
Producent łóżek i materacy na wymiar

Oferta łóżka drewno - płyta 2016



Biały Dąb Bielony Tik Palisander

56 cm

18 cm
13 cm

12 cm

                Dostępne w czterach kolorach do wyboru 

87 cm

- Łóżka posiadają nogi wykonane z litego drewna o grubości 45x45 mm 
- boki łóżka wykonane z płyty meblowe 18mm, ABS 2mm, szerokość 13 cm
- wymiar zewnętrzny łóżka otrzymamy dodająć po 7cm do wymiarów z tabeli !!!

- wejście do łóżka prawa – lewa strona, wybór podczas montowania z możliwością zmian !!!

- stelaż pod materac o wytrzymałości do 150kg
- wysokość spania 36cm (materac 10cm)
- przystosowane do materacy 10-12cm 

- Szuflady z litego drewna
- 18cm wysokość, 60cm głębokość
- szerokość dostosowana do długości łóżka
- dno z płyty HDF,
- mocowane na wkręty!!!, 
- kółka gumowane nie rysują podłogi!!!

- Materace o grubości 10 cm do wyboru:
- pianka o podwyższonej twardości T-21 
- pianka - kokos zwiększająca przepuszczalność powietrza

Brak możliwości modyfikacji oraz nietypowych wymiarów łóżka



Model ,,MIX’’ łożko o prostym klasycznym wyglądzie. Istnieje możliwość dokupienia szu�ad oraz materaca. 

Specyfikacja
- wymiary dostępne według tabeli 
- cztery kolory do wyboru w cenie!!!
- przystosowane do materaca 10-12 cm
- stelaż o wytrzymałości 150 kg!!!
- możliwość kupna z materacem i szu�adą Wymiar 140x70 160x80 180x80 180x90 200X90



78 cm

4 cm
13 cm

12 cm

Specyfikacja
- wymiary dostępne według tabeli 
- cztery kolory do wyboru w cenie!!!
- przystosowane do materacy 10-12 cm
- stelaże o wytrzymałości 150 kg!!!
- możliwość kupna z materacem i szu�adą

Model ,,JUNIOR’’ łożko podwójne z możliwością rozłożenia na dwa oddzielne spania.  Rozwiązanie to zapewnia pociechom spokojny sen w nocy, oraz 
więcej miejsca w pokoju do kreatywnej zabawy w dzień. Jest również niezastąpione w roli dodatkowego spania dla rodzeństwa, gościa lub rodzica. 

Wymiar górne łóżko 140x70 160x80 180x80 180x90 200x90
Wymiar dolne łóżko 130x70 150x70 170x80 170x90 190x90



53,5 cm
160 cm

12 cm

122 cm
Wejściebok
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Specyfikacja
- wymiary dostępne według tabeli
- cztery kolory do wyboru w cenie!!!
- wysokość nóg 160 cm
- drabinka do wyboru: wejście przód (H-1), bok (H-2)
- przystosowane do materaca 10-12 cm
- stelaż o wytrzymałości 150 kg!!!
- możliwość kupna z materacem 

Antresola ,, HUGO’’  to łóżko idealne do małych pomieszczeń, w których razem z antresolą zmieścimy dodatkowe spanie, szafkę, półki, stolik lub biurko. Górna część 
łóżka zapewni komfortowy sen naszemu dziecku, a przestrzeń poniżej rewelacyjnie sprawdzi się  jako miejsce do kreatywnej zabawy czy nauki. 

Wymiar 140x70 160x80 180x80 180x90 200X90
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Specyfikacja
- wymiary dostępne według tabeli
- cztery kolory do wyboru w cenie!!!
- wysokość nóg 160 cm
- drabinka do wyboru: wejście przód (D-1), bok (D-2)
- przystosowane do materaca 10-12 cm
- stelaż o wytrzymałości 150 kg!!!
- możliwość kupna z materacem 

Łóżko piętrowe ,,DIEGO’’ to idealnie rozwiązanie, gdy nie posiadamy zbyt dużo miejsca w pokoju, a mamy dwoje dzieci. Przestrzeń między piętrami pozwala 
na swobodne siedzenie osoby dorosłej.  Propozycja dla osób ceniących sobie funkcjonalność. 

Wymiar 140x70 160x80 180x80 180x90 200X90



Pianka o podwyższonej twardości  T21 - grubość materaca 10 cm

Wytrzymałość do 30 kg, z przeznaczeniem dla dzieci

Czas użytkowania do 2 lat

Pokrowiec z jednej warstwy tkaniny Jersey, hipoalergiczny

Zamek dwustronny ułatwia zdejmowanie pokrowca

Możliwość prania ręcznego i płukania

Pianka
Pianka o podwyższonej twardości  T21 - grubość materaca 10 cm

Mata kokosowa zwiększająca przepuszczalność powietrza

Wytrzymałość do 40 kg, z przeznaczeniem dla dzieci

Czas użytkowania do 2 lat

Warstwa zapobiegająca przechodzeniu włókien przez pokrowiec

Pokrowiec z jednej warstwy tkaniny Jersey, hipoalergiczny

Zamek dwustronny ułatwia zdejmowanie pokrowca

Możliwość prania ręcznego i płukania

Pianka - Kokos

Nasze materace zostały odpowiednio wyselekcjonowane i dopasowane zarówno do potrzeb dzieci jak dorosłych użytkowników.  Dzięki zastosowaniu 
atestowanych i certy�kowanych materiałów nasze produkty zapewniają cyrkulację powietrza, oraz dostosowują się do kształtu ciała podtrzymując 
je w najważniejszych odcinkach kręgosłupa niezależnie od wieku. Bawełniane pokrowce umożliwiają utrzymanie materaca w czystości.



Producent łóżek i materacy 
na wymiar

Oferta materace - 2016



Specyfikacja- Materace
Nasze materace zostały odpowiednio wyselekcjonowane i dopasowane zarówno do potrzeb dzieci jak dorosłych użytkowników.  Dzięki 
zastosowaniu atestowanych i certy�kowanych materiałów nasze produkty zapewniają cyrkulację powietrza, oraz dostosowują się do kształtu 
ciała podtrzymując je w najważniejszych odcinkach kręgosłupa niezależnie od wieku. Bawełniane pokrowce umożliwiają utrzymanie 
materaca w czystości.

Pianka o podwyższonej twardości  T21 - grubość materaca 10 cm

Wytrzymałość do 30 kg, z przeznaczeniem dla dzieci

Czas użytkowania do 2 lat

Pokrowiec z jednej warstwy tkaniny Jersey, hipoalergiczny

Zamek dwustronny ułatwia zdejmowanie pokrowca

Możliwość prania ręcznego i płukania

Pianka
Pianka o podwyższonej twardości  T21 - grubość materaca 10 cm

Mata kokosowa zwiększająca przepuszczalność powietrza

Wytrzymałość do 40 kg, z przeznaczeniem dla dzieci

Czas użytkowania do 2 lat

Warstwa zapobiegająca przechodzeniu włókien przez pokrowiec

Pokrowiec z jednej warstwy tkaniny Jersey, hipoalergiczny

Zamek dwustronny ułatwia zdejmowanie pokrowca

Możliwość prania ręcznego i płukania

Pianka - Kokos

Materac wykonany z pianki wysokoelastycznej gwarantuje optymalną  
twardość  i  aktywną  cyrkulację  powietrza. Perfekcyjnie nadaje się dla 
alergików oraz dopasowuje się do kształtu ciała zapewniając komfor-
towy sen

Wysokoelastyczny

Pianka o podwyższonej twardości  T21 - grubość materaca 10 cm

Wytrzymałość do 20 kg, z przeznaczeniem dla niemowlaków

Czas użytkowania do 2 lat

Pokrowiec z jednej warstwy tkaniny Jersey, hipoalergiczny

Zamek dwustronny ułatwia zdejmowanie pokrowca

Możliwość prania ręcznego i płukania

Zdejmowana mata gryczana

Gryka - Kokos
Materac  ma  zastosowanie  dwustronne. Wkładka  gryczana zapewnia 
dopasowanie do kształtu ciała już od pierwszych dni życia. Natomiast 
mata kokosowa utwardza materac i zwiększa przepływ  powietrza  
jednocześnie  zmniejszając  rozwój roztoczy.

Pianka wysokoelastyczna - grubość materaca 12 - 18 cm 

Wytrzymałość  80 - 100 kg, przeznaczony dla dzieci i dorosłych

Czas użytkowania do 8 lat

Pro�lowany kształt zwiększa komfort oraz cyrkulację powietrza

Dwuczęściowy zamek błyskawiczny z czterech stron 

Pikowany pokrowiec bawełniany, trzywarstwowy

Możliwość prania i wirowania pokrowca



Prześcieradła z gumką wykonane z bawełnianej tkaniny Jersey.  
Posiadają szerokie zakładki boczne, dlatego idealnie dopasowują się do 
grubszych materacy. Mimo wielokrotnego prania, produkty nie tracą 
koloru, nie farbują, nie kurczą oraz nie trzeba ich prasować.

Posiada duże zakładki dzięki czemu nie zsuwa się z materaca

Duża zakładka boczna 20cm

Wysoka gramatura splotu bawełnianej tkaniny

Skład: 100% bawełna

"Certy�kat Instytutu Włókiennictwa Oeko-Tex Standard 100"

Kolory do wyboru: Biały, Ecru, Beżowy, Zielony, Różowy, Fioletowy, 
Niebieski

Ochraniacz wodoodporny z tkaniny Molton, posiada membranę, która 
zapobiega przesiąkaniu i zapewnia swobodne oddychanie.  Bawełniana 
przyjemna w dotyku i antyalergiczna warstwa  nie uczula i nie podrażnia 
skóry Twojego dziecka. Dzięki zastosowaniu ochraniacza zapewniamy 
odpowiednią czystość i higienę wydłużając czas użytkowania materaca. 

Oddychająca wododporna membrana

Gumki utrzymujące ochraniacz na swoim miejscu

Obszyty lamówką zapobiega strzępieniu sie tkaniny

Wysoka gramatura splotu bawełnianej tkaniny 

"Certy�kat Instytutu Włókiennictwa Oeko-Tex Standard 100"

Możliwość wielokrotnego prania

Materac termoelastyczny z połączeniem pianki wysokoelastycznej,  
dostosowuję  się  do  temperatury  ciała i  pomieszczenia.  Idealnie  
dopasowuje  się  do  kształtu  ciała niezależnie  od  ułożenia.  Ma  zasto-
sowanie  lecznicze  oraz ortopedyczne,  dlatego  jest  często  stosowany  
w  łóżkach dziecięcych,  aby  zapewnić  prawidłowy  rozwój  i  podparcie 
kręgosłupa.

Termoelastyczny

Pianka wysokoelastyczna z lateksem - grubość materaca 12 - 18 cm

Wytrzymałość  80 - 100 kg, przeznaczony dla dzieci i dorosłych

Czas użytkowania do 8 lat

Warstwa lateksowa zwiększająca sprężystość

Dwuczęściowy zamek błyskawiczny z czterech stron 

Pikowany pokrowiec bawełniany, trzywarstwowy

Możliwość prania i wirowania pokrowca

Lateksowy

Dzięki połączaniu lateksu oraz pianki wysokoelastycznej uzyskaliśmy  
większą wytrzymałość na odkształcenia oraz możliwość dłuższego 
użytkowania materaca. Pianka lateksowa nadaje  wyjątkową  sprężystość  
oraz  odpowiednie  podparcie dla kręgosłupa i całego ciała. 

Pianka wysokoelastyczna z Visco - grubość materaca 12 - 18 cm

Wytrzymałość  80 - 100 kg, przeznaczony dla dzieci i dorosłych

Czas użytkowania do 8 lat 

Zapewnia odpowiednie podparcie dla kręgosłupa

Zmniejsza nacisk na mięśnie i naczynia krwionośne

Dwuczęściowy zamek błyskawiczny z czterech stron 

Pikowany pokrowiec bawełniany, trzywarstwowy

Możliwość prania i wirowania pokrowca

Przescieradla Ochraniacze


