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Firma MEBLE MARZENIE ma przyjemność zaprezentować nową 
markę Comforteo, która obejmuje łóżka tapicerowane, łóżka 
kontynentalne oraz materace wraz z akcesoriami. Wyodrębnienie 
asortymentu sypialni pozwoli nam dotrzeć do Państwa z precyzyjną 
i atrakcyjną ofertą, co - mamy nadzieję - przełoży się na Państwa 
zadowolenie i wzrost zainteresowania naszymi produktami.

MEBLE MARZENIE presents a new brand, Comforteo, offering 
upholstered and continental beds as well as mattresses 
and accessories. By setting apart a line of products dedicated 
to your bedroom, we will be able to present you with an accurate 
and attractive offer to – hopefully – ensure your satisfaction 
and increase your interest in our products.

Wstęp Introduction
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COMFORTEO
LidER wśRód pROduCEnTów 

najwyższEj jakOśCi  
MaTERaCy

Polish
businesswomen

wardsa

Nagrody	i	wyróżnienia Awards and distinctions

Czujemy wielką radość i dumę, kiedy nasze innowacyjne produkty 
spotykają się z uznaniem, nie tylko klientów, ale również dziennikarzy 
i środowiska medialnego. Każda nagroda jest dla nas sygnałem, 
że podążamy we właściwym kierunku, a rozwój naszej marki oraz 
nieustanne doskonalenie oferty są zauważane i doceniane.

We are extremely happy and proud to see that our innovative products 
are appreciated not only by our customers but also by journalists 
and the media community. Every award is a confirmation that we 
are on the right path and that the development of our brand and the 
continual improvement of our product range are both recognised and 
appreciated.

Mario Electric w kategorii 
"Łóżka i materace"

Mario Electric in the “Beds and 
mattresses” category

Diament miesięcznika Forbes 2020 

Forbes’ Diamonds 2020 Award

Lider wśród producentów 
najwyższej jakości materacy

Leading manufacturer of 
top-quality mattresses

Diament miesięcznika Forbes 2019 

Forbes’ Diamonds 2019 Award 

DIAMENT
MIESIĘCZNIKA

2019
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Nasza filozofia Our philosophy

dobry sen
Chcemy, by wraz z zakupem produktu 

Comforteo,	wzrastała	jakość	życia	

naszych klientów. Od udanego nocnego 

wypoczynku	zależy	bowiem	bardzo	wiele:	

sen	pozwala	na	regenerację	ciała	i	umysłu,	

co	umożliwia	każdemu	z	nas	realizować	

życiowe	cele.	Dobry	sen	to	zdrowie,	

zdolność	koncentracji,	zapał	do	nauki,	

dobry	nastrój	i	uśmiech.	Naszą	misją	jest	

zapewnić	go	każdemu	klientowi.

We want our products to improve the quality 

of our customers’ lives. Good night-time 

rest is crucial: sleep enables our body and 

mind to regenerate and thus allows us to 

accomplish our goals. A good night’s sleep 

is essential for our health, our ability to focus, 

eagerness to learn new things, good mood 

and a smile on our face. Our mission is to 

make sure that each of our customers gets 

a good night’s sleep.

sleep well 
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dobry dzień
Wierzymy, że tylko wnikliwe spojrzenie na indywidualne 
potrzeby każdego klienta pozwoli nam odnieść sukces. 
Jesteśmy stuprocentowo polskim producentem 
i doskonale wiemy, czego oczekują nasi rodzimi klienci. 
Oferujemy trwałe, solidne i komfortowe rozwiązania, 
dbając przy tym, by były one na każdą kieszeń.

Bez względu na to, czy chodzi o najprostsze modele 
materacy, czy skomplikowane konstrukcje łóżek 
kontynentalnych, zawsze dbamy o najwyższą jakość 
i solidne wykończenie. Produkt, który ostatecznie trafia 
do klienta, to wynik połączenia nowoczesnego parku 
maszynowego, jak również staranności i zaangażowania 
człowieka. Dzięki temu mamy pewność, że nasze 
rozwiązania nie mają sobie równych.

We believe that an in-depth analysis of individual 
needs of each customer is a prerequisite for our 
success. We are a 100% Polish manufacturer and 
we know exactly what Polish customers expect. 
We offer durable, sturdy and comfortable solutions, 
while making sure that they are also affordable.

Supreme quality and sturdy finish are our top priority 
both in the case of basic mattress models as well 
as complex continental bed constructions. The final 
product delivered to a customer is the outcome of 
a combination of our state-of-the-art manufacturing 
equipment and diligence and involvement of our 
staff. This way, we are sure that our solutions are 
unmatched.

live well
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Zobacz nasze produkty
w całkowicie nowym wymiar ze
See our products in a whole new dimension 

1. Zainstaluj bezpłatną aplikację 
Runvido.com
Install our free Runvido.com app

2. Uruchom Runvido i skieruj aparat 
w telefonie na nazwę materaca
Open Runvido and point the camera of 
your phone at the name of the mattress

3. Zobacz, co chce Ci powiedzieć
Discover what it wants to tell you

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas i naszych produktach? 
Koniecznie odwiedź nasz kanał na YouTube.

Would you like to learn more about us and our products?
Make sure to visit our YouTube channel.

Comforteo & Meble Marzenie

pobierz aplikację
i skieruj telefon
na nazwę materaca

download the application
& point your smartphone
at the name of a mattress

Obejrzyj wideo 
o produkcie 
Watch a product video

Wejdź na Go to  
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Zobacz nasze produkty Naszą	misją	jest	dostarczanie	rozwiązań	
będących	odpowiedzią	na	zmieniające	
się	potrzeby	rynku	i	konsumentów.	
Z	sukcesem	wdrażamy	pionierskie	
rozwiązania,	nie	tylko	te	dotyczące	
naszych	produktów.	Wierzymy,	że	nasz	
katalog	spełni	funkcję	kompendium	
wiedzy	na	temat	snu	i	jego	wpływu	na	
nasze zdrowie.

Our mission is to deliver solutions 
corresponding to the changing 
requirements of the market and of our 
customers. We successfully implement 
innovative solutions, not only those 
pertaining to our products. We believe 
that our catalogue will serve as 
a compendium of knowledge on sleep 
and how it affects our health.

| 9 



Jak	wybrać	materac? How to choose a mattress?

Krok 1. | Przyjrzyj się sobie Step 1. | Take a look at yourself
Tylko świadomy i przemyślany wybór materaca zagwarantuje ci zdrowy 
i regenerujący sen. Zanim więc rozpoczniesz poszukiwania doskonałego 
materaca, odpowiedz sobie na poniższe pytania. Czy śpisz sam, czy 
w parze? Ile ważysz? Czy twój kręgosłup potrzebuje wsparcia? Czy masz 
alergię? Czy lubisz twarde posłania? 

Only a conscious and informed choice of a mattress guarantees a healthy 
and restorative sleep. So, before you set out on your quest to find a perfect 
mattress, please ask yourself the following questions. Do I sleep alone or 
with a partner? How much do I weigh? Does my spine need support? Am 
I allergic to anything? Do I prefer a firm mattress? 

Krok 2. | Odwiedź salon Step 2. | Visit a showroom
Wiesz już, jakie są twoje potrzeby, czas znaleźć dla nich idealne 
rozwiązanie. Pomogą ci w tym doświadczeni eksperci Comforteo. 
Odwiedzając najbliższy salon, sprzedawca podpowie ci, który produkt 
będzie dla ciebie najlepszy. Jedno będziesz musiał zrobić jednak sam: 
położyć się na wybranych modelach i pozwolić sobie na kilka minut 
relaksu na każdym z nich. 

Now that you know what your needs are, you can start looking for 
a perfect way to satisfy them. Our experienced Comforteo experts will 
assist you throughout the process. In your local showroom, a salesperson 
will help you find the best possible solution. One task will remain yours 
though: you will have to lie down on the selected mattress models and 
relax for a couple of minutes on each of them. 

Krok 3. | Postaw na jakość Step 3. | Choose quality
Pamiętaj, że materac ma ci służyć przez wiele lat. Upewnij się, że firma 
wykorzystuje do produkcji wysokiej jakości materiały i że zna temat 
„od podszewki”. Wybierając materac Comforteo, możesz mieć pewność, 
że jest starannie wykonany z zaawansowanych technologicznie 
materiałów. Nad produkcją każdego z nich czuwają nasi doświadczeni 
pracownicy, którzy gwarantują solidne wykonanie.

Please remember that a mattress should serve you for many years to 
come. Make sure that it was made with high quality materials by an 
experienced manufacturer. When choosing a Comforteo mattress, you can 
be positive that it is carefully manufactured and made with technologically 
advanced materials. The manufacturing process of each mattress is 
supervised by our experienced staff to guarantee solid workmanship.

Krok 4. | Step 4. | 
Długie życie twojego materaca będzie zależało także od tego, jak 
będziesz z niego korzystał. Dobierz do niego odpowiedni stelaż, 
by zapewnić mu dobrą wentylację, zwiększyć wygodę i wydłużyć 
żywotność materaca nawet trzykrotnie. Chcesz w pełni wykorzystać 
potencjał nowego posłania? Skompletuj do niego poduszki, które 
zadbają o twoją głowę i odcinek szyjny kręgosłupa.

The life expectancy of your mattress will depend on how you use it. 
Select the right slatted bed base for your mattress to ensure appropriate 
ventilation, improve comfort and extend its lifespan by up to 300%.  Would 
you like to fully exploit the potential of your new bed? Choose the right 
pillows to ensure comfort for your head and the cervical spine.

Dobierz dodatki  
i ciesz się komfortem

Choose your extras
and enjoy the comfort
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Legenda ikon Key to symbolsHow to choose a mattress?

Pianka moletowana
Moletowanie wierzchniej warstwy pianki 
wspomaga skuteczny wypoczynek mięśni 
i stawów. Daje efekt zbliżony do masowania 
mięśni.

Knurled foam
Knurling of the top layer of the foam 
facilitates effective regeneration of muscles 
and joints. It gives an effect similar to that 
muscle massage.

Pianka Gelax
Innowacyjna pianka, łącząca w sobie 
właściwości żelu, pianki wysokoelastycznej 
i termoelastycznej. Cechuje ją 
przewiewność, elastyczność oraz doskonałe 
dopasowanie do kształtu ciała.

Gelax foam
An innovative foam combining the properties 
of gel, high-resilience foam and thermoplastic 
foam. It is breathable and elastic and adjusts 
perfectly to the shape of your body.

Mata kokosowa
Mata kokosowa wykonana z włókien kokosa 
połączonych z lateksem jest trwała, odporna 
na wilgoć i odkształcenia. Jej zastosowanie 
zwiększa twardość materaca.

Coir mat
Coir mat made of coir combined with latex 
is durable and resistant to moisture and 
deformation. Its application increases the 
hardness of the mattress.

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Możliwość prania pokrowca w temperaturze 
do 60˚C pomaga zachować higienę 
i właściwości antyalergiczne posłania.

Cover washable at up to 60˚C
The option to wash the cover at the 
temperature of up to 60˚C helps maintaining 
the hygiene as well as the hypoallergenic 
properties of the bedding.

Zamek błyskawiczny 360˚C
Zamek błyskawiczny dookoła materaca, 
rozdzielający pokrowiec na dwie części. 
Ułatwia to zdejmowanie pokrowca 
z materaca oraz pranie.

360˚zip fastener
A zipper along the circumference of the 
mattress, splitting the cover into two sections. 
For easier cover removal and washing.

Materac dwustronny
Materac można użytkować z dwóch stron.

Reversible mattress
The mattress is reversible.

Pianka wysokoelastyczna
Piankę wysokoelastyczną cechuje wysoka 
sprężystość. Doskonale dopasowuje się do 
kształtu ciała zapewniając liczne punkty 
podparcia. Dodatkowo cechuje się wysoką 
przepuszczalnością powietrza.

High-resilience foam
High-resilience foam offers good springiness. 
It adapts well to the shape of your body and 
provides multiple support points. It is also 
known for excellent air permeability.

Pianka lateksowa
Pianka lateksowa zawierająca w swoim 
składzie aż 20% naturalnego mleczka 
kauczukowego. Cechuje ją niezwykła 
elastyczność i wiele punktów podparcia. 
Polecana osobom z bólami pleców oraz 
alergikom.

Latex foam
Latex foam containing as much as 20% of 
natural rubber milk. It is extremely elastic 
and provides multiple points of support. 
Recommended for persons suffering from 
back pain and allergies.

Pianka termoelastyczna
Pianka termoelastyczna sprawia, że pod 
wpływem temperatury ludzkiego ciała 
idealnie dopasowuje się do kształtów. 
Bardzo dobrze podpiera kręgosłup, 
wspomagając właściwości ortopedyczne.  
Jej zastosowanie daje wrażenie 
przyjemnego „otulania”.

Thermoelastic foam
Thermoplastic foam adapts perfectly to 
the shape of your body by reacting to body 
heat. It provides a very good support for your 
spine, enhancing the orthopaedic properties 
of the mattress. It makes the user experience 
a pleasant sensation of being “tucked in”.

Pikowany cały materac
Zastosowano piki angielskie na całym 
materacu - nie tylko na pokrowcu.

Full mattress quilting
English style tufts have been applied on the 
entire mattress - not only on the cover.

Właściwości antygrzybiczne
Materac posiada właściwości 
antygrzybiczne- zapobiega powstawaniu 
grzybów i pleśni przez co zwiększa higienę 
snu.

Antifungal properties
The mattress offers antifungal properties – 
it prevents the formation of fungi and mould 
and thus improves sleep hygiene.

Tkanina tapicerska
Zastosowanie tkaniny tapicerskiej 
na pokrowcu materaca nadaje 
niepowtarzalnego wyglądu.

Upholstery fabric
The use of an upholstery fabric on the cover 
translates into unique looks.

7 stref twardości
Materac na swojej długości podzielony 
został na 7 stref o zróżnicowanej twardości. 
Dzięki temu materac lepiej dopasowuje się 
do kształtów ciała oraz podpiera kręgosłup 
na poszczególnych odcinkach.

7 firmness zones
The mattress has 7 different firmness zones. 
As a result, it adapts well to the shape of 
your body and provides support for particular 
sections of your spine.

Pianka termoelastyczna w pokrowcu
Pokrowiec na materac zawiera wewnątrz 
warstwę pianki termoelastycznej.

Thermoelastic foam lining
The mattress cover features a thermoelastic 
foam lining.

Właściwości antyalergiczne
Materac polecany dla osób z alergiami. 
Niweluje gromadzenie się roztoczy 
i grzybów, przez co zwiększa higienę snu.

Hypoallergenic properties
The mattress is recommended for allergy 
sufferers. It reduces the accumulation of 
saprophytes and fungi and thus improves 
sleep hygiene.

Pianka antybakteryjna
Pianka posiadająca właściwości 
antybakteryjne. Jest istotnym elementem 
prozdrowotnych właściwości materaca. 
Polecana zwłaszcza osobom z częstymi 
infekcjami.

Antibacterial foam
A foam with antibacterial properties. It 
significantly contributes to the health benefits 
of the mattress. Recommended especially for 
persons suffering from frequent infections.
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Lato - zima
Zróżnicowanie materiałów po obu stronach 
tworzy system lato – zima. Oznacza 
to, że strona „zima” akumuluje ciepło, 
natomiast strona „lato” posiada szczególne 
właściwości chłodzące.

Summer – winter
Different fabric on both sides for the summer – 
winter system. The “winter” side accumulates 
heat, while the “summer’ side offers special 
cooling properties.

Lamówka
Krawędzie górnej i dolnej płaszczyzny 
materaca obszyte ozdobną lamówką, 
nadającą całości charakterystycznego 
wyglądu.

Trimming
Edges of the upper and lower surface of the 
mattress feature a decorative trimming for 
unique looks.

Owata 300g
Owata o gęstości 300g, zwana inaczej 
włóknem klimatyzującym. Zapewnia 
odpowiednią klimatyzację dla materaca oraz 
daje dodatkowe uczucie miękkości.

300g wadding
300g density wadding, also referred to 
as clima-care fabric. Ensures appropriate 
cooling properties of the mattress as well as 
adds extra softness.

Pianka poliuretanowa T25
Pianka poliuretanowa to sprawdzony, 
a przy tym ekonomiczny sposób na 
materac. Może on stanowić dodatek do 
materacy sprężynowych bądź pełen skład 
w materacach piankowych.

T25 polyurethane foam
Polyurethane foam is a tried and tested 
mattress material offering good value for 
money. It may form an additional layer in 
spring mattresses or constitute the core of 
foam mattresses.

Pianka poliuretanowa o zwiększonej 
gęstości T30
Pianka poliuretanowa o zwiększonej 
gęstości T30 zapewnia wysoką 
przewiewność i optymalną podporę, 
zbliżoną do pianki wysokoelastycznej.

High density T30 polyurethane foam
High density T30 polyurethane foam provides 
high air permeability and an optimal level 
of support, similar to that of high-resilience 
foam.

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
Ze względu na swoją budowę, istnieje 
możliwość stosowania wraz ze stelażami 
elektrycznymi.

The mattress can be used with an electric 
bed base
Thanks to its construction, it is compatible 
with electric slatted bed bases.

Sprężyny multipocket (508 s)
Udoskonalona wersja sprężyn 
kieszeniowych, posiadająca 2x więcej 
punktów podparcia (508 sprężyn/m2). 
Każda ze sprężyn umieszona jest w osobnej 
kieszonce, dzięki czemu pracuje niezależnie 
od pozostałych. W efekcie otrzymujemy 
znakomite podparcie ciała oraz wysoką 
wytrzymałość.

Multipocket springs (508 s)
An improved version of pocket springs, 
with twice as many points of support (508 
springs/m2). Each spring has been encased 
in an individual pocket and thus works 
independently of the other springs. The result 
is excellent body support and high durability.

Sprężyny kieszeniowe
Sprężyny kieszeniowe zbudowane 
z wytrzymałych i cichych sprężyn. Każda 
z nich została umieszczona w osobnej 
kieszonce, dzięki czemu pracuje niezależnie 
od pozostałych. W efekcie otrzymujemy 
znakomite podparcie ciała.

Pocket springs
Pocket springs made of durable and 
noiseless springs. Each of them has been 
encased in an individual pocket and thus 
works independently of the other springs. The 
result is excellent body support.

Sprężyny typu bonell
Sprężyny bonellowe to wypróbowany 
sposób na uzyskanie sprężystego 
i elastycznego materaca, który jest zarazem 
bardzo wytrzymały. Bonell poprzez swoją 
budowę zapewnia tzw. sprężystość 
powierzchniową.

Bonnell springs
Bonnell springs are a tried and tested solution 
to obtain a resilient and springy mattress 
which is also very durable. Bonnell springs 
are designed to ensure the so-called surface 
resilience.

Taśma wentylacyjna 3D
Pokrowiec z siatką 3D zwiększa cyrkulację 
powietrza wewnątrz materaca, poprawiając 
właściwości antyalergiczne. Dodatkowo 
nadaje niepowtarzalnego wyglądu.

3D ventilation tape
The cover features 3D mesh for increased air 
circulation inside the mattress and improved 
hypoallergenic properties. It also gives the 
mattress its unique looks.

Dwupoziomowy układ sprężyn
Połączenie dwóch rodzajów sprężyn 
w ramach jednego układu. W dolnej 
warstwie wykorzystano trwałe sprężyny 
bonellowe, na niej ułożono formatkę 
niezależnie działających sprężyn 
kieszeniowych.

Two-level spring system
A combination of two types of springs within 
a single system. The bottom layer consists 
of durable bonnell springs, while the top 
layer features units of independently working 
pocket springs.

Owata 100g
Owata o gęstości 100g, zwana inaczej 
włóknem klimatyzującym. Zapewnia 
odpowiednią klimatyzację dla materaca oraz 
daje dodatkowe uczucie miękkości.

100g wadding
100g density wadding, also referred to as 
clima-care fabric. Ensures appropriate 
cooling properties of the mattress as well as 
adds extra softness.

Właściwości ortopedyczne
Materac posiada właściwości ortopedyczne. 
Doskonale dopasowuje się do kształtu 
ciała, przez co pomaga zachować naturalną 
linię kręgosłupa, poprawia krążenie krwi 
oraz rozluźnia mięśnie. Polecane osobom 
w każdym wieku, cierpiącym na bezsenność 
czy bóle pleców.

Orthopedic properties
The mattress offers orthopedic properties. 
It adapts perfectly to the shape of your 
body and thus helps maintain natural spine 
curvatures, facilitates blood circulation and 
relaxes your muscles. Recommended for 
users of all ages suffering from sleeplessness 
and back pain.

Profilowane pianki
Profilowanie pianki sprawia, że materac 
jeszcze lepiej dopasowuje się do 
naturalnych krzywizn kręgosłupa oraz 
zwiększa się wentylacja.

Molded foams
With the moulded foams, the mattress adapts 
even better to natural spine curvatures and 
ensures improved ventilation.

Owata 200g
Owata o gęstości 200g, zwana inaczej 
włóknem klimatyzującym. Zapewnia 
odpowiednią klimatyzację dla materaca oraz 
daje dodatkowe uczucie miękkości.

200g wadding
200g density wadding, also referred to 
as clima-care fabric. Ensures appropriate 
cooling properties of the mattress as well as 
adds extra softness.

Sprężyny Multi-Multi (1000 s)
Udoskonalona wersja sprężyn multipocket, 
posiadająca aż 1000 sprężyn /m2. 
Takie rozwiązanie zapewnia niezwykle 
dużo punktów podparcia, znakomite 
podtrzymanie dla kręgosłupa a także 
większą wytrzymałość.

Multi-Multi springs (1000 s)
An improved version of multipocket springs, 
including as many as 1000 springs/m2. This 
solution provides an unusually large number 
of support points, an excellent spinal support 
as well as higher durability.
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Prawidłowe	użytkowanie	
materaca	obejmuje:
The principles of proper 
mattress include:

• używanie stelaża rekomendowanego przez producenta 
materacy,
using a slatted bed base recommended by the mattress 
manufacturer, 

• obracanie materaca co 3 miesiące (góra-dół, potem nogi-
głowa),
flipping the mattress every 3 months (upside-downside, then 
front-back), 

• właściwy dobór materaca pod względem wagi ciała,
choosing the right mattress according to the user’s body weight, 

• zakaz skakania i zginania materaca oraz użytkowania  
go na podłodze.
refraining from jumping on the mattress or using it on the floor.

Tolerancja długości i szerokości 
materacy wynosi +/- 2cm,
zaś dla wysokości wynosi +/-
1cm lub +/- 10% w zależności,
która wartość jest mniejsza.
Materace w pokrowcach
innych niż Primo lub Aero mogą 
mieć rozmiary większe nawet 
o 2 cm w zależności od różnicy 
między wartością pikowania Primo 
lub Aero dla danego modelu, a 
wartością pikowania pokrowca 
wybranego zamiast Primo lub 
Aero.

Warunki gwarancji i warunki
prawidłowego użytkowania
są dołączane do każdego
materaca. Materace dostarczane 
są w postaci niezrolowanej – na 
wyraźne życzenie
klienta materac może zostać
zrolowany (nie dotyczy materacy 
oznaczonych symbolem
„dostawa tylko firmowym
transportem”).

The tolerance in terms of length 
and width of a mattress is -2cm 
and +/- 1cm or +/- 10% in terms 
of its height, whichever is smaller. 
Mattresses in covers other than Pri-
mo or Aero may have dimensions 
greater by even 2cm, depending on 
the difference between the quilting 
value of the Primo or the Aero 
cover for a given model and the 
quilting value of the cover chosen 
instead of Primo or Aero.

Warranty conditions and intended 
use conditions are attached to 
each mattress. Our mattresses are 
delivered unrolled – when explicitly 
requested by the customer, the 
mattress can be rolled (this does 
not apply to products labeled “in-
-house transport only”).

Dostawa do sklepu lub magazynu 
tylko firmowym transportem. 
Materace dostarczane w formie
niezrolowanej.

Delivery to a store or warehouse by 
in-house transport only. Mattresses 
delivered unrolled.

May be ordered through express 
delivery to a store or warehouse 
without an extra fee. A rolled 
mattress.

Możliwość zamówienia w dostawie 
ekspresowej do sklepu lub 
magazynu bez dodatkowych opłat. 
Materac w formie zrolowanej.

Twardość materaca  Mattress firmness level

H1 

H2 

H3 

H4 

miękki	/	sugerowana	waga	ciała	użytkowników:	do	80	kg	
soft / suggested users’ weight: up to 80 kg

średnio	twardy	/	sugerowana	waga	ciała	użytkowników:	do	90	kg
medium-hard / suggested users’ weight: up to 90 kg

bardzo	twardy	/sugerowana	waga	ciała	użytkowników	do:	120	kg
hard / suggested users’ weight: up to 120 kg

twardy	/	sugerowana	waga	ciała	użytkowników:	do	100	kg
hard / suggested users’ weight: up to 100 kg

Informacje techniczne
Technical details

Listwy sprężynujące
Elementem stelaża są listwy sprężynujące. Stanowią one 
amortyzacje dla materaca oraz zwiększają jego sprężystość.

Springy slats
The bed base features springy slats to provide cushioning for the 
mattress and improve its resilience.

Regulacja twardości stelaża
Regulacja twardości stelaża w środkowej części pozwala 
uzyskać 3-polowy układ twardości.

Adjustable firmness of the slatted bed base
With adjustable hardness in the middle section, the slatted bed 
base offers 3 firmness zones.

Pokrowiec posiada zamek błyskawiczny
Zamek błyskawiczny umożliwiający zdjęcie pokrowca. Znajduje 
się na dwóch bokach, tworząc kształt przypominający literę „L”.

The cover features a zip fastener.
An “L” shaped zip fastener for easy removal of the cover has been 
placed on two sides of the mattress.

Właściwości chłodzące
Produkt posiada szczególne właściwości chłodzące.

Cooling properties
The product offers special cooling properties.

Dostępne inne pokrowce
Możliwość wyboru pokrowca z grupy za dodatkową dopłatą.

Other covers are also available.
Another cover from this group can be selected – subject to an 
additional charge.

Materac występuje w wersji dziecięcej
Możliwość zamówienia materaca w wersji dziecięcej, 
w rozmiarach (w cm): 60x120; 70x130; 70x140; 70x160

The mattress is available in children’s size.
The mattress can be ordered in children’s size with the following 
dimensions (cm): 60x120, 70x130, 70x140 and 70x160.

Proteiny jedwabiu
Pokrowiec zwiera proteiny jedwabiu, które są zasadniczym 
składnikiem białek i ważnym budulcem ludzkiego organizmu. 
Dzięki proteinom jedwabiu, pokrowiec posiada właściwości 
wspomagające gojenie drobnych uszkodzeń skóry powstałych 
np. podczas treningu.

Silk proteins
The cover contains silk proteins, which are fundamental 
constituents of proteins and an important building material of our 
bodies. Thanks to the presence of silk proteins, the cover facilitates 
the process of healing of minor skin injuries resulting from, e.g. 
training sessions.
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Kolekcje	
materacy
Nasi	projektanci	stworzyli	
cztery	wyjątkowe	kolekcje	
komfortowych materacy.

Mattress 
collection
Our designers have created 
three unique collections 
of comfortable mattresses.

Materace Mattresses

stylesport

strona page 16

Dla wielbicieli sportu i aktywnego stylu życia
For fans of sports and active lifestyle

14 | 



new style styledreamcomfort style

Jeśli pożądasz także dobrego designu
If you value good design

strona page 28strona page 20 strona page 42

Wyśpij się tak, jak sobie wymarzyłeś
Sleep the way you have always wished you could

Wygoda, o jakiej jeszcze nie śniłeś
A level of comfort you could only dream about
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stylesportMaterace Mattresses | 

stylesport
Dbanie	o	kondycję,	regularne	ćwiczenia,	zdrowy	styl życia,	
sport	–	to	nieodłączne	elementy	codziennego	życia	wielu	
osób.	Dlatego	postanowiliśmy	zaprojektować	innowacyjne	
materace,	które	zapewnią	odpowiednią	regenerację	
organizmu	wielbicielom	aktywności	fizycznej.

Taking care of your body, regular exercise, healthy lifestyle 
and sports – these are the indispensable parts of the life 
of many people. That is why we have decided to design 
innovative mattresses that enable your body to correctly 
regenerate after physical activity.

Prowadzenie zdrowego stylu ży-
cia ma wiele aspektów – jednym 
z nich z całą pewnością jest regu-
larny wysiłek fizyczny. Dlatego tak 
ważne jest, by każdej nocy dbać 
o odpoczynek, regenerację mię-
śni i odprężający sen. A wszystko 
po to, by kolejnego dnia wyruszyć 
po kolejny osobisty rekord. 

There are many aspects to a healthy 
lifestyle – one of them is certainly 
regular physical exercise. That is 
why it is important to get a good 
night’s rest every night and give your 
muscles an opportunity to regener-
ate through relaxing sleep. All this 
in order to try to once again outper-
form yourself the next day.

16 | 



dobry sen, dobry dzień
sleep well live well
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Pro Dynamic H3

nowoczesny wygląd pokrowca
modern cover design

innowacyjna pianka Gelax
innovative Gelax foam

materac dla osób aktywnych i sportowców
mattress for active people and athletes

TRANSPORT
FIRMOWY

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

20cm
Wysokość	materaca

Mattress height

5 lat 
gwarancji

5 years 
warranty

Pianka Gelax
Gelax foam

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with an electric 
bed base

7 stref twardości
7 firmness zones

Pianka moletowana
Knurled foam

Profilowane pianki
Molded foams

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Pianka poliuretanowa o zwiększonej 
gęstości T30
High density T30 polyurethane foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

stylesportMaterace Mattresses | 

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Lato - zima
Summer – winter

Właściwości chłodzące
Cooling properties

Proteiny jedwabiu
Silk proteins

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Bestseller
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Pro Dynamic H4

10 lat 
gwarancji

10 years 
warranty

TRANSPORT
FIRMOWY

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

20cm
Wysokość	materaca

Mattress height

nowoczesny wygląd pokrowca
modern cover design

innowacyjna pianka Gelax
innovative Gelax foam

materac dla osób aktywnych i sportowców
mattress for active people and athletes

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

stylesportMaterace Mattresses | 

Pianka antybakteryjna
Antibacterial foam

Pianka Gelax
Gelax foam

Pianka moletowana
Knurled foam

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Materac dwustronny
Reversible mattress

Sprężyny multipocket (508 s)
Multipocket springs (508 s)

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

7 stref twardości
7 firmness zones

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Lato - zima
Summer – winter

Proteiny jedwabiu
Silk proteins

Właściwości chłodzące
Cooling properties

HIT!

| 19 



comfort style
stylecomfortMaterace Mattresses | 

Comfort Style to autorska 
kolekcja	projektantów	
Comforteo,	marki	należącej	
do	firmy	Meble	Marzenie.

Comfort Style is a signature 
collection by designers 
of Comforteo, a Meble 
Marzenie brand

Powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na 
materace najwyższej jakości i znakomitym komforcie, które 
będą jednocześnie racjonalne cenowo i dostępne dla polskich 
klientów. Każdy materac z serii Comfort Style to przemyślane 
połączenie komponentów dobranych w oparciu o wiedzę 
naszych projektantów i doświadczenia pracowników.

It was created to satisfy a growing demand for top quality 
mattresses which offer supreme level of comfort at prices 
affordable to Polish customers. Each mattress in the Comfort 
Style collection is a well-thought out combination of components 
selected with the expertise of our designers and experience of our 
personnel.

20 | 



dobry sen, dobry dzień
sleep well live well
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stylecomfortMaterace Mattresses | 
TRANSPORT
FIRMOWY

25 cm
Wysokość	materaca

Mattress height

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Nasturcja

Profilowane pianki
Molded foams

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with an electric 
bed base

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Pianka lateksowa
Latex foam

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape
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wysokość ułatwiająca wstawanie
appropriate height makes it easier to get up

sprężystość pianki 
foam resilience

pokrowiec Koral
Koral cover

Komfort zapewnią im warstwy pianki wysokoelastycznej, lateksu i pianki 
termoelastycznej, które powodują tzw. elastyczność progresywną 
i doskonale dopasowują się do kształtu sylwetki, dając solidne 
podparcie każdemu odcinkowi kręgosłupa. Specjalny system nacięć 
w warstwie pianki termoelastycznej zwiększa wentylację i niezależną 
pracę poszczególnych partii materaca. Materac z powodzeniem można 
stosować na stelażach regulowanych i elektrycznych. Szczególnie 
polubią go osoby preferujące bardzo sprężyste i miękkie posłania.

High-resilience foam, latex and thermoplastic foam layers ensure comfort 
by creating the so-called progressive resilience effect and adapting 
perfectly to the shape of one’s body, thus providing a solid support for 
each of the spine sections. The special groove system in the thermoplastic 
foam layer improves ventilation and allows particular mattress sections to 
work independently. The mattress can be used with both adjustable and 
electric slatted bed bases. Individuals who like their beds very springy and 
soft will particularly appreciate this model.

Pełne podparcie dla kręgosłupa i odpowiednia 
cyrkulacja powietrza dzięki zastosowaniu trzech 
rodzajów zaawansowanych technologicznie pianek 
w aż czterech warstwach. Materac Nasturcja to 
model przeznaczony głównie dla osób skarżących 
się na bóle pleców i problemy ze snem.

Full spine support and appropriate air circulation 
thanks to the use of three technologically advanced 
types of foam arranged in as many as four layers. 
Nasturcja is a mattress which has been designed 
specifically for individuals suffering from back pain 
and sleep disorders. 

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress
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stylecomfortMaterace Mattresses | 

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

pokrowiec posiadający uchwyty
the cover features handles

polecany osobom o większej wadze
recommended for customers with higher body weight

część pokrowca wykonana z białej siatki 3D
the cover is partially made of white 3D mesh

10 lat 
gwarancji

10 years 
warranty

TRANSPORT
FIRMOWY

24 cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Umberto

Materac dwustronny
Reversible mattress

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Pianka poliuretanowa o zwiększonej 
gęstości T30
High density T30 polyurethane foam

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Taśma wentylacyjna 3D po jednej 
stronie użytkowej 
3D ventilation tape on one usable side

Właściwości chłodzące
Cooling properties

Owata 300g
300g wadding

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties
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stylecomfortMaterace Mattresses | 

polecany osobom o wyższej wadze
recommended for customers with higher body weight

wytrzymały
durable 

pokrowiec Koral
Koral cover

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

10 lat 
gwarancji

10 years 
warranty

TRANSPORT
FIRMOWY

23cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Jaśmin

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny multipocket (508 s)
Multipocket springs (508 s)

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Profilowane pianki
Molded foams

Lato - zima
Summer – winter

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties
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stylecomfortMaterace Mattresses | 

Begonia

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

pokrowiec posiadający uchwyty
the cover features handles

polecany dla seniorów
recommended for seniors

pokrowiec Natural
Natural cover

TRANSPORT
FIRMOWY

25 cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with an electric 
bed base

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Pianka lateksowa
Latex foam

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Owata 300g
300g wadding

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties
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stylecomfortMaterace Mattresses | 

Lotos 

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

TRANSPORT
FIRMOWY

25 cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

pokrowiec posiadający uchwyty
the cover features handles

polecany dla seniorów
recommended for seniors

pokrowiec Natural
Natural cover

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with an electric 
bed base

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Pianka lateksowa
Latex foam

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Owata 300g
300g wadding

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties
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Nowe	rozwiązania	zaprezentowane	w niespotykanej	na	
rynku	oprawie	dają	klientom	nowe	możliwości	w kwestii	
komfortu	i	aranżacji	sypialni.	Materace	New Style	
zachwycają	nie	tylko	komfortem,	ale	też	wyglądem!

Our new, highly original solutions provide customers 
with new possibilities in terms of comfort and bedroom 
interior design. New Style mattresses are exceptionally 
comfortable and stunning to look at!

newstyle
stylenewMaterace Mattresses | 
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dobry sen, dobry dzień
sleep well live well
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stylenewMaterace Mattresses | 

15 lat 
gwarancji

15 years 
warranty

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Gustavo
TRANSPORT
FIRMOWY

31cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Pianka lateksowa
Latex foam

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny multipocket (508 s)
Multipocket springs (508 s)

Pikowany cały materac
Full mattress quilting

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Owata 300g
300g wadding

Lamówka
Trimming

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties
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pokrowiec posiadający uchwyty
the cover features handles

wysokość ułatwiająca wstawanie
appropriate height makes it easier to get up

pokrowiec z haftem oraz pikami angielskimi
the cover features embroidery and English style tufts

Zastosowanie trzech rodzajów pianek zapewnia tzw. elastyczność 
progresywną, co sprawia, że dla większości klientów materac nie jest 
ani za miękki, ani za twardy. Po prostu świetnie współgra z ciałem, 
niezależnie od jego wagi i rozmiarów. Niepospolitego wyglądu nadaje mu 
pikowanie całego materaca (angielskie piki) oraz ozdobne lamówki na 
krawędziach, uchwyty i hafty. Gustavo to wyjątkowy wygląd i komfort.

Materac Gustavo wyróżnia oryginalny wygląd, 
dostojna wysokość i niespotykane na polskim rynku 
piki angielskie (pikowany cały materac, nie tylko 
pokrowiec). Ozdobne lamówki, hafty i uchwyty 
cieszą oko, a wnętrze Gustavo dba o komfort 
użytkownika. Materac wykonany w stylu angielskim 
wykorzystuje wkład sprężyn kieszeniowych 
multipocket o 7 polach twardości.

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

The use of three types of foams ensures the so-called progressive 
resilience to make sure that the mattress is neither too soft nor too firm 
for most users. It simply conforms to your body regardless of its weight or 
dimensions. Quilting of the whole mattress (English style tufts) along with 
decorative trimming along the edges, handles and embroidery account for 
the unique style. Gustavo stands for exceptional design and comfort.

With its original looks, dignified height and 
Englishstyle tufts (the whole mattress is quilted, not 
just the cover), the Gustavo mattress is unique in the 
Polish market. Decorative trimming, embroidery and 
handles are pleasing to the eye, whereas the inside 
of the mattress ensures user’s comfort. This English-
style mattress uses a multipocket innerspring with 
7 zones of different firmness levels.
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pokrowiec posiadający uchwyty
the cover features handles

wygoda porównywalna z łóżkami kontynentalnymi
comfort level comparable to that of continental beds

pokrowiec Kaszmir
Kaszmir cover

Uzupełniając materac o zaawansowane technologicznie pianki, 
projektanci Comforteo stworzyli model, który dorównuje wygodą 
słynącym z nadzwyczajnego komfortu łóżkom kontynentalnym. Ze 
względu na wyjątkową wysokość (aż 31 cm), świetnie sprawdzi się jako 
posłanie dla osób starszych i nie w pełni sprawnych ruchowo – ułatwi 
im wstawanie z łóżka. Pokrowiec z wszytą pianką termoelastyczną 
zapewnia nie tylko rozkoszny komfort, ale także urzeka ozdobną 
lamówką i pikowaną tkaniną tapicerską. 

Jeden z najwyższych materacy w rodzinie 
Comforteo, który zapewnia komfort odpowiadający 
kompletnym łóżkom kontynentalnym. No i ten 
wygląd… Takiego połączenia estetyki i komfortu 
próżno szukać na rynku polskim i europejskim. 
Doskonała sprężystość, idealne dopasowanie do 
kształtów ciała i elegancka aparycja. Wykonany 
na bazie dwóch warstw sprężyn materac Sergio 
został zaprojektowany z myślą o najbardziej 
wymagających klientach, którym zależy na 
zdrowym i regenerującym śnie każdej nocy. 

Sergio

By implementing technologically advanced foams, Comforteo designers 
have created a model which, as far as the level of comfort is concerned, 
is on par with superbly comfortable continental beds. Thanks to its 
extraordinary height (31cm), it makes a perfect bedding for the elderly and 
those with impaired motor activity, as it is easy to get up from. The cover 
with sewn in thermoplastic foam ensures sublime comfort and captivates 
the eye with its decorative trimming and quilted upholstery

One of the highest mattresses in the Comforteo 
range, it offers the level of comfort comparable to 
that of complete continental beds. And the way it 
looks... A similar combination of aesthetic values and 
comfort is truly hard to come by on both Polish and 
European market. Perfect resilience, ideal adaptation 
to the shape of the body and smart design. Built 
on the basis of two layers of springs, the Sergio 
mattress has been designed for the most demanding 
customers seeking a healthy and regenerating sleep 
every night.
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31cm
Wysokość	materaca

Mattress height

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

15 lat 
gwarancji

15 years 
warranty

Pianka lateksowa
Latex foam

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

7 stref twardości
7 firmness zones

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Lamówka
Trimming

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Sprężyny typu bonell
Bonnell springs

Dwupoziomowy układ sprężyn
Two-level spring system

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Tkanina tapicerska
Upholstery fabric

Pianka termoelastyczna w pokrowcu
Thermoelastic foam lining

TRANSPORT
FIRMOWYObejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties
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Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

7 stref twardości
7 firmness zones

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Pianka poliuretanowa o zwiększonej 
gęstości T30
High density T30 polyurethane foam

Owata 200g
200g wadding

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Ernesto
Materac Ernesto jest szczególnie polecany do 
podstaw Bonell-Box, Pocket-Box oraz Polibox.

The Ernesto mattress is particularly suitable for 
Bonnell-Box, Pocket-Box and Polibox foundations.

TRANSPORT
FIRMOWY

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

22cm
Wysokość	materaca

Mattress height

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level
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Materac Ernesto to oryginalnie wykończony model, który kryje w środku 
wyjątkową elastyczność wkładu kieszeniowego wraz z warstwą pianki 
poliuretanowej o zwiększonej gęstości. Ma 7 pól twardości, więc dba 
o właściwie podparcie pleców. Dzięki swoim właściwościom zalecany 
jest osobom szczególnie wymagającym. Dedykowany dla tego materaca 
pokrowiec Aero wykonany jest z wysokogatunkowej dzianiny, co sprawia, 
że jest on wysoce przewiewny. Dodatkowo, Ernesto na całym obwodzie 
został obszyty specjalistyczną siatką 3D, która dodatkowo wpływa na 
antyalergiczność materaca. Model szczególnie polecany jest do łóżek 
Polibox, Pocket-Box oraz Bonell-Box.

Ernesto kusi unikalnym wyglądem. Przyciąga 
wzrok nietypową siatką 3D nowej generacji. To nie 
tylko piękny materac, ale również niespotykana 
kombinacja twardości, elastyczności i sprężystości. 
Model przypadnie do gustu osobom borykającym 
się z nadwagą i bólami kręgosłupa.

polecany osobom o wyższej wadze
recommended for customers with higher body weight

przewiewny
breathable 

pokrowiec Aero
Aero cover

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Ernesto is a uniquely finished mattress offering exceptional resilience of 
the pocket spring filling and a layer of high density polyurethane foam. 
It features 7 firmness zones and thus provides a good support for your 
back. With its properties, it is recommended for particularly demanding 
customers. The dedicated Aero cover is made of high quality knit fabric 
for extra breathability. Ernesto features a special 3D mesh along its entire 
circumference, which additionally improves the hypoallergenic properties 
of the mattress. This model is particularly recommended for Polibox, 
Pocket-Box  and Bonnell-Box beds. 

Ernesto allures with its unique looks. Eye-catching 
thanks to the non-standard, next-generation 3D mesh. 
It is more than just a beautiful mattress, it is also 
an unprecedented combination of firmness, flexibility and 
resilience. This model is a perfect choice for overweight 
individuals and those suffering from back pain.
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15 lat 
gwarancji

15 years 
warrantyPianka wysokoelastyczna

High-resilience foam

Pianka lateksowa
Latex foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny multipocket (508 s)
Multipocket springs (508 s)

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Lato - zima
Summer – winter

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Owata 300g
300g wadding

Federico

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

pokrowiec posiadający uchwyty
the cover features handles

polecany osobom aktywnym
recommended for active people

pokrowiec Antistress
Antistress cover

21cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress
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Pianka lateksowa
Latex foam

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny multipocket (508 s)
Multipocket springs (508 s)

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Lamówka
Trimming

Pianka termoelastyczna w pokrowcu
Thermoelastic foam lining

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Salvatore

15 lat 
gwarancji

15 years 
warranty

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

TRANSPORT
FIRMOWY

21cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

pokrowiec posiadający uchwyty
the cover features handles

polecany osobom aktywnym
recommended for active people

pokrowiec Aero
Aero cover
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5 lat 
gwarancji

5 years 
warranty

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Profilowane pianki
Molded foams

Pianka poliuretanowa o zwiększonej 
gęstości T30
High density T30 polyurethane foam

Tkanina tapicerska
Upholstery fabric

Owata 200g
200g wadding

TRANSPORT
FIRMOWY

Agostino

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

pokrowiec posiadający uchwyty
the cover features handles

polecany osobom aktywnym
recommended for active people

pokrowiec Aero
Aero cover

21cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress
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5 lat 
gwarancji

5 years 
warranty

Materac dwustronny
Reversible mattress

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

TRANSPORT
FIRMOWY

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Owata 300g
300g wadding

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Silver Protect

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

22cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

właściwości zdrowotne
health benefits

doskonała wentylacja
excellent ventilation

pokrowiec Silver
Silver cover

Pianka Gelax
Gelax foam

Pianka moletowana
Knurled foam

Właściwości chłodzące
Cooling properties
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TRANSPORT
FIRMOWY

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

ozdobny haft na pokrowcu
decorative embroidery on the cover

bardzo wysoki komfort
supreme comfort

pokrowiec Silver
Silver cover

26 cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

7 stref twardości
7 firmness zones

Lamówka
Trimming

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pianka poliuretanowa o zwiększonej 
gęstości T30
High density T30 polyurethane foam

Tkanina tapicerska
Upholstery fabric

Pianka antybakteryjna
Antibacterial foam

Sprężyny Multi-Multi (1000 s)
Multi-Multi springs (1000 s)

Owata 300g
300g wadding

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Verso

15 lat 
gwarancji

15 years 
warranty
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styledream
Ludzie różnią się od siebie bowiem budową ciała, 
wagą i upodobaniami. Projektując materace, 
bierzemy pod uwagę te różnice, by stworzyć 
produkty idealnie dopasowane do indywidualnych 
potrzeb naszych klientów. Wszystko po to, by◙ 
spełnić marzenia o idealnym komforcie.

styledreamMaterace Mattresses | 

Marka	Comforteo	zdaje	sobie	
sprawę	z	tego,	że	nie	ma	jednego	
uniwersalnego materaca, który 
zapewni	wygodę	wszystkim	klientom.

At Comforteo, we are well aware 
of the fact that there is no single 
universal mattress, which all 
customers would find comfortable.

People vary in terms of their physique, weight and 
preferences. When designing mattresses, we take 
those differences into account to create products, 
which are perfectly tailored to the individual needs of 
our customers. All this to make their dreams of perfect 
comfort come true.
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Lateks 44
Latex

Pianka wysokoelastyczna 48
High-resilience foam

Multipocket 54
Multipocket

dobry sen, dobry dzień
sleep well live well

Materace kieszeniowe 58
Pocket spring mattresses

Bonell 72
Bonnell spring

Pianka poliuretanowa 74
Polyurethane foam
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Lateks Latex

styledream

Lateks	użyty	w	materacach	
Comforteo	zawiera	aż	20	proc.	
naturalnego mleczka kauczukowego, 
jest	doskonałym	rozwiązaniem	dla	
alergików	–	jego	unikalne	właściwości	
radykalnie	ograniczają	możliwość	
rozwoju	grzybów,	pleśni	i roztoczy.
Bardzo wiele punktów podparcia i niezwykła elastyczność 
pianki lateksowej to cechy polecane także osobom 
cierpiącym na bóle pleców. Zapoznaj się z materacami 
z kolekcji Dream Style, które wykorzystują te unikalne 
właściwości pianki lateksowej.

The latex used in Comforteo 
mattresses contains 20% of natural 
rubber tree milk. It is a perfect solution 
for people with allergies – its unique 
properties significantly reduce the 
development of fungi, mold and 
saprophytes.
Numerous support points along with exceptional resilience 
of the latex foam are also beneficial for those suffering 
from back pain. Learn more about our Dream Style 
mattresses, which take advantage of the unique properties 
of latex foam.
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elastyczny
resilient

dla osób mających problemy ze snem
for people complaining of sleep problems

pokrowiec Aero
Aero cover

Pianka lateksowa
Latex foam

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Owata 200g
200g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Vitea

5 lat 
gwarancji

5 years 
warranty

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

19cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with an electric 
bed base

| 45 



styledreamMaterace Mattresses | 

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Pianka lateksowa
Latex foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Owata 300g
300g wadding

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

pokrowiec posiadający uchwyty
the cover features handles

polecany dla seniorów oraz osób z bólami kręgosłupa
recommended for seniors and people complaining of back pain

pokrowiec Kaszmir
Kaszmir cover

21cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

10 lat 
gwarancji

10 years 
warranty

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Ergolatex

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with an electric 
bed base
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Pianka lateksowa
Latex foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Owata 200g
200g wadding

dla osób mających problemy ze snem
for people complaining of sleep problems

elastyczny
resilient

pokrowiec Aero
Aero cover

5 lat 
gwarancji

5 years 
warranty

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

16 cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Comfort

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with an electric 
bed base
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Pianka
wysokoelastyczna

High-resilience 
foam

styledream

Pianka	wysokoelastyczna	jest	
niezwykle	sprężysta	i	lekka.	Dobrze	
dopasowuje	się	do	kształtu	ciała	–	
cechę	tę	zapewniają	liczne	punkty	
podparcia.
Pianka wysokoelastyczna zapewnia bardzo dobrą 
wentylację, którą docenią osoby z problemem 
nadmiernej potliwości. Ze względu na trwałość, 
wytrzymałość i sprężystość jest zalecana klientom 
o znacznej wadze ciała.

High-resilience foam is exceptionally 
resilient and lightweight. Thanks 
to numerous support points, the 
mattress adapts well to the shape 
of your body.
High-resilience foam ensures supreme ventilation 
which is appreciated by those prone to excessive 
sweating. Due to high durability, resistance and 
resilience, it is especially recommended for heavy 
individuals.
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elastyczny
resilient

wytrzymały 
durable 

pokrowiec Aero
Aero cover

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

18cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Pianka lateksowa
Latex foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with an electric 
bed base

Owata 200g
200g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Late-Forte
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H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

idealne dopasowanie do kształtów ciała
adapts perfectly to the shape of the body

wytrzymały 
durable 

pokrowiec Aero
Aero cover

22cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Owata 200g
200g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with an electric 
bed base

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Salute
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elastyczny
resilient

przewiewny
breathable 

pokrowiec Aero
Aero cover

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

18cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Owata 200g
200g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with an electric 
bed base

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Exclusive
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H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

idealne dopasowanie do kształtów ciała
adapts perfectly to the shape of the body

stylowy wygląd
sophisticated design

pokrowiec z dzianiny Thermo Spa
cover made of Thermo Spa knitted fabric

20cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Taśma wentylacyjna 3D 
po jednej stronie użytkowej 
3D ventilation tape on one usable side

Profilowane pianki
Molded foams

Lato - zima
Summer – winter

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pianka antybakteryjna
Antibacterial foam

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with an electric 
bed base

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Ergonomic
Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress
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Multipocket Multipocket

styledream

Materace kieszeniowe typu 
multipocket	to	wyjątkowo	
wytrzymałe,	wygodne	i	sprężyste	
produkty.
Każda sprężyna we wnętrzu umieszczona jest 
w osobnej kieszonce, dzięki czemu pracuje niezależnie 
od pozostałych. W wersji multipocket jest ich aż 
508 szt./m². To oznacza jeszcze więcej punktów 
podparcia i jeszcze wyższy komfort snu.

Multipocket pocket spring 
mattresses are exceptionally 
durable, comfortable and resilient 
products.
Each spring has been encased in an individual 
pocket and thus works independently of other 
springs. In the multipocket version, there are as 
many as 508 springs per m². This means even more 
support points and even greater sleep comfort.
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polecany osobom o większej wadze
recommended for customers with higher body weight

dla osób mających problemy ze snem
for people complaining of sleep problems

pokrowiec Aero
Aero cover

15 lat 
gwarancji

15 years 
warranty

H2H1 H3 H4

20cm

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny multipocket (508 s)
Multipocket springs (508 s)

Lato - zima
Summer – winter

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Owata 200g
200g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Wysokość	materaca
Mattress height

Silvio
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H2H1 H3 H4polecany osobom o większej wadze
recommended for customers with higher body weight

przewiewny
breathable 

pokrowiec Aero
Aero cover

20cm

15 lat 
gwarancji

15 years 
warrantyPianka wysokoelastyczna

High-resilience foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny multipocket (508 s)
Multipocket springs (508 s)

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Owata 200g
200g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Wysokość	materaca
Mattress height

Molto-Forte
Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress
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styledream

Materace 
kieszeniowe

Pocket spring 
mattresses

Materace kieszeniowe Comforteo 
posiadają	wkład	zbudowany	
z wytrzymałych,	cichych	i elastycznych	
sprężyn,	z	których	każda	umieszczona	
jest	w	osobnej	kieszonce.
Dzięki temu każdy element pracuje niezależnie od 
pozostałych – tworząc tzw. sprężystość punktową. Materace 
kieszeniowe zapewniają więc kręgosłupowi wiele punktów 
podparcia, co pozwala utrzymać naturalne krzywizny ciała 
podczas snu i redukuje nacisk na naczynia krwionośne.

Comforteo pocket spring mattresses 
feature a core made of heavy-duty, 
quiet and resilient springs, with each 
one encased in an individual pocket.
This way, each element works independently of the 
others to create the so-called spot resilience. By the 
same token,  pocket spring mattresses provide your 
spine with numerous support points, which helps 
maintain natural curvatures of your body during sleep 
and reduce the pressure on blood vessels.
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7 lat 
gwarancji

7 years 
warranty

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Owata 300g
300g wadding

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pianka moletowana
Knurled foam

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

styledreamMaterace Mattresses | 

polecany dla seniorów oraz osób z bólami kręgosłupa 
recommended for seniors and people complaining of back pain

redukcje ucisk na naczynia krwionośne 
reduces pressure on blood vessels

pokrowiec Tencel 
Tencel cover

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

24 cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Maya
Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress
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Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

styledreamMaterace Mattresses | 

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

właściwości zdrowotne 
Health benefits

polecany osobom cierpiącym na bezsenność 
recommended for individuals suffering from sleeplessness

pokrowiec Silver 
Silver cover

24 cm
Wysokość	materaca

Mattress height

5 lat 
gwarancji

5 years 
warranty

Cleo

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Owata 300g
300g wadding

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pianka moletowana
Knurled foam

Pianka antybakteryjna
Antibacterial foam

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress
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łagodzi ból pleców
alleviates back pain

naturalne mleczko kauczukowe
natural rubber tree milk

pokrowiec Aero
Aero cover

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

20cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Pianka lateksowa
Latex foam

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Owata 200g
200g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Olimp
Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress
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Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Owata 200g
200g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Resto

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

polecany osobom cierpiącym na bezsenność
recommended for individuals suffering from sleeplessness

idealne dopasowanie do kształtów ciała
adapts perfectly to the shape of the body

pokrowiec Aero
Aero cover

20cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress
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Pianka lateksowa
Latex foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

7 stref twardości
7 firmness zones

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Owata 200g
200g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Felici

uniwersalny
universal

łagodzi ból pleców
alleviates back pain

pokrowiec Aero
Aero cover

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

20cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress
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Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Oscar

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

zastosowano dwie twardości
two firmness levels

uniwersalny 
universal

pokrowiec Aero
Aero cover

20cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Pianka lateksowa
Latex foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

7 stref twardości
7 firmness zones

Lato - zima
Summer – winter

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Owata 200g
200g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties
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Prezzo-Forte

polecany osobom o większej wadze
recommended for customers with higher body weight

wytrzymały 
durable 

pokrowiec Aero
Aero cover

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

20cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Owata 200g
200g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Zamek błyskawiczny 360˚C
360˚zip fastener
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Catania

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

dodatkowe utwardzenie
extra firm

ekonomiczne rozwiązanie 
best value

pokrowiec Aero
Aero cover

18cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Owata 200g
200g wadding

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener
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Owata 100g
100g wadding

Alba

ekonomiczne rozwiązanie 
best value

wygoda 
comfort 

pokrowiec Primo
Primo cover

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

17cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Pokrowiec posiada zamek błyskawiczny
The cover features a zip fastener.
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TRANSPORT
FIRMOWY

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Sognato

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

polecany dla seniorów
recommended for seniors

redukcje ucisk na naczynia krwionośne
reduces pressure on blood vessels

pokrowiec Aero
Aero cover

24 cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress

Owata 100g
100g wadding

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Zamek błyskawiczny 360˚C
360˚zip fastener
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Owata 100g
100g wadding

Materac dwustronny
Reversible mattress

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Pokrowiec posiada zamek błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Passion

redukcje ucisk na naczynia krwionośne
reduces pressure on blood vessels

ekonomiczne rozwiązanie 
best value

pokrowiec Primo
Primo cover

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

17cm
Wysokość	materaca

Mattress height

Obejrzyj wideo o produkcie Watch a product video

Wejdź na  Go to 

pobierz aplikację i skieruj telefon na nazwę materaca

download the application & point your smartphone at the name of a mattress
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Mata kokosowa
Coir mat

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Owata 200g
200g wadding

Owata 200g
200g wadding

7 stref twardości
7 firmness zones

7 stref twardości
7 firmness zones

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Wysokość	materaca
Mattress height 20cm

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Wysokość	materaca
Mattress height 19cm

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Materac dwustronny
Reversible mattress

Materac dwustronny
Reversible mattress

Andrea

Relax

Pianka lateksowa
Latex foam

TRANSPORT
FIRMOWY

pokrowiec Aero
Aero cover

pokrowiec Aero
Aero cover

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Lato - zima
Summer – winter

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties
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H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Wysokość	materaca
Mattress height 18cm

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Wysokość	materaca
Mattress height 24 

Mata kokosowa
Coir mat

Owata 100g
100g wadding

Owata 100g
100g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

pokrowiec Aero
Aero cover

pokrowiec Primo
Primo cover

Eskada

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Cristiano

TRANSPORT
FIRMOWY

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

TRANSPORT
FIRMOWY

styledreamMaterace Mattresses | 

7 stref twardości
7 firmness zones

7 stref twardości
7 firmness zones

Pokrowiec posiada zamek błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Materac dwustronny
Reversible mattress

Materac dwustronny
Reversible mattress

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener
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Bonell Bonnell springs

styledream

Współczesne	sprężyny	
bonellowe	to połączenie	tradycji	
i nowoczesności.	Gwarancja	
trwałości,	lekkości	i elastyczności.
Sprężyny połączone zapewniają tzw. sprężystość 
powierzchniową. Nacisk na jedną z nich powoduje 
ugięcie się kolejnych. Jednocześnie, dzięki 
innowacyjnym materiałom i rozwiązaniom, 
materace bonellowe są trwałe, lekkie i wytrzymałe.

Modern bonnell springs represent 
a combination of the old and the 
new. They stand for durability, 
lightness and resilience.
The springs are wired together to ensure the 
so-called surface resilience. When pressure is 
applied to one spring, the other springs react 
accordingly. At the same time, due to the use of 
innovative materials and solutions, bonnell spring 
mattresses are tough, lightweight and durable.
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H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Wysokość	materaca
Mattress height 16 cm

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Wysokość	materaca
Mattress height 15 cm

Mata kokosowa
Coir mat

Owata 100g
100g wadding

Owata 100g
100g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pokrowiec posiada zamek 
błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Pokrowiec posiada zamek 
błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Materac dwustronny
Reversible mattress

Materac dwustronny
Reversible mattress

pokrowiec Primo
Primo cover

pokrowiec Primo
Primo cover

Margo

Classic

TRANSPORT
FIRMOWY

Sprężyny typu bonell
Bonnell springs

Sprężyny typu bonell
Bonnell springs
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styledreamMaterace Mattresses | 

styledream

Pianka 
poliuretanowa

Polyurethane 
foam

Pianka poliuretanowa to 
ekonomiczny sposób na 
praktyczny i lekki materac.
Materace z pianki poliuretanowej mają korzystną 
cenę, świetnie sprawdzą się w roli posłań dla 
dzieci, gości oraz w ekonomicznych hotelach 
i pensjonatach.

Polyurethane foam is 
an inexpensive material which 
makes for a practical and 
lightweight mattress.
Polyurethane foam mattresses are reasonably 
priced and perfectly suitable for children, guests 
or affordable hotels and guest houses.
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H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Wysokość	materaca
Mattress height 10cm

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Wysokość	materaca
Mattress height 9, 11, 15 cm

Mata kokosowa
Coir mat

Owata 100g
100g wadding

Owata 100g
100g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pokrowiec posiada zamek 
błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Pokrowiec posiada zamek 
błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Materac występuje w wersji dziecięcej
The mattress is available in children’s size.

Materac dwustronny
Reversible mattress

Materac dwustronny
Reversible mattress

Materac występuje w wersji dziecięcej
The mattress is available in children’s size.

pokrowiec Primo
Primo cover

pokrowiec Primo
Primo cover

Standard Kokos

Standard

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with 
an electric bed base
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H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Wysokość	materaca
Mattress height 12cm

H2H1 H3 H4

Twardość	materaca
Mattress firmness level

Wysokość	materaca
Mattress height 12cm

Owata 100g
100g wadding

Owata 100g
100g wadding

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pokrowiec posiada zamek 
błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Pokrowiec posiada zamek 
błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Materac występuje w wersji dziecięcej
The mattress is available in children’s size.

Materac dwustronny
Reversible mattress

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with 
an electric bed base

Materac przystosowany do stelaża 
elektrycznego
The mattress can be used with 
an electric bed base

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

7 stref twardości
7 firmness zones

pokrowiec Primo
Primo cover

pokrowiec Primo
Primo cover

Amadeo

Versal

Lato - zima
Summer – winter

Pianka lateksowa
Latex foam

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Profilowane pianki
Molded foams
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Akcesoria materacowe Mattress accessories

Nakładki	na	materac	pozwalają	
regulować	poziom	twardości,	
elastyczności	i	komfortu	
oraz	chronią	materac	przed	
uszkodzeniami.

W zależności od grubości nakładki na materac, 
projektanci Comforteo przewidzieli dla niej inny 
rodzaj pokrowca. Każdy z nich posiada zamek 
błyskawiczny, który umożliwia zdjęcia pokrowca 
i wypranie go.

Mattress toppers allow 
the user to adjust the level 
of firmness, resilience and 
comfort. They also protect 
the mattress against damage.

Comforteo mattress toppers come in different 
covers depending on their thickness. Each 
cover features a zipper for easy removal, 
e.g. for washing.

Nakładki Toppers

78 | 



pokrowiec Primo
Primo cover

pokrowiec Koral
Koral cover

Nakładki Comforteo o 9-centymetrowej 
grubości są sprzedawane w pokrowcu 
Koral z dodatkową siatką wentylacyjną.

9 cm thick Comforteo toppers 
come in the Koral cover with 
additional ventilation mesh.

Nakładka	9	cm 9cm topper

Nakładkom 6-centymetrowym 
dedykowane są pokrowce Primo, 
pikowane włóknem klimatyzującym, 
o gramaturze 200g/m3. 

Wyjątek stanowi 6-centymetrowa 
nakładka Gelax, występująca 
w pokrowcu Silver.

6 cm thick toppers come in the 
200g/m² Primo cover.

With the exception of the 6 cm 
Gelax topper, which comes in 
the Silver cover.

Nakładka	6	cm 6 cm topper

Nakładki o grubości 2,5 cm, 3 cm oraz 
4 cm są sprzedawane w pokrowcu 
Primo, pikowanym włóknem klima-
tyzującym, o gramaturze 100 g/m2. 
Na rogach nakładki wszyte są gumowe 
uchwyty stabilizujące ją na materacu.

2.5 cm, 3 cm and 4 cm toppers 
come in the 100 cm/m² Primo 
cover. At their corners, the 
toppers feature rubber handles 
for securing their position on the 
mattress.

Nakładki	2,5	cm,	
3	cm	oraz	4	cm

2.5 cm, 3 cm and 
4 cm toppers

Wygląd nakładek Topper design

pokrowiec Primo
Primo cover

pokrowiec Silver
Silver cover
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nakładka
Niska 4 cm
low topper 4 cm

nakładka
Średnia 6 cm
lub Niska 3 cm
Medium topper 6 cm 
or low topper 3cm

H2H1 H3 H4

H2H1 H3 H4

Twardość	nakładki
Mattress firmness level

H2H1 H3 H4

H2H1 H3 H4

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

pokrowiec Silver
Silver cover

pokrowiec Primo
Primo cover

pokrowiec Primo
Primo cover

pokrowiec Primo
Primo cover

Twardość	nakładki
Mattress firmness level

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Materac dwustronny
Reversible mattress

Materac dwustronny
Reversible mattress

Twardość	nakładki
Mattress firmness level

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Twardość	nakładki
Mattress firmness level

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Pianka lateksowa
Latex foam

Pokrowiec posiada zamek błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Zamek błyskawiczny 360˚
360˚zip fastener

Gelax
Gelax

Piankowa
Foam

Lateksowa
Latex

Wysokoelastyczna
High-Resilience

Materac przystosowany do stelaża elektrycznego
The mattress can be used with an electric bed base

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

nakładka
Średnia 6 cm
lub Niska 4 cm
medium topper 6 cm  
or low topper 4 cm

nakładka
Średnia 6 cm
Medium 
topper 6 cm

Rodzaje nakładek Topper types

Pianka Gelax
Gelax foam

Pianka moletowana
Knurled foam

Właściwości chłodzące
Cooling properties

Materac przystosowany do stelaża elektrycznego
The mattress can be used with an electric bed base

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Materac przystosowany do stelaża elektrycznego
The mattress can be used with an electric bed base

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Materac przystosowany do stelaża elektrycznego
The mattress can be used with an electric bed base

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Pokrowiec posiada zamek błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Pokrowiec posiada zamek błyskawiczny
The cover features a zip fastener.
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nakładka
Niska 2,5 cm
low topper 2.5 cm

H2H1 H3 H4

H2H1 H3 H4

H2H1 H3 H4

H2H1 H3 H4
Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Twardość	nakładki
Mattress firmness level

Właściwości antygrzybiczne
Antifungal properties

Pianka lateksowa
Latex foam

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Pokrowiec posiada zamek błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Pianka termoelastyczna
Thermoelastic foam

pokrowiec Koral
Koral cover

Materac dwustronny
Reversible mattress

pokrowiec Koral
Koral cover

pokrowiec Primo
Primo cover

Pokrowiec posiada zamek błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

pokrowiec Primo
Primo cover

Twardość	nakładki
Mattress firmness level

Twardość	nakładki
Mattress firmness level

Materac dwustronny
Reversible mattress

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Pokrowiec posiada zamek błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Lato - zima
Summer – winter

Toplatermo Soft
Toplatermo Soft

Toplatermo Hard
Toplatermo Hard

Termo-Elastic
Termo-Elastic

Z	Matą	Kokosową
With coir mat

nakładka
Średnia 6 cm
lub Niska 4 cm
medium topper 6 
cm  or low topper 

nakładka
Wysoka 9 cm
High topper 9cm 

nakładka
Wysoka 9 cm
High topper 9cm

Rodzaje nakładek Topper types

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Materac przystosowany do stelaża elektrycznego
The mattress can be used with an electric bed base

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Materac przystosowany do stelaża elektrycznego
The mattress can be used with an electric bed base

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Materac przystosowany do stelaża elektrycznego
The mattress can be used with an electric bed base

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Pokrowiec z możliwością prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Pokrowiec posiada zamek błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Mata kokosowa
Coir mat

Materac dwustronny
Reversible mattress

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Dostępne inne pokrowce
Other covers are also available.

Twardość	nakładki
Mattress firmness level
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Pokrowiec Antistress zawiera specjalistyczne włókna 
o właściwościach rozładowujących napięcie mięśni. Ułatwia 
zapadanie w głębszy i bardziej regenerujący sen.

Dodatkowo został wyposażony w przewiewną siatkę 3D 
w kolorze niebieskim, która zapewnia odpowiednią wentylację 
materaca oraz uchwyty

The Antistress cover features special fibers, which help your 
muscles relax. It facilitates deeper and more restorative sleep.

It facilitates deeper and more restorative sleep. It features 
breathable 3D mesh in blue for appropriate mattress ventilation 
and handles

Antistress

Wysoce przewiewny pokrowiec Aero został wykonany 
z miękkiej i przyjemniej w dotyku dzianiny o bardzo dużej 
gramaturze. 

Aero is an exceptionally breathable cover made  of soft to the 
touch knit fabric of a very high GSM index. 

Aero

Pokrowce
Różnorodna	oferta	pokrowców	Comforteo	
pozwala	dobrać	produkt	dopasowany	do	
indywidualnych potrzeb.

Pokrowiec to ważne uzupełnienie materaca o właściwości, na 
których najbardziej zależy klientom. Dobrze dobrany pozwala 
cieszyć się jeszcze większym komfortem i wymarzonym snem 
każdej nocy.

Covers
The wide range of Comforteo covers helps 
users select a product tailored to their 
individual needs.

A cover is a vital complement to any mattress, offering qualities 
greatly appreciated by customers. A well selected cover allows 
them to enjoy an even higher level of comfort and perfect sleep 
each night.

Uniwersalny i prosty pokrowiec, który sprawdzi się jako 
uzupełnienie materaca. Miękki, przyjemny w dotyku, 
przewiewny i funkcjonalny produkt.

Pikowany włóknem klimatyzującym o wartości 100g/m² 
w pokrowcach przeznaczonych na materace oraz 200g/m² 
na nakładki.

A versatile and simple cover which will be a perfect complement 
to any mattress. It is soft, pleasant to the touch, breathable and 
functiona

100 g/m² clima-care fabric quilting in the case of mattress 
covers and 200 g/m² clima-care fabric quilting in the case of 
topper covers.

Primo
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Pokrowiec Natural polecany jest osobom borykającym się 
z problemem nadmiernej potliwości, alergikom i zwolennikom 
ekologicznych produktów naturalnego pochodzenia. Wyposażony 
jest w siatkę 3D w kolorze białym, która zapewnia odpowiednią 
wentylację oraz uchwyty.

The Natural cover is recommended for individuals prone to excessive 
sweating, people with allergies as well as enthusiasts of natural and 
environment-friendly products. It features 3D mesh in white to ensure 
appropriate mattress ventilation and handles.

Natural

Stylowy pokrowiec charakteryzują właściwości 
antybakteryjne, dzięki zawartym w nim jonom srebra.

A sophisticated cover with silver ions for antibacterial 
properties.

Silver
Materiał użyty do wykonania tego pokrowca został nasączony 
specjalnym żelem aloesowym o właściwościach kosmetycznych 
i dobroczynnych dla skóry użytkownika. Został wyposażony 
w przewiewną siatkę 3D w kolorze oliwkowym i uchwyty.

The material of the cover has been infused with a unique aloe vera 
gel with cosmetic properties, which makes it beneficial for your skin. It 
features breathable 3D mesh in olive green and handles.

Aloe Vera

Tencel
Wysoce specjalistyczny pokrowiec wykonany przy użyciu 
dzianiny Tencel. Jej wyjątkowe właściwości pozwalają na 
szybkie rozproszenie zaabsorbowanej wilgoci, co pomaga 
utrzymać pokrowiec w stanie suchym nawet wobec 
wypadków losowych z udziałem wody, herbaty, kawy 
itd. Na całym obwodzie zastosowano siatkę 3D o dużych 
pięknych, okach oraz zamek rozdzielczy w kolorze 
turkusowym. 

Highly specialist cover made with Tencel knitted fabric. Its 
unique properties make it possible to quickly disperse the 
absorbed moisture, helping you keep the cover dry even in 
case of an accidental water, tea or coffee spill. A 3D mesh 
has been applied along the perimeter, with beautiful large 
openings and a turquoise dividing zipper. 

Włókna jedwabiu zwiększają komfort snu latem i zimą. 
Wyjątkowy pokrowiec Jedwab wykonano z dzianiny 
o bardzo wysokiej gramaturze z ich zastosowaniem. 
Wyposażony w czerwoną siatkę 3D zapewnia 
odpowiednią wentylację materaca oraz uchwyty.

Silk fibers improve the comfort of sleep in the summer and 
in the winter. The exceptional Jedwab cover is made of high 
GSM knit fabric with the admixture of silk fibers. The cover 
features 3D ventilation mesh in red color and handles.

Jedwab

Kaszmir
Wyjątkowy pokrowiec z dodatkiem najdroższego i najbardziej 
cenionego przędzalniczego surowca. Pokrowiec Kaszmir wykonano 
z dzianiny o bardzo wysokiej gramaturze i z zawartością luksusowej 
wełny kaszmirowej. Kaszmir to naturalny produkt, który wyjątkowo 
dobrze akumuluje ciepło w chłodne noce.

Pokrowiec wyposażony jest w wentylującą siatkę 3D w kolorze 
grafitowym i uchwyty.

An extraordinary cover with an admixture of the most expensive and 
valued yarns available worldwide. Kaszmir is made of high GMS knit 
fabric containing luxurious cashmere wool yarn. Cashmere is a natural 
product which is extremely efficient at accumulating heat during cold 
nights.

The cover features 3D ventilation mesh in graphite color and handles.
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Profesjonalne i tanie rozwiązanie dla każdego rodzaju materaca. W odróżnieniu 
od pozostałych stelaży Comforteo, Simpack jest łatwiejszy w transporcie – jest 
dostarczany w kartonie i przeznaczony do samodzielnego złożenia. Znacznie 
wydłuża żywotność materaca i uzupełnia komfort spania. Wysoki na 3,5 cm stelaż 
Simpack wykorzystuje sprężyste listwy osadzone w plastikowych uchwytach. Prosta 
konstrukcja i łatwość montażu sprawiają, że świetnie nadaje się do samodzielnego 
złożenia. Zalecany klientom o wadze do 90 kg.

A professional and inexpensive solution suitable for any mattress type. As opposed 
to other Comforteo slatted bed bases, Simpack is easier to transport – this readyto-
assemble product comes in a cardboard box. It extends the life of the mattress 
significantly and improves the comfort of sleep. The 3.5 cm high Simpack slatted 
bed base uses springy slats secured into plastic holders. With its simple design and 
ease of assembly, putting the product together should pose no problem for the user. 
Recommended for customers with body weight of up to 90 kg.

Simpack

Akcesoria materacowe Mattress accessories

Stelaże
By	móc	w	pełni	cieszyć	się	antyalergicznością,	
przewiewnością	i	elastycznością	zakupionego	
materaca,	niezbędny	jest	odpowiedni	stelaż.

Stosowanie profesjonalnego podparcia materaca przyczynia się do 
znaczącego (i to nawet trzykrotnego!) wydłużenia jego żywotności. 
Oznacza to dużą oszczędność w skali np. 10 lat dla kogoś, kto 
zdecydował się na zakup wysokiej jakości materaca i właściwego 
stelaża. 

Slatted bed bases
In order to be able to take full advantage of the 
hypoallergenic properties of your mattress as 
well as its breathability and resilience, you also 
need the right slatted bed base

Using a professional support for your mattress contributes to 
a significant (up to threefold!) increase in its lifespan. For a person 
who has decided to purchase a high quality mattress along with an 
appropriate slatted bed base, this might translate into substantial 
savings over a period of 10 years.

Listwy sprężynujące
Springy slats
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Stelaż o wysokości 6 cm z ręcznie regulowanym podgłówkiem. Wykonany z trwałych 
i wytrzymałych listew z drewna bukowego, z których każda umieszczona jest w elastycznych 
gumowych uchwytach. Profesjonalne rozwiązanie zwiększające komfort użytkowania 
materaca. Zalecany dla wszystkich rodzajów materacy z wyjątkiem bonellowych. Znacznie 
wydłuża żywotność materaca i uzupełnia komfort spania. Możliwość regulowania twardości 
stelaża w środkowej części pozwala uzyskać 3-polowy układ twardości.

A 6 cm high slatted bed base with a manually adjustable headrest. Made of sturdy beech 
wood slats with each one secured in a springy holder made of rubber. A professional solution 
to improve the comfort of use of the mattress. Recommended for all mattresses except for the 
bonnell spring type. It extends the life of the mattress significantly and improves the comfort 
of sleep. With adjustable hardness in the middle section, the slatted bed base offers 3 firmness 
zones.

Wysoki na 6 cm, wytrzymały stelaż z drewna bukowego wykonany 
z trwałych i sprężystych listew, umieszczonych w uchwytach gumowych. 
Za pomocą pilota można podnosić zarówno część od strony głowy jak i nóg. 
Zalecany dla materacy lateksowych oraz piankowych. Docenią go przede 
wszystkim osoby starsze i szczególnie ceniące swój komfort. Stelaż znacznie 
wydłuża żywotność materaca. Pozwala też na rozszerzenie funkcjonalności 
materaca, sprawia, że nie tylko przyjemnie się śpi, ale też przyjemnie spędza 
się czas w łóżku przy innych aktywnościach: oglądaniu telewizji, czytaniu 
książki itp. Możliwość regulowania twardości stelaża w środkowej części 
pozwala uzyskać 3-polowy układ twardości.

A 6 cm high and durable beech wood bed base made of springy slats secured 
in rubber holders. The head and the leg section can be raised with a remote 
control. Recommended for latex and foam mattresses. This product will be 
especially appreciated by the elderly as well as comfort-oriented customers. 
The slatted bed base significantly extends the life of the mattress. It also 
expands the functionality of the mattress, as not only does it make your 
sleep more comfortable, but also makes other bed activities more enjoyable, 
including watching TV, reading books, etc. With adjustable hardness in the 
middle section, the slatted bed base offers 3 firmness zones.

Stelaż Prosty o regulowanej twardości, wysoki na 6 cm, wykonany z wytrzymałych listew 
z drewna bukowego, z których każda umieszczona jest w gumowych, sprężynujących 
uchwytach. Profesjonalne i wytrzymałe rozwiązanie dla każdego typu materaca. Znacznie 
wydłuża żywotność produktu i uzupełnia komfort spania. Zalecany osobom z nadwagą. 
Możliwość regulowania twardości stelaża w środkowej części pozwala uzyskać 3-polowy 
układ twardości.

The Simple, 6 cm high slatted bed base with adjustable firmness level is made of sturdy beech 
wood slats with each one secured in a springy holder made of rubber. A professional and 
durable solution suitable for any mattress type. It extends the product life significantly and 
improves the comfort of sleep. Recommended for overweight individuals. With adjustable 
hardness in the middle section, the slatted bed base offers 3 firmness zones.

Regulowany 
Adjustable

Prosty Simple

Elektryczny Electric
Listwy sprężynujące
Springy slats

Listwy sprężynujące
Springy slats

Listwy sprężynujące
Springy slats

Regulacja twardości stelaża
Adjustable firmness of the slatted bed base

Regulacja twardości stelaża
Adjustable firmness of the slatted bed base

Listwy sprężynujące
Springy slats

Regulacja twardości stelaża
Adjustable firmness of the slatted bed base
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Akcesoria materacowe Mattress accessories

Poduszki	Comforteo	powstają	
w trosce o komfort i zdrowie 
naszych klientów.

Zapewniają wsparcie górnego odcinka kręgosłupa 
i głowy, co jest kluczowe dla uzyskania pełnego 
komfortu podczas snu. Każdy model został 
zaprojektowany z myślą o zróżnicowanych 
potrzebach klientów.

We design Comforteo pillows 
with our customers’ comfort 
and health in mind.

They provide support for the upper spine section 
and the head, which is crucial for achieving 
the ultimate sleep comfort. Each model has 
been designed to address different needs of 
our customers.

Poduszki Pillows
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60	cm

38	cm

wysokość
height
11	cm

68	cm

34	cm

wysokość
height
12	cm

Poduszka o bardzo ciekawych właściwościach, będących kombinacją żelu, 
pianki wysokoelastycznej i pianki termoelastycznej. To wyjątkowe połączenie 
uzyskano dzięki użyciu w poduszce innowacyjnej, profilowanej pianki Gelax. 
Poduszka zapewnia nie tylko rewelacyjne podparcie głowy i kręgów szyjnych, 
ale także znakomitą wentylację i uczucie delikatnego chłodzenia. Ponadto 
dzięki zastosowaniu pokrowca Silver z jonami srebra posiada również wybitne 
właściwości antybakteryjne.

Możliwość prania pokrowca w temperaturze 60°C.

A pillow with very interesting properties – a combination of gel, high-resilience foam 
and thermoelastic foam. This unique combination was achieved using the innovative, 
molded Gelax foam. The pillow does not only provide fantastic support for your head 
and neck, but also offers perfect ventilation and a gentle cooling effect. It comes 
with the Silver cover which has been treated with silver ions to provide amazing 
antibacterial properties.

The cover can be washed at 60°C.

Poduszka o wyjątkowym, ergonomicznym kształcie. Wykonana z pianki termoelastycznej 
(tzw. visco). Dużą rolę odgrywa profilowanie powierzchni poduszki po stronie wierzchniej 
i spodniej. Kształt przypominający skrzydła motyla oraz delikatne zagłębienie w środkowej 
części znakomicie podtrzymuje i stabilizuje głowę podczas snu. Jednocześnie klient ma 
w każdej chwili możliwość ułożenia głowy nieco wyżej, kładąc ją na lewym lub prawym boku 
poduszki.

Harmony polecana jest osobom mającym trudności ze spaniem, cierpiących na poranne bóle 
mięśni szyi i karku. 

Zastosowany pokrowiec Tencel posiada szczególne zdolności w rozpraszaniu zaabsorbowanej 
wilgoci, co sprzyja jej szybszemu odparowaniu i co z pewnością przypadnie do gustu klientom 
z tendencjami do pocenia się podczas snu. Nadaje się też do prania w temperaturze do 60°C.

Unique ergonomic pillow. Made of thermoelastic foam (visco). The pillow’s dual-sided, contoured 
design makes a real difference. Its shape resembles the wings of a butterfly, while a subtle cavity 
in the middle section provides excellent head support and stability. The user can also choose to 
sleep with their head placed a little higher, by opting for the left or right side of the pillow.

Harmony is recommended for those who have sleeping difficulties or suffer from morning neck 
ache. 

Due to its special wicking properties, the Tencel cover helps moisture evaporate quicker. This 
feature will be strongly appreciated by those who tend to sweat a lot while sleeping. Machine-
washable at up to 60°C..

Harmony Gelax

Poduszka dostępna 
w pokrowcu Tencel 

Pillow available 
in the Tencel cover

Poduszka dostępna 
w pokrowcu Silver 

Pillow available 
in the Silver cover
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62	cm

42	cm

wysokość
height
11	cm

Lawenda

Poduszka dostępna 
w pokrowcu Primo 

Pillow available 
in the Primo cover

Poduszka dostępna 
w pokrowcu Tencel

Pillow available 
in the Tencel cover

Wyjątkowy komfort, jaki zapewnia poduszka Active w pokrowcu Primo wynika 
z zastosowania wysokiej jakości lateksu z dodatkiem naturalnego mleczka 
kauczukowego. Produkt polecany jest głównie alergikom i osobom aktywnym.

Specyficzne właściwości tego produktu powodują znaczną redukcję nacisku na 
kręgosłup i naczynia krwionośne. Dzięki temu sen staje się wyrównany i pozytywnie 
wpływa na zdrowie układu krążenia i nerwowego.

Możliwość prania pokrowca w temperaturze 60°C.

The exceptional level of comfort provided by the Active pillow in the Primo cover is 
a result of the use of high quality latex with a natural rubber tree milk admixture. 
The product is especially recommended for people with allergies and active individuals.

The special qualities of this product translate into a significant reduction of pressure 
on your spine and blood vessels. This way, your sleep becomes more stable, which is 
beneficial to the health of the circulatory and nervous systems.

The cover can be washed at 60°C.

Przyjemna w kontakcie poduszka o wyrazistym zapachu lawendy i także 
w lawendowym kolorze. Wykonana została z pianki termoelastycznej (tzw. visco), 
wg metody opracowanej w laboratoriach NASA. Szczególny sposób jej wykonania 
powoduje, że jest ona miękka i pozwala na błogie zagłębienie się w jej powierzchni. 
Liczne otwory zapewniają duży stopień wentylacji, co przypadnie do gustu 
klientom z tendencjami do pocenia się podczas snu. Zastosowany nowoczesny 
pokrowiec Tencel posiada szczególne zdolności w rozpraszaniu zaabsorbowanej 
wilgoci, co sprzyja jej szybszemu odparowaniu. Ponadto nadaje się do prania 
w temperaturze do 60°C.

Comfortable pillow with a distinctive lavender scent and color. Made of thermoelastic 
foam (visco) using a method developed in NASA labs. The unique production method 
makes it soft, which offers amazing sleeping comfort. Numerous openings improve 
ventilation, which will be strongly appreciated by those who tend to sweat a lot 
while sleeping. Due to its special wicking properties, the modern Tencel cover helps 
moisture evaporate quicker. Machine-washable at up to 60°C.

Active

74	cm

44	cm

wysokość
height
13	cm
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Creative

Poduszka dostępna 
w pokrowcu Primo

Pillow available 
in the Primo cover

70	cm

41	cm

wysokość
height
14	cm

Poduszka dostępna 
w pokrowcu Aloe Vera

Pillow available 
in the Aloe Vera cover

Poduszka Visco Gel składa się z dwóch części. Z jednej strony tworzy ją elastyczny 
watergel posiadający właściwości chłodzące, z drugiej spolegliwa i wyjątkowo miękka 
pianka termoelastyczna (tzw. visco). Poduszka dopasowuje się do kształtu ciała i daje 
delikatne, lecz stabilne podparcie kręgom szyjnym.  W połączeniu z pokrowcem 
Aloe Vera, który został nasączony specjalnym żelem aloesowym posiada niezwykłe 
właściwości relaksujące i odprężające nie tylko dla ciała, ale też dla skóry użytkownika. 

Możliwość prania pokrowca w temperaturze 60°C.

The Visco Gel pillow consists of two parts. One side of the pillow is made of elastic 
watergel offering cooling properties, while the other side features a layer of supple and 
soft thermoelastic foam (the so-called visco). The pillow adapts to the shape of the body, 
providing gentle yet stable support for the cervical spine.  When combined with the Aloe Vera 
cover (infused with a special aloe gel), it effectively helps your body and skin relax. 

The cover can be washed at 60°C.

Profilowany wkład lateksowy zapewni komfort głębokiego snu każdemu klientowi 
cierpiącemu na problemy ze snem, albo porannymi bólami w okolicach karku 
i szyi. Poduszka Creative, dzięki odpowiedniemu, ergonomicznemu profilowaniu, 
znakomicie podpiera odcinek szyjny kręgosłupa - jeden z najważniejszych 
w ludzkim organizmie. Ze względu na unikalne właściwości lateksu i miły w dotyku 
pokrowiec Primo niepikowany, który można prać w temperaturze 60°C, jest 
szczególnie polecana osobom cierpiącym na alergie.

The molded latex filling is a secret to sound sleep for allergy sufferers or those with 
morning neck ache. The Creative pillow, with its ergonomic shape, provides perfect 
support for the cervical section of your spine – a vital part of your body. Thanks to the 
unique latex properties and the nice to touch, non-quilted Primo cover, which can be 
machine-washed at up to 60°C, it is particularly recommended for allergy sufferers.

Visco Gel

68	cm

43	cm

wysokość
height
14	cm
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Ochraniacz na materac jest wykonany z mocnej i przyjemnej w dotyku dzianiny 
Primo, pikowanej włóknem klimatyzującym o wartości 100g/m². Na rogach 
ochraniacz wyposażony jest w gumki pozwalające na umocowanie go na materacu. 
Zwiększa higienę i chroni materac przez nadmiernym zużyciem. Można go prać 
w temperaturze do 60 st. Celsjusza.

The protective mat is made of heavy-duty and pleasant to the touch Primo knit fabric 
quilted with clima-care fibers, offering a 100g/m² GSM index. At corners, it features 
rubber bands to ensure secure fit on the mattress. It improves hygiene and protects the 
mattress against excessive wear. It can be machine-washed at up to 60 degree Celsius.

Ochraniacz pod materac jest stosowany między stelażem a materacem chroni 
materac przed nadmiernym zużyciem. Wykonany z grubej, włóknistej maty 
obszytej na krawędziach lamówką, jednocześnie bardzo dobrze przepuszcza 
powietrze. Redukuje ryzyko rozwijania się grzybów, pleśni i zabrudzeń.

Protective mats designed to be placed underneath a mattress are used between 
the slatted bed base and the mattress to protect the latter against excessive wear. 
Made of a thick, fibrous matt with a trimming along its edges, it also offers good air 
permeability. It reduces the development of fungi, mold and soiling.

Na materac Placed on top of a mattress

Pod materac Placed underneath a mattress

Ochraniacze
Produkty	chroniące	materac	
przed zabrudzeniami 
i	nadmiernym	zużyciem.

Protective 
mats
Products designed to protect 
your mattress against soling 
and excessive wear.

Akcesoria materacowe Mattress accessories
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Na materac Placed on top of a mattress

Pod materac Placed underneath a mattress

Ochraniacz 
wodoodporny Tencel
Rozwiązanie dedykowane każdemu, kto chce zabezpieczyć 
materac przed przykrą przygodą z napojem w roli głównej – dlatego 
świetnie sprawdzi się nie tylko w domowych sypialniach, ale również 
w pensjonatach i w hotelach. Jednak szczególnie polecany jest 
dzieciom, seniorom, a także tym osobom, które mają trudności 
z utrzymaniem moczu podczas snu. 

Ochraniacz z jednej strony posiada specjalistyczny materiał 
wodoodporny i paroprzepuszczalny. Dzięki temu rozlane płyny 
nie przedostają się do materaca, nie ograniczając przy tym jego 
właściwości „oddychających”. Natomiast z drugiej strony znajduje 
się dzianina Tencel - ceniona ze względu na wybitne właściwości 
higroskopijne, dzięki którym rozlany płyn szybko zostanie rozproszony 
na większej powierzchni, pozostawiając posłanie względnie suchym. 
Ochraniacz można prać w temperaturze do 30 stopni Celsjusza.

Tencel waterproof 
protective mat
A solution dedicated to everyone who wishes to protect a mattress 
against wet accidents involving drinks – that is why it will be an excellent 
choice not only for home bedrooms but also for guesthouses and hotels. 
It is, however, particularly recommended for children, seniors and people 
who experience incontinence while sleeping. 

On one side, the protective mat features a special waterproof, vapour-
permeable material. This way, the mattress is protected against spilled 
liquids without compromising its “breathability”. The other side is made 
of the Tencel knitted fabric – which is appreciated for its excellent 
hygroscopic properties, due to which any spilled liquid is quickly 
distributed over a large surface, leaving the bed relatively dry. The 
protective mat can be machine-washed at up to 30°C.
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Łóżka Beds

Comforteo to nie tylko materace 
i	akcesoria	sypialniane.	W	naszej	
ofercie	są	także	wysokiej	jakości	
łóżka	tapicerowane	(od	strony	94)	
i	kontynentalne	(od	strony	184).

Solidne, eleganckie i w racjonalnej cenie. 
Z dumą prezentujemy Państwu kolekcje łóżek, 
których solidna konstrukcja powstaje przy użyciu 
nowoczesnego parku maszynowego Comforteo, 
a wykończenie jest precyzyjnie wykonywane 
ręcznie przez doświadczonych tapicerów.

Comforteo stands for more than 
just mattresses and bedroom 
accessories. Our offer also 
includes high quality upholstered 
beds (from page 94) and 
continental beds (from page 184).

Sturdy, elegant and reasonably priced. We proudly 
present our collections of beds featuring robust 
structures built with state of the art Comforteo 
equipment as well as precise, hand-made finish 
executed by experienced upholsterers

Kolekcje	
łóżek

Bed 
collections
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Dobierz nóżki 
Możliwość samodzielnego doboru nóżek do 
łóżka. Szczegóły w tabeli technicznej.

Select the feet
The bed can be ordered with feet selected by the 
customer. Details in the technical table.

Możliwość zastosowania kryształków
W wybranych modelach istnieje możliwość 
wymiany guzików na eleganckie kryształki.

Crystals may be ordered as an option
For certain upholstered beds, buttons can be 
replaced with elegant crystals.

Płozy o przekroju półokrągłym
Wszystkie płozy łóżka mają półokrągły kształt.

Semi-circular rails
All rails have a semi-circular shape.

Wygięty zagłówek
Łóżko posiada zagłówek o nietypowym, lekko 
wygiętym kształcie. Ze względu na jego kształt, 
całkowita długość łóżka zwiększa się (dokładne 
wymiary podane przy modelu łóżka).

Curved headboard
The bed features a uniquely shaped, slightly 
curved headboard. Due to its shape, the total 
length of the bed increases (dimensions are 
provided next to the bed model).

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej płozy
Możliwość zamówienia łóżka z zaokrągleniem 
górnej krawędzi przedniej płozy. Taka opcja 
nie jest wykonywana obligatoryjnie – należy 
wyraźnie zaznaczyć to w zamówieniu.

Curved upper edge of the front rail
The bed can be ordered with a curved upper edge 
of the front rail. This is not a standard option – 
it must be clearly specified in the order.

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Możliwość zamówienia łóżka z zaokrągleniami 
bocznych krawędzi przedniej płozy. Taka opcja 
nie jest wykonywana obligatoryjnie – należy 
wyraźnie zaznaczyć to w zamówieniu.

Curved side edges of the front rail
The bed can be ordered with curved side edges 
of the front rail. This is not a standard option – 
it must be clearly specified in the order.

Box twardy
Box twardy stanowiący solidną podstawę łóżka 
kontynentalnego. Nie posiada dodatkowych 
elementów sprężynujących takich jak sprężyny 
bądź pianka.

Hard box
The hard box serves as a sold base for 
a continental bed. It does not feature any springy 
elements, such as springs or foam.

Płozy w wersji SLIM
Możliwość zakupu łóżka z płozami w wersji 
SLIM. Uwaga! Dla wersji Slim nie jest możliwe 
zastosowanie nóżek 10 cm, ani zaokrąglonych 
krawędzi frontów płozy.

SLIM-version rails
The bed can be ordered with SLIM-version rails. 
Note! 10 cm feet or rounded front rail edges are 
not available for the Slim version.

Tapicerowany tył 
Darmowa możliwość zamówienia łóżka 
z tapicerowanym tyłem zagłówka. Taka opcja 
nie jest wykonywana obligatoryjnie – należy 
wyraźnie zaznaczyć to w zamówieniu.

Upholstered back
The headboard is available with upholstered 
back, free-of-charge. This is not a standard 
option – it must be clearly specified in the order.

Pojemnik otwierany od boku
Pojemnik na pościel otwierany od boku łóżka. 
Dzięki zastosowaniu mechanizmu podnośników 
gazowych jego otwieranie nie sprawia trudności.

Bedding box opened from the side
Bedding box that opens on the side. It features 
pneumatic gas lift arms to facilitate opening.

Pojemnik otwierany od frontu
Pojemnik na pościel otwierany od frontu łóżka. 
Dzięki zastosowaniu mechanizmu podnośników 
gazowych jego otwieranie nie sprawia trudności.

Bedding box opened from the front
Bedding box that opens from the front. It features 
pneumatic gas lift arms to facilitate opening.

Box półtwardy
Box półtwardy to solidna podstawa dla łóżka 
kontynentalnego, wzbogacona dodatkową 
warstwą pianki poliuretanowej. 

Semi-hard box
The semi-hard box serves as a sold base for 
a continental bed, enhanced with an additional 
layer of polyurethane foam.

Legenda ikon Key to symbols
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Łóżka	tapicerowane
Upholstered beds

Łóżka	marki	Comforteo,	
produkowane	przez	renomowaną	
firmę	Meble	Marzenie,	plasują	się	
wśród	najlepiej	ocenianych	łóżek	
tapicerowanych w Polsce.

Comforteo beds made by the 
renowned furniture manufacturer 
Meble Marzenie are among the 
highest rated upholstered beds 
available on the Polish market.

Docenione zostały też przez klientów wielu krajów europejskich. 
Dzięki zaufaniu, jakim zostaliśmy obdarowani, odnotowaliśmy 
dziesięciokrotny wzrost sprzedaży na przestrzeni tylko ostatnich 
siedmiu-ośmiu lat! Dzieje się tak dzięki wielu zaletom naszych 
produktów, z których niewątpliwie najistotniejszymi są: solidność 
wykonania, odporność i atrakcyjność tkanin oferowanych 
w bardzo szerokiej gamie gatunkowej i kolorystycznej, a wreszcie 
efektowność poszczególnych modeli.

They have also won recognition of customers throughout Europe. 
Thanks to the trust we have earned, we recorded a tenfold sales 
increase throughout the last seven or eight years! This was possible 
due to numerous advantages of our products, such as high-quality 
workmanship typical of the Comforteo brand, durable and attractive 
fabrics available in a wide spectrum of types and colors, as well as 
the stunning looks of individual models.

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

94 | 



dobry sen, dobry dzieńdobry sen, dobry dzień
sleep well live well
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Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Mamy	nadzieję,	że	oferta	łóżek	
tapicerowanych Comforteo 
przypadnie	państwu	do	gustu.	
Aby ułatwić	dokonanie	trafnego	
zakupu, prosimy o zwrócenie uwagi 
na	kilka	zasadniczych	informacji.

We hope that the line of 
Comforteo upholstered beds 
will be to your liking. In order 
to make a good purchase 
decision, please keep in mind 
the following information.

Składanie zamówień

Wyboru i zakupu łóżek, stelaży (lub pojemników na po-
ściel) i materacy dokonuje się oddzielnie, a zatem cena 
łóżka nie zawiera w sobie ceny pozostałych elementów. 

Wyjątkiem są łóżka Clara, Mona oraz Dino – stelaże są ich 
nieodłącznym elementem.

Zestawy

Istnieje również możliwość skorzystania z ofert dotyczą-
cych zakupu „zestawów”, czyli kompletów składających 
się z łóżka tapicerowanego, stelaża lub pojemnika na po-
ściel oraz materaca. Modele poszczególnych elementów 
takiego zestawu są wyszczególnione w ramach danej 
oferty.

Pojemnik na pościel a stelaż

Występujące w ofercie określenie „pojemnik na pościel” 
obejmuje również profesjonalny stelaż z ramą metalową 
i listwami giętymi, oraz podnośniki gazowe ułatwiające 
otwieranie i zamykanie pojemnika. A zatem decydując 
się na łóżko z pojemnikiem na pościel – nie musicie Pań-
stwo kupować stelaża. W naszej ofercie dostępne są po-
jemniki otwierane z przodu oraz z boku. Informacje na ich 
temat znajdują się przy wybranych modelach łóżek oraz 
na str. 212.

Order placement

As beds, slatted bed bases (or bedding boxes) and mat-
tresses are chosen and purchased separately, the price of 
the bed does not cover the price of the other elements.

Clara, Mona and Dino beds are an exception – slatted bed 
bases are an inseparable element of these beds.

Suites

You can also choose to purchase a complete furniture suite, 
that is a set consisting of an upholstered bed, a slatted bed 
base or a bedding box and a mattress. Individual elements 
of a suite are specified within the offer.

Bedding box vs. slatted bed base

The term “bedding box” used in the wording of the cata-
logue also applies to a professional slatted bed base with 
a metal frame and bent slats as well as pneumatic gas lift 
arms to facilitate opening and closing of the box. There-
fore, when choosing a bed with a bedding box – you do not 
need to purchase a slatted bed base separately. Our offer 
includes bedding boxes opened from the front and from the 
side. More information on bedding boxes can be found in 
the descriptions of individual models and on p. 212.
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Standard vs. Slim

Most of our upholstered beds come in two variants, 
which differ in terms of rail thickness (i.e. the front rail and 
the side rails). 

The basic form is the STANDARD version, featuring 
thicker, heavier rails. If you prefer your bed with thinner 
rails, please add the following annotation: SLIM version. 
A limited number of beds is available exclusively in the 
Standard version or in individual dimensions. More infor-
mation on dimensions can be found on p. 208.

In the case of Standard upholstered beds, the rails are 
flush with the headboard, whereas in the Slim version the 
headboard is a few centimeters wider than the frame on 
both sides. Particular dimensions were indicated in the 
descriptions of specific models.

Rounded rail edges

Standard version beds are additionally available in two 
variants in terms of the rounding of the edges of the front 
rail: from the top or at the sides. For detailed information, 
see p. 207.

Headboard height

By default, headboards of upholstered beds are 106 cm 
high. In the case of most models, the height of the head-
board can be changed to 86 cm (free of charge) or to 
120 cm (additionally charged). To order a non-standard 
headboard height (i.e. other than 106 cm), please indi-
cate the desired height in the order form. Please note 
that we also offer a number of beds featuring a stand-
ard headboard height which cannot be changed. For 
detailed information please see the descriptions of in-
dividual models. Further information on headboards is 
available on p. 206.

Standard a Slim

Większość łóżek tapicerowanych w naszej ofer-
cie posiada dwie wersje różniące się grubością płóz 
(tzn. frontu oraz boków lewego i prawego). 

Podstawową formą jest wersja STANDARD o płozach 
grubszych, masywniejszych. Istnieje też możliwość 
wyboru łóżka z cieńszymi płozami i w takim przypadku 
przy wybranym modelu należy dopisać: wersja SLIM. 
Nieliczne modele łóżek dostępne są tylko w wersji 
Standard lub posiadają indywidualny rozmiar. Szcze-
góły dotyczące wymiarów znajdują się na str. 208.

Łóżka tapicerowane dostępne w wersji Standard cha-
rakteryzują się tym, że ich płozy licują się z zagłów-
kiem, natomiast dla wersji Slim – zagłówek jest szerszy 
od szerokości ramy o kilka centymetrów po obu stro-
nach. Szczegółowe wymiary zostały wskazane przy 
konkretnych modelach.

Zaokrąglenia krawędzi płóz

Łóżka w wersji Standard dostępne są w dodatkowych 
dwóch wariantach zaokrąglenia krawędzi frontowej 
płozy: od góry lub po bokach. Szczegóły znajdują się 
na str. 207.

Wysokość zagłówka

Zagłówki łóżek tapicerowanych wykonywane są z re-
guły w wysokości 106 cm. W większości modeli moż-
liwa jest również wysokość 86 cm (bez dopłaty) lub 
120  cm (z dopłatą). Zamówienie zagłówka w innej 
wysokości niż wersja wyjściowa (tj. 106 cm) wymaga 
wskazania tego w zamówieniu. W naszej ofercie znaj-
dują się także łóżka, do których przypisana jest kon-
kretna wysokość zagłówka, której nie można zmienić. 
Informacje na ten temat zamieszczone są przy kon-
kretnych modelach. Natomiast pozostałe szczegóły 
dotyczące zagłówków znajdują się na str. 206.
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Nóżki

W ofercie Meble Marzenie większość łóżek ma do wy-
boru nóżki „drewniane” oraz „chrom”. Podczas składania 
zamówienia należy pamiętać o wyborze nóżek oraz ich 
wybarwienia. 

Nóżki dostępne są w różnych kształtach oraz wysoko-
ściach, które automatycznie wpływają na wysokość za-
główka. Więcej danych można znaleźć na str. 208-209 
oraz 211 W naszej ofercie znajdują się także łóżka, które 
mają przypisany tylko jeden rodzaj nóżek. Taka informa-
cja znajduje się przy wyszczególnionych modelach.

Tkaniny

Comforteo daje ogromny wybór tkanin tapicerskich za-
równo, jeśli chodzi o paletę kolorów, wzorów jak i struktu-
rę oraz splot włókien. Cięcie i obróbka materiałów odby-
wa się w nowoczesnym parku maszynowym Comforteo, 
a o perfekcyjne, ręczne wykończenie dbają nasi doświad-
czeni tapicerzy.

Kryształki

W naszej ofercie znajdują się także elementy uzupełnia-
jące, tj. kryształki, których można użyć zamiast guzików, 
lampki zagłówkowe, stoliki oraz szafki nocne. Wszystkie 
informacje dotyczące dodatków znajdują się na str. 213.

Tapicerowany tylnej części zagłówka

Niektóre modele łóżek zyskały możliwość darmowego 
tapicerowania tylnej części zagłówka w tkaninie tapicer-
skiej – tej samej co całe łóżko. Należy pamiętać, żeby 
taką opcję wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu. Szczegó-
łowe informacje znajdują się przy konkretnych modelach 
oraz w tabeli technicznej.

Legs

Most Meble Marzenie beds are available with wooden or 
„chrome” feet. When placing your order, please remember 
to indicate your preferences in terms of the feet and their 
finish. 

Bed feet come in different shapes and heights, which auto-
matically affect the height of the headboard. More informa-
tion can be found on p. 208-209 and p. 211. Some beds in 
our offer are available with only one default feet type. This is 
indicated in the descriptions of particular models.

Fabrics

Comforteo offers a wide selection of upholstery fabrics in 
terms of colors, patterns, structure and weave. Cutting and 
processing of the materials takes place in a state of the 
art Comforteo plant and the perfect, hand-made finish is 
ensured by our experienced upholsterers.

Crystals

Our offer also includes complementary elements, such as 
crystals which can be used instead of buttons, headboard 
lamps, bedside tables and nightstands. More information 
on complementary elements can be found on p. 213.

Upholstered headboard back

Some bed models can now have the back of the head-
board with the same upholstery as the rest of the bed – for 
free. Please make sure to tick this option when placing the 
order. Specific information can be found in sections dedi-
cated to specific models and in the data sheet.
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Z uwagi na ogromny wybór wykończenia 
oraz dodatków przygotowaliśmy dla państwa 
tabelę techniczną, która określa, jakie 
elementy można dobrać do konkretnego 
modelu łóżka. Więcej informacji na ten temat 
znajdziecie Państwo na końcu katalogu, 
str 216.

W razie jakichkolwiek wątpliwości nasi 
przedstawiciele handlowi bądź konsultanci 
są do Państwa dyspozycji.

Due to the huge selection of finish options and 
accessories, we have prepared a technical 
specification table to indicate which elements 
can be selected for a particular bed model. 
Further information can be found in the final 
section of the catalogue on p. 216.

Should you have any questions, our sales 
representatives or consultants will be happy 
to assist you.

Zaufaj wiedzy 
specjalistów
Trust our experts
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Tkanina na zdjęciu: ORINOCO 85 nóżki F4,, kat. PROMOCJA

Charlotte
Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Tkanina na zdjęciu: Vasco 2, kat. Promocja, wybarwienie nóżek: buk  Fabric in the picture: Vasco 2, cat. Promocja, feet finish: beech
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217	cm

186/206/226	cm

159/179/199	cm

125	
cm

125	cm

Rozmiar Łóżka Bed dimensionsSkonfiguruj swoje łóżko
Configure your bed 

Dobierz pojemnik na pościel lub inną tkaninę tapicerską
Select a bedding box or different upholstery

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216) 

Nóżki D10
Nóżki nie podlegają zmianie.
D10 feet 
Feet cannot be changed.

Wysokość 
zagłówka 
nie podlega 
zmianie.
The headboard 
height cannot 
be changed.

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Tapicerowany tył (darmowa opcja)
Upholstered back (free option)

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej płozy*
Curved side edges of the front rail*

Tkanina na zdjęciu: Vasco 2, kat. Promocja, wybarwienie nóżek: buk  Fabric in the picture: Vasco 2, cat. Promocja, feet finish: beech

*ten model nie ma możliwości zmiany kształtu płozy frontowej

*fixed shape of front skid
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Tkanina na zdjęciu: Terra 92, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Terra 92 cat. Promocja, feet: F4

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Lancaster
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Wysokość 
zagłówka 
nie podlega 
zmianie.
The headboard 
height cannot 
be changed.

Tkanina na zdjęciu: Terra 63, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Terra 63 cat. Promocja, feet: F4

220	cm

176/196/216	cm

158/178/198	cm

126	
cm

126	cm

Dobierz pojemnik na pościel  
lub inną tkaninę tapicerską
Select a bedding box or different upholstery

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Nóżki o wysokości 4 cm.
Brak możliwości zastosowania 
nóżek 10 cm.
4 cm high feet. 
10 cm high feet cannot be used.

Rozmiar Łóżka Bed dimensionsSkonfiguruj swoje łóżko
Configure your bed 

Możliwość zastosowania kryształków
Crystals may be ordered as an option

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
Select the feet 4 cm (free option)

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Tapicerowany tył (darmowa opcja)
Upholstered back (free option)

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy*
Curved upper edge of the front rail*

*ten model nie ma możliwości zmiany kształtu płozy frontowej

*fixed shape of front skid
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Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Malibu

221	cm158/178/198	cm

172/192/212	cm

60	cm

122	
cm 122	cm

Wysokość 
zagłówka 
nie podlega 
zmianie.
The headboard 
height cannot 
be changed.

Ze względu na swoją konstrukcję 
model nie posiada nóżek
The design of this model does not 
include feet

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Tapicerowany tył (darmowa opcja)
Upholstered back (free option)

Dobierz pojemnik na pościel lub inną tkaninę tapicerską
Select a bedding box or different upholstery

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Rozmiar Łóżka Bed dimensionsSkonfiguruj swoje łóżko
Configure your bed 

Tkanina na zdjęciu: Paros 6, kat. Promocja  Fabric in the picture: Paros 6, cat. Promocja
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Tkanina na zdjęciu: Monolith 77, kat. Promocja  Fabric in the picture: Monolith 77, cat. Promocja
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Tkanina na zdjęciu: ORINOCO 85 nóżki F4,, kat. PROMOCJA

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Tkanina na zdjęciu: KRONOS 04 kat Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Kronos 04, cat. Promocja, feet: F4

Nevada
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Tkanina na zdjęciu: ORINOCO 85 nóżki F4,, kat. PROMOCJA

46	cm
+4	cm	
nóżki
feet

223	+	8	cm154/174/194	cm

154/174/194	cm

123	
cm

123	cm

Ze względu na kształt 
zagłówka, długość 
całkowita jest większa 
o ok. 8 cm.

Due to the shape 
of the headboard, 
the total length is 
increased by approx. 
8 cm.

Wysokość 
zagłówka 
nie podlega 
zmianie.
The headboard 
height cannot 
be changed.

Dobierz pojemnik na pościel  
lub inną tkaninę tapicerską
Select a bedding box or different upholstery

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Nóżki o wysokości 4 cm.
Brak możliwości zastosowania 
nóżek 10 cm.
4 cm high feet. 
10 cm high feet cannot be used.

Rozmiar Łóżka Bed dimensionsSkonfiguruj swoje łóżko
Configure your bed Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 

Select the feet 4 cm (free option)

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Wygięty zagłówek
Curved headboard

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail
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Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Tkanina na zdjęciu: ORINOCO 85 nóżki F4,, kat. PROMOCJATkanina na zdjęciu: RONDA 80, kat. Promocja, nóżki D10 wybarwienie: buk  Fabric in the picture: RONDA 80, cat. Promocja, feet: D10, feet finish: beech

Clara
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214	cm
140/160/180	cm

140/160/180	cm

117	
cm

117	cm

Tkanina na zdjęciu: ORINOCO 85 nóżki F4,, kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu: RONDA 80, kat. Promocja, nóżki D10 wybarwienie: buk  Fabric in the picture: RONDA 80, cat. Promocja, feet: D10, feet finish: beech

Wysokość zagłówka nie 
podlega zmianie.
The headboard height 
cannot be changed.

Po zamknięciu 
pojemnika, materac 
z ramą idealnie się licują.

When the box is closed, 
the mattress sits perfectly 
flush against the frame.

Nóżki D10.
Nóżki nie podlegają zmianie.
D10 feet 
Feet cannot be changed.

Pojemnik otwierany od frontu*
Bedding box opened from the front*

*ten model występuje tylko w opcji z pojemnikiem na pościel

*available with storage box only

Dobierz inną tkaninę tapicerską
Select different upholstery

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko
Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions
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Dino
Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Tkanina na zdjęciu: RONDA 80, kat. Promocja, nóżki E10 wybarwienie: buk  Fabric in the picture: RONDA 80, cat. Promocja, feet: E10, feet finish: beech
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214	cm
140/160/180	cm

140/160/180	cm

117	
cm

117	cm

Tkanina na zdjęciu: RONDA 80, kat. Promocja, nóżki E10 wybarwienie: buk  Fabric in the picture: RONDA 80, cat. Promocja, feet: E10, feet finish: beech

Po zamknięciu pojem-
nika, materac z ramą 
idealnie się licują.

When the box is closed, 
the mattress sits perfectly 
flush against the frame.

Wysokość zagłówka nie 
podlega zmianie.
The headboard height 
cannot be changed.

Nóżki E10.
Nóżki nie podlegają zmianie.
E10 feet 
Feet cannot be changed.

Dobierz inną tkaninę tapicerską
Select a different upholstery

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko
Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Pojemnik otwierany od frontu*
Bedding box opened from the front*

*ten model występuje tylko w opcji z pojemnikiem na pościel

*available with storage box only
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Mona
Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Po zamknięciu 
pojemnika, materac 
z ramą idealnie się 
licują.

When the box is closed, 
the mattress sits 
perfectly flush against  
the frame.

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Dobierz nóżkę D10 lub E10 (darmowa opcja) 
Select the feet D10 or E10 (free option)

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

216	cm

140/160/180	cm

140/160/180	cm

117	cm 117	cm

Wysokość zagłówka nie 
podlega zmianie.
The headboard height 
cannot be changed.

*ten model występuje tylko w opcji z pojemnikiem na pościel

*available with storage box only
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Tkanina na zdjęciu: Kronos 14, kat. Promocja, nóżki: E10, buk  Fabric in the picture: Kronos 14, cat. Promocja, feet: E10, beech
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Ariana

212	cm
149/169/189	cm

149/169/189	cm

Wersja podstawowa 
zagłówka

Basic headboard version

Wysokość zagłówka
Headboard height

106	cm 106	cm

17	cm

13	cm

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Tkanina na zdjęciu: Orinoco 95, kat. Promocja Fabric in the picture: Orinoco 95, cat. Promocja

Wysokość zagłówka 
dostępna jest tyko 
w rozmiarze 106 cm.

Łóżko nie występuje 
w wersji Slim i Standard

Łóżko dostępne jest 
w tylko z dedykowanymi, 
wysokimi nóżkami 
(jak na zdjęciu).

This model comes 
exclusively with a 106 cm 
high headboard.

The bed is not available 
in the Slim and Standard 
versions.

The bed is available 
exclusively with 
dedicated, high feet 
(as shown in the picture)

Dobierz dowolną tkaninę
Select any fabric

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko
Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions
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Tkanina na zdjęciu: Orinoco 95, kat. Promocja  Fabric in the picture: Orinoco 95, cat. Promocja
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Davos
Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Łóżko dostępne jest 
tylko z dedykowanymi, 
wysokimi nóżkami 
(jak na zdjęciu).

The bed is available 
exclusively with 
dedicated, high feet 
(as shown in the picture).

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

106	cm 106	cm

216	cm

210	/	190	/	170	cm

191	/	171	/	151	cm

190	/	170	/	150	cm

17	cm

20	cm
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Tkanina na zdjęciu: Salvador 03, kat. A  Fabric in the picture: Salvador 03, cat. A
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Ariel
Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Tkanina na zdjęciu: Matt Velvet 61, kat. Promocja, nóżki: B10, buk   Fabric in the picture: Matt Velvet 61, cat. Promocja, feet: B10, beech
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108	cm

Wysokość zagłówka dostępna jest 
tyko w rozmiarze 108 cm.

This model comes exclusively with 
a 108 cm high headboard.

Łóżko nie występuje w wersji Slim 
i Standard (patrz str. 209)

The bed is not available in the Slim and 
Standard version (view page 209).

220	cm195	/	175	/	155	cm

195	/	175	/	155	cm

108	cm

32	cm
+10	cm	
nóżki
feet

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Rozmiar Łóżka Bed dimensions
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Tkanina na zdjęciu: Alfa 18, kategoria Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Alfa 18, cat. Promocja, feet: F4

Boston

223	cm158/178/198	cm

158/178/198	cm

106	
cm 106	cm

35	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
Select the feet 4 cm (free option)

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Płozy o przekroju półokrągłym
Semi-circular rails

Dobierz pojemnik na pościel  
lub inną tkaninę tapicerską
Select a bedding box or different upholstery

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko
Configure your bed 

Brak możliwości zastosowania 
nóżek 10 cm.
10 cm high feet cannot be used.

Wysokość zagłówka nie 
podlega zmianie.
The headboard height 
cannot be changed.

Rozmiar Łóżka Bed dimensions
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Tkanina na zdjęciu: Matt Velvet 34, kategoria Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Matt Velvet 34, cat. Promocja, feet: F4

| 121 



Unity
Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Tkanina na zdjęciu: Ronda 09, nóżki F4, kat. Promocja  Fabric in the picture: Ronda 09, cat. Promocja, feet: F4
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Wysokość zagłówka jest dostępna tylko 
w rozmiarze 106 i 120 cm (na zdjęciu 
zaprezentowano wysokość zagłówka 120 cm).

Only 106 and 120 cm high headboards are 
available (the picture shows a 120 cm high 
headboard).

Łóżko prezentujemy w tkaninie Ronda 09 
(kategoria cenowa: Promocja) oraz z nóżkami F4. 
Istnieje możliwość wyboru innego obicia. 

The bed is shown with Ronda 09 fabric (price 
category: Promocja) and F4 feet. Other upholstery 
options are also available.

Boki Unity są o 5 cm wyższe od łóżek w wersji 
Standard. W przypadku tego modelu nie ma 
wersji Slim i Standard. Pozostałe kwestie, takie 
jak wybór nóżek, czy zastosowanie pojemnika na 
pościel są dostępne.

The sides of the Unity model are 5 cm higher 
than Standard version beds. There is no Slim and 
Standard version for this model. The other options, 
such as the color of the feet or a bedding box are 
available

106	cm 120	cm

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

106	cm

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

35	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
Select the feet 4 cm (free option)

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Płozy o przekroju półokrągłym
Semi-circular rails

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, wysokość zagłówka
Select feet, headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub inne dodatki
Select a bedding box or other accessories

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions
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Daisy

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

106	cm106	cm 120	cm

35	cm
+4	cm	
nóżki

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, wysokość zagłówka
Select feet, headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub inne dodatki
Select a bedding box or other accessories

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions Wysokość zagłówka może 
mieć 106 lub 120 cm (na 
zdjęciu wersja 120 cm).

The headboard can be 106 
or 120 cm (the picture shows 
a 120 cm high headboard).

Boki modelu Daisy są o 5 cm 
wyższe od łóżek w wersji 
Standard. W przypadku 
tego modelu nie ma wersji 
Slim i Standard. Pozostałe 
kwestie, takie jak wybór 
nóżek, czy zastosowanie 
pojemnika na pościel są 
dostępne.

The sides of the Daisy 
model are 5 cm higher than 
Standard version beds. There 
is no Slim and Standard 
version for this model. The 
other options, such as the 
color of the feet or a bedding 
box are available.

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Paros 05 
(kategoria cenowa: Promocja) 
oraz z nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru innego 
obicia.

The bed is shown with Paros 
05 fabric (price category: 
Promocja) and F4 feet. Other 
upholstery options are also 
available.

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
Select the feet 4 cm (free option)

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Płozy o przekroju półokrągłym
Semi-circular rails
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Tkanina na zdjęciu: PAROS 05, nóżki F4, kat. Promocja  Fabric in the picture: PAROS 05, feet: F4 cat. Promocja
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Gabriela
Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Tkanina na zdjęciu: ORINOCO 85, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: ORINOCO 85, cat. Promocja, feet: F4
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106	cm

223	cm
198/178/158	cm

198/178/158	cm

35	cm
+4	cm	
nóżki
feet

106	cm 120	cm

Wysokość zagłówka może 
mieć 106 lub 120 cm (na zdjęciu 
zaprezentowano wersję 120 cm).

The headboard can be 106 or 120 cm 
(the picture shows a 120 cm high 
headboard).

Łóżko prezentujemy w tkaninie 
Orinoco 85 (kategoria cenowa: 
Promocja) oraz z nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru innego obicia.

The bed is shown with Orinoco 85 
fabric (price category: Promocja) and 
F4 feet.

Boki łóżka Gabriela są o 5 cm 
wyższe od łóżek w wersji Standard. 
W przypadku tego modelu nie ma 
wersji Slim i Standard. Pozostałe 
kwestie, takie jak wybór koloru 
nóżek, czy możliwość zastosowania 
pojemnika na pościel są dostępne.

The sides of the Gabriela bed are 5 cm 
higher than those of the Standard 
version beds. There is no Slim and 
Standard version for this model. The 
other options, such as the color of the 
feet or a bedding box are available.

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, wysokość zagłówka
Select feet, headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub inne dodatki
Select a bedding box or other accessories

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
Select the feet 4 cm (free option)

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Płozy o przekroju półokrągłym
Semi-circular rails
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Manchester
Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Tkanina na zdjęciu: Fresh 3 kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Fresh 3, cat. Promocja, feet: F4
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Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)

120	cm

223	+	15	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

86	cm110	
cm

110	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Możliwość zastosowania kryształków
Crystals may be ordered as an option

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Tapicerowany tył (darmowa opcja)
Upholstered back (free option)

Zaokrąglenie górnej krawędzi 
przedniej płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi 
przedniej płozy
Curved side edges of the front rail

Łóżko prezentujemy w tkaninie Fresh 3 (kategoria 
cenowa: Promocja) oraz z nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru innego obicia.

The bed is shown with Fresh 3 fabric (price category: 
Promocja) and F4 feet.

Z uwagi na kształt zagłówka 
całkowita długość łóżka jest 
zwiększona o około 15 cm.

Due to the shape of the headboard, 
the total length of the bed has been 
increased by approx. 15 cm.

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according to the 
pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, wysokość zagłówka
Select feet, headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub inne dodatki
Select a bedding box or other accessories

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions
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Możliwość zastosowania kryształków
Crystals may be ordered as an option

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Tapicerowany tył (darmowa opcja)
Upholstered back (free option)

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi 
przedniej płozy
Curved side edges of the front rail

Chester

120	cm

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

86	cm
106	
cm 106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according  
to the pricelist)

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Fresh 13 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz 
z nóżkami D10, olcha. 
Istnieje możliwość 
wyboru innego obicia.

The bed is shown with 
Fresh 13 fabric (price 
category: Promocja) and 
D10 feet, alder. Other 
upholstery options are 
also available.

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka 
Select feet, rail thickness, 
roundness of front edges and 
headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub 
inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)
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Tkanina na zdjęciu: Fresh 13 kat. Promocja, nóżki D10, olcha  Fabric in the picture: Fresh 13 cat. Promocja, feet: D10, alder 

| 131 



Tkanina na zdjęciu: SORO 90 kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: SORO 90, cat. Promocja, feet: F4

Preston
Łóżka tapicerowane Upholstered beds
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120	cm

223	cm198/178/158	cm

210/190/170	cm

86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Wykończenie boków zagłówka 
zwiększa całkowitą szerokość 
łóżka. W przypadku wersji Standard 
zagłówek wystaje poza boki z obu 
stron po 6 cm, a przy wersji Slim 
wystaje po 11 cm.

The finish of the sides of the 
headboard increases the total width 
of the bed. In the Standard version, the 
headboard protrudes 6 cm outside 
of the bed frame on both sides; in the 
Slim version, it protrudes 11 cm.

Łóżko prezentujemy w tkaninie 
Soro 90 (kategoria cenowa: 
Promocja) oraz z nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru innego obicia.

The bed is shown with Soro 90 fabric 
(price category: Promocja) and F4 
feet. Other upholstery options are also 
available.

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according to the 
pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, zaokrąglenia 
krawędzi frontów, wysokość zagłówka
Select feet, rail thickness, roundness of front 
edges and headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub inne dodatki
Select a bedding box or other accessories

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Możliwość zastosowania kryształków
Crystals may be ordered as an option

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Tapicerowany tył (darmowa opcja)
Upholstered back (free option)

Zaokrąglenie górnej krawędzi 
przedniej płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi 
przedniej płozy
Curved side edges of the front rail

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)
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Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Elektra

Tkanina na zdjęciu: ORINOCO 85 kat. Promocja, nóżki G4, orzech  Fabric in the picture: ORINOCO 85, cat. Promocja, feet: F4, nut
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Możliwość zastosowania kryształków
Crystals may be ordered as an option

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Tapicerowany tył (darmowa opcja)
Upholstered back (free option)

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi 
przedniej płozy
Curved side edges of the front rail

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)

223	cm

198/178/158	cm

198/178/158	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

120	cm86	cm106	
cm

106	cm

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Orinoco 85 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz 
z nóżkami G4,orzech. 
Istnieje możliwość 
wyboru innego obicia.

The bed is shown with 
Orinoco 85 fabric (price 
category: Promocja) 
and G4 feet, nut. Other 
upholstery options are 
also available.

Wybierz nóżki, grubości płóz, zaokrąglenia 
krawędzi frontów, wysokość zagłówka
Select feet, rail thickness, roundness of front 
edges and headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub inne dodatki
Select a bedding box or other accessories

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet
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Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Kasandra

Tkanina na zdjęciu: Terra 88, kat. Promocja, nóżki: E10, wenge  Fabric in the picture: Terra 88, cat. Promocja, feet: E10, wenge
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Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

220	cm

195	/	175	/	155	cm

195	/	175	/	155	cm

32	cm
+10	cm	
nóżki
feet

108	
cm

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Wysokość zagłówka dostępna jest tyko 
w rozmiarze 108 cm.

This model comes exclusively with a 108 cm 
high headboard.

Łóżko nie występuje w wersji Slim i Standard 
(patrz str. 209)

The bed is not available in the Slim and Standard 
version (view page 209).

108	cm
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Tkanina na zdjęciu: MADRYT 126 kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: MADRYT 126, cat. Promocja, feet: F4

Savana
Łóżka tapicerowane Upholstered beds
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223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

120	cm86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Możliwość zastosowania kryształków
Crystals may be ordered as an option

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi 
przedniej płozy
Curved side edges of the front rail

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)

Wybierz nóżki, grubości płóz, zaokrąglenia 
krawędzi frontów, wysokość zagłówka
Select feet, rail thickness, roundness of front 
edges and headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub inne dodatki
Select a bedding box or other accessories

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Madryt 126 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz 
z nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru 
innego obicia.

The bed is shown with 
Madryt 126 fabric (price 
category: Promocja) and 
F4 feet. Other upholstery 
options are also 
available.
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Mike

120	cm

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi 
przedniej płozy
Curved side edges of the front rail

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Alfa 3 (kategoria 
cenowa: Promocja) oraz 
z nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru innego 
obicia.

The bed is shown with 
Alfa 3 fabric (price category: 
Promocja) F4 feet. Other 
upholstery options are also 
available.

Zagłówek na zdjęciu 
w wysokości 120 cm.

Headboard height in the 
picture: 120 cm.

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according  
to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka 
Select feet, rail thickness, 
roundness of front edges and 
headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub 
inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)
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Tkanina na zdjęciu: Alfa 3, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Alfa 3 cat. Promocja, feet: F4
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Paris

120	cm

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according  
to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka 
Select feet, rail thickness, 
roundness of front edges and 
headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub 
inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Madryt 190 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz z nóżkami 
F4. Istnieje możliwość 
wyboru innego obicia.

The bed is shown with 
Madryt 190 fabric (price 
category: Promocja) and 
F4 feet. Other upholstery 
options are also available.

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 
10 cm (for an extra charge)

Pojemnik otwierany od boku
Bedding box opened from the side

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail
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Tkanina na zdjęciu: MADRYT 190, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: MADRYT 190 cat. Promocja, feet: F4
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Stella

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

120	cm86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 
10 cm (for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Primo 84 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz 
z nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru 
innego obicia.

The bed is shown with 
Primo 84 fabric (price 
category: Promocja) and 
F4 feet. Other upholstery 
options are also 
available.Wersja

podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according  
to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka 
Select feet, rail thickness, 
roundness of front edges and 
headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub 
inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)
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Tkanina na zdjęciu: Primo 84, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Primo 84 cat. Promocja, feet: F4

| 145 



Wybierz nóżki, grubości płóz, zaokrąglenia 
krawędzi frontów, wysokość zagłówka
Select feet, rail thickness, roundness of front 
edges and headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub inne dodatki
Select a bedding box or other accessories

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Mars

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

120	cm86	cm106	
cm

106	cm

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 
10 cm (for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail Tkanina na zdjęciu: Madryt 195, kat. Promocja, nóżki A10, olcha   Fabric in the picture: Madryt 195,cat. Promocja, feet: A10, alder
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Tkanina na zdjęciu: Madryt 126, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Madryt 126 cat. Promocja, feet: F4
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Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Cortina

Tkanina na zdjęciu: Primo 96 kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Primo 96, cat. Promocja, feet: F4
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120	cm

216	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) lub 
10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od boku
Bedding box opened from the side

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

Wybierz nóżki, grubości płóz, zaokrąglenia 
krawędzi frontów, wysokość zagłówka
Select feet, rail thickness, roundness of front 
edges and headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub inne dodatki
Select a bedding box or other accessories

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Primo 96 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz 
z nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru 
innego obicia.

The bed is shown with 
Primo 96 fabric (price 
category: Promocja) and 
F4 feet. Other upholstery 
options are also available

Ze względu na konstrukcję, 
Cortina ma ogólną długość 
216 cm, a w wersji Slim wynosi 
ona 211 cm. W przypadku tego 
modelu nie ma więc mowy 
o niewykorzystanej przestrzeni.

Due to its construction, the total 
length of the Cortina model is 
216 cm and 211 cm in the Slim 
version, leaving no room for 
wasted space.
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Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Celesta

Tkanina na zdjęciu: Country 2, kat. Promocja, nóżki: F4  Fabric in the picture: Country 2, cat. Promocja, feet: F4
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220	cm
195	/	175	/	155	cm

204	/	184	/	164	cm

112	cm

32	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
Select the feet 4 cm (free option)

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Wysokość zagłówka 
dostępna jest tyko 
w rozmiarze 112 cm.

Łóżko nie występuje 
w wersji Slim i Standard 
(patrz str. 209).

This model comes 
exclusively with a 112 cm 
high headboard.

The bed is not available 
in the Slim and Standard 
version (view page 209).

112	cm
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Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Dakota

Tkanina na zdjęciu: Primo 89 kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Primo 89, cat. Promocja, feet: F4
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120	cm

223	cm
198/178/158	cm

198/178/158	cm

86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) lub 
10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

Wybierz nóżki, grubości płóz, zaokrąglenia 
krawędzi frontów, wysokość zagłówka
Select feet, rail thickness, roundness of front 
edges and headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub inne dodatki
Select a bedding box or other accessories

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Primo 89 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz 
z nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru 
innego obicia.

The bed is shown with 
Primo 89 fabric (price 
category: Promocja) and 
F4 feet. Other upholstery 
options are also available
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Dolores

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

120	cm86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm (for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according  
to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka 
Select feet, rail thickness, 
roundness of front edges and 
headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub 
inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Tkanina na zdjęciu: Kronos 37, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Kronos 37 cat. Promocja, feet: F4

Pojemnik otwierany od boku
Bedding box opened from the side
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Tkanina na zdjęciu: Madryt 120, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Madryt 120 cat. Promocja, feet: F4
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Lily

198/178/158	cm

86	cm106	
cm

106	cm 120	cm

223	cm198/178/158	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 
10 cm (for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according  
to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka 
Select feet, rail thickness, 
roundness of front edges and 
headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub 
inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Lars 90 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz 
z nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru 
innego obicia.

The bed is shown with 
Lars 90 fabric (price 
category: Promocja) 
and F4 feet. Other 
upholstery options are 
also available.
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Tkanina na zdjęciu: Lars 90, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Lars 90 cat. Promocja, feet: F4
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Sierra

120	cm86	cm106	cm

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 
10 cm (for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according  
to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka 
Select feet, rail thickness, 
roundness of front edges and 
headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub 
inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Matt 
Velvet 72 (kategoria 
cenowa: Promocja) oraz 
z nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru 
innego obicia.

Wysokość zagłówka 
na zdjęciu: 120 cm

The bed is shown 
with Matt Velvet 72 
fabric (price category: 
Promocja) and F4 feet. 
Other upholstery options 
are also available.

Headboard height in the 
picture: 120 cm
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Tkanina na zdjęciu: Matt Velvet 72, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Matt Velvet 72, cat. Promocja, feet: F4
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Aston

198/178/158	cm

223	cm198/178/158	cm

30	cm
+10	cm	
nóżki
feet

126	cm112	cm 112	cm

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 10 cm
Available headboard heights for 10 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka 
Select feet, rail thickness, 
roundness of front edges and 
headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub 
inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Wysokość zagłówka dla 
nóżek 4 cm, dostępna jest 
w dwóch wysokościach: 
106 cm, 120 cm 

Two headboard heights 
are available: 106 cm and 
120 cm.

Łóżko prezentujemy w tka-
ninie Paros 1 oraz z nóżkami 
D10.

The bed is shown with Paros 1 
fabric and D10 feet.

Łóżko prezentowane jest 
w wersji Standard z zaokrą-
gloną krawędzią frontowej 
płozy z góry.

The bed is shown in the 
Standard version with a top 
rounded edge of the front rail

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) lub 
10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)

Możliwość zastosowania kryształków
Crystals may be ordered as an option

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

Pojemnik otwierany od boku
Bedding box opened from the side
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Tkanina na zdjęciu: Paros 1, kat. Promocja, nóżki: D10, orzech  Fabric in the picture: Paros 1, cat. Promocja, feet: D10, nut
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Trivio

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

120	cm86	cm106	
cm

106	cm

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 
10 cm (for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi 
przedniej płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi 
przedniej płozy
Curved side edges of the front rail

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Monolith 97 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz z 
nóżkami G4, olcha. 
Istnieje możliwość 
wyboru innego obicia.

The bed is shown with 
Monolith 97 fabric (price 
category: Promocja) 
and G4 feet, alder. Other 
upholstery options are 
also available.Wersja

podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according  
to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka 
Select feet, rail thickness, 
roundness of front edges and 
headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub 
inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)
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Tkanina na zdjęciu: Monolith 97, kat. Promocja, nóżki: G4, olcha  Fabric in the picture: Monolith 97, cat. Promocja, feet: G4, alder
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Mario

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

120	cm86	cm106	
cm

106	cm

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) lub 
10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)

Możliwość zastosowania kryształków
Crystals may be ordered as an option

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Soro 86 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz 
z nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru 
innego obicia.

The bed is shown with 
Soro 86 fabric (price 
category: Promocja) 
with F4 feet. Other 
upholstery options are 
also available.Wersja

podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according  
to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka 
Select feet, rail thickness, 
roundness of front edges and 
headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub 
inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)
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Tkanina na zdjęciu: Soro 86, kat. Promocja, nóżki: F4  Fabric in the picture: Soro 86, cat. Promocja, feet: F4
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Tessa
Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm (for an extra charge)

Możliwość zastosowania kryształków
Crystals may be ordered as an option

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej płozy
Curved side edges of the front rail

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

120	cm86	cm106	
cm

106	cm

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according  
to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka 
Select feet, rail thickness, 
roundness of front edges and 
headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub 
inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Tkanina na zdjęciu: Matt Velvet 85, kat. Promocja, nóżki: B10 – buk  Fabric in the picture: Matt Velvet 85, cat. Promocja, feet: B10 – beech
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Tkanina na zdjęciu: Kronos 27, kat. Promocja, nóżki: F4  Fabric in the picture: Kronos 27, cat. Promocja, feet: F4
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Theo
Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Tkanina na zdjęciu: Madryt 926, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Madryt 926, cat. Promocja, feet: F4
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Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) lub 
10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

120	cm86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka
Select feet, rail thickness, roundness 
of front edges and headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel 
lub inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Zobacz szczegóły modyfikacji 
(str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji 
(str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Tkanina na zdjęciu: Matt Velvet 61, kat. Promocja, nóżki: F4  Fabric in the picture: Matt Velvet 61, cat. Promocja, feet: F4
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Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Sylvi

Tkanina na zdjęciu: Madryt 987, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Madryt 987, cat. Promocja, feet: F4
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223	cm
198/178/
158	cm

198/178/158	cm

120	cm86	cm106	
cm

106	cm30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) lub 
10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Tkanina na zdjęciu: Fresh 9, kat. Promocja, nóżki: F4  Fabric in the picture: Fresh 9, cat. Promocja, feet: F4

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka
Select feet, rail thickness, roundness 
of front edges and headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel 
lub inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Zobacz szczegóły modyfikacji 
(str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji 
(str. 216)
Use the configuration table (p. 216)
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Vanessa

120	cm

223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 
10 cm (for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according  
to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka 
Select feet, rail thickness, 
roundness of front edges and 
headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub 
inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Soro 23 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz 
z nóżkami F4.  
Istnieje możliwość 
wyboru innego obicia.

The bed is shown with 
Soro 23 fabric (price 
category: Promocja) 
and F4 feet. Other 
upholstery options are 
also available.
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Tkanina na zdjęciu: SORO 23, kat. Promocja, nóżki: F4  Fabric in the picture: SORO 23, cat. Promocja, feet: F4
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Victoria
Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Tkanina na zdjęciu: Orinoco 96, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Orinoco 96, cat. Promocja, feet: F4
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223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

120	cm86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 
10 cm (for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi 
przedniej płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi 
przedniej płozy
Curved side edges of the front rail

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka
Select feet, rail thickness, roundness 
of front edges and headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel 
lub inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Zobacz szczegóły modyfikacji 
(str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji 
(str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Orinoco 96 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz z 
nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru 
innego obicia.

The bed is shown with 
Orinoco 96 fabric (price 
category: Promocja) 
and F4 feet. Other 
upholstery options are 
also available.
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Basic
Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Tkanina na zdjęciu: Bergamo 72, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Bergamo 72, cat. Promocja, feet: F4
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223	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

120	cm86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) lub 
10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka
Select feet, rail thickness, roundness 
of front edges and headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel 
lub inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Zobacz szczegóły modyfikacji 
(str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji 
(str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Bergamo 72 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz z 
nóżkami F4. Istnieje 
możliwość wyboru 
innego obicia.

The bed is shown with 
Bergamo 72 fabric (price 
category: Promocja) and 
F4 feet. Other upholstery 
options are also availabl
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Cliff
Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Tkanina na zdjęciu: Soro 97, kat. Promocja, nóżki F4  Fabric in the picture: Soro 97, cat. Promocja, feet: F4
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223	+	4	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

120	cm86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) lub 
10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 10 cm 
(for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

Wygięty zagłówek
Curved headboard

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard version
(surcharge according to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Ze względu na kształt 
zagłówka, długość całkowita 
jest większa o ok. 4 cm.

Due to the shape of the 
headboard, the total length is 
increased by approx. 4 cm.

Łóżko prezentujemy 
wźtkaninie Soro 97 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz z nóżkami F4. 
Istnieje możliwość wyboru 
innego obicia.

The bed is shown with 
Soro 97 fabric (price category: 
Promocja) and F4 feet. Other 
upholstery options  are also 
available.

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka
Select feet, rail thickness, roundness 
of front edges and headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel 
lub inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Zobacz szczegóły modyfikacji 
(str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 
Skorzystaj z tabeli konfiguracji 
(str. 216)
Use the configuration table (p. 216)
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Verona

120	cm

223	+	4	cm198/178/158	cm

198/178/158	cm

86	cm106	
cm

106	cm

30	cm
+4	cm	
nóżki
feet

Łóżka tapicerowane Upholstered beds

Dobierz nóżki 4 cm (darmowa opcja) 
lub 10 cm za dopłatą 
Select the feet 4 cm (free option) or 
10 cm (for an extra charge)

Płozy w wersji SLIM
SLIM-version rails

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Zaokrąglenie górnej krawędzi przedniej 
płozy
Curved upper edge of the front rail

Zaokrąglenie bocznych krawędzi przedniej 
płozy
Curved side edges of the front rail

Wygięty zagłówek
Curved headboard

Wersja
podstawowa
zagłówka
Basic 
headboard 
version

Wersja
minimalna
zagłówka
Minimum 
headboard 
version

Wersja maksymalna
zagłówka
(dopłata wg cennika)

Maximum headboard 
version
(surcharge according  
to the pricelist)

Dostępne wersje wysokości zagłówka dla nóżek 4 cm
Available headboard heights for 4 cm feet

Wybierz nóżki, grubości płóz, 
zaokrąglenia krawędzi frontów, 
wysokość zagłówka 
Select feet, rail thickness, 
roundness of front edges and 
headboard height 
Dobierz pojemnik na pościel lub 
inne dodatki
Select a bedding box or other 
accessories

Skonfiguruj swoje łóżko Configure your bed 

Rozmiar Łóżka Bed dimensions

Zobacz szczegóły modyfikacji (str. 211-213)
View modification details  (p. 211-213) 

Skorzystaj z tabeli konfiguracji (str. 216)
Use the configuration table (p. 216)

Łóżko Verona, ze względu 
na oryginalny kształt 
zagłówka, jest dłuższe 
od pozostałych modeli 
Comforteo o ok. 4 cm.

Due to the original shape 
of its headboard, Verona is 
longer than other Comforteo 
beds by approx. 4 cm.

Łóżko prezentujemy 
w tkaninie Madryt 920 
(kategoria cenowa: 
Promocja) oraz z nóżkami F4. 
Istnieje możliwość wyboru 
innego obicia.

The bed is shown with 
Madryt 920 fabric (price 
category: Promocja) and F4 
feet. Other upholstery options 
are also available.
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Tkanina na zdjęciu: Madryt 920, kat. Promocja, nóżki: F4  Fabric in the picture: Madryt 920, cat. Promocja, feet: F4
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Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Project co-financed with EU funds

Główną ideą przyświecającą łóżkom kontynentalnym 
New Tech Bed jest osiągnięcie jak największego po-
ziomu komfortu poprzez zwiększenie liczby czynników 
oddziałujących na użytkownika nie tylko w układzie 
wertykalnym, ale również w horyzontalnym. Zadanie to 
doczekało się realizacji dzięki połączeniu w odpowiedniej 
konfiguracji takich technologii, jak: profilowane i wycinane 
pianki, sprężyny kieszeniowe oraz sprężyny multipocket. 
W ten sposób uzyskano dwupoziomowy układ łóżka 
kontynentalnego o różnych polach twardości, w którym 
wzmocniony został efekt wypychania, bądź też uginania 
się (w zależności od rodzaju pola), co przyczyniło się do 
polepszenia cechy, jaką jest dopasowanie się powierzchni 
spania do anatomicznego kształtu ciała użytkownika.

W podstawie łóżka New Tech Bed zastosowano wkład 
sprężynowy wykonany różnych, niezależnie działających 
sprężyn ułożonych na przemian w grupach. Dzięki temu 
dają one efekt trzech pól twardości. Dodatkowo oddziały-
wanie tych pól zostało wzmocnione przez wyprofilowanie 
górnej pianki na kształt fali (inna długość fali dla każdego 
pola sprężyn), a także otwory wycięte w piankach bocz-
nych.

W materacu łóżka New Tech Bed zastosowano ten sam 
schemat naprzemiennego sytuowania grup sprężyn oraz 
profilowania pianki (górnej i dolnej) zgodnie z tymi polami, 
przy czym liczbę pól twardości zwiększono tu do siedmiu. 
Ponadto zastosowano też otwory w bocznych piankach 
w miejscach uzupełniających się z polami twardości 
materaca.

W aktualnej kolekcji łóżek kontynentalnych marki Comfor-
teo koncepcja New Tech Bed została zaimplementowana 
w modelu Alexander (str. 190)

The primary concept behind the continental New 
Tech Bed is to achieve the highest possible level 
of comfort by increasing the number of factors 
that affect the user, not only vertically but also 
horizontally. This has been achieved through the 
right combination of technologies, such as profiled 
and notched foams, pocket springs and multipocket 
springs. These solutions have been used to create 
a two-level continental bed design with different 
firmness zones to enhance the lifting or sinking effect 
(depending on the type of zone), and improve the 
adaptability of the sleeping surface to the anatomical 
shape of the body.

The base of the New Tech Bed features a set of 
independent springs arranged alternately in groups. 
This creates the effect of three firmness zones. The 
effect of these zones has been further enhanced 
by the wave-shaped profile of the top foam (with 
different wave length for each spring zone) and by the 
notches cut in the side foams.

The mattress of the New Tech Bed has the same 
arrangement of alternating groups of springs 
and profiled foam (top and bottom foam) aligned 
with these zones, but with the number of firmness 
zones increased to seven. Also, the side sections 
of foam layers feature openings, which have been 
strategically located to complement the firmness 
zones of the mattress.

In the current line of continental beds offered by 
Comforteo, the New Tech Bed concept has been 
implemented in the Alexander model (page 190).

New Tech Bed to innowacyjna 
koncepcja technologiczna w zakresie 
produkcji łóżek kontynentalnych. 
Została ona w całości wypracowana 
przez zespół badawczy firmy Meble 
Marzenie (właściciela marki Comforteo), 
a jej pozytywne wyniki potwierdził 
Instytut Technologii.

The New Tech Bed is an innovative 
technological concept in the 
production of continental beds. It has 
been created from scratch by the 
research team of Meble Marzenie 
(owner of the Comforteo brand), and 
its performance has been confirmed 
by the Institute of Technology.

UWAGA! INNOWACJA PRODUKTOWA  NOTE! PRODUCT INNOVATION

New Tech Bed
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Profilowanie 
wspomagające 
strefy twardości 
i wentylację
Profiling to 
complement 
firmness zones 
and enhance 
ventilation

Otwory 
wspomagające 
strefy twardości 
i wentylację
Openings to 
complement 
firmness zones 
and enhance 
ventilation

STREFA 1
ZONE 1

STREFA 1
ZONE 1

STREFA 3
ZONE 3

STREFA 5
ZONE 5

STREFA 7
ZONE 7

STREFA 3
ZONE 3

STREFA 2
ZONE 2

STREFA 4
ZONE 4

STREFA 2
ZONE 2

STREFA 6
ZONE 6
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Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Project co-financed with EU funds

Jej zasadniczą funkcją jest zakrywanie w ciągu dnia pościeli lub łóżka, oraz 
ochrona przed przypadkowymi zabrudzeniami. W tej kwestii ważną cechą 
Narzuty Pikowanej marki Comforteo jest jej dobra przepuszczalność powietrza, 
dzięki doborowi odpowiednich materiałów. Równie ciekawą funkcją tego 
produktu jest jego miękkość, zachęcająca do popołudniowej drzemki lub po 
prostu chwili relaksu.

Narzuta Pikowana po stronie wierzchniej jest wykonana z jednej strony z gru-
bej, przewiewnej i przyjemnej w dotyku dzianiny Aero, od spodu zaś posiada 
fliselinę. Pomiędzy tymi warstwami znajduje się 2 cm pianki termoelastycznej 
(znanej także jako pianka visco), oraz włókno klimatyzujące. Całość zamknięta 
jest w środku przy pomocy ozdobnej lamówki.

Its primary function is to cover the bed linen or the bed during the day and protect 
it against accidental stains. For that reason, the Comforteo quilted bedspread 
has been made from a combination of suitable materials to ensure good 
breathability. Another interesting feature of this product is its softness, inviting you 
to take an afternoon nap or simply relax for a while.

The top side of the quilted bedspread is made of the thick, breathable Aero 
knitted fabric that is pleasant to touch, while the underside is made of interfacing 
fabric. Between these layers, there is a 2-cm layer of thermoelastic foam (also 
known as “visco” foam) and ventilating fibres. The materials are sealed inside by 
decorative trimming.

Nowym produktem z zakresu asortymentu do łóżek 
marki Comforteo jest Narzuta Pikowana.

Our range of accessories for Comforteo beds now 
includes a quilted bedspread.

UWAGA! INNOWACJA PRODUKTOWA  NOTE! PRODUCT INNOVATION

Narzuta Pikowana

Uchwyty mocujące narzutę do materaca
Holders attaching the bedspread to the mattress

Pianka termoelastyczna 2 cm
2 cm thermoplastic foam

Fliselina
Interlining

Dzianina Aero
Aero knitted fabric

Quilted bedspread

Ozdobna lamówka
Decorative trimming
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Łóżka	kontynentalne
Continental beds

Progresywnie	działające,	elastyczne	
warstwy	łóżek	kontynentalnych	
pozwalają	poczuć	się	we	własnej	
sypialni	tak,	jak	w	luksusowym	hotelu.

With the progressive construction of 
resilient layers of our continental beds, 
your very own bedroom will feel like 
a five-star hotel.

Wyjątkową elastyczność zapewniają najniżej umiejscowione sprężyny 
bonellowe, środkowa warstwa wypełniona sprężynami kieszeniowymi daje 
doskonałe podparcie dla kręgosłupa, a odpowiednio dobrana nakładka pozwala 
na zaspokojenie indywidualnych potrzeb użytkownika. Niektóre nasze łóżka 
kontynentalne dostępne są z dodatkowym wyposażeniem – wbudowanym 
stelażem elektrycznym lub pojemnikiem na pościel – co zapewnia 
użytkownikom nie tylko wygodę, ale również ogromną funkcjonalność łóżka. 

Dzięki zastosowaniu kilku warstw , łóżko kontynentalne zapewnia wyjątkową 
elastyczność oraz doskonałe podparcie dla kręgosłupa. Wielopoziomowy układ 
sprężyn zapewnia wysoki komfort. Większość modeli została uzupełniona 
w dodatkową nakładkę, która pozwala na zaspokojenie indywidualnych 
potrzeb użytkownika. Część naszych łóżek kontynentalnych dostępna jest 
z dodatkowym wyposażeniem – wbudowanym stelażem elektrycznym lub 
pojemnikiem na pościel – co zapewnia użytkownikom nie tylko wygodę, ale 
również ogromną funkcjonalność łóżka.

The bottom layer consisting of bonnell springs ensures exceptional resilience, the 
middle section filled with pocket springs provides an ideal support for your spine, 
whereas an appropriate topper helps meet specific needs of individual users. Some 
of our continental beds are available with extra features – an integrated electric 
slatted bed base or a bedding box – to ensure comfort but also to make the bed 
as functional as possible.

Thanks to its multiple layers, a continental bed provides exceptional resilience 
and excellent support for your back. A multi-level spring combination ensures 
high comfort. Most models have been equipped with an extra topper, which helps 
us meet the user’s individual needs. Some of our continental beds are available 
with extra features – an integrated electric slatted bed base or a bedding box – 
to ensure comfort but also to make the bed as functional as possible.
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dobry sen, dobry dzień
sleep well live well
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Astoria
Łóżka kontynentalne Continental beds

Tkanina na zdjęciu: Fresh 13 kat. Promocja  Fabric in the picture: Fresh 13 cat. Promocja
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130	
cm

210	cm

170	/	190	cm

160	/	180	cm

63	
cm

• Dostępne szerokości: 160, 180 cm
Available widths:  160 cm; 180 cm

• Dostępne szerokości zagłówka: 170, 190 cm
Available widths of headboard: 170cm; 190 cm

Wysokość wezgłowia, wysokość nóżek, 
materac bazowy oraz materac właściwy 
- nie podlegają personalizacji. Astoria 
dostępna jest wyłącznie w następują-
cych tkaninach tapicerskich: Fresh 01, 
Fresh 11, Fresh 13, Fresh 32.

Nakładka złączona z materacem.

The headboard height, feet height, base 
mattress and main mattress cannot be 
customised. Astoria beds are available 
only with the following upholstery fabrics: 
Fresh 01, Fresh 11, Fresh 13 and Fresh 32.

Topper integrated with the mattress.

Wiele warstw przyjemności Numerous layers of pleasure

Warstwa górna 3-poziomowy materac właściwy
Top layer 3-level main mattress

Warstwa dolna Półtwarda podstawa z 2cm pianki
Bottom layer Semi-firm base of 2 cm foam

Pianka poliuretanowa 
o zwiększonej gęstości T30
High density T30 polyurethane 
foam

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Pikowany cały materac
Full mattress quilting

Sprężyny typu bonell
Bonnell springs

Dwupoziomowy układ sprężyn
Two-level spring system

Pianka Gelax
Gelax foam

7 stref twardości
7 firmness zones

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Pianka antybakteryjna
Antibacterial foam

Box półtwardy 
Semi-hard box

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Owata 200g
200g wadding
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Atlanta
Łóżka kontynentalne Continental beds

Tkanina na zdjęciu: Milton 15 kat. A  Fabric in the picture: Milton 15 cat. A
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130	
cm

211	cm

170	/	190	cm

160	/	180	cm

65	
cm

Wiele warstw przyjemności Numerous layers of pleasure

Wykończenie materaca charakteryzuje ozdob-
ny haft, znajdujący się na jego przodzie. Mate-
rac z obu stron zdobią stylowe przeszycia oraz 
piękna lamówka. Boki materaca zostały wyko-
nane w tkaninie tapicerskiej.

Wysokość wezgłowia, wysokość nóżek, mate-
rac bazowy oraz materac właściwy - nie pod-
legają personalizacji. Atlanta dostępna jest 
wyłącznie w następujących tkaninach tapicer-
skich: Milton 03, Milton 13, Milton 14, Milton 15.

The finish of the material is characterised by de-
corative embroidery on the front side. The mat-
tress is decorated with stylish stitching and be-
autiful trimming on both sides. The sides of the 
mattress are covered with upholstery fabric.

The headboard height, feet height, base mat-
tress and main mattress cannot be customised. 
Atlanta beds are available only with the follo-
wing upholstery fabrics: Milton 03, Milton 13, Mil-
ton 14 and Milton 15.

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Sprężyny typu bonell
Bonnell springs

Dwupoziomowy układ sprężyn
Two-level spring system

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

7 stref twardości
7 firmness zones

Pianka antybakteryjna
Antibacterial foam

Box twardy
Hard box

Warstwa górna 2-poziomowy materac właściwy
Top layer 2-level main mattress

Warstwa dolna Twarda podstawa
Bottom layer Firm base

Owata 200g
200g wadding
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Alexander
Łóżka kontynentalne Continental beds

Tkanina na zdjęciu: Fresh 32 kat. Promocja  Fabric in the picture: Fresh 3 cat. Promocja
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135	
cm

210	cm

170	/	190	cm

160	/	180	cm

69	
cm

Wiele warstw przyjemności Numerous layers of pleasure

Wysokość wezgłowia, wysokość 
nóżek, materac bazowy oraz 
materac właściwy - nie podle-
gają personalizacji. Alexander 
dostępny jest wyłącznie w na-
stępujących tkaninach tapicer-
skich: Fresh 01, Fresh 11, Fresh 13, 
Fresh 32.

The headboard height, feet he-
ight, base mattress and main 
mattress cannot be customised. 
Alexander beds are available 
only with the following upholstery 
fabrics: Fresh 01, Fresh 11, Fresh 13 
and Fresh 32.

Warstwa górna 7-polowy materac ze sprężynami Multipocket
Top layer 7-zone mattress with Multipocket springs

Warstwa dolna Podstawa ze sprężynami kieszeniowymi + 2 cm pianki
Bottom layer Base with pocket springs + 2 cm foam

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny multipocket (508 s)
Multipocket springs (508 s)

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Pianka Gelax
Gelax foam

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Owata 200g
200g wadding
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Arizona
Łóżka kontynentalne Continental beds

Tkanina na zdjęciu: Fresh 32 kat. Promocja  Fabric in the picture: Fresh 32 cat. Promocja
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106	
cm

210	cm

140	/	160	/	180	cm

140	/	160	/	180	cm

58	
cm

Wiele warstw przyjemności Numerous layers of pleasure

Wysokość wezgłowia, wysokość 
nóżek, nakładka, materac 
bazowy oraz materac właściwy - 
nie podlegają personalizacji.

The headboard height, feet height, 
topper, base mattress and main 
mattress cannot be customised.

Warstwa dolna Podstawa ze sprężynami bonellowymi + 2 cm pianki
Bottom layer Base with bonnell springs + 2 cm foam

Warstwa środkowa 7-polowy materac kieszeniowy Passion
Middle layer Passion 7-zone pocket mattress

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny typu bonell
Bonnell springs

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Najwyższa warstwa Nakładka piankowa 3cm
Top layer 3 cm foam topper

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Pokrowiec z możliwością prania 
do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Owata 200g
200g wadding
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Korfu Pojemniki	 
na	pościel

Bedding box

Łóżka kontynentalne Continental beds

Tkanina na zdjęciu: Matt Velvet 83, kat. Promocja  Fabric in the picture: Matt Velvet 83, cat. Promocja
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Łóżko Korfu jest wyposażone w dwa 
trwałe i bezawaryjne pojemniki na 
pościel. Podnoszenie i opuszczanie 
każdego z nich jest wsparte 
mechanizmem podnośników 
gazowych. Dzięki temu czynności te 
są proste i lekkie bez względu na wiek 
i kondycję użytkownika.

Korfu features two durable and reliable 
bedding boxes. Opening and closing 
of each bedding box is mechanically 
assisted by pneumatic gas lift arms. This 
way, the opening and closing operations 
are simple and effortless regardless of 
the age or strength of the user.

213	+	4	cm

120	
cm 67	

cm

177	/	197	cm

160	/	180	cm

• Dostępne szerokości nominalne to 160 i 180 cm. 
Available nominal widths are 160 and 180 cm.  

• Producent nie przewiduje możliwości zmiany 
rozmiarów zagłówka. 
Headboard dimensions cannot be modified. 

• Zagłówek szerszy o 8,5 cm z każdej strony 
od materaca. 
The headboard is wider than the mattress by 
8.5 cm on each side. 

• Ze względu na kształt zagłówka, długość 
całkowita jest większa o 4 cm.
Due to the shape of the headboard, the total 
length is increased by 4 cm.

Wiele warstw 
przyjemności 
Numerous 
layers 
of pleasure

9 cm

18 cm

22 cm

18 cm

Dwa pojemniki otwierane od boku
Two bedding boxes opened from the side

Pojemnik na pościel
Bedding box

Warstwa 4  Layer 4

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Sprężyny typu bonell
Bonnell springs

Bonel Box-Kolor

Warstwa 3 Podstawa  Layer 3 Base

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

7 stref twardości
7 firmness zones

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Passion-Kolor

Warstwa 2 Materac środkowy  Layer 2 Middle mattress

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

lub
or

Warstwa 1 Nakładka  Layer 1 Topper

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Hard-Top
Pikowany punktowo pokrowiec Koral
Spot-quilted Koral cover

Soft-Top
Pikowany punktowo pokrowiec Koral
Spot-quilted Koral cover

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Pianka lateksowa
Latex foam

Pianka termoelastyczna
Thermoplastic foam

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties
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Imperia
Łóżka kontynentalne Continental beds

Tkanina na zdjęciu: Town 99, kat. C  Fabric in the picture: Town 99, cat. C
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19 cm

28 cm

6 cm

Wiele warstw przyjemności Numerous layers of pleasure

Wysokość wezgłowia, wysokość 
nóżek, nakładka, materac 
bazowy oraz materac właściwy - 
nie podlegają personalizacji.

The headboard height, feet height, 
topper, base mattress and main 
mattress cannot be customised.

Warstwa 3  Bonnel Box-Kolor
Layer 3  Bonnel Box-Kolor

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Sprężyny typu bonell
Bonnell springs

Warstwa 2  Materac Kieszeniowy
Layer 2  Pocket mattress

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

7 stref twardości
7 firmness zones

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Warstwa 1 Nakładka 
Layer 1 Topper

Owata 200g
200g wadding

Pokrowiec posiada zamek 
błyskawiczny
The cover features a zip fastener.

Pokrowiec z możliwością 
prania do 60˚C
Cover washable at up to 60˚C

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Materac dwustronny
Reversible mattress

212	cm

118	
cm 60	

cm

• Dostępne szerokości to 140, 160, 180 cm.
Available nominal widths are 140, 160 
and 180 cm.

• Producent nie przewiduje możliwości 
zmiany rozmiarów zagłówka.
Headboard dimensions cannot be 
modified.

• Zagłówek i przednóżek licują się na 
szerokości z materacem i podstawą.
On the sides, the headboard and the 
footboard are flush with the mattress 
and the base.

| 197 



Łóżka kontynentalne Continental beds

Mario Electric

Nagroda magazynu 
Villa w kategorii 
„ŁÓŻKA I MATERACE”
Villa magazine’s award 
in the “BEDS AND 
MATTRESSES” category

Tkanina na zdjęciu: Milton 14, kat. A  Fabric in the picture: Milton 14, cat. A

Stelaż	
elektryczny

Electric slatted 
bed base
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213	cm

118	
cm 64	

cm

30 cm

Za pomocą pilota sterującego 
siłownikami elektrycznymi 
klient może podnosić zarówno 
część od strony głowy jak i nóg, 
dostosowując tym samym 
komfort łóżka do swoich potrzeb.

With the remote control for the 
electric servomotors, the user can 
lift the head and the leg section 
to adjust the level of comfort to 
their needs.

9 cm

18 cm

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Pocket Box-Kolor

Warstwa 3 Podstawa  Layer 3 Base

Stelaż elektryczny na ramie
Electric slatted bed base on a frame

Warstwa 4 Regulacja elektryczna  Layer 4 Electric adjustment

• Dostępne szerokości nominalne to 90, 160, 
180 cm. 
Available nominal widths are 90, 160 and 180cm. 

• Producent nie przewiduje możliwości zmiany 
rozmiarów zagłówka. 
Headboard dimensions cannot be modified. 

• Zagłówek szerszy o 8.5 cm z każdej strony od 
materaca.
The headboard is wider than the mattress by 
8.5cm on each side.

Wiele warstw 
przyjemności 
Numerous 
layers 
of pleasure

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

7 stref twardości
7 firmness zones

Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Passion-Kolor

Warstwa 2 Materac środkowy  Layer 2 Middle mattress

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Pianka wysokoelastyczna
High-resilience foam

Hard-Top
Pikowany punktowo pokrowiec Koral
Spot-quilted Koral cover

Soft-Top
Pikowany punktowo pokrowiec Koral
Spot-quilted Koral cover

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Pianka lateksowa
Latex foam

Pianka termoelastyczna
Thermoplastic foam

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

7 cm

lub
or

Warstwa 1 Nakładka  Layer 1 Topper
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Łóżka kontynentalne Continental beds

Isabel

Tkanina na zdjęciu: Madryt 128 kat. Promocja, nóżki: wenge  Fabric in the picture: Madryt 128 cat. Promocja, feet: E10 – wenge
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Pianka poliuretanowa T25
T25 polyurethane foam

Sprężyny typu bonell
Bonnell springs

215	cm

58	cm

118	cm

160	/	180	cm

160	/	180	cm

9	cm

Wiele warstw 
przyjemności 
Numerous layers 
of pleasure

Pianka poliuretanowa 
o zwiększonej gęstości T30
High density T30  
polyurethane foam

Sprężyny kieszeniowe
Pocket springs

Taśma wentylacyjna 3D
3D ventilation tape

Materac dwustronny
Reversible mattress

Właściwości ortopedyczne
Orthopedic properties

Pokrowiec z możliwością  
prania do 60˚C
Cover washable  
at up to 60˚C

7 stref twardości
7 firmness zones

Właściwości antyalergiczne
Hypoallergenic properties

Ernesto

Warstwa 1 Materac właściwy  Layer 1 Actual mattress

Bonell Box-Kolor

Warstwa 2 Podstawa  Layer 2 Base

27	cm

22	cm

• Dostępne szerokości nominalne to 160, 180 cm. 
Available nominal widths are 160, 180 cm. 

• Producent nie przewiduje możliwości zmiany rozmiarów zagłówka. 
Headboard dimensions cannot be modified. 
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or

Na zdjęciu pokazano moduły Smart Click w rozmiarze 60x30 cm, wymiar ten dedykowany jest do łóżek o szerokości nominalnej 160 cm.
The picture shows 60x30cm Smart Click modules, which are dedicated to beds with the nominal width of 160cm.

Polibox

Wybierz stelaż odpowiadający swoim wymaganiom. Ofe-
rujemy stelaże proste, z regulowanym podgłówkiem oraz 
elektryczne.
Choose a slatted bed base which meets your requirements. 
We offer simple bed bases as well as adjustable headrest and 
electric models.

Pojemnik otwierany od boku 
Bedding box opened from the side

Prosty
Simple

Pojemnik otwierany od frontu
Bedding box opened from the front

Simpack

Stelaż
Slatted 

bed base

Pojemnik na pościel
Bedding box

Dobierz do łóżka
Select the base 
for your bed

Rozmiar	Łóżka	-	Wersja	Standard
Bed dimensions – Standard version

Dostępna jest również wersja SLIM  SLIM version is also available

Łóżka kontynentalne Continental beds

Polibox to klasyczne bazowe łóżko 
tapicerowane. Model nie posiada 
zagłówka, co daje duże możliwości 
dla wariantów uzupełniających, 
takich jak SMART CLICK.
Aby cieszyć się wygodą kompletnego łóżka, do 
Poliboxa należy dobrać stelaż lub pojemnik na 
pościel oraz materac.

Polibox is a typical, basic upholstered 
bed. There is no headboard, which 
leaves many options open for 
additional variants, such as SMART 
CLICK modules.
To enjoy the comfort of a complete bed, select 
a slatted bed base or a bedding box and a mattress 
for your Polibox solution.

Tkanina na zdjęciu: Madryt 196, kat. Promocja, nóżki: G4   Fabric in the picture: Madryt 196, cat. Promocja, feet: G4 – wenge

Regulowany
Adjustable

Elektryczny
Electric

221

200
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 pianka  foam

Łóżka kontynentalne Continental beds
Na zdjęciu pokazano moduły Smart Click w rozmiarze 
45x45 cm, wymiar ten dedykowany jest do łóżek o różnych 
szerokościach nominalnych.
The picture shows 45x45cm Smart Click modules, which are 
dedicated to beds with various nominal widths.

Pocket-Box / Bonell-Box

Podstawowe	wymiary	łóżka
BoxBasic bed dimensions

200	cm

wysokość zależna 
od typu łóżka

80/90/100	cm

Pocket-Box Bonell-Box

Wybierz dowolną nakładkę
Select any topper

Wybierz dowolną nakładkę
Select any topper

Wybierz dowolny materac
Select any mattress

Wybierz dowolny materac
Select any mattress

Podstawa Base 
Bonell-Box

Podstawa Base 
Pocket-Box

9 cm9 cm

2 cm2	cm
sprężyny kieszeniowe
pocket springs

rama
frame

11 cm13	cm

15 cm15	cm
27 cm29 cm

Łóżka Pocket-Box oraz Bonell-Box to bezzagłówkowe 
konstrukcje, które znane są z łóżek kontynentalnych. 
W zależności od indywidualnych potrzeb można wybrać pomiędzy podstawą 
z wkładem kieszeniowym (pocket) oraz bonellowym, które nie tylko nadają bryle 
unikalnej elastyczności, ale też podtrzymują wyższe warstwy łóżka. By jednak 
cieszyć się kompletnym łóżkiem, do podstaw Pocket-Box lub Bonell-Box, należy 
dobrać materac właściwy oraz nakładkę. Są to modele, które nie posiadają wbu-
dowanego zagłówka – idealnie sprawdzą się jako samodzielne konstrukcje lub 
w parze z panelem SMART CLICK (str. 204).

Pocket-Box and Bonnell-Box beds feature headboardless 
constructions typical of continental beds. 
Depending on their individual needs, you can choose between a pocket and 
a bonnell spring core base to provide exceptional resilience as well as support 
for other layers of the bed. In order to enjoy a complete bed though, you need to 
select the actual mattress and a topper for your PocketBox or Bonnell-Box base. 
These models do not have an integrated headboard – they can either function as 
standalone constructions or be paired with a SMART CLICK panel (p. 204).

Tkanina na zdjęciu: Madryt 196 kat. Promocja, nóżki: wenge  Fabric in the picture: Madryt 196 cat. Promocja, feet: E10 – wenge

 pianka  foam
sprężyny Bonell
Bonell springs

rama
frame
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Smart Click

Z modułów SMART CLICK możliwe jest zbudowanie dowolnej 
wielkości oraz kształtu zagłówka mocowanego na ścianie. 
Na rysunkach prezentujemy tylko przykładowe układy, aranżacja 
zależna jest od potrzeb i fantazji użytkownika.
With SMART CLICK modules, a wall-mounted headboard of any size 
and shape can be constructed. The figures show sample patterns only. 
The final arrangement depends  on the needs and the imagination of 
the user.

Łóżka kontynentalne Continental beds

Tkanina na zdjęciu: Orinoco 85, kat. Promocja  Fabric in the picture: Orinoco 85, cat. Promocja

Tapicerowane panele ścienne SMART CLICK umożliwiają 
stworzenie autorskiego zagłówka mocowanego na 
ścianie. Innowacyjny system modułowy sprawia, że 
jedynym ograniczeniem w budowaniu konstrukcji jest 
wyobraźnia użytkownika.
Moduły SMART CLICK dostępne są w pięciu rozmiarach, które są dedykowane 
do różnych rozmiarów nominalnych łóżek. Ponadto, każdy z nich może zostać 
obity inną tkaniną tapicerską, co pozwala na stworzenie naściennego kola-
żu. Dzięki temu rozwiązaniu każdy może zostać kreatorem swojej przestrzeni. 
SMART CLICK idealnie sprawdzi się w niewielkich sypialniach, jak również w po-
mieszczeniach o dużym metrażu. Moduły są łatwe w przenoszeniu i montażu, 
dlatego bez problemu zmieszczą się nawet do bardzo małego pokoju. Miękkie 
i elastyczne moduły ścienne pozwalają na tworzenie zagłówków o dowolnym 
kształcie oraz wielkości.

System SMART CLICK to komplet złożony z modułów ściennych wraz z łóżkiem 
Polibox, Bonell-Box lub Pocket-Box. System umożliwia samodzielne skonfiguro-
wanie posłania dopasowanego do potrzeb swojego twórcy.

With upholstered SMART CLICK wall panels, you 
can create your very own wall-mounted headboard. 
In designs using this innovative modular system, 
the user’s imagination is the only limit.
SMART CLICK modules are available in four sizes dedicated to particular nominal 
bed dimensions. Additionally, each one can be upholstered, which allows the user 
to create a wall-mounted collage. With this solution, you can be the creator of your 
space. SMART CLICK modules will be a perfect choice for both smaller bedrooms 
and large interiors. The modules are easy to handle and mount, making them fit 
easily into even a very small room. Soft and flexible wall-mounted modules allow 
you to create headboards of any shape and size.

The SMART CLICK system includes wallmounted modules and a Polibox, 
a Bonnell-Box or a Pocket-Box bed. The system allows you to configure a bed 
tailored to your individual needs.

Tkanina na zdjęciu: Moduły Smart Click - Orinoco 84, 
Orinoco 85, Art 5578. Na zdjęciu pokazano moduły 
Smart Click w rozmiarze 54x30 cm.

Fabric in the picture: Smart Click modules – Orinoco 84, 
Orinoco 85, Art 5578. The picture shows 54x30 cm 
Smart Click modules.
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10% rabatu za zakup kompletu elementów Systemu Smart Click. 
Rabat zostanie naliczony w przypadku zamówienia, składającego się 
przynajmniej z minimalnej liczby elementów:
10% discount for the complete set of components of the Smart Click 
System. The discount is applied to orders consisting of at least the 
required minimal number of components:

Do poniższych opcji idealnie sprawdzi się również zagłówek 
Smart Click skomponowany z modułów zaprezentowanych powyżej.
The options below can be enhanced using the Smart Click headboard 
composed of the modules presented above.

RABAT!
DISCOUNT!
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dedykowany dla łóżek w szerokości 180
for 180 cm wide beds

dedykowany dla łóżek w szerokości 160
for 160 cm wide beds

dedykowany dla łóżek w szerokości 140
for 140 cm wide beds

dedykowany dla większości szerokości
dedicated to most widths

dedykowany dla łóżek w szerokości 180
for 180 cm wide beds

rzut z przodu
front view

rzut z przodu
front view

45	cm

45
	c
mrzut z przodu

front view

rzut z przodu
front view

Pocket-Box

Poli-Box

Bonell-Box

• Stelaż Simpack
A Simpack slatted bed base 

• lub stelaż Prosty
or a Simple slatted bed base 

• lub stelaż Regulowany
or an Adjustable slatted bed base 

• lub stelaż Elektryczny
or an Electric slatted bed base 

• lub pojemniki na pościel
or bedding boxes

Dowolny materac z kolekcji
Any mattress from the collection
• Dream Style
• New Style
• Comfort Style
• Sport Style
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rzut z przodu
front view
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• bez dopłat
no surcharge 

• trzeba zaznaczyć w zamówieniu
please indicate in the order

Opcja  
dla nóżek  
4 cm

Option for 
4 cm feet

Opcja  
dla nóżek  
10 cm

Option for 
10 cm feet

• dopłata wg cennika
surcharge according to the pricelist 

• trzeba zaznaczyć w zamówieniu
please indicate in the order

• bez dopłat
no surcharge 

Wersja minimalna
Minimum version

Wersja podstawowa
Wersja maksymalna

Wersja maksymalna
Wersja maksymalna

92

112

126

Opcje	zmiany	wysokości	zagłówka
Headboard height modification options
Nie dotyczy modeli, przy których takie opcje zostały wykluczone.
Does not apply to models for which these options are excluded.

Łóżko tapicerowane  - informacje techniczne Upholstered bed – technical details
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Frontowa krawędź płozy 
zaokrąglona od góry 

The front rail edge rounded 
from the top Frontowa krawędź płozy zaokrąglona po bokach

The front rail edge rounded at the sides

rzut
z góry
top 
view

rzut z boku
side view

Uwaga!  Dla łóżek dostępnych w wersji Standard możliwe jest dodatkowe zaokrąglenie krawędzi frontowej płozy z góry lub z boku. Informację o wyborze kształtu należy zaznaczyć w zamówieniu. 
Note:  For beds available in the Standard version, the edges of the front rail can be additionally rounded from the top or at the sides. The information on the selected shape of the front rail must be indicated in the order.

Zaokrąglenie	krawędzi	frontowej	płozy	
Rounding of the front rail edges

Łóżko tapicerowane  - informacje techniczne Upholstered bed – technical details
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• Większość łóżek tapicerowanych dostępna jest w wersji Standard oraz Slim (Rys. 1, 
Rys. 2, Rys. 3).

• Wyjątek stanowią łóżka Ariana (Rys. 4) i Davos (Rys. 6) oraz inne łóżka, które posiadają 
swój indywidualny rozmiar (informacje znajdują się przy opisach modeli).

• Tolerancja dla rozmiarów łóżek tapicerowanych wynosi +/-1cm.

• Łóżka dostępne w ofercie mogą różnić się rozmiarem od zaprezentowanego schematu, 
na przykład ze względu na wystające boki lub odchylony zagłówek. Wymiary należy 
sprawdzać indywidualnie dla każdego modelu.

• Most of our upholstered beds are available in the Standard and the Slim version (Fig. 1, 
Fig. 2 and Fig 3). 

• This does not apply to beds with non-standard dimensions (details provided in the 
descriptions of individual beds) as well as Ariana (Fig. 4) and Davos (Fig. 6).

• A +/-1 cm tolerance applies to the dimensions of upholstered beds. 

• The beds included in our offer may vary in dimensions from the presented diagram, e.g. due 
to protruding sides or a tilted headboard. Dimensions should be checked individually for 
each model.

Rozmiar	wersji	
standardowej
opcja dla nóżek 4 cm

Rozmiar 
wersji slim

Standard version 
dimensions 
option for 4 cm feet

Slim version 
dimensions

dla szerokości nominalnej
180/160/140 cm

dla szerokości nominalnej 
180/160/140 cm

Uwaga! Do łóżek w wersji 
Slim nie można dobrać 
nóżek o wysokości 10 cm.

for nominal width of  
180/160/140 cm

for nominal width of 
180/160/140 cm

Note: 10 cm feet are not 
available for Slim beds

rys. 1  Fig. 1 rys. 2  Fig. 2

Łóżko tapicerowane  - informacje techniczne Upholstered bed – technical details

Opcje	rozmiarów	łóżek Bed dimensions options
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32

5
55

189 / 169 / 149 

189 / 169 / 149 

195 / 175 / 155

Rozmiar	wersji	standardowej
opcja dla nóżek 10 cm  
(nie dotyczy wersji Slim)

Standard version dimensions 
option for 10 cm feet (does not apply 
to the Slim version)

dla szerokości nominalnej 180/160/140 cm for nominal width of 180/160/140 cm

rys. 3  Fig. 3

Rozmiary	płóz	dla	Ariel,	
Kasandra, Celesta

Rail thickness versions available 
for Ariel, Kasandra and Celesta

Brakujące rozmiary – patrz 
poszczególne modele. 

For sizes not included here, please see the 
descriptions of individual models.

rys. 5  Fig. 5

Rozmiar dla modelu Ariana Rozmiar dla modelu DavosDimension for Ariana Dimension for Davos

dla szerokości nominalnej 180/160/140 cm dla szerokości nominalnej 180/160/140 cmfor nominal width of 180/160/140 cm for nominal width of 180/160/140 cm

rys. 4  Fig. 4 rys. 6  Fig. 6

Łóżko tapicerowane  - informacje techniczne Upholstered bed – technical details

Opcje	rozmiarów	łóżek
Bed dimensions options

20

191 / 171 / 151

181 / 161 / 141

216

190 / 170 / 150

210 / 190 / 170

220
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Uzupełnij	komfort	o	praktyczne	
akcesoria	i	ciesz	się	pięknym	
wyglądem	sypialni.

Oferta Comforteo pozwala na pełną personalizację 
sypialni. Dobierz odpowiednie dodatki: wybierz 
lampkę, szafkę nocną, nóżki i wyposaż łóżko 
w pojemnik na pościel.

Enhance your comfort with 
practical accessories and enjoy 
a beautiful bedroom.

The range or products offered by Comforteo 
allows you to fully customize your bedroom. Select 
accessories of your choice: a lamp, a nightstand, 
feet and a bedding box for your bed.

Akcesoria  
do	łózek

Bed 
accessories
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Orzech Wenge BukOlcha Biały

 - Wysokość 10 cm
Height 10 cm

 - Grubość 8 cm
Thickness 8 cm

 - Szerokość  
podstawy 3,5 cm
Base width 3.5 cm

D10

Orzech Wenge BukOlcha Biały

 - Wysokość 4 cm
Height 4 cm

 - Grubość 4 cm
Thickness 4 cm

 - Szerokość  
podstawy 17 cm
Base width 17 cm

C4
 - Wysokość 4 cm
Height 4 cm

 - Grubość 3 cm
Thickness 3 cm

 - Szerokość  
podstawy 12 cm
Base width 12 cm

G4

Orzech Wenge BukOlcha Biały

 - Wysokość 10 cm
Height 10 cm

 - Grubość 4 cm
Thickness 4 cm

 - Szerokość  
podstawy 18 cm
Base width 18 cm

A10

Orzech Wenge BukOlcha Biały

 - Wysokość 10 cm
Height 10 cm

 - Grubość 6 cm
Thickness 6 cm

 - Szerokość  
podstawy 4 cm
Base width 4 cm

E10

Orzech Wenge BukOlcha Biały

Orzech Wenge BukOlcha Biały

 - Wysokość 10 cm
Height 10 cm

 - Grubość 4 cm
Thickness 4 cm

 - Szerokość  
podstawy 7 cm
Base width 7 cm

B10
 - Wysokość 4 cm
Height 4 cm

 - Grubość 3,5 cm
Thickness 3.5 cm

 - Szerokość  
podstawy 14 cm
Base width 14 cm

F4

Chrom

W przypadku niektórych łóżek tapicerowanych nie ma możliwości 
wymiany nóżek. Informacja ta znajduje się na stronie danego 
modelu. Do łóżek dostępnych w wersji Slim nie można dobrać 
nóżek o wysokości 10 cm.

The feet cannot be changed in the case of certain models of 
upholstered beds. Relevant information can be found on the page 
dedicated to a given model. 10 cm feet are not available for Slim 
version beds.

Nóżki	do	łóżek
Bed feet
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Uwaga!  Modele: Ariana, Imperia, Mario Electric, Davos 
oraz Isabel nie posiadają możliwości wyposażenia 
w pojemnik na pościel.

Note:   A bedding box is not an option for the following beds: 
Ariana, Imperia, Mario Electric, Davos and Isabel.

Pojemniki	na	pościel
Bedding boxes

Puf	z	pojemnikiem	
na pościel
Pouf with a bedding boxNiemal każde łóżko Comforteo może zostać wyposażone 

w trwały i bezawaryjny pojemnik na pościel. Każdy z nich 
posiada stelaż wykonany ze stabilnej ramy metalowej 
i dwóch rzędów 24 listew elastycznych, co dodatkowo 
wpływa na komfort użytkowania materaca i jego 
żywotność. Oznacza to, że decydując się na zakup łóżka 
z pojemnikiem, nie trzeba dobierać do niego osobnego 
stelaża. Otwieranie i zamykanie pojemnika na pościel jest 
wsparte mechanizmem podnośników gazowych. Dzięki 
temu czynności te są proste i lekkie bez względu na wiek 
i kondycję użytkownika. W naszej ofercie dostępne są dwa 
rodzaje pojemników na pościel: otwierane z przodu oraz 
otwierane z boku. 

Łóżka z własnymi pojemnikami na pościel. Do tych łóżek 
klient nie musi dokupywać pojemnika na pościel osobno: 
Clara, Dino, Korfu, Mona.

Beds with their own bedding boxes. These models do not 
require a separate bedding box: Clara, Dino, Korfu, Mona.

Puf z pojemnikiem na pościel idealnie sprawdzi się jako dodat-
kowa przestrzeń do przechowywania – zwłaszcza w przypad-
ku łóżek kontynentalnych, które z zasady nie posiadają miejsca 
do chowania pościeli. Puf z pojemnikiem na pościel zyskuje na 
funkcjonalności dzięki podnośnikom gazowym. Warto pamiętać, 
że rozmiary mebla nie podlegają zmianie.

The pouf with a bedding box is an excellent way of gaining ad-
ditional storage space – particularly with continental beds, which 
generally do not offer any storage options. The pouf with a bedding 
box features pneumatic gas lift arms for added functionality. Ple-
ase note that furniture dimensions cannot be modified.

Almost all Comforteo beds can be equipped with a dura-
ble and reliable bedding box. Each one is made of a bed 
base consisting of a stable metal frame and two rows of 
24 resilient slats to additionally improve the comfort of 
use of the mattress and increase its lifespan. This means 
that when choosing a bed with a bedding box, a slatted 
bed base is already included. Opening and closing of the 
bedding box is facilitated mechanically by pneumatic gas 
lift arms. This way, the opening and closing operations 
are simple and effortless regardless of the age or strength 
of the user. We offer two types of bedding boxes: opened 
from the front and from the side.
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Wśród akcesoriów Comforteo znajduje się praktyczna i funkcjonalna 
lampka zagłówkowa, przeznaczona do montażu na zagłówku łóżka.

Comforteo accessories include a useful and functional headboard 
lamp to be mounted on the bed headboard.

Dostępne 
modele łozek 
z kryształkami.

Beds available 
with crystals 
instead of buttons:

• Aston
• Chester 
• Manchester
• Preston
• Elektra
• Tessa
• Savana
• Mario
• Lancaster
• Kasandrarozmiar: 30 mm

size: 30 mm
rozmiar: 22 mm

size: 22 mm

W naszej ofercie dostępne są dwa rodzaje stolików 
nocnych oraz dwa rodzaje szafek nocnych. Dostępne 
są w dwóch wariantach: niskim i wysokim. Natomiast 
szafki nocne wyposażone są w szuflady oraz 
funkcjonalny, szklany blat. W zależności od rozmiaru 
(niskie lub wysokie), modele różnią się od siebie 
konstrukcją. Wersja wysoka posiada dwie szuflady, 
natomiast niska jedną szufladę, pod którą znajduje się 
tapicerowana półka. Wszystkie nasze stoliki i szafki 
mogą zostać obite tkaniną w dowolnym kolorze, np. 
takim, jak łóżko.

Szafka nocna - wysoka
wymiary: 52 x 55 x 39 cm, tkanina: Madryt 1100

Nightstand – high 
dimensions: 52 x 55 x 39 cm, fabric: Madryt 1100

Szafka nocna - niska
wymiary: 52 x 38 x 39 cm, tkanina: Madryt 1100

Nightstand – low 
dimensions: 52 x 38 x 39 cm, fabric: Madryt 1100

Stolik nocny - wysoki 
wymiary: 59 x 49 x 49 cm, tkanina: Madryt 1100

Bedside table – high 
dimensions: 59 x 49 x 49 cm, fabric: Madryt 1100

Stolik nocny - niski
wymiary: 38 x 56 x 41 cm, tkanina: Madryt 1100

Bedside table – low 
dimensions: 38 x 56 x 41 cm, fabric: Madryt 1100

Szafki i stoliki nocne
Nightstands and bedside tables

Zastosowanie	kryształków
Use of crystals

Lampka	zagłówkowa
Headboard lamp

Our offer includes two types of bedside tables and 
two types of nightstands. They are available in two 
variants: low and high. Nightstands feature drawers 
and a functional glass table top. Depending on their 
size (low or high), the models differ in terms of their 
structure. The high version offers two drawers, whereas 
the low one has a single drawer, with an upholstered 
shelf underneath it. All our bedside tables and 
nightstands can be upholstered with fabric in any color, 
e.g. one that matches the bed.

W wybranych modelach łóżek tapicerowa-
nych istnieje możliwość wymiany guzików 
na eleganckie kryształki.

For certain upholstered beds, buttons can be 
replaced with elegant crystals.
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Tabela 
techniczna
Technical 
specification 
table

Z uwagi na szeroki wybór na-
szego asortymentu przygoto-
waliśmy	dla	państwa	tabelę	
techniczną.	
Tabela ma na celu ułatwienie wyboru poszczególnych elemen-
tów składających się na idealne łóżko tapicerowane. Wierzymy, 
że informacje w niej zawarte pomogą w skompletowaniu pań-
stwa zamówienia. Zachęcamy do skorzystania z tabeli, która 
znajduje się na odwrocie kolejnej strony oraz z wyszczególniony-
mi przez nas krokami zakupowymi opisanymi poniżej.

Wyjątki od powyższych zasad zostały wskazane przy poszcze-
gólnych modelach.

Taking into account the wide 
selection of our products, 
w have prepared a technical 
specification table for our 
customers.
The table aims to facilitate the process of selection of particular 
elements, helping customers create their own perfect upholstered 
bed. We believe that the information included in the table will 
facilitate the order placement process. Please use the table on the 
reverse side of the following page and follow the purchase process 
steps described below.

Exceptions from the above rules are indicated in the descriptions 
of particular models.
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10

wersje grubości płóż
rails thickness versions

pojemnik na 
pościel otwierany

bedding box that opens

zaokrąglone 
krawędzie frontu

rounded front edges 

wysokość zagłówka (cm)
headboard height (cm)

nóżki
feet

TABELA TECHNICZNA
TECHNICAL SPECIFICATION TABLE

inne dodatki
other accessories
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Modele łóżek
Bed models

Warianty
wyposażenia

Feature 
options

Ta opcja nie jest wykonywana obligatoryjnie.
Dla jej zastosowania należy wyrażnie zaznaczyć to w zamówieniu.
This option is not a default feature. It must be clearly requested in the order.

1 2 3

3
Dla wersji Slim nie jest możliwe zastosowanie nóżek 10 cm,
ani zaokrąglonych krawędzi frontów płozy.
10 cm feet or rounded front rail edges are not available for the Slim version.

2Dla nóżek o wysokości 10 cm wysokość zagłówka zwiększa się o 6 cm.
When 10 cm feet are selected, the height of the headboard increases by 6 cm.

1

111

Ariana

Bonelbox, Pocketbox

Polibox

Charlotte

Malibu

Nevada

Daisy, Gabriela, Unity

Lancaster

Boston

Dino

Clara

Cortina, Dolores, Paris

Mario, Savana, Tessa

Chester, Elektra, Manchester, Preston, 

Aston

Basic, Cliff, Dakota, Lily, Mars, Mike, 
Sierra, Stella, Sylvi, Theo, Trivio, 
Vanessa, Verona, Victoria

Ariel

Kasandra

Celesta

Mona

Davos



dobry sen, dobry dzień
sleep well , live well

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w zaprezentowanych wyrobach nie zmieniając ich ogólnego charakteru. 
Katalog ten, w rozumieniu prawa, nie stanowi oferty i jest publikowany 
w celach informacyjnych. Dobór kolorystyczny (zwłaszcza tkanin) 
należy wykonywać na podstawie próbników będących na wyposażeniu 
współpracujących z producentem sklepów.

The manufacturer reserves the right to introduce changes to the products 
presented in this publication as long as the general nature of the products 
remains unchanged. This catalogue, according to the applicable law, shall 
not	be	deemed	a	commercial	offer	and	is	published	strictly	for	information	
purposes.	Colors	(particularly	colors	of	fabrics)	should	be	selected	on	the	
basis of	samples	available	in	the	manufacturer’s	partner	stores.

Opatów, 
ul. Bolesławiecka 14a
63-645 Łęka Opatowska

Właścicielem marki Comforteo 
jest firma Meble Marzenie Spółka Jawna, 
NIP: 6191995183 KRS: 0000325435

The owner of the Comforteo brand is  
Meble	Marzenie	Spółka	Jawna,	 
VAT No.: 6191995183 KRS No.: 0000325435

comforteo.eu
comfort4u.eu

+48 62 781 30 38
comforteo@comforteo.eu
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