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Idealna przestrzeń dla dzieci to naszym zda-
niem kolorowe, wygodne i bezpieczne miejsce 
pełne atrakcji. Takie, w którym każde dziecko 
znajdzie swój wygodny kącik, będzie mogło od-
począć i bawić się wszystkim, co je zainteresuje.

Taka przestrzeń wymaga przemyślanej aranżacji 
przygotowanej specjalnie z myślą o najmłodszych. 
Miejscem spełniającym wszystkie te warun-
ki, w którym zawsze znajdzie się coś ciekawego jest  
Kącik Zabaw.
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Radosna zabawa na piankowych torach przeszkód 
i odpoczynek na miękkich siedziskach to ulubiony 
sposób dzieci na spędzanie wolnego czasu podczas 
wizyt w miejscach użyteczności publicznej.

www.cornersforkids.com
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Projekty na zamówienie

Masz własny pomysł?  
Zrealizujemy go dla Ciebie!

Z Corners for Kids stworzysz Kącik Zabaw, który 
dostosuje się charakterem do Twojej Firmy. Nasze 
piankowe mebelki, siedziska i zabawki mogą 
być wykonane w szerokiej gamie kolorystycznej 
i przybrać różne formy. Możemy również umieścić 
na nich wybrany logotyp, oraz dowolną grafikę, 
promując w ten sposób Twoją markę i budując 
pozytywny wizerunek Twojej Firmy.

Jeżeli chcesz stworzyć niepowtarzalne miejsce we-
dług własnej idei i masz własne pomysły – możemy 
zrealizować je dla Ciebie na specjalne zamówienie.
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Projekty na zamówienie

ŁÓDŹ

miękkie siedziska

piankowa podłoga

palma z miarką wzrostu

półka na buciki

Kiedy projektujesz Kącik Zabaw, musisz zmierzyć 
się z szeregiem zasad i oczekiwań. Grunt to projekt 
zgodny z regułami, ale całkowicie dostosowany 
do Twojej wizji i potrzeb dzieci.
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ŁÓDŹ

Każde dziecko robi wiele rzeczy na swój 
własny sposób - podczas zabawy widać 
to najlepiej. W Kącikach Zabaw cho-
dzi o to, by stworzyć przestrzeń dającą 
wszechstronne możliwości. 
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domek kryjówka

piankowe siedziska 
z półkami na buty

kącik manipulacyjny
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Projekty na zamówienie

kolumna zabezpieczona 
piankowymi elementami

miękki tor przeszkód

kącik dla maluchów

bezpieczny płotek
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WARSZ
AWA
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GDAŃSK
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Projekty na zamówienie

zestaw dużych  
miękkich klocków samochód 

z wieloma 
skrytkami

bujak motocykl

bezpieczna 
zjeżdżalnia

www.cornersforkids.com
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Gotowe zestawy

• Stół kwadratowy (670 x 670) z metalowymi nogami 
• Krzesło czerwone
• Krzesło niebieskie
• Kredki długie grube trójkątne 60 szt.
• Blok rysunkowy A4
• Klocki Patyczki
• Karty pracy do Patyczków
• Pojemnik na zabawki 6 litrów

680 złZESTAW 1

x60

Skorzystaj ze sprawdzonych pomysłów i obejrzyj 
gotowe propozycje - różnorodność zestawów po-
zwala na dostosowanie ich do powierzchni, jaką 
dysponujesz i spełni oczekiwania Małych Gości.
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• Labirynt Las na stoliku
• Piankowy puf błękitny wys. 25 cm
• Piankowy puf błękitny wys. 32 cm
• Piankowy puf pomarańczowy wys. 25 cm
• Piankowy puf pomarańczowy wys. 32 cm
• Tablica manipulacyjna Pszczoła
• Tablica manipulacyjna Ślimaki

1290 złZESTAW 2

www.cornersforkids.com
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Gotowe zestawy

ZESTAW 3 1940 zł • Stół okrągły z drewnianymi nogami
• Krzesełka drewniane żółte x 4
• Tablica manipulacyjna Hipcio
• Tablica manipulacyjna Miś
• Zabawka drewniana Rakieta
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ZESTAW 4 1940 zł

x300x650

• Stół sześciokątny czerwony z metalowymi nogami z regulacją
• Krzesła x 4 (czerwone, zielone, niebieskie, żółte)
• Papier rysunkowy 12 kolorów 650 szt.
• Kredki trójkątne drewniane cienkie 300 szt.
• Zestaw paneli ściennych Krokodyl

www.cornersforkids.com
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Gotowe zestawy
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ZESTAW 5 3400 zł • Piankowy kącik twórczych aktywności
• Kącik zabaw Grzybek
• Klocki jeżyki

www.cornersforkids.com
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Gotowe zestawy
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ZESTAW 6 2920 zł Opona duża x 1 szt. 
Baza duża x 2 szt. 
Belka 120 x 1 szt. 
Schody x 1 szt. 
Rampa x 1 szt. 
Baza mała x 2 szt. 
Bieżnia 7 x 3 szt. 

www.cornersforkids.com



20 www.cornersforkids.com

NOWAMUS XL 4440 zł

Gotowe zestawy

Zestaw 19 pianek o podwyższonej gęstości, któ-
re można dowolnie zestawiać, tworząc nowe tory 
przeszkód.  
• powierzchnia całkowita: 285 x 284 x 60 cm; w najwyż-

szym miejscu osiąga wys. 100 cm
• spód wykonany z tkaniny antypoślizgowej

NOWAMUS L 2220 zł

Konstrukcja zawiera 11 elementów, które można 
łączyć w tory przeszkód.  
• wym. 250 x 250 x 150 cm
• wymagana powierzchnia: min. 6,3 m2

• wykonane z pianki o podwyższonej gęstości, pokrytej 
tkaniną PCW
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HIPERBLOKI 2450 zł

30 elementów różnej wielkości (sześciany, belki, 
wałeczki, mosty), które dają duże możliwości two-
rzenia budowli. 
• 30 elem.: wym. najmniejszego 20 x 20 x 20 cm, wym. 

największego 120 x 40 x 40 cm
• pokrytei tkaniną PCW, wypełnione pianką o podwyż-

szonej gęstości

MEGABLOKI 1740 zł

19 elementów z pianki o podwyższonej gęstości, 
pokrytej kolorową, łatwą do zmywania tkaniną, 
do tworzenia różnorodnych konstrukcji, torów 

przeszkód w ćwiczeniach i zabawach ru-
chowych.
• 19 elem.: 8 elementów o wym. 90 x 
30 cm oraz 10 elem. o wym. 30 x 30 cm

www.cornersforkids.com
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Bestsellery

Szczęśliwy Piesek

Statek Piratów

Autko zabaw

Tęczowy Płotek Wesoły autobus



23

Tęcza

Kolorowy ogród

Spośród różnorodnych kącików atrakcji, 
piankowych siedzisk i bujaków wybierz 
te, które najlepiej wpiszą się w charak-
ter miejsca, w którym chcesz urządzić 
przestrzeń dla dzieci. 
Miniatury prawdziwych pojazdów 
i sprzętów, z jakich na co dzień korzy-
stają dorośli, są dla dzieci naprawdę 
ekscytujące. Multimedialne i manipula-
cyjne kąciki natomiast – dopełnieniem 
wizji wspaniałej zabawy.

www.cornersforkids.com
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Bestsellery

MiśLew ŻabaŻyrafa

KrówkaŻabka Kotek

Motocykl AutoKucyk

www.cornersforkids.com
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Domek krasnala 

Wieża zamkowaInteraktywny Miś

Bestsellery
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Bestsellery

Domek ogrodowy

Aligator

Słoniątko

Krokodylek

Domek piknikowy

Wesoły domek 
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Aligator

Słoniątko

Krokodylek

Auto terenowe

ŻabkaSowaSmok

www.cornersforkids.com
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Siedziska piankowe

Piankowe siedziska i pufy są niezwykle wygodne  
i bezpieczne. Niezależnie od tego, czy staną na podłodze 
pokrytej pytkami czy na miękkiej macie, ich antypoślizgo-
wy spód i niewielka waga sprawią, że doskonale dostosują 
się do każdej powierzchni.
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Krzesła

Stoły
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Kąciki malucha

www.cornersforkids.com
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Swoje 25-letnie doświadcze-
nie jako producenta materia-
łów edukacyjnych, zabawek 
i mebli dla dzieci, przełożyli-
śmy na nowe pomysły zainspi-
rowane potrzebami Klientów 
odwiedzających miejsca uży-
teczności publicznej.

Ponieważ faktyczne grono 
naszych odbiorców stanowią 
dzieci, budowanie pozytyw-
nego wizerunku jako marki 
odpowiedzialnej, innowa-
cyjnej i godnej zaufania jest 
dla nas najwyższym priory-
tetem. Produkcja z użyciem 
nowoczesnych maszyn, 
nad którą czuwa grupa 
wykwalifikowanych specjali-
stów oraz stosowanie  certy-
fikowanych i sprawdzonych 
materiałów, realnie przekłada 
się na jakość i bezpieczeństwo 
Małych Użytkowników.

35www.cornersforkids.com
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Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią oferty 
handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 66, §1. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bądź 
zamienników oferowanych produktów. Zmiany te nie 
stanowią przyczyny reklamacji.

Waż ność ofer ty : 
Pro po zy cje przed sta wio ne w ni niej szym ka ta lo gu sta no wią część 
ak tual nej ofer ty waż nej do cza su wy da nia no we go ka ta lo gu.

Ce ny :
Ce ny ar ty ku łów po da ne w ni niej szym ka ta lo gu są pro po-
no wa ny mi ce na mi brut to, za wie ra ją cy mi na leż ny po da tek 
VAT. Sprze da ją cy za strze ga so bie moż li wość mo dy fi ka-
cji cen pro duk tów w przy pad ku zmia ny staw ki VAT, cła 
lub sko ko wej zmia ny kur su wa lut. 

Pełny regulamin i warunki współpracy na :  
www.cornersforkids.com

WIĘCEJ NA WWW.CORNERSFORKIDS.COM



banki

apteki

urzędy

centra handlowe

gabinety lekarskie
hotele i pensjonaty

salony kosmetyczne
salony samochodowe

kawiarnie i restauracje
Adres
ul. POW 2590-248 Łódź 

Telefon
69 560 73 0042 630 05 11 poczta@cornersforkids.comwww.cornersforkids.com
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