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roksana II
system modułowy 

5 elementów

Spowita bielą sypialnia jest synonimem luksusu, 
emanuje spokojem i pozwala na wyciszenie. Wzbo-
gacona o srebrne dodatki subtelnie nawiązuje  
do stylistyki glamour. 

roksana
system modułowy 

6 elementów

Czerń dodaje zmysłowości, błyszczy, rzuca 
się w oczy i wygląda szlachetnie, a w po-
łączeniu z barwnymi dodatkami i srebrem 
stylizowanych uchwytów nie przytłacza.  
Wręcz przeciwnie – staje się przytulna. 

szafa SZF3D/22/18
wys./szer./gł.: 221/180/58,5 cm

łoże ROKSANA ll
wys./szer./dł.: 91/188/241 cm
pow. spania: 160/200 cm

komoda KOM4S/8/14
wys./szer./gł.: 78/130/48,5 cm

komoda 
KOM6S/12/6
wys./szer./gł.: 
115/60/48,5 cm

łoże LOZ/160
wys./szer./dł.: 31-104/187/224 cm
pow. spania: 160/199 cm

szafa SZF3D/22/18
wys./szer./gł.: 221/180/58,5 cm

półka SZF3D/22/18
opcja_mec

półka SZF3D/22/18
opcja_mec

szuflada SZUF/60szuflada SZUF/60

półka POL/60-BKpółka POL/60-BK

wieszak na spodnie
WIE/60

wieszak na spodnie
WIE/60

półka na buty
POL/OB/60

półka na buty
POL/OB/60

szafa SZF1D/22/6
wys./szer./gł.: 
221/60/58,5 cm

szafka nocna 
KOM2S/4/5
wys./szer./gł.: 
44,5/53/43,5 cm

komoda KOM4S/9/14
wys./szer./gł.: 87/140/48,5 cm

komoda 
KOM7S/14/6
wys./szer./gł.: 
141,5/60/48,5 cm

szafka nocna 
KOM2S/4/5
wys./szer./gł.: 
35,5/53/43,5 cm

 biały/biały wysoki połysk  melinga czarna

materac i wkład w opcji

materac i wkład w opcji

Opcje wyposażenia
szafy SZF3D/22/18

Opcje wyposażenia
szafy SZF3D/22/18
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dream
system modułowy 

9 elementów

Wybierz prostotę i funkcjonalność, a  każ-
dy dzień będzie dla Ciebie fascynującym 
wyzwaniem. Zauroczą się finezyjne kształty 
nóżek i oryginalnie profilowanych frontów. 
Pokochasz też wyjątkowy design i harmo-
nię.

fantazja
system modułowy 

9 elementów

Postaw na funkcjonalne rozwiązania. Dostęp-
ne w trzech rozmiarach łóżko, narożna szafa, 
pojemne szafki, praktyczna komoda i lustro 
to wszystko, co niezbędne we wnętrzu Twojej 
sypialni.

szafa 3-drzwiowa
wys./szer./gł.: 
219/150/60,5 cm

szafa 4-drzwiowa
wys./szer./gł.: 219/200/60,5 cm

łożko 140
wys./szer./dł.: 

39,5-85,5/158,5/218,5 cm

lustro
wys./szer./gł.: 

72/76/3 cm

łożko 160
wys./szer./dł.: 
39,5-85,5/177/218,5 cm

szafka nocna
wys./szer./gł.: 
46,5/45/36,5 cm

komoda
wys./szer./gł.: 
86/76/44,5 cm

toaletka
wys./szer./dł.: 
87,5/103/36,5-39,5 cm szafka nocna 

wys./szer./gł.: 
45/45,5/44,5 cm

szafa narożna 
wys./szer./gł.: 
208,5/87,5/54-87,5cm

łożko 180
wys./szer./dł.: 

39,5-85,5/197/218,5 cm

 klon nida

 wiśnia primavera

 wiśnia primavera/klon nida

materac i wkład w opcji

(listwa wieńcząca 
do szaf i łóżek 
dostępna w opcji)

komoda
wys./szer./gł.: 
82/90/44,5 cm

lustro
wys./szer./gł.: 
63,5/79/2 cm

łożko 180
wys./szer./dł.: 

37-65,5/191/210 cm

łożko 140
wys./szer./dł.: 

37-65,5/153/210 cm

łożko 160
wys./szer./dł.: 
37-65,5/170,5/210 cm

szafa 2-drzwiowa
wys./szer./gł.: 
208,5/90/56,5 cm

regał zamknięty
wys./szer./gł.: 
208,5/45/56,5 cm

materac i wkład w opcji
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sen kim
sypialnia

sypialnia

W przytulnej atmosferze odprężenie przychodzi 
błyskawicznie. Co byś powiedziała na kolekcję, 
która będzie subtelnym uzupełnieniem wnętrza 
Twojej sypialni? Proponujemy Ci minimalizm,  
uniwersalne formy i dużą dawkę funkcjonalności.

Sypialnia – tu pośpiech i stres nie powinny mieć 
prawa wstępu. Stonowane, pełne harmonii wnę-
trze stworzysz wykorzystując meble Kim. Prze-
stronna szafa, szafka nocna, dostępne w trzech 
rozmiarach łóżko oraz komoda – a wszystko po to, 
by było jeszcze wygodniej.

 olcha miodowa

 orzech perseo

 klon nida

 klon strassburg

* wymiary dotyczą łóżka  
z pojemnikiem na pościel

łóżko 160 W
wys./szer./dł.
47,5-68,5/168-178/204,5cm
wymiary dotyczą łóżka 
bez pojemnika na pościel

łóżko 160 *
wys./szer./dł.
47,5-68,5/161,5-171,5/207cm

łóżko 140 W *
wys./szer./dł.
47,5-68,5/149,5-159,5/204,5cm

* łóżko dostępne w wersji 
z pojemnikiem na pościel
lub bez pojemnika

łóżko 160 - w opcji dwa materace 
ze stelażem 2x80/199

toaletka  
wys./szer./gł.:  
168,5/69/41,5 cm

szafka nocna  
wys./szer./gł.:  
39/47/40 cm

komoda  
wys./szer./gł.:  
81/77/44,5 cm

szafa 
wys./szer./gł.:  
202,5/157/63,5 cm

łóżko 160
wys./szer./dł.

35,5-60,5/163/204cm

łóżko 180
wys./szer./dł.
35,5-60,5/187/205cm

szafa  
wys./szer./gł.:  
202,5/155/58,5 cm

komoda 
wys./szer./gł.:  
76,5/80/39 cm

szafka nocna 
wys./szer./gł.:  
42,5/45/39 cm

łożko 140 
wys./szer./dł.: 35,5-60,5/148/204 cm

materac i wkład w opcji

materac i wkład w opcji
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