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Rólunk 

Az ÁlomSzuszék hosszú évek óta a gyermekek minőségi alvásának elhivatott          

képviselőjeként van jelen a hazai piacon. Korábban kínálatunk gyermek- és ifjúsági ágyakra,            

valamint speciális matracokra korlátozódott, azonban - bővített szolgáltatásainknak        

köszönhetően - már a teljes baba, gyermek és ifjúsági szoba kialakításához szükséges bútorok             

is elérhetőek nálunk! Több éves tapasztalatunk garancia arra, hogy minőségi és megbízható            

bútorokat szállítsunk a család tagjai számára is. 

Miért készítettük ezt a kiadványt? 

Korábbi kiadványunk segítségével számos újdonsült szülőnek tudtunk segítséget        

nyújtani várva várt kisbabájuk szobájának berendezésében. Rengeteg pozitív visszajelzést         

kaptunk ezzel kapcsolatban, így úgy döntöttünk, elkészítjük a folytatást is, mely irányt mutat             

a gyerekszoba tervezés útvesztőjében. Bízunk benne, hogy ezúttal is hasznos tanácsokkal,           

ötletekkel láthatjuk el kedves olvasóinkat! 

Hogyan rendezzük be a gyerekszobát? 

A gyerekszoba berendezésével kapcsolatban nem könnyű választ adni. Rengeteg         

tényezőt kell figyelembe venni, hiszen ez a helyiség gyermekünk életének meghatározó           

pontja, a privát szférája, gyakorlatilag az otthonunk multifunkciós szobája. A gyerekek nem            

csak alvásra használják ezt a szobát, itt tanulnak, itt játszanak, ide érkeznek meg a barátok, itt                

tárolja minden féltett kincsét is. A későbbiekben megpróbálunk választ adni életkori           

sajátosságra, praktikumokra is, hiszen nem mindegy, hogy egy óvodás szobáját vagy egy            

gimnazista kamasz fiú szobáját kell berendezni. Ebből következik, hogy érdemes jó előre            

tervezni, mert mindamellett, hogy egy helyiség lát el minden funkciót, gazdája növekedésével            

párhuzamosan változnak az igények és a megoldandó feladatok is.  

Tervezés 
A jó tervezés nem csak azért fontos, hogy beférjen egy hőn áhított bútordarab a              

kiszemelt sarokba, hanem azért is, mert a későbbiekben nagyon nehéz lesz egy            

lámpakapcsolót vagy egy konnektort dúlás nélkül áthelyezni. Gondolkodjunk és tervezzünk          

előre, különösen, ha hosszú távra tervezzük a szobát! Lehet, hogy gyermekünk még abban az              

életkorban van a tervezés pillanatában, amikor éppen nincs szüksége íróasztalra, de tervezzük            

meg, hogy hol lesz a helye, van-e ott elegendő hely, fény, áramforrás, elfér-e pluszban majd               

valamilyen tárolási megoldás. A bútorok kiválasztásánál így figyelembe tudjuk venni, hogy           

https://alomszuszek.hu/media/ebook/alomszuszekebook.pdf


például milyen méretű ágy az ideális, ami pár év múlva is kényelmesen elfér. Ha a lehetőség                

adott, érdemes a tervről 3D-s látványtervet is készíteni. 

A gyermekek életkorától függően korszakokra (és ezen belül is nemekre) bontva más és             

más igényeknek kell a gyerekszobának megfelelnie. A legfontosabb szabály azonban szinte           

minden életkorban az, hogy a végeredmény a szoba tulajdonosának legyen a legmegfelelőbb.            

Életkor függvényében bizonyos feladatokba, tervezési fázisokba vonjuk be őt is, segítsen a            

vásárlásban vagy hozzon meg önálló döntéseket készülő szobájával kapcsolatban.         

Nézeteltérés esetén pedig törekedjünk a kompromisszumra, mert úgy lesz a végeredmény           

mindenki számára kielégítő! 

A szoba mérete 
A gyerekszoba kijelölését a lehetőségek határozzák meg. Vannak kisebb és nagyobb           

méretű szobák, de a funkciók nem változnak. Így nincs könnyű helyzetben az, akinek egy kis               

alapterületű szobában kell megvalósítania mindent anélkül, hogy egy bútorraktárra         

emlékeztetne a végeredmény. Szerencsére webáruházunkban számos praktikus és        

helytakarékos bútort megtalál, melyekről később részletesen is olvashat. 

Színek, burkolatok 

Ahogy a babaszoba tervezésekor, úgy ezúttal is próbáljuk meg előre meghatározni           

azokat a színeket, amelyek a gyerekszobában dominálni fognak. Ha bizonytalanok vagyunk,           

vagy hosszú távra tervezzük a szobát, jó választás a semleges falszín, így a kiegészítőkkel,              

textilekkel lehet a szoba hangulatát változtatni. A harsány színek ingerkeltő hatásával           

szemben a világos, lágy pasztellszínek nyugtató hatással bírnak, sőt még a térérzetet is             

nagyítják. A kiegészítők színei lehetnek élénkebbek, karakteresek. Ma már nem csak előre            

gyártott sablonokat, de egyedi igények alapján készített falmatricák is rendelhetők.          

Amennyiben élénk színű falszínt választunk, a kiegészítőkkel lehet ennek hatását lágyítani. 

A hálószobákban előnyösebb a radiátoros vagy falfűtéses rendszert választani a          

padlófűtéssel szemben. Korábban nagy divatnak örvendett a faltól-falig padlószőnyeg, ma          

már inkább a parkettákat részesítik előnyben a családok. A padlóburkolat kiválasztásakor           

törekedjünk minél magasabb kopóállóságú terméket választani, főleg ha kisgyermek         

szobájába választjuk! 

  



Korosztályok 
Mint azt az előzőekben is említettük, korosztályonként változnak az igények és a            

feltételek egy-egy szoba tervezése során. Érdemes ezért az alábbi néhány – a teljesség igénye              

nélkül felsorolt – gondolatot megfontolni, és tervezés során figyelembe venni.  

Az óvodás évek (3-6 éves korosztály) 

A várva várt gyermek megszületése után egy szempillantás alatt az óvodai           

beiratkozáson találjuk magunkat. A rácsos ágy már a múlté, a gyerekek egy nagyobb méretű,              

leesésgátlóval felszerelt gyerekágyba költöznek. Ha testvérek szobájáról van szó, és a           

belmagasság engedi, esetleg a rendelkezésre álló tér megköveteli, ebben a korszakban már az             

emeletes ágy is használható. Korábban sokan óvakodtak kisgyermekek szobájában ettől a           

megoldástól a létrán való feljutás miatt, de ma már számos termék kapható lépcsővel is.  

Mindenképpen szükséges a bútorok éleit biztonságossá tenni és ne feledkezzünk meg a            

konnektorok ártalmatlanná tételéről sem! Ha emeletes házban élünk vagy épületen belül           

lépcső található, gondoskodjunk annak lezárásáról mindaddig, amíg a gyermek önállóan és           

magabiztosan megtanulja használni.  

Ebben a korszakban rengeteg játékkal büszkélkedhetnek, melyek tárolása mindig nagy          

fejtörést okoz a szülőknek. Mindenképpen gondoskodjunk tárolószekrényekről, érdemes ebbe         

illő dobozokat is beszerezni, ugyanis ettől a korosztálytól még nem várhatjuk el, hogy rendet              

rakjon maga után, viszont a dobozba szívesen beledobálják a játékokat. Így a polcokon is              

mindig rendezett lesz a látvány! A mennyezeti világítás mellett használhatunk dekorációnak           

elemes lampionokat (ügyelve arra, hogy a gyermek ne férjen hozzá) fali lámpákat vagy             

világító falmatricákat is, de mindenképpen gondoskodjunk éjszakai fényforrásról, mert sok          

esetben ilyenkor a legbátrabb gyerekeknél is akad éjszakai bizonytalanság.  

A falszínt a szoba hangulatához, esetleg témájához igazítva határozzuk meg. Ha           

semleges falszínt választottunk, kiegészítőkkel megkötések nélkül dekorálhatunk. A        

falmatricák azért is nagyon praktikusak, mert a kifejezetten gyerekszobába készült darabok           

nem hagynak nyomot a falon, így azok gond nélkül áthelyezhetők vagy cserélhetők. A             

falmatricák mellett számos gyerekszobába készült poszter és tapéta közül is választhatunk,           

ezek már hosszú távra készülnek, így a vásárláskor mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy a              

választott minta meddig lesz aktuális. Egy semlegesebb téma mindenképpen hosszú távon is            

megállja a helyét (virág, erdő, rét, térkép, autó), a túl babás tapéta vagy egy aktuális kedvenc                

mesehős azonban inkább rövidtávú. Ugyanez elmondható a gyerekszobába szánt         



szőnyegekről és egyéb textíliákról is (függöny, díszpárnák, falvédő). A ruhák tárolásához           

megfelelő méretű komód vagy gardróbszekrény beszerzése is javasolt, a ruhák száma           

jelentősen bővülni fog, hiszen lesz már oviba járós, játszós és ünneplős szett is. 

Tipp: A gyermek ebben az időszakban válik szobatisztává, így érdemes a matracot védeni a kezdeti 

balesetek ellen, melyre a legjobb megoldás a webáruházunkban is elérhető, 11 méretben kapható 

vízzáró matracvédő, mely meggátolja a matracban különféle gombák, atkák kialakulását. 

A kisiskolás évek (6-10 éves korosztály) 

Az előző példánál maradva, ez az időszak is fénysebességgel érkezik meg a család             

életébe. A kisiskolás gyermek szobája hirtelen már nem csak a játszó és alvótér, hanem a               

tanulószoba is egyben. Szükségessé válik tehát egy tanulósarok kialakítása. A rendelkezésre           

álló tér mindenkinek adott, de bármilyen megoldás mellett kell döntenünk, van néhány            

alapszabály, amelyet nem téveszthetünk szem elől. Ilyen például a fényviszony,          

kulcsfontosságú, hogy a gyermek íróasztalánál legyen elég természetes fény (a legjobb, ha a             

kéz nem vagy csak alig vet árnyékot). Az íróasztali         

lámpa és az asztali rendszerezők (ceruza és irattartó)        

elengedhetetlen kiegészítők. Ha az íróasztal     

önmagában nem rendelkezik fiókkal vagy tárolóval,      

akkor mindenképpen érdemes a közelben elhelyezni      

valamilyen tárolásra alkalmas bútordarabot is, ahol      

az aktuális tanszerek mellett egyéb tanuláshoz      

szükséges kiegészítőket (lexikonokat, atlaszokat,    

olvasmányokat) tud a gyermek tárolni. Kiváló      

dekorációs elem a földgömb, ebből még világítós       

kivitel is kapható. A jó asztal mellett érdemes egy         

ergonomikus, állítható magasságú széket is     

választani! 

A megfelelő méretű komód vagy ruhásszekrény mellett már az éjjeliszekrény is helyet kaphat.  

 Tipp: az asztal méretének kiválasztásakor ne felejtsük el, hogy gyermekünk hamarosan abba a               

korszakba lép, amikor önálló számítógépre is igényt fog tartani, ennek a helyét (és az áramforrások               

elérhetőségét) nem árt figyelembe venni. 
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A kiskamaszok (10-14 éves korosztály) 

E korosztálynak a szoba kialakításánál már határozott véleményük van, akaratukat          

pedig igyekeznek érvényesíteni. Könnyebbé tehetjük a helyzetet, ha meghallgatjuk a          

kívánságukat és bizonyos dolgokban lehetőségeket kínálunk fel, melyek közül választhatnak.          

A kiskamaszok szobájának felszereltsége nem sokban különbözik a kisiskolásétól, azonban          

ebben a korosztályban már gyakran rendelkeznek saját televízióval is. Ha a szoba mérete             

engedi, akkor jó megoldás a TV szekrény alkalmazása, rengeteg plusz tároló hellyel            

gazdagodhat a szoba. Szintén a korosztály sajátossága, hogy már önálló számítógépük is            

lehet, melynek helye az íróasztalon van. A zenehallgatás napjainkban már szintén telefonról            

vagy számítógépről a leggyakoribb, a szoba stílusához passzoló hangfalakkal biztos nagy           

sikert aratunk.  

A fiatal tinédzserek ebben a korszakban már aktívan űznek valamilyen sportot vagy            

hobbit, ezzel kapcsolatban (is) lehetnek ereklyéik, kedves emlékeik, melyek dekorációként          

igazán otthonossá tudják varázsolni a szobájukat.  

 Tipp: az ágyneműtartóban vákuumzsák segítségével tárolhatjuk a szezonális ruhákat, ágyneműket           

is! 

A kamaszkorszak (14-18+ éves korosztály) 

A kamasz gyermeknek már egészen más igényei vannak, mint azt korábban           

megszokhattuk. Igaz még gyermekek, de lassacskán felnőtté válnak, saját elképzelésekkel és           

vágyakkal. A szoba kialakítása során még jobban figyelembe kell vennünk az ő saját             

igényeiket és vágyaikat.  

A falak színei hirtelen megváltozhatnak, fiúknál nagyon népszerűek most a sötétebb           

árnyalatai a zöldnek, barnának, szürkének, és kéknek, de kedveltek a piros és a fehér              

kombinációjából születő megoldások is. A lányos szobáknál nem ritka a visszafogottabb           

virágos, vintage stílus, de nagyon trendinek számít a rosegold árnyalatainak ötvözése is. A             

korosztály kedveli a mintákat a falon, ha csak 1-1 szakaszon alkalmazunk csíkokat vagy             

kockákat, igazán feldobhatjuk vele a szoba hangulatát. A korábbiaknál is több tárolóhelyre            

van szükségük, emlékeiket és ereklyéiket pedig előszeretettel helyezik jól látható helyre. A            

fekhely kiválasztásánál már érdemes figyelembe venni, hogy hamarosan akár kétszemélyes          

ágyra is szükség lehet. Helytakarékos megoldás a kihúzhatós ágy, mely napközben nem            

foglalja a helyet. A fények kialakításánál már alkalmazhatunk falba vagy bútorba süllyesztett            

spotokat is. 



 

Bútor tippek 

Az ÁlomSzuszék forgalmazásában akár 600 féle színkombinációban elérhető bútorok         

széles választékával segítjük a családokat. A kisgyermekeknek szánt bútorok esetében nem           

csak szín, hanem matricák kombinációjának segítségével a gyerekek ízlése/stílusa szerint          

választható. Az ágy és matrackínálatunk mellett számos kiegészítővel nyújtunk megoldást a           

szoba berendezéséhez. Válogasson kedvére különböző stílusú bútorcsaládjaink között, majd         

állítsa össze az igényeinek megfelelő kombinációt a választható bútordarabokból! 

Gyerekágyak 

Ha maximális kényelmet és nyugodt alvást biztosító ágyat keres gyermekének,          

kínálatunkban biztosan rálel az elképzeléseinek megfelelő típusra! Tudta, hogy egy egészséges           

ember 40-60 mozdulatot végez egy éjszaka alatt? Ezen mozgások közül több tucat a teljes              

megfordulás. Ezekhez a mozgásokhoz megfelelő minőségű fekvő felületre és megfelelő          

méretű helyre van szükségünk. A matrac szakértőink szerint a jó matrac hossza minimum 15              

cm-rel hosszabb a gyermek magasságánál, és ehhez kell igazítani az ágykeret méretét is. Az              

Álomszuszéknál e szempontok figyelembe vételével készül minden gyerekágy. 

Az Álomszuszék gyerekágyakat kizárólag első osztályú, válogatott fenyőből készítjük.         

A tömörfa elnevezésű faágyak 100% borovi fenyőből készülnek. A nem tömörfa elnevezésű            

gyerekágyaink hossztoldott elemeket is tartalmazhatnak. Minden gyerekágy vízbázisú lakkal         

kezelt, ami a magas védelem mellett élénk és természetes színt biztosít a fának. Gyártás során               

csak a legszigorúbb európai normáknak megfelelő gyerek- és környezetbarát anyagokat          

használnak fel! 

A letisztult és egyszerű formákat kedvelők nagy kedvence a DELTA gyerekágy, mely            

a tölgy és az antracit színeivel melegséget varázsol a gyerekszobába. A tölgy otthonossá teszi              

a szobát, míg az antracit modernné. A két szín kombinációja tökéletesen illik egy tinédzser              

szobájába! Az ágy alatti kihúzható fiók kiváló kiegészítő tárolási lehetőséget biztosít! 

A tökéletes hercegnő szoba ékköve lehet a MAGGIE leesésgátlóval felszerelt          

gyerekágy. Két méretben elérhető, az ágyvég mintája három féle módon változtatható. A            

színe hat lehetséges kombinációban választható, hogy mindenki megtalálja a szobába illőt. Az            

ágyat ágyneműtartóval, ágyráccsal és matraccal szállítjuk! 

https://alomszuszek.hu/gyerekagyak/laminalt-butorlap/delta-gyerekagy.html
https://alomszuszek.hu/gyerekagyak/laminalt-butorlap/maggie-leesesgatlos-gyerekagy-agynemutartoval.html


Az autós gyerekágyak egyre nagyobb népszerűségre tettek szert az utóbbi években.           

Elsősorban a fiú gyerekek szeretik ezeket, de egyre több esetben lányos szülők is rendelnek              

tőlünk. A KIMI autós gyerekágy nagyszerű választás a kis versenyzőknek! Az ágy széle a              

matracnál feljebb ér, így meggátolja, hogy gyermeke alvás közben leessen az ágyról. A 15              

féle mintából való választásba a gyermeket is bevonhatjuk, így saját maga alakíthatja vágyai             

szerint az ágyát! 

 Tudtad? A laminált bútorlapból készült ágyaink vágott szélein – a másoknál alkalmazott élzáró              

fólia helyett – egy speciális műanyagból készült élvédőt használunk. A lekerekített élvédő nagyobb             

rugalmasságot és tartósságot biztosít az ágynak, ugyanakkor megóvja gyermekünket attól, hogy az ágy             

széle felhorzsolja esetlegesen a bőrüket. 

Napjainkban nagy népszerűségnek örvend a Montessori rendszer alapján készült         

tematikus szoba, melynek alapvető stílusjegye az áruházunkban is elérhető KUCKO ház alakú            

gyerekágy. Ez a modern formatervezésű gyermekágy maximális kényelmet és biztonságot          

nyújt a gyermekek számára. A nagy teherbírású tömörfa ágyszerkezet hosszú élettartamú, így            

akár több generáción át is kiszolgálhatja a gyerekeket! A 19 féle szín között pedig mindenki               

megtalálhatja a számára megfelelőt. 

Kiváló megoldást nyújt a MOBI gyerekágy azoknak a családoknak, ahol kevés hely áll             

rendelkezésre. Ez a letisztult formájú bútor egy olyan ágy, mely kihúzható íróasztallal és             

tárolókkal rendelkezik. Két fajta színkombinációban (fehér – kék és fehér – sárga) kapható,             

ezek a vidám színek jó hangulatot képesek varázsolni a gyerekszobába! 

Emeletes ágyak 

Az emeletes ágy remek választás többgyerekes családok számára, hiszen a praktikus           

helykihasználáson túl a gyerekszoba kreatív, játékos kialakítására is lehetőséget ad.          

Kétszemélyes emeletes ágyainkkal nemcsak helyet spórolhat, de játékosságot is csempészhet          

gyermekei szobájába. A hagyományos modellek mellett kihúzható ágyneműtartóval vagy         

beépített polccal kibővített változatokat, továbbá háromszemélyes modelleket is talál         

kínálatunkban! 

A SEGAN emeletes gyerekágy esetén minden helyet igyekeztek úgy kialakítani, hogy           

tárolásra alkalmas legyen. A két ágy közötti beépített polccal, a lépcsőbe süllyesztett fiókos             

tárolóival valamint a görgős ágyneműtartóval szintén a „kis helyek nagy ötletek”           

megtestesítője lehet, és nagyszerű, hosszú távú választás lehet testvérszobába! Az ágy           

formájának kialakítása során elsődleges szempont volt a biztonság, ezért lekerekített élek           

biztosítják, hogy teljes biztonságban tudhassuk gyermekünket. Ez a praktikus, tárolókkal          
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ellátott emeletes ágy alul 120x200-as, felül pedig 90x200-as matracmérettel 5 féle színben            

elérhető. A bútor fehér alapszíne mellett kiegészítő színként fehér, kék, zöld, rózsaszín, szürke             

és narancssárga változatokban rendelhető. 

Ha igazán különleges ágyat szeretnének gyermekeink, jó választás a DOMI kétemeletes           

gyerekágy. Ez a ház alakú emeletes gyerekágy ágyneműtartóval és matracokkal kétféle           

méretben és kilenc különböző mintával elérhető. Az ágykeret színei a választható mintákkal            

harmonizálnak, míg az ágyneműtartó az ágykerettel azonos színű. 

Nagycsaládosok népszerű terméke a Bobby 3 háromszemélyes emeletes gyerekágy. A          

klasszikus, szép formájú háromszemélyes emeletes ágy praktikus, ágyneműtartóba épített         

kihúzható ággyal rendelkezik. Az ellenálló borovi fenyő, a stabil szerkezet és a korlátok             

jóvoltából teljes biztonságban tudhatjuk gyermekeinket, biztosítva ezzel a nyugodt éjszakákat          

magunknak, és szép álmokat a gyermekeinknek. Az ágykeret natúr fenyő vagy éger színben             

rendelhető, de kérés esetén további négy színben (fehér, kék, zöld és rózsaszín színben) is              

elérhető. 

Számunkra legfontosabb a vásárlóink elégedettsége, a termékkel kapcsolatban az alábbi értékelés érkezett: 

„Nagyon tetszik a termék, a létra különösen tetszik a fiamnak, ki tudjuk használni mindegyik ágyfelületet, ha                 

vendégek vannak.” 

Galéria ágyak 

A TESS tömör fa galériaágy klasszikus formatervezésű galériaágy, amely maximális          

kényelmet és biztonságot nyújt a gyermekek számára. Mivel az ágy alatt 126 cm magasságú              

hely van, az hasznosítható akár egy kisebb tanulósarok számára is. A nagy teherbírású             

tömörfa ágyszerkezet hosszú élettartamú, így akár több generáción át is kiszolgálhatja a            

gyerekeket. A 19 féle szín között mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. 

 Tudtad? Sok más lakkozott termékkel szemben, termékeink nem tartalmaznak bizonyítottan rákkeltő            
hatású aromás vegyületeket (toluol, xilol), valamint egyéb toxikus összetevőket, például formaldehidet,           
metanolt. Ennek köszönhetően nem okoznak különféle allergiákat, ami mindenekelőtt a gyermekek           
biztonságos alvása során rendkívül fontos! 

Kétszemélyes ágyak 

Kétszemélyes ágyainkat nem csak többgyerekes családoknak ajánljuk – a kihúzható          

pótágy jól jöhet akkor is, ha gyermeke legjobb barátja ott tölti az éjszakát. Az alapmodellek               

mellett ágyrácsos változatokat is talál kínálatunkban.  

A KUBU kétszemélyes gyerekágy klasszikus formatervezésű ágy, maximális kényelmet és          

biztonságot nyújt a gyermekek számára. Az ágy leesésgátlóval van ellátva, a tárolást pedig a              
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kihúzható ágyneműtartó segíti. A nagy teherbírású tömörfa ágyszerkezet hosszú élettartamú,          

így akár több generáción át is kiszolgálhatja a gyerekeket. A praktikus, kihúzható ágy akár a               

szülőknek is jó lehet altatáskor, de egy gyermek vagy felnőtt vendégek számára is tökéletes.              

Az igényeknek megfelelően, 19 színben kapható. 

A JONAS 2 kétszemélyes házikó alakú gyerekágy páratlan hangulatot varázsol a           

gyerekszobába. A kihúzható ágy kényelmessé teszi a szülők számára is az altatást. A bő              

színválaszték lehetővé teszi, hogy mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő színt. 

 Tudtad? Az ágyak felépítése, szerkezete, teherbírása, biztonsága megfelel a PN-EN 
747-1+A1:2015, PN-EN-2+A1:2015 szigorú előírásainak! 

Matracok 
A Lugo memóriahabos gyerekmatrac 7 cm vastagságú hideghab magból, illetve 1 cm            

vastagságú memóriahab kényelmi rétegből áll. A memóriahab felpuhítja a matrac felületét,           

ezáltal tökéletes alátámasztást nyújt a használójának. A matrachuzat, amely antiallergén          

anyagból készült, a körbe cipzározhatóságának köszönhetően egy mozdulattal levehető és 40           

Celsius fokon mosható. 

A Baby Classic latex/hideghab gyerekmatrac felső fele egy közepes keménységű latex           

réteggel van ellátva. A fedőréteg a lyukacsos kialakításának köszönhetően jól szellőzik, illetve            

kényelmesebbé teszi a matracot. A hideghab tulajdonságainak köszönhetően a matrac jobban           

felveszi Gyermekük alakját, nem deformálódik, mindig visszaáll az eredeti állapotába. A           

matrachuzat amely antiallergén anyagból készült, a körbe cipzározhatóságának köszönhetően         

egy mozdulattal levehető és 40 Celsius fokon mosható. 

 Tipp: A matrac eredeti állapotának és tartósságának megőrzése érdekében javasoljuk vízzáró            

matracvédő használatát, amely megakadályozza, hogy nedvesség kerüljön a matracba, meggátolva          

ezzel a matracban különféle gombák, atkák kialakulását. 

Tárolás 
Komód 

A komódok olyan praktikus bútordarabok, melyek nem csak ruhát, de tanszereket, játékokat,            

ágyneműket, szóval tényleg bármit elnyelnek. Továbbá, belső rendszerezők segítségével         

tovább osztható a rendelkezésre álló tér. 

A FRANK gyerekbútorcsalád két színben és tíz választható mintával elérhető bútorai hosszú            

távú megoldást nyújtanak a gyerekszoba berendezésében. A választható minták segítségével a           

gyermekünket is bevonhatjuk a vásárlásba, így választásával saját maga alakíthatja a szobáját,            
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érdeklődési körének megfelelően. A kollekció komódja keskeny kivitelének köszönhetően         

kisebb szobákban is elfér, három fiókja pedig hasznos tárolási lehetőséget biztosít. 

A PLANET kollekció része egy különleges polc és ajtómegosztással rendelkező komód is,            

mely mindkét elérhető színösszeállítása tökéletes egy tinédzser számára. A         

színkombinációban állandó tölgy otthonossá teszi a szobát, míg a kiegészítő színek vidámmá,            

elegánssá teszik azt. 

Tároló szekrény 

A szoba egyik elengedhetetlen berendezése, funkcióját tekintve nem csak könyvek, hanem           

emlékek, apró kincsek és játékok tárolására egyaránt alkalmas bútor. 

A COMO gyerekbútorcsalád világos megjelenésének és modern formatervezésének        

köszönhetően fiatalos, trendi gyerekszobát eredményez. A magas fényű fehér, a szürke és a             

fehér tölgy színkombinációja világossá teszi a szobát. Szimpla szekrénye önmagában vagy           

íróasztal mellett is tökéletesen mutat, jó elrendezésű polcokkal és fiókokkal segítve a tárolást. 

A BERGEN kollekció finom, letisztult vonalvezetése páratlan hangulatot varázsol a          

gyerekszobába. A magasfényű fehér frontok eleganciája minden falszínárnyalat mellett         

ragyogó hatást kelt. A kollekció része a dupla üveges szekrény, mely nem csak az              

esztétikumot, de a praktikumot is képviseli. Elegáns megjelenése mellett az ajtóknak           

köszönhetően csökkenthető a polcokon kialakuló por, az alsó tágas fiókok pedig minden            

kincset elnyelnek. A rendszerezők segítségével még jobban kihasználható a rendelkezésre álló           

hely. A termék hosszú távú megoldást nyújt a családok részére.  

Gardrób 
A ruhák tárolására a legalkalmasabb a gardróbszekrény. Termékkínálatunkban a         

standard méretek mellett megtalálható a sarokba helyezhető modell is, és ha a rendelkezésre             

álló hely adott, webáruházunk akár egy gardróbsarok létrehozásában is segítséget nyújt. 

A FRANK mintás gyermekbútorcsalád része a két ajtóval záródó, belsejében polcos és            

akasztós kiosztással rendelkező gardróbszekrény. Tízféle kisgyermek szobába szánt mintával         

kapható!  

A letisztult és egyszerű formákat kedvelők nagy kedvence a sarokelemként funkcionáló           

DELTA gardróbszekrény, mely további szekrényekkel bővíthető. A tölgy és az antracit           

színeivel melegséget varázsol a gyerekszobába: a tölgy otthonossá teszi a szobát, míg az             

antracit modernné. A két szín kombinációja tökéletesen illik egy tinédzser szobájába!  
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A TABLO kollekció része a gardróbszoba szekrény, mely modern, fiatalos színével és            

hatalmas tárolóhellyel egy kiegyensúlyozott, nyugodt gyerekszobát eredményez. A grafit, a          

fehér, és az óceán színei letisztult összképet alkotnak együtt. 

Kiegészítő bútorok 

Ha már kiválasztotta webáruházunkban az elképzeléseinek megfelelő bútordarabokat        

gyermeke szobájába, szerezze be hozzájuk a szükséges kiegészítőket is kínálatunkból! 

Íróasztal 

A kisiskolás gyermek számára a lehetőséghez mérten elengedhetetlen a tanulósarok          

létrehozása. Webáruházunkban elérhetőek az íróasztalok mellett további praktikus, kiegészítő         

polcok és szekrények is! 

A LABIRYNT kollekció darabjai letisztult vonalvezetésű, vidám darabok. Kínálatunkban két          

fajta színkombináció is elérhető, különleges fogantyújával egyediséget varázsol a         

gyerekszobába. A termékcsalád részeként három féle kiosztású és felszereltségű íróasztal          

közül választhatunk. 

A SIGMA kollekció két színkombinációban is elérhető. Az egyik színösszeállítás a fehér és a              

beton, míg a másikban ezekhez a színekhez a tölgy is társul. A kollekció letisztult              

vonalvezetésű, elegáns, a bútorcsaládhoz tartozó íróasztal különleges megjelenést biztosít. 

Éjjeliszekrény 

Az éjjeliszekrény dísze, és hasznos kiegészítője a hálószobának. Minden korosztály          

megtalálja a funkcióját, jól mutat rajta az éjjeli lámpa is. Webáruházunkban a klasszikus             

méret mellett már hosszított változat is elérhető, mely ágyvégként is funkcionálhat. 

A NEXT kollekció fiatalos, modern megjelenésű bútorcsalád. A különleges ajtó és           

polcmegosztással rendelkező bútorok két színösszeállításban, a fehérített fenyő és a viola           

illetve a föld és a fehérített fenyő kombinációjában is elérhető, mely praktikus, dupla fiókkal              

rendelkező tárolóhelyet biztosít. 

A ZOOM kollekció éjjeliszekrénye tárolóval rendelkezik, az ágy végénél elhelyezve          
ágyvégként, tárolóként és éjjeliszekrényként egyaránt funkcionál! A padlizsán szín és ”Hong           
Kong” árnyalat keveredése fiatalos, vidám hatást kelt. 

TV-állvány 

Bizonyos életkorban már a szoba kiegészülhet televízióval is. Ennek tárolására alkalmas           

bútordarabok is megtalálhatók webáruházunk kínálatában. A bútor fő ismérve itt is a            
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praktikum. A fiókok és polcok segítségével tárolásra is alkalmas bútordarabbal bővülhet a            

szoba. 

A FARO kollekció magas fényű fehér, a szürke és a tölgy színkombinációjával készülő TV              

állványa modern formatervezésű bútordarab, kiválóan illik kamasz illetve fiatal felnőttek          

szobájába is.  

A PLANET kollekció része egy különleges polc és ajtómegosztással rendelkező TV állvány            

is, mely mindkét elérhető színösszeállításban tökéletes egy tinédzser számára. A          

színkombinációban állandó tölgy otthonossá teszi a szobát, míg a kiegészítő színek vidámmá,            

elegánssá teszik azt. 

Szettek 
Webáruházunkban nem csak minőségi kivitelű gyerekágyakat, hanem komplett       

gyerekszobabútor-szetteket is vásárolhat. Válogasson kedvére különböző stílusú       

bútorcsaládjaink között, majd állítsa össze az igényeinek megfelelő kombinációt a választható           

bútordarabokból! 

A FRANK mintás gyermekbútorcsalád tízféle kisgyermek szobába szánt mintában kapható,          

az általunk forgalmazott gyermekágyakkal jól kombinálható praktikus bútorcsalád. A         

bútorcsalád részeként a kiválasztott színben és mintával megtalálható még íróasztal, komód,           

gardróbszekrény és polcos szekrény is. Tökéletes választás kisgyermek kortól a kisiskolás           

korszak végéig! 

A NEXT kollekció fiatalos, modern megjelenésű bútorcsalád. A különleges ajtó és           

polcmegosztással rendelkező bútorok két színösszeállításban, a fehérített fenyő és a viola,           

illetve a föld és a fehérített fenyő kombinációjában, praktikus tároló-megoldásokkal elérhető.           

A kollekcióban megtalálható ágy (két méretben), gardróbszekrény (két méretben,         

kiosztásban), állószekrények és komódok különböző kiosztásban, TV állvány, íróasztal és          

több fazonban fali polc is. A bútorcsalád értékes tároló felületekkel és pakolási lehetőségekkel             

rendelkezik, segítségével könnyedén berendezhető egy modern designt kedvelő kamaszodó         

lány vagy fiú szobája. 

A BERGEN kollekció finom, letisztult vonalvezetése páratlan hangulatot varázsol a          

gyerekszobába. A magasfényű fehér frontok eleganciája minden falszínárnyalat mellett         

ragyogó hatást kelt. A kollekció részeként megtalálható ágy és tárolásra alkalmas           

bútordarabok (komódok, szekrények) mellett üvegajtós szekrények, kisasztal és fali polc is           
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megvásárolható. A termékcsalád választéka lehetőséget nyújt akár egy lakás harmonikus          

berendezéséhez is, így hosszú távú megoldást nyújt.  

A NANO kollekció a grafit és a riviera tölgy teljes összhangjában teszi a gyerekszobát              

otthonossá és meleg hatásúvá. A bútorok praktikus tárolórendszerekkel, egyedi         

polcmegosztással és számos kiosztásban elérhetőek, a szoba méretétől függően a teljes           

berendezés biztosított polcokkal, ággyal, gardróbszekrényekkel, éjjeliszekrényekkel.      

Tökéletes választás kamasz fiúk számára! 

Utószó 

Köszönjük, hogy letöltötte és elolvasta kiadványunkat! 

Bízunk benne, hogy sok hasznos információval szolgált, és segítségével könnyebb lesz 

megvalósítania elképzeléseit! 
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