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Nasze ó ka wykonane s  w 100% z naturalnego drewna wierkowego.
Na szczególn  uwag  zas uguj ó ka w wyko czeniu woskiem, bazuj cym 
na naturalnym wosku pszczelim, dzi ki czemu drewno oddycha, jest 
antystatyczne, nie ci ga kurzu, jest dobrym rozwi zaniem dla alergików. 

ó ko Borneo ze skrzyni
ó ko Borneo jest wyj tkowym meblem wyposa enia sypialni. W nowej 

ods onie mebel zosta  zaproponowany z du ym pojemnikiem na po ciel, 
który pomie ci wiele zb dnych przedmiotów. ó ko wyposa one jest w stela
podnoszony na si ownikach gazowych – z lekko ci  si  otwiera i zamyka, rozstaw listew 
gi tych w stela u pozwala na zastosowanie ka dego rodzaju materaca. Rama ó ka 
wykonana jest z naturalnego drewna wierkowego o grubo ci 4 cm – dzi ki czemu 
mebel jest niezwykle trwa y i solidny. Mebel dost pny jest w szerokiej gamie wybarwie :
bejc oraz wosków naturalnych, co w znaczny sposób u atwia wpasowanie go do 
projektu wymarzonej sypialni. W kolekcji Borneo dost pne s  równie : szafki nocne, 
szafy, komody, pozwalaj ce w pe ni wyposa y  ca  sypialni .

ó ko Prowansja
Prostocie i elegancji charakteru nadaj  nak adki w kontrastowym kolorze. ó ko 
wykonane jest w 100% z litego drewna wierkowego, dost pne w kolorze naturalnego 
drewna, w szerokiej palecie kolorów bejc oraz wosków naturalnych. Do ó ka dedykujemy 
szafk  nocn , której kolor blatu wspó gra z nak adkami ó ka. Ca o  stanowi idealnie 
zgrany komplet.

ó ko Tahiti High
ó ko Tahiti High w 100% wykonane z litego drewna 
wierkowego o grubo ci 4 cm, mebel niezwykle trwa y i solidny, 

teraz równie  z pojemnikiem na po ciel. Dla modelu bez skrzyni 
mo na wybra  szuflady wsuwane na kó eczkach pod ó ko. 
W kolekcji Tahiti High dost pne s  równie : szafki nocne, szafy, 
komody, pozwalaj ce w pe ni wyposa y  ca  sypialni .
Kolekcja Tahiti High urzeka swoj  prostot , a zarazem 
nowoczesno ci .

Meble dost pne s  w naszych partnerskich salonach meblo-
wych. List  salonów znajdziecie Pa stwo na stronie internetowej 
www.pphuquality.pl.

Zapraszamy do wspó pracy 
nowe salony.
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