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WEBOLDALUNK GYEREKBÚTOR KÉSZLETE ELFOGYOTT!
ELADTUK AZ ÖSSZES TERMÉKÜNKET, NEM ÁLL
MÓDUNKBAN ÚJAKAT BESZEREZNI ÉS
MEGRENDELÉSEKET TELJESÍTENI.
OPTIMALIZÁLT HONLAPUNKNAK ÚJ GAZDÁT
KERESÜNK: A WEBOLDAL ELADÓ!
Milyen a jó gyerekbútor?

A gyermekek igényei speciálisak az otthon biztonsága, a lakáskultúra, a lakberendezés, a bú
torok
szempontjából
. A felnőtteknek gyártott
hagyományos bútorok más
arányúak
, más formájúak, széleik gyakran nem megfelelő mértékben vannak lekerekítve, ezért ha
kisgyermek szobájába tesszük ezeket, sérülésveszélyt okozhatunk. Gondoljon arra a számtalan
esetre, amikor gyermeke állandóan izeg-mozog, játszik,
szeret a bútorokon mászni és ugrálni, amiből gyakran bizony nagy bajok származhatnak
.

Cégünk küldetésének tartja, hogy minőségi gyerekbútoraink segítségével Ön a lehető
legnagyobb biztonságot valósítsa meg a gyerekszobában, amellett, hogy időtálló, értékes bútort
biztosít gyermekének, aki azt hosszú évekig, sőt, évtizedekig biztonsággal használhatja.
- A jó gyerekbútor erős.
- A jó gyerekbútor minden részletében gondosan kidolgozott.
- A jó gyerekbútor gyártása során nem használnak fel egészségre káros
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kezelőanyagokat
, oldószereket és festékeket, melyeket a gyermek belélegez és hosszú
távon egészségkárosodást okozhatnak neki. A kommersz,
olcsó
bútorok gyakran tartalmaznak
olyan festékeket és kezelőanyagokat, melyek nemhogy hetekig, de sokszor
hónapokig bocsátanak ki magukból illékony gázokat
, amelyek fejfájást, energiahiányt, allergiát, sőt, hosszú távon rákos megbetegedést
okozhatnak.
- A jó gyerekbútor, mint ahogy a jó bútor általában, akárki használja is majd, minden
részében egészségre ártalmatlan anyagokból
, anyagokkal készül.
- A jó gyerekbútor masszív felépítésű, mert a gyerekek sokszor nagyon vadul tudnak
játszani és ez a
gyerekszoba bútorait igencsak pr
óbára teszi
nap mint nap.
- A jó gyerekbútor elkészítésénél figyelnek minden részletre: nincsenek
balesetveszélyes, szúrós élek, irritáló, dörzsölő hatású, kidolgozatlan fafelületek, repedésre
hajlamos, gyorsan öregedő műanyag bevonatok.
- A jó gyerekbútor részeinek összeillesztéséhez a legjobb minőségű rozsdamentes és
allergént (nikkelt) lehetőség szerint nélkülöző
fémelemeket használnak fel
, amelyek ellenállnak a legintenzívebb igénybevételnek is.

A Colorlife gyerekbútor:

Minőségi és különleges gyerekbútorok megbízható gyártótól! Komplexen vásárolhatja
meg gyermekének
ifjúsági
bútor kínálatunkból
mindazokat az Ön számára
ideális gyerekbútor szetteket
, melyek hosszú időn keresztül valódi értéket képviselnek a gyermekszobában. Általuk
stílusossá teheti gyermeke birodalmát.
A gondosan elkészített gyerekbútor biztonságos
, a balesetek esélye sokkal kisebb,
mintha felnőtteknek való bútorokkal rendeznénk be
a gyerekszobát.
Ifjúsági bútoraink kiemelik gyermeke személyiségét
, álmaik szobája válik valóra, ha Ön
a mi gyerekbútorainkat
választja. Színesebbé tesszük kis és nagy gyermeke hétköznapjait!
A Colorlife a gyerekbútor és ifjúsági bútor fogalmához minőséget és megbízhatóságot
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társít. Azzal a céllal jött létre cégünk Magyarországon, hogy kitöltsön egy űrt a gyerekbútor
piacon mely a gyerekbútorok és ifjúsági bútorok, matracok és kiegészítők terén
mutatkozik
. Ifjúsági bútor
szettjeink és
önáll
ó gyerekbútoraink
színesek, vidámak, testreszabottak
mégis praktikusak
a maximális kényelem és hosszú távú használhatóság mellett.

Vásároljon Colorlife gyerekbútort gyermekének születésekor és kis átalakítások
segítségével ne költsön rá többet, míg gyermeke felnőtté nem válik. A könnyű,
praktikus variálhatóság gyerekbútor szettjeink fontos előnye
. Nagyon sok pénzt takaríthat meg vele évek alatt!
Ez alatt azt értjük, gyerekbútoraink csomagban is vásárolhatók, így ha már nincs szükség a
kiságyra, csak vegye ki a szobából és használja a normál ifjúsági ágyat,
anélkül, hogy új bútort vásárolna
. Az
új bútor kényszerű vásárlása
a kiságy, gyermekszékek stb. „kinövése” miatt azzal is járhat, hogy az előző években gondosan
kiválasztott
gyerekbútorok harmóniáját megbontja
a betolakodó új, más stílusú elem. Ha minket választ, mindettől nem kell tartania. Nagy
hangsúlyt fektetünk a helykihasználásra is, k
isebb gyerekszoba esetén válassza
az emeletes ifjúsági ágy illetve játszó hely megoldásokat.
Kombinált ifjúsági bútoraink
magukban foglalják ideálisan kicsi helyen a játszósarkot, a biztonságos, erős felépítésű
gyermek emeletes ágyat, a gyermek íróasztalt és ifjúsági szekrényeket az iskolába járó
gyermek igényeinek megfelelő elrendezésben és összetételben.

Fiú vagy lány, kicsi vagy nagy, nálunk megtalálja a színben és méretben megfelelő
gyerekbútort
kitűnő áron
!

,

Az ifjúsági bútorok gyártásában világszerte a felnőtt bútorokétól különböző, különleges
sztenderdek elvártak a gyártókkal szemben, ha minőségre, biztonságra, balesetmentességre,
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tartósságra kell törekedni, márpedig egy megbízható márkához
a gyerekbútorok világában is csak és kizárólag e tulajdonságok köthetőek
.
Tekintse meg mindazokat az apró részleteket, melyek jellemzik gyerekbútorainkat!

A finom, elegáns színharmónia, mely mind a kisfiúk, mind a kislányok ízlésének,
képzeletvilágának alapján került összeállításra, valamint a technikailag
kifogástalan illesztések minden ifjúsági bútorunkra
fokozottan jellemzőek
.
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