
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
produktów Dizajn ze sznurka!



Projekt jest zgodny z normami, uzyskał certyfikat oraz Znak 
Jakości Centrum Kontroli Placów Zabaw

Dizajn ze sznurka to panele do nauki tech-
niki m. in. haftu krzyżykowego, szycia oraz 
przyszywania w dużej skali z wykorzysta-
niem dodatkowych elementów, takich jak 
sznurki i guziki. Założeniem projektu jest 
nawiązanie do tradycji, okazja do rozwoju 
pasji, kształtowanie twórczego myślenia, 
umiejętności manualnych i współpracy.

To możliwość prowadzenia ciekawych warsz-
tatów dla dzieci oraz  młodzieży, sposób 
na podniesienie jakości przestrzeni publicz-
nej naszej placówki i mnóstwo radości!
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Wymiarowanie pole bezpieczne 122 cm

150 cm

Dizajn ze sznurka 
panele do przestrzeni publicznej

Panele w przestrzeni są wspaniałą okazją 
do nauki pracy grupowej, podjęcie wspólnej 
inicjatywy daje możliwość do stworzenia 
miejsca spotkań, które aktywizuje społecz-
ność lokalną i zacieśnia więzi.

Panele montowane w przestrzeni publicznej 
umożliwiające przeprowadzanie warsz-
tatów na świeżym powietrzu, wykonane 
z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej 
gęstości − odpornych na warunki atmosfe-
ryczne i łatwych w czyszczeniu.
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Wymiarowanie 112 cm kołeczki montujące

x 4
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Dizajn ze sznurka 
panel mobliny

panel warsztatowy przeznaczony do wnętrz 
wykonany ze sklejki zabezpieczonej półma-
towym lakierem, panel posiada dodatkową 
funkcję cerowania i tworzenia splotu płó-
ciennego. Szybki demontaż i łatwy sposób 
przechowywania pozwala na użytkowanie 
paneli wewnątrz całej placówki.

Panel mobilny może stanowić zarówno 
element wyposażenia wnętrza, jak i być 
wykorzystywany w trybie warsztatowym.
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krok 1 krok 2

krok 3 krok 4

Instrukcja wyplatania 
krzyżyka:

krok 1
krok 2

krok 3k
rok 4

Kwiatek

ok 3k

krok 1 krok 2 krok 3 krok 4kr

krok 1
krok 2k

rok 3k
rok 4

Serce 2

krok 1
krok 2k

rok 3k
rok 4

Serce 2

Dizajn ze sznurka 
małe tabliczki do haftu

Zabawa w mniejszej skali ćwiczy skupie-
nie i cierpliwość dziecka, rozwija zdolności 
manualne, a tworzenie własnych wzorów 
rozbudza wyobraźnię. Doskonale sprawdzają 
się zarówno podczas indywidualnych zajęć 
oraz jako rozszerzenie formuły warsztatów 
i przystosowanie jej do zabawy z większą 
liczbą uczestników. 

Do każdego produktu Dizajn ze sznurka 
przygotowaliśmy zestaw szablonów ze wzo-
rami zawierającymi wskazówki w jaki sposób 
tworzyć kolorowe dzieła i haftować.
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225 mm 225 mm

130 mm130 m
130 m

175 mm

90 mm

90 mm 90 mmRozmiary guzików

Dizajn ze sznurka 
guziki

Poza nauką haftu projekt dzięki zastosowaniu 
ogromnych guzików kształci także umie-
jętność przyszywania oraz szycia. Ich skala 
sprzyja zabawie nawet najmłodszych dzieci, 
a zastosowanie kształtów podstawowych 
umożliwia stworzenie każdego barwnego 
wzoru, jaki przyjdzie do głowy. 
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Dizajn ze sznurka 
warsztaty

Uzupełnienie naszej oferty stanowią warsztaty 
przeprowadzane na życzenie klienta w jego 
placówce. Podczas ich trawania dzieci wraz 
z animatorami nauczą się podstaw rzemiosła, 
współpracy w grupie, szycia orazprzyszywania.

Warsztaty przeprowadzane są indywidualnie 
lub z wykorzystaniem zakupionego wcześniej 
panelu w placówce lub na wieżym powietrzu.
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Wyłączny dystrybutor projektu Dizajn ze sznurka na terenie 
Polski: Smart Plac sp. z o. o.

mail | biuro@smartplac.pl
www | smartplac.pl Smart Plac


