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wszystko zaczyna się 
od łóżka!

collection 2019/2020



SYSTEM ŁÓŻEK PREMIUM

Dopasuj łóżko z kolekcji Premium do swoich potrzeb. 
9 kroków, aby zbudować wymarzony komfort.

Wybierz sposób pikowania wezgłowia.
Masz do dyspozycji 4 głęboko pikowane wzory.  

1. WYGLĄD

wezgłowie 22 wezgłowie 33 wezgłowie 44 wezgłowie 66

Wybierz wysokość wezgłowia.
Wszystkie wezgłowia dostępne są 
w dwóch wysokościach:
- 100 cm
- 120 cm  
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SYSTEM ŁÓŻEK PREMIUM

RAMA KOMFORT L38
• 30 elastycznych listew o szerokości 38 mm
• odstęp pomiędzy lamelami 25 mm
• rama metalowa o przekroju 40 x 40 mm
• wysokość stelaża około 70 mm
• 6 lameli z regulacją twardości
Elastyczne uchwyty typu duoflex zapewniają 
podwójną amortyzację i brak tzw. martwej strefy 
w środkowej części stelaża.

Do łóżek z pojemnikiem uchylnym bocznym i frontowym dostępne są dwa rodzaje 
ram: Rama Standard lub Rama Komfort z otwieraniem bocznym lub przednim.

Łóżko dostępne jest w kilku konfiguracjach stelaży i pojemników. Dobierz rozwiązanie pasujące do Ciebie i Twoich potrzeb 

7. Z POJEMNIKIEM CZY BEZ?

Łóżko wyposażone w solidną podporę pod stelaż. 

Aby łóżko było 
kompletne, musisz 
dobrać odpowiedni 
stelaż. Pełną ofertę 
znajdziesz na stronie 42 
katalogu 
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Łóżko daje możliwość 
zamontowania 
stelaża na 3 różnych 
wysokościach. Dzięki 
temu lepiej dopasujesz 
łóżko do wysokości 
materaca. 

RAMA STANDARD L53 
• 24 elastyczne listwy o szerokości 53 mm
• odstęp pomiędzy lamelami 25 mm
• rama metalowa o przekroju 40 x 30 mm
• wysokość stelaża około 55 mm

na zdjęciu wersja uchylna prawa

Pozycja montażu ramy w łóżku z pojemknikiem.
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2. WYSOKOŚĆ
Wybierz szerokość łóżka. Dostępne są rozmiary od 140 do 200 cm. Nie wszystkie 
wzory wezgłowi dostępne są we wszystkich szerokościach. Wynika to z danego wzoru 
i możliwości jego przeniesienia na dany rozmiar wezgłowia. Szczegółowe wymiary 
poszczególnych łóżek znajdziesz na stronach prezentuających dany model. Pamiętaj, 
że szerokość łóżka jest zawsze większa niż szerokość materaca.

3. SZEROKOŚĆ

Wybierz wysokość korpusu skrzyni 
łóżka. Do wyboru dwie wysokości:
KORPUS C - 30 cm
KORPUS W - 36 cm
Wysokość korpusu dobiera się 
wg. indywidualnych preferencji 
i wzrostu. Łóżka z wyższym 
korpusem ułatwiają poranne 
wstawanie.

5. KORPUS

korpus C korpus W

36 cm30 cm

szerokość materaca
numer wezgłowia

140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

wezgłowie 22

wezgłowie 33

wezgłowie 44

wezgłowie 66

Wybierz rodzaj nóżki. Dostępna 
jest nóżka metalowa B oraz nóżka 
drewniana C w 10 wybarwieniach.

6. NÓŻKA

nóżka B nóżka C

4 cm 4 cm

15 cm15 cm

wybarwienia nóżki C

Wybierz rodzaj i kolor tkaniny. 
Specjalnie dla Państwa 
wyselekcjonowaliśmy kolekcję 
kilkuset tkanin, które kolorystycznie 
i jakościowo sprostają oczekiwaniom 
najwybredniejszym gustom. Tkaniny 
dobierzesz w salonach sprzedaży lub na 
www.newelegance.pl. Wezgłowie 33 
dostępne również w skórach naturalnych. 

4. TKANINA

łóżko bez pojemnika łóżko z pojemnikiem uchylnym 
z otwieraniem bocznym (dostępne 
wersje prawa i lewa)

łóżko z pojemnikiem uchylnym 
z otwieraniem przednim

Dobierz materac do swojego łóżka. Kompletna oferta materaców na stronach 43 -45 katalogu. Znajdziesz tam 10 modeli materaców 
w różnych rodzajach pokrowców. Nasze materace to najwyższa jakość, która zapewni wygodny i zdrowy sen.

8. MATERAC

Materac ELITTE 27

jednostronny | średnio twardy | 
wysokość 27 cm

Materac ELITTE 21

jednostronny | średnio twardy |
wysokość 21 cm

Materac IMPRESJA

jednostronny | średnio miękki |
wysokość 19 cm

Materac RUBIN

dwustronny | twardy |
wysokość 18 cm

Materac ROSA

jednostronny | średnio twardy |
wysokość 19 cm

Materac BOSS

dwustronny | twardy |
wysokość 20 cm

Materac FANTAZJA

jednostronny | średnio miękki |
wysokość 18 cm

Materac SZAFIR

dwustronny | twardy |
wysokość 19 cm

Materac FINEZJA

jednostronny | średnio miękki |
wysokość 19 cm

Materac DALIA SMART

dwustronny |twardy
wysokość 18 cm



szerokość łóżka
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WEZGŁOWIE 44

Głęboko pikowane w kształt trójkątów wezgłowie przywodzi na myśl górskie 
wierzchołki. Podwyższa optycznie pomieszczenia i zachęca do zdobywania szczytów 
– wszelkich :) Łóżko dostępne w 2 rozmiarach szerokości, z pojemnikiem na pościel 
uchylanym z boku lub przodu i bez pojemnika. Na zdjęciu opcja łóżka z korpusem W, 
nóżką B.

WEZGŁOWIE 33 

WEZGŁOWIE 22 

Wyjątkowe, głęboko pikowane wezgłowie w kształcie pionowych rombów wygląda 
niezwykle szlachetnie. Dodaje pomieszczeniu prawdziwej elegancji. W takim łóżku można 
poczuć się tak, jak za starych dobrych czasów czuli się prawdziwi dżentelmeni i wytworne 
damy. Łóżko dostępne w 4 rozmiarach szerokości, z pojemnikiem na pościel uchylanym 
z boku lub przodu i bez pojemnika. Na zdjęciu opcja łóżka z korpusem W, nóżką B.

WEZGŁOWIE 66 

Wyjątkowe, głęboko pikowane wezgłowie  w kształcie pionowych prostokątów 
o mniejszych i wiekszych rozmiarach. Różnorodność wielkości i głębokie przestrzenie 
pomiędzy figurami nadają mu bardzo przestrzennej formy. Łóżko dostępne w 4 rozmiarach 
szerokości, z pojemnikiem na pościel uchylanym z boku lub przodu i bez pojemnika. Na 
zdjęciu opcja łóżka z korpusem W, nóżką C.

Klasyczne łóżko z głęboko pikowanym wezgłowiem w kształcie poziomych prostokątów 
przypomina tabliczkę czekolady. Poszerza optycznie pomieszczenie i gwarantuje wyłącznie 
słodkie sny. Na zdjęciu opcja łóżka z korpusem C, nóżką B.

SYSTEM ŁÓŻEK PREMIUM SYSTEM ŁÓŻEK PREMIUM
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SYSTEM ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH

Dopasuj łóżko z kolekcji ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH do swoich 
potrzeb. 5 kroków, aby posiadać łóżko idealne.

SYSTEM ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH

długość podstawy 200 cm

25 cm

nóżka*

70 | 80 | 90 | 100 | 140 cm
szerokość podstawy

długość podstawy 200 cm

25 cm

nóżka*

70 | 80 | 90 | 100 | 140 cm
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długość podstawy 200 cm

25 cm

nóżka*

70 | 80 | 90 | 100 cm
szerokość podstawy

długość podstawy 200 cm

30 cm

nóżka*

80 | 90 | 100 cm
szerokość podstawy

szerokość wezgłowia
140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 270 cm

25
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m
70 | 80 | 90 | 100 cm

szer. podstawy

materac

podstawa

Podstawa A, B, C, D, E, F*, P

podstawa

70 | 80 | 90 | 100 cm
szer. podstawy

szerokość wezgłowia
70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 |  

200 | 250 | 270 cm

15
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m

70 | 80 | 90 | 100 cm
szer. podstawy

materac

podstawa

Podstawa G

podstawa

70 | 80 | 90 | 100 cm
szer. podstawy

 140 cm

  
 

szerokość wezgłowia
70 | 80 | 90 | 100 | 140 cm

25
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m

70 | 80 | 90 | 100 | 140 cm
szer. podstawy

materac

podstawa

Podstawa pojedyncza A, B, C, D, E

* podstawa F nie posiada wymiaru 70 cm

Solidna rama wykonana w całości z drewna, listwy 
drewniane o szerokości 55 mm i wysokości 20 
mm, odstęp pomiędzy listwami 50 mm, wojłok o 
gramaturze 500g, pianka T25  gr. 1 cm, owata 100g/
m2 pokrowiec wykonany z tkaniny typu dżersej i 
tkaniny obiciowej. 

Solidna rama wykonana w całości z drewna. Sprężyna 
Pocket (wysokość  13 cm, 255 sprężyn /1 m2), wojłok 
o gramaturze 500g, pianka T25  gr. 2 cm, owata 
100g/m2 , pokrowiec wykonany z tkaniny typu dżersej 
i tkaniny obiciowej, podstawa E zapewnia brak tzw. 
martwej strefy pomiędzy dwoma podstawami.

Solidna rama wykonana w całości z drewna. Sprężyna 
Bonell (wysokość  12 cm, 108 sprężyn / 1 m2), wojłok 
o gramaturze 500g, pianka T25  gr. 2 cm, owata 
100g/m2 , pokrowiec wykonany z tkaniny typu dżersej 
i tkaniny obiciowej, podstawa D zapewnia brak tzw. 
martwej strefy pomiędzy dwoma podstawami.

 Solidna konstrukcja wykonana z płyty wiórowej 
i drewna, sprężyna Pocket  (wysokość 13 cm, 
255 sprężyn /1 m2), wojłok o gramaturze 500 g, 
pianka T25  gr. 2 cm, owata 100g/m2, pokrowiec 
wykonany z tkaniny typu dżersej i tkaniny obiciowej.

Solidna konstrukcja wykonana z płyty wiórowej i 
drewna, wojłok o gramaturze 500g, pianka T25  gr. 
1 cm, owata 100g/m2, pokrowiec wykonany z tkaniny 
typu dżersej i tkaniny obiciowej.

Solidna konstrukcja wykonana z płyty wiórowej i 
drewna, sprężyna Bonell ( wysokość 12 cm, 108 
sprężyn /1 m2 ), wojłok o gramaturze 500g, pianka 
T25  gr. 2 cm, owata 100g/m2, pokrowiec wykonany z 
tkaniny typu dżersej i tkaniny obiciowej.
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Podstawa F łóżek kontynentalnych wyposażona w elektrycznie regulowany stelaż zapewnia 
użytkownikowi najwyższy komfort. W połączeniu z materacami piankowymi i lateksowymi pozwala na 
zdrowy i spokojny sen. Dzięki takiej kombinacji można również przyjemnie spędzać w łóżku swój wolny 
czas na czytaniu, korzystaniu z mobilnych źródeł informacji lub najzwyklejszym leniuchowaniu.

Elementy 1, 2, 4, 5 są ruchome. 
Element 3 jest stały.

Podstawa w pozycji opuszczonej (poziomej) Podstawa z podniesionym zagłówkiem.  Maksymalne uniesienie pozycji zagłówka i podnóżka.

Podstawa P posiada ramę wykonaną z drewna, lamele - 20 elastycznych listew o szerokości 53 mm, 
odstęp pomiędzy lamelami 40 mm, pianka T25 grubości 1 cm, wojłok o gramaturze 500 g, fibertex.

Wymiary wewnętrzne pojemnika dla 
podstawy o szerokości 90 cm 
- 192 x 82 x 18 cm.

Podnoszenie przy podwójnym materacu.

Podstawa R łóżek kontynentalnych gwarantuje wysoki komfort, a jednocześnie pozwala na dodatkowe 
wykorzystanie przestrzeni pod materacem. Unikatowa wysokość podstawy pozwala uzyskać maksymalną 
wysokość łóżka, a ponadto sprawia że pojemność schowka jest ogromna. Podstawa R posiada ramę wykonananą 
z drewna, lamele - 20 elastycznych listew o szerokości 53 mm, odstęp pomiędzy lamelami 40 mm, pianka T25 
grubości 1 cm, wojłok o gramaturze 500 g, fibertex. 

Uchylenie podstawy R z materacem.Obszerny pojemnik. Wymiary 
wewnętrzne pojemnika dla podstawy 
o szerokości 90 cm - 192x82x23 cm.

* w y b ó r  n óże k  z n a j d z i e sz  n a  s t ro n i e  9
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Najważniejszym elementem w łóżkach typu kontynentalnego jest podstawa. Od jej wyboru należy rozpocząć kompletowanie łóżka. To ona determi-
nuje rozmiar łóżka, jego wysokość i co najważniejsze komfort i funkcjonalność. W ofercie posiadamy 12 podstaw o zróżnicowanych parametrach.

1. PODSTAWA TO PODSTAWA

A. PODSTAWA STANDARD B. PODSTAWA BONELL C. PODSTAWA POCKET

D. PODSTAWA BONELL LUX E. PODSTAWA POCKET LUX G. PODSTAWA NISKA

F. PODSTAWA ZE STELAŻEM REGULOWANYM ELEKTRYCZNIE

P. PODSTAWA Z POJEMNIKIEM NA POŚCIEL UNOSZONYM OD PRZODU

R. PODSTAWA Z POJEMNIKIEM NA POŚCIEL UNOSZONYM BOCZNIE

ZESTAWIENIE PODSTAW I ICH WYMIARÓW 
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Wybierz rodzaj wezgłowia spośród 24 wzorów. W ofercie znajdują się zarówno wezgłowia proste takie jak wezgłowie 100, 
aż po bardzo ozdobne jak 501. Nowością w ofercie są wezgłowia SMART, w których zastosowaliśmy niekonwencjonalne 
rozwiązanie montażu do ściany bez wiązania wezgłowia z podstawą. Wysokość jest wyborem wg. indywidualnych potrzeb 
i możliwości mieszkaniowych. W ofercie znajdują się zarówno kompaktowe wezgłowia typu 201 czy 202 jak również ogrom-
ne typu 600. Rozpiętość wymiarów jest bardzo duża. Szczegóły rozmiarów zobacz przy prezentacji poszczególnych wezgłowi 
na kolejnych stronach. 

2. WYGLĄD I ROZMIAR WEZGŁOWIA

długość podstawy 200 cm

25 cm

nóżka
4 cm

80 | 90 | 100 cm
szerokość podstawy

29 cm - wysokość podstawy
razem z nóżką  

43 cm łącznie z wezgłowiem. Zwróć 
uwagę aby nie stawiać szerszych 
elementów bezpośrednio przy łóżku 
ponieważ ograniczy to możliwość 
korzystania z szuflady. 

długość podstawy 200 cm

25 cm

70|80|90|100 cm

nóżka*

70|80|90|100 cm

140|160|180|200 cm
szerokość podstawy

rama
9 cm

34 cm - wysokość podstawy
razem z ramą  

długość podstawy 200 cm

30 cm

nóżka*

80 | 90 | 100 cm
szerokość podstawy

10 cm

srebrny 23 złoty 27

SYSTEM ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH SYSTEM ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH

Do podstawy S można stosować jedynie nogi o wysokości 
4 cm w typach 21, 24, 27, 30, 33 (patrz strona obok). 

przekrój ramy

Uchwyt ramy Nr 1 Uchwyt ramy Nr 2
ukryty pod materacem

Podstawa S łóżek kontynentalnych to rozwiązanie które zapewnia nam korzystanie z pojemnika również w 
sytuacji, gdy na podstawie leży wyjątkowo wysoki i ciężki materac. Podstawa S poosiada ramę wykonananą z 
drewna, 20 drewaninych listew o szerokości 55 mm, odstęp pomiędzy listwami 50 mm,pianka T25 grubości 1 
cm, wojłok o gramaturze 500 g, fibertex.

Obszerna szuflada w podstawie. wymiary 
wewnętrzne szuflady dla podstawy o szerokości:
80 cm - 138x66x20 cm
90 i 100 cm - 138x76x20 cm
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noga

6 
cm

4 
cm

20
 c

m
25

 c
m

55
 c

m

10
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

5 
cm

7 
cm

20
 c

m

27
 c

m

20
 c

m

25
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

60
 c

m

57
 c

m

57
 c

m

nakładka

materac
materac

noga

4 
cm

20
 c

m
25

 c
m

49
 c

m

mat-
erac

materac

podstawa 
A, B, C, D, E, F, P, S

podstawa 
A, B, C, D, E, F, P

podstawa 
A, B, C, D, E, F, P

noga

* w y b ó r  n óże k  z n a j d z i e sz  n a  s t ro n i e  9

podstawa 
G

nakładka

materac

podstawa 
G

noga noga

Podstawa LEWA

Wysokość ramy 9 cm, solidna rama wykonana z drewna, podkład pod sprężyny z płyty 
wiórowej o gr. 1 cm, sprężyna POCKET (wys. 6 cm, 255 sprężyn/m2), pianka T25 grubości 1 
cm, wojłok o gramaturze 500 g, poszycie z materiału obiciowego oraz tkaniny typu dżersej.

Obszerny pojemnik. Wymiary 
wewnętrzne pojemnika dla podstawy 
o szerokości 90 - cm 192x82x22 cm

UWAGA!!!
4 strony tapicerowane. Brak możliwości 
mocowania wezgłowia

Podstawa M łóżek kontynentalnych ma takie same cechy jak podstawa R. Jedyna różnica to 
otapicerowanie ze wszystkich stron, które pozwala stawiać podstawę każdym bokiem do 
wnętrza. Rama wykonana z drewna, lamele - 20 elastycznych listew o szerokości 53 mm, 
odstęp pomiędzy lamelami 40 mm, pianka T25 grubości 1 cm, wojłok o gramaturze 500 g, 
fibertex.

NR 21
wys. 4 cm
szer. 6 cm
gł. 6 cm 

NR 22
wys. 6 cm
szer. 6 cm
gł. 6 cm 

NR 23
wys. 10 cm
szer. 6 cm
gł. 6 cm 

NR 24
wys. 4 cm
ø 6 cm

NR 25
wys. 6 cm
ø 6 cm

NR 26
wys. 10 cm
ø 6 cm

NR 27
wys. 4 cm
szer. 15 cm
gł. 10 cm 

NR 28
wys. 6 cm
szer. 15 cm
gł. 10 cm 

NR 29
wys. 10 cm
szer. 15 cm
gł. 10 cm 

NR 30
wys. 4 cm
ø 6 cm

NR 31
wys. 6 cm
ø 6 cm

NR 32
wys. 10 cm
ø 6 cm

NR 33
wys. 4 cm
szer. 15 cm
gł. 10 cm  

NR 34
wys. 6 cm
szer. 15 cm
gł. 10 cm 

NR 35
wys. 10 cm
szer. 15 cm
gł. 10 cm 

C O KO ŁY  D O  Ł Ó Ż E K  KO N T Y N E N TA L N Y C H

c h ro m o wa nyd re w n i a ny,  l a k i e ro wa ny  
b a r w i o ny

NR 36
wys. 15 cm
ø 6 cm

NR 37
wys. 15 cm
ø 6 cm

NR 39
wys. 15 cm
szer. 8 | 4 cm
gł. 8 | 4 cm 

NR 41
wys. 15 cm
szer. 6 cm
gł. 6 cm 

NR 43
wys. 15 cm
szer. 14 | 3 cm
gł. 14 | 3 cm 

NR 61
wys. 15 cm
szer. 11 | 3 cm
gł. 11 | 3 cm 

NÓŻKI DREWNIANE Z MOŻLIWOŚCIĄ BAR�
WIENIA DO ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH
(PODSTAWY A, B, C, D, E, G, P) ORAZ DO
ŁÓŻKA BEZ POJEMNIKA TIFFANY

NR 45
wys. 15 cm
ø 6 cm

NR 46
wys. 15 cm
szer. 8 | 4 cm
gł. 8 | 4 cm 

NR 50
wys. 15 cm
szer. 9 cm
gł. 9 cm 

NR 51
wys. 15 cm
ø 12 cm

NR 52
wys. 15 cm
ø 9 cm

Pokorowiec materaca

Tkanina materacowa do wyboru

bok materaca wykonany 
z tkaniny obiciowej (jak 
na wezgłowiu i podstawie 
łóżka)
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W ofercie znajdziesz 10 wzorów materaców o różnych parametrach 
użytkowych. Szczegółowy opis materaców znajdziesz na stronach 43-45 
katalogu. Każdy materac możesz wybrać w dwóch wersjach wykończenia 
boków. STANDARD - boki z tkaniny oddychającej o wysokiej przepusz-
czalności powietrza. LUX - boki materaca obszyte z tej samej tkaniny jak 
podstawa i wezgłowie co daje efekt jednorodności całego produktu.

5. MATERAC

WYBARWIENIA NÓŻEK DREWNIANYCH

Wybierz rodzaj i kolor tkaniny. Specjalnie dla Państwa 
wyselekcjonowaliśmy kolekcję kilkuset tkanin, które 
kolorystycznie i jakościowo sprostają oczekiwaniom 
najwybredniejszym gustom. Tkaniny dobierzesz w sa-
lonach sprzedaży lub na www.newelegance.pl

3. TKANINA

S. PODSTAWA Z SZUFLADĄ NA POŚCIEL

M. PODSTAWA WOLNOSTOJĄCA (WSZYSTKIE STRONY TAPICEROWANE)

Z. PODSTAWA Z POJEMNIKIEM NA POŚCIEL UNOSZONYM Z PRZODU

4. NÓŻKI
NÓŻKI DO ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH Z PODSTAWĄ A, B, C, D, E, F, M, P, R, Z

NÓŻKI METALOWE DO ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH
(PODSTAWY A, B, C, D, E, G, P) ORAZ DO
ŁÓŻKA BEZ POJEMNIKA TIFFANY

PRZYKŁADOWE WYSOKOŚCI ŁÓŻEK

Materac ELITTE 27

jednostronny | średnio twardy | 
wysokość 27 cm

Materac ELITTE 21

jednostronny | średnio twardy |
wysokość 21 cm

Materac IMPRESJA

jednostronny | średnio miękki |
wysokość 19 cm

Materac RUBIN

dwustronny | twardy |
wysokość 18 cm

Materac ROSA

jednostronny | średnio twardy |
wysokość 19 cm

Materac BOSS

dwustronny | twardy |
wysokość 20 cm

Materac FANTAZJA

jednostronny | średnio miękki |
wysokość 18 cm

Materac SZAFIR

dwustronny | twardy |
wysokość 19 cm

Materac FINEZJA

jednostronny | średnio miękki |
wysokość 19 cm

Materac DALIA SMART

dwustronny | twardy |
wysokość 18 cm



głębokie pikowania

długość łóżka 221 cm

nóżki*

11
5 

cm

długość materaca 200 cm

Puchowe wypełnienia oparć. 100% naturalnego puchu 
dla Twojego komfortu. 

WEZGŁOWIE 606 

WEZGŁOWIE 505 

WEZGŁOWIE 301 

* Modele i wysokości nóżek na stronie 9

max. wysokość 59 cm**

** Maksymalna wysokość nóżek, podstawy, materaca i 
nakładki na materac nie może przekroczyć 59 cm z racji na 

rozkładany element wezgłowia. 

WEZGŁOWIE 507 

WEZGŁOWIE 600 

WEZGŁOWIE 504 

szerokość wezgłowia
80 | 90 |100 |  140 | 160 | 180 | 200 cm

80 | 90 |100 |  140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość łóżka

długość materaca 200 cm

długość łóżka 220 cm

11
5 

cm

długość łóżka 210 cm

nóżki*

10
5 

| 
12

5 
cm długość materaca 200 cm

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9

szerokość wezgłowia
140 | 160 | 180 | 200 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość łóżka

długość łóżka 230 cm

11
8 

cm

długość materaca 200 cm

szerokość wezgłowia
140 | 160 | 180 | 200 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość łóżka

długość łóżka 210 cm

12
0|

 14
0|

 16
0 |

 18
0 

cm

długość materaca 200 cm

szerokość wezgłowia
300 | 320| 340 cm

160 | 180| 200 cm
szerokość łóżka

szerokość wezgłowia
140 | 160 | 180 | 200 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość łóżka

długość łóżka 210 cm

10
5 |

 12
5 

cm

długość materaca 200 cm

szerokość wezgłowia
80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 cm

80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość łóżka

*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

podstawy*

nóżki*

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9
*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

podstawy*

nóżki*

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9
*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

podstawy*

nóżki*

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9
*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

podstawy*

nóżki*

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9
*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

podstawy*

podstawy*

*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

SYSTEM ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH SYSTEM ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH

głębokość
wezgłowia

21 cm

istnieje możliwość  
wykonania wezgłowia 

łóżka z kamieniami 
Swarovskiego
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WEZGŁOWIE 403 

WEZGŁOWIE 501 

WEZGŁOWIE 400

WEZGŁOWIE 402 

WEZGŁOWIE 900

WEZGŁOWIE 201

długość łóżka 225 cm

nóżki*

12
0 

cm

długość materaca 200 cm

długość łóżka 224 cm

nóżki*

szerokość wezgłowia
80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 cm

80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość łóżka

11
0 

cm

długość materaca 200 cm

długość łóżka 210 cm

nóżki*

15
0 |

 16
5 

cm

długość materaca 200 cm

złoty srebrny

głębokie pikowania

szerokość wezgłowia
160 | 180 cm

160 | 180 cm
szerokość łóżka

długość łóżka 210 cm

nóżki*

10
5 |

 12
5 

cm

długość materaca 200 cm

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9

długość łóżka 210 cm

nóżki*

10
5 |

 12
5 

cm

długość materaca 200 cm

długość łóżka 210 cm

nóżki*

szerokość wezgłowia
80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 cm

80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość łóżka

10
5 |

 12
5 

cm

długość materaca 200 cm

długość łóżka 210 cm

nóżki*

10
5 |

 12
5 

cm

długość materaca 200 cm

szerokość wezgłowia
159 | 179 | 199 | 219 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość łóżka

WEZGŁOWIE 503

głębokie pikowania

szerokość wezgłowia
90 | 140 | 160 | 180 cm

90 | 140 | 160 | 180 cm
szerokość łóżka

szerokość wezgłowia
140 | 160 | 180 | 200 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość łóżka

szerokość wezgłowia
80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 cm

80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość łóżka

*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

podstawy*

podstawy*

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9
*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9
*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

podstawy*

* Modele i wysokości nóżek na stronie 9
*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

podstawy*podstawy*

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9
* wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9
*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

podstawy*

podstawy*

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9
*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

SYSTEM ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH SYSTEM ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH

Dwa rodzaje ćwieków do wyboru

wezgłowie nr 202wezgłowie nr 201

istnieje możliwość  
wykonania wezgłowia 

łóżka z kamieniami 
Swarovskiego
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długość łóżka 200 cm

nóżki*

szerokość wezgłowia
140 | 160 | 180 | 200 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość łóżka

65
 c

m

5 
cm

długość materaca 200 cm

długość łóżka 210 cm

nóżki*

szerokość wezgłowia
80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 cm

80 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość łóżka

10
5 |

 12
5 

cm

długość materaca 200 cm

długość łóżka 205 cm

nóżki*

szerokość wezgłowia
238 | 258 | 278 cm

140 | 160 | 180 cm
szerokość łóżka

12
0 

cm

długość materaca 200 cm

długość łóżka 210 cm

nóżki*

szerokość wezgłowia
140 | 160 | 180 | 200 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość łóżka

13
0 |

 15
0 |

 18
0 

cm długość materaca 200 cm

Wezgłowie nr 700 z ramą metalową
chromowaną, pikowanie D

Wezgłowie  nr 700 z ramą drewnianą 
dąb lakierowany 28, pikowanie D

WEZGŁOWIA WISZĄCE SMART 

WEZGŁOWIE MALAGA

WEZGŁOWIE 700

WEZGŁOWIE 100, 101, 102 i 105

W
Z

O
R

Y
 W

E
Z

G
ŁO

W
I

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9
*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

podstawy*

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9
*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

podstawy*
podstawy*

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9
*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

*  Modele i wysokości nóżek na stronie 9
*  wysokości i rodzaje podstaw zobacz na stronach 6-8

podstawy*

SYSTEM ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH SYSTEM ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH

wezgłowie nr 105

wezgłowie nr 101

wezgłowie nr 102

wezgłowie nr 100

Podstawa P z pojemnikiem na pościel
Brak możliwości łączenia

wezgłowia MALAGA
z podstawami F, S i Z.

Wezgłowie MALAGA
mocowane jest 

wyłącznie do ściany.

Pikowanie C
Rama malowana, srebrny 23

Wezgłowia o wysokości 130 cm 
mocowane są do podstawy.  

Wezgłowia o wysokości 150 i 180 cm 
mocowane są wyłącznie do ściany.

Solidna konstrukcja pod podstawę łóżka z wezgłowiem 
700 + ozdobne listwy cokołu z litego drewna lub 
blachy chromowanej. Element dostarczany w wersji 
zmontowanej.

Pikowanie D
Rama drewniana, dąb lakierowany 28

Pikowanie E
Rama drewniana, buk lakierowany 01

istnieje możliwość  
wykonania wezgłowia 

łóżka z kamieniami 
Swarovskiego

wezgłowie nr 102
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wezgłowie nr 1 wezgłowie nr 2

wezgłowie nr 4 wezgłowie nr 5



ŁÓŻKA TAPICEROWANE

Łóżka tapicerowane z kolekcji NEW ELEGANCE. 6 kroków, aby do-
pasować je do swoich potrzeb.  

Łóżka tapicerowane w naszej ofercie są już skompletowanymi propozycjami. Oznacza to, że w przeciwieństwie np. do łóżek konty-
nentalnych, Premium czy Mini Maxi, każde łóżko ma większość elementów już zawartych w specyfikacji i są one niezmienne (wez-
głowie, rama łóżka itp). Możesz natomiast dobrać materac i funkcje jakie ma posiadać Twoje łóżko. 

1. WYGLĄD

Wybierz model, który pasuje do Twoich potrzeb nie tylko 
pod względem wyglądu ale również wymiarów zewnętrznych. 
Pamiętaj, że niektóre wezgłowia są większe i znacznie wystają 
poza obrys materaca i korpusu. 

buk
lakierowany 01

dąb
olejowany 11

dąb
lakierowany 28

biały 26 olcha 21 olcha 22 olcha 23 czarny 24 srebrny 23 złoty 27

3. WYMIARY

Większość łóżek posiada 3 nóżki do wyboru. Są też takie które mają więcej jak Tiffanny, 
których pełną ofertę zobaczysz na stronie 9 katalogu. Wszystkie nóżki drewniane 
można zamówić w dowolnym kolorze wg. zestawienia wybarwień poniżej. 

4. NÓŻKA

Wybierz rodzaj i kolor tkaniny. 
Specjalnie dla Państwa wyselekcjonowaliśmy kolekcję kilkuset 
tkanin, które kolorystycznie i jakościowo sprostają oczekiwa-
niom najwybredniejszym gustom. Tkaniny dobierzesz w salo-
nach sprzedaży lub na www.newelegance.pl

2. TKANINA

WYBARWIENIA NÓŻEK DREWNIANYCH

ŁÓŻKA TAPICEROWANE

Do łóżek z pojemnikiem dostępne są dwa rodzaje ram: Rama Standard lub Rama 
Komfort z otwieraniem przednim.

Dodatkowe funkcje łóżka i wyposażenie specjalne. Łóżko dostępne jest w kilku konfiguracjach stelaży i pojem-
ników. Dobierz rozwiązanie pasujące do Ciebie i Twoich potrzeb 

5. Z POJEMNIKIEM CZY BEZ?

Łóżko wyposażone w solidną podporę pod stelaż. 

łóżko bez pojemnika łóżko z pojemnikiem uchylnym 
z otwieraniem przednim

Dobierz materac do swojego łóżka. Kompletna oferta materaców na stronach 43 - 45 katalogu. Znajdziesz tam 10 modeli materaców 
w różnych rodzajach pokrowców. Nasze materace to najwyższa jakość, która zapewni wygodny i zdrowy sen.

6. MATERAC

RAMA KOMFORT L38
• 30 elastycznych listew o szerokości 38 mm
• odstęp pomiędzy lamelami 25 mm
• rama metalowa o przekroju 40 x 40 mm
• wysokość stelaża około 70 mm
• 6 lameli z regulacją twardości
Elastyczne uchwyty typu duoflex zapewniają 
podwójną amortyzację i brak tzw. martwej strefy 
w środkowej części stelaża.

Aby łóżko było 
kompletne, musisz 
dobrać odpowiedni 
stelaż. Pełną ofertę 
znajdziesz na stronie 42 
katalogu 

noga

poziom

A 10
 c

m

13
 c

m

16
 c

m

B

C

Łóżko daje możliwość 
zamontowania 
stelaża na 3 różnych 
wysokościach. Dzięki 
temu lepiej dopasujesz 
łóżko do wysokości 
materaca. 

RAMA STANDARD L53 
• 24 elastyczne listwy o szerokości 53 mm
• odstęp pomiędzy lamelami 25 mm
• rama metalowa o przekroju 40 x 30 mm
• wysokość stelaża około 55 mm

Pozycja montażu ramy w łóżku z pojemknikiem.

noga

poziom

ok
. 5

 c
m

lamela

płyta
pojemnika

noga

poziom

ok
. 3

 c
m

lamela

płyta
pojemnika
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Materac ELITTE 27

jednostronny | średnio twardy | 
wysokość 27 cm

Materac ELITTE 21

jednostronny | średnio twardy |
wysokość 21 cm

Materac IMPRESJA

jednostronny | średnio miękki |
wysokość 19 cm

Materac RUBIN

dwustronny | twardy |
wysokość 18 cm

Materac ROSA

jednostronny | średnio twardy |
wysokość 19 cm

Materac BOSS

dwustronny | twardy |
wysokość 20 cm

Materac FANTAZJA

jednostronny | średnio miękki |
wysokość 18 cm

Materac SZAFIR

dwustronny | twardy |
wysokość 19 cm

Materac FINEZJA

jednostronny | średnio miękki |
wysokość 19 cm

Materac DALIA SMART

dwustronny | twardy | 
wysokość 18 cm



Dostępne warianty nóżek (wybarwienia nóżki A na stronie 16)

długość łóżka 230 cm długość łóżka 230 cm

BERGAMO

HAVANA

APOLLO S

PORTO

Wezgłowia z płynnym 
przesuwem oparć, w 

prosty sposób tworzące 
doskonałe warunki do 

czytania i relaksu w 
łóżku.

31 cm
nóżka 3 cm

długość materaca 200 cm

Łó
żk

o 
Ap

ol
lo

 S
 

be
z p

oj
em

ni
ka

96
 c

m

nóżka cokół F

wys. cokołu 3 cm

wybarwienia nóżek C i F na stronie 16

nóżka C

3 
cm

15 cm

Dostępne warianty nóżek

długość łóżka 220 cm

36 cm
nóżka 4 cm

długość materaca 200 cm

Łó
żk

o 
Ha

va
na

 
be

z p
oj

em
ni

ka
12

0 
cm

nóżka C

nóżka A

nóżka B

4 
cm

4 
cm

15 cm

15 cm

wybarwienia nóżki C
na stronie 16

4 
cm

15 cm

długość łóżka 236 cm

36 cm
nóżka 4 cm

długość materaca 200 cm

Łó
żk

o 
Be

rg
am

o 
be

z p
oj

em
ni

ka
12

0 
cm

31 cm
nóżka 3 cm

Łó
żk

o 
Ap

ol
lo

 S
 

z p
oj

em
ni

ki
em

96
 c

m

szerokość wezgłowia
104 | 134 | 154 | 174 | 194 | 214 cm

90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

długość łóżka 220 cm

36 cm
nóżka 4 cm

Łó
żk

o 
Ha

va
na

 
z p

oj
em

ni
ki

em
12

0 
cm

szerokość wezgłowia
158 | 178 | 198 | 218 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

długość łóżka 236 cm

36 cm
nóżka 4 cm

Łó
żk

o 
Be

rg
am

o 
z p

oj
em

ni
ki

em
12

0 
cm

szerokość wezgłowia
158 | 178 | 198 | 218 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

Dostępne warianty nóżek

wybarwienia nóżki C
na stronie 16

nóżka B

4 cm

nóżka C
4 cm

15 cm

15 cm

nóżka A
4 cm

15 cm

długość łóżka 216 cm

30 cm
nóżka 4 cm

długość materaca 200 cm

Łó
żk

o 
Po

rt
o 

be
z p

oj
em

ni
ka

12
0 

cm

długość łóżka 216 cm

30 cm
nóżka 4 cm

Łó
żk

o 
Po

rt
o 

z p
oj

em
ni

ki
em

12
0 

cm

szerokość wezgłowia
152 | 172 | 192 | 212  cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

nóżka A nóżka B

6 
cm

6 
cm

13 cm 13 cm

ŁÓŻKA TAPICEROWANE ŁÓŻKA TAPICEROWANE

dostępny wariant ramy sterowanej 
elektrycznie przy pomocy pilota

nóżka A

3 
cm

15 cm

istnieje możliwość  
wykonania łóżka z  

kamieniami Swarovskiego
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MONACO

KALIPSO

SUITA

NIKE

APOLLO RELAX

CEZAR

długość łóżka 217 cm

długość łóżka 217 cm

35 cm

35 cm

nóżka 3 cm

nóżka 3 cm

szerokość wezgłowia
104 | 134 | 154 | 174 | 

194 | 214 cm

90 | 120 | 140 | 160 | 
180 | 200 cm

szerokość materaca

długość materaca 200 cm

Łó
żk

o 
Ka

lip
so

 
z p

oj
em

ni
ki

em
10

2 
cm

Łó
żk

o 
Ka

lip
so

 
be

z p
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em
ni

ka
10

2 
cm

Dostępne warianty nóżek
nóżka Cnóżka A

3 
cm

15 cm

3 
cm

15 cm
wybarwienia nóżki C na stronie 16

długość łóżka 216 cm

długość łóżka 216 cm

długość łóżka 216 cm

33 cm

33 cm

33 cm

nóżka 4 cm

nóżka 4 cm

nóżka 4 cm

szerokość wezgłowia
175 | 195 | 215 cm

szerokość wezgłowia
155 | 175 | 195 | 215 cm

160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

długość materaca 200 cm

długość materaca 200 cm

Łó
żk

o 
Su

ita
 

z p
oj

em
ni

ki
em

10
5 |

 12
5 

cm

Łó
żk

o 
Su

ita
 

z s
zu

fla
dą

 
10

5 |
 12

5 
cm

Łó
żk

o 
Su

ita
 

be
z p

oj
em

ni
ka

10
5 |

 12
5 

cm

Łóżko 
z szufladą

nóżka Cnóżka B

4 
cm

15 cm

wybarwienia nóżki C na stronie 16

4 
cm

15 cm

długość łóżka 232 cm

długość łóżka 232 cm

30 cm

30 cm

nóżka 4 cm

nóżka 4 cm

szerokość wezgłowia
149 | 169 | 189 | 

 209 | 229 cm

120 | 140 | 160 | 
 180 | 200 cm

szerokość materaca

długość materaca 200 cm

Łó
żk

o 
N

ik
e 

z p
oj

em
ni

ki
em

90
 | 

11
0 |

 13
0 

cm

Łó
żk

o 
N

ik
e 

be
z p

oj
em

ni
ka

90
 | 

11
0 |

 13
0 

cm

nóżka C

nóżka A

4 
cm

15 cm

wybarwienia nóżki C na stronie 16

4 
cm

15 cm

Dostępne warianty nóżek

nóżka B

4 
cm

15 cm

długość łóżka 230 cm

długość łóżka 230 cm

31 cm

31 cm

nóżka 3 cm

nóżka 3 cm

szerokość wezgłowia
159 | 179 | 199 cm

140 | 160 | 180 cm
szerokość materaca

długość materaca 200 cm

Łó
żk

o 
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 R
el
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em
ni

ki
em

10
7 

cm

Łó
żk

o 
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be
z p
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em
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10
7 

cm

nóżka Cnóżka A

nóżka cokół F

wys. cokołu 3 cm

3 
cm

15 cm

wybarwienia nóżek C i F na stronie 16

15 cm

Dostępne warianty nóżek

długość łóżka 230 cm

długość łóżka 230 cm

33 cm

33 cm

nóżka 5 cm

nóżka 5 cm

szerokość wezgłowia
169 | 189 | 209 cm

140 | 160 | 180 cm
szerokość materaca

długość materaca 200 cm

Łó
żk
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Ce

za
r 

z p
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em
ni

ki
em

11
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cm

Łó
żk

o 
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em
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11
0 

cm

nóżka A

5 
cm

15 cm

Dostępne warianty nóżek

3 
cm

długość łóżka 239 cm

długość łóżka 239 cm

33 cm

33 cm

nóżka 6 cm

nóżka 6 cm

szerokość wezgłowia
164 | 184 | 204 | 224 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

długość materaca 200 cm

Łó
żk
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em
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em
10

5 
cm

Łó
żk

o 
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em
ni

ka
10

5 
cm

nóżka A nóżka B

6 
cm

6 
cm

13 cm 13 cm
wybarwienia nóżki A na stronie 16

Dostępne warianty nóżek

ŁÓŻKA TAPICEROWANE ŁÓŻKA TAPICEROWANE
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APOLLO H

CALGARY

VIGO

PRINCESSA

ROMA

TIFFANY

długość łóżka 230 cm

długość łóżka 230 cm

31 cm

31 cm

nóżka 3 cm

nóżka 3 cm

szerokość wezgłowia
154 | 174 | 194 cm

140 | 160 | 180 cm
szerokość materaca

długość materaca 200 cm

Łó
żk

o 
Ap

ol
lo

 H
 

z p
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em
ni

ki
em

96
 c

m

Łó
żk

o 
Ap
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 H
 

be
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em
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ka

96
 c

m

długość łóżka 215 cm

długość łóżka 215 cm

33 cm

22 cm

nóżka 4 cm

nóżka 15 cm*

szerokość wezgłowia
172 | 192 | 212 | 232 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

długość materaca 200 cm

Łó
żk

o 
Ti

ffa
ny

 
z p
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em

ni
ki

em
14

0 
cm

Łó
żk

o 
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em
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ka
14

0 
cm

*rodzaje nóżek do łóżka bez pojemnika i ich wybarwienia znajdziesz na stronie 9 katalogu

długość łóżka 224 cm

długość łóżka 224 cm

35 cm

35 cm

nóżka 4 cm

nóżka 4 cm

szerokość wezgłowia
158 | 178 | 198 cm

140 | 160 | 180 cm
szerokość materaca

długość materaca 200 cm

Łó
żk

o 
Ro

m
a 

z p
oj

em
ni

ki
em

12
5 

cm

Łó
żk

o 
Ro

m
a 

be
z p

oj
em

ni
ka

12
5 

cm

nóżka Cnóżka B

4 
cm

15 cm

wybarwienia nóżki C na stronie 16

4 
cm

15 cm

Dostępne warianty nóżek

długość łóżka 233 cm

długość łóżka 233 cm

29 cm

23 cm

nóżka 9 cm

nóżka 15 cm

szerokość wezgłowia
144 | 164 | 184 | 204 | 224 cm

120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

długość materaca 200 cm

Łó
żk

o 
Pr

in
ce
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a 

z p
oj

em
ni

ki
em

11
9 

cm

Łó
żk

o 
Pr
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a 

be
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11
9 

cm

długość łóżka 210 cm

długość łóżka 210 cm

36 cm

36 cm

nóżka 3 cm

nóżka 3 cm

szerokość wezgłowia
150 | 170 | 190 | 210 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

długość materaca 200 cm

Łó
żk

o 
Vi

go
 

z p
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em
ni

ki
em

10
0 

cm

Łó
żk

o 
Vi

go
 

be
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em
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10
0 

cm

długość łóżka 245 cm

37 cm
korpus + 
nóżka

szerokość wezgłowia
158 | 178 | 198 cm

140 | 160 | 180 cm
szerokość materaca

długość materaca 200 cm

W ofercie dostępne również pufa, stolik, komoda, 
toaletka, lustro i stołek.

W ofercie dostępne również ławka, pufa, stolik, 
komoda, toaletka, lustro i stołek.

Łó
żk

o 
Ca

lg
ar

y 
be

z p
oj

em
ni

ka
90

 c
m

ŁÓŻKA TAPICEROWANE ŁÓŻKA TAPICEROWANE
nóżka C

nóżka cokół F

wys. cokołu 3 cm

3 
cm

15 cm

wybarwienia nóżek C i F na stronie 16

3 
cm

15 cm

Dostępne warianty nóżek
nóżka A

istnieje możliwość  
wykonania łóżka Princessa  

z 16-toma kamieniami Swarovskiego

istnieje możliwość  
wykonania łóżka z  

kamieniami Swarovskiego

wybarwienia nóżki drewnianej na stronie 16
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SYSTEM ŁÓŻEK MINI MAXI

Dopasuj łóżko z kolekcji MINI MAXI do swoich potrzeb. 
7 kroków, aby zbudować wymarzony komfort.

Wybierz wygląd wezgłowia. Do wyboru masz 10 modeli. Każdy z nich 
posiada inny wzór pikowania. Przygotowaliśmy też kilka nowości, które na 
pewno zainteresują osoby podążające za trendami mody

1. WYGLĄD

Nazwa systemu MINI MAXI wzięła się z idei, że każdy model wezgłowia 
można otrzymać w wersji mini i maxi. Dlatego też mamy tak wiele warian-
tów rozmiarowych. 

buk
lakierowany 01

dąb
olejowany 11

dąb
lakierowany 28

biały 26

olcha 21 olcha 22 olcha 23 czarny 24

srebrny 23 złoty 27

102 | 132 | 152 | 172 | 192 | 212 cm

100 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210  cm
szerokość korpusu

szerokość materaca
90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm

szerokość wezgłowi
 2100, 2101, 2102, 2103, 2200, 2300,

2700, 3000, 3100, 3700 

długość łóżka z korpusem
C, G, H - 216 cm

wezgłowie 3100 - 230 cm

długość materaca 200 cm

30 cm

w
ys

. w
ez

gł
ow

i
80

 |
 1

00
 |

 1
20

 |
 1

40
 c

m
w

ez
gł

. 3
10

0 
- 1

00
 |

 1
20

 c
m

nóżka 4 cm

gł. wezgł.
10 cm

długość łóżka z korpusem
 A, F - 220 cm

wezgłowie 3100 - 234 cm

długość materaca 200 cm

30 cm

w
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. w
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i
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 |
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00
 |
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 |
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m
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. 3
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0 
- 1

00
 |
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20

 c
m

nóżka 4 cm

gł. wezgł.
10 cm

112 | 142 | 162 | 182 | 202 | 222 cm

30
 c

m

110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220  cm
szerokość korpusu

szerokość materaca
90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm

szerokość wezgłowi
 2100, 2101, 2102, 2103, 2200, 2300,

2700, 3000, 3100
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2. ROZMIARY

Wybierz rodzaj nóżki. Dostępne są nóżki metalowe A i B oraz nóżka drewniana 
C i cokół drewniany E w 10 wybarwieniach. Cokół E dostępny jest w dwóch 
wariantach – drewniany oraz chromowany. 

3. NÓŻKA

nóżka B nóżka C

4 cm 4 cm

15 cm15 cm

wybarwienia nóżki C i cokołu E

ROZMIARY DLA KORPUSÓW C, G, HROZMIARY DLA KORPUSÓW A, F

nóżka A

4 cm

15 cm

cokół E (dostępny wyłącznie z korpusem C, G i H)

4 cm

Oferta łóżek MINI MAXI posiada 5 różnych 
korpusów do wyboru. Różnią się głównie szero-
kością i kształtem.

4. KORPUS

korpus A korpus C korpus F korpus G korpus H

szerokość
korpusu
10 cm

szerokość
korpusu

5 cm

szerokość
korpusu

5 cm

szerokość
korpusu
10 cm

szerokość
korpusu

5 cm

SYSTEM ŁÓŻEK MINI MAXI

Do łóżek z pojemnikiem dostępne są dwa rodzaje ram: Rama Standard i Rama Kom-
fort z otwieraniem przednim.

Dodatkowe funkcje łóżka i wyposażenie specjalne. Łóżko dostępne jest w kilku konfiguracjach stelaży i pojem-
ników. Dobierz rozwiązanie pasujące do Ciebie i Twoich potrzeb. 

6. Z POJEMNIKIEM CZY BEZ?

Łóżko wyposażone w solidną podporę pod stelaż. 

5. PRZESZYCIA KORPUSÓW
Każdy z korpusów można 
zamówić w 3 wzorach 
przeszycia

TKANINA, EKOSKÓRA

BEZ PRZESZYCIA

EKOSKÓRA, SKÓRA NATURALNA, 
TKANINA

EKOSKÓRA, TKANINA

TYP PRZESZYCIA A TYP PRZESZYCIA B TYP PRZESZYCIA C

łóżko bez pojemnika

Dobierz materac do swojego łóżka. Kompletna oferta materaców na stronach 43 - 45 katalogu. Znajdziesz tam 10 modeli materaców 
w różnych rodzajach pokrowców. Nasze materace to najwyższa jakość, która zapewni wygodny i zdrowy sen.

7. MATERAC

łóżko z pojemnikiem uchylnym 
z otwieraniem przednim

RAMA KOMFORT L38
• 30 elastycznych listew o szerokości 38 mm
• odstęp pomiędzy lamelami 25 mm
• rama metalowa o przekroju 40 x 40 mm
• wysokość stelaża około 70 mm
• 6 lameli z regulacją twardości
Elastyczne uchwyty typu duoflex zapewniają 
podwójną amortyzację i brak tzw. martwej strefy 
w środkowej części stelaża.

Aby łóżko było 
kompletne, musisz 
dobrać odpowiedni 
stelaż. Pełną ofertę 
znajdziesz na stronie 42 
katalogu 

noga

poziom

A 10
 c

m

13
 c

m

16
 c

m

B

C

Łóżko daje możliwość 
zamontowania 
stelaża na 3 różnych 
wysokościach. Dzięki 
temu lepiej dopasujesz 
łóżko do wysokości 
materaca. 

RAMA STANDARD L53 
• 24 elastyczne listwy o szerokości 53 mm
• odstęp pomiędzy lamelami 25 mm
• rama metalowa o przekroju 40 x 30 mm
• wysokość stelaża około 55 mm

Pozycja montażu ramy w łóżku z pojemknikiem.

noga

poziom

ok
. 5

 c
m

lamela

płyta
pojemnika

noga

poziom

ok
. 3

 c
m

lamela

płyta
pojemnika
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Materac ELITTE 27

jednostronny | średnio twardy | 
wysokość 27 cm

Materac ELITTE 21

jednostronny | średnio twardy |
wysokość 21 cm

Materac IMPRESJA

jednostronny | średnio miękki |
wysokość 19 cm

Materac RUBIN

dwustronny | twardy |
wysokość 18 cm

Materac ROSA

jednostronny | średnio twardy |
wysokość 19 cm

Materac BOSS

dwustronny | twardy |
wysokość 20 cm

Materac FANTAZJA

jednostronny | średnio miękki |
wysokość 18 cm

Materac SZAFIR

dwustronny | twardy |
wysokość 19 cm

Materac FINEZJA

jednostronny | średnio miękki |
wysokość 19 cm

Materac DALIA SMART

dwustronny | twardy | 
wysokość 18 cm



WEZGŁOWIE 3700
korpus C, G i H – szerokość wezgłowia

152 | 172 | 192 | 212 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

12
0 |

 14
0 

cm

długość łóżka 216 cm

30 cm
nóżka lub 
cokół 4 cm

długość materaca 200 cm

Wezgłowie 3700 dostępne jest wyłącznie z korpusem C, G i H. WEZGŁOWIE 3000

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

10
0 |

 12
0 

cm

30 cm
nóżka lub 
cokół 4 cm

długość materaca 200 cm

korpus C, G, H – szerokość wezgłowia 152 | 172 | 192 | 212 cm  
korpus A, F – szerokość wezgłowia 162 | 182 | 202 | 222 cm

korpus C, G, H – długość łóżka 216 cm 
korpus A, F – długość łóżka 220 cm

WEZGŁOWIE 5100 WEZGŁOWIE 3100
szerokość wezgłowia

205 | 225 | 245 | 265 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

12
0 

cm

korpus C, G, H – długość łóżka 235 cm 
korpus A, F – długość łóżka 240 cm

30 cm
nóżka lub 
cokół 4 cm

długość materaca 200 cm

korpus C, G, H – szerokość wezgłowia 152 | 172 | 192 | 212 cm  
korpus A, F – szerokość wezgłowia 162 | 182 | 202 | 222 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

10
0 |

 12
0 

cm

korpus C, G, H – długość łóżka 230 cm 
korpus A, F – długość łóżka 235 cm

30 cm
nóżka lub 
cokół 4 cm

długość materaca 200 cm

gł. wezgłowia 
24 cm

SYSTEM ŁÓŻEK MINI MAXI SYSTEM ŁÓŻEK MINI MAXI

Wezgłowie 3700 
 z cokołem i ramą metalową 
chromowaną

Wezgłowie 3700 
z cokołem i ramą drewnianą 
dąb lakierowany 28

ozdobny drewniany cokół  lub noga  - 
patrz strona 24 katalogu

szerokość wezgłowia na górze
205 | 225 | 245 | 265 cm

166 | 186 | 206 | 226 cm
szerokość wezgłowia na dole

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

istnieje możliwość  
wykonania łóżka z  

kamieniami Swarovskiego

istnieje możliwość  
wykonania łóżka z  

kamieniami Swarovskiego
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WEZGŁOWIE 2101 
z kolekcji łóżek MINI MAXI

WEZGŁOWIE 2700 
z kolekcji łóżek MINI MAXI

WEZGŁOWIE 2103 
z kolekcji łóżek MINI MAXI

WEZGŁOWIE 2300
z kolekcji łóżek MINI MAXI

WEZGŁOWIE 2200
z kolekcji łóżek MINI MAXI

WEZGŁOWIE 2102 
z kolekcji łóżek MINI MAXI

80
 | 

10
0 |

 1
20

 c
m

korpus C, G, H – długość łóżka 216 cm 
korpus A, F – długość łóżka 220 cm

30 cm
nóżka lub 
cokół 4 cm

długość materaca 200 cm

80
 | 

10
0 |

 12
0 

cm

korpus C, G, H – długość łóżka 216 cm 
korpus A, F – długość łóżka 220 cm

30 cm
nóżka lub 
cokół 4 cm

długość materaca 200 cm

80
 | 

10
0 |

 
 12

0 |
 14

0 
cm

korpus C, G, H – długość łóżka 216 cm 
korpus A, F – długość łóżka 220 cm

30 cm
nóżka lub 
cokół 4 cm

długość materaca 200 cm

80
 | 

10
0 |

 12
0 

cm

korpus C, G, H – długość łóżka 216 cm 
korpus A, F – długość łóżka 220 cm

30 cm
nóżka lub 
cokół 4 cm

długość materaca 200 cm

korpus C, G, H – szerokość wezgłowia 
152 | 172 | 192 | 212 cm  

korpus A, F – szerokość wezgłowia 
162 | 182 | 202 | 222 cm

140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

80
 | 

10
0 |

 12
0 

cm

korpus C, G, H – długość łóżka 216 cm 
korpus A, F – długość łóżka 220 cm

30 cm
nóżka lub 
cokół 4 cm

długość materaca 200 cm

korpus C, G, H – szerokość wezgłowia 
102 | 132| 152 | 172 | 192 | 212 cm  
korpus A, F – szerokość wezgłowia 

112 | 142 | 162 | 182 | 202 | 222 cm

90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

80
 | 

10
0 |

 12
0 

cm

korpus C, G, H – długość łóżka 216 cm 
korpus A, F – długość łóżka 220 cm

30 cm
nóżka lub 
cokół 4 cm

długość materaca 200 cm

korpus C, G, H – szerokość wezgłowia 
102 | 132 | 152 | 172 | 192 | 212 cm 
korpus A, F – szerokość wezgłowia
112 | 142 | 162 | 182 | 202 | 222 cm

90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

korpus C, G, H – szerokość wezgłowia 
102 | 132 | 152 | 172 | 192 | 212 cm 
korpus A, F – szerokość wezgłowia 
112 | 142 | 162 | 182 | 202 | 222 cm

90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

korpus C, G, H – szerokość wezgłowia
132 | 152 | 172 | 192 | 212 cm 

korpus A, F – szerokość wezgłowia
142 | 162 | 182 | 202 | 222 cm

120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

korpus C, G, H – szerokość wezgłowia 
102 | 132 | 152 | 172 | 192 | 212 cm 
korpus A, F – szerokość wezgłowia 
112 | 142 | 162 | 182 | 202 | 222 cm

90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

WEZGŁOWIE 2100
z kolekcji łóżek MINI MAXI

korpus C, G, H – szerokość wezgłowia 
102 | 132| 152 | 172 | 192 | 212 cm  
korpus A, F – szerokość wezgłowia 

112 | 142 | 162 | 182 | 202 | 222 cm

90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm
szerokość materaca

10
0 |

 12
0 

cm

korpus C, G, H – długość łóżka 216 cm 
korpus A, F – długość łóżka 220 cm

30 cm
nóżka lub 
cokół 4 cm

długość materaca 200 cm

SYSTEM ŁÓŻEK MINI MAXI SYSTEM ŁÓŻEK MINI MAXI

istnieje możliwość  
wykonania łóżka z  

kamieniami Swarovskiego
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MEBLE UZUPEŁNIAJĄCE
STOLIKI

MEBLE UZUPEŁNIAJĄCE
ŁAWKI

PUFY

KOMODY

Atena 
szer. 45 cm 
wys. 44 cm

Diament 
szer. 53 cm
wys. 40 cm
głęb. 39 cm

Princessa B
szer. 62 cm
wys. 45 cm
głęb. 41 cm

push and pull

Princessa C
szer. 53 cm
wys. 40 cm
głęb. 41 cm

push and pull

Roma
szer. 63 cm
wys. 43 cm
głęb. 39 cm

Perła
szer. 63 cm
wys. 32 cm
głęb. 47 cm

push and pull

Calgary
szer. 56 cm
wys. 34 cm
głęb. 41 cm

push and pull

Standard
szer. 50 cm
wys. 37 cm
głęb. 37 cm

Nike
szer. 50 cm
wys. 40 cm
głęb. 38 cm

Carrera lewy
szer. 53 cm
wys. 45 cm
głęb. 42 cm

Stolik GLASS wykończony szkłem:
szer. 51 cm
wys. 44 cm
głęb. 42 cm

kolor: biały, czarny, popiel

Stolik Apollo A z płyty połysk
szer. 53 cm
wys. 29 cm
głęb. 40 cm

kolor: biały, czarny, szary, cappuccino

Stolik Cezar push and pull
szer. 55 cm
wys. 37 cm
głęb. 40 cm

kolor: biały, czarny, szary

Kontynentalny B
szer. 53 cm
wys. 46 cm
głęb. 41 cm

Kontynentalny C
szer. 51 cm
wys. 51 cm
głęb. 40 cm

Kontynentalny D
szer. 51 cm
wys. 51 cm
głęb. 40 cm

Kontynentalny D
otwarte szuflady

Royal A
szer. 49 cm
wys. 51 cm

push and pull

Royal B
szer. 49 cm
wys. 51 cm

Royal C
szer. 49 cm
wys. 47 cm

Kontynentalny E
szer. 51 cm
wys. 61 cm
głęb. 40 cm

Royal A
otwarte 
szuflady

Carrera z szufladą prawy
szer. 53 cm
wys. 45 cm
głęb. 42 cm

Apollo B
szer. 53 cm
wys. 29 cm
głęb. 40 cm

Tiffany
szer. 63 cm
wys. 43 cm
głęb. 39 cm

Havana
szer. 50 cm
wys. 44 cm
głęb. 44 cm

push and pull

komoda ROYAL
szer. 110 cm
wys. 84 cm
głęb. 51 cm

komoda TIFFANY
szer. 110 cm
wys. 84 cm
głęb. 54 cm

komoda ROMA
szer. 110 cm
wys. 84 cm
głęb. 54 cm

ławka TIFFANY A
szer. 150 cm
wys. 42 cm
głęb. 40 cm

ławka TIFFANY B
szer. 150 cm
wys. 42 cm
głęb. 40 cm

ławka TIFFANY C
szer. 150 cm
wys. 42 cm
głęb. 40 cm

pufa ROYAL B z pojemnikiem
szer. 120 | 140 | 160 cm

wys. 42 cm
głęb. 50 cm

pufa ROYAL A z pojemnikiem
szer. 120 | 140 | 160 cm

wys. 42 cm
głęb. 50 cm

pufa TIFFANY | ROMA
szer. 48 cm
wys. 46 cm
głęb. 48 cm

ławka D
szer. 100 | 120 cm

wys. 43 cm
głęb. 48 cm

ławka F
szer. 120 | 140 cm

wys. 65 cm
głęb. 46 cm

ławka G
szer. 120 | 140 cm

wys. 65 cm
głęb. 46 cm

ławka E
szer. 120 cm
wys. 45 cm
głęb. 46 cm

dostępne wybarwienia stelaża 
ławki E: czarny | szary

dostępne wybarwienia stelaża ławki H:
czarny | szary | złoty

komoda CEZAR
szer. 146 cm
wys. 86 cm
głęb. 43 cm

kolor: biały, czarny, szary

komoda GLASS wykańczana szkłem
szer. 110 cm
wys. 84 cm
głęb. 54 cm

kolor: biały, czarny, popiel

ławka H
szer. 122 cm
wys. 43 cm
głęb. 46 cm

Wybarwienia nóżek drewianych ławek D, F, G znajdziesz na stronie 9

widok z góry komody ROYAL 
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SYSTEM SLEEP VARIA - ZESTAW Z ŁÓŻKIEM

Wykaz elementów SLEEP VARIA - zestaw z łóżkiemMODELE ŁÓŻEK DO ZABUDOWY SLEEP VARIA

24
0 

cm

24
0 

cm

24
0 

cm

45 cm

24
0 

cm

198 cm

24
0 

cm

90 cm90 cm 178 cm
152 | 172 | 192 cm

150 | 170 | 190 cm
szerokość korpusu

szerokość materaca
140 | 160 | 180 cm

szerokość wezgłowi
 2100, 2101, 2102, 2103, 2300, 2700, 3000

długość łóżka z korpusem
216 cm

długość materaca 200 cm

30 cm

12
0 

cm

nóżka 4 cm

gł. wezgł.
10 cm

łóżko MINI MAXI
z wezgłowiem 2100

łóżko MINI MAXI
z wezgłowiem 2102

łóżko MINI MAXI
z wezgłowiem 2300

łóżko MINI MAXI
z wezgłowiem 3000

DOSTĘPNE WYMIARY ŁÓŻEK

noga

poziom

A 10
 c

m

13
 c

m

16
 c

m

B

C
Łóżko bez pojemnika daje 
możliwość zamontowa-
nia stelaża na 3 różnych 
wysokościach. Dzięki 
temu lepiej dopasujesz 
łóżko do wysokości ma-
teraca. 

Wybierz rodzaj nóżki. Dostępna jest nóżka metalowa A i B oraz 
nóżka drewniana C w 10 wybarwieniach (zobacz na stronie 24)

NÓŻKI

nóżka B nóżka C

4 cm 4 cm

15 cm15 cm

nóżka A

4 cm
15 cm

układ na zdjęciu z bazą 20 zawiera elementy 27, 20, 12

Dostępne warianty kolorystyczne zestawu SLEEP VARIA z łóżkiem

SYSTEM SLEEP VARIA - ZESTAW Z ŁÓŻKIEM

Do łóżek z pojemnikiem dostępne są dwa rodzaje ram: Rama Standard i 
Rama Komfort z otwieraniem przednim.

Łóżko wyposażone w solidną podporę pod stelaż. 

łóżko bez pojemnika

łóżko z pojemnikiem uchylnym 
z otwieraniem przednim

RAMA KOMFORT L38
• 30 elastycznych listew o szerokości 38 mm
• odstęp pomiędzy lamelami 25 mm
• rama metalowa o przekroju 40 x 40 mm
• wysokość stelaża około 70 mm
• 6 lameli z regulacją twardości
Elastyczne uchwyty typu duoflex 
zapewniają podwójną amortyzację 
i brak tzw. martwej strefy w środkowej 
części stelaża.

Aby łóżko było 
kompletne, musisz 
dobrać odpowiedni 
stelaż. Pełną ofertę 
znajdziesz na stronie 42 
katalogu 

noga

poziom

A 10
 c

m

13
 c

m

16
 c

m

B

C

Łóżko daje możliwość 
zamontowania 
stelaża na 3 różnych 
wysokościach. Dzięki 
temu lepiej dopasujesz 
łóżko do wysokości 
materaca. 

RAMA STANDARD L53 
• 24 elastyczne listwy o szerokości 

53 mm
• odstęp pomiędzy lamelami 25 mm
• rama metalowa o przekroju 40 x 

30 mm
• wysokość stelaża około 55 mm

Pozycja montażu ramy w łóżku z pojemknikiem.

noga

poziom

ok
. 5

 c
m

lamela

płyta
pojemnika

noga

poziom

ok
. 3

 c
m

lamela

płyta
pojemnika

łóżko MINI MAXI
z wezgłowiem 2101

łóżko MINI MAXI
z wezgłowiem 2700

łóżko MINI MAXI
z wezgłowiem 2103

Element nr 10
bok lewy

maskujący

24
0 

cm

50 cm

Element nr 29
bok prawy
maskujący

24
0 

cm

50 cm

Element nr 12
szafa 90

z szufladami

Element nr 27
szafa 90

z wieszakami

Element nr 15
szafa 45

z szufladami

24
0 

cm

45 cm

Element nr 18
baza

do łóżka 140

24
0 

cm

158 cm

Element nr 20
baza

do łóżka 160

Element nr 22
baza

do łóżka 180

Element nr 24
szafa 45

z wieszakami

FRONTKORPUS FRONTKORPUS

cokół cokół cokół cokół

konfiguracja 1 konfiguracja 2 konfiguracja 3 konfiguracja 4
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orzech Ravena biel Alpejska
(mat)

FRONTKORPUS

orzech Ravena śnieżnobiały
(połysk)

FRONTKORPUS

biel Alpejska
(mat)

biel Alpejska
(mat)

śnieżnobiały
(połysk)

biel Alpejska
(mat)

52 cm
228 cm

Wymiary boczne



SYSTEM SLEEP VARIA - ZESTAW Z ŁÓŻKIEM I STOLIKAMI

152 | 172 cm

150 | 170 cm
szerokość korpusu

szerokość materaca
140 | 160 cm

szerokość wezgłowi
 2100, 2101, 2102, 2103, 2300, 2700, 3000

długość łóżka z korpusem
216 cm

długość materaca 200 cm

30 cm

12
0 

cm

nóżka 4 cm

gł. wezgł.
10 cm

dostępne modele łóżek zobacz na stronie 32

Dostępne warianty kolorystyczne zestawu SLEEP VARIA z łóżkiem i stolikami

Wykaz elementów SLEEP VARIA - zestaw z łóżkiem i stolikami

24
0 

cm

24
0 

cm

45 cm

24
0 

cm

90 cm90 cm

SYSTEM SLEEP VARIA - ZESTAW Z SOFĄ

Dostępne warianty kolorystyczne zestawu SLEEP VARIA z sofą

Wykaz elementów SLEEP VARIA zestaw z sofą

154 cm

24
0 

cm

24
0 

cm

45 cm

24
0 

cm

174 cm

24
0 

cm

90 cm90 cm 178 cm

układ na zdjęciu z bazą 44 zawiera elementy 24, 44, 24 układ na zdjęciu z bazą 18 zawiera elementy 15, 18, 24

24
0 

cm

244 cm

Element
nr 42
baza

do łóżka 140*

Element 
nr 44
baza 

do łóżka 160*

24
0 

cm

264 cm

FRONTKORPUS KORPUS

Element nr 10
bok lewy

maskujący

wymiary 
boczne

24
0 

cm

50 cm

Element nr 29
bok prawy
maskujący

24
0 

cm

50 cm

Element nr 12
szafa 90

z szufladami

Element nr 27
szafa 90

z wieszakami

Element nr 15
szafa 45

z szufladami

24
0 

cm

45 cm

Element nr 24
szafa 45

z wieszakami

cokół cokół cokół cokół

sofa 154 do bazy nr 18

sofa 174 do bazy nr 20

pow. spania
112x218

pow. spania
132x218

Element nr 10
bok lewy

maskujący

24
0 

cm

50 cm

Element nr 29
bok prawy
maskujący

24
0 

cm

50 cm

Element nr 12
szafa 90

z szufladami

Element nr 27
szafa 90

z wieszakami

Element nr 15
szafa 45

z szufladami

24
0 

cm

45 cm

Element nr 18
baza

do sofy 154

24
0 

cm

158 cm

Element nr 20
baza

do sofy 174

Element nr 24
szafa 45

z wieszakami

cokół cokół cokół cokół

konfiguracja 1 konfiguracja 3
FRONTKORPUS FRONTKORPUS

konfiguracja 1 konfiguracja 2 konfiguracja 3 konfiguracja 4
FRONT
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orzech Ravena biel Alpejska
(mat)

orzech Ravena orzech Ravena biel Alpejska
(mat)

FRONTKORPUS

orzech Ravena śnieżnobiały
(połysk)

FRONTKORPUS

biel Alpejska
(mat)

biel Alpejska
(mat)

śnieżnobiały
(połysk)

biel Alpejska
(mat)

śnieżnobiały
(połysk)

100 cm
248 cm

wymiary 
boczne

52 cm
228 cm



129 | 159 | 179 cm

szer. materaca 
90 | 120 | 140 cm

43 cm
bok

TAPCZAN POZIOMY TAPCZAN PIONOWY

213 cm

22
4 

cm

153 cm

Dostępne warianty kolorystyczne tapczanów poziomych: dąb Nebraska, dąb sonoma jasny,  
dąb sonoma czekolada, biały perła (mat)

Tapczany poziome Dodatkowe elementy

61
 c

m

Tapczany pionowe Dodatkowe elementy

11
3 

cm

Powierzchnia spania 90x200 cm
213 cm

230 cm

gługość materaca 
200 cm

43 cm
bok

wysówany blat w szafie S 
doskonale zastąpi szafkę 
nocną

22
4 

cm

133 cm

Dostępne warianty kolorystyczne 
tapczanów pionowych: dąb 
Nebraska, dąb sonoma jasny, 
dąb sonoma czekolada,  
biały perła (mat)

22
4 

cm

60 cm

22
4 

cm

22
4 

cm

60 cm

60 cm

22
4 

cm Pow. spania 140x200 cm

60 cm

Pow. spania 120x200 cm

22
4 

cm

103 cm
Pow. 90x200 cm

14
3 

cm

Powierzchnia spania 120x200 cm
213 cm

tapczan poziomy 120

16
3 

cm

213 cm
Powierzchnia spania 140x200 cm

tapczan poziomy 140

tapczan pionowy 120 tapczan pionowy 140

tapczan poziomy 90

tapczan pionowy 90

półka
do tapczanu 
poziomego

szafa P
z półkami

cokół

szafa W
z wieszakiem

cokół

szafa P
z półkami

cokół

szafa W
z wieszakiem

cokół

22
4 

cm

60 cm

szafa S
ze stolikiem, szufladami i  

wieszakiem

cokół
szuflada

wysówany 
blat

22
4 

cm

60 cm

szafa S
ze stolikiem, 
szufladami i  
wieszakiem

cokół
szuflada

wysówany 
blat
szuflada

szuflada

schemat montażu 
półki z tapczanem 90

schemat montażu 
półki z tapczanem 120

schemat montażu 
półki z tapczanem 140
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LOFT sypialnia, pokój dzienny LOFT

Dostępne warianty kolorystyczne LOFT: dąb Lancelot + czarny metal Kolorystyka WIEN: dąb Lefkas + piaskowy połysk
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WIEN sypialnia
szafa drzwi uchylne 

LFSZ 2D lewa
szer. 104 cm
wys. 204 cm

gł. 60 cm

szafa 4 drzwiowa drzwi uchylne 
LFSZ 4D z lustrami

szer. 204 cm
wys. 204 cm

gł. 60 cm

szafa drzwi uchylne 
LFSZ 2D prawa

szer. 104 cm
wys. 204 cm

gł. 60 cm

stolik nocny LFST-2S
szer. 50 cm
wys. 45 cm
gł. 40 cm

regał LFRE
szer. 106 cm
wys. 163 cm

gł. 50 cm

komoda LFKO-6S
szer. 110 cm
wys. 84 cm
gł. 42 cm

szafa 4 drzwiowa drzwi uchylne 
LFSZ 4D 

szer. 204 cm
wys. 204 cm

gł. 60 cm

łóżko LFL bez pojemnika
szer. 150 | 170 | 190 cm

wys. 100 cm
gł. 216 cm

łóżko LFLP z pojemnikiem
szer. 150 | 170 | 190 cm

wys. 100 cm 
gł. 216 cm

szafka RTV  
LFTV 

szer. 154 cm
wys. 45 cm
gł. 44 cm

pufa
LFPU

szer. 140 cm
wys. 54 cm
gł. 44 cm

biurko LFBI
szer. 124 cm
wys. 76 cm
gł. 60 cm

konsola/toaletka LFTO
szer. 104 cm
wys. 76 cm
gł. 42 cm

łóżko WL bez pojemnika
szer. 151 | 171 | 191 cm

wys. 95 cm 
gł. 213 cm

łóżko WLP z pojemnikiem
szer. 151 | 171 | 191 cm

wys. 95 cm 
gł. 213 cmszafa 2M 

drzwi przesuwne
WSZP-2

szer. 201 cm
wys. 213 cm

gł. 68 cm

szafa 2,25M  
drzwi przesuwne

WSZP-2,25
szer. 225 cm
wys. 213 cm

gł. 68 cm

stolik nocny WST-2S
szer. 56 cm
wys. 41 cm
gł. 41 cm

komoda WKO-2D4S
szer. 156 cm
wys. 93 cm
gł. 50 cm

komoda WKO-5S
szer. 106 cm
wys. 76 cm
gł. 41 cm lustro WLU-1

szer. 100 cm
wys. 60 cm

szafa 2,5M  
drzwi przesuwne 

WSZP-2,5
szer. 250 cm
wys. 234 cm

gł. 68 cm

szafa 2,7M  
drzwi przesuwne 

WSZP-2,7
szer. 271 cm
wys. 234 cm

gł. 68 cm
komody dostępne w dwóch wariantach: z 
oświetleniem LED lub bez oświetlenia LED



MANHATTAN sypialnia

CREMONA sypialnia

łóżko CL bez pojemnika 
szer. 151 | 171 | 191 cm

wys. 95 cm
 gł. 213 cm

łóżko CLP z pojemnikiem
szer. 151 | 171 | 191 cm

wys. 95 cm 
gł. 213 cm

stolik nocny CST-2S
szer. 50 cm
wys. 43 cm
gł. 41 cm

komoda CKO-
-1D4S

szer. 111 cm
wys. 85 cm
gł. 42 cm

szafa drzwi przesuwne 
CSZP-2D

szer. 200 cm
wys. 212 cm

gł. 68 cm

szafa drzwi przesuwne 
CSZP-3D

szer. 270 cm
wys. 232 cm

gł. 68 cm

komoda CKO-6S
szer. 66 cm

wys. 121 cm
gł. 42 cm

komoda  
CKO-2D4S

szer. 156 cm
wys. 85 cm
gł. 42 cm

szafa drzwi uchylne  
CSZ-5D

szer. 230 cm
wys. 212 cm

gł. 63 cm

szafa drzwi uchylne 
CSZ-4D

szer. 185 cm
wys. 212 cm

gł. 63 cm

szafa drzwi uchylne 
CSZ-3D

szer. 140 cm
wys. 212 cm

gł. 63 cm

szafa drzwi uchylne  
CSZ-2D

szer. 95 cm
wys. 212 cm

gł. 63 cm

NEW YORK sypialnia

szafa drzwi 
uchylne CSZ-1D

szer. 50 cm
wys. 212 cm

gł. 63 cm

szafa narożna 
drzwi uchylne 

 CSZ-1DN  
szer. 92/92 cm
wys. 212 cm

LIVERPOOL sypialnia

Kolorystyka CREMONA: dąb sonoma jasny + cappuccino Kolorystyka NEW YORK: biel alpejska + trufla uni

Kolorystyka MANHATTAN: dąb Nebraska + biały połysk Kolorystyka LIVERPOOL: dąb sonoma trufel + biel alpejska
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szafa 3 drzwiowa 
drzwi przeuwne NYSZP 3D 

szer. 271 cm
wys. 213 cm

gł. 68 cm

łóżko NYT z wezgłowiem tapicerowanym bez pojemnika
łóżko NYTP z wezgłowiem tapicerowanym z pojemnikiem

szer. 97 | 147 | 167 | 187 cm
wys. 95 cm | gł. 208 cm

szafa 2 drzwiowa 
drzwi przeuwne NYSZP 2D 

szer. 182 cm
wys. 213 cm

gł. 68 cm

łóżko z oświetleniem NYL bez pojemnika
łóżko z oświetleniem NYLP z pojemnikiem

szer. 97 | 147 | 167 | 187 cm
wys. 95 cm | gł. 208 cm

szafa 2M drzwi przesuwne 
MHSZP-2

szer. 201 cm
wys. 213 cm

gł. 68 cm

szafa 2,25M drzwi przesuwne 
MHSZP-2,25
szer. 225 cm
wys. 213 cm

gł. 68 cm

stolik nocny MHST-2S
szer. 50 cm
wys. 43 cm
gł. 41 cm

komoda MHKO-2D4S
szer. 151 cm
wys. 94 cm
gł. 45 cm

komoda MHKO-4S
szer. 101 cm
wys. 94 cm
gł. 45 cm

lustro MHLU-1
szer. 130 cm
wys. 65 cm

szafa 2,5M drzwi przesuwne 
MHSZP-2,5

szer. 250 cm
wys. 234 cm

gł. 68 cm

szafa 2,7M drzwi przesuwne 
MHSZP-2,7

szer. 271 cm
wys. 234 cm

gł. 68 cm

łóżko MHL bez pojemnika
szer. 147 | 167 | 187 cm

wys. 94 cm 
gł. 208 cm

łóżko MHLP z pojemnikiem
szer. 147 | 167 | 187 cm

wys. 94 cm
 gł. 208 cm

łóżko LLP z pojemnikiem
szer. 147 | 167 | 187 cm

wys. 95 cm
 gł. 212 cm

łóżko LL bez pojemnika
szer. 147 | 167 | 187 cm

wys. 95 cm
 gł. 212 cm

szafa 5D drzwi uchylne 
LSZ-5D2S

szer. 254 cm
wys. 213 cm

gł. 65 cm

szafa 3D drzwi uchylne 
LSZ-3D2S

szer. 154 cm
wys. 213 cm

gł. 65 cm

szafa 4D drzwi uchylne
LSZ-4D2S

szer. 204 cm
wys. 213 cm

gł. 65 cm

lustro LLU-1
szer. 100 cm
wys. 58 cm

komoda LKO-4S
szer. 101 cm
wys. 93 cm
gł. 46 cm

stolik nocny LST-2S
szer. 51 cm
wys. 42 cm
gł. 40 cm

komoda LKO-2D4S
szer. 151 cm
wys. 93 cm
gł. 46 cm

biurko NYBI
szer. 101 cm
wys. 78 cm
gł. 60 cm

krzesło NYKR
szer. 46 cm
wys. 81 cm
gł. 52 cm

stolik nocny NYST-1S
szer. 51 cm
wys. 44 cm
gł. 42 cm

komoda NYKO-2D5S
szer. 151 cm
wys. 94 cm
gł. 46 cm

komoda NYKO-3S
szer. 101 cm
wys. 96 cm
gł. 46 cm

szafa 3 drzwiowa - drzwi uchylne 
NYSZ-3D2S

szer. 164 cm
wys. 211 cm

gł. 64 cm



MATERACE

materac IMPRESJA
Materac średnio miękki,  
jednostronny

1   Górna część pokrowca z możliwością wyboru tkaniny.
 1a) wewnętrzny pokrowiec ochronny na wkład materaca

3   Pianka termoelastyczna o grubości 8 cm 
(gęstość 50 kg/1m³)

4   Pianka wysokoelastyczna o grubości 10 cm 
(gęstość 35 kg/1m³)

2

1

3

4
wysokość materaca 19 cm

2   Tkanina o wysokiej przepuszczalności zapewniająca 
doskonałą wentylację wnętrza materaca, co zapobiega 
gromadzeniu się wilgoci i rozwojowi roztoczy i pleśni

materac ELITE 27
Materac średnio twardy,  
jednostronny

2

1
3

4
5

6
7

wysokość materaca 27 cm
8 9

10

materac ELITE 21
Materac średnio twardy,  
jednostronny

2

1 3
4 5 6

7
8 9

10

1   Górna część pokrowca z możliwością wyboru tkaniny
 1a) wewnętrzny pokrowiec ochronny na wkład materaca

1   Górna część pokrowca z możliwością wyboru tkaniny, 
 1a) wewnętrzny pokrowiec ochronny na wkład materaca

4   Pianka termoelastyczna o grubości 3 cm (gęstość 50 kg/1m³)

4   Pianka termoelastyczna o grubości 3 cm (gęstość 50 kg/1m³)

5   Pianka wysokoelastyczna o grubości 7 cm

5   Pianka wysokoelastyczna o grubości 2 cm

9   Wojłok o gramaturze 500 g

9   Wojłok o gramaturze 500 g

10   Pianka twarda o grubości 3 cm

10   Pianka twarda o grubości 2 cm

7   Sprężyny kieszeniowe średnio twarde 
wys. 11 cm (255 sprężyn na 1m² 
powierzchni materaca)

7   Sprężyny kieszeniowe średnio twarde 
wys. 11 cm (255 sprężyn na 1m² 
powierzchni materaca)

8   Pianka T-30 o dużej gęstości, szer. 8 cm 
zapobiegająca odkształcaniu się krawędzi 
materaca

8   Pianka T-30 o dużej gęstości, szer. 8 cm 
zapobiegająca odkształcaniu się krawędzi 
materaca

2   Tkanina o wysokiej przepuszczalności zapewniająca 
doskonałą wentylację wnętrza materaca, co zapobiega 
gromadzeniu się wilgoci i rozwojowi roztoczy i pleśni

2   Tkanina o wysokiej przepuszczalności zapewniająca 
doskonałą wentylację wnętrza materaca, co zapobiega 
gromadzeniu się wilgoci i rozwojowi roztoczy i pleśni

3   Pianka wysokoelastyczna o grubości 2 cm

3   Pianka wysokoelastyczna o grubości 2 cm

wysokość materaca 21 cm

6   Fizelina 11   Tkanina materacowa pikowana

11

6   Fizelina 11   Tkanina materacowa pikowana

11

5   Tkanina materacowa pikowana

5

STELAŻE DO ŁÓŻEK BEZ POJEMNIKA

STELAŻE DO ŁÓŻEK Z POJEMNIKIEM

na zdjęciu tkanina Silver AG+ 3D

na zdjęciu tkanina Silver AG+ 3D

na zdjęciu tkanina Silver AG+ 3D

CLASSIC
• stelaż rolowany o wysokości ok. 3cm 
• 18 elastycznych listew o szerokości 53 mm
• francuski pas kauczukowy
• odstępy pomiędzy listwami 55 mm

STANDARD
• 28 elastycznych listew o szerokości 35 mm
• 5 listew z regulacją twardości
• wysokość stelaża ok. 5 cm
• odstępy pomiędzy listwami 25 mm

ECONOMIC DUO
• samodzielny montaż
• 28 elastycznych listew o szerokości 35 mm
• wysokość stelaża ok. 3 cm
• odstępy pomiędzy listwami 32 mm

STANDARD PLUS
• ręczna regulacja pozycji zagłówka
• 28 elastycznych listew o szerokości 35 mm
• 5 listew z regulacją twardości
• wysokość stelaża ok. 5 cm
•  nadaje się do stosowania z materacami 

piankowymi i lateksowymi
• odstęp pomiędzy listwami 25 mm

STANDARD MAX PLUS
• ręczna regulacja pozycji zagłówka i podnóżka
• 28 elastycznych listew o szerokości 35 mm
• 5 listew z regulacją twardości
• wysokość stelaża ok. 5 cm
•  nadaje się do stosowania z materacami piankowymi i lateksowymi
• odstęp pomiędzy listwami 25 mm

PREZYDENT STANDARD
• 5 listew z regulacją twardości
• wysokość stelaża ok. 7 cm
•  nadaje się do stosowania z materacami  

piankowymi i lateksowymi
• odstępy pomiędzy listwami 30 mm
•  stelaż regulowany elektrycznie z dwoma silnikami firmy HETTICH 

zapewnia płynną regulację 
• posiada funkcję awaryjnego opuszczania 
• 28 elastycznych listew o szerokości 35 mm

RAMA STANDARD L53
• 24 elastyczne listwy o szerokości 53 mm
• odstęp pomiędzy lamelami 25 mm
• rama metalowa o przekroju 40 x 30 mm
• wysokość stelaża około 55 mm

RAMA STANDARD L53
to metalowy stelaż łóżka z pojemnikiem zapewniający 
użytkownikowi zadowalającą jakość przy zachowaniu bardzo 
przystępnej ceny. Budowa tego stelaża została oparta na systemie 
elastycznych listew wykonanych z warstwowo klejonego drewna 
liściastego umocowanych na metalowej ramie. Belka środkowa 
tejże ramy posiada obustronne dodatkowe wzmocnienie. Małe 
odstępy pomiędzy listwami pozwalają na wykorzystanie ramy do 
każdego typu materaca, również do hoteli i pensjonatów.

RAMA KOMFORT L38
• 30 elastycznych listew o szerokości 38 mm
• odstęp pomiędzy lamelami 25 mm
• rama metalowa o przekroju 40 x 40 mm
• wysokość stelaża około 70 mm
• 6 lameli z regulacją twardości
Elastyczne uchwyty typu duoflex zapewniają 
podwójną amortyzację i brak tzw. martwej 
strefy w środkowej części stelaża.

RAMA KOMFORT L38
– to metalowy stelaż łóżka z pojemnikiem z podwójną belką środkową 
zapewniającą bardzo stabilne, a jednocześnie wyjątkowo elastyczne 
podparcie dla materaca. System wąskich poprzecznie sprężynujących listew 
z warstwowo klejonego drewna liściastego umieszczonych w sprężystych 
kieszonkach typu duoflex pozwala na zastosowanie go do wszystkich typów 
materaców. Dopełnieniem wysokiego komfortu tego stelaża jest możliwość 
regulacji jego twardości. W ten sposób każdy użytkownik w zależności od 
swoich oczekiwań i wagi może regulować pożądaną twardość podparcia dla 
swojego materaca.
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MATERACE
materac BOSS
Materac twardy,  
dwustronny

5   Wojłok o gramaturze 500 g

6   Sprężyny kieszeniowe średnio twarde wys 
11 cm (255 sprężyn na 1m² powierzchni 
materaca)

7   Pianka T-30 o dużej gęstości, szer. 8 cm 
zapobiegająca odkształcaniu się krawędzi 
materaca

wysokość materaca 20 cm

8   Tkanina materacowa pikowana

8

1   Górna część pokrowca z możliwością wyboru 
tkaniny,  
1a) wewnętrzny pokrowiec ochronny na wkład 
materaca

4   Mata kokosowa o grubości 1,5 cm

2   Tkanina o wysokiej przepuszczalności zapewniająca 
doskonałą wentylację wnętrza materaca, co 
zapobiega gromadzeniu się wilgoci i rozwojowi 
roztoczy i pleśni

3   Pianka T-25 o grubości 3 cm

MATERACE

4   Wojłok o gramaturze 500 g

4   Wojłok o gramaturze 500 g

2

1
3

4

5
6

7
4

materac ROSA
Materac średnio twardy,  
jednostronny

1   Górna część pokrowca z możliwością wyboru tkaniny,  
1a) wewnętrzny pokrowiec ochronny na wkład 
materaca

5   Sprężyny kieszeniowe średnio twarde 
wys. 11 cm (576 sprężyn na 1m² 
powierzchni materaca)

6   Pianka T-30 o dużej gęstości, szer. 8 cm 
zapobiegająca odkształcaniu się krawędzi 
materaca

7   Pianka T-25 o grubości 3 cm

2   Tkanina o wysokiej przepuszczalności zapewniająca 
doskonałą wentylację wnętrza materaca, co 
zapobiega gromadzeniu się wilgoci i rozwojowi 
roztoczy i pleśni

3   Pianka termoelastyczna o grubości 4 cm (gęstość 50 
kg/1m³)

wysokość materaca 19 cmna zdjęciu tkanina Amicor Zn3D

materac FINEZJA
Materac średnio miękki,  
jednostronny

na zdjęciu tkanina Flower 3D 2

1
3

4
5

6 7

wysokość materaca 19 cm

5   Sprężyny kieszeniowe średnio twarde 
wys. 11 cm (255 sprężyn na 1 m² 
powierzchni materaca)

6   Pianka T-30 o dużej gęstości, szer. 8 cm 
zapobiegająca odkształcaniu się krawędzi 
materaca

7   Pianka T-25 o grubości 3 cm

8   Tkanina materacowa pikowana

8

8   Tkanina materacowa pikowana

8

1   Górna część pokrowca z możliwością wyboru tkaniny,  
1a) wewnętrzny pokrowiec ochronny na wkład 
materaca

5   Sprężyny kieszeniowe średnio twarde 
wys. 11 cm (255 sprężyn na 1 m² 
powierzchni materaca)

6   Pianka T-30 o dużej gęstości, szer. 8 cm 
zapobiegająca odkształcaniu się krawędzi 
materaca

7   Pianka T-25 o grubości 3 cm

2   Tkanina o wysokiej przepuszczalności zapewniająca 
doskonałą wentylację wnętrza materaca, co 
zapobiega gromadzeniu się wilgoci i rozwojowi 
roztoczy i pleśni

3  Płyta lateksowa o grubości 3cm (gęstość 65kg/1m³)
8   Tkanina materacowa pikowana

4

4   Wojłok o gramaturze 500 g

1   Górna część pokrowca z możliwością wyboru tkaniny,  
1a) wewnętrzny pokrowiec ochronny na wkład 
materaca

2   Tkanina o wysokiej przepuszczalności zapewniająca 
doskonałą wentylację wnętrza materaca, co 
zapobiega gromadzeniu się wilgoci i rozwojowi 
roztoczy i pleśni

3   Pianka termoelastyczna o grubości 4 cm (gęstość 50 
kg/1m³)

na zdjęciu tkanina Silver AG+ 3D 2

1

3

4

5

na zdjęciu tkanina Silver AG+ 3D

wysokość materaca 18 cm

2

1

3
4

5

6 34 7

21
3

4

5 23

2

1
3 4 5

6
7 3

na zdjęciu tkanina Flower 3D

4

materac FANTAZJA
Materac średnio miękki,  
jednostronny

2

1
3

4
5

6 7

wysokość materaca 18 cm

4
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wysokość materaca 19 cm

materac SZAFIR
Materac twardy,  
dwustronny

1   Górna część pokrowca z możliwością wyboru 
tkaniny, 
1a) wewnętrzny pokrowiec ochronny na wkład 
materaca

2   Tkanina o wysokiej przepuszczalności zapewniająca 
doskonałą wentylację wnętrza materaca, co 
zapobiega gromadzeniu się wilgoci i rozwojowi 
roztoczy i pleśni

3   Pianka wysokoelastyczna o średniej 
twardości i grubości 8 cm

4   Pianka wysokoelastyczna twarda o grubości 
10 cm

5   Tkanina materacowa pikowana

wysokość materaca 18 cm

1   Pokrowiec wykonany  z tkaniny typu Jersey, 
w kolorze białym, pikowanej na owacie 150g bez 
możliwości wyboru tkaniny.

3   Wojłok o gramaturze 500 g

4   Sprężyny typu bonnel z ramkami

5   Pianka T-30 o dużej gęstości, szer. 8 cm 
zapobiegająca odkształcaniu się krawędzi 
materaca2   Pianka T-25 o grubości 3 cm

materac DALIA SMART
Materac twardy
dwustronny

1   Górna część pokrowca z możliwością wyboru 
tkaniny, 
1a) wewnętrzny pokrowiec ochronny na wkład 
materaca

4   Wojłok o gramaturze 500 g

5   Sprężyny kieszeniowe średnio twarde wys. 
11 cm (255 sprężyn na 1m² powierzchni 
materaca)

6   Pianka T-30 o dużej gęstości, szer. 8 cm 
zapobiegająca odkształcaniu się krawędzi 
materaca

2   Tkanina o wysokiej przepuszczalności zapewniająca 
doskonałą wentylację wnętrza materaca, co 
zapobiega gromadzeniu się wilgoci i rozwojowi 
roztoczy i pleśni

3   Pianka T-25 o grubości 3 cm

materac RUBIN
Materac twardy,  
dwustronny

7   Tkanina materacowa pikowana

wysokość materaca 18 cm

8

na zdjęciu tkanina Amicor Zn3D



PODUSZKI WENTYLOWANE Z PIANKI TERMOELASTYCZNEJ

MATERACE W WERSJI LUX DO ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH
Materac z pokrowcem w wersji LUX

WYBIERZ TKANINĘ POKROWCA DO SWOJEGO MATERACA

NAKŁADKI NA MATERAC

Poduszki anatomiczne wykonano z pianki termoelastycznej, której właściwości umożliwiają idealne dopasowanie do linii 
wyznaczonej przez ramiona, szyję i głowę zapewniające właściwy sposób podparcia kręgosłupa podczas snu i wypoczynku. 
Pianka przystosowuje się do kształtu ciała pod wpływem temperatury. Zastosowane w poduszce kanały powietrzne zapewniają 
jej właściwą wewnętrzną wentylację. Profilowana poduszka przynosi ulgę w przypadku wielu dolegliwości, takich jak bóle szyi, 
pleców, głowy czy chrapanie. Możliwy jest również wybór pokrowca.

Shaped 50x40x11

Contoured 60x40x12

Classic 60x40x10

Profile 60x43x11

Poduszka Shaped - odpowiednio 
wyprofilowane zgrubienie powoduje 
stabilizację karku, a także zapobie-
ga napięciu znajdujących się tam 
mięśni. Asymetryczny profil pozwala 
na łatwiejsze dostosowanie jej do 
naszych oczekiwań. Poduszka zalecana 
szczególnie dla osób śpiących na boku 
oraz na plecach.

Poduszka Classic - symetryczny kształt 
umożliwia jej dwustronne użytkowanie, 
gwarantując wygodę i idealne podparcie 
w każdej pozycji snu. Łagodne ścięcia 
polecane są szczególnie osobom pre-
ferującym sen i wypoczynek na niskich 
poduszkach. 

Poduszka Profile - wyjątkowy kształt 
z profilowym wycięciem środkowym 
odpowiada naturalnej linii, jaką tworzą 
nasza głowa, szyja oraz ramiona. Rozwią-
zanie to zapewnia właściwe podparcie 
głowy i barków redukując jednocześnie 
ucisk w okolicach szyjnych. Poduszka 
zalecana szczególnie dla osób śpiących na 
boku oraz na plecach.

Poduszka Contoured - specjalnie 
wyprofilowany kształt z wycięciem 
szyjnym zapewnia właściwe podparcie 
głowy i barków redukując jednocześnie 
ucisk w okolicach szyjnych. Poduszka 
stosowana do większości pozycji 
spania. Również w pozycji na brzuchu, 
gdyż nieregularny kształt pozwala na 
łatwe oddychanie i swobodne objęcie 
jej rękoma. 

kanaliki 
wentylacyjne 

o średnicy Ø 7 mm

Każdy materac z oferty New Elegance mozna zamówić w wersji LUX. Wersja ta oznacza, że krawędź materaca wykańczana jest tkaniną taką z jakiej 
zbudowany jest korpus łóżka i wezgłowie. Rozwiązanie szczególnie polecane w łóżkach kontynentalnych. Poprzez zastosowanie materaca w wersji LUX 
uzyskujemy jednorodną krawędź łóżka i materaca. 

Pokrowiec materaca
w wersji LUX

Tkanina materacowa do wyboru (wzory tkanin
na stronie obok)

Bok materaca wykonany z tkaniny obiciowej
(jak na wezgłowiu i podstawie łóżka)

PRZYKŁADOWE MATERACE W WERSJI LUX

materac ELITTE 27

materac ELITTE 21 materac ROSA materac BOSS

materac FINEZJA materac IMPRESJA materac RUBIN

materac FANTAZJA
materac SZAFIR materac DALIA SMART

Nakładka lateksowa
Wkład: lateks (gęstość 65 kg/m3) 3 cm grubości. Wkład lateksowy powoduje, że nakładka ta posiada 
zwiększoną elastyczność a także odporność na odkształcenia. Utrudnia on również rozwój grzybów 
i bakterii. Ze względu na znakomite właściwości wkład lateksowy polecany jest w sposób szczególny 
osobom ze schorzeniami kręgosłupa. Dobrze sprawdza się w domowym użytku jako materacyk 
higieniczny zmniejszający twardość materaca właściwego. Materacyk ten polecany jest również do 
hoteli i pensjonatów. Wysokość całkowita: 4 cm.

Nakładka termoelastyczna
Wkład: pianka termoelastyczna (gęstość 50 kg/m3) o grubości 4 lub 6 cm. Nakładka ta zapewnia 
przyjemny komfort reagując na ciężar i temperaturę ciała. Dopasowując się do kształtów 
ciała redukuje ucisk i poprawia krążenie krwi. Szczególnie polecana jako produkt dodatkowy 
w zapobieganiu i powstawaniu odleżyn. Wysokość całkowita: 5 lub 7 cm (w zależności od 
zastosowanego wkładu).

Nakładka piankowa
Wkład: pianka wysokoelastyczna o grubości 3 cm. Głównym zadaniem tej nakładki piankowej 
jest poprawa właściwości sprężystych materaca w celu indywidualnego dopasowania go do 
wymogów klienta. Poprawia ona komfort snu, zabezpiecza przed zabrudzeniami. Podobnie 
jak w przypadku nakładek lateksowych i termoelastycznych mogą mieć szerokie zastosowanie 
w hotelach, pensjonatach i w domach. Wysokość całkowita - 4 cm.

FLOWER 3D
Kwiaty 3D to wyjątkowo mocna tkanina o trójwymiarowej strukturze. Niepowtarzalny włoski design z motywem kwiatowym 
nadaje pokrowcom prestiżowy wygląd. Zbudowana jest ona z przędzy poliestrowej, która zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość. 
Nawet wielokrotne pranie w maksymalnej temperaturze nie wyższej niż 40O C  nie wpływa niekorzystnie na utratę  przez tkaninę 
jej parametrów technicznych. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą przepuszczalnością powietrza, co sprawia, że materac jest 
wewnętrznie świeży i czysty. Tkanina bardzo dobrze sprawdza się na pokrowce do materaców termoelastycznych, na których 
idealnie współgra z dopasowującym się do ciała wkładem takiego materaca. Posiada ona wysoką gramaturę, która wynosi 500 g/m².

AMICOR Zn 3D
Najistotniejszą właściwością tkaniny Amicor jest zawartość w jej strukturze unikalnych włókien akrylowych. Dzięki temu tkanina 
jest trwała i nie traci swoich właściwości nawet podczas prania w temperaturze do 40˚C. Włókna Amicor spełniają dwie funkcje: 
przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Funkcja przeciwbakteryjna związana jest z zawartością Irgasanu, który zapobiega rozwojowi 
bakterii oraz niweluje przykry zapach potu. Z tego też względu jest to tkanina na pokrowiec szczególnie polecana osobom o wzmożonej 
potliwości. Pozwala ona uzyskać uczucie świeżości i komfort snu również w ciepłym klimacie. Z kolei funkcja przeciwgrzybiczna polega 
na unieszkodliwianiu mikroorganizmów pojawiających się na powierzchni materaca, które wniknąwszy do jego wnętrza, mogłyby stać 
się pożywieniem dla roztoczy. W połączeniu z bardzo wysoką wentylacją zapewnioną przez pokrowiec Amicor materac staje się czystszy, 
a nasz sen zdrowszy.  Tkanina Amicor jest mocna, bardzo wytrzymała, o gęstej strukturze (gramatura 500 gr/m²). Tkanina zachowuje 
swoje właściwości  antybakteryjne i przeciwgrzybiczne bez względu na ilość cykli prania. Maksymalna temperatura prania nie powinna 
być wyższa niż 40oC.

SILVER AG+ 3D
SILVER AG+ to tkanina o bardzo wysokiej gramaturze wynoszącej 500 gr/m². Niewątpliwą jej zaletą  jest zawartość jonów srebra, 
działających  antybakteryjnie i antystatycznie. Jony srebra hamują również namnażanie się roztoczy i rozwijanie pleśni, a także 
przeciwdziałają powstawaniu brzydkich zapachów. Srebro usuwa ładunki elektrostatyczne gromadzących się na naszej skórze poprzez 
kontakt z syntetykami, co sprawia, że szybciej się relaksujemy, a dzięki temu dłużej efektywnie wypoczywamy. Tkanina Silver AG+ 
posiada na swojej powierzchni włókna lyocellowe, które sprawiają, że jest ona bardzo wytrzymała, zachowując jednocześnie wyjątkową 
delikatność w kontakcie ze skórą. Obecność włókien lyocellowych wpływa również korzystnie na pochłanianie przez pokrowiec wilgoci 
i zapobiega jej przenikaniu do wnętrza, co przekłada się na zachowanie czystości materaca. Biorąc pod uwagę wszystkie właściwości 
tkaniny SILVER AG+ szczególnie poleca się ją osobom wrażliwym na wszelkie podrażnienia skórne i alergie. Tkanina zachowuje swoje 
właściwości antybakteryjne i antystatyczne nawet po 5 praniach. Maksymalna temperatura prania nie powinna być wyższa niż 40oC.

THERMO 37°
Jest to tkanina w której włóknach znajdują się parafinowe kapsułki PCM zdolne do utrzymywania stałej temperatury ciała 
w temperaturze 37°C. Odpowiednia stała temperatura to zdrowy i dobry komfort snu. Szczególnie polecamy ją na pokrowce 
materaców z pianki termoelastycznej która z uwagi na swoje idealne dostosowywanie się do ciała podwyższa automatycznie jego 
temperaturę. Tkanina THERMO 37° zapewnia obniżenie temperatury i utrzymanie jej na poziomie 37°C . Kapsułki PCM Cell Solution 
Clima znajdują się w mieszance z włóknami Lyocell, które to z kolei odpowiadają za eliminowanie wilgoci, bakterii i potu.

kanaliki 
wentylacyjne 

MILKY - Przyjemność w 3D
Pokrowiec materaca wykonany jest z podwójnej dzianiny z efektem 3D. Bogata zawartość aminokwasów w pokrowcu zapewnia 
prawidłowe nawilżenie skóry. Posiada on również właściwości antybakteryjne, zapewnia wygodny sen na wyjątkowo miękkiej 
powierzchni i pozwala na swobodny przepływ powietrza między ciałem a płaszczyzną materaca.
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MEBLE TAPICEROWANE MEBLE TAPICEROWANELIZBONA NICEA

BARI
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PATTI

Ława z blatem szklanym
wys. 52 | szer. 110 | gł. 60 cm

stolik barowy z blatem szklanym
wys. 52 | szer. 60 | gł. 60 cm

sofa S2,5
wys. 103 | szer. 181 | gł. 97 cm

sofa S2
wys. 103 | szer. 140 | gł. 97 cm

fotel
wys. 103 | szer. 79 | gł. 97 cm

pufa
wys. 42 | szer. 50 | gł. 50 cm

sofa S2,5
wys. 103 | szer. 185 | gł. 90 cm

sofa S2
wys. 103 | szer. 144 | gł. 90 cm

fotel
wys. 103 | szer. 84 | gł. 90 cm

pufa
wys. 42 | szer. 50 | gł. 50 cm

pufa
wys. 44 | szer. 40 | gł. 40 cm

fotel
wys. 79 | szer. 73 | gł. 62 cm

sofa S2
wys. 79 | szer. 140 | gł. 62 cm

ława
wys. 55 | szer. 101 | gł. 60 cm

sofa S2
wys. 102 | szer. 158 | gł. 85 cm

fotel
wys. 102 | szer. 77 | gł. 85 cm

podnóżek
wys. 44 | szer. 51 | gł. 49 cm

stolik
wys. 59 | szer. 41 | gł. 41 cm



MEBLE TAPICEROWANE PARISMEBLE TAPICEROWANELYON

LOUISIANA
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PRADO

sofa S3
wys. 72 | szer. 252 | gł. 98 cm

sofa S2,5
wys. 72 | szer. 215 | gł. 98 cm

sofa S2
wys. 72 | szer. 177 | gł. 98 cm

fotel
wys. 72 | szer. 96 | gł. 98 cm

sofa S3
wys. 88 | szer. 235 | gł. 96 cm

sofa S2
wys. 88 | szer. 208 | gł. 96 cm

sofa S2,5R (rozkładana)
wys. 88 | szer. 221 | gł. 96 cm

pow. spania 202x134

pufa
wys. 47 | szer. 52 | gł. 52 cm

ława
wys. 44 | szer. 110 | gł. 67 cm

fotel CLASSIC
wys. 107 | szer. 94 | gł. 85 cm

fotel LUX
wys. 107 | szer. 94 | gł. 85 cm

otomana
wys. 88 | szer. 188 | gł. 96 cm

narożnik FDA
wys. 86-104 | szer. 273-197 | gł. 102 cm

narożnik FH
wys. 86-104 | szer. 270-194 | gł. 102 cm

narożnik FDZ
wys. 86-104 | szer. 273-220 | gł. 102 cm

pow. spania 215x148 cm

pow. spania 230x148 cm

pow. spania 215x148 cm

fotel
wys. 84 | szer. 98 | gł. 88 cm

sofa S2
wys. 84 | szer. 152 | gł. 88 cm

sofa S3 rozkładana
wys. 84 | szer. 207 | gł. 88 cm

pow. spania 137x190

sofa S3
wys. 84 | szer. 207 | gł. 88 cm

sofa S2 rozkładana
wys. 84 | szer. 176 | gł. 88 cm

pow. spania 117x190

narożnik ZDF
wys. 86-104 | szer. 220-273 | gł. 102 cm

narożnik HF
wys. 86-104 | szer. 194-270 | gł. 102 cm

narożnik ADF
wys. 86-104 | szer. 197-273 | gł. 102 cm



STOLWIT MEBLE  Sp. z o.o.  Sp.k. 
98-400 WIERUSZÓW,  POLESIE 25
Centrala: tel. +48 627842632,  tel. +48 627842498 

Dział handlowy: 
Polska –  tel. +48 627842044  e-mail: info@stolwitmeble.pl 
Export – tel. +48 627831517  e-mail: export@stolwitmeble.pl
fax.: +48 627841100
www.newelegance.pl

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych! 
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w opracowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.
Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją +/- 3 cm. Kolory na zdjęciach moga różnić się od rzeczywistych. Edycja jesień 2019.

adresy znajdź na: www.newelegance.pl

regał
szer. 106 cm
wys. 163 cm

gł. 50 cm

łóżko bez pojemnika
szer. 147 | 167 | 187 cm

wys. 110 cm 
 gł. 215 cm

wysokość nogi 18 cm

stolik nocny 
szer. 45 cm
wys. 47 cm
gł. 40 cm

FIORD

łóżko z pojemnikiem
szer. 147 | 167 | 187 cm

wys. 110 cm 
gł. 215 cm

wysokość nogi 8 cm

Meble Fiord powstały z materiałów w 100% naturalnych. Zastosowano 
w nich lity dąb o grubości 30 mm, skórę oraz metalowy stelaż. Ich naturalny 
charakter uwydatnia ekologiczny olejowosk.

naturalna 
skóra

naturalny 
lity dąb

wyselekcjonowane lite drewno dębowe!


