
INFO LUNABLOOM
 

Kledij en lifestyle voor kinderen van 0 tot 6 jaar.
Met ontwerpers en merken uit alle hoeken van de wereld is Lunabloom de Conceptstore voor 

Mode & Design voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Met een verfijnde selectie van meer dan 50  

toonaangevende merken presenteert Lunabloom mode, accessoires, meubels, speelgoed,  

geboortelijsten & geboortekaartjes,… De wieg van Leander (Denemarken), een hippe sweater van 

Bobo Choses (Spanje), suits in biokatoen van Kidscase (Nederland) of ultra-zachte slaapzakjes van 

Numero 74 (Italië), baby melkflesjes van Garbo & Friends (Zweden) en decoratie voor de kinder-

kamer van Ferm Living…  Al 7 jaar is Lunabloom de winkel voor ouders die op zoek zijn naar het 

betere en mooiere voor hun kinderen. 

Lunabloom staat voor:
Smaakvol, origineel, modern, creatief, kwaliteit, hedendaags, no mainstream, kleurrijk,

goed gevoel, open minded, internationaal, grootstad, vormgeving.

Evolutie
Lunabloom is opgericht in 2005, in een heel klein winkelpandje in Brugge. Dit pand werd al snel 

te klein, zo zijn we in 2007  verhuisd naar een groter pand in de Eekhoutstraat, gelegen in het 

centrum van Brugge op 300m van de Markt.

In eind 2010 is Lunabloom gestart met een eigen webshop. Sinds 2013 werken we samen met 

partner Paper and June voor het uitwerken van een eigen geboortekaarten service.  

Aanbod
•  Meer dan 50 stijlvolle en kwalitatieve merken.

• Exclusief en internationaal aanbod van eigenzinnige collecties zowel van jonge ontwerpers als  

van bekende merken.

•  Veel van onze producten zijn gemaakt met biologische grondstoffen met respect voor mens  

en natuur.

•  Originele producten die met liefde en passie ontworpen zijn vanuit een idee van een ontwerper.

•  Wij maken een selectie van mooi en goed vormgegeven producten, waarbij we vooral letten op 

kleur, grafische uitwerking, en kwaliteit, en toch betaalbaar.

•  We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe producten.
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• Originele en mooie geboortelijstje stel je samen bij Lunabloom, ook voor een 2de, 3de of  

4de kindje. Geboortelijstjes kunnen zowel in de fysieke winkel als online worden samengesteld.  

•  Eigen geboortekaartjes service, zowel in de winkel als online. 

•  We bieden knuffels, kamerdecoratie, bedjes en beddengoed, kledij en accessoires voor kinderen 

van 0 tot 6 jaar aan, creatief speelgoed, spullen voor aan tafel, schooltassen en opbergdozen, 

brooddozen, en we hebben ook een assortiment mode-accessoires voor de mama’s, gaande van 

leuke notitieboekjes tot portemonnee’s, juwelen enz...

Doelgroep
Moderne ouders die bewust winkelen met aandacht voor kwaliteit en originaliteit.

Webshop
Om iedereen de mogelijkheid te bieden, om tijdens of naast de openingsuren van de fysieke  

winkel ons aanbod te bekijken en te bestellen, hoe ver of dichtbij ze ook wonen, werd er eind 

2010 een webwinkel opgestart.

De webshop vertaalt de fysieke winkel in z’n kleur, vormgeving en fotografie, overzichtelijk, helder 

en fris.

Betalingsmogelijkheden: Visa, Mastercard, Bancontact en overschrijving

Contact voor meer info of beeldmateriaal.  
Eekhoutstraat 17b

8000 Brugge

0032(0)50 34 75 09

www.lunabloom.be

contacteer Lunabloom

openingsuren fysieke winkel

parkeermogelijkheden: 100m van de ondergrondse parking ‘Pandreitje’ aan het Astridpark. 

social Media: facebook, twitter, blog, issuu
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