ŁÓŻKA TAPICEROWANE ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

"Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha..."
Cyceron
Z największą przyjemnością oddajemy
w Państwa ręce nowy katalog klasycznych
łóżek tapicerowanych oraz zestawów
kontynentalnych typu Boxspring.
Łóżka zaprojektowane według najnowszych
trendów europejskich, tworzone przez najwyższej
klasy specjalistów, będące odzwierciedleniem
marzeń każdego z nas! Nietuzinkowa kolekcja
stworzona dla najbardziej wymagających
miłośników piękna. Perfekcyjna mieszanka
pomysłowości, nowatorskiego wzornictwa oraz
najwyższej jakości wykonania.
Jako eksperci łączymy klasyczną sztukę rzemieślniczą z najnowszą technologią oraz
nowoczesnym designem. Doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie w zestawieniu z innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie projektowania stało się dowodem na to, że
nowa kolekcja łóżek bez wątpienia wyszła
naprzeciw najbardziej wymagającym oczekiwaniom naszych klientów.

Trento

ŁÓŻKO TAPICEROWANE

Mebel o klasycznej formie wzbogacony lekką nutką nowoczesności.
Jego zaokrąglony w górnej części zagłówek ozdobiony został czterema
ukośnymi przeszyciami, co w dużej mierze decyduje o jego łagodnym
kształcie, szyku i elegancji.
Możliwość wyboru nóżek oraz tkanin z szerokiej gamy kolorów Relaks.
Boki proste lub profilowane do wyboru.
Łóżko dostępne również w wersji z pojemnikiem na pościel.
Tkanina prezentowana na zdjęciu - Planosa Grey 65
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35

221
*

szerokość łóżka większa o 10 cm od powierzchni spania
5

Siena

ŁÓŻKO TAPICEROWANE

Doskonała harmonia stylu i dobrego smaku. Cechą charakterystyczną
tego modelu jest gięty, lekko zaokrąglony w górnej części zagłówek,
w którym uwagę zwraca pikowanie w postaci trzech poziomych pasów.
Siena zadziwia prostotą i delikatnością, dopełniając wystrój każdej sypialni, tej klasycznej, jak również tej nowoczesnej.
Możliwość wyboru nóżek oraz tkanin z szerokiej gamy kolorów Relaks.
Boki proste lub profilowane do wyboru.
Łóżko dostępne również w wersji z pojemnikiem na pościel.
Tkanina prezentowana na zdjęciu - Antigua 1901
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35

215
*

szerokość łóżka większa o 10 cm od powierzchni spania
7

Paris de Luxe

ŁÓŻKO TAPICEROWANE

Ponadczasowa stylistyka w połączeniu z ogromną dbałością o detale.
Elementem charakterystycznym tego niepowtarzalnego mebla jest
bez wątpienia jego gięty, gładki, tapicerowany zagłówek wykończony
ozdobnym paskiem z mikrofazy. Paris de Luxe to nie tylko wygoda i komfort
spania, ale również solidność wykonania w gustownej oprawie.
Możliwość wyboru nóżek oraz tkanin z szerokiej gamy kolorów Relaks.
Boki proste lub profilowane do wyboru.
Łóżko dostępne również w wersji z pojemnikiem na pościel.
Tkanina prezentowana na zdjęciu - Buffalo Onyx 169
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221
*

szerokość łóżka większa o 10 cm od powierzchni spania
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Ferno

ŁÓŻKO TAPICEROWANE

Jest mieszanką delikatności i zdecydowanego charakteru. Jego niebanalny
wygląd uzyskano poprzez niezwykle oryginalny zagłówek, który został
złożony z sześciu zespolonych ze sobą elementów. Całość wykonania
zachwyca klasyczną elegancją oraz precyzyjnym wykończeniem.
Możliwość wyboru nóżek oraz tkanin z szerokiej gamy kolorów Relaks.
Boki proste lub profilowane do wyboru.
Łóżko dostępne również w wersji z pojemnikiem na pościel.
Tkanina prezentowana na zdjęciu - Ferrara 5 Grau

90

35

217
*

szerokość łóżka większa o 10 cm od powierzchni spania
11

Arezzo

ŁÓŻKO TAPICEROWANE

Nazywane perłą kolekcji zachwyci przede wszystkim prawdziwych
koneserów piękna. Dzięki możliwości połączenia zaokrąglonego w górnej
części zagłówka wraz z nawiązującymi kształtem, profilowanymi bokami
(opcja dodatkowa), uzyskaliśmy niepowtarzalny rezultat końcowy. Kontynuacja linii powoduje zdecydowane pogłębienie efektów stylizacyjnych,
tworząc model idealny - przeznaczony dla miłośników nietuzinkowych
wnętrz.
Możliwość wyboru nóżek oraz tkanin z szerokiej gamy kolorów Relaks.
Boki proste lub profilowane do wyboru.
Łóżko dostępne również w wersji z pojemnikiem na pościel.
Tkanina prezentowana na zdjęciu - Antigua 1201
Nóżka L-Chrom - opcja dodatkowa za dopłatą.
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35

212
*

szerokość łóżka większa o 10 cm od powierzchni spania
13

Roma

ŁÓŻKO TAPICEROWANE

Subtelne połączenie współczesnego stylu i designu w niebywale gustownej
oprawie. Niezwykle nowoczesny, a zarazem prosty zagłówek, w zestawieniu
z prostą bazą łóżka sprawiają, że mebel ten cieszy się ogromną popularnością
wśród wszystkich tych, którzy szukają niepowtarzalnego łóżka do swojej
sypialni.
Możliwość wyboru nóżek oraz tkanin z szerokiej gamy kolorów Relaks.
Boki proste lub profilowane do wyboru.
Łóżko dostępne również w wersji z pojemnikiem na pościel.
Tkanina prezentowana na zdjęciu - Planosa Taupe 103
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35

215
*

szerokość łóżka większa o 10 cm od powierzchni spania
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Bolzano

ŁÓŻKO TAPICEROWANE

Przyciąga nasz wzrok poprzez swą subtelność i delikatność. Lekkiej formy
zagłówek w połączeniu z ramą łóżka tworzą niebywale harmonijny duet. Już
na pierwszy rzut oka zwraca uwagę profilowany szczyt z charakterystycznymi pionowymi przeszyciami. Bolzano cechuje prostota i minimalizm, przez co mebel ten będzie dopełnieniem do każdego typu wnętrza.
Możliwość wyboru nóżek oraz tkanin z szerokiej gamy kolorów Relaks.
Boki proste lub profilowane do wyboru.
Łóżko dostępne również w wersji z pojemnikiem na pościel.
Tkanina prezentowana na zdjęciu - Ancona 2021

95

35
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*

szerokość łóżka większa o 10 cm od powierzchni spania
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Modena

ŁÓŻKO TAPICEROWANE

Imponujące połączenie szlachetności z najnowszymi trendami wzornictwa.
Modena charakteryzuje się niezwykle łagodnym kształtem i stanowi
prawdziwą ozdobę modernistycznej, luksusowej sypialni. Jej tapicerowany,
gięty szczyt lekko zaokrąglony w górnej części został wykonany z najlepszych
materiałów wykończeniowych, co czyni ją łóżkiem wyjątkowym w każdym
calu.
Możliwość wyboru nóżek oraz tkanin z szerokiej gamy kolorów Relaks.
Boki proste lub profilowane do wyboru.
Łóżko dostępne również w wersji z pojemnikiem na pościel.
Tkanina prezentowana na zdjęciu - Cayenne 1122
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35

212
*

szerokość łóżka większa o 10 cm od powierzchni spania
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Braga

ŁÓŻKO KONTYNENTALNE

Braga to podstawowy model nowej kolekcji łóżek kontynentalnych RELAKS.
Trzon zestawu stanowi tapicerowana szlachetną tkaniną podstawa
wykonana na sprężynie typu bonell. Elementy nośne z litego drewna oraz
wzmocniona konstrukcja zapewniają poczucie stabilności i wytrzymałości.
Kolejnym komponentem zestawu jest materac bonellowy, którego boki
zostały wykonane w tkaninie ze wzornika oferowanego przez Relaks.
Dla uzyskania najwyższego komfortu użytkowania zastosowano również
przekładkę higieniczną zwaną topperem.
Ostatnim elementem zestawu nadającym całości niepowtarzalnego
charakteru jest jeden z gamy proponowanych szczytów. Ich unikatowa
stylistyka, wysoka jakość wykonania oraz szeroka kolorystyka wyselekcjonowanych materiałów obiciowych sprawi, że zestaw Braga trafi nawet
w najbardziej wyrafinowane gusta.
Możliwość wyboru zagłówka: KT100, KT200, KT300, KT400.
Możliwość zakupu łóżka dodatkowo z pojemnikiem na pościel.
Tkanina prezentowana na zdjęciu - Ancona 2021
Na zdjęciu zagłówek: KT100 - standard

105

56

210

21

Faro

ŁÓŻKO KONTYNENTALNE

Model FARO łączy w sobie oryginalność, luksus oraz wygodę.
Podstawę zestawu stanowi stabilna rama wykonana w oparciu o system
sprężyn kieszonkowych. Wysokiej jakości materac nawierzchniowy,
w którym wykorzystano tę samą technologię, zapewnia poczucie
podwyższonego komfortu i stanowi idealne uzupełnienie kompozycji.
Kolejnym elementem będącym dopełnieniem wyrafinowanej całości jest
jeden z oferowanych przez nas topperów.
Ostatnim krokiem w budowie niepowtarzalnego systemu spania jest
wybór odpowiedniego szczytu. Każdy z nich w połączeniu z bazą i materacem
nawierzchniowym, tapicerowany w najwyższej jakości tkaninach sprawia,
że Twoja sypialnia nabiera zupełnie nowego wymiaru.
Możliwość wyboru zagłówka: KT100, KT200, KT300, KT400.
Możliwość zakupu łóżka z pojemnikiem na pościel.
Tkanina prezentowana na zdjęciu - Ferrara 05 Grau
Na zdjęciu łóżko z pojemnikiem na pościel
oraz zagłówkiem KT200 - opcja dodatkowa.
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Porto

ŁÓŻKO KONTYNENTALNE

Zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz zastosowanie najnowszych osiągnięć nauki nie zawsze muszą kojarzyć się z czymś niedostępnym.
To co dla wielu wydaje się niemożliwym do zrealizowania, dla nas stanowi
niebywałą przygodę w osiągnięciu zamierzonego celu.
Model Porto to przede wszystkim połączenie nowoczesności, stabilności
i funkcjonalności. Podstawowym elementem zestawu jest tapicerowana
baza na sprężynach kieszonkowych dodatkowo wyposażona w elektryczny
system podnoszenia. Za pomocą poręcznego pilota możemy rozkoszować się
możliwościami zestawu, dostosowując pozycję podgłówka i podnóżka
do indywidualnych potrzeb.
Wysokiej jakości materac kieszonkowy z tapicerowanymi bokami oraz topper
odpowiadają za wyjątkowy komfort użytkowania. Dopełnienie całości
stanowi niepowtarzalny zagłówek wybrany z szerokiej oferty Relaks.
Model Porto jest wyjątkowy w każdym calu. Możliwość regulacji oraz
sterowania łóżkiem sprawia, że przyjemność jego użytkowania rośnie
z minuty na minutę. Każdy element tego niepowtarzalnego mebla
został dopracowany w najmniejszym szczególe, dzięki czemu
perfekcyjnie spełnia swoje zadanie.
Możliwość wyboru zagłówka: KT100, KT200, KT300, Kt400.
Tkanina prezentowana na zdjęciu - Buffalo Weiss 104
Na zdjęciu zagłówek: KT300 - opcja dodatkowa

63

100

207

25

ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

SZCZYTY ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH

Dostępne konfiguracje

BRAGA FARO PORTO

PODSTAWA SPRĘŻYNA BONELLOWA
PODSTAWA SPRĘŻYNA KIESZONKOWA
PODSTAWA SPRĘŻYNA KIESZONKOWA + SILNIK
POJEMNIK NA POŚCIEL
MATERAC SPRĘŻYNA BONELLOWA
MATERAC SPRĘŻYNA KIESZONKOWA
MATERAC PIANKA WYSOKOELASTYCZNA
TOPPER WYSOKOELASTYCZNY
TOPPER LATEKSOWY
TOPPER VISCO
TOPPER Z TAŚMĄ WENTYLUJĄCĄ 3D
TOPPER SPLIT
SZCZYT KT 100
SZCZYT KT 200
SZCZYT KT 300
SZCZYT KT 400
TYŁ SZLACHETNY W ZAGŁÓWKU
LAMPKA LEDOWA - oświetlenie zagłówka
NÓŻKA STANDARD TW 0036
NÓŻKA KOSTKA
NÓŻKA L-SANTOS
NÓŻKA L-CHROM
NÓŻKA L-FORM
NÓŻKA K400
NÓŻKA ZE STALI SZLACHETNEJ
NÓŻKA BUKOWA PROFILOWANA
- w standardzie

- opcja

POJEMNIK NA POŚCIEL, DOSTĘPNE OPCJE *
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* brak wyboru nóżek
* wysokość łóżka z pojemnikiem na pościel ok. 66 cm

KT 100
105 x 10 *

KT 200
120 x 11 *

KT 300
99 x 7 *

KT 400
120 x 15 *

* wymiary podane w cm
wysokość x głębokość

* wymiary podane w cm
wysokość x głębokość

* wymiary podane w cm
wysokość x głębokość

* wymiary podane w cm
wysokość x głębokość

MATERACE

Materac sprężynowy bonellowy
- sprężyna typu bonell 2,2 mm
- impregnowana wkładka nośna
- pianka poliuretanowa z atestem PZH 2,2 cm
- boki pokrowca materaca wykonane
w wybranej tkaninie tapicerowanej
- wysokość około 18 cm

Materac sprężynowy kieszonkowy
- 7-strefowa sprężyna kieszonkowa
- impregnowana wkładka nośna
- pianka poliuretanowa z atestem PZH 2,2 cm
- boki pokrowca materaca wykonane
w wybranej tkaninie tapicerowanej
- wysokość około 18 cm

Materac piankowy
- 7-strefowa pianka wysokoelastyczna
- boki pokrowca materaca wykonane
w wybranej tkaninie tapicerowanej
- wysokość około 18 cm

TOPPERY

- niedostępne
Topper wysokoelastyczny
- pianka wysokoelastyczna z atestem PZH
o wysokości 5 cm
- pokrowiec z atestem Eko Tex Standard 100
pikowany włóknem klimatyzującym
- możliwość prania pokrowca w temp. do 60 OC
- wysokość około 7 cm

Topper lateksowy
- płyta lateksowa o wysokości 5 cm
z otworami zapewniającymi
elastyczność punktową oraz lepszą
cyrkulację powietrza
- pokrowiec z atestem Eko Tex Standard 100
pikowany włóknem klimatyzującym
- możliwość prania pokrowca w temp. do 60 oC
- wysokość około 7 cm

Topper visco
- pianka termoelastyczna z atestem PZH
o wysokości 5 cm
- inteligentne dopasowanie
- pokrowiec z atestem Eko Tex Standard 100
pikowany włóknem klimatyzującym
- możliwość prania pokrowca w temp. do 60 oC
- wysokość około 7 cm

AKCESORIA

LAMPKI LEDOWE

Stolik nocny
bez szuflady
50 x 55 x 40 *

Stolik nocny
z jedną szufladą
50 x 55 x 40 *

* wymiary podane w cm
szerokość/wysokość/głębokość

* wymiary podane w cm
szerokość/wysokość/głębokość

Stolik nocny
z dwiema szufladami
50 x 55 x 40 *

Lampka ledowa BOA

Stolik nocny
z szybą
40 x 60 x 30 *

Komoda
z szybą 3 szuflady
100 x 80 x 45 *

Komoda
z szyba 5 szuflad
60 x 130 x 50 *

* wymiary podane w cm
szerokość/wysokość/głębokość

* wymiary podane w cm
szerokość/wysokość/głębokość

* wymiary podane w cm
szerokość/wysokość/głębokość

NÓŻKI DO ŁÓŻEK TAPICEROWANYCH I KONTYNENTALNYCH

Nóżka L-Santos
wysokość 5 cm
dostępna w kolorze wenge

Ławka
100 x 40 cm

wysokość siedziska
38 cm

wysokość siedziska
45,6 cm

Lampka ledowa SWAN

* wymiary podane w cm
szerokość/wysokość/głębokość

Nóżka Standard
wysokość 5 cm
kolor czarny

Hocker
40 x 40 cm

Lampka ledowa SNAP

Skrzynia
140 x 40 x 58 *
160 x 40 x 58 *
180 x 40 x 58 *
* wymiary podane w cm
szerokość/głębokość/wysokość

Nóżka K400
wysokość 10 cm
tworzywo sztuczne, kolor chrom

- łóżka tapicerowane

Nóżka L-Form 5 cm
wysokość 5 cm
dostępna w kolorze
srebrnym, wenge
lub czarnym

Nóżka L-Chrom
wysokość 5 cm
dostępna w kolorze wenge

Nóżka ze stali szlachetnej
wysokość 10 cm
nóżka toczona w formę kielicha

- łóżka kontynentalne

Nóżka L-Form 10 cm
wysokość 10 cm
dostępna w kolorze
srebrnym, wenge
lub czarnym

Nóżka kwadratowa Wurfel
wysokość 10 cm
dostępna w kolorze
srebrnym lub wenge

Nóżka bukowa profilowana
wysokość 12 cm
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