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Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz!
,

WWW.MOIKA.PL

O NAS
MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i
oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy, że
pościel to coś znacznie więcej niż „opakowanie” dla kołdry i
poduszki. Od materiału, z jakiego została wykonana, od
dopracowanych, funkcjonalnych detali, od wyjątkowych
wzorów zależy wypoczynek i sen.
Jesteśmy młodymi polskimi projektantami, z bogatym
doświadczeniem w dziedzinie designu i architektury wnętrz.
Zajmujemy się projektowaniem, wykonaniem i sprzedażą
pościeli. Jesteśmy atrakcyjną alternatywą dla identycznych,
wytwarzanych masowo produktów zagranicznych, jak również
dla tych rodzimych, których stylistyka przywodzi na myśl
odległe już czasy. Nie boimy się tego powiedzieć wprost - nasza
pościel jest po prostu ładna, pomysłowa i nowoczesna.
Pracujemy z pasją i jeśli coś nie do końca spełnia nasze
oczekiwania, poprawiamy to, aż osiągnie doskonałość. Lubimy
eksperymentować zarówno z kolorami jak i wzorami. Nie mniej
ważna jest też dla nas praktyczna funkcjonalność, tego, co
projektujemy. Połączyliśmy te dwie rzeczy w jedną całość i tak
powstały nasze produkty.

Z własnego doświadczenia wiemy, że im ładniej
sobie pościelesz tym lepiej się wyśpisz.
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AXON

PODDAJ SIĘ
TURKUSOWEJ
HIPNOZIE

Kraina kolorowych snów
Otulając się pościelą Axon zapomnisz o
codzienności i z łatwością przeniesiesz się do
krainy kolorowych snów.

AXON
Linie, które przenikają się ze sobą, sprawiają wrażenie,
jakby znajdowały się w delikatnym, ciągłym, jednostajnym
ruchu. Ta pościel jest w stanie ukołysać do snu każdego, kto
podda się łagodnie hipnotycznemu działaniu zamieszczonego
na niej wzoru. Morski kolor działa na wyobraźnię i przywodzi na
myśl beztroskie wakacje, kiedy to godzinami leży się na plaży, a
czas płynie wolno i bez pośpiechu.
Otulając się pościelą Axon zapomnisz o codzienności i z
łatwością przeniesiesz się do krainy kolorowych snów.

CECHY:
-pościel dwustronna
-100% satyna bawełniana
-miły i delikatny w dotyku materiał
-wygodny zamek błyskawiczny
-Produkt polski
-wymiary
poszwa:160 x 200 cm, poszewki: 80 x 70 cm.
poszwa: 150 x 200 cm, poszewki: 50 x 60 cm.

POŚCIEL DWUSTRONNA

QUADRO

LIMONKOWE
ZAPROSZENIE
DO SNU

QUADRO

Wzór w pierwszej chwili przywodzi na myśl krzyżówkę,
czekającą spokojnie na rozwiązanie. To relaksująca dla oka
kompozycja, która nastraja sennie już od pierwszego kontaktu.
Ten, kto ma problem z zasypianiem, w takiej pościeli
natychmiast o tym zapomni! Limonkowy kolor igra wesoło ze
stonowaną bielą i czarnymi kwadracikami, a całość zgodnie
zaprasza do odpoczynku.
Poddając się kojącej mocy pościeli Quadro, dbasz o swoje ciało
i umysł. Rano budzisz się rześki i zregenerowany.

CECHY:
-pościel dwustronna
-100% satyna bawełniana
-miły i delikatny w dotyku materiał
-wygodny zamek błyskawiczny
-Produkt polski
-wymiary
poszwa:160 x 200 cm, poszewki: 80 x 70 cm.
poszwa: 150 x 200 cm, poszewki: 50 x 60 cm.

POŚCIEL DWUSTRONNA

Limonkowe ożywienie
Limonkowy kolor igra wesoło ze stonowaną
bielą i czarnymi kwadracikami

RUSTICA

SIELANKOWYCH
SNÓW

Ludowy polski motyw
Puszczony przez środek motyw dodaje
wzorowi radosnej lekkości.

RUSTICA
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POŚCIEL DWUSTRONNA

Ciepło brązu
Dwa różne odcienie ciepłych brązów,
tworzą idealną atmosferę dla spokojnego,
odpoczynku.

RUSTICA

WIRUJĄCE
CENTKI
MAGII

Magiczne chwile
Wirujące cętki zachęcają do poddania się ich
magii.

RUSTICA
PLATTO
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-wymiary 160x200 i 150x200

POŚCIEL DWUSTRONNA

pościel dwustronna

KONTAKT
Tel. 730 006 608
e-mail:biuro@moika.pl
ul. Jeździecka 20 lok. 6
05-077, Warszawa
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, w naszej poscieli!
Zyczymy kolorowych snow
WWW.MOIKA.PL

