UNIKALNE MEBLE
DZIECIĘCE

UNIKALNE MEBLE
DZIECIĘCE
Brickz to zabawne i unikatowe meble dziecięce dla fanów
budowli z klocków. Wszystkie meble są produkowane wyłącznie
z najwyższej jakości materiałów - nasze meble są ciężkie i solidne
- dbamy o bezpieczeństwo Twojego dziecka.
Wykańczamy nasze meble pięknym satynowym lakierem - każdy
element mebla jest obustronnie lakierowany co zapewnia spójny
wygląd mebla oraz najwyższą jakość i trwałość na lata.
Stosujemy wyłącznie lakiery zgodne z normami dla produkcji
mebli dziecięcych i zabawek.

Kolorystyka i detale
colors & details
dla chłopca
for boys

dla dziewczynki
for girls

W naszych meblach
stosujemy tylko markowe
okucia, szuflady, zawiasy
i akcesoria austriackiej firmy

ŁÓŻKO

pudełka na zabawki

Bed

storage box
wymiary
sizes

szerokość / width - 300 mm
głębokość / depth - 350 mm
wysokość / height - 450 mm
Dostępne różne wersje
kolorystyczne i rozmiary

wymiary materaca
sizes

180 x 80 cm
190 x 90 cm

160 x 80 cm
160 x 90 cm

Łóżko posiada podnoszony stelaż pod materac oraz schowek
na zabawki lub pościel. Dostępne 2 wersje kolorystyczne.

stolik do zabawy
play table

komoda

chest drawer

szafka nocna
bedside pedestal

wymiary
wymiary
sizes

wymiary
sizes

Komoda wyposażona jest standardowo w system
cichego domykania szuflad (Grass Nova Pro Scala)
oraz opcjonalnie system TIP ON.

szerokość / width - 1200 mm
głębokość / depth - 420 mm
wysokość / height - 720 mm

szerokość / width - 300 mm
głębokość / depth - 350 mm
wysokość / height - 600 mm
Stolik posiada płytki pojemnik na klocki
oraz demontowalny blat.

sizes

szerokość / width - 300 mm
głębokość / depth - 350 mm
wysokość / height - 400 mm
Dostępne różne wersje
kolorystyczne.

regał na książki i szafa
book shelf and cupboard

wymiary regału
book shelf size

szerokość / width - 650 mm
głębokość / depth - 420 mm
wysokość / height - 1800 mm

półki wiszące
hanging shelves

Dostępne różne wersje kolorystyczne.
Szafka wyposażona w system TIP ON.

biurko
desk

wymiary
sizes

Szuflada wyposażona jest standardowo
w system cichego domykania (Grass Nova
Pro Scala) oraz opcjonalnie system TIP ON.

szerokość / width - 1500 - 1800mm
głębokość / depth - 550 mm
wysokość / height - 750 mm
Możliwe różne wymiary blatu. Drzwiczki
biurka wyposażone w system TIP ON.

wymiary szafy
cupboard size

szerokość / width - 650 mm
głębokość / depth - 420 mm
wysokość / height - 1800 mm

pufy modułowe
modular poufs

System puf modułowych umożliwa kreatywne tworzenie
dowolnych konfiguracji mebla. Nasze pufy wykończone
są ekoskórą i są dostępne w 3 rozmiarach.

Szafa wyposażona w półki
i wieszak na ubrania oraz opcjonalnie
system TIP ON.
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