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Pasują do siebie
to wymarzone miejsce snów dla miłośniczki klasycznej 
elegancji. Dzięki srebrzystym wzorom na tkaninie  
obiciowej łóżka i tapecie sypialnia nabiera nie tylko 
barokowej wytworności, ale i blasku glamour. poszliśmy 
tym tropem, dobierając połyskujące srebrem i złotem 
dodatki: poduszki, wazonik, szafkę nocną na kutych 
polerowanych nóżkach. Wystrój ociepliliśmy kroplą 
pomarańczu. Bursztynowe szkło w podstawie lampy 
wygląda intrygująco po zapaleniu światła. 

olivia, tapicerowane  
tkaninami melisa i nirvana,  
ze skrzynią na pościel, 
182x219x41/86,5 cm

icecubes,  
tapicerowane  
sztuczną skórą,  
180x220x100 cm, 
cena bez stelaża  
i materaca

Donna, tapicerowane 
tkaniną (lub skórą),  
152x216x117,5 cm,  
cena bez stelaża,  
materaca i poduszek

Josephine, tapicerowane tkaniną, 
221x240x100 cm, italynea, cena  
ze stelażem, bez materaca

Diana, tapicerowane tkaniną, 
od 155x221x43/124 cm, cena 
ze stelażem, bez materaca

Leaf, tapicerowane tkaniną,  
140x224x118 cm, cena  
bez stelaża i materaca

aldo, tapicerowane ekoskórą, 
160x200x40/105,5 cm, cena  
bez stelaża i materaca

Miękkie kształty dają poczucie przytulności. Królewskie 
wzory obicia i dekoracyjne pikowania zobowiązują  
do wyboru eleganckiego wyposażenia sypialni

Mateo, tapicerowane tkaniną  
antara plus beige, 101x182x219 cm, 
cena bez materaca i stelaża

Lilium, tapicerowane skórą  
(do wyboru także tkaniny), 

173x218x94 cm, cena  
bez materaca i stelaża

Vanessa, tapicerowane skórą ekologiczną, konstrukcja  
z malowanego proszkowo metalu, 160x200x35/110 cm,  
w cenie drewniany stelaż, bez materaca

Model 5056, tapicerowane 
naturalną skórą, 193x245x72 cm, 
cena z wkładem, bez materaca

Marie,  
tapicerowane  
tkaniną (lub skórą), 
140x200x125 cm, 
cena bez stelaża  
i materaca 

łóżek

ten ZeStaW KoSZtUJe 3363  zł

Łóżko opium, tapicerowane tkaniną, 
175x217x85 cm, 2280 zł, Dormi 
Design; tapeta Jade, Grandeco, 
59,99 zł/rolka, alletapety.pl; szafka 
nocna Sicret, korpus w kolorze 
dąb belfort, kute uchwyty i nóżki, 
45x55,5x44,5 cm, 419 zł, Black  
red White; lampa Francesca iii, 
podstawa szkło i metal, abażur  
z tkaniny, wys. 68 cm, Falko,  
604 zł, Swiatlamp.pl

Sunset, korpus z płyty  
laminowanej, tapicerowany  
zagłówek, 146x210x106 cm,  
cena ze stelażem, bez materaca

Vero appartamenti 
od 2091 zł

nap od 3962 zł

Black red White 1099 zł

agata Meble 2599 zł

inne Meble od 2900 zł

Francke-art.pl 2250 zł

Farma Kolonialna od 2140 zł

nap od 3395 zł

Gala collezione 2700 zł

Mebel4u.pl 1799 zł

centrum Witek 3299 zł

Karestyle.pl 1919 zł

Kelman.pl 866 zł



carina, płyta w okleinie naturalnej, kolor 
dąb czekoladowy, 186,2x226,5x89 cm, 
cena bez stelaża i materaca
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DreWniane
Mają naturalny wdzięk  
albo egzotyczny charakter.  
Dobrze im z prostym 
wezgłowiem, ale są też  
modele pełne fantazji.  
Kształt mydlanych baniek  
każdemu wyda się  
pięknym snem na jawie

afrika nairobi, drewno  
bukowe, w kolorze orzech, 
172x216x40/97 cm, cena  
bez materaca i stelaża 

Łóżko, płyta fornirowana,  
zagłówek – skóra syntetyczna 
(pU), 176,5x212,5x80 cm, cena 
bez materaca i stelaża 

Bombla, drewno (do wyboru dąb, jesion, brzoza), 
148x208x120 cm, cena bez stelaża i materaca

LHB 929, akacja indyjska i drzewo różane,  
od 152x212x70/101 cm, cena ze stelażem,  
bez materaca

Siebenschlafer, sklejka brzozowa,  
od 102,6x212,6x36,5/74 cm, Moormann, 
cena bez stelaża i materaca

Martorp, rama z drewna  
bukowego, 96x206x80 cm,  
cena bez stelaża i materaca

Simple.kosicka.pl 2900 zł

Wrzesinscy.sklep.meble.pl 
2550 zł Boconcept 3195 zł

Mesmetric od 3165 zł
iKea 179,99 zł

Belbazaar od 3250 zł

paged 2199 zł
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Pasują do siebie
Lekko i skromnie. a za sprawą drewnianego 
łóżka o ciepłej barwie jesionu również 
przytulnie. tkaniny białe, ale z fakturą,  
która urozmaica jasne wnętrze – dziergana 
narzuta, marszczony abażur kinkietu  
i szorstki len szuflad. tylko zasłona jest  
gładka, ale za to z dyskretnym nadrukiem.

adresy sklepów i firm na stronie 94
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redalen, rama ze stali  
galwanizowanej, zagłówek z włókna 
celulozy i bawełny, 166x221x37/100 cm, 
cena bez stelaża i materaca

Łóżko jesionowe z wygiętym 
wezgłowiem, 146x207,5x82 cm,  
1687 zł (cena bez materaca),  
trzy szuflady, 48x63x15 cm,  
ok. 202,50 zł/szt., Muji; zasłona  
cLV, bawełna, 140x220 cm,  
House Doctor, 169 zł,  
Bellemaison.pl; narzuta Birgit  
Strå, bawełna, 150x240 cm,  
129,99 zł, kinkiet Årstid, stal,  
abażur z poliestru i bawełny,  
59,99 zł, iKea 

ten ZeStaW KoSZtUJe  2653 zł

Black red White 1399 zł

Meblowy24.pl 2155 zł
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aloz 160,  
fornirowana  
rama w kolorze wenge, 
172,5x218,5x32,5/84,5 cm, 
cena bez stelaża  
i materaca

iKea  899,99 zł

anzys.pl  417 zł
retro, fronty z MDF-u 
foliowanego, 211x181x93 cm,  
Meble Gawin, cena bez materaca  
i stelaża LDM-5, lakierowane drewno modrzewia, 

100x200x50/70 cm, cena ze stelażem,  
bez materaca

elephant, pyta meblowa  
w naturalnej okleinie, kolor  
orzech, 199x242x100 cm,  
cena ze stelażem, bez materaca

norddal, piętrowe, które można rozłożyć na dwa  
pojedyncze, sosna bejcowana i lakierowana, 
207,5x100,5x179,5 cm, cena ze stelażem i ramą  
do połączenia łóżek, bez materaca

agata Meble 2399 zł

iKea  599,99 zł
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