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MEBLE QUALITY
SOLIDNE DREWNIANE ŁÓŻKA 
DO SYPIALNI  
Nasze łóżka wykonane są w 100% z natu-
ralnego drewna świerkowego.
Na szczególną uwagę zasługują łóżka w wy-
kończeniu woskiem, bazującym na natural-
nym wosku pszczelim, dzięki czemu drewno 
oddycha, jest antystatyczne, nie ściąga ku-
rzu, jest dobrym rozwiązaniem dla alergików. 

ŁÓŻKO BORNEO ZE SKRZYNIĄ
Łóżko Borneo jest wyjątkowym meblem wy-
posażenia sypialni. W nowej odsłonie mebel 
został zaproponowany z dużym pojemnikiem 
na pościel, który pomieści wiele zbędnych 
przedmiotów. Łóżko wyposażone jest w ste-
laż podnoszony na siłownikach gazowych 
– z lekkością się otwiera i zamyka, rozstaw
listew giętych w stelażu pozwala na zastoso-
wanie każdego rodzaju materaca. Rama łóż-
ka wykonana jest z naturalnego drewna 
świerkowego o grubości 4 cm – dzięki cze-
mu mebel jest niezwykle trwały i solidny. 
Mebel dostępny jest w szerokiej gamie wy-
barwień: bejc oraz wosków naturalnych, co 
w znaczny sposób ułatwia wpasowanie go 
do projektu wymarzonej sypialni. W kolekcji 
Borneo dostępne są również: szafki nocne, 
szafy, komody, pozwalające w pełni wyposa-
żyć całą sypialnię.

ŁÓŻKO PROWANSJA
Łóżko Prowansja to nasz najnow-
szy model. Prostocie i elegancji 
charakteru nadają nakładki w kon-
trastowym kolorze. Łóżko wykona-
ne jest w 100% z litego drewna 
świerkowego, dostępne w kolorze 
naturalnego drewna, w szerokiej 
palecie kolorów bejc oraz wosków 
naturalnych. Do łóżka dedykujemy 
szafkę nocną, której kolor blatu współgra 
z nakładkami łóżka. 
Całość stanowi idealnie zgrany komplet.

ŁÓŻKO TAHITI HIGH
Łóżko Tahiti High w 100% wykonane z litego 
drewna świerkowego o grubości 4 cm, mebel 
niezwykle trwały i solidny, teraz również z po-
jemnikiem na pościel. Dla modelu bez skrzyni 
można wybrać szuflady wsuwane na kółecz-
kach pod łóżko. W kolekcji Tahiti High do-
stępne są również: szafki nocne, szafy, 
komody, pozwalające w pełni wyposażyć ca-
łą sypialnię. Kolekcja Tahiti High urzeka swoją 
prostotą, a zarazem nowoczesnością.  

Meble dostępne są w naszych partnerskich 
salonach meblowych. Listę salonów 
znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej www.pphuquality.pl.

Zapraszamy do współpracy 
nowe salony.

QUALITYQUALITY prezentuje

Łóżko Borneo 
ze skrzynią

Łóżko Prowansja

Łóżko Tahiti High ze skrzynią

Łóżko Tahiti High
z szufladą i szafką
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