
SOLIDNE Ó KA Z LITEGO DREWNA

Od 10-ciu lat dostarczamy wysokiej jako ci ó ka z litego drewna wierkowego 
do Waszych sypialni. Dbaj c o ka dy szczegó  oraz o odpowiedni dobór 
grubo ci drewna, jak i materia ów wyko czeniowych pragniemy da  klientom 
rado  z d ugoletniego u ytkowania zakupionych u nas mebli.
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W kolekcji Tahiti High po czyli my drewno 
z elementami tapicerowanymi. Do ó ka Tahiti High 
stworzyli my mo liwo  wyboru jednego z trzech 
zag ówków w trzech ró nych wzorach pikowania. 
W tym modelu ó ka zastosowali my drewno 
o grubo ci 4 cm, dzi ki czemu mebel jest niezwykle 
stabilny i wytrzyma y. Do kompletu mo na dobra
szafki nocne, które nawi zuj  do ca ego zestawu tapicerowanym frontem, jak równie aweczk  przed ó kiem, 
któr  mo na wyposa y  w poduszk  nawierzchniow . Meble wietnie wygl daj  w wyko czeniu woskiem – ich 
nieco surowy charakter ocieplaj  wyko czenia z mi ej w dotyku tkaniny. ó ko jest dost pne w szerokiej gamie 
kolorystycznej oraz pe nej rozmiarówce.

ó ko Tahiti High mo na wybra  równie  w wersji ze skrzyni , w tym wariancie 
ó ko wyposa one jest w du y pojemnik na po ciel oraz stela  podnoszony 
na si ownikach gazowych. Wersj ó ka bez skrzyni mo na wyposa y  w szuflad .
Dla sypialni ze cianami sko nymi proponujemy zastosowanie ó ka Tahiti High 
bez tapicerowanego zag ówka, jego wysoko  wynosi 58 cm i mie ci si
we wszystkich standardowych sypialniach.

ó ka tworzymy z pasj  i z mi o ci  do dawania 
rzeczy dobrych, aby nasi klienci cieszyli si
zakupem przez d ugie lata. ó ka mo na zakupi
w naszych salonach partnerskich, które 
znajdziecie na www.pphuquality.pl, jak równie
na naszym sklepie internetowym 
www.sklep.pphuquality.pl.

Nasze inne ciekawe propozycje:

ó ko Marcela 
dla juniorów

ó ko Tahiti High 
z tapicerowanym zag ówkiem,
szafka nocna Tahiti High 
z tapicerowanym frontem, 
aweczka Tahiti High 
z poduszk

Zag ówek ZA001 Zag ówek ZA002 Zag ówek ZA003
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Tahiti High ze skrzyni

Tahiti High z szuflad
i szafk  nocn

Ergonomiczno-rehabilitacyjne ó ko
z regulowan  wysoko ci  – ó ko
dla seniora lub osób chorych

Quality.indd 208Quality.indd   208 2018-03-08 22:32:082018-03-08   22:32:08


