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Text LALA BOHANG

THE AGE OF 
INNOCENCE

Little Chair

Ruang yang mewadahi aktivitas anak-anak idealnya 
mencerminkan dunia mereka yang polos dan playful. Selami 
dunia anak dengan ragam produk desain berikut ini.

kids

Chippensteel, Zieta.

Dengan warna-warna cerah dan bentuk ergonomis yang jenaka, 
membuat anak lebih betah untuk berkreasi dengan pastel dan 
kertas atau sekedar menyusun balok huruf di meja kreatifnya.
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Kursi dengan aplikasi warna gradasi kayu 
dan penggunaan material yang ramah 
lingkungan akan memberikan sentuhan 
natural yang hangat pada kamar anak Anda. 
Meja dan kursi anak Tone, Leif Designpark.

Eames RAR, Vitra.Woodstock Fabian, 
Plust It.

Charles and Ray 
Eames, Vitra.
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Magic 
Box

Illustrated toy can, 
Pompous.

Max in the Box, 
Perludi.

Sikap fleksibel 
terhadap fungsi 
benda akan 
menghadirkan 
keunikan tersendiri 
pada penataan 
ruang. Koper 
dengan desain klasik 
dan warna cerah 
adalah wadah 
unik untuk koleksi 
mainan anak. Trunk 
collection, Ouma 
Productions.

Kotak anyam 
biru, Cayenne.
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Mainan dan pernak-pernik anak yang 
selalu berserakan dapat diatasi dengan 
pemilihan sistem dan wadah yang disukai 
mereka. Tuntunlah anak-anak untuk 
merapikan barang-barangnya ketika 
selesai bermain.

A-Z Stools karya 
Sascha Grewe, art 
Can Break your 

Heart.
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Bedtime Story
Sebagai point of interest kamar anak, selain faktor 
keamanan dan kenyamanan, pemilihan warna 
dan bentuk yang sesuai dengan kepribadian anak 
adalah hal yang penting dijadikan pertimbangan.

kids

Luxo Sleep, Bloom 
Baby.
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kIDS BEDROOM TIPS

Silakan mencoba beberapa 
tip menata kamar tidur anak 
dari desainer interior Yuni Jie. 
Wujudkan kamar tidur yang 
aman dan nyaman untuk buah 
hati Anda.

1.  Jangan selalu mengasosiasikan 
kamar anak dengan warna 
lembut saja. Beranikan diri untuk 
bereksperimen dengan warna yang 
lebih solid. Warna kuning atau 
merah bahkan dapat membantu 
menstimulasi kreativitas anak.

2.  Utamakan keselamatan anak. 
Perhatikan ujung-ujung siku furnitur. 
Usahakan agar selalu dibuat 
rounded.

3.  Jangan mendesain kamar anak atau 
bayi dengan gaya yang hanya akan 
bertahan beberapa bulan saja. 
Sebaiknya pilih desain yang lebih 
everlasting. Untuk dekorasi dinding, 
sticker art yang mudah diganti-ganti 
atau wallpaper bermotif sederhana 
dapat menjadi pilihan.

4.  Selain baik untuk kesehatan anak, 
cahaya alami juga merupakan 
sumber penerangan yang sangat 
penting di siang hari. 

5.  Pilih material yang mudah 
dibersihkan dan tidak mudah 
menyimpan kuman. Hal ini bisa 
diaplikasikan dengan memilih bahan 
lateks untuk kasur, tempat tidur, dan 
bantal. Kemudian menggunakan 
desain korden yang mudah dilepas 
dan dicuci, atau wallpaper yang 
mudah dibersihkan hanya dengan 
kain lembab.

Aplikasi warna biru dan putih pada kamar 
anak ini, memberikan sentuhan nautical yang 
kental. Palmier toddler bed, bedding dan 
aksesori, semua koleksi Cotonnier.

Nifty Clear Cot, 
Ubabub.

Palais, Stella Mas. Alma, Bloom Baby.
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Smart 
Cabinet

Di dunia anak, kabinet bukan hanya sekedar 
wadah penyimpanan, tapi juga dapat berfungsi 
sebagai height chart, dan bahkan tool untuk 
mengenal warna.

Lemari pakaian anak yang mengadaptasi 
bentuk hunian Negeri Kincir Angin dalam 
warna pastel akan menghasilkan nuansa 
playful pada kamar anak. Colourfull Holland, 
kast van een huis.

Welcome to the Jungle 
karya Rui Alves, My 
Own Super Studio.

Sebastian Bergne, 
The Collection.

Amsterdam, 
Established and 

Sons.Samstag, Frank 
Michels.

kids
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Happy 
Objects

Berbicara dalam bahasa anak berarti masuk ke dalam dunia 
mereka yang tanpa batas. Berbagai macam objek dalam 
varian bentuk dan warna dapat menjadi elemen dekoratif 
yang menghibur.

Baby hanging cribs dengan pengolahan 
bentuk dasar moustache akan menjadi 
elemen dekorasi kamar anak yang kreatif. 
Mr.Moustache, Jaell Und Tofta.

kids
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Totem tree, 
kidson Roof.

Boneka matrioska, 
Cotonnier.

Tray, Marimekko.

Owl bookends, 
Cocoon Couture.

Bantal motif robot, 
Hiccups for kids.

Jam meja, Diamantini 
Domeniconi.

Mobilehome, 
kidson Roof.

Pikku bo boo bed set, 
Marimekko.



44  

kids

Kids Design
Playtime adalah salah satu kegiatan penting dalam menunjang perkembangan 
pola pikir anak. Mainan yang merangsang daya imajinasi wajib tersedia di ruang 
bermain mereka.

Sudah saatnya mainan anak Anda 
juga ramah pada lingkungan. Dengan 
penggunaan bahan cardbox yang 
mudah didaur ulang, Anda telah 
mengajarkan mereka untuk ikut mencintai 
bumi di usia dini. Kuda putih paardje dan 
rumah boneka bo buro, kidson Roof.
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Scooter baby blue, 
kiddimoto.Playtower ding 4, 

Momoll.

Fitzsu Grand Prix, 
Playsam.

C9 Sportscar, 
automoblox.

Baby Elif Curl, The 
Collection.

Rocking Sheep, Crafts 
Collection.

Black Roadster, 
Playsam.
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Charming 
Wall

Wall art 
collection, 
Ubabub.

Kotak diaper, 
Cotonnier.

Peacock wall sticker, 
E glue.

Inilah area ekspresi terbaik untuk memajang 
barang dan warna favorit anak tanpa melupakan 
fungsi. Cloth hanger atau diaper box dengan warna 
neon dan pastel dapat membuat suasana kamar 
semakin hidup.

kids

Selain untuk memantau pertumbuhan anak 
Anda dari hari ke hari, height charts dengan 
ilustrasi penuh warna ini akan menambah 
keceriaan pada kamar anak. Tree height 
charts, Cocoon Couture.

Hang it all, 
Herman Miller.
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Mother and child 
serving tray karya 
Alexander Girard, 

Marimekko.

Lunch 
Time

Koleksi tableware dan napkin untuk anak 
dengan desain yang eye catchy, akan 
membuat ritual makan mereka menjadi 
aktivitas yang menyenangkan.

Dengan pembagian 
wadah makanan 
yang efektif serta 
sistem penyimpanan 
sendok garpu yang 
unik, table set ini 
memang didesain 
khusus untuk memu-
dahkan ritual makan 
anak Anda. Mate 
Stay-put Place mat & 
Plate set, Skip Hop.

Mog egg cup karya 
Donna Wilson, 

Smallable.

Playful pattern napkin, 
Marimekko.

Palette Plate, 
Skip Hop.


