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HAVING THE BLUES
Wie ideeën zopkt voor de inrichting van baby s slaapparadijs zal beslist zijn gading vinden in het aanbod van het Belgische nerk Perides

De kamertjes uit do Biucs collectie van 2014 zijn ontworpen in de sfeer van de knusse landhuizen ui het Amerika van de jaren 30 Hcut ib
de basis in natuurkleur wit of indigo Gecombineerd net het textiel leveren dat sfeervolle nestjes op in olauw en watergroene of zacht
roze paarse tinten

Iets oudere stoere jongens kjnnen dan weer spelen én slapen in het slaaphuis Caoane een echte topper in de Perides collectie Beven
in het dennenhouten huis kan het kinc zijn eigen wereld creëren en beneden onder het bed gaat het spel gewoon ve der Het blanke hout
combineert perfect met elke gekozen kleur voor muur en beddengoed

Kleine meisjes kunnen naar harten ust vriendinnetjes uitnodigen voor logeerpartijtjes als ze Kiezen voor een duobed of stapeloed uit de
Quebec reeks Beide zijn ruimtebesparend zodat er ook in kleinere kamertjes voldoence plaats over blijft om te spelen Anderzijds groeit
het babybedje uit de Nantes reeks mee met het kind Wanneer babylief is uitgegroeid tot een vrolijke peuter vorm je het spijlenbedje zo
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om tot een volwaardig junior bed

Omdat een fijne kinderkamer ook eer leuke aankleding vraagt heeft Perides muurstickers voorzien in jeansblauw en groen of roze mooie
sterretjes konijntjes en wolkjes Toffe eye catchers zijn dan weer de jeans linnenmand met zakken en de jeans erganizers waarin ook de
allerkleinste spullen handig kunnen worden opgeborgen

Kortom meteen nieuw bedje passend bedlinnen en een paar leuke accessoires creëer je in een mum van tijd een sfeervol en praktisch
kamertje voor zoon of dochterhef Misschien nog een likje verf en de afwerking is compleet
Winkelpunten en volledige collectie op www pericles be

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 1 / 1

