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Kaikki LumoKidsin tuotteet on valmistettu 
luonnollisista materiaaleista. Puuosat on 
valmistettu koivuvanerista ja verhoilumate-
riaalina on käytetty puuvillaa sekä nahkaa. 

Toivottavasti pidätte mallistostamme!

Tuomo Puhakainen
toimitusjohtaja
      

LumoKidsin tarina alkoi, kun saimme omia 
lapsia. Meille oli tärkeää löytää lasten-
huoneisiin huonekaluja, jotka ovat muotoi-
lultaan ajattomia ja joiden valmistukseen 
on käytetty vain luonnollisia materiaaleja. 
Kun emme löytäneet etsimäämme, perustin 
LumoKidsin vastaamaan tähän tarpeeseen. 

Suunnittelutyössä yhdistimme lasten 
ajatukset nuorten muotoilijoiden taitoihin. 
Yhdessä onnistuimme luomaan malliston, 
jonka tuotteet ovat kauniita, mutta ottavat 
huomioon myös lapsiperheiden tarpeet. 
Mallistossa on kiinnitetty erityistä huomiota 
tuotteiden funktionaalisuuteen.  

  

ROOM  FOR  PLAY



Sieni on nerokas säilytyskaluste, joka toimii 
myös jakkarana lastenhuoneessa. Pyöreä, 
muotopuristettu runko kätkee sisäänsä 
runsaasti leluja. Materiaalina Sienessä on 
koivuvaneri. Hupun materiaali on puuvillaa 
tai nahkaa. Päällinen on helppo pestä ja 
vaihtaa. Sienen korkeus on 35 cm. 

SIENI



KAARNA

Kaarna on kaunislinjainen pöytä, jonka 
muotopuristettujen jalkojen suojaan saa 
helposti majan tai piilopaikan. Pöydän 
päällä on reilusti tilaa leikille ja koulu-
tehtäville. Kaarnan jakkaraksi sopii Sieni ja 
neljä Sientä saa kätevästi pöydän alle suo-
jaan. Pöydän alle jäävä tila on 54 cm korkea 
ja kannen koko 80x80 cm.



Ketaran kaunis muotoilu on täysin uniik-
kia, sillä samaa sänkyä voi käyttää sekä 
parvisänkynä että katossänkynä. Ketara on 
suunniteltu muuttumaan lapsen tarpeiden 
mukaisesti leikki-iästä aina teini-ikään asti. 

Pikkulapselle paras vaihtoehto on Ketara-
katossänky, jonka katoksen suojassa on 
turvallista nukkua. Sänkyyn on saatavissa 
lisäturvalaita. Katos kuuluu Ketara-ka-
tossängyn hintaan.

KETARA
Kun lapsi kasvaa, voi sängyn kääntää toisin-
päin parvisängyksi. Lisävarusteena tarvitaan 
vain portaat ja sivulaidat. Vaihtoehtoisesti 
sängyn voi ostaa suoraan parvisänkynä.  

Parvisängyn alle on suunniteltu tila, johon 
lapsi voi luoda oman turvallisen ja in-
spiroivan ympäristönsä. Sängyn alle myy-
dään verho lisävarusteena. 



KETARA

Katossänky miellyttää myös vanhempaa 
lasta. Pidemmillä sivulaidoilla sängyn patja-
koko on 80x200 cm, jolloin koko riittää ihan 
aikuiseksi asti.

Ketara-sängyn voi ostaa ensivaiheessa 160 
cm pitkänä ja jatkaa sen myöhemmin uusil-
la laidoilla 200 cm asti. Umpinaisen päädyn 
voi valita mustana tai valkoisena. 



KORENTO

Korento-lastensängyn muotopuristettujen 
päätyjen suojaan jää lapselle oma turval-
linen tila. Sivulaidan väreinä on valkoinen, 
vaaleanpunainen ja turkoosi.  Pienelle 
lapselle sänkyyn voi lisätä lisäturvalaidan. 
Sängyn pituutta voi myös tarvittaessa 
kasvattaa vaihtamalla sivulaidat pidemmik-
si. Pikkusängyssä patjakoko on 70x160 cm.



KERROS-
SÄNKY

Sänkyjen ainutlaatuinen muotoilu mah-
dollistaa Ketara-parvisängyn ja Korento-
lastensängyn yhdistämisen kerrossängyk-
si. Tällöin pikkulapsivaiheessa sisarukset 
voivat nukkua samassa huoneessa, mutta 
myöhemmin sängyt voidaan tarvittaessa 
jakaa kahdeksi erilliseksi sängyksi, vaikka 
lasten omiin huoneisiin.



MUOTOILIJAT

Otso on suunnitellut LumoKidsin 
sängyt Ketaran ja Korennon.

Juuson suunnittelupöydältä ovat syntyneet 
Sieni-säilytysjakkara ja Kaarna-pöytä.   

Kaisa on suunnitellut Ketaran katoskankaan ja 
verhon grafiikat.

Jennifer vastaa yrityksen graafisesta
 ilmeestä ja pakkaussuunnittelusta. 

OTSO LEPPÄNEN JUUSO ANDERSIN KAISA MALINEN JENNIFER BACKLUND
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