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LULU łóżko piętrowe bez łóżka dolnego

Nowoczesny kształt i ergonom-
iczna konstrukcja zachęcają do 
kreatywności dzieci podczas za-
bawy. Duża przestrzeń pod górnym 
łóżkiem zapewnia wystarczająco 
dużo miejsca do zbudowania (np. 
Wigwamu).

Dolne łóżko dzięki kółkom można
przestawić w dowolne miejsce

Długość całkowita: 240 cm,
Szerokość: 90 cm, Wysokość: 160 cm

Wymiary materaca: Dł: 160 - 170 cm, 
Szer: 90 cm

kolory

Łóżko piętrowe LULU naturalne - z łóżkiem na 
kółkach

szaro - naturalne

białe naturalne

Łóżko piętrowe LULU 



Biurko z krzesłem PTYŚ    

biurko PTYŚ 

Stabilna i ergonomiczna konstrukcja 
zapewnia dziecku zdrową postawę 
podczas siedzenia
(Odrabianie lekcji lub malowanie). 
Wysokość i szerokość krzesła pozwala 
na swobodne ruchy podczas pracy. 
Dodatkowa przestrzeń pod biurkiem 
służy do przechowywania artykułów 
papierniczych.

Wymiary biurka: 80x45cm 
Wysokość: 95cm
Krzesełko: 55x35x67cm

kolory

szaro - naturalny

biały naturalny



 Regał BALBINA
2 Szuflady

 Regał BALBINA
4 Szuflady

 Regał BALBINA 

Balbina - Komoda w zależności od 
osobistych upodobań, oferuje dwa 
warianty tego mebla: wersję z dwie-
ma  lub czterema szufladami, które 
wyposażone są w ciche prowadnice 
kulkowe dzięki, którym otwieranie i za-
mykanie przebiega w płynny sposób

Wymiary regału z 4 szufladami: 
długość: 20 cm Wysokość: 74 cm 
Szerokość: 47 cm

Wymiary regału z dwiema szufladami: 
długość: 20 cm Wysokość: 55 cm 
Szerokość: 47 cm

kolory

szaro - naturalny

biały naturalny



Łóżko UNI bez szuflad  

Łóżko UNI z szufladami 

Łóżko UNI  

Pojedyncze łóżko UNI można w razie potrzeby 
wyposażyć w mobilne szuflady, które służą jako 
pojemnik na pościel, zabawki itp. UNI dostępny 
w różnych długościach 170 / 200cm x 90cm i 
różnych kolorach.

Dostępne długości: 160-170 cm,
Szerokość: 90cm

Wymiary materaca: Długość: 160 - 170 
cm, Szerokość: 90 cm

kolory

szaro - naturalne

biały naturalne



Szafa KAAPPI  

Szafa KAAPPI  

Szafa z dwojgiem drzwi i dwiema pojemnymi 
szufladami ułatwiającymi wykorzystanie 
przestrzeni. Dodatkowa opcja kolorystyczna 
podkreśla minimalistyczny charakter.

Wymiary: 50 × 90 × 170 cm

kolory

szaro - naturalne

biały naturalny



www.mybedsy.com

info@mybedsy.com


