SMALL WORLD Basic
Toate produsele SMALL WORLD sunt proiectate şi produse ţinând cont de 3 valori de bază ale
companiei:

visele

SMALL WORLS 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.

Gama Small World Basic este caracterizata de lini drepte , design variat.
Este disponibila in culorile: Complet Alb, Alb Crem, Moca(NOU), Blue Deschis, Roz Deschis si Royal
Blue. Se poate personaliza mobilierul alegand X-combinatii.
Toata mobila Small World este fabricata din lemn masiv de pin, iar sertarele din lemn de arin rosu. Prin
lacuirea se obtine o suprafata foarte fina care confera un finisaj exclusivist. Mobila este tratata cu lac cu
acoperire completa, care protejeaza mediul. Toate fitingurile sunt de cea mai buna calitate si nici o
piesa de mobilier nu are fitinguri la vedere
Patutul pentru bebelus trebuie sa fie sigur, moale si confortabil pentru a asigura un somn linistit.
Toate paturile noastre sunt produse si testate in conformitate cu normele europene(EN716 1&2) de
siguranta, garantat de autocolantul GS. Distanta dintre stinghii este de maxim 6 cm. Nu exista suruburi
slabite sau vizibile de care copilul sa se poata zgaria sau sa le introduca 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.
Patutul se poate regla pe inaltime in doua pozitii. Distanta dintre partea superioara a patutului si
marginea superioara a saltelei trebuie sa fie de cel putin 20 cm inaltime, motiv pentru care patuturile
sunt prevazutecu marcajul “MAX” pe interior.
Dimensiunile saltelelor pentru patuturi sunt 70 x 140 cm. Patutul
patut pentru junior.

se poate transforma si in

Patul junior este ideal pentru camerele copiilor mici. Ocupa putin spatiu, ofera multa
flexibilitate si este disponibil in diverse culori. Se pot utilizata una sau doua bare de protectie in
lateralele patului pentru a impiedica copilul sa cada din el. Dimensiunie saltelei sunt de 70 x 140 cm.
Pat single si canapea. Cele doua pot fi comandate cu un pat de joaca care este pat “ascuns” si
poate fi tras si ridicat atunci cand apare nevoia unui loc in plus. Picioarele patului de joaca sunt
extensibile pentru ca inaltimea acestuia sa se potriveasca cu inaltimea patului initial sau canapelei. Se
poate opta si pentru variant cu doua sertare pentru depozitare in schimbul patului ,,ascuns’’.
Pat Lowsleeper este un pat suspendat foarte potrivit pentru joaca copilului. Un alt accesoriu
pentru acest produs, este cortina, in spatele careia copilul se poate juca singur sau cu prietenii. Exista
posibilitatea de a se plasa o saltea suplimentara pentru a spori confortul copilului in timpul jocului.
Distanta dintre podea si somiera este de 72 cm.
Patul supraetajat. Atat patul de sus cat si cel de jos pot fi prevazute cu o stinghie de protectie
laterala.
Patul Highsleeper este pentru copii mai mari. Sub el se pot ampalasa produse precum biroul
sau dulapiorul mobil. Distanta dintre podea si marginea inferioara a somierei patului este de 150,7 cm.
Patul cu baldachin si patru draperii este visul oricarei printese, fiind iubit de toate fetitele!
Este disponibil in alb sau combinatie intre rosu si alb. Cele 4 draperii sunt rosii si au avut in prealabil
parte de un tratament antiinflamabil.
Biroul este prevazut cu 3 sertare. Sub birou exista spatiu pentru un dulapior mobil.
Noptiera confera camerei copiilor un ultim retus. Este disponibila in diverse culori.
Comoda de infasat transformabila in Comoda simpla este unul dintre cele mai populare
produse Small World, furnizand diverse posibilitati. Atunci cand schimbatul copilului nu mai este
necesar, aceasta componenta se detaseaza iar masa de infasat va deveni o comoda simpla. Suplimentar
se mai poate adauga o etajera lunga de perete cu 2 rafturi.
Sifonierul si Biblioteca. Sifonierele noastre sunt disponibile cu 2, 3 sau mai multe usi.
Acestea sunt prevazute cu un raft si o bara pentru umerase. Sifonierele pot fi suplimentate oricand cu
rafturi. Oferta noastra include de asemenea sifoniere joase si comode, biblioteci joase si inalte si
cosurile din ratan care se potrivesc perfect cu dimensiunea sifonierelor si sunt ideale pentru depozitarea
diferitelor obiecte ale copiilor.

Saltelele au inclus in pret si husele.
Saltele din latex. Latexul este extras din arborele natural de cauciuc. Salteaua din latex are o
durata de viata foarte mare datorita elasticitatii si greutatii specifice ridicate. Materialul natural
ajuta la retinerea transpiratiei copilului in timpul somnului. Masurile speciale ale saltelelor din
latex sunt: 70 x 140 cm; Piesa extensibila 30 x 70 cm. Saltelele de latex au o grosime de 7 cm.
Saltele din spuma. Dimensiunile lor sunt urmatoarele: 90x200 cm, 90x190 cm pentru patul de
joaca, 70x140 cm pentru patutul de bebelusi si pentru patul de juniori. 30X70 cm pentru partea

extensibila a patului pentru juniori. Au o grosime de 12 cm.
Saltea din spuma rece. Dimensiunile sunt urmatoarele: 70x140 cm. Este ideala pentru
bebelusi si juniori avand 2 fete reversibile, o fata cu iarba de mare pentru vara care impiedica
transpiratia si o fata pentru iarna, din spuma, compacta pentru sezonul rece. Grosimea este de
12 cm.
Saltea cu 3 zone divizate. Dimensiunea este de 90 x 200 cm. Este realizata din latex, spuma rece si
spuma vasco-elastica. Asigura un confort deosebit atat in sezonul rece cat si in sezonul cald datorita
celor 3 straturi componente care favorizeaza rezistenta la bacterii de praf, rezistentă la umezeala, asigura
buna circulatie a aerului. Grosimea este de 12 cm.

Saltele cu arc. Dimensiunea este de 90x200 cm cu o configuratie anatomica cu 5 zone si o
umplutura din arcuri in forma de tamburi. Constructia saltelei asigura un maxim de confort,
deoarece fiecare dintre arcuri este incastrat in propriul sau buzunar. Acest lucru determina o
fluctuatie mai buna, care permite saltelelor sa se muleze mai bine pe forma corpului. Fata de
latex asigura ca suprafata este confortabila si “aerisita”. Recomandam saltele cu arcuri pentru
copiii peste 6 ani.
Husa pentru saltea. Toate husele de saltele Small World sunt matlasate si sunt din bumbac
100%, ceea ce asigura o suprafata moale si confortabila. Toate husele pentru saltele au fost
supuse unui tratament anti-inflamator. Sunt detasabile si se pot spala la 40 grade.

