Sisuturundus

Kuidas
sisustada
lapse
tuba?
Kindlasti on paljud lapsevanemad vähemalt korra
elus selle küsimusega kokku puutunud. Me tahame
oma lastele ju alati parimat ja võimaldada neile kõike,
millest ise oma lapsepõlves puudust tundsime.

L

apse tuba on ilmselt kõige
kiiremini muutuv tuba kogu
elamises, mida peab vastavalt lapse kasvamisele pidevalt muutma. Kuna laps kasvab
kiiresti ja nii muutuvad ka tema
vajadused, pakub Suwem sellele
lahenduse: meie voodid kasvavad
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koos lapsega ja neid saab kombineerida vastavalt lapse vanusele.

Voodi, mis kasvab koos lapsega
Bed4Life voodisüsteem on selleks
ideaalne lahendus.
• Madala voodiga saab alustada
juba lapse 2aastaseks saamisel.

•

•

•

•

Seal saab ta turvaliselt magada ning
kõrvale mahub ka ema-isa unejuttu lugema.
Neljandast eluaastast on laps valmis magama juba kõrgemal. Poolkõrge voodi alla saab teha vahva mängunurga – panna sinna alla
väikese madratsi, katta voodialuse
kardinatega ja ehitada suurepärase onni, kus kõik toredad mängud
mängitud saavad.
Kui laps läheb kooli, saab samast
voodist teha asjaliku õppimisnurga, lisades ühe voodi, pikema redeli ja lauaplaadi. Ideaalne koht koolitöö tegemiseks ja arvuti asupaigaks.
Teise lapse lisandudes saab sellest
voodist kerge vaevaga teha narivoodi. Voodi jääb samaks, aga sellele lisatakse lihtsalt uusi komponente.
Kui lapsed on juba suuremad ning
narivoodi neile enam niisama palju
lõbu ei paku, saab kogu komplekti ka
n-ö ära lammutada ja teha neist kaks
eraldi voodit. Neis saavad vabalt külalisedki magada, sest voodisse käib
90x200 cm mõõdus madrats.

Kvaliteet pikkadeks aastateks
Kui aga osta voodi nii pikaks ajaks,
peaks see kindlasti olema ka kvaliteetne, et terve lapsepõlve vastu pidada.
Suwemi tooted on tehtud naturaalsest
täispuidust ja kõik ühendussõlmed on
hoolikalt läbi mõeldud. Narid on tugevad ja stabiilsed ning tagavad teie lapsele turvalise uneaja.
Samuti on kõik voodid testitud laboris vastavalt EN-747 standardile. See
tähendab, et kõik piirete vahed, redeliastmed ja muu on ehitatud standardi järgi, mis tagab täieliku turvalisuse.

Lastetuba peab olema turvaline ja loodusõbralik koht.

Lapse töö on mäng
Suwemi mööblit on lihtne kokku monteerida ja ka lapsed saavad selles kaasa lüüa, ulatades oma uue mängukindluse jaoks teile polte ja ühenduskruve.
Kindlasti ei saa me lapse toa sisustamise juures ära unustada, et lapse jaoks on mäng kõige tähtsam. Selle kaudu elavad nad välja oma arengut
ning nende isiksus kasvab ja kinnistub
just mängides.
Suwemi lastetuba pakub lapsele
rohkelt mängu- ja fantaasiavõimalusi.
Kasutades kardinaid ja tunneleid, ei
ole fantaasial enam piire – olgu voodi
printsessiloss või röövlikoobas.
Suwemi laste- ja noortemööbel on
peale Eesti tuntud ka Soomes, Rootsis, Hollandis, Prantsusmaal, Hispaanias ja Hiinas. Suwemi tootevalikust
leiab piisavalt tooteid, et sisustada
huvitav innovaatiline ja turvaline lastetuba. Täiendades oma ruumi funktsionaalselt, saab laps mängimiseks lisaruutmeetreid.
Suwem. Kasvame koos!
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