


ALTEZZA BED

Το Altezza φέρνει την Μοντεσσοριανή αγωγή ( ανεξαρτησία,
ελευθερία με όρια και σεβασμός για την φυσική ψυχολογική
ανάπτυξη του παιδιού είναι το τρίπτυχο που αποτελεί την
ουσία του Μοντεσσοριανού συστήματος ) σε έναν οικείο χώρο
όπου αναπτύσσει το παιδικό μυαλό ενθαρρύνοντας μια
ισχυρή φαντασία!
Ένα μελετημένο και ανοιχτό περιβάλλον για να αναπτυχθεί η
προσωπικότητα τους ελεύθερα. Εχουν δημιουργηθεί πολλά
σημεία όπου κάθε ένα εξυπηρετεί ένα διαφορετικό στάδιο ,
μια διαφορετική δημιουργική απασχόληση και μια
διαφορετική δραστηριότητα. Κάθε παιδί μπορεί να ζητήσει το
Altezza και να νιώσει σαν βασιλιάς στο χώρο του . Οι ενήλικες
θα τους κοιτάξουν με νοσταλγικό ζήλο, θα θυμούνται μια
εποχή που και αυτοί θα μπορούσαν να ανέβουν στα κλαδιά
ενός εκατομμυρίου διαφορετικών φαντασιώσεων. Εν τω
μεταξύ, τα παιδιά τους θα κατανοήσουν ανυπόμονα ότι είναι
μόνο η αρχή μιας περιπέτειας. Σε κάθε αναρρίχηση το
ασυνείδητο μυαλό κατασκευάζει μια νέα ιστορία. Κάθε βήμα,
τους ωθεί να συνειδητοποιήσουν την απέραντη φαντασία
τους. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από ένα παραδοσιακό
κρεβάτι. Είναι προσαρμόσιμο έπιπλο που μεγαλώνει μαζί με
το παιδί. Ένας λευκός καμβά που θα ζωγραφιστεί με τις πιο
φωτεινές και πιο μοναδικές αποχρώσεις της φαντασίας τους.
Μαζί με το Altezza, οι ανακαλύψεις θα είναι ατελείωτες.
Όταν έρχεται η μέρα να μετακινηθούν τα παιχνίδια και να
καθαριστούν τα απομεινάρια των παλιών περιπετειών, ο
έφηβος θα μπορέσει να αναβαθμίσει το κρεβάτι του.
Πράγματι, το Altezza μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι τρία
κρεβάτια ή να είναι λειτουργικό για αρχειοθέτηση και ακόμη
και χώρο γραφείου. Το Altezza εμφανίζεται ως ένα
εξελισσόμενο και λειτουργικό κρεβάτι που μπορεί να
προσαρμοστεί στις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας.
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“Από πάντα αγαπούσα το ξύλο και τα δέντρα, από την 

παιδική ηλικία έκανα αντικείμενα και έπιπλα από ξύλο.

Πρόκειται για μια συνεχή, εντελώς απορροφητική 

πρόκληση να βρεθούν σχήματα, ιδέες και έξυπνες 

λύσεις που θα αγαπηθούν».

#treelovers
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