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Od tego się
zaczyna



W całej Europie kilkadziesiąt tysięcy dzieci wychowało się w łóżeczku moKee Mini, naszym 

pierwszym produkcie. Dzisiaj tworzymy wszystko, czego potrzebują rodzice, żeby 

stworzyć wyjątkową przestrzeń dla niemowlaka. Obserwujemy trendy i jesteśmy dumni,

że nasze łóżeczka, kosze Mojżesza i akcesoria wciąż stanowią serce i początek cudownych 

pomysłów na aranżację pięknych i funkcjonalnych przestrzeni dla najmłodszych.

Do współpracy przy katalogu zaprosiliśmy Kamilę Snelę, dekoratorkę wnętrz dla dzieci. 

Zobaczcie z nami, jak teraz urządza się dziecięce wnętrza.
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Jesteśmy moKee i od lat z uwagą przyglądamy się
dziecięcym wnętrzom. 

@wnetrzadladzieci

Kamila Snela
Dekoratorka wnętrz dla dzieci



Projektujemy
światy
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Pokoik dziecięcy to cały świat. Świat, który tworzymy my 

sami. Kiedy zabieramy się za jego urządzanie, często dziecko 

jeszcze beztrosko kopie w brzuchu. Zastanawiamy się – jakie 

ono będzie, co będzie je interesowało, ale też – czego 

chcemy je nauczyć i co mu pokazać?  Co dla nas jest ważne 

i co nam się podoba? Przeglądamy miliony inspiracji, aby 

wreszcie zdecydować się na jedną z nich.  Przez pierwszy rok 

lub dwa ten pokój będzie dla naszego dziecka CAŁYM JEGO 

ŚWIATEM.  Do końca życia ten pokoik będzie pierwszym 

wspomnieniem i pocztówką z dzieciństwa.

Zaprojektowaliśmy dla was 3 światy. Proste, dzikie

i kolorowe. Światy dla dzieci i ich rodziców. Wspólne.
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Dzieci w
dżungli i lesie
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Kawałek drewna to najlepsza zabawka

i najlepszy materiał na meble. A dzieci 

najlepiej trzymać w dżungli. Z tygrysami, 

żyrafami, trawą wyższą niż głowa taty

i stadem zupełnie rozszalałych małp. 

Wtedy rosną zdrowo i szczęśliwie.
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Łóżeczko dziecięce moKee Midi 
kolor biały i naturalne drewno
140x70 cm

02

Kosz do przechowywania Soft Seagrass
Duży

01

Zestaw z kołdrą i poduszką
60x40 cm & 100x80 cm

01

Kosz do przechowywania Soft Seagrass
Średni
23x22x22 cm

03

Kosz na pranie
50x35x35 cm

01

Kocyk | Duży
kolor granatowy
140x70 cm

04

Zestaw pościeli
kolor granatowy

60x40 cm & 100x80 cm
01

Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor biały i naturalne drewno

120x60 cm
01
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Łóżeczko dziecięce moKee Midi 
kolor biały i naturalne drewno
140x70 cm

01

Kosz do przechowywania Soft Seagrass
Duży

33x31.5x31.5 cm
08

Zestaw z kołdrą i poduszką
60x40 cm & 100x80 cm

07

Kosz do przechowywania Soft Seagrass
23x22x22 cm

01

Kosz na pranie
50x35x35 cm

01

Kocyk | Duży
kolor granatowy
140x70 cm

01

Zestaw pościeli
kolor granatowy

60x40 cm & 100x80 cm
06

Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor biały i naturalne drewno

120x60 cm
05
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Dzieci kochają naturę, zwierzęta,

schowki, szaleństwo, skoczne materace

i przestrzeń do zabawy. Natura kocha 

drewno FSC, materiały produkowane

w sposób ekologiczny i przedmioty, 

które zostają z nami jak najdłużej. Meble 

z ekologicznego drewna, które rosną

z dzieckiem, to idealny wybór dla 

rodziców, którzy dobrze życzą planecie.
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moKee Lulaj | Bujak dla niemowlaka
JUŻ WKRÓTCE!

09
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Łóżeczko dziecięce moKee Midi 
kolor biały i naturalne drewno

140x70 cm
12

Kocyk | Duży
kolor granatowy

140x70 cm
11

Kosz na pranie
50x35x35 cm

13

Półki
kolor miętowy
62x16 cm

10
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Kamila Snela

dekoratorka wnętrz dla dzieci
www.wnetrzadladzieci.pl

Naturalne materiały, jak surowe 

drewno, zdecydowanie ocieplają 

wnętrze, nadając mu przytulnego 

charakteru. Połączenie z motywem 

roślinnym dodatkowo wzmacnia ten 

efekt. Co więcej, ta mieszanka jest tak 

uniwersalna, że sprawdzi się zarówno

u chłopca, jak i u dziewczynki.
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Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor miętowy
120x60 cm

19

Kosz na pranie
50x35x35 cm

01

Podnóżek WoolStool
kolor butelkowa zieleń

43x60x40 cm
20

Kosz Mojżesza Soft Seagrass ze stojakiem
77x42x20/28/41 cm

01

Półki
kolor miętowy
62x16 cm

01

Fotel do karmienia WoolChair
kolor butelkowa zieleń

88x78x64 cm
21
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Kosz na pranie
50x35x35 cm

16

Podnóżek WoolStool
kolor butelkowa zieleń

43x60x40 cm

01

Szuflada pod łóżeczko moKee Mini
kolor miętowy

57.3x119x18.5 cm
18

Kosz Mojżesza Soft Seagrass ze stojakiem
77x42x20/28/41 cm

15

Półki
kolor miętowy
62x16 cm

14

Kosz do przechowywania
Soft Seagrass
Średni
23x22x22 cm

17

Fotel do karmienia WoolChair
kolor butelkowa zieleń

88x78x64 cm

01
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Baldachim do łóżeczka - Canokee
kolor morski

265+/-5 cm, ø50 cm
22

Wyściółka materiałowa | Kosz Mojżesza Soft Seagrass
kolor szary

23

Kosz do przechowywania Soft Seagrass
Średni

23x22x22 cm
25

Kosz Mojżesza Soft Seagrass
77x42x20/28/41 cm

24
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Składana wanienka dziecięca | Shipee
80x45x20.5 cm
JUŻ WKRÓTCE!

26
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Kosz do przechowywania
Soft Seagrass

Duży
33x31.5x31.5 cm

27

Kojec dla dziecka
kolor biały

63x72x103 cm
28
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Czarno-biały
pokoik dla
malucha
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Niemowlaki nie są przesadnie

spostrzegawcze. Lubią, żeby świat był 

przejrzysty. Nie rozróżniają różowego

i czerwonego. Ale widzą lepiej, kiedy 

pokaże im się rzeczywistość z dużym 

kontrastem. Czerń i biel pomaga im się 

skupić. A skupienie pomaga im się

 rozwijać.

Czerń i biel są dalekie od nudy. To

symetria, świat kontrastów, zabawa

kształtami i fakturami. To wyrazistość.
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Krzesełko do karmienia moKee | Yummee
JUŻ WKRÓTCE!

29



Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor biały
120x60 cm

01

Gryzak do łóżeczka
kolor Arbuz
120/140x10 cm

01

Półki
kolor biały
62x16 cm

30

Prześcieradło do łóżeczka
kolor Arbuz

120x60 cm & 140x70 cm
01

Podnóżek WoolStool
kolor szary

43x60x40 cm
31

Zestaw pościeli
kolor Arbuz

60x40 cm & 100x80 cm
32

Strona 23 Strona 3

Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor biały
120x60 cm

35

Gryzak do łóżeczka
kolor Arbuz
120/140x10 cm

33

Półki
kolor biały
62x16 cm

01

Prześcieradło do łóżeczka
kolor Arbuz

120x60 cm & 140x70 cm
34

Podnóżek WoolStool
kolor szary

43x60x40 cm
01

Zestaw pościeli
kolor Arbuz

60x40 cm & 100x80 cm
01
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To także bezpieczna baza do wszystkiego. 

Nie ogranicza nas w dodawaniu innych 

elementów dekoracyjnych w przyszłości. 

A kiedy w takiej przestrzeni zamiast 

białego łóżeczka postawimy czarne, 

całość nabiera delikatnie nowatorskiego 

charakteru i w ten prosty sposób powstaje 

pokoik inny niż wszystkie.
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Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor czarny
120x60 cm

37

Organizer Pokee
56x76x7 cm

38

Półki
kolor ciemnoszary
62x16 cm

36

Kosz filcowy | Średni
39x39x19 cm

39
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Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor czarny
120x60 cm

01

Śpiworek dziecięcy | Zimowy i letni TOG
kolor szary
2 rozmiary

41

Zestaw pościeli
kolor szary

60x40 cm & 100x80 cm
01

Prześcieradło do łóżeczka
kolor szary

120x60 cm & 140x70 cm
40
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Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor czarny
120x60 cm

43

Śpiworek dziecięcy | Zimowy i letni TOG
kolor szary
2 rozmiary

01

Zestaw pościeli
kolor szary

60x40 cm & 100x80 cm
42

Prześcieradło do łóżeczka
kolor szary

120x60 cm & 140x70 cm
01
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Monochromatyczne wnętrze jest

świetnym punktem wyjścia do dalszych 

zmian w dziecięcym pokoju. Można

powiedzieć, że czarno-biały pokój 

„rośnie razem z dzieckiem”, gdyż w miarę 

upływu czasu jego potrzeby się

zmieniają, a wtedy każdy dodatkowy 

kolor będzie odpowiednim dopełnieniem 

spokojnej przestrzeni.

Strona 29

Kamila Snela

dekoratorka wnętrz dla dzieci
www.wnetrzadladzieci.pl
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Krzesełko do karmienia moKee | Yummee
JUŻ WKRÓTCE!

44



Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor biały
120x60 cm

01

47

Karuzela do łóżeczka
krople deszczu

Karuzela do łóżeczka
płatki śniegu | Edycja Limitowana

01

Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor czarny
120x60 cm

01

Zestaw pościeli
kolor Arbuz
60x40 cm & 100x80 cm

01

Kosz filcowy | Duży
39x39x38 cm

45

Zestaw pościeli
kolor szary

60x40 cm & 100x80 cm
46
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Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor biały
120x60 cm

48

01

Karuzela do łóżeczka
krople deszczu

Karuzela do łóżeczka
płatki śniegu | Edycja Limitowana

49

Kosz filcowy | Duży
39x39x38 cm51

Zestaw pościeli
kolor Arbuz
60x40 cm & 100x80 cm

50

Kosz filcowy | Duży
39x39x38 cm

01

Zestaw pościeli
kolor szary

60x40 cm & 100x80 cm
01
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Przewijak
kolor czarno-biały
70x47x10 cm

01

Fotel do karmienia WoolChair
kolor szary

88x78x64 cm
58

Kosz filcowy | Duży
39x39x38 cm

Dywanik z owczej skóry

55

Organizer Pokee
56x76x7 cm

01

Baldachim do łóżeczka - Canokee
kolor śnieżnobiały

265+/-5 cm, ø50 cm
01

Stojak edukacyjny
58x64 cm

56

57
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Przewijak
kolor czarno-biały
70x47x10 cm

53

Fotel do karmienia WoolChair
kolor szary

88x78x64 cm

01

Kosz filcowy | Duży
39x39x38 cm

Dywanik z owczej skóry

01

Organizer Pokee
56x76x7 cm

54

Baldachim do łóżeczka - Canokee
kolor śnieżnobiały

265+/-5 cm, ø50 cm
52

Stojak edukacyjny
58x64 cm

01

01
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Lorem ipsum dolor sit amet
100 x 20 x 30 cm

01

Wyściółka materiałowa | Wiklinowy kosz Mojżesza Classic
kolor biały

59

Wiklinowy kosz Mojżesza Classic z bujanym stojakiem
85x41x27 cm

60
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Tęcza
oznacza
radość

Strona 36



Baldachim do łóżeczka - Canokee
kolor pudrowy róż
265+/-5 cm, ø50 cm

61
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Dzieciństwo to intensywność przeżyć. To 

radość, jakiej nie zna się już nigdy potem. 

To zachwyt. To zdziwienie. To wszystko 

naraz, nigdy z umiarem. To włożyć sobie 

tyle malin do buzi, że nie da się już gryźć. 

A gdyby tak pokój dziecka mógł oddać 

ten stan? Radość to intensywność barw 

tęczy. Nie ma kolorów, których nie 

można łączyć w pokoju dziecięcym. Do 

radosnego dzieciństwa pasuje wszystko.
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Szuflada pod łóżeczko moKee Mini
kolor miętowy

57.3x119x18.5 cm
01

Półki
62x16
różne kolory

01

Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor różowy

120x60 cm
01Fotel do karmienia WoolChair

kolor butelkowa zieleń
88x78x64 cm

63

Fotel do karmienia WoolChair
kolor błękit lodu
88x78x64 cm

62

Kocyk | Duży
Wspomnienie lata

140x70 cm
01

Strona 39 Strona 3

Szuflada pod łóżeczko moKee Mini
kolor miętowy

57.3x119x18.5 cm
66

Półki
62x16
różne kolory

64

Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor różowy

120x60 cm
65Fotel do karmienia WoolChair

kolor butelkowa zieleń
88x78x64 cm

01

Fotel do karmienia WoolChair
kolor błękit lodu
88x78x64 cm

01

Kocyk | Duży
kolor Wspomnienie lata

140x70 cm
67
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Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor różowy

120x60 cm
01

Półki
62x16

różne kolory
68

Szuflada pod łóżeczko moKee Mini
kolor miętowy

57.3x119x18.5 cm
01

Kocyk | Duży
Wspomnienie lata

140x70 cm
01
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Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor różowy

120x60 cm
69

Półki
62x16

różne kolory
01

Szuflada pod łóżeczko moKee Mini
kolor miętowy

57.3x119x18.5 cm
71

Kocyk | Duży
kolor Wspomnienie lata

140x70 cm
70
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Nie tylko meble. Kolorowe mogą być 

ściany, podłoga, a nawet drzwi. Do tego 

tekstylia, plakaty, dodatki. Jak łóżeczko, 

to różowe, miętowe lub żółte. Czy do 

tego pasuje fiolet? A turkus?

A pomarańcz? Odpowiedź zawsze brzmi: 

tak, jeśli ma się dość fantazji. Tu można 

poszaleć.
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Szuflada pod łóżeczko moKee Mini
kolor miętowy

57.3x119x18.5 cm
75

Kocyk | Duży
kolor Wspomnienie lata

140x70 cm
74

Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor różowy
120x60 cm

73

Półki
62x16
różne kolory

72
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Łóżeczko dziecięce moKee Mini
kolor ciemnoszary

120x60 cm
76

Kosz filcowy | Średni
39x39x19 cm

77

Zestaw pościeli
kolor Wspomnienie lata
60x40 cm & 100x80 cm

78
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Prześcieradło do łóżeczka
kolor Wspomnienie lata

120x60 cm & 140x70 cm
79



Gniazdko niemowlęce
92x55x14 cm

80
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Kosz Mojżesza WoolNest
kolor żółty

71x36x28 cm
82

Kolorowy pokój z pewnością świadczy

o dużej odwadze projektowej. Nie jest to 

łatwa sztuka, natomiast wykonana

w sposób przemyślany, z pewnością 

utkwi w pamięci na długo. Warto nie bać 

się łączenia różnych kolorów, wzorów 

czy faktur, bo ta różnorodność potrafi 

pozytywnie zaskoczyć.
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Kamila Snela

dekoratorka wnętrz dla dzieci
www.wnetrzadladzieci.pl

Półki
62x16

różne kolory
81

Kosz filcowy | Duży
39x39x38 cm

01

Kosz Mojżesza WoolNest
kolor żółty

71x36x28 cm
01

Kolorowy pokój z pewnością świadczy

o dużej odwadze projektowej. Nie jest to 

łatwa sztuka, natomiast wykonana

w sposób przemyślany, z pewnością 

utkwi w pamięci na długo. Warto nie bać 

się łączenia różnych kolorów, wzorów 

czy faktur, bo ta różnorodność potrafi 

pozytywnie zaskoczyć.

Strona 3 Strona 48

Kamila Snela

dekoratorka wnętrz dla dzieci
www.wnetrzadladzieci.pl

Półki
62x16

różne kolory
01

Kosz filcowy | Duży
39x39x38 cm

83



Kosz Mojżesza WoolNest
kolor żółty
71x36x28 cm

Kocyk bambusowy
kolor musztardowy

120x120 cm

84

Kosz Mojżesza WoolNest
kolor pomarańczowy
71x36x28 cm

8685

Kocyk bambusowy
kolor morski
120x120 cm

01

Kocyk bambusowy
kolor szary

120x120 cm
87

Kosz Mojżesza WoolNest
kolor różowy
71x36x28 cm

01

Kosz Mojżesza WoolNest
kolor turkusowy
71x36x28 cm

01
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Łóżeczko dziecięce moKee Midi 
kolor jasnoszary

120x60 cm
01

Kosz Mojżesza WoolNest
kolor żółty
71x36x28 cm

Kocyk bambusowy
kolor musztardowy

120x120 cm

01

Kosz Mojżesza WoolNest
kolor pomarańczowy
71x36x28 cm

0101

Kocyk bambusowy
kolor morski
120x120 cm

90

Kocyk bambusowy
kolor szary

120x120 cm
01

Kosz Mojżesza WoolNest
kolor różowy
71x36x28 cm

88

Kosz Mojżesza WoolNest
kolor turkusowy
71x36x28 cm

89
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Łóżeczko dziecięce moKee Midi 
kolor jasnoszary

120x60 cm
91



Podglądamy

Strona 51

Dzisiaj zaglądamy do 3 kobiet, które stworzyły 

dla swoich dzieci piękne i funkcjonalne pokoiki.



Instagram jest jak domy nocą. Na 

zewnątrz ciemno, a w oknach światło, 

które ujawnia fragmenty wnętrz.

Wszyscy jesteśmy podglądaczami, 

którzy zerkają do tych pokoików,

zachwycając się i szukając inspiracji. 

Czyli wszystko w dobrej wierze! 
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Agacie Sochaj kreatywność i dobra organizacja przestrzeni umożliwiają stworzenie funkcjonalnych,

przytulnych i niepowtarzalnych wnętrz dla dzieci. Mama Ewy i Igi wspólny pokój dziewczynek podzieliła na 

dwie strefy, zyskując dzięki temu dwie przestrzenie dla dzieci w różnym wieku. Miłośniczka

skandynawskiego designu przy wyborze mebli i dodatków zawsze stawia na naturalne i trwałe produkty, 

które wyróżniają minimalizm i stonowane kolory. Niezwykle ważne są dla niej bezpieczeństwo i komfort 

dzieci, dlatego też często przy wyborze produktów dla dziewczynek szuka opinii w wirtualnym świecie lub 

słucha rad znajomych rodziców. Dla Agaty moKee to odpowiedzialna produkcja oraz racjonalne

wykorzystanie zasobów europejskich lasów, w tym drewna bukowego z certyfikatem FSC, z którego robione 

są łóżeczka dla dzieci z funkcjonalną szufladą, nad którymi można zawiesić minimalistyczną karuzelę. Jak 

mówi mama dwóch dziewczynek, niezwykle ważna jest dla niej również transparentność w kwestii

pochodzenia materiałów, te w moKee wyróżnia właśnie trwałość i dobra jakość wykonania, która zapewne 

będzie miała z roku na rok coraz większe znaczenie.
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@agatasochaj
Agata Sochaj





Dla Mileny Palkij, mamy Mai, Mili i Mii, nie liczy się wielkość powierzchni, którą mamy do zaprojektowania, ale 

to, jakie funkcje będzie pełnić. Czasem mały kącik w sypialni rodziców może być lepiej zorganizowany niż 

cały dziecięcy pokój, a wszystko to w połączeniu z pięknymi dodatkami daje wnętrze doskonałe. Przy 

urządzaniu zarówno pokoju starszych sióstr, jak i kącika maleństwa, znajdującego się w sypialni rodziców, 

mama trzech dziewczynek inspiracji szukała na Instagramie i na platformie Pinterest. Stawiała na produkty 

dobrej jakości, ponadczasowy design oraz prosty i minimalistyczny wygląd. Równie ważne było

sprecyzowanie potrzeb dzieci i uniknięcie zbędnych wydatków. Przy wyborze produktów ważne okazały się 

także: materiały, z jakich zostały wykonane, kraj produkcji oraz idąca z nimi w parze ideologia marki. Ilość 

niezbędników od moKee w domu Mileny stale rośnie – niezależnie od tego, czy postawimy je w kolorowym 

pokoju dzieci, czy sypialni w stylu skandynawskim, prezentują się tam bardzo dobrze! 

@me_myself_and_em
Milena Palkij
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Podglądamy wnętrza Anny Pernak na Instagramie z ogromnym zachwytem. Wyróżniają się przede

wszystkim tak ważną dla mamy Niny i Melanii kompaktowością i wyglądem dobranych mebli. W końcu 

dzieląc niewielką przestrzeń w mieszkaniu, wszystko powinno do siebie pasować wizualnie i wyróżniać się 

praktycznym zastosowaniem. Nie powinno też zajmować za dużo miejsca. Pomysłów na kąciki do spania 

dziewczynek w sypialni rodziców mama dwójki szukała wśród niezwykle inspirujących zdjęć w aplikacji 

Pinterest, która pomaga jej zarówno odnaleźć, uporządkować, jak i zapisać pomysły, które ją inspirują. Tutaj 

niezastąpiony okazał się również Instagram. Z miłości do naturalnych materiałów takich jak drewno, len, czy 

bawełna, oraz do niekrzyczących i stonowanych kolorów, Ania wybierała produkty, które z jednej strony 

będą czytelnie należeć do świata dziecka, a z drugiej – nie będą zaburzać świata dorosłych. Styl i estetyka 

moKee okazały się tutaj niezwykle pomocne. Na tak malutkiej przestrzeni każdy dodatkowy centymetr na 

przechowanie ma ogromne znaczenie. To dlatego świetnie sprawdziło się tu łóżeczko moKee Mini

120x60 cm z dodatkową szufladą pod spodem i zdejmowanym przednim panelem, które nadal wygląda 

bardzo lekko i nie przytłacza wnętrza, a do tego jest spójne z resztą mebli w sypialni. Przewijak nakładany 

na łóżeczko był dla Ani strzałem w dziesiątkę, tak samo jeśli chodzi o organizer na pieluszki i kosmetyki, 

który można zawiesić na boku łóżeczka. Przed Anią, tuż tuż, przeprowadzka do większego domu, gdzie 

Melania i Nina zamieszkają w nowych, własnych pokojach. Nie możemy się doczekać efektów!

@annalovesneutrals
Anna Pernak
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A więc teraz
to się kupuje
dla dziecka

Przedstawiamy produkty, królujące

ostatnio w domach, w których mieszkają 

małe dzieci. Zastanowimy się nad tym, 

dlaczego są popularne, kto powinien je 

kupić, a dla kogo będą zbędnym

wydatkiem.        
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Kiedy ma się dziecko, wszystkie pomieszczenia zapełniają się stopniowo akcesoriami, dodatkami, kocykami, 

zabawkami i meblami. I tak ma właśnie być. Ponieważ dziecko to bardzo ważny członek rodziny.

Kosz Mojżesza to pierwszy dziecięcy mebel salonowy. Albo ogrodowy. Albo sypialniany. To mebel

uniwersalny. Dzięki niemu cały dom nadaje się do drzemania, leżenia i gaworzenia. Bycia blisko centrum 

wydarzeń. W moKee możecie wybrać swój idealny kosz: wiklinowy, z trawy morskiej lub (tylko u nas)

z prawdziwego filcu. Na stojaku, bez stojaka lub bujany.

Kosz Mojżesza szczerze polecamy wszystkim, którzy mają większe mieszkanie lub dom, a także tym, którzy 

na wyjazdy do dziadków chcą zabrać łóżeczko, w którym maluch dobrze się czuje.

Kosz Mojżesza Rodzicielstwo bliskości i obecności.
Cały dom jest pokojem dziecięcym.
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Kosz Mojżesza

WoolNest
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Bujak to rzecz, której niezbędność potwierdzą wszyscy, którzy korzystają z niego na co dzień. Zwykle to jest 

tak, że albo dziecko jest szczęśliwe, albo rodzic ma wolne ręce. Magia bujaka sprawia, że wszystko da się 

połączyć.

Bujak to akcesorium, które umożliwia: wypicie kawy z drożdżówką, ugotowanie obiadu, sprzątnięcie stolika 

w salonie, kąpiel, pół godziny jogi i kilka innych czynności.  Bujak sprawia, że codzienność z maluchem jest 

łatwiejsza.

W tym roku moKee pokazało pierwszy filcowy bujak dla dzieci, wystarczająco miękki, ale utrzymujący 

kręgosłup w wygodnej i zdrowej pozycji. Przetestowany i certyfikowany pod kątem bezpieczeństwa, jest 

naturalny i piękny. Delikatnie kołysze, uspokaja, usypia. Z widokiem na mamę.

Bujak Magiczny przedmiot, który sprawia, że dziecko
jest szczęśliwe, a mama ma wolne ręce.
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moKee L
ulaj

Bujak
 dla

 niem
owlaka

Już wkrótce!
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Nowe łóżko moKee Transformers wśród
łóżek dziecięcych

Zmiany to jedyna pewna rzecz po urodzeniu dziecka. Najpierw dużo spania i jedzenia, potem nagle

zaczynają się obroty, raczkowanie, a już za chwilę – skoki na materacu i wspinaczka po schodach. Jakoś 

trzeba za tym nadążyć. Dlatego stworzyliśmy prawdziwego transformersa, który zmienia się całkowicie

w zależności od potrzeb rosnącego dziecka.

Jest łóżeczkiem, tapczanem, sofą. Jego cała bryła przeistacza się w mgnieniu oka, jakby co chwilę rodził się 

nowy mebel. Tak jak w moKee lubimy najbardziej – wykonaliśmy go z naturalnych, prostych materiałów: filcu 

wełnianego, sklejki i drewna. Tapicerka dodaje uroku i przytulności.

Jest z nim trochę jak z dzieckiem. Czy on naprawdę był kiedyś takim bobasem? Czy ta sofa naprawdę była 

kiedyś łóżeczkiem?
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Tapicerowane łóżeczkodla dziecka

Już wkrótce!
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Baldachim Magia i tajemnica

Baldachim to bardzo modny dodatek do pokojów dziecięcych. Najczęściej wieszany nad łóżeczkiem, tworzy 

tajemniczą, delikatną atmosferę w pokoju niemowlaka. Wieczorem pomaga osłonić od światła i zapewnić 

zaciszny kącik do spania.

Kiedy dziecko rośnie, baldachim może służyć za wspaniałą kryjówkę do zabawy. Uruchamia wyobraźnię, 

przywołuje do życia książąt i księżniczki, smoki, czarodziejów i kto wie, co jeszcze. W moKee znajdziecie 

różnobarwne baldachimy (Canokee) z przewiewnej tkaniny lnianej, dodatkowo, dla bezpieczeństwa, 

wyposażone w pasek z rzepem. Nie wszywaliśmy u góry drutu, aby stworzyć kształt koła. Użyliśmy też 

bezpiecznej pianki.

Tak, bez baldachimu dziecko urośnie duże i zdrowe, i nawet szczęśliwe. Ale z baldachimem jakoś łatwiej

o magię.
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Baldachim do łóżeczkaCanokee
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Dodatki
must-have
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Na rynku jest prawdziwe zatrzęsienie 

produktów dla mam i dzieci. Ten ogrom 

może przytłaczać, ale może też 

inspirować. Jako że codziennie oglądamy 

miliony akcesoriów dla dzieci i do 

dziecięcych pokoików, pomyśleliśmy, że 

pokażemy wam naszych ulubieńców.



Dekornik to niezwykle zgrany zespół 

ludzi, którzy inspirując się paryskimi 

butikami, tworzą najlepszej jakości 

dekoracje dziecięcych wnętrz. Posługują 

się ilustracjami, motywami naturalnymi

i baśniowymi. W naszym pokoiku

wykorzystaliśmy ich tapetę Tropical 

Parrot i od razu zrobiła się z niego dzika 

dżungla.

Dekornik 

Tapeta to must-have w dziecięcym
pokoju, jeśli chcemy szybko
wyczarować magiczne wnętrze. 

www.dekornik.pl





Pierwszą lampkę zrobili dla własnej 

córeczki. Dzisiaj rozświetlają pokoiki 

dzieci w całej Europie, tworzą tylko

z naturalnych i przyjaznych środowisku 

materiałów.

Nasze must-have od Little Lights to 

kolekcja zwierzęca, zachęcająca dzieci 

od najmłodszych lat do kontaktu

z naturą, który procentuje w to, z jaką 

wrażliwością wejdą w dorosłe życie.

Krokodyl, który zamieszkał w naszej 

dżungli, jest – jak wszystkie lampki tej 

niezwykłej marki – szlifowany

i malowany ręcznie. Piękny i jedyny

w swoim rodzaju.

Little Lights

Świat lampek Little Lights stworzyło
niezwykle kreatywne i twórcze
małżeństwo: Patrycja i Krzysztof.

www.littlelights.pl

Aleksandra Daćko
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Ich kolekcja inspirowana jest garderobą 

kapsułową. Jest ładnie, kobieco

i dyskretnie. Absolutny must-have to 

magnetyczne koszule oraz sukienki do 

karmienia, odpinane jednym ruchem. Są 

praktyczne i piękne jednocześnie. 

Wszystkie produkty marki powstają

z bambusa, lnu, wiskozy i certyfikowanej 

bawełny. 

Bonjour Mommy

Bonjour Mommy to młodziutka
marka dla kobiet w ciąży i mam
karmiących, stworzona przez siostry:
Magdę i Monikę.

www.bonjourmommy.com

Tola Piotrowska 
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Do zobaczenia!



Kontakt

marketing@mokee.eu

Dla mediów

@mokeepolska

facebook.com/mokeepolska

pl.mokee.eu



Więcej na www.pl.mokee.eu

Zobaczcie z nami, jak teraz

urządza się dziecięce wnętrza.


