


Nasza misja 

Misją Corners for Kids jest tworzenie idealnych przestrzeni dla 

dzieci, które naszym zdaniem powinny być kolorowe, 

wygodne i bezpieczne, tworzące miejsca pełne atrakcji. Takie, 

w którym każde dziecko znajdzie swój wygodny kącik, będzie 

mogło odpocząć i bawić się wszystkim, co je zainteresuje. 

Przestrzeń, którą tworzymy wymaga przemyślanej aranżacji 

przygotowanej specjalnie z myślą o najmłodszych. Przy 

przygotowywaniu takiej strefy zabaw musimy jeszcze raz 

przez chwilę stać się dzieckiem, co sprawia nam wiele radości 

w całym procesie tworzenia.  



Nasze Zalety  



Nasze realizacje  



Manufaktura  

• Inwestor: Apsys Management Sp. z o.o. 
• Lokalizacja: Łódź 
• Powierzchnia: 76m² 
• Kącik inspirowany wyprawą do dżungli. Spotkacie tam 

wiele zaprzyjaźnionych zwierząt, które chętnie pobawią się z 
każdym maluchem.  
 



Atrium Reduta  

• Inwestor: Atrium Poland Real Estate Management Sp. z 
o.o. 

• Lokalizacja: Warszawa  
• Powierzchnia: 31m² 
• Kącik inspirowany dawnymi dziełami fortyfikacyjnymi. 

Każde dziecko znajdzie tam miejsce na zabawę.  
 



Galeria Przymorze 

• Inwestor: Apsys Management Sp. z o.o. 
• Lokalizacja: Gdańsk  
• Powierzchnia: 15m² 
• Kąciki te uprzyjemniają chwile spędzone w food 

court’cie oraz w przerwach pomiędzy 
zakupami.  
 
 



Galeria Kazimierz  

• Inwestor: CBRE Sp. z o.o. 
• Lokalizacja: Kraków 
• Powierzchnia: 70m² 
• Kącik inspirowany historią Szewczyka Dratewki. Dzieci mogą 

wcielić się w jego rolę oraz ochronić kącik przed ziejącym 
ogniem smokiem. 
 



Galeria Świdnicka  

• Inwestor: Estate Fellows 
• Lokalizacja: Świdnica 
• Powierzchnia: 28m² 
• Kącik w którym dzieci mogą bawić się po posiłku. Znajdą tu 

platformę startową dla rakiety oraz tunel do ćwiczeń 
motorycznych. 
 



Galeria Sieradzka 

• Inwestor: Newgate Investment Sp. z o.o. 
• Lokalizacja: Sieradz  
• Powierzchnia: 18m² 
• Kącik w który każde dziecko może porównać swój 

wzrost do wzrostu zwierząt. Idealny do miejsc w których 
jest mało miejsca.  
 



King Cross Praga 

• Inwestor: Radcliffe Investments Sp. z o.o. 
• Lokalizacja: Warszawa 
• Powierzchnia: 25m² 
• Kącik w którym bezpiecznie pobawią się maluchy a 

dorośli odpoczną na wygodnych siedziskach.  



Brama Mazur 

• Inwestor: Master Management Sp. z o.o. 
• Lokalizacja: Ełk  
• Powierzchnia: 30m² 
• Kącik w którym dzieci mogą ćwiczyć swoją 

kreatywność oraz motorykę bawiąc się dużymi 
piankowymi klockami.  



Serenada 

• Inwestor: Centrum Serenada Sp. z o.o. 
• Lokalizacja: Kraków 
• Powierzchnia: 32m² 
• Kącik wzbogacający strefę relaksu. Każdy znajdzie tu 

swoje miejsce.  
 



Galeria Wileńska 

• Inwestor: Unibail – Rodamco Polska Sp. z o.o. 
• Lokalizacja: Warszawa  
• Powierzchnia: 42m² 
• Kącik nawiązujący do kwitnącej łąki na której 

pracowite pszczółki wytwarzają słodki nektar w 
swoich plastrach miodu.  
 

 



Galeria Łódzka 

• Inwestor: ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. 
• Lokalizacja: Łodź 
• Powierzchnia: 25m² 
• Kącik, który idealnie wpasowuje się w pasaż galerii.   



I wiele, wiele innych..  


