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Z LITEGO DREWNA

Wymiary
Poszczególne wymiary łóżka są przejrzyście przedstawione w tabeli. Właściwą
wysokość powierzchni do spania trzeba obliczyć z wysokości konkretnego typu
materaca, wysokości stelaża i wysokości, na której jest umieszczone regulowane
okucie albo listwy przymocowane do boku łóżka. Zalecamy skonsultować
wysokość powierzchni do spania ze sprzedawcą w sklepie DLASPANIA.

Wykończenie powierzchni łóżka
Łóżko można zamówić w jednym z dwóch wariantów wykończenia powierzchni:
Powierzchnia lakierowana, ewentualnie barwiona i lakierowana,
w 10 kolorach łącznie z wersją naturalną. Mamy tu wysokiej jakości lakier,
stanowiący wytrzymałą warstwę ochronną łóżka. Bieżącą konserwację
i czyszczenie można wykonywać za pomocą suchej albo lekko zwilżonej
ściereczki.
1.

Ciężar łóżka
Przy wyborze łóżka należy również brać
pod uwagę własny ciężar łóżka, ponieważ
pochłanianie energii kinetycznej jest
wprost proporcjonalne do ciężaru łóżka.

Powierzchnia łóżka jest zabezpieczona mieszaniną oleju i wosku, przy
czym olej wnika na głębokość 1 – 2 mm w drewno, a wosk pozostający
na powierzchni, daje jedwabisty połysk. Jest to wysokiej jakości ekologiczne
wykończenie powierzchni specjalnym OLEJEM OSMO. Bieżącą konserwację
i czyszczenie można wykonywać za pomocą suchej albo lekko zwilżonej
ściereczki. Generalne oczyszczenie i ożywienie powierzchni można wykonać
przez ponowne pomalowanie OLEJEM OSMO i wytarcie do sucha.
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Drewno

Do produkcji łóżek z litego drewna stosujemy wyłącznie dwa
podstawowe materiały: buk i dąb.

Buk – czysty, nowoczesny i gładki materiał
Dąb – majestatyczny z wyraźnymi słojami drzewa
Z punktu widzenia wytrzymałości konstrukcyjnej łóżka dąb i buk są
drewnem o podobnej twardości, gdzie końcowa twardość materiału
zależy praktycznie od miejsca pochodzenia danego drzewa.
Psychologicznie przoduje tu jednak znany nam wszystkim
majestatyczny dąb ze swoją szeroką koroną. Sam fakt, że Wenecja jest
zbudowana na dębowych palach, powoduje u nas odczucie pewności
i długowieczności.

WYPOSAŻENIE

Wytrzymałość

Usługi

Wszystkie typy łóżek mają mocne połączenia narożne, składające się
z od lat sprawdzonej kombinacji nakrętka – śruba – mufa wkręcana,
która zapewnia wygodne dokręcanie. Na wytrzymałość całej ramy
łóżka jest udzielana 5 letnia gwarancja.

Z przyjemnością zaproponujemy Państwu naszą ofertę usług
specjalistycznych – transport, wniesienie , montaż i utylizacja
opakowań. Bliższych informacji udzielą Państwu pracownicy
sklepów DLASPANIA.
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Wezgłowie tylne

BEATA
Tradycyjna forma łóżka z litego drewna z zaokrąglonym tylnym wezgłowiem z wpuszczonymi nogami, które stanowią elegancki element
designowy.

Stoliki nocne
Alfa

Wezgłowie przednie

Beta

Gama

Przy stoliku nocnym
Tau w zamówieniu
należy zaznaczyć
za pomocą litery L albo
P stronę, po której
stolik nocny zostanie
P - prawy
ustawiony oraz podać
konkretny typ łóżka.
Więcej o stolikach nocnych na str. 50.

Tau
L - lewy

Możliwe wersje schowków

Parametry techniczne
Wysokość tylnego wezgłowia

95 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

47 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

45 cm

BK1

Wysokość własna boku

18 cm

Dębowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana

Wybrane schowki wykonuje się zawsze
do konkretnego typu i wykończenia łóżka, co
również należy zaznaczyć w zamówieniu.

Bukowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana
BK2

BK3

BK4

BK5

BK6

BK7

BK8

BK9

BK10

D9

D10

Szuflada boczna
Wysuwana z boku
łóżka.

Przednia szuflada
Wysuwana z przedniego
wezgłowia.

Mały schowek

Duży schowek

Zewnętrzne wymiary łóżka:

2

BEATA

ŁÓŻKO Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO ALBO DĘBOWEGO

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

90x200 cm

98x205 cm

160x200 cm

168x205 cm

100x200 cm

108x205 cm

180x200 cm

188x205 cm

120x200 cm

128x205 cm

200x200 cm

208x205 cm

140x200 cm

148x205 cm

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.

WWW.DLASPANIA.PL
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Stelaż jest układany na świerkowych listwach, które przy
montażu można przymocować do boków łóżka na trzech
wysokościach, aby zapewnić optymalne ustawienie wysokości
powierzchni do spania w łóżku.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Bukowa deska olejowana
Buk
naturalny

Buk
biały

Buk
wiśnia

Buk
jedwabisty
szary

Buk
szary grafit

Buk
heban

Dąb
jedwabisty
szary

Dąb
szary grafit

Dąb
heban

Dębowa deska olejowana
Dąb
naturalny

Dąb
biały

Dąb
wiśnia

Zalecamy połączenie z rozkładanym
stelażem.
Więcej o schowkach na str. 52.
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BEATA

4

Praktyczny kształt nocnego stolika TAU umożliwia
łatwy dostęp do bocznej szuflady pod łóżkiem.

Wytrzymałość
Wszystkie typy łóżek mają
mocne połączenia narożne,
składające się z od lat sprawdzonej kombinacji nakrętka – śruba – mufa wkręcana,
która zapewnia wygodne
dokręcanie. Na wytrzymałość
całej ramy łóżka jest udzielana 5 letnia gwarancja.
Wagę łóżka
Przy wyborze łóżka należy
również wziąć pod uwagę
wagę łóżka, ponieważ pochłanianie energii kinetycznej
jest wprost proporcjonalne
do ciężaru łóżka.

Wymiary
Poszczególne wymiary łóżka
są przejrzyście przedstawione
w tabeli. Właściwą wysokość powierzchni do spania
należy obliczyć z wysokości
konkretnego typu materaca,
wysokości stelaża i wysokości, na której jest umieszczone
regulowane okucie albo listwy przymocowane do boku
łóżka. Zalecamy skonsultować wysokość powierzchni
do spania ze sprzedawcą
w sklepie DLASPANIA.

Praktycznym dodatkiem są coraz częściej
poszukiwane ławki ustawiane przed łóżkiem.

LAILA

BEATA

BETHANY
5

Wezgłowie przednie

BRITA
Praktyczne rozwiązanie łóżka z litego drewna w
prostym stylu bez tylnego wezgłowia. Łóżko jest
przeznaczone przede wszystkim do pomieszczeń
na poddaszu.

Stoliki nocne
Alfa

Beta

Gama

Przy stoliku nocnym
Tau w zamówieniu
należy zaznaczyć
za pomocą litery L albo
P stronę, po której
stolik nocny zostanie
P - prawy
ustawiony oraz podać
konkretny typ łóżka.
Więcej o stolikach nocnych na str. 50.

Tau
L - lewy

Możliwe wersje schowków

Parametry techniczne
Wysokość tylnego wezgłowia

47 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

47 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

45 cm

BK1

Wysokość własna boku

18 cm

Dębowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana

Wybrane schowki wykonuje się zawsze
do konkretnego typu i wykończenia łóżka, co
również należy zaznaczyć w zamówieniu.

Bukowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana
BK2

BK3

BK4

BK5

BK6

BK7

BK8

BK9

BK10

D9

D10

Szuflada boczna
Wysuwana z boku
łóżka.

Przednia szuflada
Wysuwana z przedniego
wezgłowia.

Mały schowek

Duży schowek

Zewnętrzne wymiary łóżka:
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BRITA

ŁÓŻKO Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO ALBO DĘBOWEGO

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

90x200 cm

98x205 cm

160x200 cm

168x205 cm

100x200 cm

108x205 cm

180x200 cm

188x205 cm

120x200 cm

128x205 cm

200x200 cm

208x205 cm

140x200 cm

148x205 cm

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.
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Stelaż jest układany na świerkowych listwach, które przy
montażu można przymocować do boków łóżka na trzech
wysokościach, aby zapewnić optymalne ustawienie wysokości
powierzchni do spania w łóżku.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Bukowa deska olejowana
Buk
naturalny

Buk
biały

Buk
wiśnia

Buk
jedwabisty
szary

Buk
szary grafit

Buk
heban

Dąb
jedwabisty
szary

Dąb
szary grafit

Dąb
heban

Dębowa deska olejowana
Dąb
naturalny

Dąb
biały

Dąb
wiśnia

Zalecamy połączenie z rozkładanym
stelażem.
Więcej o schowkach na str. 52.
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BRITA

8

Łóżko o szerokości 90 cm znajdzie zastosowanie
w pokoju dziecinnym albo uczniowskim na poddaszu.

Wytrzymałość
Wszystkie typy łóżek mają
mocne połączenia narożne,
składające się z od lat sprawdzonej kombinacji nakrętka – śruba – mufa wkręcana,
która zapewnia wygodne
dokręcanie. Na wytrzymałość
całej ramy łóżka jest udzielana 5 letnia gwarancja.
Wagę łóżka
Przy wyborze łóżka należy
również wziąć pod uwagę
wagę łóżka, ponieważ pochłanianie energii kinetycznej
jest wprost proporcjonalne do
ciężaru łóżka.

Wymiary
Poszczególne wymiary łóżka
są przejrzyście przedstawione
w tabeli. Właściwą wysokość powierzchni do spania
należy obliczyć z wysokości
konkretnego typu materaca,
wysokości stelaża i wysokości, na której jest umieszczone
regulowane okucie albo listwy przymocowane do boku
łóżka. Zalecamy skonsultować wysokość powierzchni
do spania ze sprzedawcą
w sklepie DLASPANIA.

Łóżka są produkowane zarówno w wersji bukowej,
jak i dębowej we wszystkich oferowanych przez nas wymiarach.

BRITA

9

Wezgłowie tylne

CORINA
Eleganckie łóżko w stylu kolonialnym
z ponadczasowymi elementami
geometrycznymi.

Stoliki nocne
Alfa

Wezgłowie przednie

Beta

Gama

Przy stoliku nocnym
Tau w zamówieniu
należy zaznaczyć
za pomocą litery L albo
P stronę, po której
stolik nocny zostanie
P - prawy
ustawiony oraz podać
konkretny typ łóżka.
Więcej o stolikach nocnych na str. 50.

Tau
L - lewy

Parametry techniczne

Możliwe wersje schowków

Wysokość tylnego wezgłowia

105 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

51 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

50 cm

Wysokość własna boku

25 cm

Zewnętrzne wymiary łóżka:
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CORINA

ŁÓŻKO Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO ALBO DĘBOWEGO

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

90x200 cm

99x209 cm

160x200 cm

169x209 cm

100x200 cm

109x209 cm

180x200 cm

189x209 cm

120x200 cm

129x209 cm

200x200 cm

209x209 cm

140x200 cm

149x209 cm

BK1

BK2

BK3

BK4

BK5

WWW.DLASPANIA.PL
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BK6

BK7

BK8

BK9

BK10

D9

D10

Dębowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Szuflada boczna
Wysuwana z boku
łóżka.

Przednia szuflada
Wysuwana z przedniego
wezgłowia.

Mały schowek

Duży schowek

Bukowa deska olejowana
Buk
naturalny

Buk
biały

Buk
wiśnia

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.

Stelaże są ułożone na metalowych okuciach o regulowanej wysokości, które montuje się przy właściwym składaniu łóżka. Metalowe
okucia o regulowanej wysokości umożliwiają łatwą zmianę wysokości
podparcia stelaża, a tym samym i wysokości powierzchni łóżka do spania. Okucia umożliwiają uzyskanie 4 położeń na wysokość.

Wybrane schowki wykonuje się zawsze
do konkretnego typu i wykończenia łóżka, co
również należy zaznaczyć w zamówieniu.

Bukowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana

Buk
jedwabisty
szary

Buk
szary grafit

Buk
heban

Dąb
jedwabisty
szary

Dąb
szary grafit

Dąb
heban

Dębowa deska olejowana
Dąb
naturalny

Dąb
biały

Dąb
wiśnia

Zalecamy połączenie z rozkładanym
stelażem.
Więcej o schowkach na str. 52.
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Wezgłowie tylne

CORNY
Mocne i masywne łóżko z eleganckimi
cienkimi liniami stwarzającymi uczucie
lekkości.

Stoliki nocne
Alfa

Wezgłowie przednie

Beta

Gama

Przy stoliku nocnym
Tau w zamówieniu
należy zaznaczyć
za pomocą litery L albo
P stronę, po której
stolik nocny zostanie
P - prawy
ustawiony oraz podać
konkretny typ łóżka.
Więcej o stolikach nocnych na str. 50.

Tau
L - lewy

Parametry techniczne

Możliwe wersje schowków

Wysokość tylnego wezgłowia

100 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

50 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

49 cm

BK1

Wysokość własna boku

25 cm

Dębowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana

Wybrane schowki wykonuje się zawsze
do konkretnego typu i wykończenia łóżka, co
również należy zaznaczyć w zamówieniu.

Bukowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana
BK2

BK3

BK4

BK5

BK6

BK7

BK8

BK9

BK10

D9

D10

Zewnętrzne wymiary łóżka:
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CORNY

ŁÓŻKO Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO ALBO DĘBOWEGO

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka:

90x200 cm

105x208 cm

160x200 cm

175x208 cm

100x200 cm

115x208 cm

180x200 cm

195x208 cm

120x200 cm

135x208 cm

200x200 cm

215x208 cm

140x200 cm

155x208 cm

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.
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Stelaże są ułożone na metalowych okuciach o regulowanej wysokości, które montuje się przy właściwym składaniu łóżka. Metalowe
okucia o regulowanej wysokości umożliwiają łatwą zmianę wysokości
podparcia stelaża, a tym samym i wysokości powierzchni łóżka do spania. Okucia umożliwiają uzyskanie 4 położeń na wysokość.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Szuflada boczna
Wysuwana z boku
łóżka.

Przednia szuflada
Wysuwana z przedniego
wezgłowia.

Mały schowek

Duży schowek

Bukowa deska olejowana
Buk
naturalny

Buk
biały

Buk
wiśnia

Buk
jedwabisty
szary

Buk
szary grafit

Buk
heban

Dąb
jedwabisty
szary

Dąb
szary grafit

Dąb
heban

Dębowa deska olejowana
Dąb
naturalny

Dąb
biały

Dąb
wiśnia

Zalecamy połączenie z rozkładanym
stelażem.
Więcej o schowkach na str. 52.
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CORNY
Więcej o stolikach nocnych na str. 50.

ALFA
14

Stoliki nocne są ważną częścią sypialni.

BETA

GAMA

Wytrzymałość
Wszystkie typy łóżek mają
mocne połączenia narożne,
składające się z od lat sprawdzonej kombinacji nakrętka – śruba – mufa wkręcana,
która zapewnia wygodne
dokręcanie. Na wytrzymałość
całej ramy łóżka jest udzielana 5 letnia gwarancja.
Wagę łóżka
Przy wyborze łóżka należy
również wziąć pod uwagę
wagę łóżka, ponieważ pochłanianie energii kinetycznej
jest wprost proporcjonalne do
ciężaru łóżka.

Wymiary
Poszczególne wymiary łóżka
są przejrzyście przedstawione
w tabeli. Właściwą wysokość powierzchni do spania
należy obliczyć z wysokości
konkretnego typu materaca,
wysokości stelaża i wysokości, na której jest umieszczone
regulowane okucie albo listwy przymocowane do boku
łóżka. Zalecamy skonsultować wysokość powierzchni
do spania ze sprzedawcą
w sklepie DLASPANIA.

CORNY

Sypialnię można doposażyć kilkoma typami komód.

OMEGA

Więcej o komodach, patrz str. 51.

SIGMA
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Wezgłowie tylne

ELISA
Lekkie, eleganckie łóżko z litego
drewna z pionowo podzielonym
tylnym czołem.

Stoliki nocne
Alfa

Wezgłowie przednie

Beta

Gama

Przy stoliku nocnym
Tau w zamówieniu
należy zaznaczyć
za pomocą litery L albo
P stronę, po której
stolik nocny zostanie
P - prawy
ustawiony oraz podać
konkretny typ łóżka.
Więcej o stolikach nocnych na str. 50. .

Tau
L - lewy

Możliwe wersje schowków

Parametry techniczne
Wysokość tylnego wezgłowia

101 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

47 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

46 cm

BK1

Wysokość własna boku

17 cm

Dębowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana

Wybrane schowki wykonuje się zawsze
do konkretnego typu i wykończenia łóżka, co
również należy zaznaczyć w zamówieniu.

Bukowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana
BK2

BK3

BK4

BK5

BK6

BK7

BK8

BK9

BK10

D9

D10

Szuflada boczna
Wysuwana z boku
łóżka.

Przednia szuflada
Wysuwana z przedniego
wezgłowia.

Mały schowek

Duży schowek

Zewnętrzne wymiary łóżka:
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ELISA

ŁÓŻKO Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO ALBO DĘBOWEGO

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

90x200 cm

97x205 cm

160x200 cm

167x205 cm

100x200 cm

107x205 cm

180x200 cm

187x205 cm

120x200 cm

127x205 cm

200x200 cm

207x205 cm

140x200 cm

147x205 cm

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.

WWW.DLASPANIA.PL
WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL

Stelaż jest układany na świerkowych listwach, które przy
montażu można przymocować do boków łóżka na trzech
wysokościach, aby zapewnić optymalne ustawienie wysokości
powierzchni do spania w łóżku.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Bukowa deska olejowana
Buk
naturalny

Buk
biały

Buk
wiśnia

Buk
jedwabisty
szary

Buk
szary grafit

Buk
heban

Dąb
jedwabisty
szary

Dąb
szary grafit

Dąb
heban

Dębowa deska olejowana
Dąb
naturalny

Dąb
biały

Dąb
wiśnia

Zalecamy połączenie z rozkładanym
stelażem.
Więcej o schowkach na str. 52.

17

ELISA

18

Praktyczny kształt nocnego stolika TAU umożliwia
łatwy dostęp do bocznej szuflady pod łóżkiem.

Wytrzymałość
Wszystkie typy łóżek mają
mocne połączenia narożne,
składające się z od lat sprawdzonej kombinacji nakrętka – śruba – mufa wkręcana,
która zapewnia wygodne
dokręcanie. Na wytrzymałość
całej ramy łóżka jest udzielana 5 letnia gwarancja.
Wagę łóżka
Przy wyborze łóżka należy
również wziąć pod uwagę
wagę łóżka, ponieważ pochłanianie energii kinetycznej
jest wprost proporcjonalne do
ciężaru łóżka.

Wymiary
Poszczególne wymiary łóżka
są przejrzyście przedstawione
w tabeli. Właściwą wysokość powierzchni do spania
należy obliczyć z wysokości
konkretnego typu materaca,
wysokości stelaża i wysokości, na której jest umieszczone
regulowane okucie albo listwy przymocowane do boku
łóżka. Zalecamy skonsultować wysokość powierzchni
do spania ze sprzedawcą
w sklepie DLASPANIA.

Praktycznym dodatkiem są coraz częściej
poszukiwane ławki ustawiane przed łóżkiem.

LAILA

ELISA

BETHANY
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Wezgłowie tylne

GABRIELA
Nowoczesne, luksusowe i stylowe łóżko
z litego drewna, o pełnych kształtach
i masywnej konstrukcji.

Stoliki nocne
Alfa

Beta

Wezgłowie przednie

Więcej o stolikach nocnych na str. 50.

Możliwe wersje schowków

Parametry techniczne
Wysokość tylnego wezgłowia

100 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

45 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

45 cm

Wysokość własna boku

34 cm

Zewnętrzne wymiary łóżka:
materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

90x200 cm

111x222 cm

160x200 cm

181x222 cm

100x200 cm

121x222 cm

180x200 cm

201x222 cm

120x200 cm

141x222 cm

200x200 cm

221x222 cm

140x200 cm

161x222 cm

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.
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ŁÓŻKO Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO ALBO DĘBOWEGO

WWW.DLASPANIA.PL
WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL

Stelaże są umocowane do metalowego okucia o regulowanej
wysokości, które przy własnym montażu łóżka można przymocować na jednej z dwóch wysokości do boku łóżka, co zapewnia
maksymalną elastyczność przy ustawianiu wysokości powierzchni łóżka do spania. Metalowe okucia o regulowanej wysokości
umożliwiają łatwą zmianę wysokości podparcia stelaża, a tym
samym i wysokości powierzchni łóżka do spania. Okucia umożliwiają uzyskanie 2x 4 położeń na wysokość.

Wybrane schowki wykonuje się zawsze do
konkretnego typu i wykończenia łóżka,
co również należy zaznaczyć w zamówieniu.

Bukowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana
BK1

BK2

BK3

BK4

BK5

BK6

BK7

BK8

BK9

BK10

Mały schowek

D10

Zalecamy
połączenie
z rozkładanym
stelażem.

Dębowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

Duży schowek

Bukowa deska olejowana
Buk
naturalny

Buk
biały

Buk
wiśnia

Buk
jedwabisty
szary

Buk
szary grafit

Buk
heban

Dąb
jedwabisty
szary

Dąb
szary grafit

Dąb
heban

Dębowa deska olejowana
Dąb
naturalny

Dąb
biały

Dąb
wiśnia

Zalecamy
połączenie z rozkładanym stelażem.
Więcej o schowkach na str. 52.
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Konstrukcyjną wytrzymałość
zapewniają masywne nogi łóżka.

Wytrzymałość
Wszystkie typy łóżek mają
mocne połączenia narożne,
składające się z od lat sprawdzonej kombinacji nakrętka – śruba – mufa wkręcana,
która zapewnia wygodne
dokręcanie. Na wytrzymałość
całej ramy łóżka jest udzielana 5 letnia gwarancja.
Wagę łóżka
Przy wyborze łóżka należy
również wziąć pod uwagę
wagę łóżka, ponieważ pochłanianie energii kinetycznej
jest wprost proporcjonalne do
ciężaru łóżka.

Wymiary
Poszczególne wymiary łóżka
są przejrzyście przedstawione
w tabeli. Właściwą wysokość powierzchni do spania
należy obliczyć z wysokości
konkretnego typu materaca,
wysokości stelaża i wysokości, na której jest umieszczone
regulowane okucie albo listwy przymocowane do boku
łóżka. Zalecamy skonsultować wysokość powierzchni
do spania ze sprzedawcą
w sklepie DLASPANIA.

Praktycznym dodatkiem są coraz częściej
poszukiwane ławki ustawiane przed łóżkiem.

LAILA

GABRIELA

BETHANY
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Wezgłowie tylne

LILI
Wyszukane, stylowe łóżko z litego drewna
z wygiętym, pionowo dzielonym czołem
tylnym.

Stoliki nocne
Alfa

Wezgłowie przednie

Beta

Gama

Przy stoliku nocnym
Tau w zamówieniu
należy zaznaczyć
za pomocą litery L albo
P stronę, po której
stolik nocny zostanie
P - prawy
ustawiony oraz podać
konkretny typ łóżka.
Więcej o stolikach nocnych na str. 50.

Tau
L - lewy

Możliwe wersje schowków

Parametry techniczne
Wysokość tylnego wezgłowia

100 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

46 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

45 cm

BK1

Wysokość własna boku

18 cm

Dębowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana

Wybrane schowki wykonuje się zawsze
do konkretnego typu i wykończenia łóżka, co
również należy zaznaczyć w zamówieniu.

Bukowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana
BK2

BK3

BK4

BK5

BK6

BK7

BK8

BK9

BK10

D9

D10

Szuflada boczna
Wysuwana z boku
łóżka.

Przednia szuflada
Wysuwana z przedniego
wezgłowia.

Mały schowek

Duży schowek

Zewnętrzne wymiary łóżka:
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LILI

ŁÓŻKO Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO ALBO DĘBOWEGO

materac

zewnętrzne wymiary łóżka:

materac

zewnętrzne wymiary łóżka:

90x200 cm

98x217 cm

160x200 cm

168x217 cm

100x200 cm

108x217 cm

180x200 cm

188x217 cm

120x200 cm

128x217 cm

200x200 cm

208x217 cm

140x200 cm

148x217 cm

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.

WWW.DLASPANIA.PL
WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL

Stelaż jest układany na świerkowych listwach, które przy
montażu można przymocować do boków łóżka na trzech
wysokościach, aby zapewnić optymalne ustawienie wysokości
powierzchni do spania w łóżku.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Bukowa deska olejowana
Buk
naturalny

Buk
biały

Buk
wiśnia

Buk
jedwabisty
szary

Buk
szary grafit

Buk
heban

Dąb
jedwabisty
szary

Dąb
szary grafit

Dąb
heban

Dębowa deska olejowana
Dąb
naturalny

Dąb
biały

Dąb
wiśnia

Zalecamy połączenie z rozkładanym
stelażem.
Więcej o schowkach na str. 52.
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LILI

Stoliki nocne są ważną częścią sypialni.

Więcej o stolikach nocnych na str. 50.

TAU L

BETA
ALFA

GAMA
26

TAU P

Wytrzymałość
Wszystkie typy łóżek mają
mocne połączenia narożne,
składające się z od lat sprawdzonej kombinacji nakrętka – śruba – mufa wkręcana,
która zapewnia wygodne
dokręcanie. Na wytrzymałość
całej ramy łóżka jest udzielana 5 letnia gwarancja.
Wagę łóżka
Przy wyborze łóżka należy
również wziąć pod uwagę
wagę łóżka, ponieważ pochłanianie energii kinetycznej
jest wprost proporcjonalne do
ciężaru łóżka.

Wymiary
Poszczególne wymiary łóżka
są przejrzyście przedstawione
w tabeli. Właściwą wysokość powierzchni do spania
należy obliczyć z wysokości
konkretnego typu materaca,
wysokości stelaża i wysokości, na której jest umieszczone
regulowane okucie albo listwy przymocowane do boku
łóżka. Zalecamy skonsultować wysokość powierzchni
do spania ze sprzedawcą
w sklepie DLASPANIA.

LILI

Praktycznym dodatkiem są coraz częściej
poszukiwane ławki ustawiane przed łóżkiem.

LAILA

BETHANY
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Wezgłowie tylne

MIA
Proste i eleganckie łóżko z litego
drewna z lekkim pionowym
podziałem tylnego wezgłowia.

Stoliki nocne
Alfa

Wezgłowie przednie

Gama

Przy stoliku nocnym
Tau w zamówieniu
należy zaznaczyć
za pomocą litery L albo
P stronę, po której
stolik nocny zostanie
P - prawy
ustawiony oraz podać
konkretny typ łóżka.
Więcej o stolikach nocnych na str. 50.

Tau
L - lewy

Możliwe wersje schowków

Parametry techniczne
Wysokość tylnego wezgłowia

Beta

101

Wybrane schowki wykonuje się zawsze
do konkretnego typu i wykończenia łóżka, co
również należy zaznaczyć w zamówieniu.

Bukowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana

Wysokość przedniego wezgłowia

47 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

46 cm

BK1

Wysokość własna boku

17 cm

Dębowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana

BK2

BK3

BK4

BK5

BK6

BK7

BK8

BK9

BK10

D9

D10

Szuflada boczna
Wysuwana z boku
łóżka.

Przednia szuflada
Wysuwana z przedniego
wezgłowia.

Mały schowek

Duży schowek

Zewnętrzne wymiary łóżka:
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MIA

ŁÓŻKO Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO ALBO DĘBOWEGO

materac

zewnętrzne wymiary łóżka:

materac

zewnętrzne wymiary łóżka:

90x200 cm

97x205 cm

160x200 cm

167x205 cm

100x200 cm

107x205 cm

180x200 cm

187x205 cm

120x200 cm

127x205 cm

200x200 cm

207x205 cm

140x200 cm

147x205 cm

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.

WWW.DLASPANIA.PL
WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL

Stelaż jest układany na świerkowych listwach, które przy
montażu można przymocować do boków łóżka na trzech
wysokościach, aby zapewnić optymalne ustawienie wysokości
powierzchni do spania w łóżku.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Bukowa deska olejowana
Buk
naturalny

Buk
biały

Buk
wiśnia

Buk
jedwabisty
szary

Buk
szary grafit

Buk
heban

Dąb
jedwabisty
szary

Dąb
szary grafit

Dąb
heban

Dębowa deska olejowana
Dąb
naturalny

Dąb
biały

Dąb
wiśnia

Zalecamy połączenie z rozkładanym
stelażem.
Więcej o schowkach na str. 52.
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Przednia szuflada umożliwia jej wysuwanie z przedniego wezgłowia, ewentualnie z przedniej części łóżka.

MIA

Stoliki nocne są ważną częścią sypialni.

Więcej o stolikach nocnych na str. 50.

ALFA
30

BETA

GAMA

Wytrzymałość
Wszystkie typy łóżek mają
mocne połączenia narożne,
składające się z od lat sprawdzonej kombinacji nakrętka – śruba – mufa wkręcana,
która zapewnia wygodne
dokręcanie. Na wytrzymałość
całej ramy łóżka jest udzielana 5 letnia gwarancja.
Wagę łóżka
Przy wyborze łóżka należy
również wziąć pod uwagę
wagę łóżka, ponieważ pochłanianie energii kinetycznej
jest wprost proporcjonalne
do ciężaru łóżka.

Wymiary
Poszczególne wymiary łóżka
są przejrzyście przedstawione
w tabeli. Właściwą wysokość powierzchni do spania
należy obliczyć z wysokości
konkretnego typu materaca,
wysokości stelaża i wysokości, na której jest umieszczone
regulowane okucie albo listwy przymocowane do boku
łóżka. Zalecamy skonsultować wysokość powierzchni
do spania ze sprzedawcą
w sklepie DLASPANIA.

MIA

Sypialnię można doposażyć kilkoma typami komód.

Więcej o komodach, patrz str. 51.

OMEGA

SIGMA
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Wezgłowie tylne

RUSTY
Masywne łóżko z litego drewna o zaokrąglonych
kształtach z wkomponowanym dużym
schowkiem. Za dopłatą można zamówić dwie
wersje „dna“ łóżka, czyli albo dno z białej płyty
pilśniowej o grubości 3,3 mm, albo z białej
laminowanej płyty wiórowej o grubości 12 mm.

Stoliki nocne

Wezgłowie przednie

Alfa

Beta

Więcej o stolikach nocnych na str. 50.

Parametry techniczne

Wytrzymałość

Wysokość tylnego wezgłowia

100 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

50 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

50 cm

Wysokość własna boku

50 cm

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

90x200 cm

104x208 cm

160x200 cm

174x208 cm

100x200 cm

114x208 cm

180x200 cm

194x208 cm

120x200 cm

134x208 cm

200x200 cm

214x208 cm

140x200 cm

154x208 cm

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.
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BK1

BK2

BK3

BK4

BK5

BK6

BK7

BK8

BK9

BK10

Dębowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana

Zewnętrzne wymiary łóżka:

RUSTY

Bukowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana

Stelaże są umocowane do metalowego okucia o regulowanej
wysokości, które przy własnym montażu łóżka można przymocować na jednej z dwóch wysokości do boku łóżka, co zapewnia
maksymalną elastyczność przy ustawianiu wysokości powierzchni łóżka do spania. Metalowe okucia o regulowanej wysokości
umożliwiają łatwą zmianę wysokości podparcia stelaża, a tym
samym i wysokości powierzchni łóżka do spania. Okucia umożliwiają uzyskanie 2x 4 położeń na wysokość.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Wagę łóżka
D9

D10

Bukowa deska olejowana
Buk
naturalny

Buk
biały

Buk
wiśnia

Dąb
biały

Dąb
wiśnia

Przy wyborze łóżka należy również wziąć pod
uwagę wagę łóżka, ponieważ pochłanianie
energii kinetycznej jest wprost proporcjonalne
do ciężaru łóżka.

Wymiary
Buk
jedwabisty
szary

Buk
szary grafit

Buk
heban

Dąb
jedwabisty
szary

Dąb
szary grafit

Dąb
heban

Dębowa deska olejowana
Dąb
naturalny

Wszystkie typy łóżek mają mocne połączenia
narożne, składające się z od lat sprawdzonej
kombinacji nakrętka – śruba – mufa wkręcana,
która zapewnia wygodne dokręcanie.
Na wytrzymałość całej ramy łóżka jest
udzielana 5 letnia gwarancja.

Poszczególne wymiary łóżka są przejrzyście
przedstawione w tabeli. Właściwą wysokość
powierzchni do spania należy obliczyć
z wysokości konkretnego typu materaca,
wysokości stelaża i wysokości, na której jest
umieszczone regulowane okucie albo listwy
przymocowane do boku łóżka. Zalecamy
skonsultować wysokość powierzchni do spania
ze sprzedawcą w sklepie DLASPANIA.

33

Wezgłowie tylne

STELA
Masywne, zaokrąglone i przyjemne dla oka
uformowane luksusowe łóżko z wygiętym
czołem tylnym w tradycyjnym, designowym
stylu z pięknie zaokrąglonym przednim
czołem.

Stoliki nocne
Alfa

Beta

Wezgłowie przednie

Gama

Więcej o stolikach
nocnych na str. 50.

Parametry techniczne
Wysokość tylnego wezgłowia

101 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

45 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

45 cm

Wysokość własna boku

33 cm

Zewnętrzne wymiary łóżka:
materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

90x200 cm

101x217 cm

160x200 cm

171x217 cm

100x200 cm

111x217 cm

180x200 cm

191x217 cm

120x200 cm

131x217 cm

200x200 cm

211x217 cm

140x200 cm

151x217 cm

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.
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Stelaże są umocowane do metalowego okucia o regulowanej
wysokości, które przy własnym montażu łóżka można przymocować na jednej z dwóch wysokości do boku łóżka, co zapewnia
maksymalną elastyczność przy ustawianiu wysokości powierzchni łóżka do spania. Metalowe okucia o regulowanej wysokości
umożliwiają łatwą zmianę wysokości podparcia stelaża, a tym
samym i wysokości powierzchni łóżka do spania. Okucia umożliwiają uzyskanie 2x 4 położeń na wysokość.

Możliwe wersje schowków

Bukowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana
BK1

BK2

BK3

BK4

BK5

BK6

BK7

BK8

BK9

BK10

Dębowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Wybrane schowki wykonuje się zawsze
do konkretnego typu i wykończenia łóżka, co
również należy zaznaczyć w zamówieniu.
Mały schowek

D9

D10

Bukowa deska olejowana

Zalecamy
połączenie
z rozkładanym
stelażem.
Duży schowek

Buk
naturalny

Buk
biały

Buk
wiśnia

Buk
jedwabisty
szary

Buk
szary grafit

Buk
heban

Dębowa deska olejowana
Dąb
naturalny

Dąb
biały

Dąb
wiśnia

Dąb
jedwabisty
szary

Dąb
szary grafit

Dąb
heban

Zalecamy
połączenie
z rozkładanym
stelażem.
Więcej o schowkach na str. 52.
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STELA
Więcej o komodach, patrz str. 51.
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OMEGA

Sypialnię można doposażyć kilkoma typami komód.

SIGMA

Wytrzymałość
Wszystkie typy łóżek mają
mocne połączenia narożne,
składające się z od lat sprawdzonej kombinacji nakrętka – śruba – mufa wkręcana,
która zapewnia wygodne
dokręcanie. Na wytrzymałość
całej ramy łóżka jest udzielana 5 letnia gwarancja.
Wagę łóżka
Przy wyborze łóżka należy
również wziąć pod uwagę
wagę łóżka, ponieważ pochłanianie energii kinetycznej
jest wprost proporcjonalne
do ciężaru łóżka.

Wymiary
Poszczególne wymiary łóżka
są przejrzyście przedstawione
w tabeli. Właściwą wysokość powierzchni do spania
należy obliczyć z wysokości
konkretnego typu materaca,
wysokości stelaża i wysokości, na której jest umieszczone
regulowane okucie albo listwy przymocowane do boku
łóżka. Zalecamy skonsultować wysokość powierzchni
do spania ze sprzedawcą
w sklepie DLASPANIA.

Konstrukcyjną wytrzymałość i elegancję całości łóżka
podkreśla masywne wezgłowie przednie z giętymi nogami.

STELA
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CELIN K1

MODUŁOWE ŁÓŻKO Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO ALBO DĘBOWEGO

WWW.DLASPANIA.PL
WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL

CELIN H2

MODUŁOWE ŁÓŻKO Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO ALBO DĘBOWEGO
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CELIN H3

MODUŁOWE ŁÓŻKO Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO ALBO DĘBOWEGO

WWW.DLASPANIA.PL
WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL

CELIN K4

MODUŁOWE ŁÓŻKO Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO ALBO DĘBOWEGO
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Stoliki nocne
Alfa

CELIN

Gama

Beta

Modułowe łóżko z litego drewna
bukowego lub dębowego
Designowy typoszereg łóżek CELIN stanowi
8 kombinacji łóżek z litego drewna. Mowa tu
o kombinacji 4 typów tylnych wezgłowi i 2 typów
przednich wezgłowi. Ich wzajemne kombinacje
pozwalają osiągnąć wyjątkowe kombinacje
designowe.

Tau
L - lewy

Możliwe wersje schowków

P - prawy
Więcej o stolikach nocnych na str. 50.

CELIN K1

CELIN K2

CELIN K3

CELIN K4

CELIN H2

CELIN H3

Szuflada boczna
Wysuwana z boku
łóżka.

Bukowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana

Modułowe łóżka CELIN z litego drewna bukowego lub dębowego
CELIN H1

Przy stoliku nocnym Tau w zamówieniu
należy zaznaczyć za pomocą litery L albo
P stronę, po której stolik nocny zostanie
ustawiony oraz podać konkretny typ łóżka.

Wybrane schowki wykonuje się zawsze
do konkretnego typu i wykończenia łóżka, co
również należy zaznaczyć w zamówieniu.

Przednia szuflada

CELIN H4

BK1

BK2

BK3

BK4

BK5

BK6

BK7

BK8

BK9

BK10

D8

D9

D10

Wysuwana z przedniego wezgłowia.

Dębowa deska lakierowana / barwiona i lakierowana

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Mały schowek
Bukowa deska olejowana

Buk
naturalny

Buk
biały

Buk
wiśnia

Buk
jedwabisty
szary

Buk
szary grafit

Buk
heban

Dębowa deska olejowana

Dąb
naturalny

42

Dąb
biały

Dąb
wiśnia

Dąb
jedwabisty
szary

Dąb
szary grafit

Dąb
heban

Zalecamy
połączenie
z rozkładanym
stelażem.
Duży schowek

Zalecamy
połączenie
z rozkładanym
stelażem.
Więcej o schowkach na str. 52.
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K

K

K

Zaokrąglone wezgłowie przednie K

Wielokątne wezgłowie przednie H
Jest to wielokątna konstrukcja wezgłowia przedniego z zaokrągloną narożną krawędzią nogi łóżka.
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H

H

Wezgłowie tylne 3

Wezgłowie tylne 4

Wezgłowie tylne jest nie tylko praktycznym, ale i ozdobnym elementem całego łóżka.
Łóżko Celin oferuje ich 4 rodzaje, które w kombinacji z jednym z dwóch typów wezgłowi przednich daje 8 różnych możliwych
wersji tego łóżka.

WEZGŁOWIA PRZEDNIE DO ŁÓŻEK CELIN

Wielokątne wezgłowie
przednie H

Wezgłowie tylne 2

WEZGŁOWIA TYLNE ŁÓŻEK CELIN

Jest to eleganckie, zaokrąglone i bezpieczne wezgłowie przednie.

Zaokrąglone wezgłowie
przednie K

Wezgłowie tylne 1

H

Wezgłowie tylne 1

Wezgłowie tylne 2

Wezgłowie tylne 3

Wezgłowie tylne 4

Pełne wezgłowie tylne osadzone
pod pewnym kątem do litych
nóg łóżka.

W części wypełnione wezgłowie tylne
z ozdobnym, podzielonym pionowo
zakończeniem osadzone pod pewnym
kątem do litych nóg łóżka.

Pełne, pionowo dzielone wezgłowie
tylne osadzone pod pewnym kątem
do litych nóg łóżka.

Jest to ponadczasowe,
podzielone poziomo
wezgłowie tylne.
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Parametry techniczne CELIN

K1

Parametry techniczne CELIN

105 cm

Wysokość tylnego wezgłowia

105 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

50 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

50 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

50 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

50 cm

Wysokość własna boku

27 cm

Wysokość własna boku

27 cm

1

3

Zewnętrzne wymiary łóżka:

Zewnętrzne wymiary łóżka:

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

90x200 cm

98x210 cm

160x200 cm

168x210 cm

90x200 cm

98x210 cm

160x200 cm

168x210 cm

100x200 cm

108x210 cm

180x200 cm

188x210 cm

100x200 cm

108x210 cm

180x200 cm

188x210 cm

120x200 cm

128x210 cm

200x200 cm

208x210 cm

120x200 cm

128x210 cm

200x200 cm

208x210 cm

140x200 cm

148x210 cm

140x200 cm

148x210 cm

K

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.

CELIN K1

Stelaże są umocowane do metalowego okucia o regulowanej wysokości, które przy własnym montażu łóżka można przymocować na jednej z dwóch wysokości do boku łóżka, co zapewnia maksymalną
elastyczność przy ustawianiu wysokości powierzchni łóżka do spania. Metalowe okucia o regulowanej
wysokości umożliwiają łatwą zmianę wysokości podparcia stelaża, a tym samym i wysokości powierzchni
łóżka do spania. Okucia umożliwiają uzyskanie 2x 4 położeń na wysokość.

Parametry techniczne CELIN

K

K2

Parametry techniczne CELIN

105 cm

Wysokość tylnego wezgłowia

105 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

50 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

50 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

50 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

50 cm

Wysokość własna boku

27 cm

Wysokość własna boku

27 cm

2

4

CELIN K3

K4

Wysokość tylnego wezgłowia

materac

Zewnętrzne wymiary łóżka:

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

90x200 cm

98x210 cm

160x200 cm

168x210 cm

90x200 cm

98x210 cm

160x200 cm

168x210 cm

100x200 cm

108x210 cm

180x200 cm

188x210 cm

100x200 cm

108x210 cm

180x200 cm

188x210 cm

120x200 cm

128x210 cm

200x200 cm

208x210 cm

120x200 cm

128x210 cm

200x200 cm

208x210 cm

140x200 cm

148x210 cm

140x200 cm

148x210 cm

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.

CELIN K2

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.

Stelaże są umocowane do metalowego okucia o regulowanej wysokości, które przy własnym montażu łóżka można przymocować na jednej z dwóch wysokości do boku łóżka, co zapewnia maksymalną
elastyczność przy ustawianiu wysokości powierzchni łóżka do spania. Metalowe okucia o regulowanej
wysokości umożliwiają łatwą zmianę wysokości podparcia stelaża, a tym samym i wysokości powierzchni
łóżka do spania. Okucia umożliwiają uzyskanie 2x 4 położeń na wysokość.

Zewnętrzne wymiary łóżka:
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K3

Wysokość tylnego wezgłowia

K

Stelaże są umocowane do metalowego okucia o regulowanej wysokości, które przy własnym montażu łóżka można przymocować na jednej z dwóch wysokości do boku łóżka, co zapewnia maksymalną
elastyczność przy ustawianiu wysokości powierzchni łóżka do spania. Metalowe okucia o regulowanej
wysokości umożliwiają łatwą zmianę wysokości podparcia stelaża, a tym samym i wysokości powierzchni
łóżka do spania. Okucia umożliwiają uzyskanie 2x 4 położeń na wysokość.

K

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 210 i 220 cm.

Stelaże są umocowane do metalowego okucia o regulowanej wysokości, które przy własnym montażu łóżka można przymocować na jednej z dwóch wysokości do boku łóżka, co zapewnia maksymalną
elastyczność przy ustawianiu wysokości powierzchni łóżka do spania. Metalowe okucia o regulowanej
wysokości umożliwiają łatwą zmianę wysokości podparcia stelaża, a tym samym i wysokości powierzchni
łóżka do spania. Okucia umożliwiają uzyskanie 2x 4 położeń na wysokość.

CELIN K4
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Parametry techniczne CELIN

H1

Parametry techniczne CELIN

105 cm

Wysokość tylnego wezgłowia

105 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

50 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

50 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

50 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

50 cm

Wysokość własna boku

27 cm

Wysokość własna boku

27 cm

1

3

Zewnętrzne wymiary łóżka:

Zewnętrzne wymiary łóżka:

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

90x200 cm

98x212 cm

160x200 cm

168x212 cm

90x200 cm

98x212 cm

160x200 cm

168x212 cm

100x200 cm

108x212 cm

180x200 cm

188x212 cm

100x200 cm

108x212 cm

180x200 cm

188x212 cm

120x200 cm

128x212 cm

200x200 cm

208x212 cm

120x200 cm

128x212 cm

200x200 cm

208x212 cm

140x200 cm

148x212 cm

140x200 cm

148x212 cm

Stelaże są umocowane do metalowego okucia o regulowanej wysokości, które przy własnym montażu łóżka można przymocować na jednej z dwóch wysokości do boku łóżka, co zapewnia maksymalną
elastyczność przy ustawianiu wysokości powierzchni łóżka do spania. Metalowe okucia o regulowanej
wysokości umożliwiają łatwą zmianę wysokości podparcia stelaża, a tym samym i wysokości powierzchni
łóżka do spania. Okucia umożliwiają uzyskanie 2x 4 położeń na wysokość.

Parametry techniczne CELIN

H

H

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 212 i 220 cm.

CELIN H1

H2

Parametry techniczne CELIN

105 cm

Wysokość tylnego wezgłowia

105 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

50 cm

Wysokość przedniego wezgłowia

50 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

50 cm

Wysokość górnej krawędzi boku łóżka od podłogi

50 cm

Wysokość własna boku

27 cm

Wysokość własna boku

27 cm

2

4

CELIN H3

K4

Wysokość tylnego wezgłowia

Zewnętrzne wymiary łóżka:

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

materac

zewnętrzne wymiary łóżka

90x200 cm

98x212 cm

160x200 cm

168x212 cm

90x200 cm

98x212 cm

160x200 cm

168x212 cm

100x200 cm

108x212 cm

180x200 cm

188x212 cm

100x200 cm

108x212 cm

180x200 cm

188x212 cm

120x200 cm

128x212 cm

200x200 cm

208x212 cm

120x200 cm

128x212 cm

200x200 cm

208x212 cm

140x200 cm

148x212 cm

140x200 cm

148x212 cm

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 212 i 220 cm.

CELIN H2

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 212 i 220 cm.

Stelaże są umocowane do metalowego okucia o regulowanej wysokości, które przy własnym montażu łóżka można przymocować na jednej z dwóch wysokości do boku łóżka, co zapewnia maksymalną
elastyczność przy ustawianiu wysokości powierzchni łóżka do spania. Metalowe okucia o regulowanej
wysokości umożliwiają łatwą zmianę wysokości podparcia stelaża, a tym samym i wysokości powierzchni
łóżka do spania. Okucia umożliwiają uzyskanie 2x 4 położeń na wysokość.

Zewnętrzne wymiary łóżka:
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H3

Wysokość tylnego wezgłowia

H

Stelaże są umocowane do metalowego okucia o regulowanej wysokości, które przy własnym montażu łóżka można przymocować na jednej z dwóch wysokości do boku łóżka, co zapewnia maksymalną
elastyczność przy ustawianiu wysokości powierzchni łóżka do spania. Metalowe okucia o regulowanej
wysokości umożliwiają łatwą zmianę wysokości podparcia stelaża, a tym samym i wysokości powierzchni
łóżka do spania. Okucia umożliwiają uzyskanie 2x 4 położeń na wysokość.

H

Za dopłatą można zamówić łóżko dopasowane do materaca o długości 212 i 220 cm.

Stelaże są umocowane do metalowego okucia o regulowanej wysokości, które przy własnym montażu łóżka można przymocować na jednej z dwóch wysokości do boku łóżka, co zapewnia maksymalną
elastyczność przy ustawianiu wysokości powierzchni łóżka do spania. Metalowe okucia o regulowanej
wysokości umożliwiają łatwą zmianę wysokości podparcia stelaża, a tym samym i wysokości powierzchni
łóżka do spania. Okucia umożliwiają uzyskanie 2x 4 położeń na wysokość.

CELIN H4
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Parametry techniczne
Stolik nocny ALFA
50 cm

Szerokość

110 cm

Wysokość

45 cm

Wysokość

85 cm

Głębokość

40 cm

Głębokość

48 cm

Ilość szuflad/półek

1/1

Ilość szuflad/półek

50

STOLIKI
NOCNE

Ze względu na różne wymiary
boków łóżek w zamówieniu należy
podać do jakiego typu łóżka jest
przeznaczony stolik nocny Tau
i jakie ma być jego wybarwienie.

3

Korpusy szuflad są wykonane z płyt i wyposażone
w wysokiej jakości prowadnice z dociągiem QUATRO.

Korpusy szuflad są wykonane z płyt i wyposażone
w wysokiej jakości prowadnice z dociągiem QUATRO.

Stolik nocny BETA

Komoda KAPPA

Szerokość

60 cm

Szerokość

90 cm

Wysokość

45 cm

Wysokość

85 cm

Głębokość

40 cm

Głębokość

42 cm

Ilość szuflad/półek

1/1

Ilość szuflad/półek

3

Korpusy szuflad są wykonane z płyt i wyposażone
w wysokiej jakości prowadnice z dociągiem QUATRO.

Korpusy szuflad są wykonane z płyt i wyposażone
w wysokiej jakości prowadnice z dociągiem QUATRO.

Stolik nocny GAMA

Komoda OMEGA

Szerokość

45 cm

Szerokość

110 cm

Wysokość

48 cm

Wysokość

85 cm

Głębokość

36 cm

Głębokość

48 cm

Ilość szuflad/półek

1/1

Ilość szuflad/półek

prawy

WWW.DLASPANIA.PL
WWW.LOZKA-DLASPANIA.PL

Komoda SIGMA

Szerokość

Korpusy szuflad są wykonane z płyt i wyposażone
w wysokiej jakości prowadnice do dużych obciążeń STRONG.

lewy

Parametry techniczne

3

Korpusy szuflad są wykonane z płyt i wyposażone
w wysokiej jakości prowadnice z dociągiem QUATRO.

Stolik nocny TAU L albo TAU P

Komoda DELTA

Szerokość

45 cm

Szerokość

90 cm

Wysokość

48 cm

Wysokość

85 cm

Głębokość

40 cm

Głębokość

42 cm

Ilość szuflad/półek

0/1

Ilość szuflad/półek

W zamówieniu należy podać, czy chodzi o bok
lewy, czy prawy. Kierunek określamy patrząc
od strony przedniego wezgłowia łóżka.

3

Korpusy szuflad są wykonane z płyt i wyposażone
w wysokiej jakości prowadnice z dociągiem QUATRO.

KOMODY
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Parametry techniczne
Szuflada przednia

Duży schowek A / B / C

Szerokość

wymiary zależne od typu łóżka

Szerokość A (do łóżek
180)

178 cm

Wysokość

wymiary zależne od typu łóżka

158 cm

Głębokość

wymiary zależne od typu łóżka

Szerokość B (do łóżek
160)
Szerokość C (do łóżek 140)

138 cm

Wysokość

W zamówieniu należy podać do jakiego typu łóżka jest
przeznaczona przednia szuflada i jaki ma być jej wybarwienie!

Szuflada przednia ma szerokość zależną od szerokości
łóżka i jest głęboka aż do środkowego wspornika.
Przednie wezgłowie szuflady jest z tego samego
materiału, co łóżko, tzn. z deski. Korpus szuflady jest
z płyty z powierzchnią wykończoną w kolorze łóżka,
a dno z białej płyty pilśniowej.

Uwaga:
Przednią szufladę można zastosować wyłącznie przy stelażach elektrycznych TEMPUR CLOUD 3000 (2-Motor),
PORTOFLEX MOTOR, TRIOBASE QUATTRO MEMORY, które mają silnik schowany w konstrukcji stelaża. W tych modelach
silnik nie przeszkadza w bocznym wysuwaniu szuflad.

Długość

W zamówieniu należy podać, do jakiego typu łóżka duży
schowek jest przeznaczony i jak ma być wykończony!

wymiary zależne od typu łóżka

Szerokość

75 cm

Szerokość - Szuflada boczna 90

wymiary zależne od typu łóżka

Wysokość

zależnie od typu łóżka

Wysokość

wymiary zależne od typu łóżka

Długość

wymiary zależne od typu łóżka

Mały schowek jest niewielką szafką wykonaną
z laminatu o podobnym wykończeniu, co zamówione
łóżko, dno jest z białej płyty pilśniowej. Wielkość
odpowiada w przybliżeniu powierzchni pojedynczego
łóżka. Mały schowek jest przemyślany tak, aby nie
przeszkadzał w wentylowaniu łóżka od spodu.
Dwa małe schowki są przystosowane do łóżek 160,
180, 200x200 cm.
Jeden mały schowek jest przystosowany do łóżek 90,
100, 120x200 cm.

4 szuflady boczne 90 są przeznaczone do łóżek 180, 200 x 200 cm
2 szuflady boczne 90 są przeznaczone do łóżek 90, 100, 110, 120 x 200 cm

SCHOWKI

BETHANY

Mały schowek

4 szuflady boczne 70 są przeznaczone do łóżek 140, 160 x 200 cm
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198 cm

Duży schowek składa się z trzech otwieranych części
wykonanych z tego samego materiału (łącznie
z wykończeniem powierzchni) jak łóżko. Czwarta
niedostępna część zamykająca korpus jest wykonana
z białego laminatu, a dno jest z białej płyty pilśniowej.

Szerokość - Szuflada boczna 70

Głębokość

PRZED ŁÓŻKIEM

zależnie od typu łóżka

Uwaga:
Duży schowek w połączeniu ze stelażem silnikowym jest dostępny tylko przez konstrukcję stelaża silnikowego
w położeniu uniesionym i z optymalnym wykorzystaniem 70% pojemności schowka. Zalecamy zastosować go ze
stelażem silnikowym PORTOFLEX MOTOR P, umożliwiającym lepszy dostęp od przedniego wezgłowia łóżka.

Szuflada boczna 70 / 90

W zamówieniu należy podać do jakiego
typu łóżka jest przeznaczona przednia
szuflada i jakie ma być jej wybarwienie!

ŁAWKA

Parametry techniczne

Przednie wezgłowie szuflady jest z tego samego materiału, co łóżko,
tzn. z deski, korpus szuflady jest z płyty z powierzchnią wykończoną w
kolorze łóżka, a dno z białej płyty pilśniowej.

Uwaga:
Przednią szufladę można zastosować wyłącznie przy stelażach elektrycznych TEMPUR CLOUD 3000 (2-Motor),
PORTOFLEX MOTOR, TRIOBASE QUATTRO MEMORY, które mają silnik schowany w konstrukcji stelaża. W tych modelach
silnik nie przeszkadza w bocznym wysuwaniu szuflad.

W zamówieniu należy podać, do jakiego typu łóżka mały
schowek jest przeznaczony i jak ma być wykończony!

185 cm

Uwaga:
Mały schowek w połączeniu ze stelażem silnikowym jest dostępny tylko przez konstrukcję stelaża silnikowego
w położeniu uniesionym i z optymalnym wykorzystaniem 70% pojemności schowka.

LAILA

Coraz bardziej
poszukiwanym
elementem w sypialni
staje się ławka przed
łóżkiem.

Parametry techniczne
Ławka BETHANY albo LAILA
Szerokość

120 cm

Wysokość

45 cm

Głębokość

40 cm
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Zalety poszczególnych wykończeń powierzchni

Oznaczenia
Uchwyt 128

207
Materiał
Nikiel polerowany

Gałka kwadratowa
mała 32
303
Materiał
Chrom polerowany

1. Lakier – barwienie i lakierowanie
• wysokiej jakości wykończenie powierzchni
• wykończenie zamykające w 100% pory drewna, ochrona drewna
• bardzo wykończenie powierzchni odporne na codzienne zużycie
i zanieczyszczenie
• „bezobsługowe“ wykończenie powierzchni
• tradycyjne pojęcie wykończenia powierzchni, sprawdzone od lat
2. Olej – mieszanina oleju i wosku
• otwarte wykończenie powierzchni, które pozwala przeniknąć do struktury
drewna
• przy dotyku czujemy samo drewno
• olej wnika na głębokość 1 – 2 mm w drewno, a wosk pozostający
na powierzchni, daje jedwabisty połysk na powierzchni drewna
• możliwość łatwego ożywienia powierzchni przez aplikację nowej warstwy
oleju
• 100% naturalny materiał

Gałka kwadratowa
mała 32
304
Materiał
Stal nierdzewna
polerowana
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UCHWYTY

W wykończeniu podstawowym
uchwyty do szuflad
w stolikach nocnych
i komodach są wykonane,
z drewna toczonego.
Za dopłatą można zamówić
inny, metalowy typ uchwytu,
pokazany na tej stronie.

Uchwyt 128
306
Materiał
Stal nierdzewna
polerowana

Konserwacja powierzchni wykończonej przez lakierowanie albo olejowanie.
Zalecamy czyścić suchą albo lekko wilgotną ściereczką.

WWW.DLASPANIA.PL
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