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Łóżko z wypukłym wezgłowiem
i solidną ramą...
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IVA

desen: biały verde
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Pojemniki
na pościel

Materiałem
podstawowym

W ramie łóżka
IVA możliwe jest
umieszczenie
2 pojemników
na pościel.
Rozmiary pojemnika
na pościel:
szerokość 74 cm
wysokość 23 cm
długość 185 cm

Łóżko IVA
z 2 pojemnikami na pościel

do produkcji łóżek IVA, MIRIAM, MARIKA, stolików
nocnych, szuflad bocznych
i pojemników na pościel jest
eko płyta wiórowa z laminowanymi krawędziami w
kolorze kremowy dąb i biały
verde o grubości 18 i 36 mm.
Laminat jest silnie impregnowany, tzn. materiał ten jest
bardzo odporny na normalne
użytkowanie, a jego żywotność można uznać za nieskończoną.

Wygodny dostęp do pojemników na pościel jest
możliwy poprzez podnoszony stelaż z boku lub
od strony nóg.

Stelaże
Łóżko IVA może być
wyposażone w:
• stelaż z drewna
świerkowego
• bardzo solidny
stelaż ze sklejki
(nośność
do 150 kg)
• Podnoszony
stelaż listwowy
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Łóżko IVA
ze stelażem listwowym

Łóżko IVA
ze stelażem ze sklejki

• lub stelaże z szerokiej oferty DlaSpania
WWW.DLASPANIA.PL

Łóżko IVA ze stelażem listwowym
- Ilustracja górnego dostepu
do pojemnika na pościel
WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL

Wszystkie krawędzie są zaopatrzone w obrzeża ABS
o grubości 1 albo 2 mm. Dno
pojemników na pościel i szuflad bocznych jest wykonane
z płyty pilśniowej o grubości
3,3 mm. Listwy nośne na stelaże do łóżka, są wykonane
z litego drewna świerkowego, które można zamontować
z boku łóżka na różnych wysokościach, w celu optymalnego ustawienia wysokości
powierzchni spania.
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WYMIARY ŁÓŻKA IVA
Wysokość wezgłowia

100 cm

Wysokość szczytu nożnego

45 cm

Wysokość do górnej krawędzi ramy
bocznej od podłogi

45 cm

Wysokość ramy bocznej

34 cm

Wytrzymałość ramy łóżka
MATERAC
160 x 200 cm
180 x 200 cm

36 mm

ZEWNĘTRZNY ROZMIAR ŁÓŻKA
168 x 218 cm
188 x 218 cm

Stelaże są ułożone na świerkowych listwach,
które można zamontować w 5 wysokościach
do boku łóżka, w celu optymalnego ustawienia
wysokości powierzchni spania

Elegancki stolik nocny
z 2 półkami
 z masywną ścianką tylną
Rozmiar: sz 50 x w 45 x g 35 cm
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Łóżko IVA ze stolikami nocnymi
z 2 pojemnikami na pościel
w kolorze kremowy dąb
WWW.DLASPANIA.PL

Łóżko IVA ze stolikami nocnymi
z 2 pojemnikami na pościel
w kolorze biały verde
WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL
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Łóżko ze stożkowym wezgłowiem
i solidną ramą...
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MIRIAM
desen: kremowy dąb

WWW.DLASPANIA.PL

WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL

MIRIAM
desen: biały verde
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Pojemniki
na pościel

Szuflady
boczne

W ramie łóżka
MIRIAM możliwe jest
umieszczenie
2 pojemników
na pościel.

Łóżko MIRIAM
z 2 pojemnikami na poście

- Ilustracja
górnego dostepu
do pojemnika na pościel

Rozmiary pojemnika
na pościel:
szerokość 74 cm
wysokość 23 cm
długość 185 cm

do produkcji łóżek IVA, MIRIAM, MARIKA, stolików
nocnych, szuflad bocznych
i pojemników na pościel
jest eko płyta wiórowa z laminowanymi krawędziami
w kolorze kremowy dąb
i biały verde o grubości 18
i 36 mm. Laminat jest silnie
impregnowany, tzn. materiał ten jest bardzo odporny
na normalne użytkowanie,
a jego żywotność można
uznać za nieskończoną.

Wygodny dostęp do pojemników na pościel jest
możliwy poprzez podnoszony stelaż z boku lub
od strony nóg.

Stelaże
Łóżko IVA może być
wyposażone w:
• stelaż z drewna
świerkowego
• bardzo solidny
stelaż ze sklejki
(nośność
do 150 kg)

Łóżko MIRIAM
ze stelażem z drewna świerkowego

• podnoszony
stelaż listwowy
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Łóżko MIRIAM
ze stelażem ze sklejki

Łóżko MIRIAM
z 4 bocznymi szufladami

• lub stelaże z szerokiej oferty DlaSpania
WWW.DLASPANIA.PL

Materiałem
podstawowym

WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL

Wszystkie krawędzie są zaopatrzone w obrzeża ABS
o grubości 1 albo 2 mm. Dno
pojemników na pościel i szuflad bocznych jest wykonane
z płyty pilśniowej o grubości
3,3 mm. Listwy nośne na stelaże do łóżka, są wykonane
z litego drewna świerkowego, które można zamontować
z boku łóżka na różnych wysokościach, w celu optymalnego ustawienia wysokości
powierzchni spania.
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WYMIARY ŁÓŻKA MIRIAM
Wysokość wezgłowia

100 cm

Wysokość szczytu nożnego

45 cm

Wysokość do górnej krawędzi ramy
bocznej od podłogi

45 cm

Wysokość ramy bocznej

21 cm

Wytrzymałość ramy łóżka
MATERAC
160 x 200 cm
180 x 200 cm

36 mm

ZEWNĘTRZNY ROZMIAR ŁÓŻKA
168 x 219 cm
188 x 219 cm

Stelaże są ułożone na świerkowych listwach,
które można zamontować w 3 wysokościach
do boku łóżka, w celu optymalnego ustawienia
wysokości powierzchni spania

Elegancki stolik nocny
z 2 półkami
 z masywną ścianką tylną
Rozmiar: sz 50 x w 45 x g 35 cm
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Łóżko MIRIAM
ze stolikami nocnymi
z 2 pojemnikami na pościel
w kolorze kremowy dąb
WWW.DLASPANIA.PL

Łóżko MIRIAM
ze stolikami nocnymi
z 4 bocznymi szufladami
w kolorze biały verde
WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL
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Tradycyjne koncepcje
designu łóżek...
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MARIKA
desen: kremowy dąb

WWW.DLASPANIA.PL

WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL

MARIKA
desen: biały verde

13

Pojemniki
na pościel

Szuflady
boczne

W ramie łóżka
MARIKA możliwe jest
umieszczenie
2 pojemników
na pościel.

Łóżko MARIKA
z 2 pojemnikami na poście

- Ilustracja
górnego dostepu
do pojemnika na pościel

Rozmiary pojemnika
na pościel:
szerokość 74 cm
wysokość 23 cm
długość 185 cm

do produkcji łóżek IVA,
MIRIAM, MARIKA, stolików
nocnych, szuflad bocznych
i pojemników na pościel jest
eko płyta wiórowa z laminowanymi krawędziami w
kolorze kremowy dąb i biały
verde o grubości 18 i 36 mm.
Laminat jest silnie impregnowany, tzn. materiał ten jest
bardzo odporny na normalne
użytkowanie, a jego żywotność można uznać za nieskończoną.

Wygodny dostęp do pojemników na pościel jest
możliwy poprzez podnoszony stelaż z boku lub
od strony nóg.

Stelaże
Łóżko IVA może być
wyposażone w:
• stelaż z drewna
świerkowego
• bardzo solidny
stelaż ze sklejki
(nośność
do 150 kg)
Łóżko MARIKA
ze stelażem z drewna
świerkowego
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Łóżko MARIKA
ze stelażem ze sklejki

• podnoszony stelaż listwowy
Łóżko MARIKA
z 4 bocznymi szufladami

• lub stelaże z szerokiej oferty DlaSpania
WWW.DLASPANIA.PL

Materiałem
podstawowym

WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL

Wszystkie krawędzie są zaopatrzone w obrzeża ABS
o grubości 1 albo 2 mm. Dno
pojemników na pościel i szuflad bocznych jest wykonane
z płyty pilśniowej o grubości
3,3 mm. Listwy nośne na stelaże do łóżka, są wykonane
z litego drewna świerkowego, które można zamontować
z boku łóżka na różnych wysokościach, w celu optymalnego ustawienia wysokości
powierzchni spania.
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WYMIARY ŁÓŻKA MARIKA
Wysokość wezgłowia

100 cm

Wysokość szczytu nożnego

52 cm

Wysokość do górnej krawędzi ramy
bocznej od podłogi

50 cm

Wysokość ramy bocznej

25 cm

MATERAC
160 x 200 cm
180 x 200 cm

ZEWNĘTRZNY ROZMIAR ŁÓŻKA
166 x 208 cm
186 X 208 cm

Stelaże są ułożone na świerkowych listwach,
które można zamontować w 3 wysokościach
do boku łóżka, w celu optymalnego ustawienia
wysokości powierzchni spania

Elegancki stolik nocny
z 2 półkami
 z masywną ścianką tylną
Rozmiar: sz 50 x w 45 x g 35 cm
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Łóżko MARIKA
ze stolikami nocnymi
z 4 bocznymi szufladami
w kolorze kremowy dąb
WWW.DLASPANIA.PL

Łóżko MARIKA
ze stolikami nocnymi
z 2 pojemnikami na pościel
w kolorze biały verde
WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL

Stolik nocny

sz 50 x w 45 x g 35 cm

Pojemnik na pościel

sz 74 x w 23 x dł 185 cm

Szuflada boczna

sz 99 x w 22 x dł 77 cm

Stelaż z drewna świerkowego
80 x 200 cm; 90x200 cm

Stelaż ze sklejki

80 x 200 cm; 90 x 200 cm

NOŚNOŚĆ 150 kg
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