Dárky, při jejichž výběru se budete chtít vrátit do dětství
Praha, 15. září 2014 – Existují dárky, které udělají radost jak dětem, tak dospělým. Třeba
hračky, kterými se budete chtít pochlubit návštěvám, protože jsou zároveň krásnými
designovými doplňky, nebo praktické pomůcky, které dětem usnadní život a zároveň zajistí vetší
bezpečí. Na Bonami.cz je takových dětských dárků spousta!
Roztomilé samolepky Chocovenyl zútulní a rozveselí každý
pokojíček. A nejlepší na nich je, že se dají sundávat a znovu
nalepovat. Pokud hodláte přesouvat nábytek nebo se
rovnou přestěhovat, není to problém!
Cena na Bonami.cz: od 349 Kč/ks

Bojí se vaše děti usínat po tmě? Miffy je oblíbená
nizozemská pohádková postavička, která jim usínání
zpříjemní. Lampa v podobě roztomilého králíčka se bude
navíc v každém pokojíku pěkně vyjímat.
Cena na Bonami.cz: 2 799 Kč

Nenecháte děti pomáhat vám v kuchyni, protože se
bojíte, aby si neublížily? Se speciálním dětským nožem
se zaoblenou špičkou
a chráničem prstů od francouzské kultovní značky Opinel
s vámi můžou konečně vařit bezpečně. Užijete si při tom
spoustu zábavy!
Cena na Bonami.cz: 699 Kč

Plyšáci Craftholic nejsou jen hračkou k pomuchlání. I když
jim samozřejmě nechybí hebký kožíšek a roztomilé výrazy,
japonská designérka je navrhla mimo jiné jako originální
interiérovou dekoraci. Až příště přijde nečekaná návštěva,
nebudete už mít potřebu schovávat hračky pod postel.
Cena na Bonami.cz: od 399 Kč

Nejoriginálnější sedací vaky od značky Woouf jsou určitě
to nejkrásnější a nejvtipnější, na čem vaše děti kdy
seděly. Na sladkém cupcaku se budete dost možná chtít
poválet taky, mňam!
Cena na Bonami.cz: 2 299 Kč

Designér ušatých
hrnků Domoor Cups si myslel, že jeho nápad ocení
hlavně děti. Divil se,

když po hrnečcích začali

s nadšením sahat i dospělí! Když totiž držíte hrnek
oběma rukama, jako když jste byli malí, je menší šance,
že se polijete. Hravé a praktické.
Cena na Bonami.cz: 369 Kč

Celou galerii originálních dárků nejen pro děti najdete zde:
https://www.flickr.com/photos/98365660@N07/sets/72157647069952617/
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