


Csodálatos gondolatok, csodálatos emberektől. Varázsdobozba zárva.

Kedves Hölgyem/Uram!

A Wonder Words project egy, a világon eddig egyedülálló összefogás 
eredményeként jött létre. A Wonder Words „varázsdoboz” egy olyan pá-
ratlan termék, mely otthonainkban élő értelmi fogyatékos fiatalok és neves 
tervezők együtt gondolkodásából született meg.

„Döntsd el a mai napot! De úgy döntsd el, hogy jó legyen!”

E különleges doboz megalkotásával elsősorban az volt a célunk, 
hogy a mai rohanó világból kicsit kiszakítson bennünket, a mindennapi 
hajtásban pár percre lecsendesítse elménket, kizökkentsen a hétköznapok 
megszokottságából. Általa talán kicsit más „lencsén” keresztül szemléljük az 
értelmi fogyatékkal élő embereket és érzékenyebben viszonyulunk hozzájuk, 
hisz ők is ugyanúgy éreznek, gondolkodnak, dolgoznak, mosolyognak, mint 
bárki más.



A lehengerlő doboz. A doboz megtervezésekor elsődleges szempont volt 
a környezettudatosság, az újrahasznosítás és a fenntartható fejlődés. Éppen 
ezért a dobozokhoz az FSC környezetvédelmi és szociális követelményrend-
szerének megfelelő tömörfa vagy rétegelt lemez alapanyagokat haszná-
lunk, felületkezelésük is 100%-ban természetes, tartósítószer-mentes, környe-
zetbarát olajjal történik.

A kategóriák üzeneteit egy, a doboz tetején lévő, újrahasznosított, külön-
leges technológiával megmunkált optikai lencsén keresztül láthatjuk, az 
üzeneteket a doboz oldalán lévő Wonder Words logózott tekerőkoronggal 
váltogathatjuk. Azzal, hogy Ön most termékünket tartja a kezében, nem csak 
egy egyedi dobozhoz jutott hozzá, hanem támogatja sérült fiataljainkat is.

A Gondolat, mint ajándék! A Wonder Words dobozok kivételessége nem-
csak a legtöbbször elgondolkodtató, időnként pedig humoros sorokban, ha-
nem ezen gondolatok fából készült természetes, letisztult külső csomagolá-
sában is rejlik. A doboz belsejében található hengeren értelmi sérült fiatalok 
életbölcseletei olvashatók, melyek megnevettetik, elgondolkodtatják, és 
olykor inspirálják az olvasót. Tartalmuk alapján háromféle üzenet csoporttal 
születtek meg, érhetők el dobozaink: ÉRZELEM  -  BÖLCSESSÉG  -  MOSOLY.



Vásárlásával nem csak egy egyedi dobozhoz jut, hanem támogatja sérült fi-
ataljainkat is. 

A Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány több mint 25 éve, mintegy 160 jellemző-
en értelmi fogyatékkal élő fiatal felnőtt lakhatását, ellátását, foglalkoztatását és 
művészeti képzését, valamint rászoruló családok támogatását teszi lehetővé 17 
önálló intézményben, emberléptékű családias környezetben.

Közel 20 éve biztosítunk valódi munkahelyeket, ahol kézműves kismestereink 
környezettudatos módon re-design termékek készítésével, és számos hagyo-
mányőrző mesterséggel foglalkoznak. Fogyatékkal élő munkatársaink foglal-
koztatásával kapcsolatban az egyik legfontosabb üzenetünk a környezettuda-
tosság és az újrafelhasználás.

15 éves kortárs képzőművészeti programunk keretében készült alkotások jól 
reprezentálják, hogy ezek a sérült, ám tehetséges alkotók milyen érzékenység-
gel tudják bemutatni a világunkat, a mindnyájunkat foglalkoztató kérdéseket.

 További információ: A projektet támogatták:
 www.lampas92.hu



Lámpás ‘92 Közhasznú Alapítvány

www.lampas92.hu

E-mail: lampasmuhely@gmail.com

Facebook: Lampas92Alapitvany

Adószám: 18662041-1-13

Számlaszám: 11713005-20421030



A GONDOLAT, MINT AJÁNDÉK!
A Wonder Words dobozok belsejében található hengeren értelmi sérült 
fiatalok életbölcseletei olvashatók, melyek megnevettetik, elgondolkodtatják, 
és olykor inspirálják az olvasót. 

Tartalmuk alapján háromféle üzenet csoporttal rendelhetőek dobozaink: 
ÉRZELEM - BÖLCSESSÉG – MOSOLY

ELÉRHETŐ FAFAJTÁK  
Prémium tömörfa: 1. CSERESZNYE, 2. DIÓ, 3. KŐRIS
Rétegelt lemez: Egyedi színlehetőségek, pácolástól függően…
 
ALAPANYAG ÉS FELÜLETKEZELÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS JEGYÉBEN
Tömörfa dobozaink hazai őshonos fafajták FSC minősített alapanyagaiból készülnek. Ez a minősítés jelenti azt, 
hogy megfelelnek a felelős erdőgazdálkodást igazoló tanúsítványrendszer 
(FSC) környezetvédelmi és szociális követelményrendszerének. 
A tömör fa és a rétegelt lemezből készült dobozok felültkezelésére 
Auro 126 keményolajat használunk. Az auro olaj megfelel a legszigo-
rúbb környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak, belélegezhető, 
környezetbarát, tartósítószer mentes, semmilyen veszélyes anyagot 
nem tartalmaz.
 
LOGÓZÁS
Mindegyik üzenetcsoport esetében a gondolatok lézergravírozott 
technikával kerülnek a hengerekre, ugyanúgy ahogyan a doboz 
külsején lévő tekerőkorongon szereplő, WONDER WORDS projekt név 
is. Egyéni igény szerinti logózást, feliratozást külön egyeztetéssel 
tudnunk teljesíteni.
A Wonder Words doboz jelenleg magyar és angol nyelven érhető el – 
igény esetén további szövegfordításokkal bármilyen nyelven 
megoldható a tartalom megjelenítése.
 

ÉRZELEM BÖLCSESSÉG MOSOLY

Működjön benned tovább a legnagyobb erő, ami a szeretet. A fejlődésnek a pihenés is a része. Ugyanúgy mosolygunk, mint Te.

Előfordul, hogy sűrűn elégedetlenkedünk. Ne feledjük, egy barát mindenhol ott

van velünk.
Minden nap egy kaland. Oh, hát még sok dolgom lesz. Pl. Nyernem kell a lottón.

Nevetés, öröm, jókedv és játék. Ha kismadár lennék, szabadon szállnék.
Légy másokkal és önmagaddal mindig türelmes, mert a harag roppant 

veszedelmes.
Az értelem csodákra képes, a hülyeség mindenre.

Nézz fel az égre, egy csillag érted is ragyog. Ugyanúgy mosolygunk, mint Te. Még emberhiányban is jók vagyunk.

Döntsd el a mai napot! De úgy döntsd el, hogy jó legyen! Döntsd el a mai napot! De úgy döntsd el, hogy jó legyen! Döntsd el a mai napot! De úgy döntsd el, hogy jó legyen!

A boldogság utazás, nem a végállomás! Minden pillanat egy új lehetőség. Végre kezd visszaállni a fejetlenség.

Légy Te a szivárvány a borús égbolton! Nem is tudják, milyen jó olvasni. Ha minden igaz, akkor ma nagyon meg vagyok elégedve magammal.

Ha belül hordozod a napot, nem számít, hogy kint esik. Vigyázz a testedre! Az egyetlen hely, ahol élhetsz. Ki vagy rúgva! Csak vicceltem.



MÉRET  
10 cm (magasság) X 15,5 cm (szélesség) X 10,5 cm (mélység)

SÚLY 
450 - 700 g (fafajtától függően)

ÁR ÉS RENDELÉS MENETE
Tömörfa dobozok: 18.500,- Ft / db
Rétegelt falemez doboz: 8.500,- Ft / db
Nagyobb rendelési mennyiség esetén a termék árából kedvezményt biztosítunk.

Megrendelését írásban a LAMPASMUHELY@GMAIL.COM e-mail címen fogadjuk. 
A rendelés teljesítése aktuális megrendeléseink függvényében változik, ezért kérjük, hogy a 
szállítási határidő megadását az ajándékozás időpontjának figyelembevételével kalkulálva, 
pontosan szíveskedjen megadni. Rendelését minden esetben 48 órán belül írásban 
visszaigazoljuk.

Név:

Cím:

E-mail:

Határidő:

Kategória Rétegelt lemez Cseresznyefa Diófa Kőrisfa

Szín - - -

Üzenetcsoport érzelem - bölcsesség - mosoly érzelem - bölcsesség - mosoly érzelem - bölcsesség - mosoly érzelem - bölcsesség - mosoly

Nyelv magyar - angol magyar - angol magyar - angol magyar - angol

Mennyiség db.          db.          db.          db.          

Megjegyzés


