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Corners for Kids means comprehensive solutions 
to arrange safe, colourful and attractive spaces 
for the young ones. We provide inspirational 
products and ideas on how to use effectively 
each kind of environment. 
Already inspired? We are your partners to re-
alize your ambitions.
With Corners for kids, we create playgrounds in 
harmony with your space.

Corners For Kids to marka, która dzięki komplek-
sowym rozwiązaniom pozwala aranżować wy-
godną, bezpieczną i kolorową przestrzeń pełną 
atrakcji dla małych użytkowników. Tworzy in-
spirujące produkty i dostarcza gotowe pomysły, 
które umożliwiają efektywnie zagospodarować 
każde otoczenie. 
Masz pomysł? My go zrealizujemy. Zaprojektuje-
my dla Ciebie bezpieczny kącik, pełen beztroskiej 
zabawy , pozostający w harmonii z przestrzenią 
Twojego miejsca.

Nous avons créé Corners for Kids comme une 
solution d’aménagement d’espace enfants
confortable, coloré et sécurisé. Nos réalisations 
deviennent par, elle-même source d’attention et 
d’inspiration pour que chacun puisse recréer son 
univers personnalisé.
Vous avez déjà une idée ? Nous sommes parte-
naires, afin de concrétiser vos envies.
Avec Corners for kids, nous créons des aires de 
jeu en harmonie avec votre espace.

ŁÓDŹ MANUFAKTURA

Adventure · Przygoda · Aventure
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WARSZAWA GALERIA WILEŃSKA Our products will organize a creative 
and innovative space in harmony with the 
environment and adjusted to the user’s 
individual needs and abilities. On request, 
we will place your logo or graphic of your 
choice on our product to promote your 
brand and to build a positive image of 
your company.
Let children enjoy on our soft play area, 
let parents and your clients have a brief 
respite in comfortable armchairs, specially 
designed for this purpose.

Proponowane przez nas produkty po-
zwolą zrealizować Państwa projekty, tak 
aby stworzyć kreatywną i innowacyjną 
przestrzeń, zharmonizowaną z otocze-
niem, a przede wszystkim dostosowaną 
do możliwości i potrzeb użytkowników. 
Na specjalne zamówienie umieszczamy 
na elementach modułów wybrany logo-
typ oraz dowolną grafikę promując w ten 
sposób markę i budować pozytywny wi-
zerunek Państwa firmy.
Pozwól dzieciom na beztroską zabawę na 
miękkich, piankowych torach przeszkód 
a rodzicom i Twoim klientom daj chwilę 
relaksu na komfortowych siedziskach, pre-
cyzyjnie zaprojektowanych w tym celu.

Les produits que nous proposons vous per-
mettront de mettre en œuvre votre projet 
de manière à créer un espace créatif et 
innovant, harmonisé avec l’environnement 
et surtout, adapté aux capacités  et aux be-
soins des utilisateurs. Sur demande, logo 
ou graphique de votre choix prendrons 
place sur nos produits afin de promouvoir 
votre marque et de construire une image 
positive de votre entreprise.
Laisser s’épanouir les enfants dans d’inter-
minables courses d’obstacles en mousse, 
pour que les parents, le temps d’un instant 
puisse se retrouver et profiter d’un univers 
leurs étangs réservés munis de conforta-
bles sièges, pensé et conçus à cet effet.

Innovation · Innowacyjność · Innovation
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What distinguishes our entertaining 
and interactive products is the variety 
of colours and shapes – with the 
intention of creating an ideal indoor 
activity space for your child. 
While the design of a play area 
must meet strict standards of safety, 
children must associate it with an 
unforgettable adventure. Our aim 
is to best meet all your expectations. 
Count on the expertise of our team, 
to guide you and create together the 
space that will be yours.

Nasz asortyment to produkty  wyróżnia-
jące się bogactwem kształtów i kolorów, 
zaprojektowane z myślą o stworzeniu 
idealnego świata aktywności dziecka. 
Projekt placu zabaw musi spełniać 
wszystkie normy bezpieczeństwa, ale 
nade wszystko powinien kojarzyć się 
dzieciom z niezapomnianą przygodą, 
a dorosłym z możliwością zapewnie-
nia swoim pociechom przyjemnego 
spędzenia czasu. Z ogromną precyzją 
doradzamy, służymy profesjonalną po-
mocą i wieloletnim doświadczeniem, 
aby jak najlepiej spełnić Państwa ocze-
kiwania w drodze do wspólnego zor-
ganizowania strefy zabaw.  

Nos éléments de décor et de déco-
uverte sont des produits ludiques et 
interactifs de formes et de coloris 
personnalisés, conçus à votre ima-
ge pour façonner en vos murs le 
projet idéal.
Concevoir une aire de jeu, doit 
répondre à des normes strictes 
de sécurité, mais surtout à votre 
perception et celle des enfants. 
Notre objectif est de répondre au 
mieux à toutes vos attentes, vous 
pourrez compter sur l’expertise de 
nos équipes, afin de vous guider et 
créer ensemble l’espace qui sera 
le vôtre.

KRAKÓW GALERIA KAZIMIERZ

Emotion · Emocje · Emotion
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GDAŃSK

WARSZAWA

Exploring and discovering new worlds, full of obstacles 
and adventure is the essence of children’s happiness. 
Their motivation, their smile and their joy will be your 
return on investment.

Gromadzenie różnych doświadczeń, budowanie re-
lacji z rówieśnikami, nauka komunikowania się, od-
krywanie nowych umiejętności poprzez aktywność 
na bujaczkach, szaleństwa w basenie z piłeczkami 
czy zmagania na piankowym torze przeszkód to dla 
dzieci doskonałe elementy rozwoju a dla Państwa 
korzyści płynące z inwestycji. 

Explorer et découvrir de nouveaux mondes, semé 
d'obstacles et d'aventure, c'est l'essence même du 
bonheur des enfants, leur motivation, leur sourire et 
leur joie, sera votre retour sur investissement.

Personalisation · Personalizacja · Personnalisation
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We are a European leader in educational equip-
ment and producer of functional play corners for 
children. For 27 years we have been offering our 
experience in organizing space of various sizes 
for the youngest. Our main objective and mission 
is safety. We produce reliable furniture and toys 
inspired by the needs of children and parents. 
Our certified materials guarantee high quality and 
safety of use. In our production process, we use 
state-of-the-art technology under the supervision 
of our specialist teams.

Jesteśmy europejskim liderem i producentem funk-
cjonalnych kącików zabaw dla dzieci. Od 27 lat 
służymy Państwu doświadczeniem w tworzeniu 
małej i dużej przestrzeni dla najmłodszych. Bez-
pieczeństwo to nadrzędny cel naszej pracy i jedno-
cześnie misja firmy. Produkujemy godne zaufania 
meble oraz zabawki inspirowane potrzebami dzie-
ci i rodziców. Używane przez nas, certyfikowane 
materiały są gwarancją jakości i bezpieczeństwa 
dla naszych małych użytkowników. W produkcji 
wykorzystujemy najnowsze technologie, kontrolo-
wane przez firmowe zespoły specjalistów.

Disposant d’une production utilisant des machi-
nes à la pointe de la technologie, contrôlé par 
nos équipes de spécialistes, nous sommes leader 
et fabricant européen de matériel éducatif de-
puis 27 ans. La sécurité des jouets, meubles et 
structures pour enfants est notre mission quoti-
dienne, nos matériaux testés et certifiés sont le 
gage de notre qualité.

Quality · Jakość · Qualité
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