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VICINO la culla dei sogni

Przedstawiamy Państwu łóżka kontynentalne marki VICINO. 
Ergonomia, funkcjonalność oraz wytrzymałość – to najważniejsze 
cechy naszych łóżek. Ważne są również dla nas piękno, wysoka 
jakość i nowoczesny design oraz to, z czego łóżka są wykonane.

Od tego czy i jak się wysypiamy, w dużej części zależy nasze 
samopoczucie w ciągu dnia. Jak łatwo policzyć, człowiek w trakcie 
swojego życia przesypia średnio około 20 lat! Stąd dobór 
odpowiedniego łóżka jest niezwykle ważny dla naszego zdrowia 
i kondycji psychofizycznej. Należy przy tym pamiętać, że nie ma 
uniwersalnego łóżka. Tak jak różni są ludzie i ich potrzeby, 
tak różne winny być łóżka.

Jak zatem wybrać odpowiednie łóżko dla siebie? Podpowiadamy 
Państwu krok po kroku, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie 
łóżka zapewniającego w optymalny sposób to, co najlepsze 
dla Państwa zdrowia.

Kim jesteśmy?

Markę VICINO stworzyła polska spółka Bovelli Bedding sp. z o.o. 
utworzona w czerwcu 2013 roku, kapitałowo powiązana z jedną 
z belgijskich spółek istniejącą na rynku od blisko 70 lat, zajmującą 
się produkcją mebli tapicerowanych.

Bovelli Bedding sp. z o.o. to uznany producent mebli 
tapicerowanych, a w szczególności łóżek kontynentalnych wraz 
z materacami, zagłówkami i pufami. Firma ma na swoim koncie 
liczne nagrody i wyróżnienia.

Jakość naszych produktów doceniają Europejczycy z wielu krajów 
UE, którzy od lat zdrowo i wygodnie śpią na łóżkach 
kontynentalnych produkowanych przez Bovelli Bedding sp. z o.o. 
Nasze produkty łączą w sobie polską jakość i wykonanie, belgijskie 
doświadczenie oraz włoską finezję.

W produkcję łóżek wkładamy całą naszą pasję oraz zamiłowanie 
do piękna. Dużą uwagę przykładamy do dbałości o środowisko 
naturalne. W naszych łóżkach wykorzystujemy naturalne surowce, 
posiadamy także nowoczesne linie technologiczne przyjazne 
środowisku. Jesteśmy firmą rodzinną i zależy nam, aby nasze dzieci 
żyły w czystym świecie i zdrowym klimacie. 
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Łóżko kontynentalne, zw. również BOX SPRING  to mebel 
sypialniany z wbudowanym sprężynowym wypełnieniem, 
materacem oraz dodatkowym materacem wierzchnim, 
czyli topperem.  Tego typu łóżka są wysokie, co czyni je 
bardzo wygodnymi, polecanymi szczególnie dla osób 
z dolegliwościami zdrowotnymi. Materace w łóżkach 
marki VICINO mają wbudowane sprężyny kieszeniowe, 
które charakteryzuje doskonałe strefowe dopasowanie 
do ciężaru ciała, zapewniające tym samym idealne 
właściwości amortyzujące. Materace posiadają siedem 
stref twardości, ułożonych zgodnie z anatomiczną 
budową człowieka. Rozwiązanie to powoduje, że ciało 
równomiernie naciska na powierzchnię całego łóżka. 
Symetria stref twardości pozwala na ułożenie materaca 
w dowolną stronę. Ponadto materace zastosowane w 
łóżkach marki VICINO są dwustronne, co zapewnia ich 
trwały komfort i długoletnią satysfakcję z użytkowania.  
Trzecią i ostatnią warstwą jest topper, czyli materac 
nawierzchniowy o różnym poziomie elastyczności, 
który jednocześnie służy do połączenia materacy 
głównych w jedną powierzchnię.

Wybierając łóżko warto zastanowić się nad kilkoma 
czynnikami. Pierwszą podstawową sprawą jest wielkość 
pomieszczenia. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej 
ergonomii. Dobrze jest przewidzieć odpowiednie odstępy 
między łóżkiem a pozostałymi meblami w sypialni. 
Minimalna zalecana odległość to 60 cm. Kolejnym istotnym 
czynnikiem jest kierunek ustawienia łóżka wobec porannego 
słońca. Polecane jest zorientowanie łóżka na wschód. 
Właśnie od ustalenia ile mamy miejsca w sypialni zależy 
m.in. wielkość łóżka, na które możemy się zdecydować.
Kiedy znamy wielkość łóżka, które będzie odpowiednie 
do naszej sypialni przychodzi czas na zastanowienie się  
jakiego łóżka potrzebujemy, aby zapewnić sobie zdrowy 
i komfortowy wypoczynek.

Decydując się na zakup łóżka kontynentalnego trzeba 
rozważyć jakiego rodzaju funkcje oraz właściwości winno 
posiadać nasze łóżko. Aby ułatwić Państwu dokonanie 
właściwego wyboru polecamy przejście w 10 krokach przez 
konfigurator znajdujący się na str. 6-9. Pomoże on Państwu 
podjąć właściwą decyzję zakupową. Zachęcamy również 
do skorzystania z wirtualnego konfiguratora dostępnego 
w naszym sklepie internetowym pod adresem 
www.vicino.eu. 

Pamiętajmy, że w naszych domach i mieszkaniach to właśnie 
sypialnia stanowi jedno z najważniejszych pomieszczeń, 
jest miejscem naszej intymności i bliskości z drugą osobą, 
jest naszym azylem przed otaczającym nas światem.

Czym jest łóżko 
kontynentalne?

Na co warto zwrócić 
uwagę decydując się 

na zakup łóżka?
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Konfigurator łóżek kontynentalnych VICINO pomaga 
w dokonaniu właściwego wyboru poszczególnych 
elementów pod względem indywidualnych potrzeb 
i wymagań użytkowników

Wybór łóżka 
w 10 krokach

Daru Fixed
Slim 

  

Motion
Slim  

Fixed
Normal  

Motion
Normal  Materac

– różne twardości 
do wyboru

Przednóżek
– wiele wzorów 

do wyboru, 
identycznych 

ze wzorami 
zagłówków

miękki - soft

średnio twardy - standard

twardy - extra

Box

Nogi 10 cm Nogi 17 cm Noga 2 cm

Zagłówek – wiele wzorów do wyboruZagłówek – wiele wzorów do wyboru

4 5

 Lateks

  Gel

 Visco

  HYR

Koofer

Topper
– 4 rodzaje 
do wyboru

YAPEN KOOFERROSSAALOR
KING

GEORGEMANUS

DARU

SHERMANCLARENCE COMPANAFRAZER

SENJE
(tylko Slim)
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UWAGA: W w/w łóżkach 
można zastosować mechanizm 
na jednej części, a na drugiej 
zastosować statyczną 
konstrukcję, czyli w jednej części 
łóżko może być klasyczne, 
a w drugiej części elektryczne. 
Rozwiązanie szczególnie 
polecane dla par z różnymi 
schorzeniami kręgosłupa.

UWAGA: dt. tylko łóżek klasycznych 
(Fixed) oraz elektrycznych (Motion), 
w przypadku łóżek mobilnych 
oraz łóżek ze pojemnikiem należy 
pominąć ten krok.

Fixed  

Motion  

MIĘKKI - SOFT (1.6/1.8 mm*) – szczególnie polecany dla osób
lekkich o wadze do 60 kg, o wyższym wzroście oraz śpiących
głównie na plecach

ŁÓŻKO – posiada dwie oddzielne bazy.
Możliwe szerokości pojedynczego łóżka: 
70 cm/80 cm/90 cm/100 cm/120 cm.
Możliwe szerokości podwójnego łóżka: 
140 cm/160 cm/180 cm/200 cm.
Możliwe długości łóżek: 200 cm/210 cm/220 cm

MATERAC – rozmiary materacy są dostosowane 
do rozmiarów łóżek, można dobierać różnej szerokości 
materace – dwa pojedyncze lub jeden podwójny
Przykład: dla łóżka 180 cm można dobrać 2 materace 
po 90 cm lub 1 materac 180 cm. 

ŚREDNIO TWARDY - STANDARD (1.8/2.0 mm*) – szczególnie
polecany dla osób o wadze do 90 kg, o wyższym wzroście
oraz śpiących głównie na plecach

TWARDY - EXTRA (2.0/2.2 mm*) – szczególnie polecany 
dla osób o wadze powyżej 90 kg, o niższym wzroście 
oraz śpiących głównie na boku

*grubość drutu, z którego wyprodukowano sprężyny

DUŻA SKRZYNIA (normal) – w dolnym materacu znajduje się
7-strefowa sprężyna kieszeniowa o grubości 11 cm, rama
łóżka sięga bliżej podłogi, nogi łóżka są niższe – mają 10 cm

MAŁA SKRZYNIA (slim) - w dolnym materacu znajduje się 
7-strefowa sprężyna kieszeniowa o grubości 3,5 cm, jest
zachowany większy prześwit między ramą łóżka a podłogą,
nogi łóżka są wyższe – mają 17 cm

ŁÓŻKO KLASYCZNE (Fixed / kilka kolekcji do wyboru) 
– łóżko posiadające trwałą statyczną konstrukcję opartą 
na bazie z litego drewna

ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE (Motion / kilka kolekcji do wyboru) 
– dolna rama posiada mechanizm unoszący łóżko, sterowanie
odbywa się za pomocą bezprzewodowego pilota

ŁÓŻKO MOBILNE (kolekcja Daru) – łóżko na bazie niskiej
drewnianej skrzyni oraz dwóch niezależnych materacy, 
zmożliwością zestawiania pojedynczych łóżek razem 
lub osobno oraz z funkcją zdejmowania pokrowców 

ŁÓŻKO Z POJEMNIKIEM (kolekcja Koofer) – łóżko wyposażone
w pojemnik np. na dodatkową pościel

zagłówek

Wybór zagłówka nie wpływa na komfort snu. Jego wybór
zależy od osobistych upodobań użytkowników. W naszej
ofercie posiadamy kilkanaście wzorów zagłówków 
dla łóżek kontynentalnych

UWAGA: Zagłówki we wszystkich kolekcjach są dostępne w różnych 
szerokościach od 100 cm do 260 cm oraz od 90 cm do 130 cm 
wysokości. Wymiary zagłówków są podane przy opisach 
poszczególnych kolekcji. Wysokość zagłówka zależy od jego modelu

UWAGA: W przypadku łóżek  
elektrycznych stosuje się 
każdorazowo dwa 
pojedyncze materace.

UWAGA: Każde łóżko zawsze 
składa się z dwóch pojedynczych 
baz (skrzyń).

UWAGA: Oba rodzaje łóżek mają 
tą samą wysokość. Różna grubość 
skrzyni nie wpływa na ich wysokość. 
Różnice grubości skrzyni są 
regulowane wysokością nóżek.

UWAGA: Każdy rodzaj materaca 
występuje dodatkowo w 2 opcjach 
jeśli chodzi o twardość pianki 
zewnętrznej – cięższej (35 kg/m3) 
oraz lżejszej (28 kg/m3). 
W przypadku wyboru dwóch 
oddzielnych materacy na łóżko 
można również zdecydować się 
na dwa materace o różnej 
twardości, tak aby każdy z nich był 
odpowiednio dostosowany do osoby 
użytkującej dany materac.  
Powyższe zalecenia dt. wyboru 
twardości materaca mają charakter 
jedynie orientacyjny. Ostateczny 
wybór zależy od osobistych 
upodobań użytkowników.
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Krok 1 
Funkcjonalność  

Krok 2
Wygląd 

zewnętrzny  Krok 3
Rozmiar łóżka 

i materaca  

Krok 4
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Zagłówek  



UWAGA: W w/w łóżkach 
można zastosować mechanizm 
na jednej części, a na drugiej 
zastosować statyczną 
konstrukcję, czyli w jednej części 
łóżko może być klasyczne, 
a w drugiej części elektryczne. 
Rozwiązanie szczególnie 
polecane dla par z różnymi 
schorzeniami kręgosłupa.

UWAGA: dt. tylko łóżek klasycznych 
(Fixed) oraz elektrycznych (Motion), 
w przypadku łóżek mobilnych 
oraz łóżek ze pojemnikiem należy 
pominąć ten krok.

Fixed  

Motion  

MIĘKKI - SOFT (1.6/1.8 mm*) – szczególnie polecany dla osób
lekkich o wadze do 60 kg, o wyższym wzroście oraz śpiących
głównie na plecach

ŁÓŻKO – posiada dwie oddzielne bazy.
Możliwe szerokości pojedynczego łóżka: 
70 cm/80 cm/90 cm/100 cm/120 cm.
Możliwe szerokości podwójnego łóżka: 
140 cm/160 cm/180 cm/200 cm.
Możliwe długości łóżek: 200 cm/210 cm/220 cm

MATERAC – rozmiary materacy są dostosowane 
do rozmiarów łóżek, można dobierać różnej szerokości 
materace – dwa pojedyncze lub jeden podwójny
Przykład: dla łóżka 180 cm można dobrać 2 materace 
po 90 cm lub 1 materac 180 cm. 

ŚREDNIO TWARDY - STANDARD (1.8/2.0 mm*) – szczególnie
polecany dla osób o wadze do 90 kg, o wyższym wzroście
oraz śpiących głównie na plecach

TWARDY - EXTRA (2.0/2.2 mm*) – szczególnie polecany 
dla osób o wadze powyżej 90 kg, o niższym wzroście 
oraz śpiących głównie na boku

*grubość drutu, z którego wyprodukowano sprężyny

DUŻA SKRZYNIA (normal) – w dolnym materacu znajduje się
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ŁÓŻKO Z POJEMNIKIEM (kolekcja Koofer) – łóżko wyposażone
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zagłówek

Wybór zagłówka nie wpływa na komfort snu. Jego wybór
zależy od osobistych upodobań użytkowników. W naszej
ofercie posiadamy kilkanaście wzorów zagłówków 
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UWAGA: Każde łóżko zawsze 
składa się z dwóch pojedynczych 
baz (skrzyń).

UWAGA: Oba rodzaje łóżek mają 
tą samą wysokość. Różna grubość 
skrzyni nie wpływa na ich wysokość. 
Różnice grubości skrzyni są 
regulowane wysokością nóżek.
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występuje dodatkowo w 2 opcjach 
jeśli chodzi o twardość pianki 
zewnętrznej – cięższej (35 kg/m3) 
oraz lżejszej (28 kg/m3). 
W przypadku wyboru dwóch 
oddzielnych materacy na łóżko 
można również zdecydować się 
na dwa materace o różnej 
twardości, tak aby każdy z nich był 
odpowiednio dostosowany do osoby 
użytkującej dany materac.  
Powyższe zalecenia dt. wyboru 
twardości materaca mają charakter 
jedynie orientacyjny. Ostateczny 
wybór zależy od osobistych 
upodobań użytkowników.
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przednóżek

Wybór przednóżka ma charakter opcjonalny. 
W razie wyboru jest on dostosowany 
do szerokości danego rozmiaru łóżka. 

UWAGA: Wszystkie materace wierzchnie mają wysokość 8 cm, 
są wypełnione wewnątrz 5 cm pianką. Wszystkie toppery 

0są wyposażone w pełen zamek 360 , co umożliwia zdjęcie pokrowca 
i jego wyczyszczenie. Tkanina, z której uszyte są pokrowce pochodzi 
z polskiej tkalni, jest ona produkowana na specjalne zamówienie 
dla łóżek marki VICINO. Materace wierzchnie dostępne są w różnych 
rozmiarach dostosowanych do wielkości łóżek, pojedyncze 
lub podwójne (można wybrać dwa różne toppery na jedno 
podwójne łóżko). Topper wpływa na lepszy komfort snu, 
pozwala utrzymywać łóżko w higienie.

TOPPER 8 CM LATEKS – materac wierzchni bardzo 
wytrzymały, niweluje bóle kręgosłupa, posiada właściwości 
dobrego odprowadzania wilgoci, bezpieczny dla alergików, 
posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybicze

TOPPER 8 CM GEL – doskonale reguluje temperaturę ciała,
latem obniża nawet do 5 stopni, szczególnie polecany dla
osób ze zwiększoną potliwością ciała, polecany dla alergików,
posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybicze, łatwe
usuwanie zabrudzeń

TOPPER 8 CM VISCO – materac wierzchni wykonany z bardzo
miękkiej pianki termoplastycznej, szczególnie polecany 
dla osób o małej wadze do 65 kg, pianka Visco nazywana
„memory”, czyli tzw. pianka z pamięcią (po naciśnięciu odcisk
na piance pozostaje widoczny jeszcze przez chwilę)

TOPPER 8 CM HYR – materac wierzchni wykonany z pianki
wysokoelastycznej, jest odporny na odkształcenia, doskonale
dopasowuje się do sylwetki użytkownika, doskonale podpiera
kręgosłup, polecany dla osób z wagą powyżej 90 kg 

Oferujemy wybór kilku rodzajów nóg. Dla łóżek z małą
skrzynią (czyli w wersji „slim”) polecamy nogi o wys. 17 cm,
dla łóżek z dużą skrzynią (czyli w wersji „normal”) polecamy
nogi o wys. 10 cm. Dla łóżek z kolekcji Koofer polecamy nogi
o wys. 2 cm (patrz: krok 2). Wybór rodzaju nóg nie wpływa
na komfort snu. Ich wybór zależy od osobistych upodobań
użytkowników. Dostępne rodzaje nóg znajdują się na str. 28

W zestawie do wybranego łóżka można 
skompletować skrzynię, poduszki i/lub 
pufę. Dostępne elementy dodatkowe 
znajdują się na str.29
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Oferujemy wybór ponad 30 rodzajów tkanin obiciowych.
Wybór tkaniny nie wpływa na komfort snu. Jej wybór 
zależy od osobistych upodobań użytkowników. 
Rodzaje tkanin w zależności od trendów modowych 
ulegają zmianom. Aktualny wybór tkanin dostępny 
jest na www.vicino.eu.
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Nasze łóżka są dostępne z wieloma modelami zagłówków. 
Zagłówki są często esencją całej sypialni kontynentalnej. 
Stanowią ich uwieńczenie i największą ozdobę. 
Ich wygląd różnicuje kształt oraz rodzaj zastosowanej 
tkaniny. Z największą dbałością o szczegóły tworzymy 
zagłówki w najróżniejszych stylach. Nasze zagłówki 
to w całości produkty hand-made. Zagłówkowi może 
towarzyszyć pasujący do niego stylistycznie przednóżek, 
który jest opcją dodatkową, uzależnioną od osobistych 
preferencji użytkowników. Istnieje możliwość zamówienia 
samego zagłówka.

Modele zagłówków
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A

C

B

115
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9

190 210170100
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C

B

101

8
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17
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C
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kolekcja

ALOR
Kolekcja ALOR łączy w sobie elementy najlepszej barokowej 
tradycji z nowoczesną kolorystyką i techniką. Piękny kształt 
zagłówka oraz przednóżka (jako opcja dodatkowa) sprawia, 
że łóżko ALOR jest prawdziwą ozdobą każdej sypialni. Łóżko 
wykonane jest z najwyższą precyzją. Wszystkie zakładki 
układane są ręcznie, a każdy guzik pikowany jest według 
tradycyjnej metody.

Łóżko ALOR jest dostępne również w wersji elektrycznej. 
Możliwość sterowania łóżkiem za pomocą bezprzewodowego 
pilota czyni łóżko ALOR jeszcze bardziej komfortowym. 
Dla osób o różnych wymaganiach istnieje opcja skonfigurowania 
jednej części łóżka w formie klasycznej, a drugiej z systemem 
elektrycznym. Takie połączenie jest idealnym rozwiązaniem 
dla par z różnymi potrzebami regeneracji organizmu oraz 
uwarunkowaniami zdrowotnymi, dla których kompromis 
dotyczący funkcjonalności łóżka może być trudny do osiągnięcia.

tapicerowana rama 
z litego drewna świerkowego

pilot bezprzewodowy

MATERAC:  
•  tkanina materacowa wysokiej jakości
• tkanina obiciowa
•  pokrowiec wewnętrzny ochraniający 
 piankę tapicerską
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 13 cm  

2 od 269 do 281 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)

BAZA: 
• tkanina materacowa wysokiej jakości
• tkanina obiciowa
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 11 cm 

2 od 256 do 268 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)
•  dodatkowo w wersji łóżka elektrycznego 
 mechanizm do podnoszenia łóżka

MATERAC WIERZCHNI – TOPPER: 
•  wysoki na 8 cm, wypełniony 
 wewnątrz 5 cm pianką

o• zamek 360  umożliwiający 
 zdjęcie pokrowca
•  pokrowiec z ekologicznej 
 tkaniny
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NA ZDJĘCIU: łóżko klasyczne (FIXED) z dużą skrzynią (normal), zagłówek z kolekcji ALOR, metalowe nogi o wysokości 10 cm, wielkość zagłówka (wysokość x szerokość) 135 cm x 200 cm, 
wielkość łóżka (szerokość x długość materaca) 2 x 80 cm x 200 cm 
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kolekcja

ROSSA
Kolekcja ROSSA to nowoczesne ujęcie tematu tradycyjnej 
pikowanej ściany. Łóżka z kolekcji ROSSA to kompromisowa 
propozycja dla osób przywiązanych do tradycyjnego wystroju, 
szukających jednocześnie przełamania stylistyki wnętrza nieco 
bardziej modernistycznym look-iem. Symetryczne przeszycia 
zagłówka oraz podwójna grubość pianki wpływają na komfort 
w jego użytkowaniu, a jednocześnie na jego atrakcyjny design.

Łóżko ROSSA bardzo korzystnie prezentuje się w zestawieniu 
z przednóżkiem podkreślającym charakter mebla. Przednóżek 
jest opcją dodatkową, jego dobór zależy od osobistych preferencji 
użytkowników. Łóżko ROSSA jest również dostępne w wersji 
elektrycznej. Możliwość sterowania łóżkiem za pomocą 
bezprzewodowego pilota czyni łóżko ROSSA jeszcze bardziej 
komfortowym. Dla osób o różnych wymaganiach istnieje opcja 
skonfigurowania jednej części łóżka w formie klasycznej, 
a drugiej z systemem elektrycznym. Takie połączenie jest 
idealnym rozwiązaniem dla par z różnymi potrzebami regeneracji 
organizmu oraz uwarunkowaniami zdrowotnymi, dla których 
kompromis dotyczący funkcjonalności łóżka może być trudny 
do osiągnięcia.
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tapicerowana rama 
z litego drewna świerkowego

MATERAC:  
•  tkanina materacowa wysokiej jakości
• tkanina obiciowa
•  pokrowiec wewnętrzny ochraniający 
 piankę tapicerską
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 13 cm  

2 od 269 do 281 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)

BAZA: 
• tkanina materacowa wysokiej jakości
• tkanina obiciowa
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 11 cm 

2 od 256 do 268 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)
•  dodatkowo w wersji łóżka elektrycznego 
 mechanizm do podnoszenia łóżka

 
 

MATERAC WIERZCHNI – TOPPER: 
•  wysoki na 8 cm, wypełniony 
 wewnątrz 5 cm pianką

o• zamek 360  umożliwiający 
 zdjęcie pokrowca
•  pokrowiec z ekologicznej 
 tkaniny
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NA ZDJĘCIU: łóżko klasyczne (FIXED) z dużą skrzynią (normal), zagłówek z kolekcji ROSSA, metalowe nogi o wysokości 10 cm, wielkość zagłówka (wysokość x szerokość) 135 cm x 180 cm, 
wielkość łóżka (szerokość x długość materaca) 2 x 80 cm x 200 cm 

pilot bezprzewodowy



kolekcja

ROSSA
Kolekcja ROSSA to nowoczesne ujęcie tematu tradycyjnej 
pikowanej ściany. Łóżka z kolekcji ROSSA to kompromisowa 
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SENJE
Kolekcja SENJE to nowoczesna wersja łóżka kontynentalnego. 
Stylistyką idealnie wpisuje się w modne wnętrza. Jest propozycją 
dla osób poszukujących komfortowych łóżek w nowatorskim 
wydaniu. Łóżka SENJE występują tylko w wersji slim, czyli z małą 
skrzynią. Dzięki zastosowaniu ultra niskiej sprężyny kieszeniowej 
łóżka w tej kolekcji posiadają niezwykle lekką konstrukcję, 
zachowując jednocześnie najwyższy poziom komfortu. 
Odpowiednią wysokość łóżek SENJE zapewniają smukłe nogi 
o wys. 17 cm. Wrażenie lekkości podkreśla też zamocowany 
na specjalnych uchwytach zagłówek.

Charakter modelowi nadaje pozioma listwa wykonana z drewna 
bukowego, która idealnie współgra z miękkim zagłówkiem. 
Istnieje możliwość wybarwienia listwy w innym kolorze, 
tak by łóżko pięknie komponowało się z wnętrzem każdej 
sypialni. Łóżko SENJE jest również dostępne w wersji elektrycznej.
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kolekcja

tapicerowana rama 
z litego drewna świerkowego

MATERAC:  
•  tkanina materacowa wysokiej jakości
• tkanina obiciowa
•  pokrowiec wewnętrzny ochraniający 
 piankę tapicerską
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 13 cm  

2 od 269 do 281 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)

BAZA: 
• tkanina materacowa wysokiej jakości
• tkanina obiciowa
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 3,5 cm 

2 od 309 do 313 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)
•  dodatkowo w wersji łóżka elektrycznego 
 mechanizm do podnoszenia łóżka

MATERAC WIERZCHNI – TOPPER: 
•  wysoki na 8 cm, wypełniony 
 wewnątrz 5 cm pianką

o• zamek 360  umożliwiający 
 zdjęcie pokrowca
•  pokrowiec z ekologicznej 
 tkaniny

 
 

NOGI: 
•  duży prześwit między 
 łóżkiem a podłogą
• wysokość nóg – 17 cm
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NA ZDJĘCIU: łóżko elektryczne (MOTION) z małą skrzynią (slim), zagłówek z kolekcji SENJE, drewniane nogi o wysokości 17 cm, wielkość zagłówka (wysokość x szerokość) 101 cm x 180 cm, 
wielkość łóżka (szerokość x długość materaca ) 2 x 80 cm x 200 cm 



SENJE
Kolekcja SENJE to nowoczesna wersja łóżka kontynentalnego. 
Stylistyką idealnie wpisuje się w modne wnętrza. Jest propozycją 
dla osób poszukujących komfortowych łóżek w nowatorskim 
wydaniu. Łóżka SENJE występują tylko w wersji slim, czyli z małą 
skrzynią. Dzięki zastosowaniu ultra niskiej sprężyny kieszeniowej 
łóżka w tej kolekcji posiadają niezwykle lekką konstrukcję, 
zachowując jednocześnie najwyższy poziom komfortu. 
Odpowiednią wysokość łóżek SENJE zapewniają smukłe nogi 
o wys. 17 cm. Wrażenie lekkości podkreśla też zamocowany 
na specjalnych uchwytach zagłówek.

Charakter modelowi nadaje pozioma listwa wykonana z drewna 
bukowego, która idealnie współgra z miękkim zagłówkiem. 
Istnieje możliwość wybarwienia listwy w innym kolorze, 
tak by łóżko pięknie komponowało się z wnętrzem każdej 
sypialni. Łóżko SENJE jest również dostępne w wersji elektrycznej.

A

E

C

D

F

G

B

101

120

12070

140 160

160

180

180140

200

208

200

200

210

218

220

228

220

63

80 90 100

16 17

kolekcja

tapicerowana rama 
z litego drewna świerkowego

MATERAC:  
•  tkanina materacowa wysokiej jakości
• tkanina obiciowa
•  pokrowiec wewnętrzny ochraniający 
 piankę tapicerską
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 13 cm  

2 od 269 do 281 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)

BAZA: 
• tkanina materacowa wysokiej jakości
• tkanina obiciowa
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 3,5 cm 

2 od 309 do 313 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)
•  dodatkowo w wersji łóżka elektrycznego 
 mechanizm do podnoszenia łóżka

MATERAC WIERZCHNI – TOPPER: 
•  wysoki na 8 cm, wypełniony 
 wewnątrz 5 cm pianką

o• zamek 360  umożliwiający 
 zdjęcie pokrowca
•  pokrowiec z ekologicznej 
 tkaniny
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NA ZDJĘCIU: łóżko elektryczne (MOTION) z małą skrzynią (slim), zagłówek z kolekcji SENJE, drewniane nogi o wysokości 17 cm, wielkość zagłówka (wysokość x szerokość) 101 cm x 180 cm, 
wielkość łóżka (szerokość x długość materaca ) 2 x 80 cm x 200 cm 



kolekcja

KOOFER
Kolekcja KOOFER jest świetną propozycją dla wnętrz o ograniczonym 
metrażu. Ich największą zaletą jest prostota formy, a jednocześnie 
praktyczność. Łożka KOOFER zostały wyposażone w głębokie 
i pojemne skrzynie na pościel (wys. 30 cm). Mechanizm podnoszenia 
skrzyni charakteryzuje się najwyższą klasą jakości, co powoduje, 
że ich obsługa jest niezwykle prosta. Skrzynia otwiera się wzdłuż 
długiego boku łóżka, co umożliwia swobodny dostęp do całej 
powierzchni skrzyni.

Wysoki komfort snu zapewnia najnowsza technologia stosowana 
w meblarstwie. Łóżko KOOFER zbudowane jest z ramy z litego 
drewna oraz listew GOODSITE® posiadających rdzeń z włókna 
szklanego. Największą zaletą tych listew jest ich zróżnicowana 
sprężystość. Dzięki różnym szerokościom i strefom twardości 
gwarantują one maksymalny komfort dla ciała, zarówno w pozycji 
siedzącej, jak i leżącej. Lekka konstrukcja listew nie podnosi 
przy tym znacząco ciężaru materacy, co jest udogodnieniem 
przy ich transporcie i przenoszeniu.

Dzięki zastosowaniu nieoczywistej tkaniny obiciowej na zagłówku, 
łóżko KOOFER może nadać pięknego charakteru sypialnianemu 
wnętrzu. Łóżka KOOFER występują również z różnymi modelami 
zagłówków, zaprezentowanymi na str. 11
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MATERAC:  
•  tkanina materacowa wysokiej jakości
• tkanina obiciowa
•  pokrowiec wewnętrzny ochraniający 
 piankę tapicerską
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 13 cm  

2 od 269 do 281 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)

BAZA: 
• tkanina materacowa wysokiej jakości
• tkanina obiciowa
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 3,5 cm 

2 od 309 do 313 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)
• listwy systemu GOODSITE® i twardości 
 H=6 średniej

SKRZYNIA:
• tapicerowana skrzynia z litej sklejki 

3 o pojemności od 375 cm3 do 475 cm  
 (dla łóżka podwójnego x 2)

 

MATERAC WIERZCHNI – TOPPER: 
•  wysoki na 8 cm, wypełniony 
 wewnątrz 5 cm pianką

o• zamek 360  umożliwiający 
 zdjęcie pokrowca
•  pokrowiec z ekologicznej 
 tkaniny

 
 

DOSTĘPNE 
ROZMIARY
(cm)

NA ZDJĘCIU: łóżko wyposażone w otwierany pojemnik po długości, zagłówek z kolekcji KOOFER, metalowe nogi o wysokości 2,2 cm, wielkość zagłówka (wysokość x szerokość) 115 cm x 210 cm, 
wielkość łóżka (szerokość x długość materaca ) 2 x 80 cm x 200 cm 
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MATERAC:  
•  tkanina materacowa wysokiej jakości
• tkanina obiciowa
•  pokrowiec wewnętrzny ochraniający 
 piankę tapicerską
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 13 cm  

2 od 269 do 281 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)

BAZA: 
• tkanina materacowa wysokiej jakości
• tkanina obiciowa
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 3,5 cm 

2 od 309 do 313 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)
• listwy systemu GOODSITE® i twardości 
 H=6 średniej

SKRZYNIA:
• tapicerowana skrzynia z litej sklejki 

3 o pojemności od 375 cm3 do 475 cm  
 (dla łóżka podwójnego x 2)

 

MATERAC WIERZCHNI – TOPPER: 
•  wysoki na 8 cm, wypełniony 
 wewnątrz 5 cm pianką

o• zamek 360  umożliwiający 
 zdjęcie pokrowca
•  pokrowiec z ekologicznej 
 tkaniny

 
 

DOSTĘPNE 
ROZMIARY
(cm)

NA ZDJĘCIU: łóżko wyposażone w otwierany pojemnik po długości, zagłówek z kolekcji KOOFER, metalowe nogi o wysokości 2,2 cm, wielkość zagłówka (wysokość x szerokość) 115 cm x 210 cm, 
wielkość łóżka (szerokość x długość materaca ) 2 x 80 cm x 200 cm 



kolekcja

DARU
Kolekcja DARU jest adresowana do osób ceniących zmiany. 
Największą zaletą łóżek DARU jest różnorodność rozwiązań oraz 
ich mobilność. Plusem modelu jest zdejmowany pokrowiec, zarówno 
na łóżku, jak i na zagłówku. Umożliwia to częstą zmianę wyglądu 
mebla, jak również łatwe usunięcie z niego zabrudzeń. Zagłówek 
charakteryzuje minimalizm – jest prosty i masywny. Ważną cechą 
zagłówka jest również możliwość dostosowania jego wielkości 
do powierzchni danego pomieszczenia.

Łóżko DARU składa się z czterech osobnych elementów, łatwych 
do transportowania. Model ten jest szczególnie polecany 
dla młodszych użytkowników. Idealnie sprawdzi się również 
w miejscach zbiorowego zakwaterowania, takich jak hotele, 
pensjonaty czy ośrodki wypoczynkowe. 

Pojedyncze łóżka DARU można zestawiać razem, a dzięki kółkom 
zamontowanym w tylnych nogach można je także łatwo przesuwać.
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MATERAC WIERZCHNI – TOPPER: 
•  wysoki na 8 cm, wypełniony 
 wewnątrz 5 cm pianką

o• zamek 360  umożliwiający 
 zdjęcie pokrowca
•  pokrowiec z ekologicznej 
 tkaniny

ZAGŁÓWEK:
• zdejmowany pokrowiec tapicerski

MATERAC GÓRNY: 
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 13 cm  

2 od 269 do 281 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)

MATERAC DOLNY: 
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 11 cm 

2 od 256 do 268 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)

Tapicerowana rama z litego drewna 
świerkowego 12 cm

Zdejmowany pokrowiec 
z wszytą owatą meblową

NA ZDJĘCIU: dwa oddzielne pojedyncze łóżka z możliwością zestawienia ich razem, zagłówek z kolekcji DARU, metalowe nogi o wysokości 10 cm, wielkość zagłówka (wysokość x szerokość) 
112 cm x 2 x 170 cm, wielkość łóżka (szerokość x długość materaca ) 2 x 100 cm x 200 cm 

DOSTĘPNE 
ROZMIARY
(cm)



kolekcja

DARU
Kolekcja DARU jest adresowana do osób ceniących zmiany. 
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w miejscach zbiorowego zakwaterowania, takich jak hotele, 
pensjonaty czy ośrodki wypoczynkowe. 

Pojedyncze łóżka DARU można zestawiać razem, a dzięki kółkom 
zamontowanym w tylnych nogach można je także łatwo przesuwać.
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MATERAC WIERZCHNI – TOPPER: 
•  wysoki na 8 cm, wypełniony 
 wewnątrz 5 cm pianką

o• zamek 360  umożliwiający 
 zdjęcie pokrowca
•  pokrowiec z ekologicznej 
 tkaniny

ZAGŁÓWEK:
• zdejmowany pokrowiec tapicerski

MATERAC GÓRNY: 
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 13 cm  

2 od 269 do 281 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)

MATERAC DOLNY: 
• 7-strefowa sprężyna kieszeniowa 11 cm 

2 od 256 do 268 szt./m  
 (w zależności od wielkości materaca)

Tapicerowana rama z litego drewna 
świerkowego 12 cm

Zdejmowany pokrowiec 
z wszytą owatą meblową

NA ZDJĘCIU: dwa oddzielne pojedyncze łóżka z możliwością zestawienia ich razem, zagłówek z kolekcji DARU, metalowe nogi o wysokości 10 cm, wielkość zagłówka (wysokość x szerokość) 
112 cm x 2 x 170 cm, wielkość łóżka (szerokość x długość materaca ) 2 x 100 cm x 200 cm 

DOSTĘPNE 
ROZMIARY
(cm)



KING
GEORGE

FRAZER

NA ZDJĘCIU POWYŻEJ: 
łóżko klasyczne (FIXED) z małą skrzynią (slim), 
zagłówek z kolekcji KING GEORGE, drewniane 
nogi o wysokości 17 cm, wielkość zagłówka 
(wysokość x szerokość) 110 cm x 180 cm, 

wielkość łóżka (szerokość x długość materaca ) 
2 x 80 cm x 200 cm 

NA ZDJĘCIU POWYŻEJ: 
łóżko klasyczne (FIXED) z dużą skrzynią (normal), 

zagłówek z kolekcji FRAZER, metalowe nogi 
o wysokości 10 cm, wielkość zagłówka 

(wysokość x szerokość) 116 cm x 180 cm, 
wielkość łóżka (szerokość x długość materaca) 

2 x 80 cm x 200 cm 
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YAPENCLARENCE
NA ZDJĘCIU POWYŻEJ: 

łóżko klasyczne (FIXED) z dużą skrzynią (normal), 
zagłówek z kolekcji YAPEN, metalowe nogi 

o wysokości 10 cm, wielkość zagłówka 
(wysokość x szerokość) 114 cm x 180 cm, 

wielkość łóżka (szerokość x długość materaca) 
2 x 80 cm x 200 cm 

NA ZDJĘCIU POWYŻEJ: 
łóżko klasyczne (FIXED) z małą skrzynią (slim), 
zagłówek z kolekcji CLARENCE, drewniane nogi 

o wysokości 17 cm, wielkość zagłówka 
(wysokość x szerokość) 114 cm x 180 cm, 

wielkość łóżka (szerokość x długość materaca) 
2 x 80 cm x 200 cm 
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CAMPANASHERMAN
NA ZDJĘCIU POWYŻEJ: 

łóżko elektryczne (MOTION) z małą skrzynią 
(slim), zagłówek z kolekcji CAMPANA, drewniane 

nogi o wysokości 17 cm, wielkość zagłówka 
(wysokość x szerokość) 

110 cm x 180 cm, wielkość łóżka 
(szerokość x długość materaca ) 

2 x 80 cm x 200 cm 

NA ZDJĘCIU POWYŻEJ: 
łóżko elektryczne (MOTION) z dużą skrzynią 

(normal), zagłówek z kolekcji SHERMAN, 
metalowe nogi o wysokości 10 cm, 

wielkość zagłówka (wysokość x szerokość) 
110 cm x180 cm, wielkość łóżka 
(szerokość x długość materaca ) 

2 x 80 cm x 200 cm 
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wielkość zagłówka (wysokość x szerokość) 
110 cm x180 cm, wielkość łóżka 
(szerokość x długość materaca ) 

2 x 80 cm x 200 cm 



MANUS
NA ZDJĘCIU POWYŻEJ: 

łóżko elektryczne (MOTION) z małą skrzynią 
(slim), zagłówek z kolekcji MANUS, drewniane 
nogi o wysokości 17 cm, wielkość zagłówka 
(wysokość x szerokość) 125 cm x 220 cm, 

wielkość łóżka (szerokość x długość materaca )
2 x 80 cm x 200 cm 

|  MANUS |  KOOFER |  DARU

|  ALOR |  ROSSA |  SENJE

|  FRAZER |  KING GEORGE |  CLARENCE

|  YAPEN |  SHERMAN |  CAMPANA
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PUF PICO
Szer.: 102 cm

Gł.: 50 cm
Wys.: 52/74 cm

PUF VISTA
Szer.: 46 cm
Gł.: 46 cm

Wys.: 50 cm

 

SKRZYNIA PETTO+
Szer.: 125 cm

Gł.: 41 cm
Wys.: 50 cm

SKRZYNIA PETTO
Szer.: 125 cm

Gł.: 41 cm
Wys.: 50 cm

PODUSZKA DO SPANIA PUNA 
Poduszka z wsadem z silikonowanego włókna poliestrowego 

przypominającego naturalny puch, waga 600 g. 
Miękki i lekki wsad zachowuje swoją objętość 

i łatwo odzyskuje oryginalny kształt. 
Miękkie poszycie dodatkowo przepikowane z warstwą waty.

Pranie 60°C. 
Wymiary: 70x50 cm

 

PODUSZKA DEKORACYJNA BRACCIO
Pokrowiec z zamkiem. Możliwość prania.

Wypełnienie antyalergiczne 
z silikonowanego włókna poliestrowego.

Wymiary: 50x50 cm

PODUSZKA DEKORACYJNA AJON
Pokrowiec z zamkiem. Możliwość prania.

Wypełnienie antyalergiczne 
z silikonowanego włókna poliestrowego.

Wymiary: 60x30 cm

PODUSZKA DEKORACYJNA BIOKO
Pokrowiec z zamkiem. Możliwość prania.

Wypełnienie antyalergiczne 
z silikonowanego włókna poliestrowego.

Wymiary: 50x30 cm
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NOGA NA202JP
wys.: 170 mm

Aluminium 

Nogi i elementy 
dodatkowe

NOGA NO198-CJP
wys.: 170 mm

Stal

NOGA NA183-3JP
wys.: 170 mm

Drewno/aluminium

NOGA 130GL
wys.: 170 mm

Lite drewno

NOGA NA134SJP
wys.: 100 mm

Aluminium

NOGA NA066JP
wys.: 100 mm

Aluminium

NOGA NA97-3JP
wys.: 100 mm lub 170 mm

Aluminium

NOGA NA97-5JP
wys.: 100 mm lub 170 mm
Aluminium (czarne, matowe)

NOGA NA168-TJP
wys.: 22 mm | fi=45 mm

Aluminium

NOGA 63590351
wys.: 23-30 mm | fi=55 mm

Tworzywo sztuczne

NOGA 168GL
wys.: 100 mm

Lite drewno

NOGA wood natural
wys.: 100 mm

Lite drewno

jasny brąz

srebro

czerń

NOGA 162GL
wys.: 100 mm

Lite drewno

NOGA NA083JP
wys.: 100 mm lub 170 mm 

Aluminium
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