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DESIGN_POKÓJ DZIECKA

Design dla dzieci jest tym samym, czym wzornictwo dla dorosłych. 
W dobrze zaprojektowanym otoczeniu dzieci lepiej odpoczywają, 

bawią się i uczą. Prezentujemy zabawki, meble i dodatki, które 
sprawią, że pokój twojego dziecka będzie pełen przygód.

Tekst MAGDA PRUS

HOT DESIGN

Boomini 
– fajnie mieć 
Własny 
Domek
Wszystkie wzory dostępne na: 
www.boomini.com

Jeśli jako mała dziewczynka 
bawiłaś się lalkami Barbie, to 
domki dla lalek marki Boomini 

cię zachwycą. Są piękne, 
świetnie wykonane i bezpieczne 
w użytkowaniu. 

Domki dla dzieci Boomini są 
zarówno designerskim elementem 
wystroju wnętrza, jak i piękną 
zabawką pozwalającą rozwijać 
dzieciom wyobraźnię, kształtować 
poczucie estetyki i zamiłowanie 
do piękna. Zostały wyróżnione 
nagrodą Top Design Award 
2014. Marka rozbudowała ofertę 
nowoczesnych domków dla lalek 
o kolekcję mebli, z których bez 

trudu stworzysz swój własny 
domek. Może nim być karton 
albo półka w pokoju dziecięcym. 
A może postawisz je na swoim 
biurku lub na... schodach? Baw 
się, podziwiaj, inspiruj, uwolnij 
wyobraźnię i kreuj przestrzeń 
wokół siebie jak ci się podoba. 

Kolekcja obejmuje m.in. wyspę 
kuchenną, garderobę, łóżko, 
wannę z toaletą, fotel, leżaki i inne 
elementy wyposażenia domu, jak 
np. gazetownik pełen ciekawych 
magazynów. 

WooDen 
sToRy 
Produkty dostępne na: 
www.woodenstory.pl

Wooden Story to manufaktura,  
gdzie stawia się na radość dzieci, 
jakość i ekologię. Ich butikowe 
retro zabawki to produkty dla 
wymagających. Dzięki inspiracji 
tradycją i naturą klocki, skrzynie 
czy wózki dla lalek mają ten 
wyjątkowy charakter. U dorosłych 

przywołują wspomnienia, 
a u dzieci rozbudzają ciekawość 
i wyobraźnię. 

Klocki Kolorowe Vintage są 
ręcznie robione, idealnie gładkie, 
przyjemne w dotyku. Rozwijają 
zmysły, przyciągają wzrok barwami 
vintage i pachną lasem. Można 
z nich wyczarować najwspanialsze 
budowle. Wolność tworzenia 
pobudza kreatywność. 

Klocki zostały wyprodukowane 
z wyselekcjonowanego drewna, 

barwione tylko naturalnymi 
barwnikami z ekocertyfikatem. 
Pakowane są w skrzynkę z litego 
drewna. Oprócz radości z zabawy, 
cieszą nasze oczy, tworząc oryginalny 
element dekoracyjny wnętrza.  
Made in the Beskidy Mountains. 

kaPa 
– koloRoWy 
śWiaT 
vinTage
Sklep KAPA
ul. Batorego 14, 
lokal 85-87 (1. piętro), Warszawa
www.kapa.com.pl

KAPA to odrestaurowane meble 
vintage z lat 60.,70. i 80. oraz 
kolorowe i milusińskie poduchy, 
pufy i kocyki. 

Właścicielki firmy Kapa 
projektują rzeczy, które chciałyby 
mieć we własnym domu: „Nasz 
pomysł rodził się długo, ale od 

zawsze lubiłyśmy otaczać się 
ładnymi przedmiotami. Wierzymy, 
że wystrój wnętrza buduje jego 
charakter i nastrój i wpływa 
na dobre samopoczucie nasze, 
naszych dzieci i naszych gości”. 

Meble pochodzą głównie z lat 
60.,70. i 80., dostają od nas 
nowe życie i stają się oryginalne 
i niepowtarzalne, między innymi 
dlatego, że każdy mebel pojawia 
się w tylko jednym egzemplarzu. 

Poza szlifowaniem, malowaniem 
i tapicerowaniem właścicielki 
potrafią również szyć. Dlatego też 
tworzą poduszki, pufki i kocyki 
w bajecznych i szalonych kolorach 
i wzorach. Wszystkie są uszyte 
z wysokiej jakości materiałów 
i wypełnione hipoalergicznym, 
bezpiecznym dla najmłodszych 
wkładem.

Jeśli macie niebanalną wizję 
swojego mebla, firma Kapa 
przyjmuje też zamówienia na 
indywidualne zlecenia, również  
na żyrandole i wzorzyste abażury.
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