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Giving you Christmas

Święta Bożego Narodzenia  
z MUJI

There’s nothing quite like the joy of giving 

a special someone, something special, 

wrapped just right - a useful gift they can use. 

Imagine a special moment like that?

Think MUJI.

Nie ma większej radości niż 
podarowanie wyjątkowej osobie 
wyjątkowego, pięknie opakowanego 
prezentu- czegoś specjalnie dla niej. 
Wyobrażasz sobie tę chwilę?  
A może MUJI będzie wtedy z Tobą? 
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Myjka do mycia ciała
12 PLN

Puf dopasowujący się do ciała 
(dostępne tylko w Europie)
720 PLN

Rozciągliwa czapka z pomponem
79 PLN

Podaruj  
brodę Świętego Mikołaja

Weź mydło oraz gąbkę roślinną w kształcie 
kuli i zrób pianę, która będzie idealnie 
udawała brodę świętego Mikołaja.  
Co znajduje się w tym wielkim worku?  
To wciąż tajemnica.

Give the gift of 
Santa’s beard
Make Santa’s beard from bath soap 
and a ball-shaped loofah that whips up 
creamy bubbles in an instant. What’s 
in the big bag? That’s still a secret.
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Ręcznik kąpielowy z bawełny organicznej- średnia grubość/ écru
135 PLN

Ręcznik kąpielowy z bawełny organicznej- średnia grubość/ złamana biel
135 PLN

Ręcznik do twarzy z bawełny organicznej - średnia grubość/ écru
55 PLN

Ręcznik do twarzy z bawełny organicznej - średnia grubość/ złamana biel 
55 PLN

Podaruj pięknie wyhaftowany drobiazg
A może nadać przedmiotom codziennego  
użytku odświętnego wyglądu na Święta?  
Wyhaftuj inicjały lub postać,  
by prezent był wyjątkowy. 

Give the gift of embroidery
Why not give everyday items a fresh look for the 
holidays? Embroider with initials or a figure to 
personalise your gifts.

Usługa haftu
Spersonalizuj Twój prezent haftując na nim imię, 
inicjały lub obrazek Twojego projektu.  
Zapytaj pracowników sklepu o szczegóły.  
Usługa dostępna w następujących sklepach:
Francja | Forum des Halles
Włochy | Milano Corso Buenos Aires 
Włochy | Milano Via Torino

Embroidery Service
Personalise your gifts with an embroidered name, 
initial or design. Please ask shop staff for details.
Available in the following stores.
France | Forum des Halles
Italy | Milano Corso Buenos Aires 
Italy | Milano Via Torino
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Poszewka na poduszkę
 w zieloną kratkę / 43×63cm

55 PLN

Flanela z organicznej bawełny
Poszwa na kołdrę S w zieloną kratkę
249 PLN  

Flanela z organicznej bawełny 
Prześcieradło S / zielone 
259 PLN 

Zegar z kukułką / L / Biały
399 PLN

Głośnik do zamontowania  
na ścianie obsługiwane 

technologią Bluetooth
599 PLN

Rama łóżka / S / Dąb
1390 PLN  

Zagłówek / S / Dąb
690 PLN  

Materac kieszeniowy / S
1590 PLN  

Stwórz idealny poranek
6 rano. 
Gruchanie gołębi, 
zapach świeżo  
mielonej kawy 
i muzyka sącząca  
się z głośników. 
To idealny początek dnia. 
Przygotuj wszystko, 
by dzień rozpoczął się perfekcyjnie.

Create the ultimate 
environment for 
starting the day
6:00 AM. A pigeon cooing, the 
sound and aroma of coffee beans 
being ground, and music playing 
from speakers. It’s the perfect 
way to wake up. Get everything 
you need to start the day right!
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I’m writing this on a desk made from a board placed on top of two identical drawers. One of the 
drawers is mine, and the other used to belong to my sister of the same age. 

These drawers were a kind of big Christmas present given to us the winter of our first year of 
elementary school, and to our sister who is two years older. Our father began searching that spring 
for desks that were just the right size to squeeze into our cramped bedroom measuring less than 9m2 
when we lived in an apartment. We needed the desks to hold all the new school items we had 
suddenly acquired. He ended up constructing desks out of boards placed on top of bookcases and 
drawers. Three of these desks placed side by side perfectly fi t along the wall under the window.

We were keen to get all our writing materials, textbooks, and treasures (bits and baubles) into our 
own designated drawer and shelves, and I was impressed with the inspired idea of using an empty 
cookie tin fi lled with dividers to organize my drawer. The small chambers of space created by the 
matching furniture transformed our everyday lives. Those desks changed a room shared by three 
siblings into a place that gave us each private moments of our own. The great pride I had in being 
brought up in that space continued even after getting our own gender- segregated rooms when we 
moved into a house, and the desks came with us into each of our rooms.

After moving several times since then, the desks gradually were divided up, and those that had 
served their purpose became fuel for the stove. When I got a job and started to live at a construction 
site, two of the drawers were taken to the apartment that served as an offi ce. The fake wooden grain 
was painted white and the wobbly handles were switched out for stainless steel cables. The drawers 
had been given new life and were fi lled with things like a set of cutlery and vacuum cleaner bags. I ate 
the meals I made off of the board placed on top of the drawers.

Those drawers now sit in a corner of the offi ce, holding instruments for making models that have 
been neatly arranged by well-organised staff. When I opened the drawers fi lled with box cutters and 
spare blades, I felt as if I’ll fi nd pencils with interchangeable leads and scented erasers, stuffed into 
makeshift cardboard dividers. The drawers once even held cutlery from Denmark that I really couldn’t 
afford. It felt like memories of Christmas were about to come tumbling out. I closed the drawer.  

Piszę to opowiadanie przy biurku, które tak naprawdę jest deską ułożoną na dwóch 
takich samych szufladach. Jedna z nich jest moja, a druga kiedyś należała do mojej 
siostry gdy była w moim wieku.
 
Te biurka to był prezent, który my i nasza dwa lata starsza siostra dostaliśmy na 
Gwiazdkę, gdy poszliśmy do szkoły podstawowej. Nasz tata zaczął szukać biurek dla 
nas już wiosną. Biurka musiały zmieścić się w naszym ciasnym pokoju, który nie miał 
nawet 9m2. Potrzebowaliśmy biurek, które pomieściłoby wszystkie nasze szkolne 
akcesoria. W końcu zrobił biurka z desek, które wziął z górnej części regału oraz 
z szuflad. Trzy biurka postawione obok siebie idealnie pasowały w przestrzeni pod 
oknem.
 
Z wielką radością układaliśmy nasze zeszyty, książki oraz skarby (koraliki i błyskotki) 
w naszych nowych szufl adach. Byłem zachwycony pomysłem użycia puszki na ciastka, 
która wyposażona w przegródki okazała się świetnych organizerem. Pasujące do biurek 
meble uporządkowały nasze życie, a biurka zmieniły pokój dzielony przez trójkę 
rodzeństwa w miejsce, w którym każde z nas znalazło odrobinę prywatności. Byłem 
dumny z przestrzeni, w której wzrastałem również wtedy gdy przeprowadziliśmy się 
do nowego domu gdzie czekały na nas osobne pokoje,  a w nich nasze biurka.

Przeprowadzaliśmy się jeszcze kilka razy, a biurka stopniowo przestawały być 
potrzebne. Te, które się już wysłużyły trafi ły do pieca. Kiedy dostałem pracę i zacząłem 
żyć na budowie, dwie szuflady trafiły do mojego mieszkania, które pełniło również 
funkcję biura. Wyblakłe słoje zostały pomalowane na biało, a stare uchwyty zostały 
skręcone z kabli ze stali nierdzewnej. Szufl ady dostały nowe życie i wkrótce wypełniłem 
je sztućcami oraz workami do odkurzacza. Blat biurka służył mi jako stół, przy którym 
jadłem posiłki.
 
Teraz biurko znajduje się w rogu biura, a jego szufl ady skrywają materiały do robienia 
modeli. Wszystko jest idealnie poukładane i zorganizowane. Kiedy otworzyłem szufl ady 
z nożykami do cięcia kartonu oraz zapasowymi ostrzami, poczułem jakbym znalazł 
ołówki z wymiennymi wkładami i zapachowe gumki do mazania poukładane 
w przegródkach pudełek. Kiedyś w tych szufl adach trzymałem nawet sztućce z Danii, 
na które tak naprawdę nie było mnie stać. Te szuflady wywołały wspomnienia 
o Świętach. Zamknąłem je.
  

The Drawers and Moving

Historia o szufladach i przeprowadzkach

Hideyuki Nakayama│Born in 1972. Established Hideyuki Nakayama Architecture Co., Ltd. in 2007 after working at Toyo Ito 
& Associates, Architects. In 2014, appointed associate professor in the Department of Architecture in the Faculty of Fine 
Arts at Tokyo University of Arts. Works include “2004,” “O House,” “stone island’s stone,” and “Gen to Ko.” His written 
work includes Sketching.

Hideyuki Nakayama |Urodził się w 1972 r. W 2007 r., po zakończeniu pracy w Toyo Ito & Associates, 
Architects założył Hideyuki Nakayama Architecture Co., Ltd. W 2014 r. został mianowany profesorem 
nadzwyczajnym na wydziale architektury Akademii Sztuk Pięknych w Tokio. Wśród jego prac znajdują 
się: "2004," "O House," "stone island's stone," and "Gen to Ko." Napisał również prace o rysunku. 
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Drewniana łyżka
33 PLN

Drewniana łyżka do zupy
42 PLN

Podaruj zastawę stołową
Zastawa stołowa wykonana z naturalnego 
drewna pomoże natychmiast stworzyć 
atmosferę przyjęcia. 

Give the gift of a table set
Tableware made from natural wood for an 
instant party setting.
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Filc wełniany

Sakiewka
149 PLN

Sakiewka na drobiazgi/ W kształcie jurty
79 PLN

Filc wełniany/ zwierzęta/ dorosła i mała koza
119 PLN

Owca
79 PLN

Pantera śnieżna
79 PLN

Zawieszka
59 PLN

Pojemnik na drobiazgi/ kształt kamienia
79 PLN

Naszyjnik
79 PLN

Kapcie
249 PLN

Prezenty z Kirgistanu
Wyjątkowe, ręcznie wykonane podarunki  
prosto z Kirgistanu, gdzie kwitnie hodowla bydła.  
Wyroby promują regionalną tradycję oraz 
ekonomiczną niezależność rzemieślników. 

Gifts from Kyrgyzstan
Warm handmade gifts have arrived from Kyrgyzstan 
where cattle breeding flourishes. Created through 
a project that supports regional vitalization and the 
economic independence of producers.



16 17

Patrz jak rosną.
See them grow.

moje zęby
my teeth

twoje włosy
your hair

rogi jelenia
deer horn

pióra ptaka
bird feather

korzenie trawy
grass roots

małe pączki
small bud

Noc dla Wszystkich
A Night for All
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Usłysz je.
Hear them.

róg i pianino
horn   piano

rairai   rururu
rairai   rururu

Piosenka dla 
wszystkich
A song for all

..biegnij.

..run.
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Obracaj się
Spin around

klaszcząc pappapa
clapping pappapa

kroki tatatta
footsteps tatatta

huuhuhee  hahhehe
huuhuhee  hahhehe

Usłysz jak śmieje 
się deszcz. 
Hear laughter rain.
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Bo dziś jest Boże Narodzenie
It is Christmas today.

Noc dla wszystkich
A Night for All
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A perspiring Santa Claus stood right in front of me. When I got off the bus, there was Santa staring at me. 
Undaunted, I stared right back. We stood there with our gazes locked for a while.

I spent Christmas eve in Africa one year. Though it was late December, the town was very hot. After 
I made it to my hotel room, I hurriedly opened the window to alleviate the dampness and saw a large 
church cross across the way. Christmas mass must have started because I could hear hymns from the 
church. 

I walked around the town at dusk looking for a place to eat dinner and found a small eatery. Around the 
time I ordered my meal, sitting out on the terrace, the sun was completely set. After a little while, the 
owner brought me chicken and bean stew. His little daughters trailed behind him. 

The owner sat down at the table next to me and deliberately got out a pen and paper. Then he started 
saying something to his daughters. At that moment, the girls began chatting excitedly while pointing  
at the night sky with bright eyes. I asked the owner what he said and he answered, “I said I’d give you  
a star as a Christmas present, so pick one.”

His daughters began explaining in detail which stars they wanted. The man drew points on the paper and 
connected them with lines to draw constellations. Then, he used a red pencil to draw the small stars his 
daughters chose. He wrote their names and scribbled his signature, and gave them the paper. The girls 
carefully took the homemade deed of ownership for the stars, happily swinging their legs while showing it 
to one another. I looked up at the night sky trying to check which star they’d picked, but being near-sighted, 
I couldn’t see anything.

That’s how I spent a Christmas eve in Africa.

Spocony święty Mikołaj stanął przede mną. Kiedy wysiadłem  
z autobusu, zobaczyłem jak na mnie patrzy. Niezrażony, też mu 
się przyglądałem. Staliśmy tak na przeciw siebie przez chwilę.
 
Jednego roku Święta spędziłem w Afryce. Chociaż był grudzień, 
było bardzo gorąco. Jak tylko wszedłem do pokoju hotelowego, 
od razu otworzyłem okno by wypędzić zapach wilgoci. Po drugiej 
stronie drogi zobaczyłem kościół. Zaczęła się już świąteczna 
msza więc słyszałem pieśni śpiewane przez wiernych.

O zmierzchu poszedłem zwiedzać miasto szukając miejsca gdzie 
mógłbym zjeść obiad. Znalazłem małą restaurację. Usiadłem 
na tarasie, zamówiłem danie patrząc na zachodzące słońce.  
Po chwili właściciel przyniósł mi zamówionego kurczaka i fasolę.  
Towarzyszyły mu jego małe córki.

Właściciel usiadł przy stoliku obok, po czym wyciągnął długopis 
i kawałek papieru. Później powiedział coś do swoich córek.  
W tym momencie dziewczynki zaczęły rozmawiać ze sobą bardzo 
podekscytowane, jednocześnie z błyszczącymi oczyma wska-
zując na nocne niebo. Zapytałem właściciela co im powiedział,  
a on odpowiedział: „Powiedziałem: dam ci gwiazdkę z nieba jako 
świąteczny prezent więc wybierz jedną”.

Jego córki zaczęły wyjaśniać które gwiazdy chcą. Ich ojciec  
narysował na kartce punkty i połączył je linią rysując konstelacje. 
Później wziął czerwoną kredkę i narysował małe gwiazdy, które 
wybrały jego córki. Napisał ich imiona, podpisał się i podał kartki 
dziewczynkom, które zabrały te domowe umowy własności 
gwiazd wesoło podskakując i chwaląc się sobie nawzajem. 
Spojrzałem w niebo próbując odgadnąć, które gwiazdy wybrały 
dziewczynki, ale będąc krótkowidzem niczego nie mogłem 
dostrzec.

Tak właśnie spędziłem wigilię w Afryce.

Hiroshi Ono│A photographer and author who has lived in Amsterdam since 2002. Written work includes Line on the Earth (Edición 
Iman), a collection of essays recording his trip around the world, and The small feasts make the world (Mo Chúisle), an account 
of living in Japan and Amsterdam.

Hiroshi Ono|Fotograf i autor mieszkający w Amsterdamie od 2002 r. Jego prace  
to m.in. “Line on the Earth” [Linia na Ziemi] (Edición Iman), zbiór esejów opisujących  
jego podróże dookoła świata oraz “The small feasts make the world” [Małe uczty 
tworzą świat] (Mo Chuisle), opowiadające o życiu w Japonii i Amsterdamie.

The Gift of the Night Sky

Podarunek wprost z nocnego nieba
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Łyżka do butów  
wykonana z drewna bukowego

29 PLN
Szczotka do polerowania butów  
wykonana z drewna bukowego

37 PLN
Szczotka do usuwania kurzu z butów  

wykonana z drewna bukowego
37 PLN

Bezbarwna pasta do butów  
oraz ściereczka do polerowania 

33 PLN

Ściereczka do polerowania butów / 3 sztuki
19 PLN

Prawidło do butów  
wykonane z drewna czerwonego cedru 

139 PLN

Wypolerowane buty- lśniący present! 
Wyczyść, wypastuj, wypoleruj i schowaj. 

Stwórz swój własny zestaw do czyszczenia butów
 ze skóry dołączając do niego ręcznie 

wypisany bilecik informujący 
o tym iż to Ty wypolerujesz buty.

Give the gift of a polished shine
Dust off, condition, buff to a high shine, 

and stow away. Create your own shoeshine 
set for leather shoes with a handwritten 
coupon saying you’ll polish their shoes.
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Szczoteczka do zębów/ Delikatne włosie
19 PLN

Szczoteczka do zębów
19 PLN

Porcelanowa podstawka  
do szczoteczki do zębów

19 PLN

Szklana podstawka do szczoteczki do zębów
29 PLN

Podstawka do szczoteczki  
wykonana ze szkła szronionego

29 PLN

Podstawka do szczoteczki  
wykonana z aluminium

29 PLN

Nie zapomnij wyszczotkować 
zębów po słodkiej uczcie.
Postawka do szczoteczki do zębów 
sprytnie trzyma uchwyt Twojej szczoteczki do zębów.

Don’t forget to brush your 
sweet tooth after indulging
The Toothbrush Stand, cleverly keeps your 
toothbrush handy.
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Olejek zapachowy

Eukaliptusowy
25 PLN

Lawendowy
25 PLN

Słodka pomarańcza
29 PLN

Bergamotka 
35 PLN

Ylang Ylang
35 PLN

Pokaż 
co czujesz książką
Wyraź siebie za pomocą książki 
oraz prostego bileciku. Twoi bliscy 
na pewno zrozumieją przesłanie  
jak tylko dotrą do końca książki. 

Share your thoughts 
with books
Keep the message card simple 
and express yourself with books. 
Your special someone will deeply 
understand by the time they get to 
the end of the book.
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Red is the colour of Christmas. When rowan berries start to redden in autumn, you know Christmas is on 
its way. When a bullfinch comes to the bird feeder, you are reminded of Christmas again. And the clothes 
of Santa Claus are red too!

But the most beautiful colour of Christmas is the pure white of snow. Snow is dazzlingly white but the 
diamonds of the snow crystals sparkle in every colour of the spectrum. The white snow falls against the 
dark scenery, as if in a slow-motion movie, or like floating parachutes. The duvet of millions of snowflakes 
muffles the sounds and shelters the ground. It is so quiet. Look up close from time to time, look at the 
perfect stars of the snowflakes that fall on your mittens!

In wintertime, snow is crunching under your feet, and frost is nipping your nose and cheeks. When the 
door of the sauna opens a little, the heat runs out to the cold as a cloud of steam. There aren’t many 
passers-by in the village around Christmas, everyone is inside their homes, or they have travelled away 
to their families. Time makes a shift at Christmas, you wait and wait for Christmas and soon it is over. But 
many lonely people feel relief once the usual everyday life begins again. 

Spruce is the tree of Christmas. When you bring the spruce inside for Christmas, it gives a scent of lush 
green. The spruce is always green, even in wintertime.  In the forests, you can creep under the wide 
branches of a spruce, like inside a den. Sometimes you can see a star, up in the dark skies, right above 
the top of a spruce in the dark forest. In Lapland, the spruces have learned to keep their branches close 
to the trunk so that the heavy snow won’t break them. The slim spruces of the north are called Candle 
spruces. In Christmastime you put candles on the branches of the spruce, candles are a source of warm 
light in the midst of winter. The scent of Christmas is in the scent of candles.

I have my own little log cottage in Lapland. My neighbour keeps reindeers. In spring, he brings the  
reindeers to the pen in the yard to calve. At other times, the reindeers walk free in the forests, swamps and 
mountains. The reindeers are tame and wild all at once, it is miraculous! If I’m lucky the reindeers come to 
my yard. Every time I see a reindeer I start feeling like it’s Christmas, even in the middle of summer.

Czerwony to kolor Świąt. Kiedy owoce jarzębiny zaczynają się czerwienić 
jesienią, to znak że Święta już blisko. Gdy gile przylatują do karmnika, wiesz  
że Święta już tuż tuż. Strój świętego Mikołaja też jest czerwony. 

Ale najbardziej świątecznym kolorem jest czysta biel śniegu. Śnieg jest 
olśniewająco biały ale kryształki lodu mienią się wszystkimi kolorami. Biały 
śnieg padający w ciemności przypomina film w zwolnionym tempie lub lecące 
spadochrony. Kołderka z milionów płatków śniegu wycisza i otula ziemię. Jest 
tak idealnie cicho. Przyjrzyj się z bliska perfekcyjnym płatkom śniegu, które 
spadają na Twoje rękawice.

Zimą śnieg skrzypi pod nogami, a mróz szczypie w nos i policzki. Gdy uchyli 
się trochę drzwi do sauny, ciepło w postaci pary od razu ucieka na zewnątrz. 
Niewiele osób spaceruje po wsi w czasie Świąt. Wszyscy są w domach lub  
w odwiedzinach u swoich rodzin. W okresie Świąt czas się zmienia, czekasz  
z niecierpliwością na Boże Narodzenie, a Święta tak szybko się kończą. Jednak 
wielu samotnych ludzi z ulgą wita codzienne życie po Świętach.

Świerk to drzewo, które kojarzy się ze Świętami. Wraz z nim wnosisz do domu 
zapach bujnej zieleni. Świerk jest zawsze zielony, nawet zimą. Będąc w lesie 
możesz wczołgać się pod jego szerokie gałęzie i schronić się pod nimi. Czasem, 
patrząc na czubek świerka w ciemnym lesie łatwiej dojrzysz gwiazdę na ciem-
nym niebie. W Laponii, gałęzie świerków rosną blisko pnia, by nie złamał ich 
ciężki śnieg. Szczupłe świerki na północy nazywa się świerkami świecowymi. 
Podczas Świąt, na gałązkach przyczepia się świeczki, które są źródłem ciepła 
zimową porą. Zapach Świąt to właśnie zapach świec.

Mam w Laponii dom zbudowany z bali. Mój sąsiad hoduje renifery. Wiosną 
prowadzi je do zagrody na podwórku by się wycieliły. Podczas pozostałych pór 
roku renifery chodzą wolno po lasach, bagnach i górach. Renifery są zarówno 
oswojone jak i dzikie i to jest cudowne. Czasami mam szczęście i renifery  
przychodzą na moje podwórko. Zawsze gdy je widzę czuję się tak jakby były 
Święta, nawet w środku lata.

Anu Tuominen│Visual artist. Born 1961 in Finland. Interior architect and furniture designer from University of Art and Design (Aalto) 
1992 and visual artist from Academy of Fine Arts 1995. Solo exhibitions in Japan, Korea, Canada, Belgium, France, Netherlands, 
Sweden, Denmark, Norway, Estonia and Finland. Ars Fennica-prize 2003. Books Thinkables and Naturally!

Anu Tuominen |Artystka sztuk wizualnych. Urodziła się w Finlandii w 1961 r. Architekt wnętrz 
oraz projektantka mebli, absolwentka Akademii Sztuki i Projektu (Aalto) z 1992 r. oraz sztuk  
wizualnych Akademii Sztuk Pięknych z 1995 r. Wystawia w Japonii, Korei, Kanadzie, Belgii, 
Francji, Holandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Estonii i Finlandii. Laureatka nagrody Ars Fennica  
w 2003 r. Autorka książek „Thinkables” oraz „Naturally”. 

Joulu (Christmas in Finland)

Joulu (Święta Bożego Narodzenia w Finlandii)
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Bezszwowa 
Piżama Flanelowa

249 PLN

Spędź wyjątkowy czas z rodziną
Święta to idealny czas by pobyć z rodziną i przyjaciółmi. 

Spend quality time with the family
The holidays are the perfect time for sharing with friends and family.
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Dyfuzor Zapachowy Duży   395 PLN
Dyfuzor wykorzystuje fale ultradźwiękowe i rozprowadza mgiełkę zapachu w pomieszczeniu. 
Pracuje nie wytwarzając ciepła więc możesz się cieszyć czystym, oryginalnym zapachem olejku. 
Włącz lampę a otoczy Cię relaksujące światło.

Świeczki w cynowych osłonkach   23 PLN
Zapal proste świeczki w cynowych osłonkach by wypełnić powietrze świeżym zapachem  
i stworzyć ciepłą, przyjazną atmosferę w Twoim domu. 

Zegar z kukułką   319 PLN
Starannie i indywidualnie wykonany zegar z kukułką z miechami. Kurant wbija daną godzinę  
o pełnej godzinie, a jego dźwięk jest ciepły i naturalny, nie elektroniczny. 

Fukukan   99 PLN
Tradycyjny ręcznie robiony talizman na szczęście pochodzący z różnych regionów Japonii.
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Seria pojemników do przechowywania   od 49 PLN
Pojemniki wykonane z akrylu to idealne organizery do przechowywania. Przezroczysty  
materiał pozwala szybko znaleźć to czego szukasz. Możesz samodzielnie komponować  
poszczególne moduły, tak by na twoim biurku zagościły ład i porządek.

Ramka do zdjęć   od 25 PLN 
Ustaw swoje zdjęcia i obrazki w eleganckich ramkach z kolekcji MUJI,  
której prostota pozwala na wyeksponowanie tego co najważniejsze- Twoich fotografii. 

Soniczna szczoteczka do zębów  249 PLN
Zmieniliśmy kształt szczoteczki, a włosie zyskało miękkie końcówki  
by skutecznie czyścić przestrzenie między zębami oraz dziąsła.  
Sprawdź jak czyste będą Twoje zęby gdy wyszczotkujesz je szczoteczką MUJI. 

Miękkie lniane kapcie   59 PLN
Inspirowane wkładkami do butów, nasze kapcie dopasowują się do kształtu stóp.  
Łatwo je założyć i gwarantują wyjątkowy komfort noszenia. 
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Koszula z flaneli bawełnianej   169 PLN
Uszyta z grubej bawełny. Miękkie wykończenie oraz flanela sprawią,  
że w koszuli MUJI będzie Ci ciepło i przyjemnie. 

Bezszwowa piżama flanelowa   249 PLN
Ponieważ nasze piżamy nie mają szwów ani metek na wysokości karku, które mogą ocierać się  
o skórę, możesz spać wygodnie i spokojnie. Miękkie, ciepłe piżamy uszyte są z czesanej 
bawełnianej flaneli. 

Sweter z wełny Jaka   339 PLN
Użycie wełny Merino wymieszanej z wełną jaków żyjących w surowych warunkach 3,000 metrów 
nad poziomem morza daje kaszmirowo miękką, ciepłą i miłą w dotyku teksturę. 

Duży szal z wełny Jaka   339 PLN
Łatwy do nałożenia szal o specjalnym kroju tak byś mogła otulić nim szyję.  
Uszyty z wełny jaków żyjących w surowych warunkach 3,000 metrów nad poziomem morza.
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Niegryzący golf   199 PLN
W golfie użyliśmy wygodną mieszankę bawełny by zredukować efekt “gryzienia” wokół szyi. 
Reszta swetra uszyta jest w 100% z bawełny by zawsze było Ci ciepło. 

Niegryząca wełniana czapka w prążki   129 PLN
Ciepła czapka zrobiona z wełny. Wewnętrzna strona zosała wzbogacona przędzą bawełnianą  
by czapka nie “gryzła” w czoło. Można ją prać w pralce.

Wełniany szal   79 PLN
Szal utkany w 100% z wełny o wyjątkowo przyjemnej teksturze. Pasuje do każdego stylu i moż-
na go prać w pralce. 

Rękawiczki, w których można obsługiwać ekran dotykowy   79 PLN
Rękawiczki z naturalnej wełny z kciukiem, palcem wskazującym i serdecznym umożliwiającymi 
obsługę ekranów dotykowych. Uszyte na hafciarce 3D dla naturalnego dopasowania.
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A może przykleisz lub odciśniesz swoją dedykację, tak by prezent
był wyjątkowy jeszcze zanim zostanie otwarty. Idealny podarunek 
dla wyjątkowej osoby. Usługa dostępna w wybranych sklepach.

PODARUNEK Z MUJI

Zaszywana torebka na prezenty Spersonalizuj swój podarunek pieczątkami dostępnymi w sklepie. 
Udekoruj kartki lub inne wyroby papiernicze. Usługa dostępna w wybranych sklepach.

Zapakuj podarunek z MUJI
- stoisko do stemplowania

Spraw by Twój podarunek był wyjątkowy haftując na nim imię, inicjały
lub obrazek swojego projektu. 
Usługa dostępna w następujących sklepach: 
Forum des Halles w Pryżu, Corso Buenos Aires i Via Torino w Mediolanie.

Haft
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Poduszka na kark
145 PLN

Rozciągliwa czapka z pomponem 
Poduszka na kark
79 PLN

Rozciągliwe rękawiczki
59 PLN

Ocieplane buty do domu
89 PLN

Kapcie z polaru
69 PLN

Give the gift of the holidays with MUJI

Podaruj świąteczny prezent 
z MUJI



www.muji.com.pl


