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Purple Frog helps you to slow down,
to find happiness in the smallest moments.
Enjoy the smile of a child
and find true happiness from the inside.

No worries and swing life away, it’s about the slow times in life being some of the best!
Purple Frog ontwerpt vrolijke schommels en luie hangmat stoelen, die in je huis of tuin een bijzonder plekje verdienen. Kleurige
eyecatchers onder een oude appelboom of midden in je kamer, voor binnen én buiten. Door de zachte uitstraling en keuze uit 5
vrolijke kleuren, passen ze goed in elk interieur.

De kikker staat symbool voor verandering. De magische transformatie van prins naar kikker, een sprookje in vele culturen,
betekend geloven in dromen. Purple Frog gelooft in de kracht van verandering en ziet alledaagse producten in een ander
perspectief. Deze paarse kikker wil graag anders zijn dan al zijn groene vriendjes….

MARSHMALLOW
Fly high and touch the sky
Elk kind schommelt graag, het heerlijke gevoel van zweven, hoog in de wolken. Kriebels in je buik, je
voeten bungelen vrij, een vrolijke schaterlach. Een schommel verveelt nooit, al eeuwenlang zorgt hij voor
dagelijks vele uren speelplezier. Ook wij volwassenen willen het kind in ons terugvinden en schommelen
is de perfecte manier. Even je hoofd legen, je gedachten vleugels geven en je zo vrij als een vogel voelen.
Met een glimlach op je gezicht en je hoofd helder, kan je de hele wereld weer aan. De Marshmallow is zo
zacht als het marshmallow snoepje, eigenlijk een zwevend kussen. De zitting is comfortabel en vormt zich
helemaal naar je lichaam. Heel veilig want er is geen bots gevaar voor langslopende kinderen.

MOONBOAT
Cuddle Up
De perfecte dag; alleen thuis, het zonnetje schijnt, leuk muziekje aan en dan lekker in de Moonboat
kruipen met een goed boek. Schommelend wegdromen en even helemaal niets doen, creëer zo heerlijke
geluksmomenten op een dag. De Moonboat deint als in een boot op de golven. Je wordt er vanzelf
rustig en ontspannen van. Hang hem binnen in de woonkamer, slaapkamer, zolder of serre. Of in de
zomer buiten onder de overkapping of onder een boom. De prachtige kleuren zorgen voor een
opvallende blikvanger en maken je interieur uniek. De Moonboat lijkt op een halve maan en dit
maanbootje wiegt je zachtjes naar dromenland. Het is een coole relax schommel voor volwassenen en
een fantastische hangout voor kinderen, die hem zelfs als hangmat kunnen gebruiken.

BALANCE
Take a break
Blijf in balans door dagelijks een moment voor jezelf te nemen, om rust en balans te vinden in je
drukke leven. Wil je niet meer door je agenda, of door anderen geleefd worden? Kruip dan
comfortabel in deze Balance. Schommel je zorgen weg en laad jezelf weer helemaal op. In de
Balance ben je in balans, zowel lichamelijk als mentaal. Het is een ideale plek om te luieren,
lezen of mediteren. Door de rustgevende schommelbeweging kan je makkelijker stoppen met
denken en je hart volgen. Laat je intuïtie weer spreken en vind je geluk van binnenin.

HANG M HIGH
Fuck it!
Geniet van het leven op elk moment zoals het is, niet wat je wilt dat het is ... maak je geen
zorgen, leef meer. Beseffen dat waar je je zorgen over maakt niet zoveel uitmaakt in het grote
geheel van dingen, is de deur naar vrijheid. Zittend in deze grote luie stoel met prachtige lijnen,
hardop "Fuck it" zeggen, is de sleutel tot die deur. Ontspan, laat los en voel de natuurlijke
stroom in je leven.
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