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Pokój dziecięcy - wielkie małe królestwo Twojego dziecka. Ty wiesz najlepiej, jaki nadać mu charakter,
jakimi barwami i uczuciami zaczarować to miejsce. Pragniesz, aby było przyjazne i bezpieczne,
przepełnione atmosferą szczęśliwego dzieciństwa.

LEGENDA:

W pałacach zdobionych w kręte wieżyczki,
mieszkają piękne, przewrotne księżniczki...

CECHY PRODUKTÓW: / PRODUCT FEATURES:
- wyjmowane szczebelki / removable rungs
- antyalergiczne materiały / antiallergic materials

KOLORYSTYKA / COLOUR:
- biały / white
- sosna / natural pine
- teak / teak

- bezpieczne dla dziecka / safe for children
- rośnie razem z dzieckiem / grows with child

- orzech / walnut
- ecru / ecru
- biały transparentny / transparent white

Łóżeczka - wymiary wewnętrzne / Cots - internal dimensions
Inne meble - wymiary zewnętrzne / Other furniture - external dimensions
wysokość x szerokość x głębokość / height x width x depth
Wszystkie nasze łóżeczka posiadają 3 poziomy regulacji wysokości leżyska.
All our cots have a 3 position mattress base.

100% produkty polskie. / Made in Poland.
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łóżeczko / cot

Radek VIII

120x60 cm

z przykrywaną szufladą / with covered drawer

rzeźbione wykończenia / carved ornaments

Pościel z haftem / Embroidered bedding
I love you H136

A ja, po prostu, zimą lub na wiosnę
zostanę królem! Niech tylko urosnę...
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Stasiu, ,6 miesięcy
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łóżeczko / cot

Radek V

Radek

łóżeczko-kołyska / rocking cot

120x60 cm

z przykrywaną szufladą / with covered drawer

z przykrywaną szufladą / with covered drawer

120x60 cm

drewniany element dekoracyjny /
wooden decorative element
możliwość zablokowania kołyski /
blocking option

Pościel z haftem / Embroidered bedding
Kolejka H045 / Choo-Choo train H045

Pościel z haftem / Embroidered bedding
Ptaszki H121 / Little birds H121

unikalny system
kołysania /
unique rocking
system
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łóżeczko / cot

Radek VII

120x60 cm

opcja: przykrywana szuflada / option: covered drawer

rzeźbione wykończenia / carved ornaments

Pościel z haftem / Embroidered bedding
Sweet baby H097

Księżniczka Julka podróże ma w planie:
pragnie żeglować po oceanie!
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Julka, 5 miesięcy
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łóżeczko / cot

Radek VI

łóżeczko / cot

120x60 cm

z przykrywaną szufladą / with covered drawer

Ewelina II

120x60 cm

z przykrywaną szufladą / with covered drawer

rzeźbione wykończenia / carved ornaments

pościel z haftem / Embroidered beding
Ptaszki H120 / Little birds H120
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Pościel z haftem oraz nadrukiem /
Embroidered and printed bedding
Sweet baby H098
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łóżeczko / cot Miś z gwiazdkami
Teddy bear with stars

120x60 cm

opcja: pojemnik na pościel / Optional: under-cot drawer

Pościel satynowa z haftem /
Satin embroidered bedding
Miś z gwiazdkami S220 / Teddy bear with stars S220

W puchu łabędzim śpią panny prześliczne,
do snu im mruczą misie magiczne.
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Zuzanka, 2 tygodnie
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Krzesełka wielofunkcyjne / High chairs

Łóżka / Junior beds TIMO
TIMO GWIAZDKI

140x70 cm
opcja: pojemnik na pościel /
optional: under-bed drawer

TIMO SOWY

140x70 cm
opcja: pojemnik na pościel /
optional: under-bed drawer
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TIMO ZOO

160x70 cm
opcja: pojemnik na pościel /
optional: under-bed drawer

AGNIESZKA III
102x47x65 cm

AGNIESZKA III
102x47x65 cm

AGNIESZKA II
95x46x53 cm

AGNIESZKA I
84x46x49 cm

TIMO FORMUŁA

140x70 cm
opcja: pojemnik na pościel /
optional: under-bed drawer
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Kolonial

elementy zestawu / collection elements

łóżeczko / cot
KOLONIAL I 120x60 cm
z przykrywaną szufladą oraz funkcją
tapczanika / with covered drawer
and sofa function
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Kolonial

komoda / chest of drawers
KOLONIAL 87x84x56 cm

regał / shelving unit
KOLONIAL
184x40x53 cm

szafa / wardrobe
KOLONIAL 184x81x55 cm
wnętrze: 3 półki /
inside: 3 shelves
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Rafał

elementy zestawu / collection elements

Konik na biegunach /
rocking horse
48x29x72 cm
osłonki z tworzywa sztucznego /
teething rails

płaskie szczeble /
flat rungs

łóżeczko / cot
RAFAŁ 120x60 cm
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Rafał

z przykrywaną szufladą
oraz funkcją tapczanika
lub z opuszczanym bokiem/
with covered drawer and
sofa function
or drop-side cot

fotel / armchair komoda / chest of drawers
RAFAŁ 103x83x53 cm
RAFAŁ
86x56x77 cm
półka / shelf
RAFAŁ 17x80x20 cm

regał / shelving unit
RAFAŁ
182x40x50 cm

szafa / wardrobe
RAFAŁ 182x80x52 cm
wnętrze: 3 półki i 1 drążek na
ubranka / inside: 3 shelves
and 1 hanging rail
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Megi

elementy zestawu / collection elements

łóżeczko / cot
MEGI 120x60 cm

opcja: pojemnik na pościel /
optional: under-cot drawer
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Megi

pościel z haftem /
embroidered bedding
Sweet baby H096

zestaw szafek / shelving set:

komoda / chest of drawers
MEGI 82x65x45 cm

80x80x30 cm, 40x40x30 cm

możliwość dowolnego rozmieszczenia
oraz powieszenia elementów / free
arrangement and hanging possibility

szafa / wardrobe
MEGI 163x80x45 cm
wnętrze: drążek na ubranka /
inside: hanging rail

21

Safari / Zajączek
Little bunny

elementy zestawu / collection elements

łóżeczko / cot
ZAJĄCZEK 120x60 cm
opcja: pojemnik na pościel /
optional: under-cot drawer

22

Safari/Zajączek

pojemnik
na zabawki /
toy box
ZAJĄCZEK
49x41x30 cm

pościel z nadrukiem /
printed bedding
Zajączek K026 /
Little bunny K026

komoda / chest of drawers
ZAJĄCZEK 85x86x48 cm

wyposażona w praktyczny i łatwy w montażu
przewijak 93x86x74 cm / practical and easy to
assemble changing table tray 93x86x74 cm

półka / shelf ZAJĄCZEK 17x65x13 cm

regał /
shelving unit
ZAJĄCZEK

184x42x52 cm

szafa / wardrobe
ZAJĄCZEK
184x83x52 cm

wnętrze: 4 półki oraz
2 drążki na ubranka /
inside: 4 shelves and 2
hanging rails
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Safari / Żyrafka
Giraffe

elementy zestawu/ collection elements

łóżeczko / cot
ŻYRAFKA
120x60 cm

opcja: pojemnik na pościel /
optional: under-cot drawer
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Safari/Żyrafka

pościel z haftem /
embroidered bedding
Zebra H170

krzesełko / high chair
AGNIESZKA III
ŻYRAFKA
102x47x65 cm

komoda / chest of drawers
ŻYRAFKA 85x86x48 cm

wyposażona w praktyczny i łatwy w montażu
przewijak 93x86x74 cm / practical and easy
to assemble changing table tray 93x86x74 cm

półka / shelf ŻYRAFKA 17x67x14 cm

szafa / wardrobe
ŻYRAFKA184x83x52 cm
wnętrze: 4 półki oraz 2 drążki
na ubranka / inside: 4 shelves
and 2 hanging rails
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Amelia

pościel z nadrukiem /
printed bedding
Zajączek K024 /
elementy zestawu / collection elements
Little bunny K024

łóżeczko / cot
AMELIA
120x60 cm

z funkcją tapczanika /
sofa function
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Amelia

komoda / chest of drawers
AMELIA
87x85x47 cm

szafa / wardrobe AMELIA
190x85x50 cm

wnętrze: 3 półki oraz 1 drążek na
ubranka / inside: 3 shelves and 1
hanging rail
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Paula

New

elementy zestawu / collection elements

łóżeczko / cot
PAULA 120x60 cm
opcja: pojemnik na pościel /
optional: under-cot drawer
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Paula

Pościel z haftem /
Embroidered bedding
Piesek H086 /
Doggy H086

komoda / chest of drawers
PAULA 82x80x48 cm

wyposażona w praktyczny i łatwy w montażu
przewijak 89x80x74 cm / practical and easy to
assemble changing table tray

półka / shelf PAULA 17x67x14 cm

regał / shelving unit
PAULA 183x40x52 cm

szafa / wardrobe
PAULA 183x80x52 cm
wnętrze: 1 drążek na ubranka /
inside: 1 hanging rail
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Księżniczka
Princess

elementy zestawu / collection elements

łóżko / cot-bed
KSIĘŻNICZKA
140x70 cm

pościel z haftem /
embroidered bedding
Korona H080 /
Crown H080

komoda / chest of drawers
KSIĘŻNICZKA
92x80x48 cm

półka / shelf KSIĘŻNICZKA
25x80x14 cm
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Księżniczka

regał / shelving unit
KSIĘŻNICZKA
183x40x35 cm

szafa / wardrobe
KSIĘŻNICZKA
188x80x52 cm

wnętrze: 4 półki oraz 2 drążki na
ubranka / inside: 4 shelves and 2
hanging rails
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Przedstawiona na zdjęciach kolorystyka i wzornictwo mogą nieznacznie
odbiegać od rzeczywistości.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w wyrobach.
Prezentowana oferta publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

