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SPIS TREŚĆI

DLACZEGO VICINO?

 Bardzo długo  i  intensywnie 
myśleliśmy nad nazwą marki dla Naszych 
produktów.
Jesteśmy  firmą rodzinną,  której przyświecają 
zasady działania i współpracy gdzie relacja jest 
najważniejsza. 
Nazwa: Vicino la culla dei sogni, jest wynikiem 
analizy naszych produktów i podejścia do 
życia. 
Vicino odczytywane jako blisko zarówno w 
znaczeniu fizyczności jak i duchowości. La 
culla dei sogni w rozumieniu: kolebka snów, 
idealnie oddają to co chcielibyśmy przekazać 
w Naszych produktach.
Nasze łóżka kontynentalne są produktem 
wykonanym z dbałością o surowiec, wygodę 
oraz wygląd.
Produkujemy meble tapicerowane nie 
przerwanie od prawie 30 lat angażując 
kolejnych członków rodziny i zagranicznych 
wspólników. 
Łóżka znajdują się w naszym portfolio od 2011 
roku.
Dotychczas jedynym rynkiem zbytu były 
kraje zachodnie UE jednakże, wiedząc jak 
wiele wygody i zdrowego snu omija Polaków 
postanowiliśmy rozpocząć ekspansje na rynku 
macierzystym.

 We have been thinking very long and 
intensively about the brand name for our 
products.
We are a family company whose principles 
of operation and cooperation are guided by 
which relationship is the most important. 
Name: Vicino vla culla dei sogni, is the result 
of analyzing our products and approach to 
life.
Vicino read as close in terms of both 
physicality and spirituality. La culla dei sogni 
in the sense: cradle of dreams, perfectly 
reflect what we would like to express in our 
products.
Our continental beds are a product made 
with care for the raw material, comfort and 
appearance.
We manufacture upholstered furniture 
without interruption for over 25 years 
involving more family members and foreign 
partners. Beds have been in our portfolio 
since 2011.
Until now, the only market was Western 
EU countries, however, knowing how much 
comfort and healthy sleep bypasses Poles, 
we decided to start expansion on the home 
market.
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BOX SPRING
Co to jest?

BOX Traditional Fixed BOX Traditional Motion

Box spring nazywany w języku polskim lóżkiem kontynentalnym jest bardzo komfortowym i zdrowym systemem 
przeznaczonym do sypialni zarówno w Naszych domach jak i przestrzeniach komercyjnych. Składa się z kilku 
elementów, które można dowolnie dobierać do własnych potrzeb. Najważniejszą, jednak jego zaletą jest możliwość 
uzyskania bardzo wysokiego komfortu z dopasowaniem do każdego użytkownika. Każda z Naszych sypialni 
kontynentalnych oferuje sen na podwójnej warstwie 7-strefowej sprężyny kieszeniowej. Nasze sypialnie składają 
się z wyszczególnionych poniżej elementów. Proponujemy Państwu kilka wybranych przez Nas rozwiązań w 
różnorodnych kolekcjach. Ostateczna jednak decyzja co do zastosowanych kombinacji należy zawsze do klienta.

To wyjątkowa trwałe rozwiązanie opiera się na 
zastosowaniu łóżka na stelażu z litego drewna (4), 
7-strefowej sprężynie kieszeniowej o wysokości 11 cm 
i wysokiej jakości pianki meblowej. Materac (3) oraz 
topper (2) można dobierać według własnych upodobań.

Niezwykle wygodny system opiera się na zastosowaniu 
łóżka składającego się z ramy z mechanizmem  unoszącym 
łóżko (7) , następnie  stelaża z litego drewna (4)  
7-strefowej sprężynie kieszeniowej o wysokości 11 cm 
i wysokiej jakości pianki meblowej. Materac (3) oraz 
topper (2) można dobierać według własnych upodobań.

1. Zagłówek 
2. Topper str.: 16
3. Materac str.: 17
4. Box spring Fixed
5. Noga str.: 18
6. Tkanina str.: 19

1.

4.

2.

5.

3.

7.

BOX Daru
Rozwiązanie dedykowane klientom 
komercyjnym. Charakteryzuje się 
łatwo wymienialnym pokrowcem 
oraz łatwością w przenoszeniu.
5-cio elementowy system 
Daru zapewni długoletnią 
satysfakcję i komfort użytkowania. 

BOX Koofer

Model Koofer łączy w sobie zalety łóżka 
kontynentalnego oraz skrzyniowego. 
Stworzyliśmy rozwiązanie, które 
jest odpowiedzią na oba te aspekty.  
W kolekcji Koofer oddajemy do 
dyspozycji podwójną skrzynię 
o wysokości użytkowej 29 cm i 
pojemności łącznej od 750 cm3 do  
950 cm3 w największym rozmiarze.

BOX Slim Motion
Rozwiązanie to opiera się na zastoso-
waniu łóżka: 
• ramy z mechanizmem  unoszą-

cym łóżko, 
• stelaża z litego drewna z 7-stre-

fową sprężyną kieszeniową o 
wysokości 3,5 cm  
wysokiej jakości pianki meblowej 

• materaca 
• topper - materaca wierzchniego

BOX Slim Fixed
Długoletnia satysfakcja gwarantowana 
jest dzięki zastosowaniu:
• niskiej 7-strefowej sprężyny 

kieszeniowej o wysokości 3,5 cm
• wysokiej jakości pianki meblowej
• materaca dwustronnego
• topper - materaca wierzchniego

1. Zagłówek 
2. Topper str.: 16
3. Materac str.: 17
4. Box spring Motion
5. Tkanina str.: 19
6. Noga str.: 18
7. Rama z mechanizmem unoszącym

4.

Zdrowy, 
komfortowy sen...

Elegancka 
prostota.

Pojemna skrzynia!

Kreatywność i ekologia 
w jednym.

6.
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k o l e k c j a

ALOR

Elegancja na lata!

1. TOPPER One | wys.: 8 cm
2. MATERAC | wys.: 19 cm
3. BOX Traditional Fixed | wys.: 27 cm
4. NOGA | wys.: 10 cm

BOX 
Traditional Fixed

1. TOPPER Split | wys.: 8 cm
2. MATERAC | wys.: 19 cm
3. BOX Traditional Motion | wys.: 27 cm
4. NOGA | wys.: 10 cm

BOX 
Traditional Motion

Wysublimowana kolekcja Alor łączy w sobie elementy najlepszej barokowej tradycji z nowoczesną 
kolorystyką i techniką. Składa się ona z  masywnego zagłówka oraz, według uznania może 
zostać wyposażona w przednóżek. Elementy te, są tapicerowane z jednego kawałka tkaniny, 
każda z zakładek układana jest ręcznie, a każdy guzik pikowany według tradycyjnej metody.
Do Państwa wyboru pozostawiamy dwa rodzaje łóżek w wersji tradycyjnej 
FIXED oraz MOTION, pełną gamę materacy oraz toperów. Łóżka MOTION  
wyposażone są w  bezprzewodowego pilota  oraz  subtelny mechanizm podnoszenia.   

1.  Tkanina materacowa wysokiej jakości
2. Tkanina obiciowa
3. Owata meblowa
4. Pianka tapicerska 25 kg/ m³
5. 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 11 cm 

270 szt/m²
6. Filc twardy
7. Stelaż z litego drewna świerkowego 14 cm

1.  Tkanina materacowa wysokiej jakości
2. Tkanina obiciowa
3. Owata meblowa
4. Pianka tapicerska 25 kg/ m³
5. 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 11 cm 

270 szt/m²
6. 4-elementowa płyta OSB
7. Malowana na czarno rama z litego drew-

na świerkowego 12 cm
8. Mechanizm do podnoszenia łóżka
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PRZEDNÓŻEK 

 Szer.: 100 140 160 180 200

Wys.: 73
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Traditional Motion

Traditional Fixed
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1. TOPPER One | wys.: 8 cm
2. MATERAC | wys.: 19 cm
3. BOX Traditional Fixed | wys.: 27 cm
4. NOGA | wys.: 10 cm

BOX 
Traditional Motion

1. TOPPER Split | wys.: 8 cm
2. MATERAC | wys.: 19 cm
3. BOX Traditional Motion | wys.: 27 cm
4. NOGA | wys.: 10 cm

BOX 
Traditional Fixed

k o l e k c j a

ROSSA Kolekcja Rossa to nowoczesne ujęcie tematu tradycyjnej pikowanej ściany (a). Dzięki zastosowaniu 
symetrycznych przeszyć oraz podwójnej grubości pianki otrzymaliśmy zagłówek bardzo 
wygodny, a jednocześnie atrakcyjny wizualnie. W naszym przekonaniu sypialnia prezentuje się 
świetnie w zestawieniu z przednóżkiem (b), który nadaje jej spójny charakter. Model ten ma 
szanse wyglądać świetnie we wnętrzach zarówno modernistycznych jak i bardziej tradycyjnych.
Do Państwa wyboru pozostawiamy dwa rodzaje łóżek w wersji tradycyjnej FIXED oraz 
MOTION, pełną gamę materacy oraz toperów. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
wyposażenie łózek MOTION w bezprzewodowy pilot oraz subtelny mechanizm podnoszenia.

1.  Tkanina materacowa wysokiej jakości
2. Tkanina obiciowa
3. Owata meblowa
4. Pianka tapicerska 25 kg/ m³
5. 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 11 cm 

270 szt/m²
6. Filc twardy
7. Stelaż z litego drewna świerkowego 14 cm

1.  Tkanina materacowa wysokiej jakości
2. Tkanina obiciowa
3. Owata meblowa
4. Pianka tapicerska 25 kg/ m³
5. 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 11 cm 

270 szt/m²
6. 4-elementowa płyta OSB 
7. Malowana na czarno rama z litego 

drewna świerkowego 12 cm
8. Mechanizm do podnoszenia łóżka

a.

b.

Traditional 
Motion

Traditional Fixed
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1. TOPPER One | wys.: 8 cm
2. MATERAC | wys.: 19 cm
3. BOX Slim Fixed | wys.: 20 cm
4. NOGA | wys.: 17cm

1. TOPPER Split | wys.: 8 cm
2. MATERAC One Extra | wys.: 19 cm
3. BOX Slim Motion| wys.: 20 cm
4. NOGA | wys.: 17cm

BOX 
Slim Fixed

BOX 
Slim Motion

Kolekcja SENJE jest nowatorskim rozwiązaniem tematu łóżek kontynentalnych. Dzięki zastosowaniu 
ultra niskiej sprężyny kieszeniowej w łóżku SLIM otrzymaliśmy produkt o niezwykle lekkiej 
konstrukcji, a jednocześnie utrzymaliśmy komfort spania na podwójnej sprężynie kieszeniowej. 
Zagłówek kolekcji SENJE zamocowany na specjalnych uchwytach sprawia wrażenie lewitującego 
w powietrzu co podkreśla wrażenie lekkości. Poziomy charakter modelu podkreśliliśmy dodatkowo, 
listwą wykonaną z litego drewna bukowego, która idealnie wpasowana jest w miękki zagłówek.
Do Państwa wyboru pozostawiamy dwa rodzaje łóżek w wersji slim FIXED oraz MOTION, 
pełną gamę materacy oraz toperów. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie 
łóżek MOTION w bezprzewodowy pilot oraz subtelny mechanizm podnoszenia.

k o l e k c j a

SENJE

1.  Tkanina materacowa wysokiej jakości
2. Tkanina obiciowa
3. Owata meblowa
4. Pianka tapicerska 25 kg/ m³
5. 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 35 mm 

285 szt/m²
6. 4-elementowa płyta OSB
7. Malowana na czarno rama z litego drew-

na świerkowego 12 cm
8. Mechanizm do podnoszenia łóżka

1. Tkanina materacowa wysokiej jakości
2. Tkanina obiciowa
3. Owata meblowa
4. Pianka tapicerska 25 kg/ m³
5. 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 35 mm 

285 szt/m²
6. Filc twardy
7. Stelaż z litego drewna świerkowego 14 cm

Slim 
Fixed

Slim
 Motion
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1. TOPPER | wys.: 8 cm
2. MATERAC | wys.: 19 cm
3. BOX spring Koofer | wys.: 11 cm
4. SKRZYNIA Koofer | wys.: 30 cm
5. NOGA | wys.: 2 cm

BOX 
Koorfu

Kolekcja KOOFER jest naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku bogatego w mieszkania 
o ograniczonym metrażu. Każdy metr jest na wagę złota, zaprojektowaliśmy więc łóżko 
kontynentalne z głęboką i pojemną skrzynią. Mechanizm podnoszenia (a) jest najwyższej klasy, 
co umożliwia bardzo łatwą obsługę.  Skrzynia  otwiera  się   wzdłuż długiego boku, co pozwala na 
swobodny dostęp do całej jej powierzchni. Najważniejszy jest komfort spania, stworzyliśmy więc 
kolekcje KOOFER  przy użyciu najnowszej technologii wykorzystywanej w meblarstwie. Łóżko 
zbudowane jest z ramy z litego drewna oraz listew GOODSIDE® posiadających rdzeń z włókna 
szklanego. Na listwach umieszczone są 7-strefowe sprężyny kieszeniowe o wysokości 35 mm.
Zagłówek KOOFER w proponowanej przez nas tkaninie FLORA, mimo swojej prostej 
formy, może być ozdobą każdego wnętrza. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy skrzynię 
wykonaną w całości ze sklejki meblowej oraz pełną gamę materacy oraz materacy wierzchnich.

1. Tkanina materacowa wysokiej jakości
2. Tkanina obiciowa.
3. Owata meblowa
4. Pianka tapicerska 25 kg/ m³
5. 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 35 mm 

285 szt/m²
6. Listwy systemu GOODSIDE® 

 i twardości H=6 średniej
7. Filc twardy
8. Rama z litego drewna świerkowego 
9. Tapicerowana skrzynia z litej sklejki

k o l e k c j a

KOOFER
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Lekkie 
podnoszenie!

a.

Pojemna 
skrzynia!
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DARU

210

90 100 120

Kolekcja DARU dedykowana dla osób lubiących zmiany oraz mobilność. Jest to model 
wyposażony w zdejmowany pokrowiec zarówno na łóżku jak i na zagłówku. Umożliwia to 
bardzo łatwą i ekonomiczną zmianę kolorystyki oraz rodzaju tkaniny. Zagłówek w kolekcji 
Daru  jest prosty i masywny, jego rozmiar można dopasować do pomieszczenia.  Łóżko 
w kolekcji Daru składa się z czterech niezależnych elementów z których każdy można 
przetransportować osobno. Jest to ważne dla klientów komercyjnych poszukujących   
rozwiązań  dla  hoteli  i  pensjonatów. Idealny do szybkiej zmiany wyglądu lub aranżacji pokoju.

1. Zdejmowany pokrowiec z wszytą owatą 
meblową 

2. Materac górny 7-strefowa sprężyna 
kieszeniowa 13 cm 356 szt/m²

3. Materac dolny 7-strefowa sprężyna 
kieszeniowa 11 cm 270 szt/m²

4. Tapicerowana rama z litego drewna 
świerkowego 12 cm 

5. Noga metalowa bądź drewniana  10 cm

BOX 
Daru

200

Zmieniasz 
kiedy chcesz!

1. TOPPER | wys.: 8 cm
2. MATERAC GÓRNY | wys.: 18 cm
3. MATERAC DOLNY | wys.: 14 cm
4. RAMA DREWNIANA | wys.: 12 cm
5. NOGA | wys.: 10 cm
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MATERACE TOPPER 
Materace wierzchnie

TOPPER 8 cm Lateks
• pokrowiec
• tkanina pikowana 350 g/ m²
• owata meblowa 
• pełen zamek 360 ⁰
• pianka lateks 5 cm

MATERAC 
HYR soft

MATERAC
HYR standard

MATERAC 
HYR extra

MATERAC
ONE extra

MATERAC
ONE standard

MATERAC
ONE soft

TOPPER  8 cm Gel
• pokrowiec
• tkanina pikowana 350 g/ m²
• owata meblowa 
• pełen zamek 360 ⁰
• pianka gel 5 cm | 48 kg/m3

TOPPER 8 cm HYR
• pokrowiec
• tkanina pikowana 350 g/ m²
• owata meblowa 
• pełen zamek 360 ⁰
• pianka HR 35 kg/m³

TOPPER  8 cm Visco
• pokrowiec
• tkanina pikowana 350 g/ m²
• owata meblowa 
• pełen zamek 360 ⁰
• pianka Visco 50 kg/m³

Łóżka i materace wpływają na jakość snu, zdrowia i samopoczucia. Spiąc spędzamy jedną trzecią naszego życia. Materace 
marki Vicino zbudowane są z rdzenia w postaci wysokiej klasy sprężyny kieszeniowej. Na każdy m2 przypada ponad 350 
sztuk sprężyn. Gwarantujemy wybór pomiędzy trzema twardościami, zachowując 7-mio strefowy komfort sprężyny. 
W zależności od upodobań można wybrać pomiędzy dwoma rodzajami pianek zewnętrznych. Najważniejszą cechą materacy  
Vicino,  zapewniającą trwały komfort i długoletnią satysfakcję jest konstrukcja umożliwiająca używanie materaca obustronie.

Topper - materac wierzchni jest dodatkową warstwą na 
materacu głównym, dzięki której Twoje łóżko staje się 
jeszcze bardziej luksusowe. Topper-y marki Vicino mają 
całkowitą wysokość 8 cm. Wnętrze topper-a stanowi 
5-cio cm pianka do wyboru z czterech różnych typów. 
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Kronos 27

Kronos 29

Kronos 01

Kronos 01Kronos 14

Kronos 04

Kronos 34

Respiro 27

Respiro 25

Respiro 18

Respiro 04

Respiro 13 Inari 52

Inari 72Inari 80

Inari 91Inari 94

Inari 95Inari 27 Inari 25

Inari 23 Inari 22Olifante 06

Olifante 11Olifante 12

Olifante 03

Olifante 02 Olifante 02

FLora 06

FLora 01

FLora 03

FLora 07

Spesso 01

Kronos 19

Inari 45

Inari 87

NOGA 188-3
wys.: 170 mm 
Teak

NOGA 198
wys.: 170 mm 
Chrom

NOGA 172
wys.: 170 mm 
Chrom

NOGA 134
wys.: 100 mm 
Stal

NOGA 097
wys.: 100 mm 
Stal 

NOGA 168
wys.: 22 mm | fi=45 mm
Stal

TKANINY
Twój wybór jest ważny!Detale robią 

różnicę!

3. SKRZYNIA Petto
Wys.: 50 cm
Szer.: 125 cm
Gł.: 41 cm

1. PUF Vista
Wys.: 50 cm
Szer.: 46 cm
Gł.: 46 cm

2. SKRZYNIA Petto +
Wys.: 50 cm 
Szer.: 125 cm
Gł.: 41 cm

NOGA wood natural
wys.: 100 mm 
Lite drewno

jasny brąz

srebro

czerń

1. 2.

3.

NOGI

SKRZYNIE & PUF
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