
 סדנת שעה וחצי
קטלוג קיטים

 #Design&DoItYourself . 



אורגנייזר
סדר עולמי חדש על שולחן העבודה!

האורגנייזר יארגן לכם את סביבת העבודה 
המעולה ביותר למוחות היצירתיים, כל מה 

שצריך נמצא בהישג יד ופשוט אפשר להמשיך 
ליצור-וליצור-וליצור.

מידות: גובה 10 ס"מ, עומק 12 ס"מ, רוחב 40 ס"מ



BOX
מאז נוח, לא הייתה כזאת תיבת עץ יעילה.

ה- BOX מושלמת לכל חלל, ובעלת כל כך הרבה 
שימושים, שהיופי הטבעי הזה שלה הוא רק 

דובדבן העץ הממוחדש שבקצפת.

מידות: גובה 11 ס"מ, עומק 31 ס"מ, רוחב 35 ס"מ



V שרפרף
שרפרף זה חביב? שרפרף V זה ממש מגניב!
בין אם לישיבה, להנחת השלטים והחטיפים 

זמינים, או לתצוגה דקורטיבית של חומר 
הקריאה הנוכחי שלך, שרפרף V עושה את כל 

אלה ויותר.

מידות: גובה 40 ס"מ, עומק 30 ס"מ, רוחב 40 ס"מ



V שרפרפון
 ,V האח הקטן והשובב של השרפרף

קומפקטי, שימושי ובדיוק בגובה בשביל 
הקטנים, יכול גם לעזור להגיע למדף ההוא.. 

הגבוה מדי.

מידות: גובה 20 ס"מ, עומק 20 ס"מ, רוחב 30 ס"מ



מעמד X לעציץ
 הדרך המושלמת להעניק לחלל שלך נגיעה

 מרגיעה של טבע. המראה הגיאומטרי
 הקומפקטי שלו והמודולריות הפונקציונלית
 (הי, הוא יכול לעמוד על הראש!) הופך אותו

 למושלם עבור כל חדר בבית או במקום
העבודה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, 

מומלץ לשלב עם מתלה X. טאדאם! יש לך 
גינה ביתית!

מידות: גובה 30 ס"מ, עומק 24 ס"מ, רוחב 24 ס"מ



M אדנית
 הדרך המושלמת להעניק לחלל שלך נגיעה

 מרגיעה של טבע מתחילה בליצור אדנית
מעוצבת וייחודית.

 הערכה כוללת את חלקי העץ, יריעת איטום,
מצע שתילה ו4 סוקולנטים.

טאדאם! יש לך גינת צמחי מאכל ביתית!

מידות: גובה 11 ס"מ, עומק 13 ס"מ, רוחב 50 ס"מ



V מתלה
הדרך המושלמת להעניק לחלל שלך נגיעה 

עיצובית, המראה הגיאומטרי והקומפקטי שלו 
הופך אותו למושלם עבור כל חדר בבית או 

במקום העבודה.
הוא אפילו בצורת לב, לביטוי רגשותיך החמים.

מידות: גובה 22 ס"מ, עומק 12 ס"מ, רוחב 28 ס"מ

מתלה X לעציץ
מגניב ושימושי מאד, בעודו תלוי שם למעלה.

 הרכיבו את חלקי העץ אחד לשני, השחילו
 את החוטים ותבחרו את העציץ שמעכשיו

יככב לו תלוי באוויר.
מידות: גובה 10 ס"מ, עומק 20 ס"מ, רוחב 20 ס"מ


