 stuks. 
Zeer stabiel. Past bij FleXA 
opbergmeubelen.

Speelgordijn
2 verlengstukken voor 
speelgordijn. Voor verhoogde 
halfhoogsl. Wasbaar.

Speelgordijn
2 verlengstukken voor 
speelgordijn. Voor verhoogde 
halfhoogsl. Wasbaar.

Opbergzakken 
opbergzakken. set van 3 
stuks. Te bevestigen aan 
uitvalbeveiliging. Wasbaar.

Opbergzakken 
opbergzakken. set van 3 
stuks. Te bevestigen aan 
uitvalbeveiliging. Wasbaar.

Beddengoed
Beddengoed in 100%  
katoensatijn. Wasbaar.

Beddengoed
Beddengoed in 100%  
katoensatijn. Wasbaar.

Beddengoed
Beddengoed in 100%  
katoensatijn. Wasbaar.

Zitzak 
Zitzak. Vormbaar, met  
optimale ondersteuning van 
het lichaam. Afneembare en 
wasbare hoes.

Kussenhoes 
Kussenhoes met print.

Junior 
maat

Junior 
maat
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Zoete dromen 
komen uit.
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FLEXA LATEX MATRAS
12 cm matras met een open celstructuur die 
zorgt voor goede ventilatie en vochtregulerend 
vermogen. 5jaar garantie.

FLEXA POLYETHER MATRAS
12 cm geprofileerd polyether matras voor 
extra comfort. een verbeterde versie van het 
basis polyether matras. 2jaar garantie.

FLEXA POCKETVERING MATRAS
12 cm matras met individuele dubbel geharde 
pocketveren en een extra polyether toplaag voor 
extra comfort. 15jaar garantie op de veren.

laten we springen…
•   Gemaakt in Denemarken 

de matrassen zijn gemaakt in 
denemarken, volgens strenge 
milieueisen, en zijn voorzien  
van het ÖkoTex label.

•   De matrashoes zorgt voor 
een volledige garantie 
Gebruik de originele FleXA 
matrashoes voor een optimale 
bescherming. de hoes zorgt er 
tevens voor dat de matras altijd 
correct op de lattenbodem ligt.

•   Wasbare matrashoes 
FleXA matrashoezen zijn 
afritsbaar en wasbaar.
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Alle FleXA meubelen zijn van zuiver, natuurlijk hout gemaakt. Bij het kappen 
van bomen is het belangrijk zorgvuldig om te gaan met zowel de bossen zelf als 
met de planten en dieren die erin leven. 

het hout dat wordt gebruikt voor FleXA meubelen komt uit gebieden ten 
noorden van de 60e breedtegraad, waar bomen langzaam groeien in het kou
de klimaat. het is een proces dat geduld vergt, maar het levert hout op met een 
zeer goede vezelstructuur en een hoog soortelijk gewicht dankzij zwaarder “vul
hout” tussen de jaarringen. dit resulteert in hout van topkwaliteit, met minimale 
kwastvorming. Je zou kunnen zeggen dat de natuur zelf ons helpt meubelen van 
topkwaliteit te maken. en als moeder natuur óns helpt, doen we graag iets terug. 

Bij FleXA onderhouden we nauwe en vertrouwde banden met de leveranciers 
van het hout dat we voor onze meubelen gebruiken. Alle restmaterialen uit de 
voorbereidende processen worden gebruikt. 

Voor de productie van FleXA meubelen wordt het hout gedroogd, geschaafd 
en afgerond tot de uiteindelijke kwaliteitsonderdelen voor onze meubelen. Als 
dit proces voltooid is, wordt al het overtollige hout, schors, spaanders en zaagsel 
verzameld en samengeperst tot houtkorrels, die gebruikt kunnen worden om 
warmte en energie op te wekken. Bij FleXA gebeurt de productie van meubelen 
in harmonie met de natuur.

duurzame kwaliteit met respect voor het milieu
FleXA meubelen zijn gemaakt van hout dat is behandeld met milieuvriende
lijke UVlak, die aan de eUnormen voor lak voldoet. de lak is bijzonder slijtvast 
en maakt onze meubelen elegant, robuust en beter bestand tegen de sporen van 
slijtage. Tegelijk is het voor ons van het grootste belang dat onze meubelen op 
geen enkele manier een gevaar kunnen vormen voor kinderen en hun omgeving.

hand in hand met 
moeder natuur…
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Thank you to all of the fantastic children and 
adults who helped us during the photo shoots for 
this catalogue. The accessories and clothing was 
provided by:
 
Rice, www.rice.dk 
Milibe, www.milibe.dk 
Christina Rohde, www.christinarohde.dk 
Waterquest, www.waterquest.dk 
Miinto, www.miinto.dk 
Luckyboysunday, www.luckyboysunday.dk 

op veiligheid getest
Flexa meubelen zijn gemaakt voor kinderen. We 
hebben alle details zorgvuldig getest, zodat ou
ders met een gerust hart de kinderkamer kunnen 
inrichten. FleXA meubelen hebben bijvoorbeeld 
geen scherpe hoeken of kanten – die zijn allemaal 
afgerond. Alle bedden met een slaaphoogte van 
meer dan 80 cm. voldoen aan de geldende veilig
heidsvoorschriften en zijn goedgekeurd volgens 
de europese standaard en:747:2007 door  TÜV.

natuurlijke materialen
Flexa stoffen bestaan uit natuurlijk materiaal, om 
allergische reacties te vermijden. Al onze textiel 
en matrassen zijn voorzien van het ôko.tex label 
of zijn ecologish, dat garandeert dat de producten 
voldoen aan veel strengere eisen ten aanzien van 
de inhoud van chemicaliën en schadelijke stoffen 
dan de traditionele materialen.

5 jaar garantie
FleXA streeft er altijd naar de hoogste 
kwaliteit en veiligheid te leveren. Voor al onze 
meubelen geldt dan ook een 5jarige garantie 
op fabricagefouten. lakbeschadigingen als 
gevolg van stoten of slijtage zijn geen redenen 
voor een klacht.

5jarige doorbouw
garantie
Bij aankoop van FleXA, investeer je in een 
flexibel meubelsysteem dat kan worden gewijzigd 
en uitgebreid wanneer de behoefte zich voordoet. 
de FleXA doorbouwgarantie houdt in dat er 
nieuwe modules voor het bedsysteem kunnen 
worden gekocht tot tenminste 5 jaar nadat het 
eerste deel is aangeschaft. (conform de geldende 
prijslijstoptische wijzigingen voorbehouden)

hoogwaardige 
materialen
Bij FleXA streven we naar de hoogte kwaliteit 
en duurzaamheid als standaard bij het maken van 
de meubelen. We gebruiken bijvoorbeeld alleen 
de hoogte kwaliteit hout uit duurzaam beheerde 
scandinavische bossen. dit zorgt ervoor dat het 
allerbeste materiaal wordt gebruikt voor onze 
meubels.

FleXA Kwaliteit
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