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PRZYGOTUJ SIĘ NA NOWĄ JAKOŚĆ SNU

Jakie emocje towarzyszą Ci, kiedy myślisz o swojej sypialni?  
Bezpieczeństwo, spokój, ukojenie, relaks, odpoczynek, odprężenie... 
Tak, sypialnia jest tym miejscem, w którym zregenerujesz nie tylko  
ciało, ale i ducha.

Kochasz swój dom. Dlatego chcesz dokonywać dobrych wyborów. 
Dlatego jesteś tutaj. Łóżka tapicerowane i kontynentalne, które znaj-
dziesz w naszej ofercie to połączenie najnowszych trendów z odrobiną 
klasyki, a podążając w parze z korzystną ceną dają Ci wszystko, czego 
potrzebujesz, aby zaaranżować swoje idealne wnętrze.

Stwórz swoją intymną przestrzeń, w której będziesz czuć się  
najlepiej. Skomponuj idealne łóżko - zaprojektuj je od podstaw  
w 5 prostych krokach (zaczynając od wezgłowia, kończąc na nóż-
kach), by cieszyć się wyjątkowym wystrojem swojej sypialni. Dobieraj  
z różnych kolorów, wzorów i dodatków. Niezależnie od tego, w jakim 
stylu jest urządzone Twoje mieszkanie - współczesnym, nowocze-
snym, tradycyjnym czy minimalistycznym - w naszej ofercie znaj-
dziesz wszystko, czego potrzebujesz. 

A kiedy już wybierzesz, kolekcjonuj wokół swoich mebli same najlepsze 
wspomnienia. Kreuj swoją teraźniejszość wypoczęty, zregenerowany, 
pełen energii i witalności!

Zaprojektuj w 5 krokach swoje idealne łóżko i przygotuj się na nową 
jakość snu!
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STWÓRZ KROK PO KROKU
IDEALNE ŁÓŻKO  
DO SWOJEJ SYPIALNI

 1. Wezgłowia

 4. Toppery

 5. Tkaniny

6. Nóżki i guziki

 2. Podstawy

 3. Materace
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Pierwszym krokiem do stworzenia Twojego idealnego łóżka będzie dobór  
wezgłowia. To właśnie ono w największym stopniu wpłynie na wygląd  
Twojej sypialni!

Modele, które znajdziesz w naszej ofercie nie tylko reprezentują nowoczesny  
design, ale również umożliwią komfortowe podparcie, kiedy będziesz  
odpoczywał na łóżku w pozycji siedzącej.

Wybierz wariant, który idealnie wkomponuje się w przestrzeń Twojej  
sypialni. W naszej ofercie znajdziesz 5 rodzajów wezgłowi - zainspiruj się  
i dobierz to, które stworzy u Ciebie niepowtarzalny klimat. 

WYBIERZ

WEZGŁOWIE

1/6

54



WYBIERZ

IDEALNE WEZGŁOWIE
DO TWOJEJ SYPALNI

76

W
ym

ia
ry

 p
od

an
e 

w
 c

m

JOY WS, NS, NPP JOY CT

140x200

160x200

180x200

120x200

140x200

160x200

180x200

szerokość 160 180 200 130 150 170 190

wysokość 115 115 115
możliwe wysokości:  
102, 112, 122, 132

głębokość 6 6 6 6 6 6 6

HAPPY WS, NS, NPP HAPPY CT

140x200

160x200

180x200

120x200

140x200

160x200

180x200

szerokość 150 170 190 124 144 164 184

wysokość 118 118 118
możliwe wysokości:
106, 116, 126, 136

głębokość 10 10 10 10 10 10 10

SMILE WS, NS, NPP SMILE CT

140x200

160x200

180x200

120x200

140x200

160x200

180x200

szerokość 150 170 190 124 144 164 184

wysokość 115 115 115
możliwe wysokości:
103, 113, 123, 133

głębokość 10 10 10 14 14 14 14

LUCKY WS, NS, NPP LUCKY CT

140x200

160x200

180x200

120x200

140x200

160x200

180x200

szerokość 150 170 190 124 144 164 184

wysokość 118 118 118
możliwe wysokości:
106, 116, 126, 136

głębokość 10 10 10 10 10 10 10

FUN WS, NS, NPP FUN CT

140x200

160x200

180x200

120x200

140x200

160x200

180x200

szerokość 153 173 193 123 143 163 183

wysokość 115 115 115
możliwe wysokości:
102, 112, 122, 132

głębokość 6 6 6 6 6 6 6



Najwyższa jakość snu to luksus, na który zasługujesz. Doskonale wiemy, że 
każdy z nas ma swoje preferencje dotyczące snu, dlatego proponujemy Ci  
trzy różne modele łóżek tapicerowanych oraz łóżko kontynentalne,  
z których każde oferuje inny komfort wypoczynku. 

Nasze podstawy do łóżek to idealny opcja dla osób ceniących sobie  
swobodę decyzji. Możliwość wyboru skrzyni standardowej, podstawy  
kontynentalnej lub z pojemnikiem na pościel oraz doboru dowolnego  
materaca czy tkaniny, pozwalają stworzyć rozwiązania szyte na miarę  
potrzeb ich użytkowników. 

Zadbaj o komfort swojego snu, nie rezygnując ze stylowej aranżacji  
w Twojej sypialni.

WYBIERZ

PODSTAWĘ

2/6
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ŁÓŻKO KONTYNENTALNE CT

• Klasyczna podstawa łóżka kontynentalnego stanowi pierwszą warstwę podparcia a zastosowanie w niej 
sprężyn znacząco zwiększa komfort i wygodę użytkowania.

• Druga warstwa to materac sprężynowy ze sprężyn kieszeniowych, gwarantujących cichą pracę materaca 
i równomierne podparcie dla kręgosłupa. Dla zachowania spójności i elegancji łóżka materac obszyty jest 
tą samą tkaniną.

• Zwieńczeniem łóżka kontynentalnego jest dopasowany stylistycznie topper, a wybór między czterema wa-
riantami wypełnienia pozwoli skomponować łóżko idealnie dopasowane do własnych preferencji i potrzeb.

• Nóżki dekoracyjne są standardowym wyposażeniem.
• Dostępne rozmiary:  120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

LUB PODSTAWY

ŁÓŻEK TAPICEROWANYCH WS / NS / NPP
WYBIERZ

PODSTAWĘ ŁÓŻKA KONTYNENTALNEGO CT

SKRZYNIA WS SKRZYNIA NS SKRZYNIA NPP

• Umożliwia swobodny dostęp do prze-
strzeni pod łóżkiem

• Brak możliwości zastosowania pojem-
nika na pościel

• Wymaga stosowania tradycyjnych 
stelaży

• Belki nośne pod stelaże (środkowa  
i boczne) umieszczone są na stałej  
wysokości 13 cm poniżej górnej 
krawędzi łóżka

• Wymaga zastosowania 4 nóżek  
nośnych o wysokości 15 cm 

• Skrzynia WS nie zawiera stelaża  
w standardzie

• Dostępne rozmiary: 140x200 cm, 
160x200 cm, 180x200 cm

• Skrzynia jest całkowicie zabudowana
• Możliwość wyposażenia skrzyni  

w pojemnik na pościel, który nie jest 
standardowym wyposażeniem

• Wymaga stosowania tradycyjnych ste-
laży pod materac

• Belki nośne pod stelaże (środkowa  
i boczne) umieszczone są na stałej  
wysokości  13 cm poniżej  górnej  
krawędzi łóżka

• Nóżki nośne są standardowym wyposa-
żeniem skrzyni

• Skrzynia NS nie zawiera stelaża  
w standardzie

• Dostępne rozmiary: 140x200 cm, 
160x200 cm, 180x200 cm

• Skrzynia jest całkowicie zabudowana
• Pojemnik na pościel jest standardowym 

wyposażeniem
• Metalowy stelaż na podnośnikach gazo-

wych jest standardowym wyposażeniem
• Belki nośne pod stelaże (środkowa  

i boczne) umieszczone są na stałej wyso-
kości 13 cm poniżej górnej krawędzi łóżka

• Nóżki nośne są standardowym wyposaże-
niem skrzyni

• Skrzynia NPP zawiera stelaż w standardzie
• Dostępne rozmiary: 140x200 cm,  

160x200 cm, 180x200 cm
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Materac to serce łóżka i podstawa Twojego zdrowego, regenerującego  
wypoczynku. Dlatego w naszej ofercie czekają na Ciebie materace  
wytwarzane przy użyciu zaawansowanych technologii, z wysokiej jakości 
wkładami gwarantującymi stabilne, anatomicznie poprawne podparcie całej 
sylwetki.

Nadszedł Twój czas na maksymalny wypoczynek bez kompromisów!

Do łóżka kontynentalnego przygotowaliśmy dedykowany materac w dwóch 
wariantach twardości. Wybierz tą, która będzie dla Ciebie najbardziej  
komfortowa.. Materace te, aby idealnie wkomponowywały się w całość,  
zostały dodatkowo obszyte tą samą tkaniną, co pozostałe elementy  
łóżka. Dzięki temu uzyskaliśmy spójny wygląd i wrażenie wyjątkowej klasy 
i smaku. 

Do łóżek tapicerowanych wybierz jeden z materacy Sembella. Każdy z nich 
przeznaczony jest dla innego użytkownika. 

Powiedz naszemu konsultantowi na jakiej powierzchni lubisz spać,  
a on dobierze dla Ciebie idealne rozwiązanie.

WYBIERZ

MATERAC

3/6
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WYBIERZ 

TWARDOŚĆ MATERACA DO PODSTAWY CT

MATERAC CT
MATERAC SPRĘŻYNOWY

Dostępne wymiary: 
120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm
Wysokość: ok 19 cm
Twardość: H2, H3, H4

Sprężyny kieszeniowe charakteryzują się swoją szczególną budową – każda z nich znajduje się w oddzielnej kieszonce (woreczku) 
wykonanej z flizeliny – dzięki czemu gwarantują sprężystość i dopasowanie się do różnej wagi ciała użytkowników. Im wyższa liczba  
sprężyn, tym większa sprężystość materaca. Umieszczenie sprężyn w osobnych kieszeniach zapewnia cichą pracę  
materaca, co przekłada się na podwyższoną jakość komfortu jego użytkowania. 

Strefy twardości oznaczają stopień dopasowania do leżącej na materacu sylwetki. Im więcej stref twardości, tym wyższy komfort  
w czasie snu i co ważne – lepsze właściwości rehabilitacyjne (m.in. poprawa krążenia krwi, rozluźnienie mięśni szyjnych, silne  
podparcie kręgosłupa). Optymalna ilość stref - siedem - powoduje idealne dopasowanie materaca do budowy i kształtu ciała  
zapewniając zdrowy, regenerujący sen.
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ComFEEL® Speed
Dostępne wymiary: 
80x200 cm, 90x200 cm, 140x200 cm,
160x200 cm, 180x200 cm, 
Wysokość: ok. 25 cm
7 stref twardości: H2, H3

KAPUA® Aloha
Dostępne wymiary: 
90x200 cm, 140x200 cm,
160x200 cm, 180x200 cm, 
Wysokość: ok. 24 cm
7 stref twardości: H2 + H3

ComFEEL® Drift
Dostępne wymiary: 
80x200 cm, 90x200 cm, 140x200 cm,
160x200 cm, 180x200 cm, 
Wysokość: ok. 25 cm
7 stref twardości: H2, H3

KAPUA® Kula
Dostępne wymiary: 
90x200 cm, 140x200 cm,
160x200 cm, 180x200 cm, 
Wysokość: ok. 24 cm
7 stref twardości: H3

ComFEEL® Start
Dostępne wymiary: 
80x200 cm, 90x200 cm, 140x200 cm,
160x200 cm, 180x200 cm, 
Wysokość: ok. 23 cm
7 stref twardości: H2, H3

KAPUA® Hana
Dostępne wymiary: 
80x200 cm, 90x200 cm, 140x200 cm,
160x200 cm, 180x200 cm, 
Wysokość: ok. 20 cm
7 stref twardości: H3

Zapytaj sprzedawcę o materac Sembella
lub sprawdż naszą pełną ofertę na sembella.pl

Materac hybrydowy o trzysegmentowej budowie, 
składający się z dwóch warstw pianki BULTEX® prze-
dzielonych warstwą minisprężyn kieszeniowych, 
zapewnia podparcie w strefie biodrowej i łagodne 
dopasowanie w części barkowej przy jednoczesnym 
ergonomicznym ułożeniu kręgosłupa.

Materac piankowy z 2-warstwowym wkładem  
o dwóch stopniach twardości zapewniających 
zróżnicowaną twardość podłoża (H2 - komfortowa 
pianka o wysokiej gęstości, druga strona z tward-
szą pianką H3). Przy produkcji pianki KAPUA®  
redukujemy emisję CO

2
 do atmosfery. 

Materac piankowy z wysokoelastycznej pianki  
BULTEX® usprawniającej wentylację całego wkładu. 
Materac dopasowuje się do ciała przy każdej zmianie 
pozycji, a dzięki zdolności precyzyjnego profilowania 
do krzywizny gwarantuje ergonomiczne podparcie 
kręgosłupa i jego szybką regenerację.

Piankowy materac ze zrównoważonej pianki KAPUA® 
o podwyższonej twardości H3 zapewnia stabilne, ale 
elastyczne podparcie kręgosłupa. Pokrowce mate-
racy KAPUA® powstają z dzianiny wyprodukowanej  
w 100% z poliestru pochodzącego z odzysku.

Materac hybrydowy zbudowany z wysokoelastycznej 
pianki BULTEX® ze zwiększoną twardością w środko-
wej części, przedzielony sprężynami kieszeniowymi. 
Sprężyny amortyzują drgania materaca, nadając 
mu sprężystość i zwiększając jego nośność, a pianka  
odciąża kręgosłup, dopasowując się do każdej obiera-
nej pozycji.

Materac z twardszej pianki KAPUA® ze specjalnie  
profilowanymi 7 strefami twardości dla zdrowego, 
anatomicznie poprawnego ułożenia całego ciała.  
Pokrowiec obustronnie pikowany z poliestrem  
z recyclingu zwiększa komfort wypoczynku równo-
cześnie w 100% nadaje się do ponownego przetwo-
rzenia. 

WYBIERZ IDEALNY DLA SIEBIE

MATERAC DO PODSTAWY WS, NS I NPP

GELTEX® Quantum Moon
Dostępne wymiary: 
90x200 cm, 140x200 cm,
160x200 cm, 180x200 cm, 
Wysokość: ok. 22 cm
7 stref twardości: H3

GELTEX® Quantum Sun
Dostępne wymiary: 
90x200 cm, 140x200 cm,
160x200 cm, 180x200 cm, 
Wysokość: ok. 18 cm
7 stref twardości: H3

GELTEX® Quantum Star
Dostępne wymiary: 
90x200 cm, 140x200 cm,
160x200 cm, 180x200 cm, 
Wysokość: ok. 22 cm
7 stref twardości: H3

Materac z wkładem ze sprężyn kieszeniowych 
X-springs, z których każda umieszczona jest w osob-
nym flizelinowym pokrowcu, co daje mocne oparcie 
całemu ciału. Sprężyny pokrywa lżejsza, miękka pian-
ka GELTEX® z domieszką żelu, o wysokiej gęstości  
i wytrzymałości, doskonale współpracująca z sylwetką.

Materac piankowy zbudowany ze specjalnej  
elastycznej pianki z domieszką żelu o wysokiej gęsto-
ści i wytrzymałości. Materac gwarantuje prawidłowe, 
anatomiczne ułożenie ciała podczas snu, błyskawicz-
nie profilując się do całej sylwetki i zapewniając wyjąt-
kowy komfort wypoczynku.

Dwuwarstwowy materac z uelastycznioną częścią 
barkową zbudowany z hybrydowej pianki GELTEX®, 
której otwarta i elastyczna struktura komórkowa  
zapewnia optymalne podparcie ciała i amortyzację 
nacisku w miejscu jego powstawania.
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Zależy nam na tym, abyś po nocy spędzonej na naszym łóżku kontynental-
nym czuł się wyjątkowo wypoczęty i zrelaksowany.

Topper podnosi standard łóżka - zwiększa żywotność i trwałość materaca, 
ale także nadaje podłożu większej miękkości i elastyczności, doskonale profi-
lując się do sylwetki. Toppery, które znajdziesz w naszej ofercie dopasowują 
się do kształtu ciała, wypełniając i odciążając jego wszystkie krzywizny.

Śpiąc na materacu nawierzchniowym odkryjesz jego prozdrowotne właści-
wości - odciążenie karku, kręgosłupa i bioder. Topper umożliwi Ci idealną 
personalizację Twojego łóżka. Twarde? Średniotwarde? Dopasowujące się  
do kształtu ciała? Ty sam wiesz najlepiej! Wybierz spo śród oferty 4 materacy  
nawierzchniowych. 

WYBIERZ

TOPPER

4/6
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Toppery zwiększają komfort snu i znacząco wydłużają żywotność materaca. Poznaj właściwości surowców  
wykorzystanych w Topperach Sembella i wybierz rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb. 
W następnym kroku dobierz idealny pokrowiec. Toppery PLUS wykończone tą samą tkaniną, co całe  
łóżko, zapewnią spójność wyglądu będąc doskonałą „kropką nad i” aranżacji wymarzonej sypialni.  
Toppery w pokrowcu wykonanym z grubo pikowanej dzianiny z włókniną klimatyzującą, posiadają zamek  
błyskawiczny umożliwiający zdęcie pokrowca do prania, dla zachowania jeszcze większej higieny snu.

WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE

TOPPER
TOPPER Lazy
Lateks to produkt otrzymywany na bazie naturalnego mleczka z drzewa kauczuko-
wego, który dzięki swojej elastyczności dopasowuje się do kształtów ciała w każdym 
położeniu, zapewniając właściwe krążenie krwi. Zapewnia idealne warunki istotne dla 
zdrowego snu: równomiernie podpiera całe ciało, ma właściwości antybakteryjne,  
aktywizuje oddychanie całej powierzchni ciała.

TOPPER Dreamy

Pianka Sensipur® dostosowuje się do kształtu ciała pod wpływem wydzielanego przez 
nie ciepła. Oznacza to brak jakichkolwiek miejsc skoncentrowanego ucisku oraz możli-
wość równomiernego, ergonomicznego ułożenia ciała. Posiada także zdolność tłumie-
nia wibracji i absorbuje wstrząsy. 

TOPPER Snooze
BULTEX® dzięki swej porowatej strukturze jest porównywany do naturalnej gąbki 
morskiej. Charakteryzuje się optymalnymi właściwościami wentylacyjnymi, zapew-
niając odprowadzanie wilgoci. Jest bezzapachowy i ma właściwości antybakteryjne, 
przez co stanowi idealny materiał na materace dla alergików. BULTEX® zapewnia  
idealne dopasowanie materaca do ułożenia ciała.

TOPPER Sleepy

Zapewnia dobrą izolację termiczną materaca. Cechuje ją wysoka sprężystość, dzięki 
czemu jest odporna na wgniecenia i odkształcenia. Dobrze tłumi wstrząsy i wibracje. 
Nie jest szkodliwa dla środowiska.

TOPPER TOPPER Plus

2322

Dostępne wymiary: 
120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm
Wysokość: ok. 6 cm

Dostępne wymiary: 
120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm
Wysokość: ok. 7 cm



Łóżko to nie tylko funkcjonalny mebel, ale także ozdoba sypialni. Przed Tobą 
kolejny etap projektowania idealnego łóżka - czas na wybór tkaniny! Musi 
ona doskonale wkomponować się w wystrój i aranżację Twojej sypialni.

Wybieraj spośród dostępnych stylów i bogatej oferty kolorystycznej.  
To właśnie kolor tapicerki najlepiej odda charakter Twojej sypialni! Cenisz 
sobie minimalizm, a może bogatsze stylizacje? Wybieraj spośród szerokiego 
wachlarza kolorystycznego - cieplejszych lub chłodniejszych barw o zróżni-
cowanym nasyceniu kolorystycznym.

Wszystkie rodzaje tkanin cechuje wyjątkowa trwałość, odporność  
na uszkodzenia, a przy tym miękkość faktur.

WYBIERZ

TKANINĘ

5/6
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SORO MALMO

LARS

123 talk Y117 graphite

Y129 steel

SORO
124 coral

MALMO
Y112 beige

SORO
120 stone

MALMO
Y116 stone

SORO
121 shell

LARS
Y127 brass

LARS
Y131 grey

SORO
123 talk

MALMO
Y114 steel

SORO
125 lavender

MALMO
Y115 earth

SORO
126 earth

LARS
Y128 cappuccino

LARS
Y129 steel

SORO
118 cappuccino

MALMO
Y113 grey

SORO
119 navy

MALMO
Y117 graphite

SORO
122 anthracite

LARS
Y130 desert

LARS
Y132 graphite
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LUNA ASPEN
azur yellow

LUNA
grey beige

ASPEN
cold beige

LUNA
blue

ASPEN
navy blue

LUNA
anthracite

ASPEN
black

LUNA
grey

ASPEN
light grey

LUNA
hortensja

ASPEN
grey

LUNA
black

ASPEN
yellow

LUNA
azur

ASPEN
graphit

LUNA
red

ASPEN
dark grey
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MONOLITH SEVEN
Y137 gold eucalyptus

MONOLITH
Y133 sand

SEVEN
blossom

MONOLITH
Y144 cayenne

SEVEN
grey

MONOLITH
Y135 mocca

MONOLITH
Y138 emerald

MONOLITH
Y141 silver

SEVEN
cappuchino

MONOLITH
Y137 gold

SEVEN
shitake

MONOLITH
Y139 azure

MONOLITH
Y140 ink

MONOLITH
Y142 steel

SEVEN
eucalyptus

MONOLITH
Y134 wool

SEVEN
steel

MONOLITH
Y136 burgund

MONOLITH
Y143 graphite
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LINEA
blue

LINEA
white

LINEA
blue

LINEA
anthracit

LINEA
beige

LINEA
navy blue

LINEA
stone

LINEA
steel

LINEA
coral

LINEA
chocolate
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To już ostatni krok, za chwilę Twój projekt łóżka zostanie ukończony.  
Pod jąłeś już decyzje odnośnie różnych funkcji swojego mebla, nadszedł czas 
na ich dopełnienie!

Zapewne doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że o idealnym wystroju 
wnętrza decydują nie tylko kluczowe elementy, ale również detale.

Dostępne w naszej ofercie nóżki i guziki, wykonane z trwałych i odpornych 
materiałów, stanowić będą kropkę nad „i” Twojego wymarzonego łóżka. 
Wybierz te dodatki, które najlepiej wpisują się w Twoją wizję - zadecyduj  
o ich materiale, kształcie i kolorze! Drewniane czy metalowe? Słupkowe,  
a może stożkowe? Odkryj, jak te niepozorne, niewielkie elementy,  
uszlachetnią Twoje łóżko!

WYBIERZ

NÓŻKI I GUZIKI

6/6
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Nóżki drewniane
6x6x10 cm
naturalny buk

Nóżki drewniane
ø 6 cm, wys. 10 cm
naturalny dąb

Nóżki drewniane
6x6x10 cm
czarne

Nóżki drewniane
ø 6 cm, wys. 10 cm
ciemny orzech
amerykański

Nóżki drewniane
6x6x10 cm
orzech

Nóżki drewniane
6x6x10 cm
naturalny dąb

Nóżki metalowe
6x6x10 cm
chromowane

Nóżki drewniane
6x6x10 cm
ciemny orzech
amerykański

Nóżki metalowe
6x6x10 cm
aluminium 
szczotkowane

WYBIERZ

NÓŻKI DO ŁÓŻKA KONTYNENTALNEGO CT

37

WYBIERZ

NÓŻKI DO SKRZYŃ WS

Nóżki drewniane
6x6x15 cm
naturalny buk

Nóżki drewniane
6x6x15 cm
czarne

Nóżki drewniane
6x6x15 cm
orzech

Nóżki drewniane
6x6x15 cm
naturalny dąb

Nóżki drewniane
6x6x15 cm
ciemny orzech
amerykański

Nóżki drewniane
ø 6 cm, wys. 15 cm
naturalny dąb

Nóżki drewniane
ø 6 cm, wys. 15 cm
ciemny orzech
amerykański



WYBIERZ

GUZIKI DO WEZGŁOWI FUN I HAPPY

Guziki drewniane ø 3  cm
naturalny dąb

Guziki drewniane ø 3  cm
ciemny orzech

Guziki drewniane 5 x 1,3 cm
ciemny orzech

Guziki drewniane 5 x 1,3 cm
naturalny dąb

39
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4342

WYMIARY

ŁÓŻEK WS / NS / NPP
JOY WS, NS, NPP

materac 140x200 160x200 180x200

A 160 180 200

B 115 115 115

C 150 170 190

D 211 211 211

E 42 42 42

F 6 6 6

HAPPY WS, NS, NPP

materac 140x200 160x200 180x200

A 150 170 190

B 118 118 118

C 150 170 190

D 215 215 215

E 42 42 42

F 10 10 10

FUN WS, NS, NPP

materac 140x200 160x200 180x200

A 153 173 193

B 115 115 115

C 150 170 190

D 211 211 211

E 42 42 42

F 6 6 6

SMILE WS, NS, NPP

materac 140x200 160x200 180x200

A 150 170 190

B 115 115 115

C 150 170 190

D 215 215 215

E 42 42 42

F 10 10 10

LUCKY WS, NS, NPP

materac 140x200 160x200 180x200

A 150 170 190

B 118 118 118

C 150 170 190

D 215 215 215

E 42 42 42

F 10 10 10

F

B

D

A

E
C

LUCKY WSWS

B

F

A

D

E
C

LUCKY NS
NS

B

F

A

D

C
E

LUCKY NPP
NPP
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4544

SMILE CT

materac 120x200 140x200 160x200 180x200

A 124 144 164 184

B możliwe wysokości: 103, 113, 123, 133

C 120 140 160 180

D 214 214 214 214

E 60 60 60 60

F 14 14 14 14

FUN CT

materac 120x200 140x200 160x200 180x200

A 123 143 163 183

B możliwe wysokości: 102, 112, 122, 132

C 120 140 160 180

D 206 206 206 206

E 60 60 60 60

F 6 6 6 6

JOY CT

materac 120x200 140x200 160x200 180x200

A 130 150 170 190

B możliwe wysokości: 102, 112, 122, 132

C 120 140 160 180

D 206 206 206 206

E 60 60 60 60

F 6 6 6 6

HAPPY CT

materac 120x200 140x200 160x200 180x200

A 124 144 164 184

B możliwe wysokości: 106, 116, 126, 136

C 120 140 160 180

D 210 210 210 210

E 60 60 60 60

F 10 10 10 10

LUCKY CT

materac 120x200 140x200 160x200 180x200

A 124 144 164 184

B możliwe wysokości: 106, 116, 126, 136

C 120 140 160 180

D 210 210 210 210

E 60 60 60 60

F 10 10 10 10

WYMIARY

ŁÓŻEK CT

B

F

A

D

E
C

LUCKY CT
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Sprawdź naszą pełną ofertę na sembella.pl


