


Tu mieszkają marzenia!

Drewniane domki Garden Hall to idealne miejsce do zabawy i marzenie każdego małego 
odkrywcy! Podaruj swojemu dziecku bajkowy domek, który stanie się dla niego sekretną 
kryjówką. Wejdźcie w świat pirackich podbojów i kowbojskich wypraw, zaczarowanych 
zamków i dobrych wróżek. Twoja pociecha sama może wybrać swoją wymarzoną przygodę, 
którą wspólnie przeżyjecie przy urządzaniu domku. Rozbudźcie w sobie fantazję i dziecięcą 
chęć do zabawy!

Domki Garden Hall wykonane są z wysokiej jakości materiałów, całkowicie bezpiecznych dla 
Twojego dziecka. Wszystkie elementy, składające się na konstrukcję domków, produkowane 
są z wyselekcjonowanego drewna iglastego – sosny lub świerku. Dodatkowo surowiec 
zabezpiecza się w procesie impregnacji ciśnieniowej lub zanurzeniowej, dzięki czemu drewno 
jest odporne na grzyby, pleśń czy owady. Oferowane przez nas domki sprzedawane są w wersji 
standardowej, z możliwością indywidualnego wyboru wariantu kolorystycznego.
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Pod Piracką Banderą
Mali piraci na pokład! Gotowi na tajemniczy rejs pod czarną banderą? 
Dołączcie do załogi nieustraszonych korsarzy pod wodzą Wielkiego 
Kapitana. Obieramy kurs na niekończącą się zabawę! Ahoj, przygodo! 
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W Baśniowym Królestwie
Witajcie w Baśniowym Królestwie! Oto świat małych księżniczek i dobrych wróżek. 
W tak bajkowym zamku marzenia same się spełniają. Sprawdźcie, co kryje się 
w jego zaczarowanych komnatach! 
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Tajne Centrum Dowodzenia
Chłopaki! Czy jesteście na tyle odważni, by przyłączyć się do tajnych oddziałów 
specjalnych? Nieprzyjaciel otoczył bazę, a Wy, mali komandosi, musicie zrobić 
wszystko, żeby nie przeszła w ręce wroga! Tu przyda się Wasz spryt i zwinność! 
Zostańcie więc na swoich pozycjach i czekajcie na rozkaz!
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Dla malych przyjaciól
Hej, miłośniczki zwierząt! Nasi mali przyjaciele potrzebują pomocy! Psy, koty 
czy kucyki też czasem chorują, dlatego otoczcie je opieką w swoim domku 
i pokażcie, że troskliwe z Was lekarki. Każdy pupil zasługuje na takiego 
weterynarza. Przygotujcie się więc na długie kolejki ufnych zwierzaków, 
które tylko czekają, aż się nimi zaopiekujecie. Pokażcie, jak bardzo je kochacie!
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         Na Dzikim Zachodzie
Strzelaniny w miasteczku, zacięte walki z Indianami i wiele dni samotnego 
przemierzania prerii – to codzienność dla małego stróża prawa. A każdy szeryf 
wie, że po tak ciężkim dniu na Dzikim Zachodzie, należy się solidny odpoczynek. 
Przed kowbojską chatą znajdzie się też miejsce dla wiernego konia, towarzysza 
przygód. Już pora – do boju, kowboju!
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W świetle reflektorów
Każda mała gwiazda potrzebuje garderoby zarezerwowanej tylko dla niej. 
To właśnie tam prawdziwi idole odpoczywają po występach, ćwiczą swoje role, 
poprawiają makijaż i przygotowują się do kolejnego wielkiego wyjścia. 
A wszystko po to, by znów zabłysnąć na scenie w świetle reflektorów 
i zachwycać publiczność. Dokładnie tak jak Ty! 
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DOMI 05
Domek dziecięcy DOMI 05 wykonany z drewna świerkowego, impregnowany. Domek z dwuspadowym dachem, oknem 
oraz otwieranymi drzwiami znajduje się na podeście zabezpieczonym z czterech stron barierkami. Ogrodzona platforma 
tworzy obszerny taras, na który prowadzi drabinka z trzema stopniami.

Wymiary:
wysokość całkowita: 249 cm
podstawa: 283 x 225 cm
waga: 220 kg

Zestaw zawiera:
domek
2 zawiasy, 24 kątowniki i 390 wkrętów montażowych
instrukcję montażu, użytkowania, konserwacji
opakowanie z desek i folii

DOMI 09
Domek dziecięcy DOMI 09 wykonany z drewna sosnowego, impregnowany. Domek z dwuspadowym dachem pokrytym 
gontem bitumicznym z papy, oknem, otwieranymi drzwiami oraz werandą z dwuczęściowym ogrodzeniem. 

Wymiary:
wysokość całkowita: 148 cm
podstawa: 248 x 172 cm
waga: 139,9 kg

Zestaw zawiera:
domek
2 zawiasy, 2 kątowniki, 98 wkrętów montażowych, 24 gwoździe
instrukcję montażu, użytkowania, konserwacji
opakowanie z desek i folii
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Zaczarowany

kwiat

Piracka kotwica

Wschodząca 

gwiazda

Żołnierski hełm

Kowbojski 

kapelusz

Psia łapa

Wybierz szablon dla swojego dziecka

Domki tematyczne Garden Hall to doskonałe miejsce, w którym spełniają się marzenia Twojego dziecka. 
Zdjęcia pokazane w ofercie stanowią przykładowe aranżacje, które wspólnie możecie wypróbować, 
urządzając swój własny domek. Do każdego produktu dołączamy widoczne na zdjęciach szablony, 
które pomogą ozdobić go według upodobań Twojego malucha. Mnogość wzorów pozwoli Waszym 
pociechom zabawić się w małych kreatorów, a ich własne projekty staną się dzięki temu niepowtarzalne 
i jedyne w swoim rodzaju. Naturalna barwa drewna dostępnych w ofercie domków to możliwość 
dobrania dowolnych wariantów kolorystycznych, co dodatkowo pobudzi wyobraźnię Twojego dziecka.
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Stelmet Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Gorzowska 20

65-127 Zielona Góra
tel. 68 329 38 00
fax 68 329 38 07

e-mail stelmet@stelmet.com
www.gardenhall.com


