Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
produktów Dizajn ze sznurka!
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Dizajn ze sznurka to panele do nauki techniki m.in. haftu krzyżykowego, szycia oraz
przyszywania w dużej skali z wykorzystaniem
dodatkowych elementów, takich jak sznurki
i guziki. Projekt to również:
• nawiązanie do tradycji,
• okazja do rozwoju pasji,
• kształtowanie twórczego myślenia
i umiejętności manualnych,
• nauka współpracy.
To możliwość prowadzenia ciekawych warsztatów dla dzieci oraz młodzieży, sposób na podniesienie jakości przestrzeni publicznej placówki
i mnóstwo radości!

Projekt jest zgodny z normami, uzyskał certyfikat oraz Znak Jakości
Centrum Kontroli Placów Zabaw
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Dizajn ze sznurka
panele do przestrzeni publicznej
Panele przeznaczone do zabawy na świeżym
powietrzu. Wykonane z trwałego i łatwego
w czyszczeniu materiału – polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości, odpornego
na warunki atmosferyczne.
•
•
•
•

nauka pracy grupowej,
możliwość stworzenia miejsca spotkań,
aktywizacja społeczności lokalnej,
warsztaty i wydarzenia miejskie
w przestrzeni publicznej,
• atrakcyjna wizytówka miejsca.

150 cm

Wymiarowanie

pole bezpieczne

122 cm
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Dizajn ze sznurka
panel mobilny
Panel przeznaczony do wnętrz wykonany
ze sklejki zabezpieczonej półmatowym
lakierem. Może stanowić element stałego
wyposażenia wnętrza lub być wykorzystywany w trybie warsztatowym.
• nowa funkcja – cerowanie i tworzenie
splotu płóciennego,
• prosty i szybki montaż / demontaż
• łatwy sposób przechowywania
– użytkowanie wewnątrz całej placówki.

x4

Wymiarowanie

112 cm

kołeczki montujące
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Dizajn ze sznurka
małe tabliczki do haftu

Instrukcja wyplatania
krzyżyka:

krok 1

krok 3

Mniejsza skala tabliczek pozwala na prowadzenie indywidualnych zajęć bądź rozszerzenie
formuły warsztatów na potrzeby dużej ilości
uczestników.

krok 2

• skupienie i cierpliwość,
• ćwiczenie zdolności manualnych,
• tworzenie własnych wzorów,

krok 4

Do każdego produktu Dizajn ze sznurka załączone są zestawy kolorowych szablonów ze wzorami zawierającymi m.in. instrukcję haftowania.

krok 1

krok 2k

rok 3k

rok 4

krok 1
Serce 2

krok 2

krok 3

krok 4

krok 1

krok 2

krok 3k

rok 4
Kwiate
k
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Dizajn ze sznurka
guziki
Poza nauką haftu projekt dzięki zastosowaniu
ogromnych guzików kształci także umiejętność przyszywania oraz szycia. Ich skala
sprzyja zabawie nawet najmłodszych dzieci,
a zastosowanie kształtów podstawowych
umożliwia stworzenie każdego barwnego
wzoru, nie ograniczjąc przy tym wyobraźni.

175 mm

Rozmiary guzików

225 mm

225 mm

130 m

130 mm

90 mm

90 mm

90 mm

130 mm
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Dizajn ze sznurka
warsztaty
Uzupełnienie naszej oferty stanowią warsztaty
przeprowadzane na życzenie klienta w jego
placówce. Podczas ich trwania dzieci wraz
z animatorami nauczą się podstaw rzemiosła,
współpracy w grupie, szycia oraz przyszywania.
Warsztaty przeprowadzane są indywidualnie
lub z wykorzystaniem zakupionego wcześniej
panelu w placówce lub na świeżym powietrzu.
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Dizajn ze sznurka
nagrody, certyfikaty i wystawy

Silesia Bazaar

design32

Projekt Dizajn ze sznurka otrzymał nagrodę
Śląska Rzecz 2014 w kategorii Usługa m.in.
za swoje wartości społeczne i znaczenie dla
miasta. Jest to jedyny taki konkurs dizajnu
w Polsce, nagroda ta przyznawana jest najlepszym projektom i projektantom w regionie.
Dizajn ze sznurka to ponadto:
• Certyfikat i Znak Jakości Centrum Kontroli
Placów Zabaw,
• specjalna, dostosowana do wymogów
przestrzeni Terminalu B wersja dla Portu
Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach,
• udział w licznych wystawach i wydarzeniach

statuetka Ślaska Rzecz 2014

Arena Design
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Dizajn ze sznurka
w liczbach:
• panele wdrożone w kilkudziesięciu
miastach w całej Polsce,
• warsztaty zorganizowane dla 3 000
dzieci i dorosłych,
• 30 000 metrów sznurka od powstania
projektu – wystarczyłoby do połączenia
Katowic z Gliwicami,
• 4 000 wyprodukowanych guzików,
• niezliczona ilość zaplecionych krzyżyków.

warsztaty dla szkół i przedszkoli

targi i wystawy

Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach
wdrożenie i warsztaty z nagrodami

wydarzenia miejskie

wydarzenia projektowe
i konkursy miejskie

pikniki rodzinne i wydarzenia plenerowe

Wyłączny dystrybutor projektu
Dizajn ze sznurka na terenie Polski
Skontaktuj się z nami!
Jeśli jesteś zainteresowany posiadaniem
w swojej placówce Dizajnu ze sznurka,
przeprowadzeniem warsztatów z nauki
haftu i szycia lub po prostu chcesz wiedzieć
więcej o projekcie, napisz na:
mail | biuro@smartplac.pl
www | smartplac.pl
telefon | 602 475 002
Zapraszamy do współpracy.

