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Vaikų pomėgiai pastoviai keičiasi, todėl ir kambarį atnaujinti
tenka tikrai dažnai. Bet tai gali būti nesudėtingu ar brangiu
procesu - užtenka vieno lipduko, kad mažylio kambarys
atgytų ir sukeltų nuostabias emocijas. Nuo augaliukų ant
kurių galima žymėti vaiko ūgį, iki gyvūnėlių, kurie gali tapti
geriausiais Jūsų vaiko draugais.
 
Infans sienų lipdukai vaikams padės susikurti savo
svajonių pasaką, kurioje bus saugu ir gera. Nesvarbu, ar
Jūsų vaikas staiga pradėjo domėtis triušiukais ar
meškiukais, o gal dinozaurais ar lėlytėmis - tarp mūsų
siūlomų prekių tikrai atrasite geriausią, labiausiai tinkantį
variantą. Mūsų aukštos kokybės lipdukai patiks ir Jums ir
Jūsų vaikui!
 
Sienų lipdukai mažiems vaikams suteiks džiaugsmo
kiekvieną dieną, leiskite išsirinkti jų mėgstamus animacinius
personažus! Mes parinkome 10 populiariausių vaikų
kambario sienų lipdukų.
 
1. Lego movie
2. Lego ninjago
3. Ratai (Cars)
4. Šunyčiai patruliai (Paw patrol)
5. Batman
6. Pokemonai (Pocemon)
7. Peppa pig
8. Lol dolls
9. Masa ir lokys
10. Mia and me
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1.     Lego filmas (Lego movie)
 
Atsitiktinė LEGO figūrėlė
yra supainiojama su legendiniu Statybos
Meistru ir jam patikima išgelbėti visą LEGO
visatą, kol piktasis LEGO tironas neįvykdė
savo piktųjų kėslų, suklijuoti visą pasaulį…
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2. Lego Ninjago
Ilgus metus tolimosios Nindžiago šalies
gyventojai mėgavosi taika ir gerove. Tačiau
vieną dieną į šalį su savo armija įsiveržia
Didžiausias Visų Laikų Blogiukas, piktasis
Garmadonas. Taikūs Nindžiago gyventojai
puola į paniką, tačiau prieš įsibrovėlius stoja
6 senojo nindzės Meistro Vu vadovaujami
jaunuoliai Loidas, Koulas, Nija, Džėjus, Kajus
ir Zeinas, naktimis jau seniai slapčia
tampantys neprilygstamais kovos menų
kariais. Abiejų kovojančių pusių laukia ir
didžiulė staigmena. Paaiškėja, kad šešiukės
vadas Loidas, dar žinomas Žaliosios Nindzės
vardu, yra tikras Garmadono sūnus.
 



www.infans.lt

3. Ratai (Cars)
 
Nuotykių, fantazijos, emocijų ir juoko kupinas filmas
pasakoja apie žavias, savo charakterį turinčias
mašinytes, kurios susigrumia kelyje Route 66.
Lenktyninis automobilis Makvinas netikėtai pasuka į
mieguistą aplinkkelį ir patenka į mažą miestelį…
Trokšdamas laimėti čempionatą, Makvinas susipažįsta
su neįprastais miestelio veikėjais: ryškiu 2002-ųjų
„Porsche”, mistine praeitimi dvelkiančiu 1951-ųjų
„Hudson Horner” ir surūdijusi, bet patikimu vilkiku
Materiu. Jie padeda Makvinui suprasti, kad gyvenime
yra geresnių dalykų nei trofėjai, šlovė ir rėmimas, o
svarbiausia – tai ne finišo linija, o pati kelionė!
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4. Šunyčiai patruliai (Paw patrol)
 
Šeši nuostabūs, ypatingų galių turintys šunukai
kartu su dešimtmečiu berniuku Raideriu atsakingai
saugo vietos gyventojus. Kiekvienas iš šunukų turi
ypatingų gebėjimų ir itin greitą transporto priemonę,
kad galėtų ne tik gelbėti medyje įstringančius
kačiukus, bet ir spręsti rimtesnes problemas,
pavyzdžiui, užkirsti kelią traukinio katastrofai. Be to,
visi šie mieli herojai visuomet atranda laiko ir
įvairioms pramogoms, linksmiems žaidimams ir
juokams. Su tokia kompanija nė vienam vaikui
nebus nuobodu!
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5. Betmeno nuotykiai (Batman)
 
Betmenas (angl. Batman) yra JAV
animacinis serialas, kuris pristato DC
Comics superherojų Betmeną. Serialą
sukurti paskatino Tim Burton filmai Batman
ir Batman Returns, Frank Miller komiksų
knyga Batman: The Dark Knight Returns,
bei visuotinai pripažinta Supermeno
animacija, pateikta Fleischer Studios 1940
m. 
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6. Pokemonai (Pocemon)
 
Pokemonai, tai įspūdingos būtybės turinčios
įvairius tipus, dydžius, galias, jėgas ir
asmenybes. Profesorius Ąžuolas paskyrė
savo gyvenimą studijuojant šiuos įspūdingus
padarus, kurie gali būti pagauti, treniruojami,
mainomi ir naudojami kovoms. Tačiau
profesoriui nepavyksta sužinoti apie visus
pokemonus ir jis patiki šią užduotį dviem
jaunuoliams.
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7. Kiaulyte Pepa (Peppa pig) 
 
Miela, pašėlusi kiaulytė Pepa gyvena su mažuoju
broliuku Džordžu, mama ir tėte Kiaulėmis. Pepai
labai patinka žaisti, persirenginėti, laisvadieniai ir
šėlionės purvo balose. Jos nuotykiai visada baigiasi
laimingai, daug kriuksint ir juokiantis.
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8. Lol lelė (Lol dolls)
 
 „L. O. L. Surprise“, tai – marionetė iš
animacinio filmuko „The Messengers“ 4
sezono. 
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9. Maša ir Lokys
 
Linksmi filmukai apie išdykusią mergaitę
Mašą ir labai gerą, linksmą Lokį ir jų
nuostabius nuotykius. Maša dažnai pridaro
lokiui nemalonumų, tačiau jis būdamas
labai geras visada atleidžia, o kartais ir
išgelbėja mažą neklaužadą.
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10. Mia and me
 
„Mia and Me“ yra italų, vokiečių ir kanadų
tiesioginio veiksmo CGI animacinis
televizijos serialas, kurį sukūrė Gerhardas
Hahnas. Nors atrodo, kad kalbama apie du
asmenis, pavadinimas iš tikrųjų nurodo tik
veikėją Mia; kaip numanoma pradinės
dainos eilutėje: „Ten [Žemė] Aš esu Mia,
čia [Centopia] Aš esu aš“.
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Daugiau informacijos ir nuotraukų Jus rasite
mūsų svetainėje:
https://www.infans.lt/lipduku-gamyba
 
Sekite naujienas mūsų Facebook
(https://www.facebook.com/Infansspauda)  
ir Instragram
(https://www.instagram.com/infansspauda)
paskyrose!
 
Mūsų el.paštas: infansspauda@gmail.com
Telefonas: +370 616 98011
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