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Łóżko HARMONY 
 

pod materac 140x200cm (burta przednia standard) 

szerokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

wysokość 
całkowita z 

wezgłowiem 

wysokość 
burty z 

cokołem 

wysokość 
burty 

przedniej 

grubość 
zagłówka 

grubość 
burty bocznej 

grubość 
burty 

przedniej 

153cm 222cm 147cm 42cm 42cm 15cm 6cm 6cm 

pod materac 140x200cm (burta przednia wysoka) 

153cm 228cm 147cm 42cm 62cm 15cm 6cm 12cm 

 
Tolerancja wymiaru +/- 2cm 
Możemy  wykonać łóżko z niższym wezgłowiem 

 

pod materac 160x200cm (burta przednia standard) 

szerokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

wysokość 
całkowita z 

wezgłowiem 

wysokość 
burty z 

cokołem 

wysokość 
burty 

przedniej 

grubość 
zagłówka 

grubość burty 
bocznej 

grubość burty 
przedniej 

173cm 222cm 147cm 42cm 42cm 15cm 6cm 6cm 

pod materac 160x200cm (burta przednia wysoka) 

173cm 228cm 147cm 42cm 62cm 15cm 6cm 12cm 

 
Tolerancja wymiaru +/- 2cm 
Możemy  wykonać łóżko z niższym wezgłowiem 

 

pod materac 180x200cm (burta przednia standard) 

szerokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

wysokość 
całkowita z 

wezgłowiem 

wysokość 
burty z 

cokołem 

wysokość 
burty 

przedniej 

grubość 
zagłówka 

grubość 
burty bocznej 

grubość 
burty 

przedniej 

193cm 222cm 147cm 42cm 42cm 15cm 6cm 6cm 

pod materac 180x200cm (burta przednia wysoka) 

193cm 228cm 147cm 42cm 62cm 15cm 6cm 12cm 

 
Tolerancja wymiaru +/- 2cm 
Możemy  wykonać łóżko z niższym wezgłowiem 

 

pod materac 200x200cm (burta przednia standard) 

szerokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

wysokość 
całkowita z 

wezgłowiem 

wysokość 
burty z 

cokołem 

wysokość 
burty 

przedniej 

grubość 
zagłówka 

grubość burty 
bocznej 

grubość burty 
przedniej 

213cm 222cm 147cm 42cm 42cm 15cm 6cm 6cm 

pod materac 200x200cm (burta przednia wysoka) 

213cm 228cm 147cm 42cm 62cm 15cm 6cm 12cm 

Tolerancja wymiaru +/- 2cm 
Możemy  wykonać łóżko z niższym wezgłowiem 
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Łóżko California 
 

pod materac 140x200cm (burta przednia standard) 

szerokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

wysokość 
całkowita z 

wezgłowiem 

wysokość 
burty z 

cokołem 

wysokość 
burty 

przedniej 

grubość 
zagłówka 

grubość 
burty bocznej 

grubość 
burty 

przedniej 

153cm 222cm 145cm 42cm 42cm 15cm 6cm 6cm 

pod materac 140x200cm (burta przednia wysoka) 

153cm 228cm 145cm 42cm 62cm 15cm 6cm 12cm 

 
Tolerancja wymiaru +/- 2cm 
Możemy  wykonać łóżko z niższym wezgłowiem 

 

 

pod materac 160x200cm (burta przednia standard) 

szerokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

wysokość 
całkowita z 

wezgłowiem 

wysokość 
burty z 

cokołem 

wysokość 
burty 

przedniej 

grubość 
zagłówka 

grubość burty 
bocznej 

grubość burty 
przedniej 

173cm 222cm 145cm 42cm 42cm 15cm 6cm 6cm 

pod materac 160x200cm (burta przednia wysoka) 

173cm 228cm 145cm 42cm 62cm 15cm 6cm 12cm 

 
Tolerancja wymiaru +/- 2cm 
Możemy  wykonać łóżko z niższym wezgłowiem 

 

pod materac 180x200cm (burta przednia standard) 

szerokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

wysokość 
całkowita z 

wezgłowiem 

wysokość 
burty z 

cokołem 

wysokość 
burty 

przedniej 

grubość 
zagłówka 

grubość 
burty bocznej 

grubość 
burty 

przedniej 

193cm 222cm 145cm 42cm 42cm 15cm 6cm 6cm 

pod materac 180x200cm (burta przednia wysoka) 

193cm 228cm 145cm 42cm 62cm 15cm 6cm 12cm 

 
Tolerancja wymiaru +/- 2cm 
Możemy  wykonać łóżko z niższym wezgłowiem 

 

pod materac 200x200cm (burta przednia standard) 

szerokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

wysokość 
całkowita z 

wezgłowiem 

wysokość 
burty z 

cokołem 

wysokość 
burty 

przedniej 

grubość 
zagłówka 

grubość burty 
bocznej 

grubość burty 
przedniej 

213cm 222cm 145cm 42cm 42cm 15cm 6cm 6cm 

pod materac 200x200cm (burta przednia wysoka) 

213cm 228cm 145cm 42cm 62cm 15cm 6cm 12cm 

Tolerancja wymiaru +/- 2cm 
Możemy  wykonać łóżko z niższym wezgłowiem 
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Łóżko Cloud 
 

  

pod materac 140x200cm (burta przednia standard) 

szerokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

wysokość 
całkowita z 

wezgłowiem 

wysokość 
burty z 

cokołem 

wysokość 
burty 

przedniej 

grubość 
zagłówka 

grubość 
burty bocznej 

grubość 
burty 

przedniej 

153cm 222cm 145cm 42cm 42cm 15cm 6cm 6cm 

 
Tolerancja wymiaru +/- 2cm 
Możemy  wykonać łóżko z niższym wezgłowiem 

 

 

 

pod materac 160x200cm (burta przednia standard) 

szerokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

wysokość 
całkowita z 

wezgłowiem 

wysokość 
burty z 

cokołem 

wysokość 
burty 

przedniej 

grubość 
zagłówka 

grubość burty 
bocznej 

grubość burty 
przedniej 

173cm 222cm 145cm 42cm 42cm 15cm 6cm 6cm 

 
Tolerancja wymiaru +/- 2cm 
Możemy  wykonać łóżko z niższym wezgłowiem 

 

 

 

pod materac 180x200cm (burta przednia standard) 

szerokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

wysokość 
całkowita z 

wezgłowiem 

wysokość 
burty z 

cokołem 

wysokość 
burty 

przedniej 

grubość 
zagłówka 

grubość 
burty bocznej 

grubość 
burty 

przedniej 

193cm 222cm 145cm 42cm 42cm 15cm 6cm 6cm 

 
Tolerancja wymiaru +/- 2cm 
Możemy  wykonać łóżko z niższym wezgłowiem 

 

 

 

pod materac 200x200cm (burta przednia standard) 

szerokość 
całkowita 

długość 
całkowita 

wysokość 
całkowita z 

wezgłowiem 

wysokość 
burty z 

cokołem 

wysokość 
burty 

przedniej 

grubość 
zagłówka 

grubość burty 
bocznej 

grubość burty 
przedniej 

213cm 222cm 145cm 42cm 42cm 15cm 6cm 6cm 

Tolerancja wymiaru +/- 2cm 
Możemy  wykonać łóżko z niższym wezgłowiem 

 


