Small World Modern
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.

Unicitatea conceptului Small Wold Modern consta in oferirea de nenumarate combinatii
posibile, cu multe optiuni de culori. Culoarea de baza a mobilei este intotdeauna alb-crem. Usile
sifonierelor, comodelor si fetele sertarelor pot fi comandate in culori diferite: Blue Deschis, Roz
Deschis, Royal Blue, Moca(NOU) si Alb Crem.
Toata mobila Small World Modern 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. Toate marginile si colturile sunt fin
rotunjite. Usile sifonierelor si comodelor au manere din piele de cea mai buna calitate. Toate piesele de
mobilier sunt dotate cu eticheta metalica, care este garantia noastra pentru un produs care indeplineste
cele mai inalte standarde de calitate.

Patut pentru bebelus. Un patut sigur si moale este cel mai important lucru atunci cand vine
vorba de a-i oferi copilului cel mai bun inceput in viata.
Paturile noastre sunt produse si testate in conformitate cu normele stricte de securitate europene
EN716 1&2, care semnifica faptul ca paturile indeplinesc cererile stricte de pe piata referitoare la
siguranta copiilor. Distanta intre stinghii este de maxim 6 cm; 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.

Patutul este disponibil in crem-alb si poate fi transformat intr-o capanea pentru junior. Pentru
acest pat sunt disponibile diverse asternuturi, accesorii si saltele.

Patul pentru junior este ideal pentru camerele copiilor mici. Acest pat este foarte popular
pentru ca ocupa foarte putin spatiu in camera copilului. Este disponibil in alb crem. Poate fi montat cu
bare de protectie pe ambele parti, ceea ce impiedica copilul sa cada din el. Dimensiunea pentru saltele
acestui pat este de 70x140 cm.
Patul single si canapeaua sunt disponibile in culoarea alb crem. Atat pentru pat, cat si pentru
canapea este disponibila bara laterala de protective.
Pat de joaca si sertar mare de pat. Atat canapeaua cat si patul single pot fi furnizate cu un pat
de joaca. Acesta este „ascuns” sub pat si poate fi tras atunci cand apare nevoia unui loc in plus, fiind de
asemenea perfect pentru joaca. Picioarele patului de joaca sunt extensibile pentru ca inaltimea acestuia
sa se potriveasca cu inaltimea patului initial sau cu canapeaua.
Se mai poate alege si varianta cu loc de depozitare, adaugand doua sertare.
Comoda cu sertare, noptiera si biblioteca. Mobilierul este livrat intotdeauna in culoarea albcrem. , in timp ce fetele usilor si sertarelor sunt disponibile in culori diferite(amintite mai sus), care pot
fi inlocuite ulterior cu fete de alta culoare.
Sifoniere si Bilioteca. Gama Small World Modern dispune de posibiliatea de a alege sifoniere
cu 2, 3 mai multe usi in functie de dorinta fiecaruia. Sifonierul cu 2 usi, 2 sertare si o bara pentru
umeras. Pentru fiecare usa aleasa in plus de agauga si un sertar. Daca adaugam 2 usi vom avea si o bara
pentru umerase. Pentru acestea se pot comanda oricand rafturi suplimentare. Biblioteca are 4 sertare si
3 rafturi lungi. Se pot adauga extensii constand intr-o biblioteca inalta cu 5 rafturi sau o biblioteca
inalta cu 3 rafturi si 2 sertare.
Masa de infasat, comoda si etajera. Masa de infasat este unul din cele mai populare produse
HCA, deoarece atunci cand spatiul pentru schimbatul copilului nu mai este necesar, componenta
superioara poate fi indepartata , iar comoda va si folosita ca atare.
Comoda are 4 sertare spatioase, disponibile in culori diferite. Sertarele au manere din piele.
Etajera se poate prinde in perete deasupra comodei si va ajuta sa va depozitati cat mai comod produsele
de prima necesitate folosite la schimbarea copilului.
Masa mica cu tabureti. Masa mica este de culoare alb-crem. Taburetii pot fi folositi ca scaune
sau pot fi multifunctionali, ideali pentru imbunatatirea coordonarii motorii a copiilor: micutii se pot
rostogolii pe ele si cu ele, le pot arunca de la unul la altul, etc. Husele taburetilor sunt dintr-un material
moale matlasat. Sunt detasabile si se pot spala la fel ca si celelalte textile Small World.
Biroul se potriveste in toate camerele copiilor. Inaltimea acestuia corespunde cerintelor
predominante a inaltimii copiilor. Biroul poate fi extins cu ajutorul dulapiorului mobil care are aceeasi
inaltime cu biroul.
Dulapiorul mobil este un suport practic pe roti care poate fi utilizat pentru depozitare
suplimentara la birou sau in orice alta parte a camerei. Rotile il fac usor de deplasat, atunci cand este
nevoie. Are culoarea alb-crem, iar sertarul este disponibil in culori diferite. Partile din fata a sertarelor
au un maner din piele si pot fi inlocuite oricand cu o fata de alta culoare, in cazul in care se doreste
modificarea.

Scaunul de birou. Spatarul acestuia poate fi ajustat utilizand un buton, in timp ce ajustarea
inaltimii scaunului se face cu ajutorul unui maner de sub scaun. Scaunul are 5 picioatre pentru o
stabilitate mai mare si este destinat deplasarii pe covoare. Husa scaunului este matlasata pe intreg
scaunul. Este disponibila in combinatii de culori de verde oliv / verde inchis sau strawberry ice /
aubergine. Husa este din bumbac 100%. Este detasabila si se poate spala la 40°C.

Textile. Tesaturile sunt de calitate, cu broderii minunate, iar modelele aplicate prezinta cele mai
populare personaje din basmele lui Hans Christian Andersen. Toate textilele sunt fabricate din bumbac
100%, indeplinesc cerintele de calitate Oko-Tex, iar cele mai multe dintre ele pot fi spalate 40°C.
Textilele pentru bebelusi au culoarea albastru deschis sau ivoar, iar ca modele intalnim:
“Clovnul in cutie” si “Calutul de jucarie”.
Textilele pentru copii si juniori au culoarea verde oliv sau “strawberry ice”, iar modele sunt:
,,Soldatelul de plumb”, “Pastorita si cosarul”, Cufarul zburator”, “Printesa si bobul de mazare”,
“Ratusca ce urata”, “Dracusorul ce vesel”, “Lacul lebedelor”.
Sunt disponibile si textilele din gama Accessories: bavetele, casete pentru cosmetice, cosulete
de depozitare, borsete de calatorie si genti pentru schimb (infasat).

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.
Accesorii. In aceasta gama sunt disponibile minunate cutii pentru depozitare in culorile Olive
green si Strawberry ice.
Covoarele sunt din bumbac 100%. Modelul “Figurine de hartie” este disponibil in culorile
Olive green/Dark Blue sau Aubergine/Strawberry ice. Modelul “Soldatelul de plumb” este disponibil in
culorile Dark Blue/Dove Blue. Modelul “Printesa si bobul de mazare” este disponibil cu culorile Light
Pink/Raspberry red.
Lampile de perete sunt simple si delicate. Au suporturi din lemn si aluminiu fiind disponibile
fiind dispobibil atat modelul pentru perete cat si cel pentru birou.
Tapetul cu dungi poate fi albastru deschis sau roz deschis, asortandu-se cu nuantele conceptului
HC Andersen.

