
Shabby Bed
Shabby Bed High
Shabby Bed z pojemnikiem

TKANINA SKÓRA

 Shabby Bed - 160x200; łóżko dostarczane bez elementów 
dekoracyjnych; stelaż i materac należy zakupić osobno

Shabby Bed 2016 z pojemnikiem; stelaż 
stanowi standardowe wyposażenie łóżka
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SLEEP



* Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebla. **Shabby Bed z nóżkami Amare; Uwaga: 
przy wyborze nóżek Apollon należy odjąć od podanych wysokości 3cm. ***Wysokość Shabby Bed High. ****Wymiary wersji ‚Shabby Bed 2016’ z pojemnikiem na pościel.

Shabby Bed / Shabby Bed High / Shabby Bed z pojemnikiem

rama: wys. 31**/43***/40****Wymiary* Szerokość • Głębokość • Wysokość w cm

Doskonałe  proporcje  i  brązowy,  naturalny  kolor  obicia  skórzanego  
łóżka  Shabby  Bed  przyprawiają o szybsze bicie serca. Z tego posła-
nia bez dźwięku budzika nikomu nie będzie chciało się wstać. Shab-
by Bed dopasuje się do każdego wnętrza i zapewni wysoki komfort 
snu. Szerokie, dwuosobowe  łóżko  ma  solidne  podstawy  ku temu, 
aby być przebojem wśród tego typu mebli przez wiele lat.
-  headboard  posiada  przytapicerowany  pokrowiec (FIX), rama łóżka 

posiada luźny pokrowiec (L/C);
-  w  skórze  dostępna  wersja  X-SPECIAL, co  oznacza: na obrysie 

headboard występuje specjalna ozdobna  krzyżykowa  stębnówka  
w  kontrastowym kolorze, na pozostałych elementach standardo-
wa w kolorze skóry

- w wersjach bez pojemnika stelaż i materac   należy kupować osobno;
- wersja z pojemnikiem na pościel dostarczana jest tylko z nóżkami
  Amare Stal.
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dostępne nóżki:

nóżki stalowe AMARE STAL (7cm) lub drewniane APOLLON (4cm) dostępne w Shabby Bed;
Shabby Bed High jest dostarczane z wysokimi drewnianymi nogami Vesta Large (19cm); 
Shabby Bed z pojemnikiem dostępny tylko z nóżkami Amare Stal.

Ozdobne krzyżowe przeszycie w wersji X-SPECIAL: występuje na obrysie headboard (zagłówka)

Shabby Bed 2016 z pojemnikiem; stelaż stanowi standardowe wypo-
sażenie łóżka
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