Conceptele SMALL WORLD
SMALL WORLD by Marlip A/S este o companie daneză de mobilier, specializată în design-ul,
producţia şi marketing-ul unor concepte de stil de viaţă, unice şi foarte exclusive pentru copii.
Toate conceptele SMALL WORLD sunt caracterizate de calitate, siguranţă, elemente de
protecţie a mediului şi de un design danez mereu la modă, care dă tonul în trend.
Mobilierul este creat pentru a impedica orice fel de accident; nu exista suruburi slabite sau
vizibile de care copilul se poate zgaria sau introduce in gura. Folosim numai lacuri care sunt
aprobate din punct de vedere al protectiei mediului. Acest lucru contribuie la exclusivitatea
produsului. Lacurile au trecut un test de „transpiratie si saliva” si din acest motiv garantam ca nu
contin nici un fel de substante nocive.
Toate produsele SMALL WORLD sunt proiectate şi produse ţinând cont de 3 valori de bază ale
companiei:

visele

SMALL WORLD crează decoruri unice şi minunate pentru copii. Universuri cu un design
frumos, create la nivelul copiilor, îi inspiră pe aceştia să îşi exploreze fanteziile şi visele.

armonia

Culorile minunat asortate combinate cu un design al mobilei ales cu mare atenţie, cu un stil
pur sunt complimentate de cele mai fine şi splendide detalii. O lume armonioasă şi sigură, unde
copiii se pot abandona în voie jocului neperturbat.

responsabilitate

*SMALL WORLD *nu compromite siguranţa copiilor. Din acest motiv ne asumăm
responsabilitatea pentru toate produsele noastre şi putem garanta că, în ceea ce priveşte design-

ul, producţia cât şi materialul, acestea depăşesc cele mai pretenţioase cerinţe şi standarde ale
pieţei.

În prezent SMALL WORLD oferă mobilă, textile şi accesorii în cadrul a 4 concepte de stil de
viaţă pentru copii:

* *SMALL WORLD Basic*

Mobilier din lemn masiv de pin, linii drepte, design variat.

* *SMALL WORLD Clasic*

Mobilier din lemn masiv de pin, design classic, curbe delicate, manere deschise, ovale unice care
se pot personalize.

* *SMALL WORLD Modern *

Mobilier din lemn masiv de pin, suprafete netede, fete si usi colorate, manere din piele.

* *SMALL WORLD Accesorii *

O întreagă colecţie de accesorii în textile exclusive şi accesorii pentru copii.

Fiecare dintre cele 4 concepte SMALL WORLD reprezintă un design complet şi sigur, în cadrul
căruia s-au luat în considerare toate aspectele, de la funcţionalitate, flexibilitate, detalii fine şi
mai ales, siguranţă completă. Diferitele expresii ale conceptului asigură că sunt luate în

considerare toate grupurile ţintă şi împreună reprezintă un univers puternic de ambienturi pentru
copii, unde visele devin realitate, unde armonia crează spaţii sigure şi unde responsabilitatea
garantează o producţie care protejează mediul, un design sigur şi materiale testate temeinic.

