
Inspiracja dla wyobraźni Twojego dziecka.Inspiracja dla wyobraźni Twojego dziecka.



to niezwykłe meble dla dzieci, które współgrają z ich wyobraźnią. Łóżko  

zmienia się w warowny zamek, skrzynia na zabawki staje się pirackim okrętem,  

a szafa – domem leśnych skrzatów. Meble Pinio to fascynująca przygoda dla  

każdego malucha. Wykonane ze zdrowych i przyjaznych materiałów. Łączą  

ciekawą stylistykę z nowoczesnością wykonania. Produkowane są z drewna 

pochodzącego z polskich lasów.  Cechuje je niepowtarzalny, ujmujący urok, 

ekologia, naturalność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Bogactwo faktur, 

barw i rozwiązań stanowi niekończące się źródło pomysłów. Dzięki temu każdy 

mebel i dziecięcy pokój są jedynymi w swoim rodzaju.



 Właścicielem marki Pinio jest fi rma „Drewnostyl”, która od 1992 roku zajmuje się wytwarzaniem mebli z litego drewna 

sosnowego, zarówno na rynek polski, jak i na rynki europejskie. Produkcję mebli dziecięcych i młodzieżowych rozpoczęto pod koniec lat 

dziewięćdziesiątych. Z biegiem czasu produkty te stały się niezaprzeczalną wizytówką fi rmy. 

Od początku istnienia fi rma „Drewnostyl” angażuje się w akcje społeczne i charytatywne, szczególnie w społeczności lokalnej. 

Jest także laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, które świadczą o wysokiej jakości oferowanych wyrobów.
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BEZPIECZNY PRODUKT - wszystkie produkty są atestowane, zgodne 

i przebadane na zgodność z normami polskimi oraz europejskimi pod 

względem wymagań bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości według 

norm: PN-EN 716-1 oraz PN-EN 716-2 dla łóżeczek, PN-EN 14749 oraz 

ISO 7170  dla mebli do przechowywania i PN-EN-747 dla łóżek pię-

trowych. Łóżeczka dzięki płaskim szczebelkom i pełnym szczytom są 

dużo stabilniejsze niż większość standardowych łóżeczek oferowanych 

na rynku. Do malowania mebli używamy wyłącznie ekologicznych 

i atestowanych farb.

EKOLOGICZNY PRODUKT - meble wykonane z naturalnego drewna 

sosnowego, malowane farbami wodnymi.

MEBLE ROSNĄ RAZEM Z DZIECKIEM - po dokonaniu niewielkich 

modyfikacji w produkcie istnieje możliwość użytkowania tych samych 

mebli zarówno przez niemowlaka, jak i przez starszaka.

CICHY SYSTEM ZAMYKANIA DRZWI I SZUFLAD - dzięki wysokiej 

klasy prowadnicom i zawiasom, szuflady i drzwi zamykają się

bezszelestnie.
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Marie



Marie



Marie

Marie to ponadczasowa, elegancka kolekcja mebli utrzymana 

w  stylistyce classic modern. Marie nawiązując do klasyki 

definiowana jest przez współczesne rozwiązania. Doskonałe 

połączenie szyku i czystej formy mebla podkreślają uproszczone, 

delikatne detale w kształcie litery V, subtelne uchwyty oraz dbałość 

o każdy szczegół wykonania. Stonowana kolorystyka stanowi 

dopełnienie całości kolekcji. Klasyka i nowoczesność przenikają się, 

dzięki czemu kolekcja może towarzyszyć dziecku przez wiele lat. 

Niezależnie od panującej mody stanowi doskonały element wystroju 

przestrzeni dla dziecka w każdym wieku. Idealnie zaprezentuje się 

zarówno w pokoju niemowlaka, jak i nastolatka. Marie wykonana 

jest z malowanej płyty MDF i dostępna w kolorze białym. Wszystkie 

drzwi i szuflady posiadają systemy cichego zamykania a w meblach 

zastosowano najwyższej jakości okucia.
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BRYŁY:

KOLORYSTYKA:

dł/szer/wys

09

[cm]

205,7/98/50-76

112,7/56,5/205

125,4/69/86,4

167,8/56,5/205

199/94/18 112,7/56,5/93,7

125/62,5/75

90/77,5/9,3

71,8/44,1/205 92/17,8/20
szafa 2-drzwiowa

łóżko 200x90

szafa 3-drzwiowa regał półka wisząca

szufl ada 200x90 komoda 3-szufl adowa

biurko

przewijak

łóżeczko 120x60

139/74/18
szufl ada 140x70

119/63,5/14
szufl ada 120x60 

145,4/79/90
łóżeczko – tapczanik 140x70

75
barierka zabezpieczająca



ca mo





Calmo

Calmo to klasyczny zestaw mebli dziecięco- 

-młodzieżowych o ponadczasowej formie i uniwersalnej 

stylistyce. Różnorodność dostępnych brył, ich 

pojemność a także funkcjonalność pozwoli urządzić 

pokój dziecka w każdym wieku i cieszyć się nim przez 

wiele lat. Meble są solidne, wykonane z wysokiej jakości 

płyty MDF, z systemem cichego zamykania, dostępne 

w kolorze białym i szarym. Dopełnieniem mebla są 

metalowe uchwyty z zaokrągleniami, bezpieczne dla 

dziecka. Prostota mebli pozwala na swobodny wybór 

dodatków i dekoracji, dzięki którym w każdej chwili 

można zmienić charakter wnętrza.
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BRYŁY:

KOLORYSTYKA:

dł/szer/wys
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[cm]

204,5/96/76

110,7/57/204,8

124,5/66,6/86,0

156,2/57/204,8

199/94/18 75/   /20 110,7/57/94

150/65/75

90/75,6/9,3156,2/57/94

70/45/204,8 92,5/45/53,8 91/17,8/21,248/52/61,8
szafa 2-drzwiowa

łóżko 200x90

szafa 3-drzwiowa regał skrzynia półka wiszącakontener

szufl ada 200x90 barierka 
zabezpieczająca

komoda 3-szufl adowa

biurko

przewijakkomoda 3-szufl adowa 
+ 1 drzwi

łóżeczko 120x60

139/74/18,4
szufl ada 140x70

119/63,5/14,4
szufl ada 120x60 

146,6/76/92
łóżeczko – tapczanik 140x70



Marsylia
MDF



Marsylia
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Marsylia, flagowy zestaw mebli dziecięcych marki Pinio, nawiązujący kształtem do francuskich domków pla-

żowych teraz został wykonany w wersji z płyty MDF. Propozycja brył znajdujących się w kolekcji jest odwzo-

rowaniem wersji z litego drewna. Wprowadzono w nich jedynie nieznaczne różnice konstrukcyjne. Nowością 

jest pojemna szafa 3-drzwiowa. W tej samej stylistyce utrzymane zostały charakterystyczne dla tych produk-

tów tabliczki-dekory, występujące w języku francuskim (plaża, morze, słońce). Kolekcja dostępna w kolorze 

białym a drzwi i szuflady posiadają system cichego zamykania.

Marsylia
MDF
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KOLORYSTYKA:

124/68/87-95  

100/52/94 100/76/101

72/54,5/183 107,5/54,5/184 107,5/54,5/203

139/74/18

komoda

łóżeczko 120x60 łóżeczko-tapczanik 140x70 szuflada 140x70

komoda z nakładką
do przewijania

szafa 1-drzwiowa szafa 2-drzwiowa szafa 2-drzwiowa
wysoka

BRYŁY: dł/szer/wys [cm]

119/63,5/14
szuflada 120x60

145/54,5/216
szafa 3-drzwiowa

72/54,5/183
regał mały

107,5/54,5/184
regał duży

58/44/139
regał - dostawka

144/78/92  





projektant: REDO Design



Parole to klasyczna, subtelna kolekcja mebli dla dzieci 

i  młodzieży, inspirowana popularnym stylem prowansalskim. 

Chcąc dać jeszcze więcej możliwości aranżacyjnych, 

zaprojektowaliśmy urocze grafiki, które nadrukowane na 

drzwiach szafy i komody tworzą niepowtarzalny klimat, 

zarówno w pokoju niemowlęcia, jak i starszego dziecka. Dzięki 

specjalnym rozwiązaniom montażu zadrukowanego obszaru, 

istnieje możliwość odwrócenia nadrukowanej powierzchni 

i bezproblemowy powrót do pierwotnej wersji mebla w kolorze 

białym. Dodatkowo, na życzenie, meble są personalizowane 

imieniem dziecka. Parole, to kolekcja ponadczasowa, która 

dzięki wielości brył i funkcjonalności rozwiązań, może 

służyć dziecku przez wiele lat. Meble w całości wykonane są 

z lakierowanej na kolor biały płyty MDF. 

Parole
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KOLORYSTYKA:

101/75/23110/53,5/89 121/61,5/209 71/43,5/204 103/70/98 62/70/174 

łóżeczko-tapczanik 140x70

komoda

łóżko 200x90

przewijak do komody szafa 2-drzwiowa biurko toaletkaregał

BRYŁY: dł/szer/wys [cm]

UCHWYTY I NADRUKI: brak

101/75/23 110/53,5/89

225/93/101

121/61,5/209 71/43,5/204 103/70/98  62/70/174

158/74/100,5 90
barierka 
zabezpieczająca



Lara



Lara



Lara to zestaw mebli dziecięco-młodzieżowych stwo-

rzony z myślą o młodszych i starszych użytkownikach: 

niemowlakach, a także dzieciach w wieku szkolnym. 

Został  zaprojektowany zgodnie z najnowszymi tren-

dami designu. Wykonany jest z wytrzymałych mate-

riałów – płyty MDF i płyty komórkowej. Kolekcja  zo-

stała nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem branży 

meblarskiej – Diamentem Meblarstwa 2010.

Lara
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110/57/204 166/57/204
szafa 2-drzwiowa szafa 3-drzwiowa

60x40x204
regał

BRYŁY:

KOLORYSTYKA:

150/70/75 40/60/65

dł/szer/wys

25

[cm]

110/57/88 54/76/10

100/24/5
biurko 150 cm kontener do biurka

komoda 3-szufl adowa

półka wisząca (2 szt.)

44/40/47
szafka nocna nakładka do przewijania

70x50

szufl ada 200x90
lub jako łóżko 
(materac 190x90) 

szufl ada 140x70łóżeczko 120x60

80
barierka 
zabezpieczająca 

łóżko 200x90 łóżeczko - tapczanik 140x70

150/78/88 210/96/47-76 199/94/18139/74/18124/68/87

125/70/75
biurko 125 cm

szufl ada 200x120łóżko 200x120 

210/126/47-76 198/61/18







Wyjątkowa kolekcja Moon o bardzo czystej, prostej i nowoczesnej formie. Na szczególną uwagę zasługuje 

ciekawa sekwencja otworów zastosowana w łóżeczku, która nadaje mu bardzo świeży i ciekawy charakter. 

Łóżeczko dedykowane jest pod materace o wymiarach 120x60 cm i 140x70 cm.  Posiada trzy poziomy wysokości 

materaca. Niewątpliwym plusem Moona jest możliwość zdjęcia jednego z boków, gdy dziecko potrafi  już chodzić. 

Zdemontowany bok zamienia łóżeczko w pierwsze łóżko malucha. Kolekcja zawiera dużą komodę, pojemne szafy 

oraz półkę wiszącą. Wykonana jest w całości z płyty MDF.

Moon
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produkt rekomendowany
do konkursu



komoda 3-szufladowa komoda z nakładką
do przewijania

szafa 2-drzwiowa szafa 3-drzwiowa

29

barierka
zabezpieczająca

 144/76/90119/64/14  139/74/14
łóżeczko  140x70szuflada 120x60 szuflada 140x70

komoda

124/66,5/88,5
łóżeczko  120x60

BRYŁY:

KOLORYSTYKA:

dł/szer/wys [cm]

półka wisząca

70

 52/67/89 100/52/92,5 100/74,5/98 100/52/185 142/52/185 95/17/32
regał

66,5/44,7/185





Basic



Basic
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Basic to kolekcja łóżeczek niemowlęcych skierowana dla 

miłośników klasycznych kształtów, którzy nie planują 

urządzania całego pokoju dziecka, a potrzebują tylko 

łóżeczko. Łóżeczka są dostępne w rozmiarze 120x60 

cm i  140x70 cm, posiadają wyciągane szczebelki, 

a  dzięki przemyślanej konstrukcji jeden z boków można 

zdemontować, dzięki czemu będzie pełniło funkcję 

zamkniętego z trzech stron łóżka. Do łóżeczek można 

dokupić nakładany przewijak (dedykowane do rozmiaru 

120x60) oraz szuflady i barierkę z kolekcji Moon 

(dopasowane wymiarowo oraz kolorystycznie).



93,5/55,5/80

144,5/75,5/85
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124,5/65,5/85
łóżeczko  120x60

BRYŁY:

KOLORYSTYKA:

dł/szer/wys [cm]

łóżeczko  140x70

70/53,5/12,5 80/58,5/12,5
przewijak 120x60 przewijak 140x70 łóżeczko-dostawka, materac, płoza, kółka (komplet)
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Marsylia to oryginalny zestaw mebli dziecięcych, nawiązujący kształtem do francuskich domków plażo-

wych. W tej samej stylistyce utrzymane są tabliczki-dekory, występujące w języku francuskim (plaża, mo-

rze, słońce). Meble są wykonane z naturalnego, litego drewna sosnowego. Kolekcja została nagrodzona 

prestiżowym wyróżnieniem branży meblarskiej – Diamentem Meblarstwa 2009. Marsylia jest także do-

stępna w wersji wykonanej z MDF, gdzie bryły nieznacznie różnią się konstrukcją.

Marsylia
LITE DREWNO
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KOLORYSTYKA:

124/68/87-95  

72/53/183 107,5/53/184 72/53/183 107,5/53/184 58/44/139
szafa 1-drzwiowa

łóżeczko 120x60

szafa 2-drzwiowa regał mały regał duży regał - dostawka

BRYŁY: dł/szer/wys [cm]

100/52/94 100/76/101
komoda z nakładką
do przewijania

komodałóżeczko – tapczanik 140x70

144/78/92  



Mini



Mini



Kolekcja Mini to nowoczesny i elegancki zestaw mebli stworzony z myślą o zmieniających się potrzebach rosnącego dziecka. W skład 

kolekcji wchodzi wiele interesujących brył, tak aby meble stanowiły wyposażenie pokoju dziecięcego przez długie lata. Ponadczasowa, 

pudrowa kolorystyka dodatków powoduje, że meble będą doskonale komponowały się z każdym wnętrzem. Na szczególną uwagę 

zasługuje mobilny przybornik wyposażony w tablicę do rysowania. Może pełnić funkcję regału do przechowywania zabawek lub 

funkcjonować w każdej przestrzeni domu jako kreatywny kącik zabaw. Kolekcja dostępna jest w białej kolorystyce. Uzupełniona została 

szarymi dodatkami dla chłopca i różowymi dla dziewczynki. Wykonana jest z drewna (fronty) i płyty meblowej.

Mini
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39KOLORYSTYKA:

BRYŁY: dł/szer/wys [cm]

99/53/91

83/41,5/91,5

99/53/91 97,6/75,6/7,5 99/43/50
komoda 2-drzwiowa

regał ze skrzyniami i tablicą

komoda 3-szufl adowa

skrzynka do regału

przewijak do komody skrzynia na zabawki

119/63/14

159/74/18

139/74/18124,5/67/87

164,5/77/56,8

144,5/77/91
szufl ada 120x60

szufl ada 160x70

szufl ada 140x70łóżeczko 120x60

tapczanik 160x70

łóżeczko-tapczanik 140x70

99/53,3/184 71/42,8/184
szafa 2-drzwiowa regał

38/38/30

199/94/18205/98/60-77
szufl ada 200x90łóżko 200x90

biurko

120/60/75,5



Wielofunkcyjne łóżeczko, które doskonale sprawdzi się we wnętrzach o mniejszym metrażu lub w sypialni rodziców. To pomysłowe 

połączenie komody, łóżeczka i przewijaka w jednym meblu, dzięki któremu wszystkie potrzebne przedmioty do pielęgnacji maluszka 

znajdują się pod ręką. Jeszcze więcej miejsca do przechowywania uzyskujemy dzięki pojemnej szufladzie na kółkach pod łóżeczkiem.

Meble wykonane w całości z litego drewna sosnowego. Szafka standardowo przystosowana jest do montażu z lewej strony, jednak można 

ją zamontować również po drugiej stronie łóżeczka.

Paso Doble
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BRYŁY: dł/szer/wys [cm]

164/69/98
łóżeczko 120x60

KOLORYSTYKA:





Łóżka domki 
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Projektując ten model łóżka staraliśmy się przenieść w magiczny świat dziecięcej wyobraźni i przypomnieć sobie nasze dzieciństwo.
Wszystko to, co sprawiało nam radość oraz dawało poczucie beztroski i bezpieczeństwa. Każdy z nas marzył o swoim sekretnym miejscu.
Łóżko domek jest odpowiedzią na te pragnienia. Może pełnić rolę sypialni, placu zabaw, kryjówki, przytulnej czytelni czy też, dzięki funkcji 
dodatkowego spania, miejsca na nocne harce z przyjaciółmi.
Łóżka domki dostępne są w dwóch rozmiarach: 160x70 cm oraz 200x90 cm. Każde z nich daje możliwość zamontowania materaca na 
dwóch wysokościach. Klient sam decyduje o wysokości montażu. Wybierając wyższą opcję łóżka, można do niego dokupić uniwersalną 
szufladę z oferty uzupełniającej, w wybranym rozmiarze łóżka. Dzięki możliwości włożenia materaca do szuflady, może one pełnić 
funkcję drugiego spania. Do łóżek dedykowane są również cztery rodzaje barierek, w różnych stylach i kolorach. Barierki można dowolnie 
konfigurować, montować i demontować. Po demontażu zostają tylko niewielkie otwory po wkrętach, w niewidocznych miejscach. Łóżka 
domki malowane są lakierem bezbarwnym. Barierki Classic i Simple lakierem bezbarwnym oraz farbą dedykowaną dla dzieci w kolorze 
białym. Barierki Basic i Modern dostępne są w kolorze białym i szarym, zaś szuflady w kolorze białym.
Łóżka domki wykonane są z drewna sosnowego klejonego wzdłużnie, dzięki czemu drewno nie ulega wyginaniu, a łóżko jest mocniejsze 
i bardziej wytrzymałe. Deski nie są łączone na mikrowczepy, co podnosi walory estetyczne. Wszystkie połączenia w łóżkach są wykonane 
z zastosowaniem najwyższej jakości okuć, niewidocznych od zewnątrz.

Łóżka domki



45KOLORYSTYKA:

BRYŁY: dł/szer/wys [cm]

58,6/25,3/1,8

78,6/25,3/1,8

58,6/25,5/1,8

78,6/25,5/1,8

58,6/25,3/2,2

78,6/25,3/2,2

58,6/25/1,8

78,6/25/1,8

159/74/18

199/94/18

barierka CLASSIC 
160x70 

barierka CLASSIC 
200x90

barierka SIMPLE 
160x70 

barierka SIMPLE 
200x90

barierka BASIC 
160x70

barierka BASIC 
200x90 

barierka MODERN 
160x70 

barierka MODERN 
200x90 

szufl ada 160x70

szufl ada 200x90

166/77/141

206/97/150

166/77/141

206/97/150

łóżko domek 160x70

łóżko domek 200x90

łóżko domek 160x70

łóżko domek 200x90







Snap

Snap to nowoczesne meble dedykowane dzieciom i młodzieży 

w poszczególnych przedziałach wiekowych. Charakteryzuje je trwałość 

i uniwersalna stylistyka, dzięki którym meble będą służyć przez wiele lat 

– zarówno niemowlakowi, jak i nastolatkowi, dziewczynce i chłopcu.

Snap jest pierwszą kolekcją mebli Pinio wyposażoną w korpusy wykonane 

z płyty laminowanej i oklejane obrzeżami bezspoinowymi (laserowymi). 

Technologia ta gwarantuje wyjątkową jakość i wodoodporność połączenia. 

Fuga klejowa jest niewidoczna, co daje estetykę nieosiągalną dla 

tradycyjnego systemu. Fronty mebli wykonano z malowanej płyty MDF, 

a dopełniające całości uchwyty i nóżki z naturalnego drewna bukowego.
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70,5/45/195

98,5/56/93 90/75,6/9,3

regał

komoda 3-szufl adowa przewijak

119/63,5/14 139/74/18125/66/87 145/76/92
szufl ada 120x60 szufl ada 140x70łóżeczko 120x60 łóżeczko-tapczanik 140x70

98,5/56/195 145,5/56/195
szafa 2-drzwiowa

dł/szer/wys [cm]

KOLORYSTYKA:

199/94/18205/96/76
szufl ada 200x90łóżko 200x90

125/65/75
szafa 3-drzwiowa

44/48/57
półka wisząca

91/18/23,5
kontener do biurka/
szafka nocna

biurko

BRYŁY:
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UCHWYTY:







I’ga

I’ga to uniwersalny zestaw mebli dziecięco–młodzieżowych, który charakteryzuje ponadczasowy skandynawski 

design. Meble wykonane są z połączenia najwyższej jakości płyty laminowanej oraz naturalnego olejowanego 

drewna bukowego. Charakterystyczne nogi dodają bryłom lekkości i odpowiadają najnowszym trendom. Narożniki 

blatów są zaokrąglone, co zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo, wszystkie drzwi i szuflady posiadają system 

cichego zamykania. Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia tekstyliów, które nadadzą meblom niepowtarzalnego 

charakteru. Nakładki w urocze grochy wykonane są z odpornego na zabrudzenia materiału, które w każdej chwili 

można zdemontować bez pozostawienia widocznych śladów. Wielkość brył, funkcjonalność oraz uniwersalna 

kolorystyka kolekcji pozwala łatwo dostosować aranżację pokoju do zmieniających się potrzeb rosnącego dziecka. 
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96/55/95

70,5/44/186

96,5/73/19,5

regał

komoda 3-szufladowabarierka 
zabezpieczająca

nakładka do przewijania

85,5/63,5/15 105,5/73,5/15125/68/93 144,5/78/98
szuflada 120x60 szuflada 140x70łóżeczko 120x60 łóżeczko-tapczanik 140x70

96/55/186 144/55/186
szafa 2-drzwiowa

70/1,5/20

dł/szer/wys

KOLORYSTYKA:

149/85/15,5205/98/57
szuflada 200x90łóżko 200x90

biurko

120/58/75
szafa 3-drzwiowa półka wisząca

85/17/25

NAKŁADKI
MATERIAŁOWE:

[cm]BRYŁY:
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łóżko Royal 200x90

204/96/77

łóżko Blanco 200x90

204/97/59-76

szufl ada 200x90 
lub jako łóżko (materac 190x90)

szufl ada 160x70szufl ada 140x70szufl ada 120x60

199/94/18

159/74/18139/74/18119/63/14

dł/szer/wys [cm]ELEMENTY
UZUPEŁNIAJĄCE

144/78/92

tapczanik Blanco 160x70

164/78/59

198/61/18

łóżeczko-tapczanik Blanco 140x70

 204/128/59-76   204/147/59-76

łóżko Blanco 200x120 łóżko Blanco 200x140

szufl ada do łóżek 200x120 i 200x140 
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80/40/5280/40/53 40/40/4080/40/57

skrzynia na zabawki Toy Box
(z napisem lub bez)

skrzynia na zabawki Asiento szafka nocnaskrzynia na zabawki Armada

80/17/40 25/15/2578/16,5/23 80 90

półko-wieszak półka prosta półka 3 kwadraty barierka duża
(do łóżek Standard 
oraz Blanco 200x90)

barierka mała
(do łóżek 140x70, 160x70 
oraz Royal 200x90, Bed 2)

dł/szer/wys [cm]ELEMENTY
UZUPEŁNIAJĄCE

62/98/115120/60/76

biurko 120x60

komplet Junior
(krzesełko, stolik)

stół stół

krzesło

ławo-
skrzynie

krzesłofotel bujany

komplet Maluch
(krzesełko, ławo-skrzynia, stolik)



56

ELEMENTY
UZUPEŁNIAJĄCE

tabliczka z imieniem



Klips
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ELEMENTY
UZUPEŁNIAJĄCE

stolik krzesło

73/53/55,5 30,5/37/57,5

dł/szer/wys [cm]



•   sprężyste i stabilne podparcie pleców,

•   twardość zapewniająca swobodną zmianę pozycji w okresie niemowlęcym,

•   bezpieczne krawędzie ułatwiające pionizowanie postawy i stawianie pierwszych kroków,

•  doskonała cyrkulacja powietrza,

•   niezależny, wielowarstwowy (konstrukcja 3W) pokrowiec przystosowany do prania w temp. 60°C,

•   wkład z pianki lateksowej przystosowany do mrożenia w warunkach domowych,

•   wysoka odporność na zużycie i uszkodzenia.

Materac Sensitive (Lateks/pianka PUR) to dwustronny materac o wysokości 11 cm składający się z trzech warstw:

1.  Trójwarstwowego pokrowca (konstrukcja 3W) wykonanego z dzianiny materacowej, puszystej włókniny poliestrowej i płaskiej włókniny 

 polipropylenowej. Konstrukcja pokrowca zapewnia swobodną cyrkulację powietrza i poprawia komfort snu. Chroni wkład materaca przed 

 zabrudzeniami, stałymi zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami wkładu materaca.

 Pokrowiec z dzianiny materacowej (100% poliester) A, połączony puszystą włókniną poliestrową B oraz płaską włókniną polipropylenową C.

2.  Pianki lateksowej (20% lateks naturalny, 80% lateks syntetyczny).

3.  Pianki poliuretanowej (PUR).

4.  Utwardzanej krawędzi z pianki poliuretanowej.

Materace posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (nr Op-4860-64/2016).

Trójwarstwowego pokrowca (konstrukcja 3W)
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ELEMENTY
UZUPEŁNIAJĄCE

Hypoalergiczne materace o unikalnym designie

A – dzianina materacowa (100% poliester)

B – włóknina poliestrowa

C – włóknina polipropylenowa
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dł/szer [cm]ELEMENTY
UZUPEŁNIAJĄCE

120/60, 140/70, 160/70



Tekstylia



Tekstylia
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Kolekcje tekstyliów Pinio dla dzieci: Króliczki, Lamy, Misie, Zebry oraz Piotruś Pan to przyjaciele, dzięki którym sny naszych pociech są 
zawsze kolorowe. W skład kolekcji wchodzą komplety pościeli, ochraniacze, poduszki ozdobne, przewijaki z pokrowcem oraz poduszki 
i kocyki velvet. Mogą towarzyszyć naszym maluchom już od pierwszych chwil życia. Są bezpieczne dla delikatnej skóry niemowląt i dzieci. 
Wyróżnia je doskonała jakość materiałów, wykonania i wygoda w codziennym użytkowaniu. Szyte są z wysokogatunkowej 100% bawełny 
(gramatura 153g/cm2), posiadają niezbędne certyfikaty. Dwustronna poduszka i kocyk velvet wykonane są z jednej strony z doskonałej 
jakości bawełny, z drugiej z niezwykle aksamitnego i przyjemnego w dotyku materiału velvet. Komplety pościeli złożone z lekkiej, puszystej 
kołderki i poduszki czy poduszki ozdobne oraz ochraniacze do łóżeczka w kolekcji Piotruś Pan uszyte zostały obustronnie z tkaniny we 
wzór. W pozostałych kolekcjach z jednej strony wykończone są tkaniną ze wzorem, zaś z drugiej gładką białą bawełną lub tkaniną velvet 
w przypadku ochraniacza. Wszystkie posiadają antyalergiczne, wszyte wypełnienie. Można je bezpiecznie w całości prać w pralce.
Oryginalne, niepowtarzalne wzory tkanin zostały wykonane w Polsce.

Tekstylia
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Piotruś Pan

Wymiary: [cm]

40x55/135x100 lub 140x200

40x55

45x50/135x100 lub 140x200

45x50

100x80

180x27 lub 210x27 

40x55

50x70

Pościel z wypełnieniem  
(poduszka + kołdra)

Poduszka ozdobna

Pościel z wypełnieniem  
(poduszka panel + kołdra)

Poduszka ozdobna (panel)

Kocyk ocieplany velvet

Ochraniacz do łóżeczka

Poduszka do kocyka velvet

Przewijak z pokrowcem
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Króliczki

40x55/135x100 lub 140x200

40x55

45x50/135x100 lub 140x200

45x50

100x80

180x27 lub 210x27 

40x55

50x70

Pościel z wypełnieniem  
(poduszka + kołdra)

Poduszka ozdobna

Pościel z wypełnieniem  
(poduszka panel + kołdra)

Poduszka ozdobna (panel)

Kocyk ocieplany velvet

Ochraniacz do łóżeczka

Poduszka do kocyka velvet

Przewijak z pokrowcem

Wymiary: [cm]
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Lamy

40x55/135x100 lub 140x200

40x55

45x50/135x100 lub 140x200

45x50

100x80

180x27 lub 210x27 

40x55

50x70

Pościel z wypełnieniem  
(poduszka + kołdra)

Poduszka ozdobna

Pościel z wypełnieniem  
(poduszka panel + kołdra)

Poduszka ozdobna (panel)

Kocyk ocieplany velvet

Ochraniacz do łóżeczka

Poduszka do kocyka velvet

Przewijak z pokrowcem

Wymiary: [cm]
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Misie

40x55/135x100 lub 140x200

40x55

45x50/135x100 lub 140x200

45x50

100x80

180x27 lub 210x27 

40x55

50x70

Pościel z wypełnieniem  
(poduszka + kołdra)

Poduszka ozdobna

Pościel z wypełnieniem  
(poduszka panel + kołdra)

Poduszka ozdobna (panel)

Kocyk ocieplany velvet

Ochraniacz do łóżeczka

Poduszka do kocyka velvet

Przewijak z pokrowcem

Wymiary: [cm]
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Zebry

40x55/135x100 lub 140x200

40x55

45x50/135x100 lub 140x200

45x50

100x80

180x27 lub 210x27 

40x55

50x70

Pościel z wypełnieniem  
(poduszka + kołdra)

Poduszka ozdobna

Pościel z wypełnieniem  
(poduszka panel + kołdra)

Poduszka ozdobna (panel)

Kocyk ocieplany velvet

Ochraniacz do łóżeczka

Poduszka do kocyka velvet

Przewijak z pokrowcem

Wymiary: [cm]
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