DONALD DUCK
WOONCOLLECTIE
WONEN

Wegdromen met Donald Duck

NIEUW!

De Donald Duck
wooncollectie
De afgelopen 15 jaar heeft Donald Duck Weekblad al een groot aantal Nederlandse
slaapkamers vrolijker gemaakt met verschillende Donald Duck dekbedovertrekken.
Daarmee zag het vrolijke weekblad steeds meer slaapkamers transformeren tot een
beetje Duckstad. Het weekblad biedt naast een breed print portfolio en digitale
producten nu ook vrolijke meubels, behang en textiel.

“Donald Duck prikkelt de fantasie, en dat houdt
blijkbaar niet op als het tijdschrift uit is.
Daar hebben we op ingespeeld. Lekker wegdromen
in de fantasiewereld van Duckstad. Letterlijk.”
Joan Lommen (Hoofdredacteur)

De wooncollectie is puur Nederlands: gemaakt door de makers van Donald Duck
Weekblad, met het design van de beste Donald Duck striptekenaars. In de collectie
zijn verschillende woonproducten opgenomen zoals meubels, behang, muurstickers
en textiel, met variaties in dessins en uitvoering.
Al ruim 64 jaar bereikt Donald Duck Weekblad talloze gezinnen in Nederland en heeft
zowel een jonge als oudere groep lezers. Bij de ontwikkeling van de wooncollectie
is dan ook bewust gekeken naar het héle gezin.
In deze catalogus zijn de producten van de wooncollectie van Donald Duck opgenomen.

Donald Duck

bed met lade

Specificaties
Hoogte: 53 cm 		
Breedte: 95 cm 		
Lengte: 220 cm 		

Omschrijving

Artikelnummer: 177258
Materiaal: Gezaagd grenenhout
Kleur: Cool Grey

Het echte Donald Duck bed! Het bed is geschikt voor een eenpersoonsmatras van
90 x 200 centimeter. Het bed is voorzien van een verschuifbare lade, waar speelgoed,
kussens en Donald Ducks in bewaard kunnen worden. Aan de voorkant van de lade
is een zwart-witte strip afgebeeld. Dit bed wordt inclusief lade geleverd en is exclusief
lattenbodem en matras. Dit product wordt als eenvoudig bouwpakket geleverd.

Donald Duck

nachtkastje

Specificaties
Hoogte: 52 cm 		
Breedte: 36 cm 		
Lengte: 39 cm 		

Omschrijving

Artikelnummer: 177261
Materiaal: Gezaagd grenenhout
Kleur: Cool Grey

Dit Donald Duck nachtkastje heeft een deurtje aan de voorkant en binnenin een
opbergplank. De bovenkant is voorzien van een zwart-witte strip. De kast is gemaakt
van gezaagd grenen en heeft daardoor een robuust uiterlijk. Dit product wordt als
eenvoudig bouwpakket geleverd.

Donald Duck

Donald Duck

opbergkist

Specificaties
Hoogte: 42 cm 		
Breedte: 42 cm 		
Lengte: 90 cm 		

Omschrijving

opbergkist kussen

Artikelnummer: 177260
Materiaal: Gezaagd grenenhout
Kleur: Cool Grey

Deze Donald Duck opbergkist is groot genoeg voor het opbergen van speelgoed,
boeken of beddengoed. Aan de binnenkant van de deksel is Dagobert Duck afgebeeld.
De kist heeft een sluiting en is voorzien van een soft close systeem.
Dit product wordt exclusief kussen en als eenvoudig bouwpakket geleverd.

Specificaties
Breedte: 88 cm		
Lengte: 40 cm 		
Kleur: Grijs - wit		

Omschrijving

Artikelnummer: 177774
Materiaal: Stof

Dit kussen is speciaal geproduceerd voor de Donald Duck opbergkist. Met dit kussen
wordt de Donald Duck opbergkist een bank. Het kussen kan natuurlijk ook gebruikt
worden voor een andere bank.

Donald Duck

opbergkast kluis

Specificaties
Hoogte: 180 cm 		
Breedte: 90 cm 		
Diepte: 53 cm 		

Omschrijving

Artikelnummer: 177259
Materiaal: Gezaagd grenenhout
Kleur: Cool Grey

Deze kast is voorzien van twee legplanken en een hangroede, ideaal voor het opbergen
van kleding, speelgoed en boeken. De deur is afsluitbaar met een kluisslot. Op de zijkant
zijn twee Zware Jongens afgebeeld. De kast is gemaakt van gezaagd grenenhout en heeft
daardoor een stoer uiterlijk. Dit product wordt als eenvoudig bouwpakket geleverd.

Donald Duck

Zware Jongens deursticker

Specificaties
Hoogte: 211,5 cm		
Breedte: 83 cm 		

Omschrijving

Artikelnummer: 173904
Kleur: Multi

Deze deursticker laat twee ondeugende hoofden van de Zware Jongens zien.
Door de witte achtergrond past de sticker goed op een witte deur. Natuurlijk kan
de sticker ook op een andere houten ondergrond geplakt worden, zoals een
kastdeur of op een muur. Deze sticker wordt geleverd in een stevige koker.

Donald Duck

vliesbehang voetjes grijs

Specificaties
Hoogte: 1005 cm		
Breedte: 53 cm 		
Kleur: Grijs

Omschrijving

Artikelnummer: 169650
Materiaal: Vliesbehang

Op dit behang heeft Donald Duck zijn voetsporen achtergelaten. De voetafdrukken hebben
een grijze kleur. Vliesbehang kenmerkt zich als behang dat eenvoudig en snel op de muur
is aan te brengen. Het behang zet niet uit en krimpt niet.

Donald Duck

vliesbehang voetjes oranje

Specificaties
Hoogte: 1005 cm		
Breedte: 53 cm 		
Kleur: Oranje		

Omschrijving

Artikelnummer: 169651
Materiaal: Vliesbehang

Op dit behang heeft Donald Duck zijn voetsporen achtergelaten. De voetafdrukken hebben
een oranje kleur. Vliesbehang kenmerkt zich als behang dat eenvoudig en snel op de muur
is aan te brengen. Het behang zet niet uit en krimpt niet.

Donald Duck

vliesbehang strip grijs

Specificaties
Hoogte: 1005 cm 		
Breedte: 53 cm 		
Kleur: Grijs		

Omschrijving

Artikelnummer: 169648
Materiaal: Vliesbehang

Op dit behang zijn stripplaatjes van Donald Duck afgebeeld in zwart-wit. De bekendste
inwoners van Duckstad, zoals Donald Duck, Kwik, Kwek en Kwak en Katrien zijn van de partij.
Vliesbehang kenmerkt zich als behang dat eenvoudig en snel op de muur is aan te brengen.
Het behang zet niet uit en krimpt niet.

Donald Duck

vliesbehang strip vintage

Specificaties
Hoogte: 1005 cm 		
Breedte: 53 cm		
Kleur: Multi

Omschrijving

Artikelnummer: 169649
Materiaal: Vliesbehang

Op dit behang zijn stripplaatjes van Donald Duck afgebeeld. De bekendste inwoners
van Duckstad, zoals Donald Duck, Kwik, Kwek en Kwak en Katrien zijn van de partij.
De zwart-witte strip heeft gekleurde details. Vliesbehang kenmerkt zich als behang dat
eenvoudig en snel op de muur is aan te brengen. Het behang zet niet uit en krimpt niet.

Donald Duck

Donald Duck

fotobehang strip

muurstickers set van 3

Specificaties

Specificaties

Hoogte: 270 cm 		
Breedte: 200 cm 		
Kleur: Multi		

Omschrijving

Artikelnummer: 169647
Materiaal: Vlies

Op dit behang zijn stripplaatjes van Donald Duck afgebeeld. De bekendste inwoners
van Duckstad, zoals Donald Duck, Kwik, Kwek en Kwak en Katrien zijn van de partij.
De strip is full colour en in hoge resolutie afgedrukt op het behang.

Hoogte: 50 cm		
Breedte: 70 cm		
		

Omschrijving

Artikelnummer: 173901
Kleur: Multi

Deze set met muurstickers bestaat uit drie losse stickers, die bij elkaar 70 centimeter
breed zijn en 50 centimeter hoog. Deze sticker worden geleverd in een stevige koker.

Donald Duck

muursticker Pwèèèp!

Donald Duck

muursticker Driiiiing!

© Disney

Specificaties
Hoogte: 50 cm 		
Breedte: 70 cm		

Omschrijving

Artikelnummer: 173903
Kleur: Multi

Op deze muursticker staat Donald Duck afgebeeld die krankjorum wordt van het
geluid van trompetten. De vrolijke afbeelding maakt de kamermuur een stuk gezelliger.
Deze sticker wordt geleverd in een stevige koker.

Specificaties
Hoogte: 50 cm		
Breedte: 70 cm		
		

Omschrijving

Artikelnummer: 173902
Kleur: Multi

Op deze muursticker staat Donald Duck afgebeeld, die te midden van al zijn wekkers
wakker wordt. De vrolijke afbeelding maakt de kamermuur een stuk gezelliger.
Deze sticker wordt geleverd in een stevige koker.

Donald Duck

dekbedovertrek grijs

Specificaties
Lengte: 200 cm		
Breedte: 140 cm 		
Kleur: Grijs		

Omschrijving

Artikelnummer: 174915
Materiaal: Textiel

Dit dekbedovertrek met grijs gedrukte stripplaatjes tovert een bed om tot een
vrolijke slaapplaats. De afmeting van het dekbedovertrek is 140 bij 200 centimeter
met een aparte instopstrook. Het is geschikt voor een dekbed van hetzelfde formaat.
Bij het dekbedovertrek wordt een kussensloop van 60 bij 70 centimeter geleverd.

Donald Duck

dekbedovertrek gekleurd

Specificaties
Lengte: 200 cm		
Breedte: 140 cm 		
Kleur: Multi

Omschrijving

Artikelnummer: 174916
Materiaal: Textiel

Dit dekbedovertrek met full color gedrukte stripplaatjes tovert een bed om tot een
vrolijke slaapplaats. De afmeting van het dekbedovertrek is 140 bij 200 centimeter
met een aparte instopstrook. Het is geschikt voor een dekbed van hetzelfde formaat.
Bij het dekbedovertrek wordt een kussensloop van 60 bij 70 centimeter geleverd.

Donald Duck

Donald Duck

zitzak grijs

Specificaties
Hoogte: 165 cm		
Breedte: 135 cm 		
Kleur: Grijs		

Omschrijving

zitzak gekleurd

Artikelnummer: 174918
Materiaal: 420D polyester

De ideale relaxplek voor in de slaapkamer! Op de zitzak zijn stripplaatjes gedrukt, wat hem
de vrolijkste zitplaats van het huis maakt! Uitgevouwen is deze zitzak 165 centimeter hoog
en 135 centimeter breed. De zak is gemaakt van 420D polyester en is UV behandeld.
De zak is gevuld met gerecycled ESP.

Specificaties
Hoogte: 165 cm 		
Breedte: 135 cm		
Kleur: Multi

Omschrijving

Artikelnummer: 174917
Materiaal: 420D polyester

De ideale relaxplek voor in de slaapkamer! Op de zitzak zijn full color stripplaatjes
gedrukt, wat hem de vrolijkste zitplaats van het huis maakt! Uitgevouwen is
deze zitzak 165 centimeter hoog en 135 centimeter breed. De zak is gemaakt
van 420D polyester en is UV behandeld. De zak is gevuld met gerecycled ESP.

