
meble drewniane - wygoda i elegancja



Łóżko piętrowe ROLAND, wymiary zewnętrzne: 190/87/160 cm, kolor: grafit/capri, wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm

Łóżko piętrowe ROLAND III, wymiary zewnętrzne: 190/87/175, cm, kolor: wenge/sosna,
               wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm, dolny trzeci materac - 170/80/8 cm



Łóżko piętrowe SERAFIN wymiary zewnętrzne: 190/87/160 cm, kolor: sosna/biały, wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm

Łóżko piętrowe BENIAMIN, wymiary zewnętrzne: 212/128/172 cm, kolor: naturalna sosna,  
               górny materac - 80/200/8 cm, dolny materac -  120/200 cm
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Łóżko piętrowe DOMINIK II, wymiary zewnętrzne: 190/87/160, kolor: biały, wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm

Łóżko piętrowe trzyosobowe DOMINIK III, wymiary: 190/87/175, kolor biały, 
               wymiar 2 górnych standardowych materacy - 181/80/8 cm, dolny trzeci materac - 170/80/8 cm
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Łóżko piętrowe ALEKSANDER, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/160 cm, kolor: naturalna sosna, 
               wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm

Łóżko piętrowe DOMINIK, 
               wymiary zewnętrzne : 190/87/160 cm, kolor: naturalna sosna, 
               wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm 

Łóżko piętrowe WIKTOR, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/160 cm, kolor: naturalna sosna, 
               wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm

Łóżko piętrowe BARTOSZ, 
               wymiary zewnętrzne: 190/90/170 cm, kolor: naturalna sosna, 
               wymiar górnego materaca 181/83/8 cm, 
               wymiar dolnego złożonego materaca 181/83/8 cm



Łóżko piętrowe JAKUB II, wymiary zewnętrzne: 190/87/160 cm, kolor: olcha/oliwka, wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm

Łóżko piętrowe JAKUB II, wymiary zewnętrzne: 190/87/160 cm, kolor: róż-akryl, wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm
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Łóżko piętrowe JAKUB wymiary zewnętrzne:190/87/160 cm, kolor: grafit/wanilia, wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm 

Łóżko piętrowe trzyosobowe JAKUB III, wymiary zewnętrzne: 190/87/175 cm, kolor: niebieski - akryl, 
               wymiar 2 górnych standardowych materacy - 181/80/8 cm, dolny trzeci materac 170/80/8 cm
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Łóżko piętrowe SALOMON 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/165 cm, kolor: biały/sosna,
               wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm

Łóżko piętrowe AUGUSTYN
               wymiary zewnętrzne: 190/87/160 cm, kolor: grafit/buk, 
               wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm

Łóżko piętrowe KORNEL 
               wymiary zewnetrzne:190/87/160 cm, kolor: orzech/capri, 
               wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm

Łóżko piętrowe OLIWIER 
               wymiary:190/87/165 cm, kolor: olcha/wanilia,
               wymiar 2 standardowych materacy - 181/80/8 cm



Łóżko piętrowe trzyosobowe MAKSYMILIAN, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/175 cm, kolor: olcha miodowa,
               wymiar 2 górnych standardowych materacy - 181/80/8 cm, 
               dolny trzeci materac 170/80/8 cm
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Łóżko piętrowe trzyosobowe CEZARY, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/175 cm, kolor: olcha,
               wymiar 2 górnych standardowych materacy - 181/80/8 cm, 
               dolny trzeci materac 170/80/8 cm

Łóżko piętrowe trzyosobowe SAMBOR, wymiary: 190/87/175, kolor: grafit/capri,
               wymiar 2 górnych standardowych materacy - 181/80/8 cm,  dolny trzeci materac 170/80/8 cm



Łóżko piętrowe niskie TOMASZ, 
               wymiary zewnętrzne: 185/87/76 cm, kolor: naturalna sosna
               wymiar standardowych materacy - górny 181/80/8 cm, 
               dolny 170/80/8 cm
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Łóżko piętrowe niskie TOMASZ, 
               wymiary zewnętrzne: 185/87/76 cm, kolor: dąb,
               wymiar standardowych materacy - górny 181/80/8 cm, 
               dolny 170/80/8 cm

Łóżko piętrowe niskie TOMASZ II, wymiary: 185/87/76 cm, kolor: niebieski - akryl,
               wymiar standardowych materacy - górny 181/80/8 cm,  dolny 170/80/8 cm



Łóżko piętrowe niskie ANATOL, 
               wymiary: 185/87/80 kolor: fiolet/wanilia
               wymiar standardowych materacy - górny 181/80/8 cm, 
               dolny 170/80/8 cm
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Łóżko piętrowe niskie MARCIN, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/77 cm, kolor: naturalna sosna
               wymiar standardowych materacy - górny 181/80/8 cm, 
               dolny 170/80/8 cm

Łóżko piętrowe niskie MARCIN II, wymiary zewnętrzne: 190/87/77 cm, kolor: róż - akryl,  
               wymiar standardowych materacy - górny 181/80/8 cm, dolny 170/80/8 cm



Łóżko piętrowe niskie SZYMON, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/80 cm, kolor: sosna/oliwka,
                wymiar standardowych materacy - górny 181/80/8 cm, 
                dolny 170/80/8 cm
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Łóżko piętrowe niskie MIKOŁAJ, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/80 cm, kolor: olcha,
               wymiar standardowych materacy - górny 181/80/8 cm, 
               dolny 170/80/8 cm

Łóżko piętrowe niskie FILIP, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/80 cm, kolor: wenge/niebieski,                
                wymiar standardowych materacy - górny 181/80/8 cm, 
                dolny 170/80/8 cm

Łóżko piętrowe niskie MATEUSZ,
               wymiary zewnętrzne: 190/87/80 cm, kolor: grusza/orange
                wymiar standardowych materacy - górny 181/80/8 cm, 
                dolny 170/80/8 cm

Łóżko piętrowe niskie KAJETAN, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/80 cm, kolor:  calvados/wanilia,
                wymiar standardowych materacy - górny 181/80/8 cm, 
                dolny 170/80/8 cm

Łóżko piętrowe antresola MIŁOSZ,
               wymiary zewnętrzne: 190/98/190 cm, kolor: orzech/wanilia,
               wymiar materaca - 180/80/8 cm, 
               przestrzeń pod łóżkiem 145 cm
         



Łóżko parterowe KALINA wymiary zewnętrzne: 190/87/66 cm, kolor: grafit/wanilia, wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm

Łóżko parterowe OTYLIA, wymiary zewnętrzne: 190/87/80 cm, kolor: wanilia/grafit, wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm
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Łóżko jednoosobowe LAURA, 
               wymiary zewnętrzne: 186/90/115 cm, kolor: naturalna sosna,
               wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm
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Łóżko jednoosobowe KLARA, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/67 cm, kolor: dąb/capri
               wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm

Łóżko jednoosobowe ROMA, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/67 cm, kolor: olcha,
               wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm

Łóżko jednoosobowe VERONA,
               wymiary zewnętrzne: 190/87/80 cm, kolor: olcha,
               wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm

Łóżko jednoosobowe LUIZA, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/95 cm, kolor:  olcha/wanilia,
               wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm

Łóżko jednoosobowe OKTAWIA,  
               wymiary zewnętrzne: 190/87/80 cm, kolor: wanilia,
               wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm



Łóżko jednoosobowe ALICJA, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/80 cm, kolor: bordowy/różowy
               wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm
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Łóżko jednoosobowe AMELIA, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/80 cm, kolor: olcha/wanilia,
                wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm

Łóżko jednoosobowe PAULINA, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/80 cm, kolor: orzech/niebieski,
               wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm

Łóżko jednoosobowe MATYLDA,
               wymiary zewnętrzne: 190/87/80 cm, kolor: biały/orange,
               wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm

Łóżko jednoosobowe ZUZANNA, 
               wymiary zewnętrzne: 190/87/67 cm, kolor: grusza/orange,
               wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm

Łóżko jednoosobowe OLGA,
               wymiary zewnętrzne: 190/87/67 cm, kolor: naturalna sosna,
               wymiar standardowego materaca - 181/80/8 cm



Zestaw młodzieżowy KOMO, 
               kolor: olcha
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Zestaw młodzieżowy MODO, 
               kolor: naturalna sosna

Zestaw młodzieżowy RODOS, kolor: naturalna sosna



Sypialnia GRACJA, łóżka wykonywane są pod standardowe materace:140/200; 160/200; 180/200 cm, kolor: orzech / wanilia
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Sypialnia BAZYL, łóżka wykonywane są pod standardowe materace:140/200; 160/200; 180/200  cm, kolor: naturalna sosna.
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Sypialnia MODENA, łóżka wykonywane są pod standardowe materace:140/200; 160/200; 180/200 cm, kolor: orzech / wanilia

Sypialnia LEVANZO, łóżka wykonywane są pod standardowe materace:140/200; 160/200; 180/200 cm, kolor: biały/olcha 
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Sypialnia BERGAMO, łóżka wykonywane są pod standardowe materace:140/200; 160/200; 180/200 cm, kolor: orzech/wanilia

Sypialnia LORENZO, łóżka wykonywane są pod standardowe materace:140/200; 160/200; 180/200 cm, drewno bukowe, kolor: orzech



Firma MEBLOBED zajmuje się produkcją łóżek sosnowych dla całej rodziny. Nasza oferta w szczególności skierowana jest 
dla dzieci i dorastającej młodzieży. Meble te są funkcjonalne, o nowoczesnym wzornictwie, wysokiej jakości i wieloletniej 

trwałości. Naszym Klientom oferujemy meble sosnowe o prostej geometrii, które w optymalny sposób spełniają swoje 
przeznaczenie, jednocześnie zapewniając maksymalny komfort użytkowania.  Zaletą mebli wykonanych z litej sosny jest ich 

lekkość, solidność i elegancja.

Na życzenie Klienta meble sosnowe barwione są różnokolorowymi bejcami do drewna oraz pokrywane ekologicznymi 
lakierami. Nowe wodorozcieńczlne bejce i lakiery akrylowe nie są szkodliwe dla użytkownika, a przy tym doskonale 

zabezpieczają przed nadmiernym ścieraniem i długo utrzymują naturalny kolor.
Nasze meble mają jeszcze jedną zaletę, jaką jest niska cena przy wysokim standardzie wykonania.

Wszystkim naszym klientom życzymy miłego wypoczynku podczas korzystania z mebli firmy MEBLOBED.

Sypialnia MODERN, łóżka wykonywane są pod standardowe materace:140/200; 160/200; 180/200, 200/200 cm, kolor: dąb.
 Sypialnia wykonana jest z płyty z dębową okleiną naturalną.

Komoda ma wymiar 150/40/90 cm.

MEBLOBED s.c., Mirków 104A, tel. 62 59 76 038, 62  78 40 150 
e-mail: biuro@meblobed.pl,  www.meblobed.pl




